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 وتعزيزه،خيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه 
 املعاهدة الدولية من 9املادة  على حنو ما تنص عليه

 

 األمنيذكرة من م

يارات اخلاآلراء بشأأأأأأأع  مشأأأأأأأر ع  يف اجتماعه الثالث (اخلرباء فريق)تبادل فريق اخلرباء التقين املعين حبقوق املزارعني  -1
 طلب  .(اخليارات) من املعاهدة الد لية 9عليه املادة ما تنص ، على حنو  توجيهه  تعزيزهلتشجيع إعمال حقوق املزارعني 

إعمال حقوق املزارعني  توجيهه  تعزيزه، من األمانة "إعداد  ثيقة عمل لالجتماع املقبل  اليت ستتضمن خيارات لتشجيع 
اليت قد حتتاج إىل  املسأأأأأأأأائل  (، IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2)من املعاهدة الد لية  9على حنو ما تنص عليه املادة 

بشأأأأع  السأأأأبل املمكنة  الواردة قرتاحاتاالبناًء على تبادل اآلراء الذي جرى خالل االجتماع الثالث   مناقشأأأأة مسأأأأت يضأأأأة 
 1".املسائلملعاجلة هذه 

 داخالتامل، مع مراعاة النقاشاليت قد حتتاج إىل مزيد من  املسأأأأأأأأائلت األمانة هذه الوثيقة،  حددت أعد   لذلك   -2
إرشأأأأأأأأادية  شونجية بشأأأأأأأأع  السأأأأأأأأبل املمكنة ملعاجلة هذه اقرتاحات  تالثالث،   ضأأأأأأأأع هاجتماع اخلرباء يف فريققد مها اليت 

 فريق اخلرباء.بناًء على طلب ، املسائل

 :العناصر التاليةهذه الوثيقة  ضم نتت   -3

خيارات لتشأأجيع  توجيه  تعزيز إعمال " بعنوا ، FR-/AHTEG 9-IT/GB-2/20/3نسأأ ة من الوثيقة  -أ
 ؛ "من املعاهدة الد لية 9حقوق املزارعني على النحو املنصوص عليه يف املادة 

جرى اليت قد حتتاج إىل مزيد من املناقشأأأأأأأة بناًء على تبادل اآلراء الذي  املسأأأأأأأائل تعرضشأأأأأأأاملة  اشأأأأأأأر حً    -ب
بشأأأأأأأأأع   إرشأأأأأأأأأاداتمجيع املداخالت اليت قدمها اخلرباء،   مراعاة ، مع اخلرباء ل ريقخالل االجتماع الثالث 

 .املسائل حلل  هذهالطرق املمكنة 
 .اخلياراتوضع اللمسات األخرية على لهذه الوثيقة ابالستناد إىل عمل إىل الفريق اخلرباء  يُدعى  -4

                                                           
 .امل صص املعين حبقوق املزارعني ، تقرير االجتماع الثالث ل ريق اخلرباء التقينReport/3-FR-AHTEG/9-IT/GBالوثيقة  1
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 املقدمة -لف أ

فريق اخلرباء التقين املعين حبقوق املزارعني )فريق اخلرباء( يف اجتماعه الثالث من األمانة "إعداد  ثيقة عمل لالجتماع طلب 
من  9خيارات لتشأأأأأأأأأأجيع إعمال حقوق املزارعني  توجيهه  تعزيزه، على حنو ما تنص عليه املادة املقبل  اليت سأأأأأأأأأأتتضأأأأأأأأأأمن 

، بناًء على تبادل النقاشاليت قد حتتاج إىل مزيد من  املسأأأأأأأأأأأأأأائل(،   IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2) املعاهدة الد لية
 2".املسائلاآلراء الذي جرى خالل االجتماع الثالث،  اقرتاحات بشع  السبل املمكنة ملعاجلة هذه 

أثناء االجتماع الثالث ل ريق جرى الذي اآلراء تبادل بناًء على  النقاشاليت قد حتتاج إىل مزيد من  املسأائلحددت األمانة   
، على سأأأأأأأأأأأأبيل كل ما أمكن نلك  مت تل يص العديد من هذه املداخالت  اخلرباء. املداخالت اليت قد مها مراعاة اخلرباء، مع 

 .اتملناقشا اباملضي ُقدمً  املثال، إنا كانت تشري إىل ن س املقاطع النصية، لتسهيل

االقرتاحات اليت قدمها  تخذ، أُ املسأأأائلاإلرشأأأادية  النمونجية بشأأأع  السأأأبل املمكنة ملعاجلة تلك االقرتاحات عند  ضأأأع   
اإلرشأأأأأأأأأأأادية  النمونجية إىل االقرتاحات تسأأأأأأأأأأأتند هذه   . ، بناًء على طلب فريق اخلرباءاخلرباء أثناء مناقشأأأأأأأأأأأارم يف االعتبار

 االفرتاضات الثالثة التالية:

ن سأأأأها هذه ال ئات  إىل أ   ما ُيشأأأأري  3،اجلهاز الرائسأأأأيعلى  تُعرضأأأأ  فريق اخلرباء  ا ضأأأأعهكما سأأأأتلل ال ئات   •
 ؛ ياراتللسُتست دم 

 ؛مهامهإلجناز اجلهاز الرائسي كعساس   اط لع عليهامل طط الذي  ضعه فريق اخلرباء  اخلياراتستتبع  •

فريق اخلرباء عقب مناقشأأأأأأأأأأأأأأاته يف االجتماعات  ها اقرتحيتال لل ياراتسأأأأأأأأأأأأأأيتم احل اري على الطابع  ري اإللزامي  •
 املست دمة. صيا ةاليف  هذا الطابع السابقة  إظهار

 
 الوثيقة على النحو التايل:تقسيم  مت  

 املسائل: رئيسية من املناقشة يف ثالثة أقسام مزيًداتتطلب اليت قد  املسائل(، يتم عرض لفبعد املقدمة )القسم أ •
 املسأأائل(؛   يمالتمهيدي )القسأأم ج قسأأماملتعلقة ابل املسأأائل(؛ ءلوثيقة ككل )القسأأم ابابنهج الشأأامل   لاملتعلقة اب

 (.الاملتعلقة خبيارات حمددة )القسم د

 .اتلتسهيل املناقشإىل مزيد من األقسام ال رعية قسم  كل   ُقس م   •

مثال يليها كي ية معاجلتها، اقرتاحات بشأأأأأأأأأأأأع   ترد  من املناقشأأأأأأأأأأأأة، مزيًداتتطلب اليت قد  املسأأأأأأأأأأأأائلبعد تل يص    •
 )إ  أمكن(.املنق ح مقطع )مقاطع( النص عن شكل توضيحي 

 ابللو  الرمادي ال اتح لتمييزها عن ابقي النص.ملللة هذه األمثلة    •
  

                                                           
 .امل صص املعين حبقوق املزارعني ، تقرير االجتماع الثالث ل ريق اخلرباء التقينReport/3-FR-AHTEG/9-IT/GBالوثيقة  2
 .6/2019امل صص املعين حبقوق املزارعني إىل اجلهاز الرائسي يف د رته الثامنة،  القرار التقين يق اخلرباء ، / تقرير فر IT / GB-19/8  /2.12الوثيقة  3
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 املتعلقة ابلنهج الشامل وابلوثيقة ككل   املسائل -ابء

 املتعلقة ابلنهج الشامل املسائل :1 ابء
.  هي تعكس اآلراء  الشوا ل العامة اليت أعرب عنها اخلياراتاملدرجة يف هذا القسم أبي جزء حمدد من  املسائلال تتعلق 

 أبفضل طريقة ممكنة يف الوفاء بوالية فريق اخلرباء.اخليارات إسهام بعض اخلرباء، أ  االقرتاحات املقدمة لضما  

 أ     يف الوثيقة؛  ملزارعني بشةةةةةةةةكل أكرباب اخلاصةةةةةةةةة بذورال نظمأمهية حقوق املزارعني و يُقرتح التأكيد على  1-1 ابء
ا أنه ينبغي عليه  من احلقوق؛ جمموعة بوصأأأأأأأأأ ها إعمال حقوق املزارعني  شأأأأأأأأأجيعلت شأأأأأأأأأاماًل  هنًجاتت  ذ ينبغي أ   اخليارات

ا اإل يُقرتح  دخول املعاهدة حيز التن يذ؛ من عاًما  15معاجلة مسأأأأعلة عدم إعمال حقوق املزارعني بعد أكثر من  شأأأأارة أيضأأأأً
أصأأأأأأأأأأحاب احليازات الصأأأأأأأأأأغرية على ة املزارعني قدر تحقيق ل إعمال حقوق املزارعني مهم      أل ةاجلاري 19-كوفيدإىل جائحة  

 صدمات األخرى.للاالستجابة للوابء   

 :هذه املسألةالطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة 

التمهيدي )على سأأأأأبيل املثال يف بداية  قسأأأأأميتنا ل هذه االقرتاحات يف ال تضأأأأأمني نص  النلر يف إمكانية  -1
 املنطقي"(. سو غ امل علومات األساسية"املاملعنو  قسم ال

 )املعاهدة املعاهدة الد لية بشأأع  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعةصأأيا ة  اسأأت دام إمكانية النلر يف -2
أمهية حقوق التعكيد على على سأأأأأأأأأأأأأبيل املثال، مت ف. منق حكعسأأأأأأأأأأأأأاس لنص جديد /  قدر اإلمكا  الد لية(
املادات  سلط  ت؛ من املعاهدة الد لية 14-9املادة  يف الديباجة يف ابملزارعني  اخلاصة بذ ر نلم الاملزارعني 

ا على أمهية مسأامهات املزارعني يف تطوير منها  6-2  5-1 يف زراعية مسأتدامة  متنوعة   نلم الضأوء أيضأً
 اجتماعية  اقتصادية  بيئية حمددة. التكيف مع ظر ف 

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم ج قسمالنص املقرتح يف الاطلع على  ←

"صغار املزارعني"، و"جمتمعات السكان األصليني"، وما إىل ذلك، إىل  صريح أكثريُقرتح اإلشارة بشكل  2-1ابء 
إىل ضأأأر رة الرتكيز ؛   املسأأأت دم بكثرة "أصأأأحاب املصأأألحة"مصأأأطلح إدراج املزارعني يف أن ه ال ينبغي   ؛ كأصةةباح حقوق

 األ لياء. /األمناء املزارعني  علىبشكل أكرب 
 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

جتنب إدراج املزارعني يف جمموعة "أصأأأأأأأحاب املصأأأأأأألحة" يف احلاالت اليت ميكن اإلشأأأأأأأارة إليهم  صأأأأأأأطلح  -1
 "أصحاب احلقوق".

 عبارة على سأأأبيل املثال،  رد نكرفاملعاهدة الد لية، قدر اإلمكا   حسأأأب السأأأياق. صأأأيا ة اسأأأت دام  -2
كذلك   " يف ديباجة املعاهدة يلو تنوع احملصال يف مجيع مناطق العامل،  ال سيما يف مراكز املنشع   ني"املزارع

املوارد الوراثية لذ ذية صأأأأأأأو  مسأأأأأأأامهارم السأأأأأأأابقة  احلالية  املسأأأأأأأتقبلية يف بشأأأأأأأع  منها  1-9يف املادة 
من  5املادة نكر "املزارعني  اجملتمعات احمللية"  "اجملتمعات األصأأأأأأألية  احمللية" يف  مت     الزراعة  تطويرها. 

،  ا يف نلك الطبيعي عيف املزرعة / يف املوق لذ ذية  الزراعة صأأو  املوارد الوراثيةبشأأع  املعاهدة الد لية 
 .املناطق احملمية يف

                                                           
  treaty/ar-the-of-treaty/overview/texts-http://www.fao.org/plantانلر الرابط التايل:  4
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مراكز املنشأأع  التنوع احملصأأويل أل ضأأاع / احتياجات املزارعني يف  الواجب هتماماالإيالء  إمكانية النلر يف -3
 نكر جمموعات حمددة من املزارعني   / أ  اجملتمعات احمللية  األصأأأأأأأأأأأألية، عند صأأأأأأأأأأأأيا ة اخليارات اليت قد 

 .هبا ةخاصنات صلة كو  ت

 .اخليارات استكمالبشكل منهجي عند املسعلة ميكن معاجلة هذه  ←

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم ج قسماملقرتح يف ال النص  على أيًضا اطلع  ←

ا اطلع  ←  1، على سأأأبيل املثال اخليارا  خيارات معينةوصأأأف لإضأأأافتها ميكن اليت الصأأأيا ات من أمثلة مؤقتة على أيضأأأً
 .يمج 6  يمج
 

إىل ابلنسأأبة ال سأأيما ، اخلياراتبشةةكل أكرب    مسةةائل املسةةاواة بني اجلنسةةنيتسةةليا الضةةوء على يُقرتح  3-1ابء 
 .للمسا اة بني اجلنسنيخليارات األكثر مراعاة ا

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

التمهيدي، على سأأأأأبيل املثال من خالل اجلزء يف  املسأأأأأا اة بني اجلنسأأأأأنيلة عمسأأأأأمعاجلة النلر يف إمكانية  -1
 لبعض اخليارات. ةكو  مناسبتقد  ااإلشارة إىل أهن

وصأأأف ل إضأأأافة مجلة مناسأأأبة هلا  املسأأأا اة بني اجلنسأأأنيمسأأأعلة كو  تأ  احملتمل حتديد اخليارات اليت من  -2
 .هلا اخليارات، مع شرح موجزتلك 

 .اخليارات استكمال بشكل منهجي عنداملسعلة ميكن معاجلة هذه  ←

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم ج زءالنص املقرتح يف اجلاطلع على  ←

 ألف. 1، على سبيل املثال اخليار معينة لوصف خياراتإضافتها على أمثلة مؤقتة من اجلمل اليت ميكن أيًضا اطلع  ←
 

 وأنواعها وكيفية القيام بذلك، رىإىل املعاهدات األخُطرحت تسةةةةةةةةةةةاكالت بشةةةةةةةةةةةأن إمكانية اإلشةةةةةةةةةةةارة  4-1ابء 
مت ؛ عند االقتضةةةةةةةةةةةاء ن بعض ي  ااملعاهدات األخرى يف عنشأأأأأأأأأأأأأأارة صأأأأأأأأأأأأأأراحة إىل الر ابط مع من بينها اإل اقرتاحاتُقد 

أد ات أ   اإلشأأارة إىل املعاهدات األخرى؛ نصأأوص تماشأأى مع لكي يإعادة صأأيا ة  صأأف بعض اخليارات   االقرتاحات؛ 
املذكورين يف أصحاب احلقوق  اإلشارة صراحة إىل ؛ املسبقة  املستنرية عندما تُعترب نات صلةحمددة، مثل املوافقة احلرة هنج 

 .اخلياراتيف  للمصطلحات نات الصلة املست دمة يف املعاهدات األخرى شرحتقدمي ، أ  اخلياراتاملعاهدات األخرى يف 

من املعاهدة الد لية  خمتلف املعاهدات األخرى،  9املادة إىل الر ابط احملتملة بني  عند تبادل  جهات النلر أشأأأأأأأأأار اخلرباء  
  االت اقيات التكميلية،  إعالانت حقوق اإلنسا  أ  العمليات نات الصلة، على سبيل املثال:

 ات اقية التنوع البيولوجي  •

 املنصف للمنافع الناشئة عن است دامهاان واي بشع  احلصول على املوارد اجلينية  التقاسم العادل   بر توكول  •

 االحتاد الد يل حلماية األصناف النباتية اجلديدة ات اقية •

 )ات اقية الشعوب األصلية  القبلية( 169ات اقية منلمة العمل الد لية رقم  •

 ات اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  •

 إعال  األمم املتحدة بشع  حقوق الشعوب األصلية  •

 إعال  األمم املتحدة بشع  حقوق ال الحني   ريهم من العاملني يف املناطق الري ية  •
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 إطار حقوق اإلنسا  بشكل عام. •
 
  ري  أعضأأأأأأأأأأأأأأاء بلدا  آ  مًعايف  أنه من بني األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الد لية، هناكإىل فريق اخلرباء كذلك  أشأأأأأأأأأأأأأأار  

،  ات اقية التنوع البيولوجي،  بر توكول ان واي،  ات اقية القضأأأأاء اجلديدة النباتية يف االحتاد الد يل حلماية األصأأأأناف أعضأأأأاء
ا إىل أ    أشأأار . 169على مجيع أشأأكال التمييز ضأأد املرأة،  ات اقية منلمة العمل الد لية رقم   إعالانت األمم املتحدة أيضأأً

 .قانوانً  ةليست ملزم بشكل عام

آخر   شأأأأأد د ، يف حني االحتاد الد يل حلماية األصأأأأأناف النباتية اجلديدةإشأأأأأارة إىل ات اقية  بعض اخلرباء إدراج أي   عارض  
يف  األطراف املتعأأاقأأدة أأا أ    تقوم على الأأدعم املتبأأادل املعأأاهأأدة الأأد ليأأة بطريقأأة  االحتأأاد الأأد يل على أمهيأأة تن يأأذ ات أأاقيأأة

ا املعاهدة الد لية هي يتعلق ابإلشأأأأأأأأأارات إىل  يف ما. كما مت التعبري عن آراء متباينة  يلات اقية االحتاد الد أعضأأأأأأأأأاء يف أيضأأأأأأأأأً
، املذكورة يف املعاهدات األخرى أ  إعالانت  املسأأتنريةاملوافقة املسأأبقة  / املسأأتنرية احلرة  املسأأبقة مبادئ حمددة، مثل املوافقة

 األمم املتحدة.

مع متناسأأأقة  متضأأأافرة بطريقة  الد لية طرق لتن يذ املعاهدة إجياد يف تتمثل نكر خرباء آخر   أ  مهمة األطراف املتعاقدة 
 .،  أ   هذه املهمة ال تقع على عاتق فريق اخلرباءاأي التزامات أ  أ لوايت أخرى قد تكو  لديه

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 ريها من املعاهدة الد لية   من  9النلر يف الر ابط املمكنة بني املادة إمكانية  ات بشأأأأأع ناقشأأأأأاملمواصأأأأألة  -1
فريق    اليةاملسأأأأأعلة تعقيد مراعاة ، مع سأأأأأيتم نلك  إىل أي  مدى اخلياراتات الد لية األخرى يف ياالت اق

 .اخلرباء التقين املعين حبقوق املزارعني

إبراز مع التمهيدي لل يارات، اجلزء يف املسأأأأأأأأأأت دمة الصأأأأأأأأأأيا ة عن طريق )أ( تضأأأأأأأأأأمني املسأأأأأأأأأأعلة معاجلة  -2
من خالل تقدمي أمثلة من   ؛ )ب( نلم تقوم على الدعم املتبادلاحتياجات األطراف املتعاقدة إلنشأأأأأأأأأأأأأأاء 

  ضعها  سياقها اخلاصني.يف املعقدة املسعلة توضح كيف عاجلت بعض األطراف املتعاقدة هذه  اجلرد
 التمهيدي املنقح يف هناية القسم جيم.اجلزء اطلع على النص املقرتح يف  ←

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←

مقأأارنأأة إعطأأاء احلقوق اجلمأأاعيأأة األ لويأأة   ضأأأأأأأأأأأأأأر رة، حقوق مجةةاعيةةة حقوق املزارعني على أهنةةا فهميُقرتح  5-1ابء 
يست دمها املزارعو  ميكن أ  زيد من االهتمام للحقوق اخلاصة اليت املحلقوق  ال رص اخلاصة؛  اقرتح خرباء آخر   إيالء اب

 امل تل ة. النهج أمثلة عن اجلردقائمة أ  مجعيارم حلماية حقوقهم  تعزيزها.  ترد يف 

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

املسعلة تقدمي مقرتحات خمتل ة بشع  هذه  مت  قد أنه  أثناء مناقشاته يف االعتبارأيخذ فريق اخلرباء ينبغي أ   –1
 تل ة.خم احتياجات أ ضاع عاجلة مناسبة مل أهنا قد تكو  

 .يف النص احملتملةتعديالت لال ترتبط االقرتاحات بشكل مباشر اب ←
 املتعلقة ابلوثيقة ككل املسائل :2-ابء

جلعل الوثيقة سأأأأأأهلة االسأأأأأأت دام  احلايل ياراتاخلهيكل يف معلومات إضأأأأأأافية دمج كي ية بشأأأأأأع   خمتل ة اقرتاحات تقدمي  مت  
بشأأأأأأأأكل االقرتاحات قد يلزم تطبيق بعض هذه   املسأأأأأأأأتهدفة.  موعاتاجمل / قصأأأأأأأأوديناملسأأأأأأأأت دمني لدى امل لتعزيز قيمتها 
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 يةقاطع النصعلى املالتنقيحات أ  التعديالت املقرتحة  فإ   اخليارات.  لذلك  استكمالالوثيقة عند أجزاء منهجي يف مجيع 
 شونجية.أمثلة  هي جمرد

 يرى  . وثيقة متجددة يتم حتديثها ابنتظام اخلياراتُطرحت تسةةاكالت بشةةأن ما إذا كان ينبغ  أن ُتشةةك ل  1-2ابء 
خرباء آخر    اعتربجديدة على أساس مستمر.    اهنجً حبيث يتسىن تضمنها  متجددةوثيقة ال ضر رة أ  تكو  بعض اخلرباء

اجلهاز احلصول على موافقة  اليته يف  ضو  فرتة زمنية حمد دة  أنه قد يكو  من الصعب تعدية لأُنِشئ أ  فريق اخلرباء قد 
  ثيقة حتتاج إىل مراجعة منتلمة.على الرائسي 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

نلر يف احلاجة يحىت اجلهاز الرائسأأي إىل  املقد م فريق اخلرباء تضأأمني توصأأية يف تقرير  اخلياراتاسأأتكمال  -1
  إجراء مزيد من التعديالت يف املستقبل. اخلياراتإىل حتديث 

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←

على "مربعات التأشةةةا" الش تشةةةا إىل األحكام ذات اإلبقاء ما إذا كان ينبغ  ُطرحت تسةةةاكالت بشةةةأن  2-2-ابء
لذش اص لن توفر معلومات م يدة التعشري مربعات  أ   إىل بعض اخلرباء  شار أ من املعاهدة الدولية. 9الصلة من املادة 

قد مت شرحها على أي حال يف مقدمة نات الصلة العالقة مع أحكام املعاهدة  أ   إىل  ؛ أ 9املادة أبحكام ال يُلم و  الذين 
نح أي حقوق" أ  "ال متنشأأأأأأأأأأأأأأئ / تُ "ال  كوهنا  3-9 ابملادةبشأأأأأأأأأأأأأأكل خاص يف ما يتعلق  اإلعراب عن خما ف مت    كل فئة. 

. تضأأأأأأأأمينها نصأأأأأأأأحوا بم يدة مربعات التعشأأأأأأأأري أ   اعترب خرباء آخر     احلقوق." تلك طلب من األطراف املتعاقدة تعزيز ت
تضأأأمن إشأأأارة تكل فئة سأأأ مقدمة  على أ    5اجلهاز الرائسأأأي مت  عرضأأأه على فريق اخلرباء الذي أعد ه  ياراتاخلُيشأأأري خمطط   

 د   حتديد شكل هذه اإلشارة.من من املعاهدة الد لية  9إىل األحكام نات الصلة من املادة 

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

التمهيدي )على اجلزء توضيح يف تقدمي  لآراء بعض اخلرباء من خال معاجلة على مربعات التعشري اإلبقاء  -1
ر "دليل الوثيقة"(  بعنوا القسأأأأأأأم اخلامس يف سأأأأأأأبيل املثال،   9ادة من املفرعية اإلشأأأأأأأارة إىل مواد  أ   ي سأأأأأأأ 

 تقدمي ت سري حمدد حملتواها القانوين.ردف إىل  ال

ا ميكن  -2 كي ية عن  نلرة عامة  لتوفري الوثيقةجد ل يف هناية إدراج مربعات التعشأأأأأأأأأأأأري   / أ   حذف أيضأأأأأأأأأأأأً
 .9من املادة ال رعية املواد   تلف  اخلياراتارتباط 

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←

 التمهيدياجلزء يف  صيا ةتضمني  إمكانيةبشع   جيمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم  زءالنص املقرتح يف اجلاطلع على  ←
 القانوين. اهاتو حمل حمدد ت سريهبا توفري ال يُقصد  اخلياراتيف  9 رعية من املادة الواد إىل املأي إشارات  أ   ح تُوض

 
. مت  تقدمي العديد من اختيارها معايري  كي ية القيام بذلك ، تضةةةمني أمثلةإمكانية ُطرحت تسةةةاكالت بشةةةأن  3-2ابء 

ألمثلة امل تارة اب اري تح اال ؛ من تقدمي أمثلة خمتارةاالقرتاحات،  ا يف نلك توفري ر ابط جلميع األمثلة نات الصأأأأأأأأأأأأأألة بداًل 
إىل  3 من إضأافية )على سأبيل املثال،ألمثلة امل تارة مع تضأمني أمثلة  االحت اري ابحالًيا مع تضأمني ر ابط ألمثلة أخرى؛ 

 خيار(؛ أ  تضمني ن س عدد األمثلة لكل خيار. لكل  أمثلة  5

                                                           
 IT/GB-2.12/19/8ابلوثيقة  4امللحق  5
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ا مت     "متوازنة"،  األمثلة أ  تكو جيب ، على سأأأأأبيل املثال، حتديًداكي ية اختيار األمثلة بشأأأأأع   اقرتاحات أخرى تقدمي  أيضأأأأأً
على التدابري أ  "تركز اخليار ابلكامل"، أ  تُغطي " أ  أفضأأأأل اخليارات املمكنة"،  ربز أ  "تمع ر ح املعاهدة"،  متسأأأأقة" 

جرد( على عدم تقييم التدابري / للقد  افق )ابلنسأأأأأأأأأأأبة ال ريق الوطنية اليت مت تن يذها ابل عل.  أشأأأأأأأأأأأار خرباء آخر   إىل أ  
 ها كل  منتمثيل جمموعة التدابري / املمارسأأأات اليت قدماملمارسأأأات املقرتحة أ  "احلكم" عليها.  ابلتايل ميكن اختيار أمثلة ل

 األطراف املتعاقدة  أصحاب املصلحة.

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسالة:

سأأأيتم  على املعايري اليت ا اعتمادً ما إنا كا  ينبغي تضأأأمني األمثلة،  كم عددها، مواصأأألة املناقشأأأات بشأأأع   -1
يف الوثيقة )على سأأبيل املثال، عنوا  التدبري / املمارسأأة املعنية  الرابط  حتديًدامتثيلها  ينبغي اختيارها  كيف

 ني الصلة(.التقرير املقد م إىل 

 شرح الغرض من األمثلة امل تارة.لذلك بغية  تبًعاالقسم اخلامس )دليل الوثيقة( تنقيح  -2

 كي ية معاجلة هذه املسعلة.هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع    ←
  ا أ   بعضت الفئات / اخليارابني معاجلة / إبراز الروابا ُطرحت تسةةةةةةةةةاكالت بشةةةةةةةةةأن ما إذا كان ينبغ   4-2 ابء

ا مت    تسأأأأليط الضأأأأوء على هذه الر ابط. ينبغي أن ه من اخلرباء  عددبعضأأأأها البعض.  اقرتح داعمة لاخليارات مرتبطة أ    أيضأأأأً
  ال ئات / اخليارات األخرى. 10ال ئة يف تقدمي اقرتاحات حمددة لتسليط الضوء على العالقات بني اخليارات 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

العديد من اخليارات قد تكو  داعمة لبعضأأها البعض  أ   إىل التمهيدي زء اجليف  النلر يف إمكانية اإلشأأارة -1
 أتثري أقوى. إحداثالتآزر    لق أ جهدجمها خلميكن أن ه   

املشأأأأار إليها  صأأأأيا ةالإمكانية تضأأأأمني بشأأأأع  جيم التمهيدي املنقح يف هناية القسأأأأم اجلزء النص املقرتح يف اطلع على  ←
 التمهيدي.القسم يف  أعاله

ال ئة الواردة يف خليارات اإىل خاصأأأأة ابلنسأأأأبة  "،الدولية املعاهدة املسةةةتمدمة   صةةةياغةالاسةةةتمدام "يُقرتح  5-2 ءاب
إىل أ   من اخلرباء  عدد شارأ    / أ  يف كل مرة يُذكر فيها حق املزارعني يف ح ظ البذ ر  است دامها  تبادهلا  بيعها.  10

 .3-9املادة يتعلق  حتوى  يف ما هم، خاصة السوء حاالت من تؤدي إىل قد الصيا ة  ري الدقيقة 

 :هذه املسألة ملعاجلةالطريقة )الطرق( املمكنة 

كر حق املزارعني يف ح ظ البذ ر  است دامها ما نُ موجزة كل   صيا ةاست دام احلرص بشكل خاص على  -1
  تبادهلا  بيعها.

 بشكل مباشر إىل هذه احلقوق.النص  قانو  الوطين  حسب االقتضاء" عندما يشري ا ابلرهنً عبارة "إضافة  -2

 .10 ضمن ال ئة الواردة املقرتحة يف اخلياراتالصيا ة على أيًضا اطلع  ←
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 التمهيديزء ابجلسائل املتعلقة امل –جيم 

مثال ته التمهيدي حسأأأأأأأأأب مقاطع النص اليت تشأأأأأأأأأري إليها.  يرد يف هناي زءاملتعلقة ابجل مسأأأأأأأأأائلللتل يص يف هذا القسأأأأأأأأأم يرد 
 يف هناية 1املسأأأأأأأأأأائل املذكورة يف القسأأأأأأأأأأم ابء ابإلضأأأأأأأأأأافة إىل التمهيدي بعد معاجلة هذه املسأأأأأأأأأأائل، لشأأأأأأأأأأكل اجلزء إرشأأأأأأأأأأادي 
 هذا القسم.

 (املنطقي سو غاملعلومات األساسية  املاملتعلقة ابلقسم األ ل ) املسائل :1 جيم

 املنطق ". سو غوامل املعلومات األساسية" بعنوان قسمال  قوق املزارعني حلتضمني شرح يُقرتح  1-1جيم 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

املعلومات " املعنو  القسأأأأأأأأأأأم يف نصالمعاجلة هذه املسأأأأأأأأأأأعلة مع اقرتاحات أخرى لتعديل  النلر يف إمكانية -1
 املنطقي". تربير ال األساسية

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم جالقسم النص املقرتح يف اطلع على  ←

 .العملية نات الصلة من بداًل ،  الرتكيز على  الية فريق اخلرباء، 6إىل  3من الفقرات  اختصاريُقرتح  2-1جيم 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 .فريق اخلرباء  اليةللرتكيز على ال قرات نات الصلة  وصمراجعة نص -1

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم ج قسمالنص املقرتح يف الاطلع على  ←

 املتعلقة ابلقسم الثاين )اهلدف( املسائل :2جيم 

توضأأأح هذه ال قرات كيف ميكن    ؛ضةةرورية 11إىل  9من فقرات كانت الُطرحت تسةةاكالت بشةةأن ما إذا   1-2جيم 
 .هلا حتديد نلك كهدف ، بعد أ  مت  توجهه  تعززهأ     أ  تشجع إعمال حقوق املزارعني ل ياراتل

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 اهلدف  اإلشارة إىل  الية فريق اخلرباء. توضيحر النص حبيث ميكن إدراجه يف فقرة  احدة، مع ااختص -1

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم ج زءالنص املقرتح يف اجلاطلع على  ←
 املتعلقة ابلقسم الثالث )الطبيعة  النطاق( املسائل :3جيم 

 مصةةةةةةةطلح كيف يفهم فريق اخلرباءأفضةةةةةةةل  بشةةةةةةةكل ح يوضةةةةةةةل"الطبيعة والنطاق"  بعنوانتغيا النص يُقرتح  1-3جيم 
 للتأكيدو "اخليارات" يف سياقات أخرى؛  مصطلح بشكل أساسي كي ية فهميشرح  13النص احلايل لل قرة أل    "اخليارات"،

 توجيهية.خطوط  أنه ال ينبغي ت سريها على أهنا  وغا إلزام  استنسايب أمر هو اخلياراتعلى أن  استمدام هذه 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

ح بشأأأكل أفضأأأل كيف ي هم فريق اخلرباء مصأأأطلح ُتوضأأألكي اجلمل نات الصأأألة إمكانية تنقيح النلر يف  -1
ا خمتل ة "اخليارات"   التوجيهية". طوطعن "اخل أهن 

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم ج زءاجلالنص املقرتح يف اطلع على  ←
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تُعط   ال ك   IT/GB-9/ AHTEG-FR-3/20/2من الوثيقة  14تنقيح اجلملة الثانية من الفقرة يُقرتح  2-3جيم 
تضأأمني   "؛ تقوم على الدعم املتبادلنلم "ينبغي إنشأأاء  التالية ملةاجلتضأأمني  يُقرتح ؛ التدابا اتباع هذهبضةرورة  اانطباع  
 عوامل / شر ط النجاح.عن فقرة 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 التمهيدي كما هو مقرتح.اجلزء يف ال قرات نات الصلة من القسم الثالث من املذكورة  صيا ةالإدراج  -1

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم جاجلزء النص املقرتح يف اطلع على  ←
 املتعلقة ابلقسم الرابع )املست دمو  املقصود   / اجملموعات املستهدفة( املسائل :4 جيم

إىل صأأأأأغار  من املعاهدة الد لية ُتشأأأأأري 9توضأأأأأح أ   "املادة  فقرة قائمة بذاهتا   هذا القسةةةةميُقرتح تضةةةةمني  1-4جيم 
 املزارعني  ال الحني  جمتمعات الشعوب األصلية".

 ملعاجلة هذه املسألة:الطريقة )الطرق( املمكنة 

 عصحاب حقوق.كفقرة توضح د ر املزارعني  إدراج  -1

"اجملتمعات احمللية : مثاًل جمموعات ) أي  اإلشأأارة إىل املعاهدة الد لية عند صأأيا ة  اسأأت دامحسأأب السأأياق،  -2
 األصلية  احمللية"(. العامل"؛ "املزارعو   اجملتمعات احمللية"؛ أ  "اجملتمعاتأحناء مجيع يف  األصلية  املزارعو  

 .يمح يف هناية القسم جالتمهيدي املنق   زءالنص املقرتح يف اجلاطلع على  ←

 املتعلقة ابلقسم اخلامس )دليل الوثيقة( املسائل :5جيم 

بني وإدراجه  اخلياراتمع  ردجللقائمة ا"إخالء املسةةةةة"ولية" الذي وضةةةةةعه فريق اخلرباء  نص  تكييف يُقرتح  1-5جيم 
 .26و 24 تنيالفقر 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

مع اخليارات  إدراجه ك قرة ا متناسأأأأأأأأأأأأأأبً  جلعله"إخالء املسأأأأأأأأأأأأأأؤ لية"  بعنوا  نص  المراجعة النلر يف إمكانية  -1
 مستقلة يف هناية القسم اخلامس.

 .يمالتمهيدي املنقح يف هناية القسم ج زءالنص املقرتح يف اجلاطلع على  ←
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 اخليارات املتاحة لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه،
 املعاهدة الدولية من 9على حنو ما تنص عليه املادة 
 املقدمة :القسم ألف

 املنطق  سو غاملعلومات األساسية وامل - أوال  
املوارد الوراثية النباتية  أب   املعاهدة الد لية بشأأأأع  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة )املعاهدة الد لية( سأأأأل م تُ  -1

تشأأكل أسأأاس اإلنتاج الغذائي  الزراعي يف مجيع أحناء العامل.  هي ُتسأألط الضأأوء على أمهيتها لتطوير نلم لذ ذية  الزراعة 
 أنواع نبأأاتيأأة تتكيف مع ظر ف اجتمأأاعيأأة  اقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة  بيئيأأة حمأأددة،  مع التغريات البيئيأأة زراعيأأة مسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة  متنوعأأة 

 .يف املستقبل  االحتياجات البشرية
 خاصأأأأأة  ، املسأأأأأتقبل اضأأأأأراملاضأأأأأي  احلإسأأأأأهامات املزارعني يف مجيع أقاليم العامل، يف  تؤكد املعاهدة الد لية أ    -2

يؤكد   قوق املزارعني. حلسأأأاس هي األ، ، يف صأأأيانة  حتسأأأني هذه املوارد  إاتحتهااحملصأأأويل املزارعني يف مراكز املنشأأأع  التنوع
انص الديباجة  خيص احل اري على البذ ر املدخرة يف املزرعة،  مواد  يف مااحلقوق املعرتف هبا يف املعاهدة الد لية أ    أيضأأأأأأأأأأأأأً

عن اسأأأأأأأأت دام املوارد النامجة نافع املتعلقة ابمل اتالقرار  ،  املشأأأأأأأأاركة يف صأأأأأأأأنعا تبادهلها  بيعها  اسأأأأأأأأت داماإلكثار األخرى 
عن  فضأأأأاًل حقوق املزارعني، هي عناصأأأأر أسأأأأاسأأأأية لتجسأأأأيد   اقتسأأأأامها العادل  املنصأأأأف، الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة

  الد يل. قطريعلى املستويني ال ذه احلقوقالرت يج هل
لزراعة املسأأتدامة  النلم الغذائية املرنة يف مجيع إىل اإعمال حقوق املزارعني أمهية قصأأوى ابلنسأأبة ، يكتسأأي  ابلتايل -3

ا أحناء العامل ملزارعني أن سأأأهم للح اري على سأأأبل معيشأأأتهم  حتسأأأينها  زايدة قدررم على الصأأأمود يف إىل ا ابلنسأأأبة  لكن أيضأأأً
 تضأأرر منهايف مجيع أحناء العامل   األشأأ اص على  19-ائحة كوفيدج رتعلى سأأبيل املثال، أث    مواجهة الصأأدمات اخلارجية. 

  األسواق  النقل  اخلدمات األخرى.النلم الغذائية  أداء علىتعتمد سبل عيشهم  أنشطتهم الزراعية أل     بشدة و املزارع
من املعاهدة الد لية بشأأأأأأأأأأأأأأع  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة، فإ  مسأأأأأأأأأأأأأأؤ لية إعمال  2-9  فًقا للمادة  -4

 يت ذ كل  .حقوق املزارعني، من حيث ارتباطها ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدا 
لك مالئًما،  رهًنا ابلتشأأأأأأأأأأأأريعات الوطنية لديه، تدابري حلماية طرف متعاقد،  فًقا الحتياجاته  أ لوايته،  حسأأأأأأأأأأأأبما يكو  ن

إعمال احلق يف محاية املعارف التقليدية نات الصأأأأأأأأأأأأأألة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية ،  ا يف نلك  تدعيم حقوق املزارعني
اسأأأت دام املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  أ(؛  احلق يف املشأأأاركة املتكافئة يف اقتسأأأام املنافع الناشأأأئة عن 2-9 الزراعة )املادة 
ب(؛  احلق يف املشأاركة يف صأنع القرارات بشأع  املسأائل املرتبطة بصأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  2-9 الزراعة )املادة 

لد لية على أن ه "ليس من املعاهدة ا 3-9ج(.  ابإلضافة إىل نلك، تنص  املادة  2-9 الزراعة  است دامها املستدام )املادة 
ر أبن ه  د  من حقوق املزارعني يف ادخار  اسأأأأأأأأأأأت دام  تبادل  بيع البذ ر/ مواد اإلكثار املدخرة يف  يف هذه املادة ما يُ سأأأأأأأأأأأ 

 ا".ية،  حسبما يكو  نلك مالئمً نطو ا للقوانني الاملزرعة،  فقً 
عن ا.  مت  تطوير العديد من األمثلة كا  حمد دً  مع نلك، فإ   التقدم احملرز حىت  اآل  يف إعمال هذه احلقوق   -5
تدابري  املمارسأأأأأات  لكن مل يتم تن يذها أ  مشأأأأأاركتها على نطاق أ سأأأأأع.  ملسأأأأأاعدة األطراف املتعاقدة يف تطوير  تن يذ ال

وة األطراف دعب بصأأأورة مسأأأتمرة مثل هذه التدابري  االسأأأت ادة من اخلربات اليت مت حتقيقها حىت اآل ، يقوم اجلهاز الرائسأأأي
عرض آرائهم  جتارهبم  أفضأأل ممارسأأارم كمثال  الصأألة،  خباصأأة منلمات املزارعني، إىل   ياملتعاقدة  أصأأحاب املصأألحة ن

 .من املعاهدة الد لية 9على اخليارات املمكنة لتن يذ حقوق املزارعني على الصعيد الوطين، على حنو ما تنص  عليه املادة 
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أنشأأأأأأأع اجلهاز الرائسأأأأأأأي يف د رته السأأأأأأأابعة فريق اخلرباء التقين امل صأأأأأأأص املعين حبقوق املزارعني )فريق اخلرباء(،    -6
جراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها  أفضل املمارسات  الدر س املست لصة من إعمال حقوق املزارعني إب كل  ه 

(؛  ابلقيام اسأأأأأأأأأأتناًدا إىل اجلرد، إبجراء خيارات لتشأأأأأأأأأأجيع اجلرد قائمةالد لية )من املعاهدة  9على حنو ما تنص عليه املادة 
 6(.اخلياراتمن املعاهدة الد لية ) 9إعمال حقوق املزارعني  توجيهه  تعزيزه، على حنو ما تنص عليه املادة 

املصأأأأأألحة كعمثلة عن األطراف املتعاقدة  أصأأأأأأحاب  إىل تدابري أ  ممارسأأأأأأات شونجية تبادلتها اخليارات تسأأأأأأتند  -7
 7.اجلرد قائمةجتميعها يف  اخليارات املمكنة  مت  

 اهلدف –ا اثني  
من  9إعمأأال حقوق املزارعني  توجيهأأه  تعزيزه على حنو مأأا تنص عليأأه املأأادة  تشأأأأأأأأأأأأأأجيعإىل  اخليأأاراترأأدف  -8

 املعاهدة الد لية.
 الطبيعة والنطاق –ا اثلث  

قدرة "فعل أ  فرصأأة االختيار، أ  شأأيًئا ميكن اختياره أ  يتم اختياره.  هذا يعين  جود  مصأأطلح "اخلياراتيعين  -9
 8.حق يف االختيار،  أنه توجد بدائل عديدة ميكن االختيار من بينها أ  تقديرية

اختأأانهأأا لتحقيق هأأدف  ميكنعلى أهنأأا أمثلأأة عن إجراءات أ  تأأدابري  يف هأأذه الوثيقأأة  ابلتأأايل، تُ هم اخليأأارات -10
تقدمي املشأورة إىل اليت ردف "اخلطوط التوجيهية"  بتمييزها عن لل يارات.  يقوم هذا الطابع التقديري   ري اإللزامي متوقع

 القيام بشيء ما.  جوبحول كي ية 

زيزهأأا،  فقأًأا  قأأد التزمأأت األطراف املتعأأاقأأدة يف املعأأاهأأدة الأأد ليأأة ابختأأان التأأدابري حلمأأايأأة حقوق املزارعني  تع -11
 ميكن أ  ختتلف التدابري اليت يت ذها كل  . نلك حسأأأأب االقتضأأأأاء  رهًنا ابلتشأأأأريعات الوطنيةالحتياجارم  أ لوايرم، 

من األطراف املتعأأاقأأدة بني طرف   آخر، نلًرا إىل اختالف احتيأأاجأأات البلأأدا  امل تل أأة،  أ لوايرأأا،  أطرهأأا القأأانونيأأة 
  ظر فها العامة.

الربامج  السأأياسأأات العامة  التشأأريعات املتعلقة ابملوارد  حسأأنينلك أ لوايت األطراف املتعاقدة لت قد يشأأمل  -12
من املعأأاهأأدة  9املأأادة مأأا تنص  عليأأه الوراثيأأة النبأأاتيأأة لذ أأذيأأة  الزراعأأة من أجأأل دعم إعمأأال حقوق املزارعني على حنو 

 ا يتوافق مع أهداف  التزامات املعاهدات  9ذ املادة تسأأأأأأأأأأأأأأمح بتن يتقوم على الدعم املتبادل   الد لية أ  إنشأأأأأأأأأأأأأأاء نلم 
 ثأابة مصأأأأأأأأأأأأأأأدر إهلام  توجيأه لذطراف املتعأاقدة لتعزيز إعمأال حقوق املزارعني يف  اخليأاراتاألخرى.  عليأه، قد تكو  

 سياقارم اخلاصة.

الطالع على عدة خيارات ببعضأأأأأأأأأأأأأها البعض  دجمها خللق أ جه ريزر  إحداث أتثري أقوى.  ميكن ا ميكن ربط  -13
.  ابلتايل ميكن فهم حقوق املزارعني  الرت يج هلا كمجموعة من اجلرد قائمةأمثلة عن هذه التدابري / املمارسأأأأأأأأأأأأأات اجملتمعة يف 

ابحلقوق  االلتزامات  عالقتها أ جه التآزر بني اخليارات، فإ   النلر بعناية يف ،  لذلك. اليت يعزز بعضأأأأأأأأأأأأأها البعض احلقوق
من عوامل  رئيسأأأأأأأأأأأًيا عاماًل يُعترب األخرى اليت تتعلق حبقوق املزارعني  النسأأأأأأأأأأأاء  الرجال،  كذلك اجملتمعات احمللية  األصأأأأأأأأأأألية، 

 النجاح.

                                                           
 /pdf606mv/606MV/3http://www.fao.org.بتقرير الد رة السابعة للجهاز الرائسي:  7ألف املرفق  انلر 6
 الرابط إىل اجلرد 7
 (2020أبريل/نيسا   18) webster.com/dictionary/option-https://www.merriam؛ 1Rev. 4/19/2-FR-AHTEG/8-IT/GBالوثيقة  انلر 8

http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/option%20(18
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 املستمدمون املقصودون/اجملموعات املستهدفة -ا رابع  
، ابالستناد إىل التزامها ياراتاخل اليت تستهدفها األساسيةتشكل األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الد لية اجملموعة  -14

 .منها 9بتن يذ املعاهدة  االمتثال ألحكامها،  ا يف نلك املادة 
يُعد  املزارعو   اجملتمعات األصلية  احمللية أصحاب حقوق ميكنهم تقدمي مطالبات مشر عة،  ابلتايل املسامهة  -15

كمصأأأأأأدر للمعلومات يف سأأأأأأعيهم من   اخلياراتيف إعمال حقوقهم.  عليه، قد ير ب املزارعو   منلمارم يف اسأأأأأأت دام 
 أجل قضيتهم.

ن،  ا يف نلك الكياانت العامة  اخلاصأأأأأأأأأأة اليت ردف إىل دعم إعمال يصأأأأأأأأأأحاب املصأأأأأأأأأألحة اآلخر أل ميكن   -16
مصأأدر إهلام للشأأراكات أ  الربامج أ   اخلياراتأ  جيد ا يف حقوق املزارعني  النشأأطة على مسأأتوايت  مقاييس خمتل ة، 

 املبادرات احملتملة.

على حنو إىل دعم إعمال حقوق املزارعني اجلهات املاحنة اليت قد متيل خرى األسأأأأأأأأأأأأأأتهدفة املموعة اجمل شأأأأأأأأأأأأأأمل ت -17
 نقدية.ال ري أ   /الية  املوارد املمن خالل توفري  مثاًل من املعاهدة الد لية،  9تنص عليه املادة  ما

 عال ًة على نلأأأك، إ  األطراف  ري املتعأأأاقأأأدة  مجيع األنواع األخرى من املنلمأأأات اليت تعمأأأل على إعمأأأال  -18
 كمصدر إهلام  توجيه.  اخلياراتم أيًضا حقوق املزارعني قد تست د

 دليل الوثيقة –ا خامس  
 ال ئات

. ، حيث تُعرض خيارات عديدة ضأأأأأأأأأأمن كل فئةاخلياراتمت  اسأأأأأأأأأأت دام جمموعة من إحدى عشأأأأأأأأأأرة فئة لتنليم  -19
 9:اجلرد قائمة اسُت دمت ال ئات نارا أيًضا يف 

األصأأألية  املزارعني يف صأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية االعرتاف  سأأأامهات اجملتمعات احمللية  جمتمعات الشأأأعوب  -1
  الزراعة  است دامها املستدام، مثل اجلوائز  االعرتاف بد ر املزارعني األمناء/األ لياء؛

املسأأامهات  مثلاملسأأامهات املالية لدعم صأأو  املزارعني  اسأأت دامهم املسأأتدام للموارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  -2
 يف صناديق تقاسيم املنافع؛

هنج تشأأأأأأأأأجيع األنشأأأأأأأأأطة املدرة للدخل لدعم صأأأأأأأأأو  املزارعني للموارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  اسأأأأأأأأأت دامها  -3
 املستدام؛

 ليدية؛ال هارس  السجالت  األشكال األخرى لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  محاية املعارف التق -4

صأأأأأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  إداررا يف املوقع  يف املزرعة، مثل التدابري االجتماعية  الثقافية،  إدارة  -5
 التنوع البيولوجي  صو  املواقع على مستوى اجملتمع احمللي؛

،  شأبكات 10الل بنوك البذ ر اجملتمعيةتيسأري حصأول املزارعني على املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة من خ -6
البذ ر،  سأأأأأأأأأأأائر التدابري اليت من شأأأأأأأأأأأعهنا حتسأأأأأأأأأأأني خيارات املزارعني يف ظل التنو ع الكبري للموارد الوراثية النباتية 

 لذ ذية  الزراعة؛

                                                           
 Report/19/2-FR-AHTEG/8-IT/GBالوثيقة  انلر 9

 . ا يف نلك خماز  البذ ر 10
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 التقييم،  الرتبية  التشأأاركية إلجراء البحوث حول املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة،  ا يف نلك التوصأأيف النهج -7
 التشاركية للنبات  اختيار األصناف؛

 مشاركة املزارعني يف صنع القرارات على املستوايت احمللية  الوطنية  اإلقليمية ال رعية  اإلقليمية  الد لية؛ -8

 التدريب  تنمية القدرات  توعية الرأي العام؛ -9

 لتشريعية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة؛القانونية إلعمال حقوق املزارعني مثل التدابري ا التدابري -10

 املمارسات. سائر التدابري/ -11

مع شرح سبب من املعاهدة الد لية،  9 تتم  اإلشارة ابلنسبة إىل كل فئة إىل األحكام نات الصلة الواردة يف املادة  -20
شأأأأأأارة اإل  مع نلك، فإ    حقوق املزارعني  توجيهه  تعزيزه. اعتبار التدابري املدرجة يف هذه ال ئة ك يارات لتشأأأأأأجيع إعمال

 ال يُقصد منها تقدمي ت سري حمدد حملتواها القانوين. اخليارات هذه يف 9إىل املواد ال رعية من املادة 

 اخليارات
 املت ذةأنواع التدابري    اخليارهذا كل خيار، هناك ت سأأأأري ملاهية إىل  يتبع  صأأأأف كل  خيار شطًا موح ًدا.  ابلنسأأأأبة  -21

 ثيق الصأأألة ببعض اخليارات؛  يف مثل هذه احلاالت، يتم تضأأأمني  املسأأأا اة بني اجلنسأأأنيعادًة.  من املرجح أ  يكو  م هوم 
ابلنسبة  اجلرد قائمة.  ترد بعض األمثلة التوضيحية من للمسا اة بني اجلنسنيشرح موجز يف الوصف لدعم النهج املستجيب 

 كل خيار.إىل  

 نوع )أنواع( التدابري

.  ُتصأأأأأن ف التدابري يف ما يلي ضأأأأأمن يتم اختانهايتضأأأأأمن  صأأأأأف كل خيار معلومات  عن أنواع التدابري اليت قد  -22
 التدابري "ال نية"،  "القانونية"،  "اإلدارية"  "أنواع أخرى"، ابالستناد إىل املعايري التالية:

 /الربامج/ أنشأأأطة املشأأأاريع اليت تعز ز مسأأأامهات املزارعني األفراد أ  اجملتمعات احمللية  تشأأأري التدابري ال نية إىل املبادرات
الصأأأأأو  يف املزرعة، يف املوقع الطبيعي  خارجه  /أ  االسأأأأأت دام املسأأأأأتدام للموارد الوراثية النباتية لذ ذية الزراعية يف 
التقليأأديأأة نات الصأأأأأأأأأأأأأألأأة،  التأأدريأأب  تنميأأة  عأأارفراعأأة  امل، توثيق املوارد الوراثيأأة النبأأاتيأأة لذ أأذيأأة  الز مثاًل  الزراعأأة )

القدرات،  بنوك البذ ر اجملتمعية،  شأأأأأأأأأأأأأأبكات حافلي البذ ر  معارض البذ ر،  الرتبية التشأأأأأأأأأأأأأأاركية للنبات  اختيار 
 األصناف،  املدارس احلقلية للمزارعني(؛

 م/املذكرات الوزارية،  بني الوزارات،  يف اإلدارات،  تشأأأأأأأأأأأأأأري التدابري اإلدارية إىل األ امر التن يذية،  التعليمات/التعامي
  اجلوائز/االعرتاف،   ضع الرب توكوالت،  املد  انت،  اخلطوط التوجيهية،  ما إىل نلك؛

  )تشري التدابري القانونية إىل القوانني  السياسات  أي صكوك قانونية أخرى )مرسوم، قانو ، مشر ع قانو  أ  سواها 
 طين/اإلقليمي؛على املستويني الو 

  تشأأأأأأأأري التدابري األخرى إىل مجيع التدابري أ  املمارسأأأأأأأأات األخرى،  ا يف نلك الدراسأأأأأأأأات،  العمل يف جمال الدعوة 
  األد ات املالية.

 .اجلرد قائمة  اسُت دمت املعايري نارا أيًضا لتصنيف نوع )أنواع( التدابري يف
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 اجلردقائمة العالقة ابلتقارير   
من خالهلا خربارم املستمدة من إعمال  تبادلواالتقارير املقد مة من األطراف املتعاقدة  أصحاب املصلحة،  اليت  -23

 .اخليارات  اجلرد قائمةحقوق املزارعني يف بلدا  خمتل ة، تشكل أساس 
املتعاقدة  أصأأأأأأأحاب املصأأأأأأألحة ، ترد قائمة ابلتدابري/املمارسأأأأأأأات اليت اقرتحها كل  من األطراف اجلرد قائمةف ي  -24

اخليارات املمكنة، مع رابط لكل منها ابلتقرير األصلي، حيث يتم   ص ها ابلت صيل،  ا يف نلك مع معلومات  كعمثلة عن
 حمددة عن التاريخ  السياق،  املكو انت الرئيسية،  النتائج األساسية  الدر س املست ادة.

 العديد من عامة أكثر  موجزة، حيث يسأأأأأأتند  صأأأأأأف كل خيار إىل صأأأأأأيا ةهذه املعلومات ب اخليارات عرض ت -25
بعد كل خيار.  لالط الع على املزيد من اخلربات التجريبية  اجلرد قائمةاألمثلة املقد مة.  ترد بعض األمثلة التوضأأأأأأأأأأأيحية من 

 .اجلرد قائمةاملتصلة بكل خيار، ُيشج ع القارئ على االط الع على 

 است دام اخليارات
. البلدا  من املعاهدة الد لية على أ  مسأأأأؤ لية إعمال حقوق املزارعني تقع على عاتق حكومات 9تنص املادة  -26

لتن يذ حقوق املزارعني على املسأأأأأأأأأأأأتوى الوطين،  أبكملها اخليارات جمموعة ابلتايل، فإ  األطراف املتعاقدة مدعوة للنلر يف 
 وجب كشأأأأأأأأرط حمدد   من اخليارات خيار  هم أي  يُ  أال   مع نلك، ينبغي حسأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأاء؛   ا  أ لواير ا فًقا الحتياجار

 من املعاهدة الد لية. 9املادة 
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 قضااي تتعلق خبيارات حمددة -دال 

 املتعلقة أبمساء / عنا ين اخليارات املسائل :1دال 

إىل فئةةات أخرى، أو  نةة أو دجمهةةا أو حةذفهةةا، أو نقةةل خيةةارات معينةةةيُقرتح تعةةديةل عنةةاوين خيةةارات معي   1-1دال 
جيم  4ألف   2ابء   1 اخليارات عنا ين خيارات حمددة )مثل: تغيريحمددة لاقرتاحات مت  تقدمي  إنشةةةةةةاء خيارات جديدة.

جيم(، أ  للنلر يف إمكانية نقل خيارات  5جيم   1 اخليارا  )مثل:اليت يتداخل مضأأأأأأأأأأأأأأموهنا لدمج اخليارات أ   جيم( 6 
(، أ  حلذف بعض 10ابء إىل ال ئة  11؛  اخليار 5ألف إىل ال ئة  11معينة إىل فئات أخرى )على سأبيل املثال نقل اخليار 

يف قسأأأأأأأأأم آخر )على سأأأأأأأأأبيل املثال: معاجلة مضأأأأأأأأأموهنا جيم  دال(، أ  ملعاجلة  11ن رياخليارات )على سأأأأأأأأأبيل املثال: اخليا
ا إلنشأأاء خيارات إضأأافية، على سأأبيل املثال10جيم يف ال ئة  3اخليار و  مضأأم الدعم  توفري" :(.  مت  تقدمي اقرتاحات أيضأأً

على املوارد الوراثيأأأة النبأأأاتيأأأة لذ أأأذيأأأة  الزراعأأأة يقومو  ابحل أأأاري زارعني  اجملتمعأأأات الزراعيأأأة الأأأذين امل املأأأايل لتنميأأأة قأأأدرات
 يف صأأو  املزارعنيجهود البذ ر"، أ  "دعم نلم تدام"، أ  "دعم ابتكارات املزارعني يف  تطويرها  اسأأت دامها على حنو مسأأ

املسأأأأأأأأأأأأاعدة الطارئة املسأأأأأأأأأأأأتهدفة تقدمي املسأأأأأأأأأأأأتدام من خالل  ا اسأأأأأأأأأأأأت دامه ا إدارروارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة امل
 الية."امل اتساعدامل  

بشأأأأأأأأأأأأأأكل االقرتاحات هذه معاجلة يتم   ؛ 10ال ئة يف اخليارات  حسأأأأأأأأأأأأأأنيلتاالقرتاحات من للغاية مت تقدمي عدد كبري   
 من صل أدانه.

من  3-12الصأأأأأأأأأأيا ة املسأأأأأأأأأأت دمة يف املادة مع  جيم 4اخليار  مواءمة عنوا رد اقرتاح إضأأأأأأأأأأايف مل يتم  إدراجه بعد بشأأأأأأأأأأع    
 .بر توكول ان واي

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 .اتاملناقش واصلةكعساس ملاملقد مة  االقرتاحات بناًء على  مؤقًتا عنا ين بعض اخليارات /مراجعة أمساء  -1

اخليارات إىل فئات أخرى أ  إنشأأأأأأأأأأأأأاء خيارات جديدة بناًء على بعض أ  نقل  مؤقًتا عض اخلياراتبمج د -2
 .ملواصلة املناقشات اليت مت تقدميها كعساساالقرتاحات 

 .1دال  املنقحة مؤقًتا يف هناية القسمقائمة اخليارات اطلع على  ←

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←
 

،  ا يف نلك تقسأأأأأأأأأأأأأأيم اخليارات أ  دجمها أ  10ميارات الواردة   الفئة إجراء مراجعة شةةةةةةةةةةةاملة لليُقرتح  2-1دال 
احذفها أ  إضأأأأأأأأأافة خيارات جديدة أ  اتباع هنج خمتلف متاًما.  مت اإلعراب  عن آراء م ادها أ   اخليارات الواردة يف  أيضأأأأأأأأأً

اء النلم اجلديدة".  أشأأأأأأأأأأار خرب  على ا للغاية"  "ليسأأأأأأأأأأت من تحة حًقا على االبتكار أ ا دفاعيً هذه ال ئة تكتسأأأأأأأأأأي "طابعً 
لتن يذ املعاهدة الد لية بشأأأأع  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية جمال من التصأأأأرف األطراف املتعاقدة حباجة إىل  آخر   إىل أ   

 من املعاهدة 9املادة حنو ما تنص  عليه ،  فًقا أل لوايرا  احتياجارا، على متسأأأأأأأأأأأأأأقة الزراعة  املعاهدات األخرى بطريقة 
التالية: صأأأطلحات املعدم اسأأأت دام  ،على سأأأبيل املثال) هعدمصأأأيد حمددة أ   السأأأت دامتقدمي اقرتاحات كما مت  .  الد لية

؛ (ماية"احلضما " أ  "التمكني" أ  "ال" التالية: صطلحاتاملاست دام   "؛ التعميم"امل هوم" أ  "االستثناء" أ  "املر نة" أ  "
من  3-9ابملادة يتعلق  يف ماسأأأأأأأوء ال هم، خاصأأأأأأأة حاالت عاهدة" لتجنب امل صأأأأأأأيا ةحمايدة" أ  " صأأأأأأأيا ةالسأأأأأأأت دام "  

 التوجيهية".خلطوط اب شبيهةتكو  "إلزامية" أ  " ال  أجيب املست دمة  صيا ةال ؛ أ  أ   املعاهدة الد لية
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 ،" أم الالد لية "يتماشأأأأأى مع املعاهدة اخلياراتيف النسأأأأأ ة احلالية من  الد 10ا إنا كا  اخليار م  عبعض اخلرباء  تسأأأأأاءل 
 اإلشأأأأأأارة إىل رب توكول ان واي، على سأأأأأأبيل املثال،ل   الد لية لتن يذ املشأأأأأأرتك للمعاهدةاملتعلق اب ياراخلصأأأأأأيا ة ينبغي  كيف 

األخرى املست دمة  اتصيا الإىل    ،املوافقة احلرة  املسبقة  املستنرية/ املوافقة املسبقة  املستنرية تدابري ضما  احلصول على
ا اقرُتح توكول ان واي. يف بر   إعمال اليت ميكن أ  تؤثر على  انونيةالقاألطر )"دراسأأة السأأياسأأات    ءاب 11إدراج اخليار  أيضأأً

 "( يف هذه ال ئة. حتليلها حقوق املزارعني

 ، على سبيل املثال:ا إ  مل تكن متضاربةخمتل ة متامً آراء بعض اخلرباء كانت  أشارت املسامهات ال ردية إىل أ     

يف من املعاهدة الد لية  9املادة نارا مع  يف حد  تتعارض حقوق امللكية ال كرية  أ   إىل أشارت بعض التصر ات  •
ميكن اسأأأأأأأأأت دام حقوق امللكية ال كرية كعد ات لتعزيز حقوق املزارعني أخرى إىل أنه تصأأأأأأأأأر ات حني أشأأأأأأأأأارت 

  محايتها.

بشكل منهجي يف النلام معاجلتها إىل  أ الوطين دستور الحقوق املزارعني يف معاجلة  إىل قرتاحاتبعض اال تدع •
معاجلة حقوق إىل  أخرى اقرتاحاتيف حني دعت  ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعةاخلاص القانوين للبلد 

 املزارعني د   إجراء أي تغيريات يف التشريعات القائمة.

 اء آخر   الضوء على أمهيتها.حذف اخليارات بينما سلط خرب دعا بعض اخلرباء إىل  •

"ك يأأارات" بينمأأا أعرب خرباء آخر   عن  اجلرد قأأائمأأةاسأأأأأأأأأأأأأأت أأدام مقأأاييس من ردة من دعأأا بعض اخلرباء إىل  •
 على اإلطالق. ياراتاخليف  جهات نلر م ادها أنه ال ينبغي النلر يف هذه التدابري 

  تضمنت االقرتاحات اخلاصة ابخليارات اجلديدة ما يلي:

ملمارسأأأأات املتعلقة ابلبذ ر؛ اب  هبذه النلم عرتف  الذي يملزارعني اب اخلاصأأأأة بذ رالنلم  تعزيزخيار جديد لإنشأأأأاء  •
 البذ ر.  ا يف نلك إمكانيات تسجيل أصناف املزارعني املتنوعة اليت قد ال تتوافق مع املتطلبات احلالية لقوانني

)الكشف عن الكشف أ  آليات  /  املعارف التقليدية،  بذ ر للاملنشع الكشف عن متطلبات خيار بشع  إدراج  •
 خيارات أخرى تتنا ل قوانني امللكية ال كرية.ضمن املنشع / املواد اليت مت احلصول عليها بشكل قانوين( 

؛ اسأأأأأأأأأأأأأأت أأدام القوانني احلأأاليأأة حلمأأايأأة منتجأأارأأابنلمأأات املزارعني )مثأأل التعأأا نيأأات( يسأأأأأأأأأأأأأأمح ملإضأأأأأأأأأأأأأأأافأأة خيأأار  •
" يف أد ات حقوق امللكية ال كرية احلالية حلماية التسأأأأأأأأأأجيل/كن للمزارعني "االشأأأأأأأأأأرتاكسأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأاف كيف مياب  

 األصناف".محاية  همميكن  زارعني الذين يصبحو  مربيني "ابمل متعلق إضافة خيار  ممارسارم؛   منتجارم   معارفهم 

ق خيار إضأأأايف بشأأأع  التن يذ إنشأأأاء  إمكانية النلر يف • ت اقية االحتاد الد يل المن املعاهدة الد لية    9للمادة املنسأأأ 
التشأأأريعات اخلاصأأأة )"ني الصأأألة التقرير املقد م ن س عنوا  على سأأأبيل املثال ب، حلماية األصأأأناف النباتية اجلديدة

تقوم  بطريقة 1991لعام االحتاد الد يل  ات اقية  الد لية لمعاهدةإن اًنا لقوق مريب النبااتت يف االحتاد األ ر يب حب
 (."على الدعم املتبادل

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

ا ابجملموعة الكاملة من األمثلة على التدابري القانونية اليت قدمتها األطراف املتعاقدة  أصأأأأأحاب علمً  األخذ -1
 .اجلرد قائمةاملصلحة كعمثلة  اليت مت جتميعها يف 

اخليارات اليت متثل خمتلف الُنهج املمكنة اليت ميكن اتباعها، على  شأأأأتقاق، ااجلرد قائمة بناًء على أمثلة من -2
يتعلق ابملوارد الوراثية  يف ما ما سأأأبيل املثال ملعاجلة حقوق املزارعني بشأأأكل منهجي يف النلام القانوين لبلد
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عناصأأأأأأأر معينة من حقوق املزارعني )مثل محاية لأ  تعزيز التشأأأأأأأريعات  وضأأأأأأأعل  أالنباتية لذ ذية  الزراعة، 
 . تعزيزها حلماية حقوق املزارعنياحلالية املعارف التقليدية(، أ  الست دام اإلمكاانت القانونية 

ا ا اإلحاطة علمً  -3 لبذ ر  قوانني امللكية اب اخلاصأأأأأأأأأأأأأة قواننيالأنواًعا معينة من التشأأأأأأأأأأأأأريعات، مثل     أبأيضأأأأأأأأأأأأأً
، على سبيل املثالمنها.    9 اهتماًما خاًصا لتن يذ املعاهدة الد لية،  ا يف نلك املادةال كرية، قد تتطلب 

تعمل على  ضأأأأأأأأأأأأأأع  إدامة الرتتيبات األطراف املتعاقدة " على أ   من املعاهدة الد لية  1-6تنص  املادة 
الوراثية النباتية االسأأأأأأأت دام املسأأأأأأأتدام للموارد املالئمة للسأأأأأأأياسأأأأأأأات  للجوانب القانونية  ا يُشأأأأأأأج ع على 

اسأأأأأتعراض  تعديل اسأأأأأرتاتيجيات  لوائح تربية " املعاهدة الد لية من 2-6تقرتح املادة "؛   لذ ذية  الزراعة
" كجزء من التدابري اليت ا، حسأأبما يكو  مالئمً النبااتت نات الصأألة ابإلفراج عن األصأأناف  توزيع البذ ر

لبأذ ر  قوانني امللكيأة ال كريأة املتعلقأة ابملوارد اب اخلأاصأأأأأأأأأأأأأأة قواننيالمعأاجلأة  ميكن اختأانهأا.  ابلتأايل، ميكن
 الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة يف خيار حمدد.

 النلم القانونية من حيث صأأأألتها حبقوق املزارعني  العامة السأأأأياسأأأأاتبشأأأأع  ميكن أ  تصأأأأبح الدراسأأأأات  -4
 .كما هو مقرتح  ،10خيارًا ضمن ال ئة 

 من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة.هناك حاجة إىل مزيد  ←

 .1 دال قائمة اخليارات يف هناية القسمعلى    10ال ئة يف جد ل اخليارات املنقحة مؤقًتا اطلع على  ←
  



19 IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/2 

 

 .كل  خيار  وصفتم  معاجلتها   توجمموعة التدابا / املمارسات الش  10ميارات الواردة   الفئة ل"قتة لاملعناوين ال
 خيار كل  وصفتم  معاجلتها   ت الش املمارسات/  التدابا جمموعة  مياراتلل امل"قتة عناوينال

: االعأأأأرتاف ألةةةف 10اخلأأأأيأأأأأأأار 
حبأأقأأوق املأأزارعأأني  مأأعأأأأأأأاجلأأتأأهأأأأأأأا 

 القانو  إطار يفبشكل منهجي 
 واردصأأو  املب الصأألة ني الوطين
  الزراعة لذ ذية النباتية الوراثية

  املستدام هااست دام  

 الصأأأأأأأأأأأأأألة نات األحكام مجيع يغطي الذي املزارعني حلقوق الوطين التن يذ قانو  •
 .الد لية املعاهدة من 9ابملادة 

 .املعين البلد دستور يف املزارعني حقوقإعمال  •

 الصلة نات  اإلجراءات القائمة  السياسات القوانني تعديل/   مراجعةاستعراض  •
 نلك يف  ا صأأأأأأأألة، نات تعترب اليت اجلوانب مجيع تغطي اليت  بشأأأأأأأأكل منهجي، 

 الوراثية املوارد أ  البيولوجي لتنوعاملتعلقة اب الوطنية التشأأأأأريعات املثال سأأأأأبيل على
 .األصلية الشعوب حقوق أ  النباتية األصناف محاية أ  البذ ر أ  النباتية

 االعأأأأأأأأرتاف: ابء 10اخلأأأأأأأأيأأأأأأأأار 
 املأأزارعأأني حأأقأأوق بأأعأأنأأأأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأر
 عأأارفامل محأأايأأة مثأأل  معأأاجلتهأأا،
 بأأأأذ رال نلم أ /    التقليأأأأديأأأأة
  التقاسأأأأأأأأأأم ملزارعني،اب اخلاصأأأأأأأأأأة
 أ  للمنأأافع  املنصأأأأأأأأأأأأأأف العأأادل

يف  ،اتالقرار  صأأأأنع يف املشأأأأاركة
 الوطين القانو إطار 

 امجأأأاعيأأأً  اململوكأأأة التقليأأأديأأأة املعأأأارف حبمأأأايأأأة تسأأأأأأأأأأأأأأمح اليت  اإلجراءات القوانني •
 ميتلكهأأأا اليت املعأأأارف أي  الزراعأأأة، لذ أأأذيأأأة النبأأأاتيأأأة الوراثيأأأة ابملوارد  املتعلقأأأة
ا نلك يشأأأأأمل قد  ) نلك إىل  ما األصأأأأألية، الشأأأأأعوب  جمتمعات املزارعو   أيضأأأأأً
 (.املوافقةشر ط  أ /    املنشع عن الكشف

 ينص الأأأذي القأأأانو  مثأأأل املزارعني، بأأأذ رنلم  حتمي اليت  اإلجراءات القوانني •
 .احملصويل  التنوع املنشع مراكز يف  راثًيا املعدلةاحلي ة  للكائنات مؤقت  قف على

  املنصأأأأف العادل التقاسأأأأملتمكني   طنية آليات تنشأأأأئ اليت  اإلجراءات القوانني •
 إجراءات أ   الزراعة، لذ ذية النباتية الوراثية املوارد است دام عن الناشئة للمنافع
 احملليأأة اجملتمعأأات هبأأا حتت ظ اليت النبأأاتيأأة الوراثيأأة املوارد إىل للوصأأأأأأأأأأأأأأول احلوكمأأة
 .،  ما إىل نلك األصلية

ات القرار  صأأأأأأأأأأأأأأنع هيئات يف ممثلنييف أ  يكونوا  املزارعني حق   حتدد اليت القوانني •
 املسأأأأأأأائلاليت تعمل على  احلكومية للمؤسأأأأأأأسأأأأأأأات االسأأأأأأأتشأأأأأأأارية اجملالس أ  /  

 . است دامها النباتية الوراثية املوارد على ابحل اري املتعلقة
حقوق محأأايأأة : جيم 10اخليأأار 
 من خالل تعزيزهأأأأأأأا  املزارعني
قأأأانو  امللكيأأأة ال كريأأأة مراجعأأأة 

  /أ  اإلجراءات املتصأأأأأأأأأأأأأألأأأة بأأأه
  تعديلها، حسب االقتضاء

 

 الوراثيأأة املوارد بقوانني يتعلق يف مأأا ال كريأأة امللكيأأة قأأانو  يف أحكأأام تضأأأأأأأأأأأأأأمني •
 من يتمكنوا لكي املزارعني حقوقصأأأأأأأأأأأأأأو  /  حلمأأايأأة  الزراعأأة لذ أأذيأأة النبأأاتيأأة
 أ  /   اتبادهل أ  /   هااسأأأت دام أ  /   احملمية األصأأأناف بذ ر ح ظ مواصأأألة

 ها.بيع

 ال كرية امللكية قانو  يف القانوين احلصأأول/  املنشأأع عنالكشأأف  أحكام تضأأمني •
 الوراثية املوارد اسأأأأأت دام عن الناشأأأأأئة للمنافع  املنصأأأأأف العادل التقاسأأأأأم لتمكني
 . الزراعة لذ ذية النباتية

حقوق محأأايأأة : دال 10اخليأأأار 
 من خالل تعزيزهأأأأأأأا   املزارعني

قوانني البأأأذ ر  مراجعأأأة  تعأأأديأأأل
،  /أ  اإلجراءات املتصأأأأأأأأأأأأأألأة بأه

 حسب االقتضاء 

 ح ظ يف املزارعني حقوقتعرتف  / أ  حتمي  اليت لبأأأذ راخلأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة اب قواننيال •
 .بيعها أ /    تبادهلا/أ     است دامهاأ   /  البذ ر

 قد اليت األصأأأأأأأناف تسأأأأأأأجيلب مزارعنياليت تسأأأأأأأمح لل جراءاتاإل أ /    قواننيال •
 سأأأأأأأأبيل على البذ ر،  تسأأأأأأأأويق األصأأأأأأأأناف لتسأأأأأأأأجيل العامة للمتطلبات متتثل ال
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 أ  ،أصأأناف اهلواة /ح ظلل امل صأأصأأة صأأنافاأل أ  املوجودة، األصأأناف :املثال 
  املتطورة. اجملموعات أ  املزارعني، أصناف من  ريها

/    اسأأأأأأأأت دام: هاء 10 اخليار
 القأأانونيأأةاإلمكأأانيأأات  تعزيز أ 

 املزارعني حقوق حلماية األخرى
 . تعزيزها

 

 العالمات أ  املنشع أختام أ  اجلغرافية املؤشرات مثل اجلماعية األد ات است دام •
 أ /    اجلغرافية ابملناطق املرتبطة التقليدية املعارف حلماية نلك إىل  ما التجارية

 .حمددة حملية جمتمعات قبل من اململوكة/  رةاملطو  

 املعارف أشأأأأأأأأأأأأأأكال خمتلف حلماية املؤلف حقوق مثل معينة أد ات اسأأأأأأأأأأأأأأت دام •
 .التقليدية

 .املزارعني أصناف حلماية النباتية األصناف محاية قانو  است دام •

 املزارعني بذ رنلم  حلماية اخلاص القانو  اليت يُتيحها اإلمكانيات اسأأأأأأأأأأأأأأت دام •
 (.خيصاالرت  أ  الشهادات إصدار مثل)  تعزيزها

 دراسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة: واو 10 اخلأأأأأأأيأأأأأأأار
 الوطنية  القوانني السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات

 يف مسأأأأامهارايف ضأأأأوء   الد لية
 املزارعني حقوق إعمال

 حقوق تعزيز يف حمددة قوانني أ القائمة  القانونية األطرإسهام  كي يةعن   بحثال •
 .فيها تعثريال أ /    املزارعني

 األخرى الد لية  االت اقيات الد لية املعاهدة بني العالقات تتنا ل اليت الدراسات •
 .مت سقة بطريقة تن يذها ميكن  كيف

 

   كل  فئة م"قت اقائمة اخليارات املنقبة 
الوراثية النباتية االعرتاف مبسامهات اجملتمعات احمللية وجمتمعات الشعوح األصلية واملزارعني   صون املوارد : 1الفئة 

 لألغذية والزراعة واستمدامها املستدام، مثل اجلوائز واإلقرار بدور املزارعني األمناء/األولياء.

املزارعني األمناء/األ لياء  /أ  اجملتمعات احمللية الزراعية مم ن يسأأأامهو  يف املكافآت  اجلوائز لتكرمي  ختصأأأيص :ألف 1اخليار 
 .ابرزاملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  است دامها املستدام على حنو  صو 

إلقاء الضأأأأأأأأأوء على د ر  خربة املزارعني  اجملتمعات احمللية الزراعية يف صأأأأأأأأأو   /أ  تنمية املوارد الوراثية النباتية  ابء: 1اخليار 
 .لذ ذية  الزراعة من خالل نكر أمسائهم  مزيد من الت اصيل بشعهنم يف السجالت الرمسية

 الوطين أ  العاملي لصأأأأأأأأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية  أعلى الصأأأأأأأأأأأأأأعيد احمللي  الرتاث نات األمهية حتديد مواقع جيم: 1اخليار 
 .يف اإلدارة املستدامة هلذه املواقع دعم املزارعني   است دامها املستدام

: املسامهات املالية لدعم صون املزارعني واستمدامهم املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مثل 2الفئة 
 .تقاسم املنافعاملسامهات   صناديق 

توفري األموال للمزارعني  اجملتمعأات احملليأة الزراعيأة الأذين يقومو  بصأأأأأأأأأأأأأأو  املوارد الوراثيأة النبأاتيأة لذ أذيأة  ألف: 2اخليار 
 . الزراعة،  تنميتها  است دامها املستدام

 .يف صند ق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الد لية الطوعية املسامهة ابء: 2اخليار 
زارعني  اجملتمعات احمللية الزراعية الذين يقومو  بصأأأأأأأأأأأأأأو  املوارد الوراثية قدرات امل بناءتقدمي الدعم املايل ل جيم: 2اخليار 

 .مستدامعلى حنو  النباتية لذ ذية  الزراعة،  تنميتها  است دامها
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النباتية لألغذية والزراعة  : هنج تشةةةةةةةةةةةجيع األنشةةةةةةةةةةةطة املدرة للدخل لدعم صةةةةةةةةةةةون املزارعني للموارد الوراثية3الفئة 
 .واستمدامها املستدام

إجراء  /أ  دعم األنشأأأطة الرت جيية لتعزيز طلب املسأأأتهلك على املنتجات الناشأأأئة عن صأأأو  املوارد الوراثية  ألف: 3اخليار 
 .النباتية لذ ذية  الزراعة  است دامها املستدام

 األصأأأأأأأأناف  اجملموعات املتطورة احمللية نات مسات حمددة للتكي ف، سأأأأأأأأالسأأأأأأأأل القيمة للمحاصأأأأأأأأيل، تطوير  ابء: 3اخليار 
 .است دامات أ  منافع أخرى نات قيمة تغذ ية أ  نات أ 

إنشأأأأأأاء أسأأأأأأواق للمنتجات الصأأأأأأادرة من أصأأأأأأناف / بذ ر املزارعني،  ا يف نلك من خالل برامج  جيم )جديد(: 3اخليار 
 .املشرتايت العامة

والسةةةةةةةةةةجالت واألشةةةةةةةةةةكال األخرى لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و اية املعارف : الفهارس 4الفئة 
 التقليدية

املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  مجعها  توثيقها،  ا يف نلك بشأأأأأأأأأأأأأأع  التقليدية  عارفاالعرتاف ابمل ألف: 4اخليار 
 .املتصلة ابلزراعة  االست دام عارفامل

 .التقليدية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة عارفإجراء  /أ  دعم األنشطة لتقاسم  نشر امل ابء: 4اخليار 

التقليدية  عارف ضأأأأأأأأع أ  حتسأأأأأأأأني الصأأأأأأأأكوك للمزارعني  اجملتمعات احمللية الزراعية إلدارة احلصأأأأأأأأول على امل جيم: 4اخليار 
 .ااملتصلة ابملوارد الوراثية النباتية ابالستناد إىل القواعد احملددة ناتيً 

ية لألغذية والزراعة وإدارهتا   املوقع و  املزرعة، مثل التدابا االجتماعية 5الفئة  بات ية الن : صةةةةةةةةةةةون املوارد الوراث
 .اجملتمع احملل والثقافية، وإدارة التنوع البيولوج  وصون املواقع على مستوى 

دعم إدارة التنوع البيولوجي احمللي  /أ  األنشأأأأأأأأأأأطة العملية األخرى اليت يقوم هبا املزارعو   اجملتمعات احمللية  ألف: 5اخليار 
 .الزراعية إلدارة املوارد الوراثية النباتية يف املوقع/يف املزرعة

 .تعزيز د ر  هوية املزارعني األمناء/األ لياء  اجملتمعات احمللية من خالل األنشطة االجتماعية  الثقافية ابء: 5اخليار 

إجراء دراسأأأأأأات بشأأأأأأع  صأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  إداررا  اسأأأأأأت دامها  جديد(:خيار جيم ) 5اخليار 
 .اجلوانب التكنولوجية،  االجتماعية االقتصادية  الثقافيةنلك  يف يف املزرعة،  ا/  املستدام يف املوقع

: تيسةةةةةةةةةةةا وصةةةةةةةةةةةول املزارعني إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل بنو  البذور اجملتمعية، 6الفئة 
ع تنو ع املوارد  الوراثية النباتية وشةةةبكات البذور، وسةةةائر التدابا الش من شةةةأهنا حتسةةةني خيارات املزارعني   ّل توسةةة 

 لألغذية والزراعة.

 .،  نوادي البذ ر،  خماز  البذ ر،  شبكات منتجي البذ ر أ  هُنج مماثلةاجملتمعية /أ  دعم بنوك البذ ر  ءإنشا ألف: 6اخليار 
 .تنليم  /أ  دعم مهرجاانت  معارض البذ ر ابء: 6اخليار 
 . معاهد البحوث  اجلامعات  القطاع اخلاص بنوك اجلينات املستمدة من واداملتيسري حصول املزارعني على  جيم: 6اخليار 
 دعم ابتكارات املزارعني يف نلم البذ ر. جديد(:خيار دال ) 6اخليار 
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النهج التشةةةةةةةةةةةاركية إلجراء الببود حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا   ذلك التوصةةةةةةةةةةةيف : 7الفئة 
 .التشاركية للنبات واختيار األصنافوالتقييم، والرتبية 

 تقييمها  اختيارها،  ا يف نلك  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعةتوصأأأأأأأأأأأأأأيف إشأأأأأأأأأأأأأأراك املزارعني يف  ألف: 7اخليار 
 األصناف احمللية  /أ  اجلديدة،  اجملموعات  عي نات بنوك اجلينات. 

 . ضع برامج أ  مشاريع تشاركية لرتبية النبات ابء: 7اخليار 

 .إجراء حبوث تشاركية حول جوانب أخرى من املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة جيم: 7اخليار 
 .: مشاركة املزارعني   صنع القرارات على املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية8الفئة 

جمموعات  ضأأما  متثيل املزارعني  /أ  منلمارم يف اللجا  االسأأتشأأارية الوطنية، أ  اهليئات، أ  اجملالس أ  ألف: 8اخليار 
 .العمل اليت تعاجل املسائل املتصلة بصو  املوارد الوراثية النباتية  إداررا  است دامها املستدام

 .تنليم عمليات احلوار بني السياسات  شاركة املزارعني  /أ  املنلمات اليت متثلهم ابء: 8اخليار 
  .: التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام9الفئة 

 .حقوق املزارعنيأبمهية تعزيز ال هم  التوعية  ألف: 9اخليار 

السأأأأأأأياسأأأأأأأات  عمليات صأأأأأأأنع  بشأأأأأأأع  واراحلتعزيز قدرات املزارعني  منلمارم للمشأأأأأأأاركة بصأأأأأأأورة فعالة يف  ابء: 9اخليار 
 .القرارات

عن نلم املعارف  اإلدارة اليت تعزز  فضأأأأأأأأأأأأاًل  منلمارم،  تعزيز القدرات ال نية  /أ  التنليمية لدى املزارعني جيم: 9اخليار 
 .النباتية لذ ذية  الزراعة  است دامها املستدامصو  املوارد الوراثية    التنوع البيولوجي

 : التةةدابا القةةانونيةةة إلعمةةال حقوق املزارعني مثةةل التةةدابا التشةةةةةةةةةةةريعيةةة املتصةةةةةةةةةةةلةةة ابملوارد الوراثيةةة النبةةاتيةةة10الفئةةة 
 .لألغذية والزراعة

االعرتاف حبقوق املزارعني  معاجلتها بشأأأأأأأكل منهجي يف إطار القانو  الوطين ني الصأأأأأأألة  جديد(:خيار ألف ) 10اخليار 
 .بصو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  است دامها املستدام

التقليدية   / أ  نلم  ارفاملعاالعرتاف بعناصأأأأأأأأأأأأأأر حقوق املزارعني  معاجلتها، مثل محاية  جديد(:خيار ابء ) 10اخليار 
 .الوطينالقانو  يف إطار ، اتملزارعني،  التقاسم العادل  املنصف للمنافع أ  املشاركة يف صنع القرار اب اخلاصة بذ رال

قانو  امللكية ال كرية  /أ  مراجعة  من خالل تعزيزها  حقوق املزارعنيمحاية  (:اابء سةةةةةةةةةةةابق   10اخليار )جيم  10اخليار 
 .االقتضاء، حسب  تعديلها اإلجراءات املتصلة به

من خالل مراجعة قوانني البذ ر  /أ  اإلجراءات  تعزيزها حقوق املزارعني محاية  :ا(جيم سةةةابق   10)اخليار دال  10اخليار 
 .، حسب االقتضاء تعديلها املتصلة به
  تعزيزها.القانونية األخرى حلماية حقوق املزارعني اإلمكانيات است دام   / أ  تعزيز  جديد(:خيار هاء ) 10اخليار 

 مسامهارا يف إعمال حقوق املزارعني.يف ضوء دراسة السياسات  القوانني الوطنية  الد لية  جديد(:خيار )واو  10اخليار 
 .: سائر التدابا/ املمارسات11 الفئة
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 إداررا  اسأأأأأأأأأأأأأت دامها موارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة لل مصأأأأأأأأأأأأأوهنيف  دعم املزارعني جديد(:خيار ) ألف 11 اخليار
 املساعدة الطارئة احملددة اهلدف  املعونة املالية. تقدمي املستدام من خالل

 املتعلقة بوصف فئات  خيارات حمددة املسائل :2دال 
ايُقرتح  يف إبجياز االقرتاحات خيارات حمددة.  مت  تل يص هذه يف  صأأأأأأأأأف كل فئة أ  الوارد يف مقدمة  تعديل النص   أيضأأأأأأأأأً

. يف املسأتقبل اخلياراتجديدة من إنشأاء نسأ ة للنلر فيها عند   / أ   اتاملناقشأملواصألة كعسأاس ُتوث ق  لكي هذا القسأم 
 من املناقشات.إلجراء املزيد كعساس   مؤقًتا صف اخليارات اجلديدة  ابإلضافة إىل نلك، مت    

 1املتعلقة ابلفئة  املسائل 1-2دال 

النص التمهيدي يف  القانوين حبقوق املزارعني   حفظ البذور أو اسةةةةتمدامها أو تبادهلا أو بيعهااالعرتاف إدراج يُقرتح 
 هلذه ال ئة.

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 بشكل عام. اخلياراتال ئات يف بني معاجلة الر ابط بني اخليارات أ  إمكانية  كي ية النلر يف  -1

 مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة.هناك حاجة إىل  ←

تدابري قانونية ملنع من خالل  املزارعني األمناء/األ لياءاجلوائز لتكرمي  عملية منح دعم ألف، 1  اخليار ، ينبغي يُقرتح أن ه
 )"القرصنة البيولوجية"(.املت ق عليه خماطر االست دام / الت صيص  ري 

 )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة: الطريقة

 .بشكل عام اخلياراتمعاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف   كي ية إمكانيةالنلر يف  -1

مُتنح يف جمموعة متنوعة  ردجلقائمة ال فًقا األ لياء  /األمناء مزارعني لل املمنوحة وائزاجل    أب علًمااإلحاطة  -2
  السياقات القانونية.  ضاعمن األ

 صأأأأأأأأف هذا اخليار من خالل اإلشأأأأأأأأارة إىل احتمال  جود خماطر،  أنه قد يلزم مراعاة يف  سأأأأأأأأعلةمعاجلة امل -3
 املتطلبات القانونية نات الصلة.

 
املزارعني األمناء/األولياء و/أو اجملتمعات احمللية الزراعية مم ن يسةةةةامهون ألف: إقامة املكافآت واجلوائز لتكرمي  1اخليار 

 .ابرزاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستمدامها املستدام على حنو  صون  
 /أ  اجملتمعات احمللية الزراعية مقابل مسأأأأأأأأأأأأأامهارم االسأأأأأأأأأأأأأتثنائية  املزارعني األمناء/األ لياءاملكافآت  اجلوائز لتكرمي ميكن إقامة 

 ناسأأأأأأأأبة  مثاًل املكافآت  اجلوائز املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  اسأأأأأأأأت دامها املسأأأأأأأأتدام.  ميكن تقدمي هذه  صأأأأأأأأو  يف
 أحداث تسرتعي االهتمام العام؛  قد تتضمن املكافآت النقدية، أ  الشهادات، أ  اللوحات، أ  امليداليات أ  اهلدااي الرمزية.

كما أ  اجلوائز  املكافآت تسأأأأأأأاعد يف التوعية العامة إزاء أمهية صأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  اسأأأأأأأت دامها 
م،  تشأأج ع متلقي اجلوائز على مواصأألة عملهم  توسأأيع نطاقه.  يف األجل الطويل، قد ي ضأأي الوعي العام على حنو مسأأتدا
املوارد الوراثية النباتية  اجملتمعات احمللية الزراعية لتوليد دخل إضأأأأأأأأأأأايف من صأأأأأأأأأأأو   للمزارعني األمناء/األ لياءإىل إاتحة فرص 

 أ  مجع أموال إضافية ألنشطتهم./لذ ذية  الزراعة  است دامها على حنو مستدام  
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قد تركز مسأأأأأأأأأأأامهات النسأأأأأأأأأأأاء  الرجال يف ح ظ املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  إداررا  اسأأأأأأأأأأأت دامها على خمتلف 
احملاصأأأأأأأأأيل أ  االسأأأأأأأأأت دامات أ  أنواع األنشأأأأأأأأأطة،  اليت قد يكو  من امل يد أخذها يف االعتبار عند إعداد معايري األهلية 

 املشاركة.  شر ط

أ   ابالسأأأأأأأأأأأأأأت داممرتبطة عند إنشأأأأأأأأأأأأأأاء اجلوائز، قد تر ب السأأأأأأأأأأأأأألطة أ  املنلمة املاحنة يف إجراء تقييم دقيق ألي خماطر   
ال ائز ميلكها رتبطة هبا معارف تقليدية مل  / أ  ملوارد  راثية نباتية خاصأأأأأأأأأأأأأة لذ ذية  الزراعة  ري املت ق عليه  الت صأأأأأأأأأأأأأيص

  اختان التدابري الوقائية اليت متنع مثل هذه األعمال. ،)ال ائز  (

موارد  راثية قد يلزم مراعاة املتطلبات القانونية يف احلاالت اليت يتم فيها إيداع عينات من البذ ر أ  مواد تكاثر أخرى من   
املنلمة املاحنة، أ  إنا مت  لدى السأأألطة أ  ،مقدمي الطلباتمت ح لها أ  تطويرها بواسأأأطة  ،نباتية خاصأأأة لذ ذية  الزراعة

 الكشف عن املعارف التقليدية املرتبطة هبا.

يف بشأأأأأأأأعهنم  أخرى معلومات ممارسأأأأأأأأة االعرتاف ابملزارعني من خالل نكر أمسائهم تسأأأأأأأأهيل  ،ابء 1  وصةةةةةةف اخليار  يُقرتح
مسأأأامهة اليت تضأأأمن أ   من خالل التدابري القانونية  نبايت ما السأأأجالت الرمسية إنا كانوا قد سأأأامهوا يف تقييم أ  تطوير صأأأنف

إىل  موارد  راثيأة نبأاتيأة لذ أذيأة  الزراعأة يصأأأأأأأأأأأأأأال صأأأأأأأأأأأأأأام قأانونيًأا مُينح للمزارعني/اجملتمعأات الأذين يقأدمو إب ةاملزارعني موثقأ
 يف بياانت جواز الس ر العام. االتصال هبم إدخال أمسائهم/ت اصيليُقرتح ا  وافقتهم،  رهنً  ؛النلام املتعدد األطرافجمموعات 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 صأأأأأأف هذا اخليار مل يغط حىت اآل  حالة املزارعني أ  اجملتمعات الزراعية اليت تسأأأأأأاهم أب    علًمااإلحاطة  -1
 يف اجملموعات خارج املوقع الطبيعي. لذ ذية  الزراعة ابملوارد الوراثية النباتية

 .ءاب 1إنا كا  ينبغي إدراج هذه احلالة يف  صف اخليار  يف ماالنلر  -2
 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←

 
ابء: إلقاء الضةةةةةةةوء على دور وخربة املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية   صةةةةةةةون و/أو تنمية املوارد الوراثية  1اخليار 

 .بشأهنم   السجالت الرمسيةاملعلومات النباتية لألغذية والزراعة من خالل ذكر أمسائهم واملزيد من 
ي الزراعي يف صأأو   /أ  تنمية صأأنف  ما، ميكن نكر اسأأم املزارع هبدف التعبري عن االعرتاف  سأأامهة املزارع أ  اجملتمع احملل

أ  اجملتمع احمللي يف السأأأأجالت الرمسية، مثل سأأأأجالت األصأأأأناف، بعد موافقتهم.  قد حتصأأأأل حاالت مماثلة يف حال كا  
نميتها بصورة ا اجملال، أ  يف حال متت تذيتم صو  األصناف  تنميتها من جانب أفراد أ  جمتمعات حملية مت صصني يف ه

 مشرتكة ضمن مشاريع أ  برامج الرتبية التشاركية.

 من خالل نكر اسم )أمساء( املزارعني أ  اجملتمعات احمللية، قد تصبح مسامهتهم أكثر  ضوًحا،  ا يرفع مستوى الوعي إزاء 
 د رهم كمزارعني  مربني  خرباء حمليني.  قد تكو  هذه طريقة أيًضا لتذك ر هذه املسامهات بصورة مجاعية. 

ا ت اقرُتحيف  صأأأأف اخليار؛  اتتغيري  جيم 5مع اخليار  جيم 1دمج اخليار  الداعية إىل قرتاحاتاالتتطلب  إضأأأأافة  أيضأأأأً
 نوع الرتاث املشار إليه.إىل "مواقع الرتاث"  مصطلحت سري بعد 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 اجلديد  تضمني املراجعات النصية املقرتحة.يشمل املضمو  مراجعة  صف اخليار ل -1
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حتديد مواقع هامة للرتاد على الصةةةةةةةةةةةعيد احملل ، والوطين أو العامل  لصةةةةةةةةةةةون املوارد الوراثية النباتية جيم:  1اخليار 
 .ودعم املزارعني   إدارة هذه املواقع إدارة مستدامة ،واستمدامها على حنو مستدام

 اسأأأأأأأت دامها املسأأأأأأأتدام  سأأأأأأأيلة  ميكن أ  يكو  تعيني مواقع الرتاث من أجل صأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة
مثل هذه ُتشأأأأأأأأكل لزايدة االعرتاف بد ر املزارعني  اجملتمعات احمللية  األصأأأأأأأألية كع صأأأأأأأأياء على التنوع البيولوجي.  عادة ما 

 من جهة  االسأأأأأأأأأت دام املسأأأأأأأأأتدام للموارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعةالصأأأأأأأأأو  املواقع مبادرات طويلة األجل جتمع بني 
 بادرات  برامج  طنية أ  عاملية، مثل ميكن ربطها   . من جهة أخرى نمية االقتصأأأأأأأأادية  العمل العلمي   / أ  التعليميالت  

 نلم الرتاث الزراعي نات األمهية العاملية.حمميات الغالف اجلوي أ  
القطاعات  مسأأأأأأأأتوايت احلوكمة.  ميكن اعتبار عرب خمتلف تتطلب إدارة هذه املواقع تعا   أصأأأأأأأأحاب املصأأأأأأأألحة عادة ما   

ألصحاب املزارعني  اجملتمعات احمللية  األصلية جهات فاعلة رئيسية على املستوى احمللي.  ابلتايل، ميكن إسناد د ر  اضح 
فة إىل يف أنشطة الرصد  التقييم.  ابإلضاكذلك تنمية،   الدارة أ  اسرتاتيجيات اإلصو    اليف  ضع  تن يذ خطط املصلحة 

األصأأألية املشأأأاركة يف إدارة مواقع الرتاث  صأأأوهنا من أجل جمتمعات الشأأأعوب نلك، ميكن دعم املزارعني  اجملتمعات احمللية   
املسأأأأأتدام من خالل تنمية القدرات املسأأأأأتهدفة،  أنشأأأأأطة   دامهااحملافلة على املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  اسأأأأأت

عن ال ئات العمرية  فضأأأأاًل اليت تسأأأأتهدف اهتمامات النسأأأأاء  الرجال  احتياجارم على السأأأأواء،  فاملعار التواصأأأأل  تبادل 
 امل تل ة.

 
 2املتعلقة ابلفئة  املسائل 2-2دال 

"  / أ   نوع )أنواع( التدابري اليت قد تُأت  ذ عادة" بعنوا اجلزء  يفتدابري قانونية  تضةةةمني ،ألف 2،   وصةةةف اخليار يُقرتح
  ."حصة اثبتة"إنشاء 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

يف الغالب  ، توضأأيح نوع الربامج  املبادرات املشأأار إليها )على سأأبيل املثال لفأ 2 صأأف اخليار  سأأنيحت -1
 املشاريع  الربامج  املبادرات الطوعية(.

وتوفا األموال واحلوافز  ة،والوطنيةة ةودون الوطنيةة ةاحملليةة ايتتطوير آليةةات التمويةةل على املسةةةةةةةةةةةتو ألف:  2اخليةةار 
للمزارعني واجملتمعةةات احملليةةة الزراعيةةة الةةذين يقومون بصةةةةةةةةةةةون املوارد الوراثيةةة النبةةاتيةةة لألغةةذيةةة والزراعةةة، وتنميتهةةا 

 واستمدامها على حنو مستدام.

صأأأأأأأأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  تنميتها  الرامية إىلقد تتطلب أنشأأأأأأأأأأأأأأطة املزارعني  اجملتمعات احمللية الزراعية 
اليت يتم  وارد الوراثية النباتية اخلاصأأأأة لذ ذية  الزراعة اسأأأأت دامها املسأأأأتدام تقدمي التمويل  احلوافز لضأأأأما  احل اري على امل

 التقنية  التنليمية، تطوير قدرارم ، ياءاألمناء/األ لبني املزارعني  املعارفلتعزيز تبادل   ، من جهة االحت اري هبا يف املوقع
  .من جهة أخرى   / أ  زايدة الوعي العام
أ  على   ا يف نلك التعا   الد يل،اجلهات املاحنة دعم على على موارد امليزانية العامة، أ   مثاًل  قد تعتمد هذه األموال 

أبشأأأأكال خمتل ة،  ا يف نلك عن طريق املسأأأأامهات  قد تكو  متاحة  .الشأأأأركات اخلاصأأأأةاليت تقدمها املسأأأأامهات الطوعية 
املؤقتة أ  الطويلة األجل يف ميزانيات املنلمات املن  ذة، أ  كعموال تنافسأأأأأأأأأأأية ميكن أ  يقدم املزارعو  أ  منلمات املزارعني 

 .طلبات  للحصول عليها
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  وصف اخليار نة" معي   نسب/  صصح"ينبغي أ  تكو  احلصص "مناسبة"؛ أ  حتديد العبارتني التاليتني  يُقرتح تضمني
 حذف اجلملة األخرية من ال قرة األخرية. أيًضا يُقرتح ؛ ابء 2

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 ابء يتعلق ابملسامهات الطوعية اليت قد تت ذ أشكااًل خمتل ة. 2التشديد على أ   اخليار  -1
 صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدوليةاملسامهات الطوعية   ابء:  2اخليار 

مباشأأأأرًة يف املشأأأأاريع اليت تدعم املزارعني يف البلدا  النامية يف جمال  يسأأأأتثمر صأأأأند ق تقاسأأأأم املنافع التابع للمعاهدة الد لية
صو  تنو ع احملاصيل؛  يدعم أيًضا املشاريع  الشراكات االبتكارية الرامية إىل تكييف املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة 

ة.  مجيع البلأأدا  النأأاميأأة اليت هي أطراف متعأأا قأأدة يف املعأأاهأأدة الأأد ليأأة مؤهلأأة لتقأأدمي طلأأب متويأأل مع االحتيأأاجأأات املتغري 
 11.املنافع وجب صند ق تقاسم 

 يعتمد صأأأأأأأأأأأأند ق تقاسأأأأأأأأأأأأم املنافع يف املقام األ ل على املدفوعات املقدمة من مسأأأأأأأأأأأأت دمي املوارد الوراثية النباتية لذ ذية 
معاهدة الد لية.  إضأأأأأأأأأأأافًة إىل هذه املدفوعات  الزراعة اليت مت  احلصأأأأأأأأأأأول عليها من خالل النلام املتعدد األطراف التابع لل

قرر األطراف املتعاقدة  أصحاب املصلحة أيًضا تقدمي مسامهات طوعية يف صند ق تقاسم تالقائمة على املست دمني، قد 
طاع تربية املنافع من أجل تقاسأأأأأأم املنافع اليت تنشأأأأأأع بصأأأأأأورة عامة عن اسأأأأأأت دام املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة يف ق

 قطاع الزراعة  األ ذية(. يف مثاًل النبااتت  يف قطاع البذ ر، أ  يف قطاعات أخرى )

 لتوضأأأأأأيح فكرة تقاسأأأأأأم املنافع، قد تتطابق هذه املدفوعات مع حصأأأأأأة حمددة من القيمة اليت تتول د يف القطاع االقتصأأأأأأادي 
 املشار إليه.  ابملقابل، قد يتم التعهد  بلد اثبت كدعم سنوي.

قدرات املزارعني،  خاصأأأأأأة  بناءبشأأأأأأع  تقدمي الدعم املايل ل جيم 2تطلب االقرتاحات اخلاصةةةةةة  نشةةةةةاء اخليار اإلضةةةةةا  ت
 املزارعني "النشطني"،  صً ا هلذا اخليار اجلديد احملتمل.

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 املقدمة نات الصلة.التقارير ا إىل املعلومات الواردة من جيم استنادً  2صيا ة  صف مؤقت لل يار  -1
جيم: تقدمي الدعم املايل لتنمية القدرات للمزارعني واجملتمعات الزراعية الذين يقومون بصةةةةةون املوارد الوراثية  2اخليار 

 واستمدامها على حنو مستدام. نميتهاالنباتية لألغذية والزراعة وت

املوارد الوراثية النباتية لصأأأأأو  الزراعية يف تعزيز جهودهم املسأأأأأتمرة احمللية ميكن أ  يسأأأأأهم تطوير قدرات املزارعني  اجملتمعات 
 يف املستقبل.اجلهود تلك استدامة  أ  يضمنستدام   امل است دامها  نميتها ت

 الثقافية   / أ  االقتصأأأأأأادية؛ أ  ميكنها أيضأأأأأًأا تعزيز قد تشأأأأأأمل تنمية القدرات اجلوانب التقنية  التنليمية  االجتماعية   
 احتياجارم على قضاايهم  تم معاجلةتاملزارعني على املشاركة يف العمليات السياسية على خمتلف املستوايت حبيث  ةقدر 

 نطاق أ سع.

                                                           
. en.pdf3_a2017_4cfp_/4treaty/cfp-www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant_قأأأأائمأأأأة البلأأأأدا  املؤهلأأأأة متأأأأاحأأأأة على املوقع  11

، Report/09/3-IT/GBُ ضأأأأأعت ابالسأأأأأتناد إىل تصأأأأأنيف البنك الد يل لالقتصأأأأأادايت، إثر قرار صأأأأأادر عن اجلهاز الرائسأأأأأي يف د رته الثالثة )الوثيقة   قد
 .(3/2009، القرار 3-ألف املرفق

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cfp4/cfp_4_2017_a3_en.pdf
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 تربعاتالالقدرات من الوكاالت احلكومية على مجيع املسأأأأأأأأأتوايت  كذلك من  بناءلامل صأأأأأأأأأص ميكن أ  أييت الدعم املايل   
ا ميثل  هوأ  املؤسأأأأسأأأأات اخلاصأأأأة؛  الشأأأأركات من يف معلم احلاالت، يتم   تعا   الد يل. من أشأأأأكال ال ايً طش شأأأأكاًل  أيضأأأأً

 اخلربة  االتصاالت يف املناطق املستهدفة.البنية التحتية املناسبة   متلك تن يذ التدابري  ساعدة املنلمات الشريكة احمللية اليت 
 

 3املتعلقة ابلفئة  املسائل 3-2دال 
)على سأأبيل املثال،  الفئة هذه  مقدمة القيمة إضةةفاء ملزارعني   اب اخلاصةةة بذورنظم الد ر يُقرتح تسأأليط الضأأوء على 

 الصدد.إبراز د ر السياسات العامة يف هذا   (؛ الغذائي نتاجإلإىل اأمهيتها ابلنسبة 

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 .الُنهج ثل هذهململزارعني اب اخلاصة بذ رالمقدمة هذه ال ئة لتسليط الضوء على أمهية نلم مراجعة  -1
    ألهذه ال ئة، يف ددة احمليارات اخل صف يف الُنهج تسهيل  تعزيز هذه يف السياسات العامة  د رمعاجلة  -2

 ابملادة املواد ال رعية نات الصلة  ال ئة هذه  الواردة يف اخلياراتبني عالقة البشكل أساسي املقدمة توضح 
 .من املعاهدة الد لية 9

 ملانا ميكن اعتبار التدابري املدرجة يف هذه ال ئة ك يارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني  توجيهه  تعزيزه؟

إلسأأأأأأأأأأأأأهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية  األصأأأأأأأأأأأأألية من املعاهدة الد لية، تعرتف األطراف املتعاقدة اب 1-9يف املادة 
 املزارعو  يف مجيع أقاليم العامل،  ما زالوا يقدمونه ألجل صأأأأأأأأأأأأأأو   تنمية املوارد الوراثية النباتية اليت تشأأأأأأأأأأأأأأكل قاعدة اإلنتاج 

(.  ابلتايل، فإ  النُأُهج اليت تسه ل توليد دخل املزارعني املتعيت من صو  1-9)املادة  الغذائي  الزراعي يف خمتلف أحناء العامل
قد تشأأأأكل حت يزًا للمزارعني ملواصأأأألة أنشأأأأطتهم يف هذا  تعززه املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  اسأأأأت دامها املسأأأأتدام 

 أ  توسيع نطاقها. / الصدد 

 املتصلةالتقليدية  املعارف ات قت األطراف املتعاقدة أيًضا على اختان تدابري حلماية حقوق املزارعني  تعزيزها،  ا يف نلك محاية 
أ(  املشأأاركة املتكافئة يف تقاسأأم املنافع الناشأأئة عن اسأأت دام املوارد الوراثية  2-9ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة )املادة 

ا  دعم  ب(. 2-9لنبأأاتيأأة لذ أأذيأأة  الزراعأأة )املأأادة ا  من خالل زايدة الوعي ابلقيم املتعأأددة لذ أأذيأأة املتنوعأأة املنتجأأة حمليأأً
عرضة لل قدا  املوارد الوراثية النباتية املمواصلة تربية  من  و املزارع يتمكنقد األنشطة املدرة للدخل، مثل تطوير سلسلة القيمة، 

ا يتمكنو  .  قد لوال نلك كي ية ا على   اعتمادً التقليدية نات الصأأألة،  تقامسها  نشأأأرها.  املعارفمواصأأألة اسأأأت دام من أيضأأأً
من خالل مبيعات  مثاًل ، لذ ذية  الزراعة الناشأأأأأأئة عن اسأأأأأأت دام املوارد الوراثية النباتيةاملنافع أ  تعود ميكن األنشأأأأأأطة، تن يذ 

  است دامها املستدام.ميارسو  أنشطة من أجل صوهنا منتجات حمددة، إىل املزارعني الذين 

البذ ر  اسأأأأأأأأأأأأأت دامها  تبادهلا  بيعها،  فًقا للقانو  الوطين  حسأأأأأأأأأأأأأب  صأأأأأأأأأأأأأو قد تكو  احلقوق اليت يتمتع هبا املزارعو  ل  
 أل    بنجاح الُنهجهذه ( نات أمهية حامسة لتن يذ من املعاهدة الد لية 3-9 يف املادةاملنصأأوص عليه االقتضأأاء )على النحو 

 اخلاصأأأأأأة ابملوارد الوراثية النباتيةاملتعلقة ة يواد الزراعاملكو  املصأأأأأأدر الوحيد للبذ ر   تملزارعني  الًبا ما اب اخلاصأأأأأأة بذ رنلم ال
 لذ ذية  الزراعة املست دمة يف هذه األنشطة.

إضأأأأأأأافة   ؛ ألف 3  وصةةةةةف اخليار  "األ ذيةيف عبارة "التنوع الغذائي" بعبارة "التنوع البيولوجي الزراعي  يُقرتح اسةةةةةتبدال
)مثل "احمللية،  املشأأأأأار إليها بدقة األصأأأأأناف حتديد" إىل اجلملة األخرية، أ  رهًنا ابلقانو  الوطين  حسأأأأأب االقتضأأأأأاءعبارة "
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ا يُقرتح "(؛  ما إىل نلك ، ري احملمية  نتجاتاملتعكيد على أمهية برامج املشأأأرتايت العامة إلنشأأأاء / اسأأأتدامة أسأأأواق ال أيضأأأً
 من أصناف املزارعني. املتعتية

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 " ذية  التغذية  الصأأأأأأأأأأحةمن أجل األالتنوع البيولوجي الزراعي م هوم "تضأأأأأأأأأأمني مراجعات النص ملعاجلة  -1
 .من املعاهدة الد لية 3-9 املادة 

يف ت معاجلتها مت  عن املسأأأائل اليت ختتلف متاًما فهي  ،يف خيار من صأأأل "املشأأأرتايت العامةمعاجلة مسأأأعلة " -2
 املقدمة.التقارير العديد من تدعمها  لكن  ءاب 3  لفأ 3اخليارين 

املنتجات الناشةةةئة عن صةةةون املوارد ألف: إجراء و/أو دعم األنشةةةطة الرتو ية لتعزيز طلب املسةةةتهلك على  3اخليار 
 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستمدامها املستدام

األنشأأأطة الرت جيية لتعزيز طلب املسأأأتهلك على املنتجات الناشأأأئة عن صأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية ميكن أ  تشأأأمل 
 مهرجاانت األ ذية  الطبخ،فنو  أ  اخلاصأأأأة ابلتنوع البيولوجي الزراعي  املعارض الزراعة  اسأأأأت دامها املسأأأأتدام األ ذية،   

 التقليدية،  املعارض أ  أحداث مماثلة.

 يتمثل اهلدف العام هلذه األنشأأطة برفع مسأأتوى اهتمام املسأأتهلكني  املهنيني، مثل الطهاة يف املطاعم  أصأأحاب ال نادق، 
تؤدي من املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة،  حت يز الطلب عليها.  قد ابملنتجات التقليدية  /أ  اجلديدة املصأأأأأأأأأأأأأأنوعة 

اليت   ، إىل تعزيز املبادرات الرامية إىل تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي من أجل األ ذية  التغذية  الصحة أيًضاالتوعية أنشطة 
  هناية املطاف.قد يست يد منها املزارعو   اجملتمعات احمللية الزراعية يف 

ملزارعني  اجملتمعات احمللية الزراعية،  ا يتيح هلم إىل ا يف األجل الطويل، قد يزيد ارت اع الطلب فرص التسأأأأأأأأأأأأأويق ابلنسأأأأأأأأأأأأأبة 
ال قدا  لوال نلك.  قد يكونو  قادرين لمواصأأأأألة زراعة املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة اليت قد تكو  معر ضأأأأأة   أيضأأأأأً

التقليدية نات الصلة،  تطبيقها  نشرها،  مواصلة ح ظ بذ ر احملاصيل  األصناف احمللية،  عارفلة است دام املعلى مواص
  حسب االقتضاء. ةالوطني واننيرهًنا ابلق  است دامها  تبادهلا  بيعها،

هذا  يركز ؛  أ ابء 3وصةةةةف اخليار يف  "جهات فاعلة يف سأأأأألسأأأأألة القيمةبوصأأأأأ هم مريب النبااتت "عبارة تضةةةةمني يُقرتح 
 .من الرتكيز على سالسل القيمة بداًل  على الد ل اليت تدعم اقتصادات املزارعني اخليار

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 حسأأب  ةالوطني واننيرهًنا ابلق "" يف سأألسأألة القيمةجهات فاعلة مريب النبااتت بوصأأ هم " عباريت إدراج -1
 اجلملة األخرية." يف االقتضاء

جيم  3بشأأأأأأأأأأأكل من صأأأأأأأأأأأل يف اخليار  كذلك  ألف  3يف اخليار  ما إىل نلك احلكومية ربامج معاجلة ال -2
 )خيار جديد(.

 تعديالت أخرى لتحسني النص  جتنب التكرار.تضمني  -3
 

حمددة للتكي ف، ذات مسات واجملموعات املتطورة واألصةةناف  احمللية ابء: وضةةع سةةالسةةل القيمة للمباصةةيل 3اخليار 
 .استمدامات أو منافع أخرى ذات قيمة تغذوية أو أو



29 IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/2 

 

طريقًة لتوليد احلوافز للمزارعني  شأأركائهم يف السأأوق من  السأأكا  قد يشأأكل  ضأأع سأأالسأأل قيمة للمحاصأأيل،  األصأأناف 
لزراعة، هبدف توليد أجل مواصأأأأأألة جهودهم املشأأأأأأرتكة  توسأأأأأأيع نطاقها لصأأأأأأو   اسأأأأأأت دام املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  ا

ا  اسأأأأأتحداث فرص العمل يف املناطق الري ية.  قد يشأأأأأارك النسأأأأأاء  الرجال يف خطوات خمتل ة من سأأأأأالسأأأأأل  الدخل أيضأأأأأً
القيمة أ  قد يركز   أنشأأأطتهم على حماصأأأيل أ  منتجات خمتل ة؛  ابلتايل قد يكو  من امل يد تقييم كي ية اسأأأت ادة النسأأأاء 

 هلا.  الرجال من أي  أنشطة خمطط

 يسأأأأأأأأأأأأأأتند  ضأأأأأأأأأأأأأأع سأأأأأأأأأأأأأأالسأأأأأأأأأأأأأأل القيمة على التعا   بني جهات فاعلة خمتل ة،  ا يف نلك املزارعني،  جمهزي األ ذية، 
 أصأأأأأحاب ال نادق،  البائعني ابلتجزئة  املسأأأأأتهلكني.  يف حال املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة املسأأأأأت دمة   الطهاة

أنشأأأطة رائدة لتنمية اخلربة الضأأأر رية على مجيع مسأأأتوايت السأأألسأأألة  تبليد بصأأأورة تقليدية أ  اندرة، قد جتري حبوث  /أ  
أ  تدعم هذه األنشطة، على سبيل املثال  العامة  ميكن للسياسات  الربامجمنافع املنتجات  جودرا احملددة للمستهلكني. 

 العقبات. رأس املال األ يل، أ  تسهيل فرص التواصل، أ  إزالةتوفري من خالل متويل البحوث أ  

املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  احمللية من صأأأأأأأأأنافاخلاصأأأأأأأأأة ابأل تشأأأأأأأأأمل العوامل املهمة لتطوير سأأأأأأأأأالسأأأأأأأأأل القيمة 
صأناف نات الصألة، لذ صأناف املزارعني، على سأبيل املثال، اإلمكانيات القانونية إلنتاج  توزيع البذ ر أ  املواد الزراعيةأب 
 اليت مت  إنتاجها إىل األسواق.   صول املنتجات ضما   

برامج املشةةةةةةةرتايت العامة والدول الداعمة لألسةةةةةةةواق اخلاصةةةةةةةة ابملوارد  ه  ب تناولأبن   خمتلفة اقرتاحاتكانت هنا  
 نظر أعاله(.أهذه الفئة )ضمن الوراثية النباتية الش يديرها املزارعون 

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

التقارير املقد مة املعلومات الواردة من على أسأأأأأأأاس جديد( خيار )جيم  3لل يار  مؤقت صأأأأأأأيا ة  صأأأأأأأف -1
 نات الصلة.

من أصناف / بذور املزارعني، مبا   ذلك من خالل  املستمدةجديد(: إنشاء أسواق للمنتجات خيار ) يمج 3اخليار 
 برامج املشرتايت العامة.

قد يؤدي دمج احملاصأأيل   من أصأأناف املزارعني / البذ ر بطرق خمتل ة.  املسأأمدةميكن إنشأأاء   / أ  دعم أسأأواق املنتجات 
بناء إىل   صأأغار املزارعني  لدى نتاجاإلنلم  تنويع تعزيز املزارعني يف برامج املشأأرتايت العامة إىل  صأأنافالغذائية التقليدية  أ

  ذائية صحية للمستهلكني. أشاط

توزيع برامج ،  ا يف نلك الوجبات املدرسأأأأأأأأأأأأأية،   / أ  خدمات اإلطعام اجملتمعيتسأأأأأأأأأأأأأتهدف مثل هذه الربامج  ميكن أ   
أ  الطويل، بتمويل من احلكومات الوطنية املتوسأأط  يني الًبا ما يتم إنشأأااها على املد  . الضأأعي ة الطعام لل ئات السأأكانية

ميكن أ  يكو  لربامج   . ها،  ا يف نلك املنلمات  ري احلكومية، يف تن يذةقد تشأأأأأأأأأأأأارك املنلمات احمللي.   يةأ  د   الوطن
التعا   بني اجلهات ال اعلة  أتمني أسأأأأأأأأواق املوارد  وطيداملشأأأأأأأأرتايت العامة أتثريات مسأأأأأأأأتدامة من خالل حت يز الطلب،  ت

ا بذ ر األصأأأأأأناف بل  ميكن تضأأأأأأمني ليس فقط األ ذية املنتجة حملًيا  . منها الوراثية النباتية احمللية  املنتجات املشأأأأأأتقة أيضأأأأأأً
اسأأأأأأت دام املوارد الوراثية النباتية نطاق املزارعني،  ابلتايل توفري مصأأأأأأادر إضأأأأأأافية للدخل  املسأأأأأأامهة يف توسأأأأأأيع بذ ر احمللية   

 لذ ذية  الزراعة احمللية يف حقول املزارعني.
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د   الوطنية أيًضا بشكل  ري مباشر يف إنشاء   / أ  حت يز األسواق للمنتجات الصادرة قد تساهم احلكومات الوطنية     
اليت تعيق است دامها على نطاق أ سع،  األنلمةمن أصناف / بذ ر املزارعني، على سبيل املثال من خالل مراجعة أ  رفع 

 .األسواق يفشركاء المن خالل توفري البىن التحتية، أ  من خالل تسهيل التعا   بني 

 4املتعلقة ابلفئة  املسائل 4-2دال 

املتعلقأأأة محأأايأأة املعأأأارف التقليأأأديأأة إىل  الراميأأأة إىل التةةدابا القةةانونيةةةهةةذه الفئةةة    الواردة اخليةةاراتتشةةةةةةةةةةةا  أن  يُقرتح 
التدابري / املمارسأأأات من لتشأأأمل جمموعة  اسأأأعة اجلملة األخرية من املقدمة تنقيح يُقرتح ملمارسأأأات املذكورة يف العنوا ؛   اب

 املعارف التقليدية.فقدا  االست دام  ري املت ق عليه  كذلك تعاجل التدابري املذكورة  وضح أ   املمكنة،  لتُ 

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 التطرق إىل يتم  بشأأأأأكل عام ) اخليارات كي ية معاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف إمكانية النلر يف  -1
 (.10ال ئة  محاية املعارف التقليدية يفتعاجل مسعلة التدابري القانونية اليت 

 .على النحو املقرتح مراجعة النص التمهيدي -2
 ملانا ميكن اعتبار التدابري املدرجة يف هذه ال ئة ك يارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني  توجيهه  تعزيزه؟

التقليدية نات  املعارفة على اختان التدابري حلماية حقوق املزارعني  تعزيزها،  ا يف نلك حلماية ات قت األطراف املتعاقد
 أ(. 2-9الصلة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة، حسبما هو مالئم  رهًنا ابلتشريعات الوطنية )املادة 

التقليدية،  توثيقها،  تقامسها  نشأأأأأأأأأأأأأأرها م يدًة لزايدة الوعي اإلمجايل  االعرتاف أبمهيتها  املعارف قد تكو  التدابري جلمع 
 الرب توكوالت البيولوجية الثقافية احمللية أ  اجملتمعية سأأأأأأأأأأأأأأجالت التنوع البيولوجي  قد يؤدي تطوير  احلؤ ل د   فقداهنا. 

 .افقداهن أ  من ام أ  الت صيص  ري املت ق عليهالتقليدية من االست د املعارفمحاية إىل األد ات املماثلة، 
يف  ،احل اري على القيم  املمارسأأأأأأات العرفيةاحلق  يف    ،املوافقة احلرة املسأأأأأأبقة  املسأأأأأأتنرية   ،التدابري االحرتازية يُقرتح تضةةةةةمني
بعض  اعتربت  ؛ منه 3-12  7املادتني  حتديًدامع أحكام بر توكول ان واي،      / أ  مواءمة النص   فأل 4وصةةةةةةةف اخليار 

احلرة ه ال ينبغي اإلشأأارة إىل ممارسأأات مثل املوافقة بر توكول ان واي مل يكن مناسأأًبا جلميع األطراف املتعاقدة، أ  أن   أ   اآلراء 
 .املسبقة  املستنرية

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

ألف  4مراجعة  صأأأأأأف اخليار    اخلياراتإىل املعاهدات األخرى يف  حاالتالتعامل مع اإلتوضأأأأأأيح كي ية  -1
  فًقا لذلك.

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←

 .ءاب 4وصف اخليار الفقرة األوىل من    "أسواق املزارعني" عبارة إضافةيُقرتح 
 هذه املسألة: الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 .على النحو املقرتح مراجعة النص -1
لة ابملوارد الوراثية النباتية عارفابء: إجراء و/أو دعم األنشةةةةةةةةةةةطة لتقاسةةةةةةةةةةةم ونشةةةةةةةةةةةر امل 4اخليار   التقليدية املتصةةةةةةةةةةة

  .لألغذية والزراعة
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التقليدية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة من خالل التجمعات  األحداث،  املعارفقد  صل تقاسم  نشر 
معارض البذ ر؛ أ  قد جيري تيسأأأأأريه من خالل تشأأأأأكيل   أمثل حلقات العمل  الند ات،  أسأأأأأواق املزارعني،  مهرجاانت 

لي البذ ر،   ري نلك.  قد تتضأأمن هذه األنشأأطة شأأبكات، أ  مجعيات أ  جمموعات من املزارعني األمناء/األ لياء،  حاف
ا األنشأأطة الثقافية املتصأألة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة، مثل ر اية القصأأص كطريقة  لتذكر  التقليدية  املعارفأيضأأً

 . توارثهابصورة مجاعية 

ا على تناقل أ  إعادة إحياء املهارات  التجارب، قد يت ارف االتصأاالت  التبادل العام للمع إضأافًة إىل تيسأري م الرتكيز أيضأً
 العملية، مثل تقنيات التكاثر احملددة املست دمة لبعض احملاصيل، أ  إعداد األطباق التقليدية.

 
من ات اقية )ي(  8املادة شأأارة إىل ؛  اإل،  ا يف نلك حذف كلمة "فرد" )ال قرة األ ىل(جيم 4وصةةف اخليار يُقرتح تنقيح 

الوصأأأأول إىل السأأأأجالت  الواثئق األخرى اخلاصأأأأة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  أ    اإلشأأأأارة إىليُقرتح    التنوع البيولوجي؛
ضأأأأأأأما  ل  ضأأأأأأأع )أ( للموافقة الرمسية للمجتمعات، )ب( خي الزراعة اليت  ت ظ هبا املزارعو   اجملتمعات األصأأأأأأألية "جيب أ  

ايُقرتح حقوق املزارعني"؛   أ  ينتهك حق آخر  حقوق امللكية ال كرية أ  أي   من أبن ه ال ميكن ألي  حق  قانوين  أنه  أيضأأأأأأأأأأأأأأً
 "الوصول إىل املعلومات".عبارة ينبغي إدراج 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 النلر يف بشأأأأأأأأأأأأأأكأل عام؛  اخليأاراتالنلر يف إمكأانيأة  كي يأة معأاجلة الر ابط بني اخليأارات أ  ال ئأات يف  -1
 خرى.األعاهدات املإىل  اإلحالةإمكانية  كي ية 

 صف هذا اخليار بناًء على املدخالت / املشورة تنقيح  إمكانية تضمني تعديالت نصية ط ي ة  النلر يف -2
 فريق اخلرباء.مها اليت قد  اإلضافية 

 معاجلة هذه املسعلة.هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية  ←

 

 عارفإدارة احلصول على املمن أجل  جيم: وضع الصكو  للمزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية أو حتسينها 4اخليار 
 .االتقليدية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية ابالستناد إىل القواعد احملددة ذاتي  

التقليدية املتصأأألة  عارف اجملتمعات احمللية الزراعية إلدارة احلصأأأول على امل ضأأأع الصأأأكوك للمزارعني  ميكن أ  تسأأأتند عملية
ا،  توثيقها.  ميكن  ضع الرب توكوالت اليت حتد د القواعد احملددة ناتيً  عارفابملوارد الوراثية النباتية إىل األنشطة جلمع هذه امل

ت دامها كقاعدة لت اعالت األفراد  /أ  اجملتمعات  اإلجراءات،  األحكام  الشأأأأأر ط للحصأأأأأول على املوارد اليت ميكن اسأأأأأ
احمللية مع اجلهات ال اعلة اخلارجية، مثل ممثلي احلكومة، أ  الشأأأأأأأأأركات أ  منلمات البحوث، يف ما يتعلق حبصأأأأأأأأأوهلا على 

 التقليدية نات الصلة يف منطقة اجملتمع احمللي. عارفاملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  امل

 ميكن أ  تساعد هذه األد ات يف إقامة الر ابط بني اجلهات ال اعلة  املؤسسات العاملة على نطاقات خمتل ة، من النطاق 
ااحمللي إىل النطاق الوطين  /أ  الد يل،  يف إنشأأأاء قاعدة  اضأأأحة للت اعالت بينها.  قد تسأأأاعد  املزارعني  اجملتمعات  أيضأأأً

التزامات بلداهنا يف إطار االت اقيات الد لية  يف تعزيز د رهم يف تن يذ هذه االت اقيات  احمللية الزراعية يف االسأأأأأأأأأأأأأأت ادة من
 التقليدية. املعارفالد لية،  خباصة هبدف محاية 
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 5املتعلقة ابلفئة  املسائل 5-2دال 

يف املوقع / يف املزرعة تتطلب محاية  لذ ذية  الزراعة إدارة املوارد الوراثية النباتية أ    إىل ألف 5اخليار اإلشةةةةةةةةةةةارة    يُقرتح
قانونية قوية ضأأأأأأأأد التلوث ابلكائنات املعدلة  راثًيا  البذ ر األخرى اليت مت إنشأأأأأأأأااها ابسأأأأأأأأت دام تقنيات الرتبية اليت تنطوي 

ا يُقرتح ؛ ايازات صأأأغريً احلعندما يكو  متوسأأأط حجم على رديدات حمتملة لنلم بذ ر املزارعني، خاصأأأة  اإلشأأأارة إىل  أيضأأأً
من املزارعو   ت ظ هبأأا اليت  لذ أأذيأأة  الزراعأأة قأأانونيأأة حتمي املوارد الوراثيأأة النبأأاتيأأةبتأأدابري دعم هأأذه املبأأادرات احلأأاجأأة إىل 

ابلنبااتت املتعلقة خرى األقوق احل كرية أ  اللكية املحقوق من انعدام االستيالء  ري املت ق عليه )"القرصنة البيولوجية"( أ  
 اسأأت دام  تبادل  بيع بذ ر صأأو  مواصأألة يف  املزارعني، مما ينتهك حق  الواردة فيها املعلومات الوراثية  ا مكوانرائها أجز   

 .و  هبا  ما يرتبط هبا من معارفاليت  ت للذ ذية  الزراعة املوارد الوراثية النباتية 

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 بشكل عام. اخلياراتالنلر يف إمكانية  كي ية معاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف  -1
 /التلقيحتدابري  قائية،  ا يف نلك منع اختان مجلة / فقرة توضأأأأأأأأأأح أنه قد تكو  هناك حاجة إىل إضأأأأأأأأأأافة  -2

 ابلكائنات املعدلة  راثًيا.اخلاضع للمراقبة التلوث  ري 

 يف املوقع / يف املزرعة.صو  املوارد من أجل بذ ر املزارعني نلم أمهية  مجلة / فقرة إلبرازإضافة  -3
 

ألف: دعم إدارة التنوع البيولوج  احملل  و/أو األنشةةةةةةةطة العملية األخرى الش يقوم را املزارعون واجملتمعات  5اخليار 
 احمللية الزراعية إلدارة املوارد الوراثية النباتية   املوقع/  املزرعة

 يف صأأأأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية  اسأأأأأأأأأأت دامها املسأأأأأأأأأأتدام،  هو جيمع إدارة التنوع البيولوجي احمللي هنًجا متكاماًل تشأأأأأأأأأأكل 
ملوارد الوراثية النباتية كجهة حملية مؤمتنة على إدارة ااألنشأأأأأأأأأأأأأأطة العملية  متكني اجملتمعات احمللية الزراعية لتعزيز د رهم   بني

 فضأأأأاًل لذ ذية  الزراعة.  ميكن أ  تشأأأأمل األنشأأأأطة توثيق املوارد الوراثية النباتية احمللية لذ ذية  الزراعة،  رصأأأأدها  تبادهلا 
ا إجراء أنشأأطة مماثلة يف مشأأاريع صأأو  املوارد يف املوق عن اسأأت دامها يف ع/يف تربية النبااتت  /أ  توليد القيمة.  ميكن أيضأأً

 املزرعة.
،  ا يف نلك ممارسأأأات ح ظ البذ ر  اسأأأت دامها  اجلهود املبذ لة إلداررا يف صأأأميم هذه الُنهج توجد نلم بذ ر املزارعني 

عدم ا ابلقانو  الوطين  حسب االقتضاء.  قد تكو  هناك حاجة إىل تدابري  قائية فعالة لضما   تبادهلا   / أ  بيعها، رهنً 
حملاصأأأأيل املعدلة  راثًيا، أ  ال سأأأأيما اب ري املراقب،  ابلتلقيحراثية النباتية لذ ذية  الزراعة اليت يديرها املزارعو  املوارد الو  أتث ر
 .يف جمال إدارة املوارد  صوهنا جهود املزارعني يقتعقد نواع أخرى من اآلاثر السلبية اليت أب

البيولوجي احمللي أ  صأأأو  املوارد يف املوقع/يف املزرعة يف خطط العمل اعتماد النُأُهج إلدارة التنوع إمكانية  ميكن البحث يف 
،  ا يف نلك يف سأأأأياق صأأأأو  التنوع البيولوجي  التنمية الري ية  الزراعية.  ميكن توفري األموال من ةاحمللي/ةالوطنية أ  اجملتمعي

 اجملتمعأأأات احملليأأأة الزراعيأأأة اليت مت  حتأأديأأدهأأا، أ  اجلهأأأات املأأاحنأأة ملعأأأاجلأأة احتيأأأاجأأات املزارعني  خالل الربامج الوطنيأأأة  /
املمارسات اجليدة،  توليد الدخل  شاطرمن خالل تنمية القدرات،  ت مثاًل  السماح هلم  واصلة أنشطتهم  توسيع نطاقها، 

 أ  االستثمارات يف التعليم  البنية التحتية الري ية، مثل مراكز التدريب القائمة حملًيا.
أ  يقوم   يتجا ز التدابري االجتماعية  الثقافية ينبغي أ  أ   تعزيز د ر املزارعني األمناء اإلشأأأأأأأأأأأأارة إىل  ابء 5ر اخليايُقرتح   

 على التدابري االجتماعية  الثقافية. فقط  ليس اقانونيً  على محاية حقوقهم
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 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

املمارسأأأأأأأأأأأأأأات اليت قدمتها األطراف املتعاقدة   / أ   /التدابريأب   هذا اخليار يسأأأأأأأأأأأأأأتند إىل  علًمااإلحاطة  -1
 يارات املمكنة.عن اخلأصحاب املصلحة كعمثلة 

 .بشكل عام اخلياراتمعاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف إمكانية  كي ية يف النلر  -2

 اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة.هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق  ←

 اخليار. هذا  صفتنقيح صيا ة / إعادة جديد  يمج 5 يار كإىل هذه ال ئة   لفأ 11اقرتاحات نقل اخليار تتطلب 

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 .إنا لزم األمر  تعديلهالسابق  لفأ 11م  صف اخليار ااست د -1

 .10ال ئة يف ك يار من صل   اتيةالدراسات القانونية  السياسأبنه يتم  التعامل مع  علًمااإلحاطة  -2
 

إجراء الدراسةةةةةات بشةةةةةأن صةةةةةون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   املوقع/   املزرعة، جيم )خيار جديد(:  5اخليار 
 .واالجتماعية االقتصادية والثقافيةذلك اجلوانب التكنولوجية    وإدارهتا واستمدامها املستدام، مبا

،  إداررا أ  اسأت دامها املسأتدام يف املوقع/ يف املزرعةبشأع  صأو  املوارد الوراثية لذ ذية  الزراعة ميكن أ  تركز الدراسأات 
أ   االجتماعية اهلياكل  عن األسأأأأأأباب الكامنة،  القيم،  فضأأأأأأاًل على تعميق ال هم العلمي ملمارسأأأأأأات املزارعني  احتياجارم 

 النتائج االقتصادية. 
 اجملتمعات تدعم جهود املزارعني  اليت تدابريالالسأأأأأأأأأأتهداف  /أ  تصأأأأأأأأأأميم الالزمة األدل ة  هذه الدراسأأأأأأأأأأات أ  توف ر ميكن 

من  تدامالزراعية من أجل صأأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة يف املوقع / يف املزرعة،  إداررا  اسأأأأأأأأت دامها املسأأأأأأأأ
ا يف تعزيز املمارسأات احلالية، على سأبيل  هذه الدراسأات .  قد تسأهممن جهة أخرى ،  إلعمال حقوق املزارعنيجهة أيضأً

 العقبات.  تذليلكي ية تعزيز هذه املمارسات أ  اقرتاحات بشع    بلورةاملثال من خالل 

 6املتعلقة ابلفئة  املسائل 6-2دال 

قوق" احل"مصأأأأأأأأأأأأأأطلح  اسأأأأأأأأأأأأأأتبدال  ، 6النص التمهيدي للفئة  اجلملة األخاة من الفقرة الثانية الواردة   راجعةيُقرتح م
ه "ليس يف هذه املادة ما يُ س ر ُتشري إىل أن  حقوق ابملعىن القانوين  لكنها  ال متنح أي   3-9املادة أل   صطلح "األهداف" 

ا يُقرتح ؛ "اللقوانني القطرية  حسأأأأأأأأأأأأأأبما يكو  نلك مالئمً  فًقا  زارعني، املحقوق من أن ه  د  على    جوب أ  تؤكد أيضأأأأأأأأأأأأأأً
هذه ال ئة على أمهية اإلدارة الديناميكية  اجلماعية للبذ ر من قبل اجملتمعات الزراعية من خالل الواردة يف إطار اخليارات 

 اص بد ر القطاع اخلاص.اخل نص  الإدراج  يُقرتح ؛ انلم البذ ر اخلاصة هب

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

هذه املادة لتجنب شأأأأأأارة إىل عند اإلمن املعاهدة الد لية  3-9صأأأأأأيا ة املادة اسأأأأأأت دام إمكانية النلر يف  -1
 ميكن تعزيزها حيثما  جدت.ليست مكر سة  لكن احلقوق  أ   توضيح ل  سوء ال هم 

 صأأأأأأأأأأأأأأف بعض  كذلك يف  هذه ال ئة مقدمة بذ ر يفقطاع ال اجلماعية لأمهية اإلدارة الديناميكية معاجلة  -2
 .الواردة فيها اخليارات

 .يمج 6د ر القطاع اخلاص يف  صف اخليار معاجلة  -3
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 ملانا ميكن اعتبار التدابري املدرجة يف هذه ال ئة ك يارات  لتشجيع إعمال حقوق املزارعني  توجيهه  تعزيزه؟

ابإلسأأأأأأأأأهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية  األصأأأأأأأأألية  املزارعو  يف مجيع تعرتف األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الد لية 
أقاليم العامل،  ال سأأأأأأيما أ لئك الذين هم يف مراكز املنشأأأأأأع  التنوع احملصأأأأأأويل،  ما زالوا يقدمونه ألجل صأأأأأأيانة  تنمية املوارد 

 (. 1-9ادة الوراثية النباتية )امل
األصأأأأأأأأناف نلك  يف كما أ  تيسأأأأأأأأري حصأأأأأأأأول املزارعني على جمموعة متنوعة من املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة،  ا

قد ، وثة من بنوك اجلينات  معاهد البحد  تمأ  اجملموعات املتطورة، أ  العي نات املسأأأأأأأ،  اجملموعات التقليدية  /أ  اجلديدة
 ./أ  توسيعها على مواصلة جهودهم  السكا  األصليني تمعات احمللية الزراعيةيشجع املزارعني  اجمل

خالل توثيق،  من مثاًل أ(،  2-9التقليدية )املادة  املعارفكذلك، ميكن أ  تسأأأأأأأأأأأأأأهم التدابري ضأأأأأأأأأأأأأأمن هذه ال ئة يف محاية 
 . ،  تقامسها  إعادة إحيائها أ  تنميتهالبذ راباملزارعني املتصلة  معارف

 ةالوطني واننيأ  است دام أ  تبادل أ  بيع البذ ر،  فًقا للقح ظ  مُيكن أ  ُتسهم بشكل أكرب يف تعزيز حقوق املزارعني يف 
الديناميكية اإلدارة  عن طريق إعادة إحياء املمارسأأأأأأأأأأأأأأات التقليدية لدى املزارعني يف(، 3-9 حسأأأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأأأاء )املادة 

 .ةالوطني وانني،  فًقا للقجديدة استنباط أصناف اجلماعية للبذ ر  األصناف أ  عن طريق 

ينبغي تضأأأأمني ال إىل "نوادي البذ ر"  "شأأأأبكات منتجي البذ ر" ألنه  ألف 6حذف اإلشةةةارات   وصةةةف اخليار يُقرتح 
 بداًل البذ ر"  خماز اسأأت دام مصأأطلح "يُقرتح بشأأع  حقوق املزارعني؛    اتهتوجيتقدمي هذه املبادرات يف  ثيقة ردف إىل 

ا يُقرتح  "بنوك البذ ر"؛ مصأأأأأطلح من  عاجلة هذا مشأأأأأارة إىل القطاع اخلاص يف هناية ال قرة الثالثة من الوصأأأأأف، أ  اإل أيضأأأأأً
اخلاص يف  ه ال ينبغي اإلشارة إىل القطاع جهات نلر م ادها أن   مت  اإلعراب عن هذه ال ئة؛ يف االقرتاح يف خيارات أخرى 

ا يُقرتح هذه البذ ر أ  نشأأرها من خالل ممارسأأات املزارعني؛ تقاسأأم قد تكو  هناك قيود على ألن ه  حتديًداهذا اخليار   أيضأأً
ا تدابري قانونيةعن طريق  ممارسأأأأات املزارعنيضأأأأر رة دعم اخليار ليشأأأأمل  هذا مراجعة  صأأأأف تضأأأأمن االحرتام الكامل  أيضأأأأً

 د   أي قيود.من البذ ر  احلصول على حلقوق املزارعني يف
 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

مصطلحات مثل   أ   ؛ سياقاتاللغات   سب الحباملست دمة قد ختتلف صطلحات امل    أب علًمااإلحاطة  -1
هذا يسأأأأتند إليها اليت التقارير املقد مة "نوادي البذ ر"  ما إىل نلك ُتسأأأأت دم يف  "بنوك البذ ر اجملتمعية" 

 اخليار.

"شأأبكات  مصأأطلح  اسأأتبدال ،البذ ر" إىل عنوا  اخليار   صأأ ه خماز " مصأأطلح إضأأافةالنلر يف إمكانية  -2
 البذ ر".حافلي "شبكات مصطلح منتجي البذ ر" بأ

نات الصأأأأأأأأأأأأأألة التقارير املقد مة     ألإدراج إشأأأأأأأأأأأأأأارة إىل القطاع اخلاص يف خيارات أخرى  إمكانية النلر يف -3
 .حليت ابلرتكيز من القطاع اخلاص قداألصناف الواردة  أ   ُتشري إىل  ال

 بشكل عام. اخليارات كي ية معاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف إمكانية النلر يف  -4
 

البذور أو حافظ  ونوادي البذور، وشةةةةةةةةبكات  البذور، خمازنو  و/أو دعم بنو  البذور احمللية، ءألف: إنشةةةةةةةةا 6اخليار 
 .هُنج مماثلة
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البذ ر،  نوادي البذ ر،  شأأأأأأأأأأأأأأبكات حافلي البذ ر أ  هُنج مماثلة، من بني  خماز بنوك البذ ر احمللية،   ميكن أ  توف ر 
 ريها، بذ رًا جيدة النوعية للمزارعني من جمموعة من احملاصأأأأيل  األصأأأأناف املتكي ة حملًيا،  اليت ال ميكن احلصأأأأول عليها 

 بسهولة لوال نلك.

ليها بصورة مجاعية.  ميكن أ  تقوم هبا جمموعات  ري رمسية  تستند األنشطة إىل هيكليات احلوكمة احمللية  القواعد املت ق ع
أ  كياانت قانونية، من قبيل الرابطات، أ  التعا نيات أ  املنلمات األهلية؛  قد تتعا   مبادرات حملية عديدة عن طريق 

هيزها  ختزينها بشأأأأكل الشأأأأبكات أ  املنلمات اجلامعة.  يقوم أعضأأأأاء هذه املنلمات إبنتاج البذ ر اليت ميكن اختيارها  جت
 مركزي أ  ال مركزي.  قد يقتصر التوزيع على األعضاء أ  قد يتسع نطاقه ليشمل املست دمني اخلارجيني.

من خالل التعا   مع بنوك اجلينات الوطنية  معاهد  مثاًل  قد يتم الرتكيز على صأأو  األصأأناف احمللية  /أ  إعادة إدخاهلا، 
 .تيدة جرى تطويرها يف إطار برامج عامة  /أ  تشاركية لرتبية النبااتنشر أصناف جد على ،  /أ وثالبح

جيب أ  تكو  معارض البذ ر  ؛  أ   ارفاملعنقل ا ضمنً أ   معارض البذ ر تعين  إىل ابء 6يُقرتح أن تتم اإلشارة   اخليار 
االسأأت دام /  ينبغي اختان تدابري ملنع من املعاهدة الد لية؛  أنه 3-9  2-9قانونية لضأأما  تن يذ املادتني  تدابريمصأأحوبة ب

 الت صيص  ري املت ق عليه )"القرصنة البيولوجية"(.

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

 اجلملة الثالثة. من يف ال قرة األ ىل ارفتبادل املعمعاجلة مدى ك اية تقييم  -1

سأأأأأت دام / الت صأأأأأيص لال احملتملة  اطرامل عاجلةاختانها ملالتدابري االحرتازية اليت ميكن بشأأأأأع  فقرة إدراج  -2
  ري املت ق عليه.

 بشكل عام. اخليارات كي ية معاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف إمكانية النلر يف  -3

 
 .ابء: تنظيم و/أو دعم مهرجاانت ومعارض البذور 6اخليار 

متكرر؛  ميكن تنليمها يف إطار  بشأأأأأأأأأأأكلملرة  احدة أ  يقام شأأأأأأأأأأأكل حدث  على ن إقامة مهرجاانت  معارض البذ ر ميك
 مواد  ارع.  ميكن دعوة املزارعني إىل عرض بأأذ ر مت  ح لهأأا يف املز معينأأة االحت أأاالت التقليأأديأأة أ  يف أايم إحيأأاء نكرى

ائر   من بني جمموعة متنوعة جًدا من مشأأاركني آخرين أ  بيعها هلم.  ابلتايل، ميكن أ  خيتار املزارعو  الز  تكاثر لتبادهلا مع
 املوارد الوراثية النباتية، يف حني  لو  أيًضا إبمكانية تبادل املعارف  اخلربات مع بعضهم البعض. 

خمتلف القرى أ  املقاطعات، ميكن أ  تي سر هذه األحداث حصول  مثاًل  من خالل استقطاب مشاركني من مناطق أكرب، 
مهرجاانت  معارض  تيحاملزارعني على جمموعة  اسأأأأأأأأأأأأأأعة من املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة.  ابلتايل، ميكن أ  ت

األصأأناف اليت قد تكو  صأأعبة من احملاصأأيل  األصأأناف، أ  حليازة بذ ر احملاصأأيل    حافلتهمللمزارعني لزايدة  االبذ ر فرصأأً 
 املنال لوال نلك.

مثل هذه األحداث، يف تسأأأأأأأتضأأأأأأأيف  قد تر ب السأأأأأأألطات أ  املنلمات اليت تدعو إىل إقامة املهرجاانت أ  املعارض، أ   
 إجراء تقييم دقيق ألي خماطر متعلقة ابالسأأأأأأأأت دام / الت صأأأأأأأأيص  ري املت ق عليه للموارد الوراثية النباتية اخلاصأأأأأأأأة لذ ذية

 معارف التقليدية املرتبطة هبا  اختان التدابري الوقائية اليت متنع مثل هذه األعمال.لل الزراعة  /أ  

 يف ال قرة الثالثة من  صأأأأف الرب توكوالت البيولوجية الثقافية احمللية إىل ،يمج 6شةةةارة صةةةراحة،   وصةةةف اخليار يُقرتح اإل
 مع املتوافقةد بنك اجلينات ر وصأول إىل مواابلمزارعني اليت تسأمح للنقل املواد ل املبسأطة ت اقاتاال اإلشأارة إىل  ؛ هذا اخليار
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 ات اق  عن علم املوافقة املسأأأأأبقةعلى ضأأأأأما  احلصأأأأأول تدابري مع    للمعاهدة الد لية، ةلنقل املواد التابعاملوحدة ات االت اق
بر توكول ان واي؛  إنا  الوصأأأأأأأأأف الكامل هلذا اخليار جيب أ  يتماشأأأأأأأأأى مع رب توكول ان واي؛   / أ  أ   ل نيالتابعنقل املواد 

 حتد ات اقيات نقل املواد املسأأأأأأأأأأأأت دمة من حقوق خارج املوقع، جيب أال  من حصأأأأأأأأأأأأل املزارعو  على عينات من جمموعات 
ت رض على التزامات  أيأال  تتضأأأأأأأأأأأم ن املزارعني،  ا يف نلك حقوق ح ظ البذ ر أ  اسأأأأأأأأأأأت دامها أ  تبادهلا أ  بيعها، أ  

ضأأأأأأر رة ضأأأأأأما  إىل قرتاحات أشأأأأأأارت بعض اال؛   بشأأأأأأعهنا إعادة املواد بعد زراعتها يف احلقول، أ  تقدمي معلوماتاملزارعني 
 إمكانية تتبع املواد  املعلومات بني املزارعني  بنوك اجلينات.

 اقرُتح إلشارة صراحة إىل "جمتمعات السكا  األصليني"؛ اب"أفراد" يف ال قرة األ ىل من الوصف،   مصطلح حذف  يُقرتح 
،  ا يف نلك على سبيل املثال سالالت مبشكل عااملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة توسيع نطاق هذا اخليار ليشمل 

اجلملة اليت اختصار  أيًضاح  يُقرت املربني  كذلك األصناف اجلاهزة،  ا يف نلك تلك احملمية  وجب حقوق امللكية ال كرية؛ 
 .اليت انتهت مدة محايتها"األنواع "تشري إىل 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 .الرب توكوالت البيولوجية الثقافية احملليةإىل  إحالةلتضمني مراجعة نص ال قرة األخرية  -1

 يمج 6مراجعة  صأأأأأأأف اخليار    اخلياراتإىل املعاهدات األخرى يف  اإلحاالتالتعامل مع  يةح كي يوضأأأأأأأت -2
 املست دمة يف بر توكول ان واي(.الصيا ة مع  النصتم  مواءمة تمل  ←) فًقا لذلك 

نقل املواد بني املزارعني  بنوك اجلينات عن طريق إضأأأأأأأأأأأأأأافة مجلة / فقرة إىل النلر يف االقرتاحات املتعلقة ب -3
 "جمتمعات السكا  األصليني". تعويضه  صطلح "األفراد"  مصطلح ذفحب   صف اخليار، 

 .موجزة رها املربو  للتعكد من أهنااجلملة اليت تشري إىل األصناف اليت طو  مراجعة  -4

 صأأأأأأأول املزارعني إىل األصأأأأأأأناف احملمية / بشأأأأأأأع  إمكانية / كي ية اإلشأأأأأأأارة إىل  اتمواصأأأأأأألة املناقشأأأأأأأ -5
 سالالت الرتبية.

 حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة.هناك  ←
 

 واجلامعات والقطاع اخلاصالببود : تيسا حصول املزارعني على مواد بنو  اجلينات ومعاهد يمج 6اخليار 

تيسأأأأأأأأأأأري من خالل جمموعة  اسأأأأأأأأأأأعة من املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة احلصأأأأأأأأأأأول على  من زارعنيمتكني املميكن 
 اجلأامعأأات  القطأأاع اخلأاص. البحوث  معأأاهأد احلصأأأأأأأأأأأأأأول على املواد من بنوك اجلينأأات الوطنيأأة،  اإلقليميأأة أ  الأد ليأأة 

 للمزارعني  البسأأأتانينيقد تكو  م يدًة أيضأأًأا  لكنها  ،عادًة من ِقبل مريب النبااتت  الباحثنيهذه اجملموعات  ُتسأأأت دم 
توفري كميات  صأأأأأغرية من البذ ر أ  املواد الزراعية للمزارعني املهتمني  . كما أ   جتمعات احمللية  األصأأأأأليةللمأ   ،املهتمني

 االست دام  ضما  الصو  الديناميكيلجملموعات اجلهات اليت حتت ظ ابعلى أيًضا  يعود ابلن ع الست دامها املباشر قد
 .اجملموعات هلذهس ن احمل

من بعض احملاصأأأيل، حملية تقليدية أ  سأأأالالت  ازارعني أصأأأنافً تشأأأمل املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة اليت رم  امل قد 
من خالل النلام يتم  توفريها اليت   سأأأأأابًقا احملمية عن األصأأأأأناف  فضأأأأأاًل مثل تلك اليت يتم مجعها يف أحناء أخرى من العامل، 

 املتعدد األطراف ملزيد من الصو   االست دام.
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أ  اجلامعات أ  القطاع اخلاص، قد يلزم  ضأع البحوث  هبدف تيسأري حصأول املزارعني على مواد بنوك اجلينات أ  معاهد 
البيولوجية الثقافية الرب توكوالت اسأأأأأأت دام ، ميكن على سأأأأأأبيل املثال .إجراءات حمددة للمزارعني للحصأأأأأأول على هذه املواد

حتديد  الوصأأأأأأأأأأأول إىل املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة على لتعزيز املصأأأأأأأأأأأام اجلماعية لتلك اجملتمعات  قدرارا  احمللية
 من اجملموعات الوطنية  الد لية هلذه املوارد. املتعتية امل يدة 

بناًء زارعني، أ  قد يلزم إنشأأأأاء ات اقات مبسأأأأطة لنقل املواد، سأأأأهل اسأأأأت دامها من قبل امليتقدمي املعلومات بطريقة  ميكن 
تصميم هذه االت اقات بطريقة تضمن أهنا ال حتد من حقوق  ميكن  .عند االقتضاء ،ااملعاهدة الد لية   ا يتوافق معهعلى 

 حسب الوطين قانو  ل فًقا لاملزارعني،  ا يف نلك حقوق ح ظ  است دام  تبادل  بيع بذ ر املواد اليت مت احلصول عليها، 
 .بشعهنا تقدمي معلوماتبعادة أي مادة بعد زراعتها يف حقوهلم، أ  إبزارعني ال تُلزم املاالقتضاء، أ  أهنا 

يف جمموعات  لذ ذية  الزراعة يف احلاالت اليت يقوم فيها املزارعو   اجملتمعات األصأألية  احمللية إبيداع املوارد الوراثية النباتية  
أسأأأأأاس طوعي، قد يلزم  ضأأأأأع شأأأأأر ط  إجراءات  اضأأأأأحة لضأأأأأما  إمكانية تتبع هذه املواد  كذلك إمكانية  صأأأأأول  على

  قبل اإليداع. هبا بن س الطريقة اليت مت است دامها، است دامهاإعادة املزارعني إىل املواد   
)"دعم ابتكارات املزارعني يف نلم البذ ر( صأأأأيا ة  صأأأأف  دال 6تتطلب االقرتاحات الداعية إىل إنشةةةاء خيار جديد 

 هلذا اخليار.

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

نات  التقارير املقد مة مجع املزيد من املشأأأأأأأأأورة / املدخالت من فريق اخلرباء بشأأأأأأأأأع  مضأأأأأأأأأمو  هذا اخليار  -1
 الصلة، قبل صيا ة الوصف.

 هناك حاجة إىل مزيد من النصائح من فريق اخلرباء حول كي ية معاجلة هذه املشكلة. ←

 7املتعلقة ابلفئة  املسائل 7-2دال 

التقليدية  التقاسأأأأأأأأم العادل  املنصأأأأأأأأف للمنافع الناشأأأأأأأأئة عن  املعارفتتطلب إشأأأأأأأأارة إىل محاية  7مقدمة الفئة  أن  يُقرتح 
 املعارف التقليدية املرتبطة هبا  كذلك االعرتاف الرمسي  سامهة املزارعني  لذ ذية  الزراعة است دام املوارد الوراثية النباتية

 ث.و يف أنشطة البح
 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

التقليدية  التقاسأأأم العادل  املنصأأأف للمنافع يف ال قرة الثانية من  املعارفمحاية ك اية معاجلة مسأأأعلة تقييم   -1
 املقدمة.

 هذه ال ئة.يف  صف خيارات حمددة عند رمسي  سامهات املزارعني لنلر يف إمكانية اإلشارة إىل االعرتاف الا 2

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←
 املوارد الوراثية النباتيةأ   لإلشأأأارة إىل ، (اجلملة األخرية من ال قرة الثانيةإثر لف )أ 7يُقرتح إضةةةافة مجلة إىل وصةةةف اخليار 

 ردد املوارد الوراثية النباتية القائمة أ  التنوع البيولوجي أ  سأأأأأأأأأأأبل أال  ينبغي / األنواع اليت مت إدخاهلا حديثًا  لذ ذية  الزراعة
متوافقة مع  عمليات اإلدخال هذهجيب أ  تكو     .زارعني  اجملتمعات األصأأأأأأأأليةملإىل اابلنسأأأأأأأأبة لية،  ال سأأأأأأأأيما العيش احمل

 .الوطنية تشريعاتال
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 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 بشع  التدابري االحرتازية، على النحو املقرتح. عن طريق إضافة نص  هذه املسعلة معاجلة  -1
 

وتقييمها واختيارها، مبا   ذلك  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتوصةةةةةيف ألف: إشةةةةةرا  املزارعني    7اخليار 
 األصناف احمللية و/أو اجلديدة، واجملموعات وعي نات بنو  اجلينات. 

 تقييمها  اختيارها  ضأأأأأأأأأأأأأأع جمموعات أكرب  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعةتوصأأأأأأأأأأأأأأيف إشأأأأأأأأأأأأأأراك املزارعني يف  يعين
 املوارد أل راض االختبار، هبدف حتديد املوارد األكثر مالءمًة لالست دام املباشر  /أ  ملزيد من تربية النبات. هذه من

األصأأأأأأأأأناف التقليدية أ  أصأأأأأأأأأناف املزارعني، أ  اجملموعات   ميكن أ  تشأأأأأأأأأمل هذه التجارب عينات  من بنوك اجلينات، أ 
ا على إدخال امل تطورة، أ  األصأأناف املسأأتنبطة اجلديدة أ  األصأأناف "املرشأأحة" من برامج تربية النبات.  ميكن الرتكيز أيضأأً

إجراء تقييم دقيق ملا إنا قد تر ب املنلمات املن ذة يف حماصأأأأيل أ  أنواع جديدة مل يزرعها املزارعو  بعد يف منطقة حمددة.   
على املوارد الوراثية النباتية القائمة أ  التنوع البيولوجي أ  سبل ا يؤثر سلبً باتية لذ ذية  الزراعة كا  إدخال املوارد الوراثية الن

العيش،  ال سيما ابلنسبة للمزارعني  اجملتمعات األصلية،  اختان التدابري االحرتازية عند الضر رة  التعكد من أ  أي إدخال 
 ة يتوافق مع القانو  الوطين.للموارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراع

 تقييمها  اختيارها، ميكن أ  يطب ق املزارعو   املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعةتوصأأأأأيف  من خالل أنشأأأأأطة مشأأأأأرتكة ل
 الباحثو  على السأأأأأأأأأأأأواء معارفهم،  يتقامسوهنا،  يعم قوهنا  يثر هنا.  قد يقوم املزارعو  خبيارات  ابالسأأأأأأأأأأأأتناد إىل مالحلارم 

التقييم أ  سأأأأأأأب تصأأأأأأأميم  تنليم هذه األنشأأأأأأأطة،  صأأأأأأألو  على البذ ر أ  مواد الزراعة ملزيد من حب   ، أحكامهم اخلاصأأأأأأأة
 االست دام املباشر.  ميكنهم أيًضا املشاركة يف صنع القرارات بشع  مسار العمل التايل.

 
 8املتعلقة ابلفئة  املسائل 8-2دال 

بشأأأأع  املسأأأأائل  اتالقرار صأأأأنع  إىل أ   املشأأأأاركة ال عالة لل الحني يف عمليات ألف، 8يُقرتح اإلشةةةةارة،   وصةةةةف اخليار 
املوارد يف ذه د   الوصأأأأأأأأأأأأأأول اجملاين إىل املعلومات املتعلقة هبمن املتعلقة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة  ري ممكنة 

 تشأأأأأأأأكيل اآلراء ال ردية ة اجلماعية داخل ملعاجلة  توضأأأأأأأأيح يف الوقت املناسأأأأأأأأب احمللية  اللغات   سأأأأأأأأائل اإلعالم اهلياكل 
التشأأأأأأأريعات  توفري املوارد،  ا يف نلك على سأأأأأأأبيل املثال ال احلصأأأأأأأر املوارد املالية، تطوير  جمتمعارم؛  أنه ينبغي  منلمارم

ايُقرتح ؛   اتللمشأأأأأاركة ال عالة يف صأأأأأنع القرار  جيب أ  تكو  مدعومة  اتصأأأأأنع القرار عملية مشأأأأأاركة املزارعني يف  أ    أيضأأأأأً
 البذ ر. اتيتعلق بسياس يف ماابلتشريعات، خاصة 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 بشكل عام. اخليارات كي ية معاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف إمكانية النلر يف  -1

إطأأار حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأا  يف  إىل إىل املعأأاهأأدات األخرى أ  اإلحأأاالتمعأأاجلأأة  كي يأأة إمكأأانيأأة النلر يف  -2
، ألف 8إطار حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأا  يف  صأأأأأأأأأأأأف اخليار إىل  حالةإلاالحت اري اب،  ما إنا كا  ينبغي اخليارات

 اليت ينبغي است دامها. الصيا ة  
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من خالل االعتماد على اإلشأأأأأأأأأأأأأأارة إىل أنه "ميكن  ضأأأأأأأأأأأأأأع قواعد  إجراءات،  ا يف نلك النلر يف ك اية  -3
أ  ما إنا  ؛سأأأأأأياقات أخرى، مثل إطار حقوق اإلنسأأأأأأا "املعايري  املبادئ  املمارسأأأأأأات اليت مت تطويرها يف 

 .لفأ 8الت اصيل املقرتحة أعاله إىل  صف اخليار  ينبغي إضافة كا 

  فًقا لذلك. لفأ 8 صف اخليار مراجعة  -4

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←
 .(ءاب 8اقرتاح بشأن وصف اخليار  )مل يتم تقدمي أي  

 
 9املتعلقة ابلفئة  املسائل 9-2دال 

ا لضأأأأأأأأأأأأأأما  إعمال حقوق املزارعني  أنه ينبغي دعمه بناء القدرات ليس كافيً  ، إىل أ   9،   مقدمة الفئة يُقرتح اإلشةةةةةةةةةةةارة
ه يف كثري من احلاالت يتم تضمني بناء القدرات يف ، ألن  يف هذا القسمإعادة النلر يف أفضل األمثلة  يُقرتح بتدابري قانونية؛ 

 يف النمونج الذي  ضعه فريق اخلرباء.يرد  ص ه تدابري أخرى  ال 

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 بشكل عام. اخليارات كي ية معاجلة الر ابط بني اخليارات أ  ال ئات يف إمكانية النلر يف  -1

 .10ال ئة الواردة يف  صف اخليارات عند على أمهية التدابري القانونية التعكيد  -2

 مجع املزيد من املشورة / املدخالت من فريق اخلرباء بشع  األمثلة نات الصلة. -3

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←
زارعني "النشأأأأأأأطني املزارعني "الصأأأأأأأغار" أ  ينبغي أ  يسأأأأأأأتهدف امل بناء القدراتأ   جيم  9يُقرتح أن  حيد د وصةةةةةةف اخليار 

 بني املزارعني. ارفالرتكيز على تبادل املعه جيب  املتميزين"؛  أن  

 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

 بشكل عام. اخلياراتأصحاب احلقوق يف التعامل مع كي ية بشع   املناقشات رصد  -1

 بشكل أكرب.املعارف إلبراز جوانب تبادل  هذا اخليار ال قرة الثانية من  صفتنقيح  -2
 

جيم: تعزيز القدرات الفنية و/أو التنظيمية لدى املزارعني   ما يتصل بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  9اخليار 
 .والزراعة واستمدامها املستدام

مطلوبة كي ين  ذ املزارعو  بصأأأأورة فعالة التدابري العملية لصأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لذ ذية ال نية  /أ  التنليمية  القدرات
 الزراعة  اسأأأأأت دامها املسأأأأأتدام،  ا يف نلك إنتاج  نشأأأأأر البذ ر،  بنوك البذ ر احمللية،  الرتبية التشأأأأأاركية للنبااتت أ  تقييم 

 األصناف،   ري نلك.

أ  يت ذ ، ميكن م احتياجار املشأأاركني القدرات مكواًن هاًما يف هذه التدابري.  حسأأب حالة هلذا السأأبب قد تشأأكل تنمية
 ريها من ،   لمزارعنياحلقلية لدارس املتبادل املعارف،   لالعمل  حلقات مثاًل خمتل ة،  ا يف نلك  القدرات أشأأأأأأأأأأأأأأكااًل بناء 

لدعم  (ال يديو  امللصقات  املنشورات  الكتي بات التقنيةمثل أشرطة .  ميكن است دام  سائط اإلعالم )اجلماعية األساليب
 هذه احلمالت.
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ث و  قد يؤدي ممثلو احلكومات  أصأأأأأأأأأأأأأأحاب املصأأأأأأأأأأأأأألحة،  ا يف نلك منلمات املزارعني،  اجملتمع احمللي،  منلمات البح
 من خالل متويل  /أ  تن يذ مثاًل عن املاحنني الد ليني د رًا هاًما يف هذا اخلصأأأأأأأأأأأأأأوص،  فضأأأأأأأأأأأأأأاًل  منلمات اجملتمع املدين 

 هذه التدابري.
 

 10املتعلقة ابلفئة  املسائل 10-2دال 

إعادة صأأيا ة أ صأأاف اخليارات  10خيارات الفئة لوضةةع االقرتاحات الداعية إىل ضةةرورة اتباع هنج جديد مام ا تتطلب 
 يف هذه ال ئة.

 الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة هذه املسألة:

كعساس ملواصلة املناقشات، مع مراعاة هاء   10ألف إىل  10صيا ة مشر ع أ صاف مؤقتة لل يارات من  -1
 نات الصلة.مضمو  التقارير املقد مة 

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←
 .10اطلع أيًضا على األ صاف املؤقتة )مشر ع األ صاف( لل يارات اجلديدة / املنقحة يف ال ئة  ←

 
الصةةةةةلة  ذات ةالوطني وانني  القألف )خيار جديد(: االعرتاف حبقوق املزارعني ومعاجلتها بشةةةةةكل منهج   10اخليار 

 .واستمدامها املستدام وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون املب

قد يشأأأأمل نلك   . ةالوطني قوانينها قد تر ب األطراف املتعاقدة يف االعرتاف حبقوق املزارعني  معاجلتها بشأأأأكل منهجي يف
 اإلجراءات نات الصلة اليت تغطي مجيع جوانب حقوق املزارعني اليت تعترب مناسبة،  فًقا  العامة  ضع القوانني  السياسات

ا قانونًيا، على سأأبيل املثال إلنشأأاء   من املعاهدة الد لية.  9للمادة  سأأتشأأكل هذه القوانني  اإلجراءات نات الصأألة أسأأاسأأً
املوارد صأأو  ،  اجملتمعات احمللية أ  األصأألية من أجل األمناء/األ لياءاليت قدمها املزارعو   هودابجل لإلقرار اجلوائز  كافآتامل

حلماية معارفهم التقليدية من حيث صأأألتها ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة؛   ؛ سأأأتداماملالوراثية النباتية  اسأأأت دامها 
التقاسأأم العادل  املنصأأف للمنافع الناشأأئة عن اسأأت دام املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة؛  لضأأما  مشأأاركة  ضأأما ل  

أ  حتمي املتصأألة هبا ذه القوانني  اإلجراءات  ميكن هل. اتئات صأأنع القرار ممثلي املزارعني  اجملتمعات احمللية  األصأألية يف هي
 بذ ر املزارعني  املمارسات نات الصلة.نلم 

طراف املتعأأاقأأدة إجراء جيوز لذجوانأأب خمتل أأة من حقوق املزارعني، تؤثر على يف احلأأاالت اليت توجأأد فيهأأا ابل عأأل قوانني   
قوانينها إعمال حقوق املزارعني يف لضأأأأأأأأما  املتصأأأأأأأألة هبا القوانني  اإلجراءات  عند الضأأأأأأأأر رة، تنقيح هذه مراجعة منهجية 

البذ ر  املعارف أ  ، يةصأأناف النباتاألأ   املوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة،  أالصأألة ابلتنوع البيولوجي،  اتن ةالوطني
 التقليدية، أ  حقوق الشعوب األصلية.

ا مي   وارد الوراثية النباتية لذ ذية بصأأأأأو  امل حقوق املزارعني  اجملتمعات احمللية  األصأأأأألية، من حيث صأأأأألتهامعاجلة كن أيضأأأأأً
تعزيز إعمال حقوق املزارعني واصلة ملميكن  ضع سياسات  برامج   . املعين بلدال، يف دستور  است دامها املستدام  الزراعة

 على خمتلف املستوايت.
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التقليدية و / أو نظم  ارفعناصةةةةةر حقوق املزارعني ومعاجلتها، مثل  اية املعاالعرتاف بابء )خيار جديد(:  10اخليار 
 .ةالوطني وانني  إطار الق ات،بذور املزارعني، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع أو املشاركة   صنع القرار 

اليت  ةالوطنيقوانينها يف قد تر ب األطراف املتعاقدة يف إعطاء األ لوية لالعرتاف ببعض عناصأأأأأأر حقوق املزارعني  معاجلتها 
التقليدية املتعلقة  املعارفالتقليدية،  ا يف نلك  املعارف.  قد يشمل نلك قوانني  إجراءات حلماية تُعترب نات أمهية خاصة

الذين  زارعني  اجملتمعات احمللية  األصأأأأأأأأأأليةلدى املاملسأأأأأأأأأأتدام  ها اسأأأأأأأأأأت داماتية لذ ذية  الزراعة بصأأأأأأأأأأو  املوارد الوراثية النب
املوافقة يف احلاالت اليت يتم شأأر ط هذه القوانني  اإلجراءات الكشأأف عن املنشأأع   / أ  تشأأمل قد   . ذه املوارد ت لو  هب
ا  املعارفمحاية  ميكن أ  تشأأمل التقليدية أ  اسأأتكشأأافها أ  اسأأت دامها بطريقة أخرى.  املعارففيها توثيق  التقليدية أيضأأً

 كذلك العمليات  املمارسأأات نات  التقليدية بذ ر األصأأناف اليت مت تطويرها بناًء على املعارف أ  املمارسأأات أ  املهارات
 منها. شتقةاملاملنتجات   الصلة، 

ا  ميكن تعاجل  لوية للحماية القانونية لنلم بذ ر املزارعني، على سأأأأأبيل املثال بناًء على القوانني  اللوائح اليت إعطاء األ أيضأأأأأً
دارة الوصأأأأأأول إىل املوارد الوراثية النباتية إل  أ؛ احملصأأأأأأويل اسأأأأأأت دام البذ ر املعدلة  راثًيا، ال سأأأأأأيما يف مراكز املنشأأأأأأع  التنوع

نشأأأاء آليات  طنية تتيح التقاسأأأم العادل  املنصأأأف إلاملزارعو   اجملتمعات احمللية  األصأأألية   لذ ذية  الزراعة اليت  ت ظ هبا 
لتمثيل املزارعني  اجملتمعات احمللية  األصأأأأألية يف هيئات أسأأأأأاس قانوين توفري ل؛ أ  هذه املواردللمنافع الناشأأأأأئة عن اسأأأأأت دام 

ابملوارد الوراثية النباتية اجملاالت نات الصأأأألة ية العاملة يف   / أ  اجملالس االسأأأأتشأأأأارية للمؤسأأأأسأأأأات احلكوم اتصأأأأنع القرار 
 لذ ذية  الزراعة.

قةةانون امللكيةةة الفكريةةة و/أو  مراجعةةة من خالل وتعزيزهةةا حقوق املزارعني ةةايةةة : جيم )خيةةار جةةديةةد( 10اخليةةار 
 .، حسب االقتضاءعديلهاوت اإلجراءات املتصلة به

التقليأأديأأة  اجلأأديأأدة  معأأارفحقوق املزارعني يف قوانني امللكيأأة ال كريأأة، مثأأل القوانني اليت توفر احلمأأايأأة لل تُلَحظميكن أ  
،  براءات االخرتاع.  حتدد هذه القوانني عادًة يةصأأأأأأأأأأأأناف النباتاألاملتصأأأأأأأأأأأألة ابملوارد الوراثية النباتية لذ ذية  الزراعة،  محاية 

ا  فضأأأأأاًل ملتطلبات أ  الشأأأأأر ط ملقدمي الطلبات محايته،  ا املزمعاملادة أ  املنتج  عن نطاق احلقوق  مدرا.  قد تضأأأأأع أيضأأأأأً
  .احلقوق أ  الشر ط ملست دمي املادة أ  املنتج الذي  لى ابحلماية

قد تنلر األطراف املتعاقدة، من أجل محاية حقوق املزارعني  تعزيزها، يف إمكانية مراجعة قوانني امللكية ال كرية  اإلجراءات 
الكشف عن املنشع لضما  شر ط نات الصلة،  عند االقتضاء، يف إمكانية تعديلها، على سبيل املثال من خالل تضمني 

ئة عن است دام املوارد الوراثية لذ ذية  الزراعة؛ أ  عن طريق تعديل نطاق محايتها، التقاسم العادل  املنصف للمنافع الناش
  ابلتايل حتديد الشأأأر ط اليت مُتك ن املزارعني من االسأأأتمرار يف ح ظ  اسأأأت دام  تبادل   / أ  بيع بذ ر األصأأأناف احملمية،

نات  قواننيالت القانونية، على سأأأبيل املثال، يف انميكن اسأأأت دام هذه اإلمكا   حسأأأب االقتضأأأاء.  ةالوطني واننيلقا ابرهنً 
 الطبيعة اخلاصة املتعلقة حبماية األصناف النباتية  حقوق املزارعني.

دال )خيار جديد(:  اية حقوق املزارعني وتعزيزها من خالل مراجعة القوانني اخلاصةةةةةةةةةةةة ابلبذور و / أو  10اخليار 
 حسب االقتضاء ،وتعديلها ااملتصلة راإلجراءات 

طراف املتعاقدة يف إمكانية مراجعة القوانني اخلاصة ابلبذ ر  اإلجراءات نات الصلة  تعديلها حسب االقتضاء، قد تنلر األ
من أجل تسأأأأأهيل النشأأأأأر القانوين لبذ ر أصأأأأأناف املزارعني   / أ  األصأأأأأناف  اجملموعات نات قدرة تكي ف  اسأأأأأت دامات 

 ميكن تشأأأجيع املزارعني  اجملتمعات احمللية  األصأأألية  دعمهم يف تسأأأجيل األصأأأناف اليت   لوهنا   / أ  يطور هنا  .حمددة
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 يسأت دموهنا، على سأبيل املثال يف السأجالت اليت  ت ظ هبا اجملتمع احمللي   / أ  اليت مت إيداعها لدى السألطات احمللية، 
 ا يف نلك.أ  يف فهارس األصناف الوطنية، إنا ر بو 

ا  الالزمة لتسأأأأأأجيل هذه املتطلبات اإلجراءات   / أ  ا، اسأأأأأأتعراض  تعديل، حسأأأأأأبما يكو  مالئمً  قد يشأأأأأأمل نلك أيضأأأأأأً
إجراءات   / أ  ميكن  ضأأأأع على سأأأأبيل املثال، فتسأأأأويق البذ ر. ل،  كذلك إلدارة اجلودة   / أ  اجملموعاتاألصأأأأناف أ  
خت يض الرسأأأأأأأأوم أ  تقدمي الدعم النشأأأأأأأأط للمزارعني  اجملتمعات احمللية  طة لتسأأأأأأأأجيل هذه األصأأأأأأأأناف،  ميكنمعايري مبسأأأأأأأأ  

ا إ   األصأألية لتسأأجيل األصأأناف.  نشأأر البذ ر لت خاصأأة ملراقبة جودة بذ ر هذه األصأأناف   / أ  نشأأاء إمكاانميكن أيضأأً
  ، على سبيل املثال استناًدا إىل املمارسات التقليدية.ني ري التجاري  است دامها

ا حبقوق املزارعني يف ح ظ البذ ر أ   ميكن  لقوانني البذ ر اليت ردف إىل محاية  تعزيز حقوق املزارعني أ  تعرتف أيضأأأأأأأأأأأأأأً
 است دامها أ  تبادهلا أ  بيعها   / أ  حتمي هذه احلقوق.

 .هات قانونية أخرى حلماية حقوق املزارعني وتعزيز يد(: استمدام و / أو تعزيز إمكاانواو )خيار جد 10اخليار 

ميكن است دام   .  تعزيزها حلماية حقوق املزارعنيبشكل فعال قانونية أخرى ت إمكاان  / أ  حتسني  ميكن أيًضا است دام
األد ات اجلماعية مثل املؤشأأرات اجلغرافية  أختام املنشأأع أ  العالمات التجارية يف بعض احلاالت حلماية أشأأكال خمتل ة من 

 قد يشأأمل هذا النوع من احلماية الدراية  . مجاعات حملية حمددة من املزارعنيأ   جمموعاتحتت ظ هبا املعارف التقليدية اليت 
املزارعني  اجملتمعات احمللية حبوزة  املعارف املمارسأأأأات  العمليات  املهارات   / أ  املنتجات، خاصأأأأة إنا كانت هذه  ال نية

 ك، على سبيل املثال، املناطق احملمية. ناطق جغرافية حمددة،  ا يف نل مرتبطة  األصلية 

محاية األصأأأناف النباتية  األد ات املماثلة من قبل املزارعني تدابري نلك، ميكن اسأأأت دام حقوق املؤل ني    ابإلضأأأافة إىل 
ميكن اسأأأأأأت دام   . قاموا بتطويرها  / أ  األصأأأأأأناف اليت  املعارف  / أ  الكياانت القانونية اليت يديرها املزارعو  حلماية 

بذ ر املزارعني، على سأأبيل املثال من نلم حلماية احلاالت القانو  اخلاص،  ا يف نلك الشأأهادات  الرتاخيص، يف بعض 
خالل ضأأأأأأأأما  اسأأأأأأأأت دام تقنيات تربية معينة أ  عدم اسأأأأأأأأت دامها، أ  حلماية البذ ر  األصأأأأأأأأناف من براءات االخرتاع 

 .  ريها من أشكال اخلص صة

اء )خيار جديد(: دراسةةةةةةة السةةةةةةياسةةةةةةات والقوانني الوطنية والدولية املتعلقة مبسةةةةةةامهاهتا   إعمال حقوق ه 10اخليار 
 املزارعني.

تساعد دراسة السياسات  األطر القانونية على حتديد مواطن القوة  الضعف احملددة يف التشريعات احلالية  اقرتاح ميكن أ  
ا دراسأأات مُ حلول لسأأد  الثغرات احملتملة.  قد تشأأمل  بلدا  ال خمتلف يفاملعتمدة قارنة، على سأأبيل املثال بشأأع  الُنهج أيضأأً

على اتسأأأأاق االلتزامات الد لية  التشأأأأريعات اإلقليمية  الوطنية  د   الوطنية  السأأأأياسأأأأات ميكن زايدة الرتكيز .   قناطاملأ  
 العامة  الربامج نات الصلة.

تدعم  اليت تدابريالاسأتهداف   / أ  تصأميم الضأر رية من أجل ألدلة اب سأاتصأانعي السأيا هذه الدراسأات ميكن أ  تز  د  
 أيًضا يف زايدة الوعي لدى مجهور أ سع.تساعد  ميكن أ   على حنو أفضل، إعمال حقوق املزارعني

 11املتعلقة ابلفئة  املسائل 11-2دال 

النص تنقيح  لفأ 11إىل فئات أخرى  إنشأأأأأأأأأأأأأأاء اخليار  11 نقل عدة خيارات من الفئةاخلاصةةةةةةةةةةةة ب قرتاحاتاالتتطلب 
بشأأأأأأأأأأأأع  راى توفر اليت التقارير املقد مة من للغاية ؛  مع نلك، يوجد حالًيا عدد قليل لفأ 11التمهيدي   صأأأأأأأأأأأأف اخليار 

 .احملتمل هلذا اخلياراملضمو  
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 :هذه املسألة الطريقة )الطرق( املمكنة ملعاجلة

التقارير  اسأأأأأأأأتعراض  ،هذا اخليارمضأأأأأأأأمو  مجع املزيد من النصأأأأأأأأائح / املدخالت من فريق اخلرباء بشأأأأأأأأع   -1
 اجلديدة نات الصلة، قبل صيا ة الوصف.املقد مة 

 هناك حاجة إىل مزيد من املشورة من فريق اخلرباء بشع  كي ية معاجلة هذه املسعلة. ←


