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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املشاركني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.

NA079/A 

A 

 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماع الثاني لفريق الخبراء التقني المخّصص المعني بحقوق المزارعين

 2019مايو/أيار  23-20روما، إيطاليا، 

 التقرير
 

 افتتاح االجتماع -1البند 
 
(، الدولية ، أمني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )املعاهدةKent Nnadozieالسيد  افتتح -1

ب يف كلمته باملشّّّّّّاركني يف املقر االجتماع الثاين لفريق اخلرباء التقين املخصّّّّّّّ  املعين ملقور املزارعني )فريق اخلرباء(. ورحّ 
الرئيسّّل للمنظمة، ورّّكر حكومط إيااليا والنرويع لدعمهما املاس السّّخّل الذ  أتاا عقد االجتماع باللسات اة ّّبانية 

ا مثمرثا يقوم  واةنكليزيّّة والعربيّّة والفرنسّّّّّّّّّّّّّّيّّة وتوفري وثّّائق العمّّل يف اللسّّات ا ربع كّلهّّا.  مث متّّن لفريق اخلرباء اجتمّّاعّّث

د على أمهية هذا االجتماع يف التحضّّّّّري للدورة الثامنة للاهائ الرئا ّّّّّل تماع ا ول، ورّّّّّدّ اءة على غرار االجعلى روا بنّ 
 للمعاهدة الدولية.

 
 Rakesh)النرويع( والسّّّّّّّّيد  Svanhild-Isabelle Batta Torheimوذّكر الرئيسّّّّّّّّان املشّّّّّّّّاركان السّّّّّّّّيدة  -2

Chandra Agrawal  اهلند( مبهام فريق اخلرباء املتمثلة يف وضّّّّّّّع جرد للتدابري الوطنية وإعداد ليارات لتشّّّّّّّايع إعمال(
من املعاهدة الدولية، ا تناداث إىل اجلرد، لينظر فيها اجلهائ  9حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على حنو ما تن  عليه املادة 

إىل فريق اخلرباء، وذّكرا بالنواتع الرئيسية لالجتماع  مؤلرثا يما بالذين انضموا  الرئا ل. ورّحبا جبميع اخلرباء واملراقبني، وال
وأّكد الرئيسّان املشّاركان أن فريق اخلرباء ي يكن فريقثا للتفاو ،  .2018ا ول لفريق اخلرباء الذ  عقد يف  ّبتمربأأيلول 

  املهّّام املنوطّّة  محقور املزارعني من أجّّل تنفيّّذ  يّّدعو اخلرباء إىل تشّّّّّّّّّّّّّّّار  املعّّار  والتاّّار  واخلربات يف  ّّالوإمنّّا 
 قبل اجلهائ الرئا ل.من 
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 المسائل التنظيمية -2البند 
 
مذكرة معلومات عن املسّّّّّّّّّائل بعنوان  IT/GB-8/AHTEG-2/19/Inf.5عر  الرئيسّّّّّّّّّان املشّّّّّّّّّاركان الوثيقة  -3

 ، وال  يما يف ما يتعلق مبشاركة املراقبني.وإدارته الجتماعا هماوأطلعا فريق اخلرباء على كيفية تنظيم، التنظيمية
 
وأعلم الرئيسّّّان املشّّّاركان فريق اخلرباء بأن مكتب اجلهائ الرئا ّّّل قد وافق يف دورته الثامنة يف رّّّهر مار أ ذار  -4

ح عبناءث على البحث يف عضّّّوية الرئيسّّّني املشّّّاركني لفريق اخلرباء من لارق احلصّّّة اةقليمية للعضّّّوية. و  2019 ليه، ررّّّّ
 اةقليمان املعنيان عضوين جديدين اثنني ال تكمال الرتريحات اةقليمية اخلاصة  ما.

 
ا ا مني على جودة الوثائق  -5  وألذ فريق اخلرباء علمثا  ذه التاورات ورّحب بالعضّّّّّّّويني اجلديدين. ورّّّّّّّكر أيضّّّّّّّث

 الط أعّدها هلذا االجتماع.
 

 والجدول الزمنياعتماد جدول األعمال  -3البند 
 
 .2املرفق . وترد قائمة املشاركني يف االجتماع يف 1املرفق اعتمد فريق اخلرباء جدول أعماله على النحو الوارد يف  -6

 
 حقوق المزارعين إنفاذ -4البند 

 الجرد 1-4البند 
 
جرد للتدابري وأفضل املمار ات والدرو  املستخلصة بعنوان  IT/GB-8/AHTEG-2/19/3قّدم ا مني الوثيقة  -7

. وقّدم كذلك ا مني من املعاهدة الدولية 9على املسّّتوا الوطين من إعمال حقور املزارعني على حنو ما تن  عليه املادة 
املمار ّّّّّات والدرو  املسّّّّّتخلصّّّّّة  لتدابري وأفضّّّّّللرد اجلمشّّّّّروع بعنوان  IT/GB-8/AHTEG-2/19/3Add.1الوثيقة 

 كيف   ، ورّّّّّّّّّّّّّّرامن املعاهدة الدولية 9على املسّّّّّّّّّّّّّّتوا الوطين من إعمال حقور املزارعني على حنو ما تن  عليه املادة 
مت إعداد مشّّّّّّروع اجلرد وا  ّّّّّّا  املناقل املعتمد لتنظيم التدابري واملمار ّّّّّّات الط تقدمها ا طرا  املتعاقدة وأصّّّّّّحا  

 .املصلحة املعنيني
 
 ا إىل املشّّّّّّّّّّروع الذ  أعّده ا مني بناءث على طلب فريق اخلرباء واصّّّّّّّّّّل فريق اخلرباء عمله ةعداد اجلرد ا ّّّّّّّّّّتنادث و  -8

 .IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/3 Add.1وعلى النحو الوارد يف الوثيقة 
 
املمار ّّّات الرامية إىل التدابريأ إصّّّدار قائمة عموعة أن السر  الرئيسّّّل للارد يتمثل يفعلى فريق اخلرباء  واتفق -9

، وذلك من أجل تشّّّّّار  ا طرا  املتعاقدة وأصّّّّّحا  ها حاليثاتنفيذجير  إعمال حقور املزارعني الط مت اختاذها أو الط 
ح أن فريق ة ا. و ّّّّيشّّّّمل اجلرد بيانث 9املصّّّّلحة املعنيني اخلربات املكتسّّّّبة حت اين يف تنفيذ املادة  لالء املسّّّّؤولية يوضّّّّّ
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املمار ّّّّّات يف إعمال علق بإ ّّّّّهام أ  من هذه التدابريأيف ما يت املمار ّّّّّات الواردة يف اجلردأالتدابرياخلرباء ي يقم بتقييم 
 حقور املزارعني.

 
جزءثا متهيديثا  IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/3 Add.1مشّّّّّروع اجلرد على النحو الوارد يف الوثيقة  وتضّّّّّّمن -10

وطلب فريق اخلرباء من ا مني حتديث هذا اجلزء التمهيد  ورّّرا  ر  منه وكيف مت إعداده.موجزثا يشّّرا طبيعة اجلرد والس
ببعضّّّّّّّّها ومبواد ألرا من املعاهدة. وناقخل فريق اخلرباء أمهية إعمال حقور املزارعني  9كيفية ارتباط خمتلف أحكام املادة 

 يف  يار لاة العمل العاملية.
 

 فريق اخلرباء أيضثا على إدراق النّ  التاس يف اجلزء التمهيد  للارد: واتفق -11
 

 من املعّّّاهّّّدة تن   9"يف إطّّّار التوصّّّّّّّّّّّّّّّّّل إىل توافق يف ايراء بشّّّّّّّّّّّّّّّّّأن هيكّّّل اجلرد، أقّر اخلرباء أن املّّّادة 
دعّّا ا طرا  املتعّّاقّّدة إىل وتُّّ  مسّّّّّّّّّّّّّّؤوليّّة إعمّّال حقور املزارعني تقع على عّّاتق احلكومّّات الوطنيّّة. على أنّ 

حقور املزارعني على املسّّّّّّّّتوا الوطين حسّّّّّّّب  ةنفاذا ّّّّّّّّتقاء ا فكار وا نشّّّّّّّّاة العملية والتاار  من اجلرد 
 من املعاهدة." 9مبوجب املادة شرط حمدد االقتضاء، ولكن ينبسل أال يُفهم أ  بند من البنود الواردة يف اجلرد ك

 
وإجراء  فيها اجلرد وثيقة متاددة ينبسل تصّّّّّّّّّّميمها باريقة تتيح إدراق معلومات جديدةاتفق فريق اخلرباء على أن و  -12

وطلب  .2امللحق لنموذق مجع املعلومات، على النحو الوارد يف  مراجعةعلى نسّّّّّّخة ووافق فريق اخلرباء  التحديثات املمكنة.
املوقع اةلكرتوين للمعاهدة الدولية للحصّّّّول على املزيد من املقرتحات. واتفق  على راجعةالنسّّّّخة املمن ا مني ا ّّّّتخدام 

 فقط يف اجلرد. يف النموذق املعلومات اةلزاميةفريق اخلرباء على إدراق املقرتحات الط حتتو  على 
 

 ة املتعلقة  ا، يف حال وناقخل فريق اخلرباء مسّّّّّّّّّّألة ما إذا كان ينبسل إعالم ا طرا  املتعاقدة بالتدابري التشّّّّّّّّّّريعي -13
  تقدم ا طرا  املتعاقدة املذكورة هذه التدابري.ي
 

. ووافق 3امللحق الوارد يف  على النحو راجعةاملالنسّّّّّخة وا ّّّّّتعر  فريق اخلرباء هيكل مشّّّّّروع اجلرد ووافق على  -14
ا على إدراق   املسّّّّّتخدمني على تصّّّّّّفح اجلرد ا ّّّّّتنادثا إىل التشّّّّّابه  الفئات التالية يف صّّّّّفو  اهليكل كأداة ملسّّّّّاعدةأيضّّّّّث
 بني املقرتحات:

 

 اسم الفئة  العدد
صّّّّّون املوارد الوراثية النباتية  االعرتا  مبسّّّّّامهات اعتمعات اولية و تمعات الشّّّّّعو  ا صّّّّّلية واملزارعني يف 1

 املزارعني ا مناءأا ولياءدور اجلوائز واةقرار ب للألغذية والزراعة وا تخدامها املستدام، مث
املسّّّّّّّامهات املالية لدعم صّّّّّّّون املزارعني وا ّّّّّّّتخدامهم املسّّّّّّّتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مثل  2

 املسامهات يف صناديق تقا يم املنافع
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وا ّّتخدامها  والزراعةهنع تشّّايع ا نشّّاة املدرة للدلل لدعم صّّون املزارعني للموارد الوراثية النباتية لألغذية  3
 املستدام

 الفهار  والساالت وا ركال ا لرا لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومحاية املعار  التقليدية 4

، والثقافيةصّّّّّّّّّّّون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإداروا يف املوقع ويف املزرعة، مثل التدابري االجتماعية  5
 على مستوا اعتمع اولل وصون املواقع إدارة التنوع البيولوجلو 

ورّّّبكات  1تيسّّّري وصّّّول املزارعني إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من لالل بنو  البذور اعتمعية، 6
ع تنوّع املوارد الوراثية النباتية  البذور، و ّّّّّّّّّائر التدابري الط من رّّّّّّّّّأهنا حتسّّّّّّّّّني ليارات املزارعني يف ثل تو ّّّّّّّّّّ

 لألغذية والزراعة.
النهع التشّّّّاركية ةجراء البحول حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التوصّّّّيف والتقييم،  7

 التشاركية للنبات والتيار ا صنا والرتبية 
 واةقليمية والدولية الفرعية اةقليميةو مشاركة املزارعني يف صنع القرارات على املستويات اولية والوطنية  8

 التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأ  العام 9
 املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاحلقور القانونية ةعمال حقور املزارعني مثل التدابري التشريعية  10
  ائر التدابريأاملمار ات 11

 
 مجيع ا طرا  املتعاقدة وأصّّّّّّّّّّّحا  املصّّّّّّّّّّّلحة   ّّّّّّّّّّّتتم دعوةيف إطار إعداد الدورة الثامنة للاهائ الرئا ّّّّّّّّّّّل، و  -15

 ا وا وإىل تأكيد املعلومات الط أفاد ،راجعةاملالنموذق ا تنادثا إىل نسخة  املقرتحاتتحديث هذه لاملقرتحات الذين قدموا 
ا على أن يكون التدبري   هو الرابط الوحيد بني مشّّّّّّّّّّّّّروع اجلرد واملقرتا  املعينيف مشّّّّّّّّّّّّّروع اجلرد. ووافق فريق اخلرباء أيضّّّّّّّّّّّّّث

 الط جير  تقدميه.
 

ا  -16 وطلب فريق اخلرباء من ا مانة حتديث مشّّّّروع اجلرد وفقثا للعناصّّّّر واهليكل والفئات املتفق عليها. وطلب أيضّّّّث
يف النسّّّّّّخة اودثة ملشّّّّّّروع  2019يوليوأمتوئ  31من ا مني قبول املقرتحات اجلديدة وإدراق املقرتحات الواردة قبل تاريخ 

 .وثيقة معلوماتلثامنة يف ركل اجلرد لُتعر  على اجلهائ الرئا ل يف دورته ا
 

 واتفق كّّذلّّك فريق اخلرباء على أنّّه  ّّّّّّّّّّّّّّيكون من املفيّّد واملالئم أن تعّّّد ا مّّانّّة نسّّّّّّّّّّّّّّخّّة إلكرتونيّّة متّّاحّّة  -17
 وا تخدامه والبحث فيه وحتديثه.عليه على اةنرتنت للارد الذ  وافق عليه اجلهائ الرئا ل لتمكني  هولة االطالع 

  

                                                      
 خمائن البذور أيضثا ذلك يشمل  1
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 الخيارات 2-4البند 
 

اخليارات املتاحة لتشّّّّّّّّّّّّّّايع إعمال حقور بعنوان  IT/GB-8/AHTEG-2/19/4 Rev.1قّدم ا مني الوثيقة  -18
. وتبحّّث هّّذه الوثيقّّة يف بعين املعّّاين من املعّّاهّّدة الّّدوليّّة 9املزارعني وتوجيهّّه وتعزيزه، على حنو مّّا تن  عليّّه املّّادة 

نبثقّّة عن عمليّّات املمثلّّة ا " وكيفيّّة التالفهّّا عن اخلاوط التوجيهيّّة وتعال معلومّّات عن اخليّّاراتاملمكنّّة للفظّّة "
 ومنتديات دولية ألرا.

 
وثيقة متاددة. واتفق على أن تكون بنية اخليارات موجزة  تشّّّّّّّّّّّّّّّكلواعترب فريق اخلرباء أنه ينبسل للخيارات أن  -19

  9ة يف اجلرد، باةرّّّّّّّّارة إىل ا حكام ذات الصّّّّّّّّلة من املادة و ّّّّّّّّهلة اال ّّّّّّّّتخدام وعلى اعتماد الفئات نفسّّّّّّّّها املعتمد
ليارات لتشّّّّّّّايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه  ،من املعاهدة الدولية. واتفق فريق اخلرباء على إدراق يف كل فئة

 من املعاهدة الدولية. 9على حنو ما تن  عليه املادة 
 

ا واتفق فريق اخلرباء  -20 ة وصّّّّّّّّف اخليارات مع ا لذ يف االعتبار ا ّّّّّّّّم اخليار وماهيته ونوع )أنواع( على كيفيّ أيضّّّّّّّّث
 .(من التدابري غري ذلك)الفنية واةدارية والقانونية أو التدابري الط تتخذ يف العادة 

 
أ ّا ه و  املعلومات ا  ّا ّية املتعلقة باجلردواتفق فريق اخلرباء على العناصّر الط  ّيشّملها اجلزء التمهيد  مثل  -21

دمت عدة اقرتاحات بشأن كيفية اعموعات املستهدفة. وقُ نااقه واملستخدمني املستهدفنيأاملناقل والسر  منه وطبيعته و 
 تعزيز اجلزء التمهيد ؛ ولكنه مثة حاجة إىل املزيد من الوقت ال تكمال هذه املناقشة.

 
، خمااثا لوضّّّّّّّّّّّع 3املرفق من  4امللحق وتضّّّّّّّّّّّّمن تقرير فريق اخلرباء إىل اجلهائ الرئا ّّّّّّّّّّّل، على النحو الوارد يف  -22

من املعاهدة الدولية. ويلتزم فريق  9ليارات لتشّّّّّّّّّّّايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على النحو الوارد يف املادة 
 ذا املخاط.اخلرباء مبواصلة عمله البّناء ا تنادثا إىل ه

 
 ما يستجد من أعمال -5البند 

 
أوصّّّى فريق اخلرباء اجلهائ الرئا ّّّل بالرتحيب مبشّّّروع اجلرد وإقرار اهليكل والنموذق بسر  حتديث اجلرد بصّّّورة  -23

 دة.متادّ 
 

ته بسّّّّّّبب ضّّّّّّيق الوقت وعدم كفاية املوارد، ونظرثا إىل التقدم الكبري ن من إهناء مهمّ ومبا أن فريق اخلرباء ي يتمكّ  -24
الذ  مت إحرائه حت اين، يوصّّّّّل فريق اخلرباء اجلهائ الرئا ّّّّّل بعقد اجتماع إضّّّّّايف لفريق اخلرباء لتمكينه من ا ّّّّّتكمال 

 به اجلهائ الرئا ل. هأوكلالذ  نحو المهامه، على 
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ا أن يالب من ا مني إعداد  إضّّّّّّّّّايف اجتماعويف حال قرر اجلهائ الرئا ّّّّّّّّّل عقد  -25 لفريق اخلرباء، ينبسل له أيضّّّّّّّّّث
وثائق العمل ذات الصلة من أجل تيسري عمله، مبا يشمل توفري املدلالت يف خماط اخليارات لكل ينظر فيها فريق اخلرباء 

 بصورة متعمقة.
 

ن منها مشّّّّروع القرار اوتمل ميكن أن يتكوّ  ويف هذا السّّّّيار، طلب فريق اخلرباء من ا مني إعداد العناصّّّّر الط -26
حقور املزارعني، وإدراق هذه العناصر  لكل ينظر فيها اجلهائ الرئا ل يف دورته الثامنة، ا تنادثا إىل القرارات السابقة بشأن

 يف التوصيات واملسائل ذات الصلة الط اتفق عليها فريق اخلرباء. 
 

 لّّدعم املّّاس الّّذ  قّّّدمتّّاه يف  ّّّّّّّّّّّّّّبيّّل تنظيم االجتمّّاع على اورّّّّّّّّّّّّّّكر فريق اخلرباء حكومط إياّّاليّّا والنرويع  -27
 والذ  أتاا توفري لدمات الرتمجة الفورية والتحريرية.

 
 اعتماد التقرير -6البند 

 
  اجلهائ الرئا ّّّّّّّّّّّّّّل إىل  ّّّّّّّّّّّّّّريفعهاعتمد فريق اخلرباء هذا التقرير الذ  يشّّّّّّّّّّّّّّمل وقائع االجتماع والتقرير الذ   -28

 يف دورته الثامنة.
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 1المرفق 

 

 جدول األعمال
 
 افتتاا االجتماع -1
 
 املسائل التنظيمية -2
 
 اعتماد جدول ا عمال واجلدول الزمين -3
 
 إنفاذ حقور املزارعني -4
 

جرد للتدابري وأفضّّل املمار ّّات والدرو  املسّّتخلصّّة على املسّّتوا الوطين من إعمال حقور املزارعني  4-1
 من املعاهدة الدولية 9على حنو ما تن  عليه املادة 

 
  9اخليارات املتاحة لتشّّّّّّّّّّّّّّايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تن  عليه املادة  4-2

 من املعاهدة الدولية
 
 ما يستاد من أعمال -5
 
 اعتماد التقرير -6
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 2المرفق 
 قائمة المشاركين

 الرئيسان المشاركان
 

Ms Svanhild Isabelle BATTA TORHEIM 

Senior Advisor 

Ministry of Agriculture and Food 

Postboks 8007 Dep 

0030 Oslo, Norway 

Phone: +47 41123404 

sto@lmd.dep.noEmail:  

 

Mr Rakesh Chandra AGRAWAL 

Registrar General 

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority   

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation 

S-2, A Block, NASC Complex 

110012 DPS Marg, New Delhi, India 

Phone: +91 (11) 25843316 

ppvfra@nic.in-rg :Email 

 الخبراء
Mr Godfrey MWILA 

National Focal Point for ITPGRFA 

Deputy Director – Technical Services 

Zambia Agriculture Research Institute, Mount Makilu Research Centre 

Private bag 7, Chilanga, Zambia 

Phone: +260 211278180  

Mobile: +260 966745604 

godfrey.mwila@gmail.comEmail:  

 

Ms Michelle ANDRIAMAHAZO 

Point Focal National du TIRPAA 

Agro-Environementaliste 

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche de Madagascar (MAEP)  

B.P. 301 Anosy, Antananarivo Madagascar 

Phone: +261 340561031 

somiandria@yahoo.fr; michelle.andriamahazo@gmail.comEmail:  

 

Ms Modester KACHAPILA MILINYU 

Malawi Plant Genetic Resources Centre 

Chitedze Research Station, P.O. Box 158 

Lilongwe, Malawi 

Phone: +265 884707346 

;mauldyka83@gmail.comEmail:  

mauldyka@yahoo.com 
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Mme. Yasmina EL BAHLOUL 

Amélioration Génétique et Biotechnologies Végétales 

Coordinatrice UR Amélioration des Plantes Conservation  

   et Valorisation des Ressources Phytogénétiques 

Centre Régional de la Recherche Agronomique  

B.P 6570, Rabat-Instituts 10101, Morocco        

Phone: +212 661586375 

yas_ba@yahoo.frEmail:  

 

Mr Toussaint MIKPON  

National Focal Point 

Centre de recherches agricoles Sud Bénin 

Institut national de recherches agricoles du Benin (INRAB) 

Niaoulì, Benin 

Phone: +229 97 24 43 81 Fax: +229 95 40 74 20 

owoyori@yahoo.frEmail:  

 

Ms Najibeh ATAEI 

Director-General 

Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture  

Kabul, Afghanistan 

Phone: +93704792760 / +4915736946627 

najibeh.ataei@mail.gov.af/  najibeh.ataei@gmail.comEmail:  

 

Mr Mastur KOESHADI 

Director of ICABIOGRAD 

Centre for Biotechnology and Genetic Resources, Ministry of Agriculture  

JL. Tentara Pelajar no. 3a, Bogor 16114, Indonesia 

Phone: +62 251 8111117756 - 8333440 - 8327975 

Mobile: +62 81385245544  Fax: +62 251 8338820 

Mastur002@yahoo.com/  bb_biogen@litbang.pertanian.go.idmail: -E 

 

Mr Satoshi NAKANO 

Section chief 

Environment Policy Office 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Tokyo, Japan  

satoshi_nakano870@maff.go.jpEmail:  

 

Mr Muhammad SHAFIE 

Senior Researcher 

Agrobiodiversity & Environment Research Centre 

MyGenebank Complex, Malaysian Agricultural Research and Development Institute 

(MARDI) 

43400 Serdang, Selangor, Malaysia 

Phone : +603 89537329  

siduapatnam@gmail.com; shafiems@mardi.gov.my:  Email 

 

Ms Amparo AMPIL 
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Development Management Officer V 

Chief of Food, Agriculture and Fisheries Policy Division 

Department of Agriculture 

Elliptical Road, Diliman, Quezon City, Philippines 

Phone: +63 29267939 Fax: +63 29280590 

acascolan@yahoo.comEmail:  

 

Ms Christina BLANK 

Division Programme global sécurité alimentaire 

Direction du développement et de la coopération 

Freiburgstrasse 130 

3003 Berne, Switzerland 

christina.blank@eda.admin.chEmail:  

 

Ms Inge TENNIGLO 

Policy officer food security 

European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security Department 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 

den Haag, the Netherlands 

Phone: +31 615205542 

i.e.m.tenniglo@minlnv.nlEmail:  

 

Mr Riccardo BOCCI 

Rete Semi Rurali 

Via di Casignano, 25 

50018 Scandicci  

Firenze, Italy 

Cell.: +39 328 3876663 

r.bocci@semirurali.it Email: 

 

Ms Regine ANDERSEN 

Senior Research Fellow 

Fridtjof Nansen Institute 

P.O. Box 326  

1326 Lysaker, Norway 

Phone: + 47 95118037 

regine.andersen@fni.noEmail:  

 

Mr Frédéric MALTERRE 

Adjoint au chef de bureau des semences et de la protection intégrée  

    des cultures 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Direction générale de l'alimentation 

Service des actions sanitaires en production primaire, Sous-Direction de la qualité, de la santé 

et de la protection des végétaux 

251 rue de Vaugirard 75732 Paris, France 

Phone : +33 149 55 49 55 

ture.gouv.frfrederic.malterre@agricul:  Email 

 

Sr. José CAMPERO MARAÑON 
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Punto Focal Nacional para el TIRFAA 

Responsable de la Unidad de Recursos Genéticos,Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia 

Phone: +591 77700041 

jose.campero@iniaf.gob.boEmail:  

 

Sra. Teresa AGÜERO TEARE 

Punto Focal Nacional para el TIRFAA 

Encargada asuntos ambientales, recursos genéticos y bioseguridad 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Ministerio de Agricultura 

Teatinos 40 - Piso 8 Santiago, Chile 

Phone: +56 223973039 

taguero@odepa.gob.clEmail:  

 

Ms Lianne FERNÁNDEZ GRANDA 

Punto Focal Nacional para el TIRFAA 

Coordinadora Técnica de Recursos Fitogenéticos, J’Dpto Recursos Fitogenéticos y Semillas 

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT)  

Ministerio de la Agricultura Dirección institucional 

Calle 188 N. 38754 e/397 y Linderos, Santiago de las Vegas CP 17 200 

La Habana, Cuba 

Phone: +53 7683 0098 

lfdezgranda@gmail.com; gauden@infomed.sld.cu; genetica1@inifat.co.cuEmail:  

 

Sr. Roger Alberto BECERRA GALLARDO 

Punto Focal Nacional para el TIRFAA 

Coordinador del Área de Acceso a Recursos Genéticos 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 

Av. La Molina N° 1981, Distrito La Molina 

Lima, Perú 

Phone: + 511 240-2100, Anexo 355 Celular:  939269910 

rbecerra@inia.gob.peEmail:  

 

Sr. César TAPIA BASTIDAS 

Punto Focal Nacional para el TIRFAA 

Responsable Dpto Nacional de Recursos Genéticos 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

Panamericana Sur Km. 1 vía Tambillo 

Cantón Mejía, Quito, Ecuador 

Phone: +593 23006089 Fax: +593 2504240 
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Ms Samia Gaafar Mohamed BITIK 

National Focal Point for the ITPGRFA 

Director of Administration of Quality Control and Export Development 

National Focal Point of the ITPGRFA 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Khartum, Sudan 

Phone: +249 912246197 

samiabitik@yahoo.comEmail:  

 

Mr Parviz KOOHAFKAN 

Honorary Professor 

Agroecology and Family Farming, Shahid Behesti University of Tehran 

Daneshiou Boulevard, Tehran 

19839 969411 Iran  

Phone:+39 3911368821 

parvizkoohafkan@gmail.comEmail:  

 

Mr Khaled ABULAILA 

Botanist, Conservation Biologist 

Director/Directorate of Plant Diversity  

National Center for Agricultural Research & Extension (NCARE) 

PO Box 639, Baqa'a, 19381, Jordan 

Phone: +962 64725071 Mobile: +962 796602987 Fax: +962 64726099 

Khaled.Abulaila@narc.gov.jo; kabulaila@gmail.com:  Email 

 

Mr Maeen Ali Ahmed AL JARMOUZI 

National Focal Point for ITPGRFA 

Director General 

Agriculture Research and Extension Authority  

National Genetic Resources Center 

P.O. Box 87148 Dhamar, Yemen 

Phone: + 967 06423917  Mobile:+967 772555668  Fax: +967 6423914 

maeen1@yahoo.comEmail:  

 

Mr Mustafa Ali ELAGEL 

National Focal Point for the ITPGRFA 

Director, National bank for plant genetic resources 

Tripoli, Libya 

Mobile: +218 926487642 

moustafa_elaghel@yahoo.comEmail:  

 

Mr Chris HANNON 

Attorney Advisor 

Office of Policy and International Affairs 

U.S. Patent and Trademark Office 

600 Dulaney Street, Alexandria, VA, USA 22314 

Phone: +1-571-272-7385 

 Christian.Hannon@uspto.govEmail:  
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Mr Pesach (Pace) LUBINSKY 

Agricultural Resources Advisor 

USDA Foreign Agricultural Service 

Office of Capacity Building and Development  

Washington, DC, USA 

Phone: +1 (202) 384-4856 

pace.lubinsky@fas.usda.govEmail:  

 

Mr Stephen SMITH 

Affiliate Professor 

Iowa State University 

Department of Agronomy 

716 Farm House Lane 

2104 Agronomy Hall 

Ames, IA, USA 50011 

 stephen.smith@mchsi.comEmail:  

 

Ms Nancy GARDNER  

Director 

Office of Intellectual Property and Commercialization 

Agriculture and AgriFood Canada 

3600 Casavant Boulevard West, Saint Hyacinthe qc j2s 8e3 Canada 

Phone: +1 450 768-9659  Fax: +1 450 768-7851 

nancy.gardner@canada.caEmail:  
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Plant Breeders' Rights Office 

Canadian Food Inspection Agency 

59 Camelot Drive, Ottawa, Ontario  K1A 0Y9 

Ottawa, Canada 

Phone : +1 613 773-7198 Fax : +1 613 773-7115 

marc.dewit@canada.caEmail :  

 

Mr Charles LAWSON  
Griffith Law School 
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Griffith University 4222 

Australia  

Phone +61 7 5552 7249 Fax  +61 07 5552 8667 

c.lawson@griffith.edu.aumail: -E 
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Apia, Samoa 

melzi.plantation@gmail.commail: -E 
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Ms Alimata TRAORÉ  

Coordination Nationale des Organisations Paysannes-CNOP 

Bamako, Mali 

Phone : + 76 03 07 67 

alimatou@yahoo.fr:  mail-E 

 

Mr Sergio ALONZO 

Manager of Technical Activities 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH) 

9Av. 7-82 Zona 1 Chiantla 

Huehuetenango, Guatemala 

Phone: +502 50069165 

alonzo.sergio@gmail.commail: -E 

 

Mr Pitambar SHRESTHA 

Head of Programme Operations 

Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development (LI-BIRD)  

PO Box 324, Pokhara, Nepal 

Phone: +977 61 526834, 535357 Fax: +977 61 539956 

pitambar@libird.orgmail: -E 

 

Ms Yolanda HUERTA 

Legal Counsel and Director of Training and Assistance 

International Union for the Protection of  New Varieties of Plants 

34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20, Switzerland 

Phone: +41 22 3389410 

yolanda.huerta@upov.intEmail:  

 

Ms Szonja CSÖRGÖ 

Director IP & Legal Affairs 

European Seed Association 

52, Avenue des Arts 

1000  Brussels, Belgium 

Phone: +32 2 743 28 60 

szonjacsorgo@euroseeds.euEmail:  

 المراقبون
Mr Hamdullah HAMDARD 

Director General of Extension 

Ministry of Agriculture 

Kabul, Afghanistan 

hamdullah.hamdard@gmail.comEmail:  
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Via Aventina, 32 - 00153 Rome 

Phone: +39 06 5740306 

rof@minbuza.nlEmail:  

 

Ms Maaike VAN DEN BERG 
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Permanent Representation of the Kingdom of The Netherlands 

Via Aventina, 32 - 00153 Rome 

Phone: +39 06 5740306 

rof@minbuza.nlEmail:  

 

Mr Thomas WEBER 

Policy Officer - Plant Health 

Directorate General for Health and Food Safety (SANTE) 

European Commission 

Rue de la Loi, 2000 

Brussels, Belgium 

Thomas.Weber@ec.europa.euEmail:  

 

Mr Michael HALEWOOD 

Head of Policy Unit 

Bioversity Int. 

Via dei Tre Denari, 472/a 

00054 Maccarese (Fiumicino), Italy 

Phone: +39 06 61181 Fax : +39 06 6118402 

m.halewood@cgiar.orgEmail:  

 

Ms Begoña VENERO AGUIRRE 
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World Intellectual Property Organization 
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 3المرفق 
 

 تقرير فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين 
 إلى الجهاز الرئاسي في دورته الثامنة

 
 مقدمة -أّوالا 

 
. وتتمثل مهامه 2017أ7أنشّّأ اجلهائ الرئا ّّل فريق اخلرباء التقين املخصّّ  املعين ملقور املزارعني مبوجب القرار  -1

 يف ما يلل:
 

إجراء جرد للتدابري الوطنية الط ميكن اعتمادها وأفضّّّّّّّّل املمار ّّّّّّّّات والدرو  املسّّّّّّّّتخلصّّّّّّّّة من إعمال  (1)
 من املعاهدة الدولية؛ 9حقور املزارعني على حنو ما تن  عليه املادة 

 والقيام، ا ّّّّّّّّّّّّتناد إىل عملية اجلرد، بوضّّّّّّّّّّّّع ليارات لتشّّّّّّّّّّّّايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه،  (2)
 من املعاهدة الدولية. 9ما تن  عليه املادة  على حنو

 
 .1امللحق ضمن  2017أ7وترد التصاصات فريق اخلرباء املنصوص عليها يف القرار  -2
 
  اجلهائ الرئا ّّّّل لدا إعداد االلتصّّّّاصّّّّات على أن يعقد فريق اخلرباء عددثا من االجتماعات قد يصّّّّلواتفق  -3

 رهنثا بتوافر املوارد املالية. 2019-2018إىل اجتماعني اثنني لالل فرتة السنتني 
 
يف روما، إيااليا.  2018 ّّّّّّّّّّّّّّبتمربأأيلول  14إىل  11فعقد فريق اخلرباء اجتماعه ا ول لالل الفرتة املمتدة من  -4

مايوأأيار  23و 20ن من إجنائ مجيع مهامه لالل هذا االجتماع، عقد اجتماعثا ثانيثا يف الفرتة املمتدة بني ومبا أنه ي يتمكّ 
 يف روما، إيااليا.  2019

 
ما يصّل و ّيضّم فريق اخلرباء التقين املخصّ  ما يصّل إىل أسّة أعضّاء يعّينهم كل إقليم من أقاليم املنظمة، و  -5

إىل ثالثة ممثلني عن منظمات املزارعني، ال  ّّّّّيما من مراكز املنشّّّّّأ والتنوع اوصّّّّّوس، وما يصّّّّّل إىل ثالثة من أصّّّّّحا  
املصلحة ايلرين، مبا يف ذلك قااع البذور، يعّينهم مكتب الدورة الثامنة للاهائ الرئا ل. وترد قائمة ا عضاء وأصحا  

 .2فق املر املصلحة يف فريق اخلرباء يف 
 
 Svanhild-Isabelle Batta، عنّي مكتب الدورة الثامنة للاهائ الرئا ّّّّّّّّّّل السّّّّّّّّّّيدة 2017أ7وعمالث بالقرار  -6

Torheim )النرويع( والسّّّّّّّيد Rakesh Chandra Agrawal  رئيسّّّّّّّني مشّّّّّّّاركني لفريق اخلرباء. ووافق املكتب )اهلند(
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ا على البحث يف عضّّّّوية الرئيسّّّّني املشّّّّاركني لفريق  ح بناء اخلرباء من لارق احلصّّّّة اةقليمية للعضّّّّوية. و أيضّّّّث عليه، ررّّّّّ
 اةقليمان املعنيان عضوين جديدين اثنني ال تكمال الرتريحات اةقليمية اخلاصة  ما.

 
 ويصف هذا التقرير العمل الذ  اضالع به فريق اخلرباء لالل فرتة السنتني وفقثا اللتصاصاته. -7

 
 الممارسات والدروس المستخلصة على المستوى جرد للتدابير وأفضل  -ثانياا

 الوطني من إعمال حقوق المزارعين على نحو ما تنص عليه 
 من المعاهدة الدولية. 9المادة 

 
، بدعوة ا طرا  املتعاقدة ومجيع أصّّّّّّّّحا  2017أ7ذّكر فريق اخلرباء أن اجلهائ الرئا ّّّّّّّّل قد قام مبوجب قراره  -8

املصّلحة املعنيني، وال  ّيما منظمات املزارعني، إىل عر   رائهم ورار م وأفضّل ممار ّاوم كمثال على اخليارات املمكنة 
ر ويف إطا من املعاهدة الدولية على الصّّّّّعيد الوطين، وذلك حسّّّّّب االقتضّّّّّاء ورهنا بالتشّّّّّريعات الوطنية. 9لتنفيذ املادة 

 إعداد اجلرد، طلب اجلهائ الرئا ّّّّّّّّّّّّّّل من ا مني رميع هذه املدلالت وتقدميها إىل فريق اخلرباء املعين ملقور املزارعني.
 فالحظ فريق اخلرباء العّّدد الكبري من املقرتحّّات الط قّّدمتهّّا ا طرا  املتعّّاقّّدة وأصّّّّّّّّّّّّّّحّّا  املصّّّّّّّّّّّّّّلحّّة ردثا على دعوة 

 اجلهائ الرئا ل.
 
اجلرد جزءثا متهيديثا موجزثا يشّّّّّّّرا طبيعة اجلرد والسر  منه وكيف مت إعداده. وطلب فريق واتفق على أن يشّّّّّّّمل  -9

 اخلرباء من ا مني حتديث هذا اجلزء التمهيد  وفقثا للمدلالت الط جرا تقدميها يف اجتماعه الثاين.
 

 ووافق فريق اخلرباء أن السر  الرئيسّّّّّّّّّّّّّّل للارد يتمثل يف إصّّّّّّّّّّّّّّدار قائمة عموعة التدابريأاملمار ّّّّّّّّّّّّّّات الرامية  -10
اهّّا حّّتنفيّّذجير  إىل إعمّّال حقور املزارعني الط مت اختّّاذهّّا أو الط  ، وذلّّك من أجّّل تشّّّّّّّّّّّّّّّار  ا طرا  املتعّّاقّّدة اليّّث

ح ة ا. و ّّيشّّمل اجلرد بيانث 9 تنفيذ املادة وأصّّحا  املصّّلحة املعنيني اخلربات املكتسّّبة حت اين يف لالء املسّّؤولية يوضّّّ
 أن فريق اخلرباء ي يقم بتقييم التدابريأاملمار ّّّّّّّّات الواردة يف اجلرد يف ما يتعلق بإ ّّّّّّّّهام أ  من هذه التدابريأاملمار ّّّّّّّّات 

 يف إعمال حقور املزارعني.
 

ة تتيح إدراق معلومات جديدة وإجراء التحديثات املمكنة. واتفق فريق اخلرباء على أنه ينبسل تصّّميم اجلرد باريق -11
ل، ينبسل أن وبّّالتّّاس ا هلّّذه السّّايّّة، اتفق على منوذق جلمع بيّّانّّات عن ا مثلّّة،  يشّّّّّّّّّّّّّّكّّّ  اجلرد وثيقّّة متاّّددة. وحتقيقّّث

، وطلب من ا مني نشّّّّّّّّره على املوقع اةلكرتوين للمعاهدة الدولية بوصّّّّّّّّفه منوذجثا مقرتحثا 2امللحق على النحو الوارد يف 
جلمع املزيد من مقرتحات ا طرا  املتعاقدة وأصحا  املصلحة بشأن التدابري وأفضل املمار ات والدرو  املستفادة على 

 .اةلزامية يف النموذق فقط يف اجلردعلى املعلومات  املستوا الوطين. واتفق فريق اخلرباء على إدراق املقرتحات الط حتتو 
 

ذت أو الط جير  واتفق فريق اخلرباء كّّذلّّك على أن اجلرد  ّّّّّّّّّّّّّّريكّ  -12  ز فقط على التّّدابري واملمّّار ّّّّّّّّّّّّّّّات الط نفّّّ
 تنفيذها حاليثا.
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إدراق ب يسّّّّّمحوأن وأوصّّّّّى فريق اخلرباء بأن يكون هيكل اجلرد بسّّّّّياثا وموجزثا ومتاحثا للمسّّّّّتخدمني اوتملني  -13

  .3امللحق املعلومات ذات الصلة. وبناءث عليه، اتفق فريق اخلرباء على ا تخدام اهليكل على النحو املبنّي يف 
 

ا على ا تخدام الفئات التالية يف صفو  اهليكل -14 على تصّفح اجلرد ا تنادثا  كأداة ملساعدة املستخدم  ووافق أيضث
 إىل تشابه املقرتحات:

 

 اسم الفئة  العدد
صّّّّّون املوارد الوراثية النباتية  االعرتا  مبسّّّّّامهات اعتمعات اولية و تمعات الشّّّّّعو  ا صّّّّّلية واملزارعني يف 1

 املزارعني ا مناءأا ولياءدور اجلوائز واةقرار ب للألغذية والزراعة وا تخدامها املستدام، مث

وا ّّّّّّّتخدامهم املسّّّّّّّتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مثل املسّّّّّّّامهات املالية لدعم صّّّّّّّون املزارعني  2
 املسامهات يف صناديق تقا يم املنافع

وا ّّتخدامها  هنع تشّّايع ا نشّّاة املدرة للدلل لدعم صّّون املزارعني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 3
 املستدام

 لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومحاية املعار  التقليديةالفهار  والساالت وا ركال ا لرا  4

، والثقافيةصّّّّّّّّّّّّون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإداروا يف املوقع ويف املزرعة، مثل التدابري االجتماعية  5
 على مستوا اعتمع اولل وصون املواقع إدارة التنوع البيولوجلو 

ورّّّبكات  2تيسّّّري وصّّّول املزارعني إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من لالل بنو  البذور اعتمعية، 6
ع تنوّع املوارد الوراثية النباتية  البذور، و ّّّّّّّّّائر التدابري الط من رّّّّّّّّّأهنا حتسّّّّّّّّّني ليارات املزارعني يف ثل تو ّّّّّّّّّّ

 لألغذية والزراعة.
البحول حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التوصّّّّيف والتقييم، النهع التشّّّّاركية ةجراء  7

 والرتبية التشاركية للنبات والتيار ا صنا 
 واةقليمية والدولية الفرعية اةقليميةو مشاركة املزارعني يف صنع القرارات على املستويات اولية والوطنية  8

 القدرات وتوعية الرأ  العامالتدريب وتنمية  9

 احلقور القانونية ةعمال حقور املزارعني مثل التدابري التشريعية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 10
  ائر التدابريأاملمار ات 11

 
املمار ات والدرو  املستخلصة على املستوا  لتدابري وأفضلل جردعليه، ووضع فريق اخلرباء وفقثا ملا مت االتفار  -15

، باال ّّّّّّّتناد إىل اهليكل على النحو من املعاهدة الدولية 9الوطين من إعمال حقور املزارعني على حنو ما تن  عليه املادة 

                                                      
 .خمائن البذور أيضثا ذلك يشمل  2
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وا االنعكا ّّّّّّّّّّّّّّات على مسّّّّّّّّّّّّّّتو إىل لسات عّدة  الكبري . واتفق فريق اخلرباء بعد أن ألذ حام الرتمجة3املبنّي يف امللحق 
 لاهائ الرئا ل.ل تتاا وثيقة معلوماتيف   ريد اجلرد مشروع أنيف االعتبار، على  الكلفة

 
ا  -16 وطلب فريق اخلرباء من ا مانة حتديث مشّّّّروع اجلرد وفقثا للعناصّّّّر واهليكل والفئات املتفق عليها. وطلب أيضّّّّث

يف النسّّّّّّخة اودثة ملشّّّّّّروع  2019يوليوأمتوئ  31من ا مني قبول املقرتحات اجلديدة وإدراق املقرتحات الواردة قبل تاريخ 
 .وثيقة معلوماته الثامنة يف ركل اجلرد لكل تُعر  على اجلهائ الرئا ل يف دورت

 
على أنه  ّّّّّّّّّّّّّّيكون من املفيد واملالئم أن تعّد ا مانة نسّّّّّّّّّّّّّّخة إلكرتونية متاحة على كذلك واتفق فريق اخلرباء   -17

 اةنرتنت للارد الذ  وافق عليه اجلهائ الرئا ل لتمكني  هولة االطالع على اجلرد وا تخدامه والبحث فيه وحتديثه.

 
 الخيارات المتاحة لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه،  -ثالثاا

 من المعاهدة الدولية 9على نحو ما تنص عليه المادة 
 

لاعترب فريق اخلرباء أنّه ينبسل للخيّارات أن  -18 وثيقّة متاّددة. واتفق على أن تكون بنيّة اخليّارات موجزة  تشّّّّّّّّّّّّّّكّّ
من  9املعتمدة يف اجلرد، باةرّّّّّارة إىل ا حكام ذات الصّّّّّلة من املادة  و ّّّّّهلة اال ّّّّّتخدام وعلى اعتماد الفئات نفسّّّّّها

ا  املعاهدة الدولية. واتفق لتشّّّّّّّّّّّّايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه  املتاحة ياراتاخلإدراق يف كل فئة  أن يتم علىأيضّّّّّّّّّّّّث
 من املعاهدة الدولية. 9وتعزيزه على حنو ما تن  عليه املادة 

 
ا على   -19 الط  كيفية وصّّّّّّّّف اخليارات مع ا لذ يف االعتبار ا ّّّّّّّّم اخليار وماهيته ونوع )أنواع( التدابريواتفق أيضّّّّّّّّث

 .(من التدابري غري ذلك)الفنية واةدارية والقانونية أو تتخذ يف العادة 
 

وأ ّا ه  داملعلومات ا  ّا ّية املتعلقة باجلر واتفق فريق اخلرباء على العناصّر الط  ّيشّملها اجلزء التمهيد  مثل  -20
املناقل والسر  منه وطبيعته ونااقه واملستخدمني املستهدفنيأاعموعات املستهدفة. وُقّدمت عدة اقرتاحات بشأن كيفية 

 تعزيز اجلزء التمهيد ؛ ولكنه مثة حاجة إىل املزيد من الوقت ال تكمال هذه املناقشة.
 

 املتاحة ياراتاخل، خمااثا لوضّّّّّع 4امللحق نحو الوارد يف وتضّّّّّّمن تقرير فريق اخلرباء إىل اجلهائ الرئا ّّّّّل، على ال -21
من املعاهدة الدولية. ويلتزم فريق اخلرباء  9لتشّّّّّّّّّّّّّّايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على النحو الوارد يف املادة 

 مبواصلة عمله البّناء ا تنادثا إىل هذا املخاط.
 

 الخبراء االضطالع به في المستقبلالتوصيات والعمل الذي يمكن لفريق  -رابعاا
 

اجلهائ الرئا ّّّّل بالرتحيب مبشّّّّروع  تقدم الذ  أحرئه يف تنفيذ مهامه،يوصّّّّل فريق اخلرباء، ا ّّّّتنادثا إىل عمله وال -22
 اجلرد وإقرار اهليكل والنموذق بسر  حتديث اجلرد بصورة متاددة.
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العمل، ونظرثا إىل التقدم الكبري الذ   وحامومبا أن فريق اخلرباء ي يتمكن من إهناء مهمته بسّّبب ضّّيق الوقت  -23

مت إحرائه حت اين، يوصّّّل فريق اخلرباء اجلهائ الرئا ّّّل بعقد اجتماع إضّّّايف لفريق اخلرباء لتمكينه من ا ّّّتكمال مهامه، 
 به اجلهائ الرئا ل. هأوكل الذ نحو العلى 
 

ويف حال قرر اجلهائ الرئا ل عقد اجتماع لفريق اخلرباء، ينبسل له أيضثا أن يالب من ا مني إعداد وثائق العمل  -24
 ذات الصّّّّّّّّّّّّّّلّّة من أجّّل تيسّّّّّّّّّّّّّّري عملّّه، مبّّا يشّّّّّّّّّّّّّّمّّل توفري املّّدلالت يف منوذق اخليّّارات لكل ينظر فيهّّا فريق اخلرباء 

 بصورة متعمقة.
 

ا اجلهائ  -25 لتوفري املزيد  ا لرا الرئا ّّل مبنارّّدة ا طرا  املتعاقدة و ّّائر اجلهات املاحنةويوصّّل فريق اخلرباء أيضّّث
 من املوارد املالية لتمكني فريق اخلرباء من أداء عمله مبا يشمل تساية تكاليف الرتمجة الفورية وترمجة الوثائق. 

 
ن يتكّون منها مشّّّّروع القرار اوتمل ويف هذا السّّّّيار، طلب فريق اخلرباء من ا مني إعداد العناصّّّّر الط ميكن أ -26

عليها  وإدراق التوصيات واملسائل ذات الصلة الط اتفق عملهلكل ينظر فيها اجلهائ الرئا ل يف دورته الثامنة، ا تنادثا إىل 
 فريق اخلرباء.
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 1الملحق 
 
 

 اختصاصات فريق الخبراء التقني المخّصص المعني بحقوق المزارعين
 
 اخلرباء التقين املخص  املعين ملقور املزارعني االضاالع مبا يلل: يتوىل فريق  -1
 

إجراء جرد للتدابري الوطنية الط ميكن اعتمادها وأفضّّّّّّّّل املمار ّّّّّّّّات والدرو  املسّّّّّّّّتخلصّّّّّّّّة من إعمال  (1)
 من املعاهدة الدولية؛ 9حقور املزارعني، على حنو ما تن  عليه املادة 

رد، بوضّّّّع ليارات لتشّّّّايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على والقيام، ا ّّّّتناد إىل عملية اجل (2)
 من املعاهدة الدولية؛ 9حنو ما تن  عليه املادة 

 
وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصّّّ ، عند االضّّّاالع بعمله، أن يألذ بعني االعتبار مداوالت املشّّّاورة العاملية  -2

 ، إضافة إىل غريها من املشاورات ذات الصلة.2016بشأن حقور املزارعني الط عقدت يف باس، إندونيسيا، يف عام 
 
سّة أعضّاء يعّينهم كل إقليم من أقاليم املنظمة، وما يصّل و ّيضّم فريق اخلرباء التقين املخصّ  ما يصّل إىل أ -3

إىل ثالثة ممثلني عن منظمات املزارعني، ال  ّّّّّيما من مراكز املنشّّّّّأ والتنوع اوصّّّّّوس، وما يصّّّّّل إىل ثالثة من أصّّّّّحا  
 املصلحة ايلرين، مبا يف ذلك قااع البذور، يعّينهم مكتب الدورة الثامنة للاهائ الرئا ل.

 
 -مكتب الدورة الثامنة للاهائ الرئا ّّّّّل رئيسّّّّّني مشّّّّّاركني من ا طرا  املتعاقدة يف املعاهدة الدولية و ّّّّّيعني  -4

 واحد من بلد نام وواحد من بلد متقدم.
 
، رهنثا 2019-2018وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصّّّّّّّّّ  أن يعقد ما يصّّّّّّّّّل إىل اجتماعني يف فرتة السّّّّّّّّّنتني  -5

 بتوافر املوارد املالية.
 
  ريفع فريق اخلرباء التقين املخص  تقريرثا إىل اجلهائ الرئا ل بشأن عمله لينظر فيه اجلهائ الرئا ل يف دورته الثامنة.و  6
 
 و ييسر ا مني هذه العملية و يساعد فريق اخلرباء التقين املخص  يف ما يقوم به من عمل. -7
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 2الملحق 
 نموذج لجمع بيانات عن األمثلة

 

 األساسيةالمعلومات 
 
 عنوان التدبريأاملمار ة 
 تاريخ تقدمي املعلومات 
  التدبريأاملمار ة تنفيذا م البلد )أمساء البلدان( الط يتم فيها 
  ،املوقع اةلكرتوين )إن وجد(، وعنوان الربيد اةلكرتوين ورقم )أرقام( و العنوان، و املؤ ّّّّّّسّّّّّّةأاملنظمة املسّّّّّّؤولة )اال ّّّّّّم

 وجهة االتصال(  اهلاتف
 ؤ سةأ املنظمة )الفئات(نوع امل 
  ،)املؤ ساتأ املنظماتأ اجلهات الفاعلة املتعاونةأ الداعمة، إن وجدت )اال م والعنوان واملوقع اةلكرتوين )إن وجد

 (( اهلاتفوعنوان الربيد اةلكرتوين ورقم اهلاتف )أرقام 

 

 وصف األمثلة
 

 3اإللزامية:المعلومات 
 
 شمل املعلومات التالية:تد أقصى( كلمة كح  200) التدابرياخلاصة ب اال تقصائيةالدرا ة موجز قصري يف  إدراق 

o املنفذة والشركاء اهليئة 
o نة البداية  
o ) اهلد  )ا هدا 
o موجز عن املكونات ا  ا ية 
o النواتع الرئيسية 
o )الدرو  املستفادة )إن وجدت 

 وة تارخيية )مبا يف يشمل  نة البداية(، حسب االقتضاء 
 كلمة كحد أقصى(   200ا  ا ية للتدبريأ املمار ة ) املكونات 
  وصّّّّّف لسّّّّّيار وتاريخ التدبريأاملمار ّّّّّة الط جير  تابيقها )الظرو  اةطارية على املسّّّّّتويات السّّّّّيا ّّّّّية والقانونية

 كلمة كحد أقصى(  200واالقتصادية اخلاصة  ذا التدبريأاملمار ة( )
  التدبريمن املعاهدة الدولية الط يرتبط  ا هذا  9أحكام املادة 

  1-9املادة 
                                                      

 اجلرد.إدراق التدبريأاملمار ة يف قوائم  د  توفري هذه املعلومات اةلزامية  يرجى  3



IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/ Report  27 

  (أ)2 -9املادة 
  ( )2-9املادة 
  (ق)2-9املادة 
  3-9املادة 

 
 معلومات أخرى، إن وجدت

 
  و ائر الفئات ذات الصلة )إن وجدت(:الدرا ة اال تقصائيةيف  املقرتا التدبريب ا وثق صلةفئة الالرجاء حتديد ، 

 
 5صلةالذات  4األوثق صلة الفئة العدد

 االعرتا  مبسّّامهات اعتمعات اولية و تمعات الشّّعو  ا صّّلية واملزارعني يف 1
اجلوائز  لصّّّون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وا ّّّتخدامها املسّّّتدام، مث

 املزارعني ا مناءأا ولياءدور واةقرار ب

  

لدعم صّّّّّون املزارعني وا ّّّّّتخدامهم املسّّّّّتدام للموارد الوراثية املسّّّّّامهات املالية  2
 النباتية لألغذية والزراعة مثل املسامهات يف صناديق تقا يم املنافع

  

هنع تشّّايع ا نشّّاة املدرة للدلل لدعم صّّون املزارعني للموارد الوراثية النباتية  3
 وا تخدامها املستدام لألغذية والزراعة

  

والسّّّّّّّاالت وا رّّّّّّّكال ا لرا لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية الفهار   4
 والزراعة ومحاية املعار  التقليدية

  

صّّّّّّّّّون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإداروا يف املوقع ويف املزرعة، مثل  5
على مستوا  وصون املواقع إدارة التنوع البيولوجلو ، والثقافيةالتدابري االجتماعية 

 اعتمع اولل

  

تيسري وصول املزارعني إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من لالل بنو   6
ورّّّّّّّّبكات البذور، و ّّّّّّّّائر التدابري الط من رّّّّّّّّأهنا حتسّّّّّّّّني  6البذور اعتمعية،

 ليارات املزارعني يف ثل توّ ع تنوّع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

  

النهع التشّّّّّّّّّّّّّاركية ةجراء البحول حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  7
 التشاركية للنبات والتيار ا صنا مبا يف ذلك التوصيف والتقييم، والرتبية 

  

                                                      
 ضمنها. التدبريالرجاء التيار فئة واحدة فقط تكون ا نسب وإدراق   4
 )إن وجدت(. بالتدبريالرجاء التيار فئة واحدة أو أكثر قد تكون أيضثا ذات صلة   5
 .خمائن البذور ذلك يشمل  6
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 اةقليميةو مشّّّّّّّاركة املزارعني يف صّّّّّّّنع القرارات على املسّّّّّّّتويات اولية والوطنية  8
 واةقليمية والدولية الفرعية

  

   التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأ  العام 9

املتصّّّّلة باملوارد احلقور القانونية ةعمال حقور املزارعني مثل التدابري التشّّّّريعية  10
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  

    ائر التدابريأاملمار ات 11

 
  مثل فئة جديدة حمتملة؟ التدبرييف حال الرتمت " ائر التدابري"، هل ترغبون يف اقرتاا وصف هلذا ، 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
 ) اهلد  )ا هدا 
 7شاركني واملتأثريناملستهدفة وعدد املزارعني امل )اعموعة )اعموعات 
 ا ماكن( واملوقع اجلسرايف التوعية ا تنادثا إىل املكان( 
 املمار ةأاملوارد املستخدمة لتنفيذ التدبري 
  التدبريأاملمار ة يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وا تخدامها املستدام؟ أثركيف 
 ( )كلمة كحد أقصى(  200الرجاء وصف اةجنائات الط حققها التدبريأاملمار ة حت اين )مبا يشمل التحديد الكمل 
  طنية املتصلة بالتدبريأ املمار ة  ائر الصكو  الو 
 صلة  ذا التدبريأهذه املمار ة؟  ل أنتم على علم بأ  اتفار أو برنامع دوس  لر ذه 
 لوصف التدبريأ املمار ة؟بعد تتم تسايتها ي القضايا ا لرا الط ترغبون يف معاجلتها والط ، 
 

 الدروس المستفادة
 
  را الط ترغب يف اختاذ جلهات ا لبالنسّّّّّّّّّّّّّّبة إىل االرجاء وصّّّّّّّّّّّّّّف الدرو  املسّّّّّّّّّّّّّّتفادة الط قد تكون ذات أمهية

 .كلمة كحد أقصى(  250املمار ات نفسها أو تدابريأممار ات مماثلة )التدابريأ
 أقصى(كلمة كحد   200)إن وجدت( ) مدة تابيق التدبريأاملمار ةل االتحديات الط متت مواجهتها طو  ما هل 
  يف تنفيذ مثل هذا التدبري رغبت ا ّّّّّّّّّّتيفا ها إذا ما  اجلهات ا لراما هل برأيكم رّّّّّّّّّّروط النااا، الط ينبسل على 

 كلمة كحد أقصى(  100أو تنظيم مثل هذا النشاط؟ )
 

 معلومات إضافية
 
 الرابط )الروابط( للحصول على مزيد من املعلومات بشأن التدبريأ املمار ة.   

                                                      
 .، أن يكون لاصثا ببلد حمددعاجلة مثالث املأنواع املزارع  ميكن لتصنيف  7
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 3الملحق 
 

 الجرد هيكل
 

 عنوان النوع
 المعالجة 9أحكام المادة  الرابط البلد/اإلقليم وصف موجز للتدبير/الممارسة التدبير/ الممارسة
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 3الفئة 
             

             

 وغري ذلك
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 4الملحق 
 

 مخطط

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

 
 مقدمة

 
عموعات اوأ ّّّّا ّّّّه املناقل والسر  منه وطبيعته ونااقه واملسّّّّتخدمني املسّّّّتهدفنيأ ا  ّّّّا ّّّّية املتعلقة باجلرداملعلومات 

 املستهدفة، مبا يشمل:
 

 لتدابريلا تنادثا إىل جرد  - كيفية إعداد الوثيقة 
 ررا الفئات وكيفية ا تخدامها يف هذه الوثيقة 
  تعريف اخليارات مع التوضيح بأنه من املمكن االلتيار من بني هذه االحتماالت أو اجلمع بينها 
  .دليل الوثيقة: ررا كيفية تنظيم الوثيقة وإدراق ليارات عدة ضمن الفئات 

 
 نموذج لتقديم كل فئة: 

 من املعاهدة الدولية 9ا حكام ذات الصلة من املادة احلكمأ اةرارة إىل 
  اعتبار التدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشايع إعمال حقور املزارعني وتوجيهه وتعزيزه ررا  بب 

 
 معلومات بشأن كل فئة:لتقديم نموذج 
 ررا ماهية هذا اخليار 
 (.من التدابري غري ذلكة )الفنية واةدارية والقانونية أو وصف نوع )أنواع( التدابري الط تتخذ يف العاد 

 
 : 1الفئة 

في صااااون الموارد الوراثية  والمزارعيناالعتراف بمساااااهمات المجتمعات المحلية ومجتمعات الشااااعو  األصاااالية 
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام، مثل الجوائز واإلقرار بدور المزارعين األمناء/األولياء

 
 الخيار ألف:

 
 الخيار باء:

 
 الخيار جيم:

 
 (أكثر أو أقل من املمكن ذكر ليارات)
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 :2الفئة 
المساااااهمات المالية لدعم صااااون المزارعين واسااااتخدامهم المسااااتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مثل 

 المساهمات في صناديق تقاسم المنافع
 

 الخيار ألف:
 

 الخيار باء:
 

 الخيار جيم:
 

 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(
 

 :3الفئة 
واسااتخدامها  األنشااطة المدرة للدخل لدعم صااون المزارعين للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة نهج تشااجيع

 المستدام
 

 الخيار ألف:
 

 الخيار باء:
 

 الخيار جيم:
 

 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(
 

 :4الفئة 
 لألغذية والزراعة وحماية المعارف التقليديةالفهارس والسجالت واألشكال األخرى لتوثيق الموارد الوراثية النباتية 

 
 الخيار ألف:

 
 الخيار باء:

 
 الخيار جيم:

 
 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(
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 :5الفئة 
، والثقافيةصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارتها في الموقع وفي المزرعة، مثل التدابير االجتماعية 

 البيولوجي وصون المواقع على مستوى المجتمع المحليوإدارة التنوع 
 

 الخيار ألف:
 

 الخيار باء:
 

 الخيار جيم:
 

 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(
 

 :6الفئة 
تيسااير وصااول المزارعين إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل بنوب البذور المجتمعية، وشاابكات 

ع تنوّع الموارد الوراثية النباتية البذور، وساااااااائر  التدابير التي من شاااااااأنها تحساااااااين خيارات المزارعين في  ل توساااااااّ
 لألغذية والزراعة.

 
 الخيار ألف:

 
 الخيار باء:

 
 الخيار جيم:

 
 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(

 
 :7الفئة 

لألغذية والزراعة، بما في ذلك التوصااااايف والتقييم، النهج التشااااااركية إلجراء البحو  حول الموارد الوراثية النباتية 
 والتربية التشاركية للنبات واختيار األصناف

 
 الخيار ألف:

 
 الخيار باء:

 
 الخيار جيم:

 
 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(
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 :8الفئة 
 واإلقليمية والدولية الفرعية اإلقليميةو مشاركة المزارعين في صنع القرارات على المستويات المحلية والوطنية 

 
 الخيار ألف:

 
 الخيار باء:

 
 الخيار جيم:

 
 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(

 
 :9الفئة 

 التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام
 

 الخيار ألف:
 

 الخيار باء:
 

 الخيار جيم:
 

 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(
 

 :10الفئة 
القانونية إلعمال حقوق المزارعين مثل التدابير التشاااااااااااريعية المتصااااااااااالة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية الحقوق 
 والزراعة

 
 الخيار ألف:

 
 الخيار باء:

 
 الخيار جيم:

 
 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(
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 : 11الفئة 
 سائر التدابير/الممارسات

 
 الخيار ألف:

 
 الخيار باء:

 
 جيم:الخيار 

 
 )من املمكن ذكر ليارات أكثر أو أقل(

 


