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 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/ أيلول  24-19نيودهلي، اهلند، 

 تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني
 إىل اجلهاز الرائسي يف دورته التاسعة

 

 مذكرة من األمني
خالل فرتة  املعين حبقوق املزا عني اجتماع لفريق اخلرباء التقين املخصييي   إىل عقد دعا اجلهاز الرائسييي  و ده ال النامنة

هبدف اسييتكمال مهاملع على اسيياخ االختصييايتيياع ال  هدييع  و الده ة السييا عة لل هاز  2021–2020السيينتني 
 مبا يل : للقيام 7/2017 القرا مبوجب  الرائس 

حقوق  هافضييا املما سيياع هالد هخ املسييتخلصيية من إعمالإجراء جرد للتدا ري الوطنية ال  ميكن اعتمادها  (1)
 من املعاهدة الدهلية؛ 9املزا عني على حنو ما ان  عليل املادة 

هاستنادًا إىل قائمة اجلردع هدع اخليا اع املتاحة لتش يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهع على حنو  (2)
 من املعاهدة الدهلية. 9ما ان  عليل املادة 

الاي يصيييل العما الاي ا زه اخلرباء املرفوع إىل اجلهاز الرائسييي  و ده ال التاسيييعة ه  فريقاتضيييمن هاه الوةيقة اقرير ه 
اخليا اع املتاحة لتش يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهع ع مبا يشما مشرهع فريق اخلرباء خالل فرتة السنتني
  .)اخليا اع( ة الدهليةمن املعاهد 9على حنو ما ان  عليل املادة 

ملشرهع قرا   شأن ايًضا عنايتر  اتضمن ال  IT/GB-9/22/13املزا عني و الوةيقة  حقوقهيرد التقرير  شأن إعمال 
 .ع لك  ينظر فيها اجلهاز الرائس حقوق املزا عني

هاعزيزهع على حنو  املتاحة لتشييييييي يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهلاخليا اع  IT/GB-9/22/13.3هاتضيييييييمن الوةيقة 
لفئة ا املتاحة ديييمن يا اعاخلني  شيييأن املشيييا   نيع فضييياًل عن اقرتال الرئيسيييمن املعاهدة الدهلية 9يل املادة ما ان  عل

 . عد النهائية او يتيغته امل يتمكن فريق اخلرباء من هدعه ال  10
هافضا املما ساع هالد هخ املستخلصة من للتدا ري الوطنية  احملد ث اجلرد IT/GB-9/22/13/Inf.1هاتضمن الوةيقة 

 .من املعاهدة الدهلية 9إعمال حقوق املزا عنيع على حنو ما ان   عليل املادة 

http://www.fao.org/
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 التوجيهات املطلوبة
ههديييييييع الصييييييييغة النهائية  املعين حبقوق املزا عنياملخصييييييي  إن  اجلهاز الرائسييييييي  مدعو  إىل الرتحيب  تقرير فريق اخلرباء 

من املعاهدة  9يل املادة على حنو ما ان  عل تشييييييييييييييي يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهعلللخيا اع املتاحة 
 اعاقدمي مزيد من التوجيهع هامت  املوافقة عليهو حال ، IT/GB-9/22/13.3على النحو الوا د و الوةيقة ع الدهلية
 .IT/GB-9/22/13 وا د و الوةيقةالقرا  الع مع مراعاة عنايتر مشرهع لتنفياها
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 تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني
 إىل اجلهاز الرائسي يف دورته التاسعة

 

 املقدمة -أّوًل 
. هاتمنا 7/2017انشيييييأ اجلهاز الرائسييييي  فريق اخلرباء التقين املخصييييي  املعين حبقوق املزا عني مبوجب القرا   -1

 مهامل و ما يل :
وطنية ال  ميكن اعتمادها هافضييييييا املما سيييييياع هالد هخ املسييييييتخلصيييييية من إعمال إجراء جرد للتدا ري ال (ا)

 من املعاهدة الدهلية؛ 9حقوق املزا عني على حنو ما ان  عليل املادة 
هاسييتناًدا إىل قائمة اجلردع هدييع اخليا اع املتاحة لتشيي يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهع على  (ب)

 ن املعاهدة الدهلية.م 9حنو ما ان  عليل املادة 
ع الدعوة جمدًدا إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء 6/2019هقر   اجلهاز الرائسيييي ع و ده ال النامنة مبوجب القرا   -2

هبدف إ مال مهاملع على اساخ االختصايتاع ال  هدع  و الده ة السا عة  2021–2020خالل فرتة السنتني 
 .6/2019ا  لل هاز الرائس  هاألحكام الوا دة و القر 

 .1امللحق دمن  7/2017هارد اختصايتاع فريق اخلرباء املنصوص عليها و القرا   -3
هقر   اجلهاز الرائسييييييييييييييي ع و ما يتعلق  عقد اجتماع جديد لفريق اخلرباءع انل ،وز لفريق اخلرباءع  هًنا  توافر  -4

 .2021-2020املوا دع ان يعقد ما يصا إىل اجتماعني اةنني و فرتة السنتني 
ع عضيييييوية فريق اخلرباء التقين املتخصييييي   من خالل 6/2019هقر   اجلهاز الرائسييييي  مبوجب القرا   -5 ع ان يوسييييي 

 زايدة عضوين اةنني ممنلني عن منظماع املزا عنيع هال سيما الك املتواجدة و مرا ز املنشأ هالتنوع احملصويل.
مخسة اعضاء يعي نهم  ا إقليم من اقاليم ه ناًء على ذلكع سيضم فريق اخلرباء التقين املخص  ما يصا إىل  -6

املنظمةع هما يصا إىل مخسة ممنلني عن منظماع املزا عنيع ال سيما من مرا ز املنشأ هالتنوع احملصويلع هما يصا إىل 
ةالةة من ايتيحاب املصيلحة ارخرينع مبا و ذلك قعاع الواه ع يعي نهم مكتب اجلهاز الرائسي . هارد قائمة اخلرباء و 

 .2لحق امل
ع هعقييد 2020اغسييييييييييييييع /  ب  28إىل  25هقييد عقييد فريق اخلرباء اجتميياعييل النييالييم و الفرتة املمتييدة من  -7

 عرب الوسائا االفرتادية. 2021اغسع /  ب  27إىل  23مايو/ ااي  همن  7إىل  4اجتماعل الرا ع و الفرتة املمتدة من 
 Svanhild-Isabelle Batta ز الرائس  السيدةع عني  مكتب الده ة النامنة لل ها7/2017هعماًل ابلقرا   -8

Torheim  هالسييييييييييييييدRakesh Chandra Agrawal  ئيسيييييييييييييني مشيييييييييييييا  ني لفريق اخلرباء. هعني   الك السييييييييييييييدة 
Modester Kachapila Milinyu  ئيسييييييييييييًة مشييييييييييييا  ًة مجقتة خالل اجلزء األهل من االجتماع الرا ع و  ا غياب 

 .Agrawalالسيد 

 عما الاي ادعلع  ل فريق اخلرباء خالل فرتة السنتني هفًقا الختصايتاال.هيصل هاا التقرير ال -9
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 اخليارات املتاحة لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، -اثنًيا
 من املعاهدة الدولية 9على حنو ما تنص عليه املادة 

طنية هافضييييييييا املما سيييييييياع هالد هخ جرد التدا ري الو ذ  ر فريق اخلرباء أبن  اجلهاز الرائسيييييييي  قد  ح ب  عملية  -10
)اجلرد(ع هاقر  أبن ل سيييييييي ري هديم هاه الوةيقة هاسيييييييتعراديييييييها  صيييييييو ة ده يةع  املسيييييييتفادة من إعمال حقوق املزا عني

 حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزه للخيا اع املتاحة لتشييي يع إعمال ابخلعوط العريضيييةحبسيييب االقتضييياء؛ هاخا علًما 
 ال  ستشك ا األساخ إل از مهمة فريق اخلرباء. )اخليا اع( من املعاهدة الدهلية 9ملادة على حنو ما ان  عليل ا

ع على النحو الوا د و اخليا اعهذ  ر ايًضا  عملل خالل فرتة السنتني السا قة هابافاقل  شأن هيكا هعنايتر  -11
 اقرير اجتماعل الناين.

 للخيا اعني هاه اسييييتناًدا إىل هةيقة املسييييودة األهىل هاافق فريق اخلرباء على موايتييييلة عملل خالل فرتة السيييينت -12
 ع هفًقا الختصايتاال. هاستعرض مجيع عنايتر اخليا اع هاجرى عد ة انقيحاع.1ال  اعد ها األمني

ع هاهيتيييييييييى ا قاء اإلحاالع اخليا اعهاشيييييييييا  فريق اخلرباء إىل اقية االافاقاع الدهلية األخرى ابلنسيييييييييوة إىل  -13
 فاقاع على املستوى العامع متاشًيا مع يتياغة املعاهدة الدهلية.املرجعية إىل هاه االا

اُعد  هةيقة مت د دةع ههافق على ان يُويتيي  اجلهاز الرائسيي  ابسييتعراض  قائمة اجلردهاشييا  فريق اخلرباء إىل ان   -14
  شكا ده ي. اخليا اع

خيا  هال  من شيييييييييأسا ان اعك   ههافق فريق اخلرباء على ان اقوم األمانة اد اج امنلة للتدا ري املتعلقة  كا -15
 انوع التدا ري املقدمة.

ع على 22ع ابستنناء مجلة هاحدة و الفقرة اخليا اعههدع فريق اخلرباء الصيغة النهائية لل زء التمهيدي من  -16
 .4لحق املع على النحو الوا د و 10ع هعناهين مجيع اخليا اعع ابستنناء الك املتعلقة ابلفئة 3امللحق النحو الوا د و 

. هاسيييييييييتناًدا إىل جمموعة ار اء 10عما فريق اخلرباء  شيييييييييكا مكن ل على عناهين اخليا اع الوا دة و الفئة ه  -17
هاملدخالع الوا دة من األعضاء و هاا االجتماع هو االجتماعاع السا قةع قد م الرئيسان املشا  ان اقرتاحهما  شأن 

. 10اخلرباء مل يتمك ن من إ يياز عملييل  شييييييييييييييييأن اخليييا اع و الفئيية . هلكن  فريق 10اخليييا اع املمكنيية ديييييييييييييييمن الفئيية 
على اجلهيياز الرائسييييييييييييييي  لك  ينظر فيييل  5امللحق هسييييييييييييييييعرض اقرتال الرئيسيييييييييييييييني املشييييييييييييييييا  نيع على النحو الوا د و 

 متعم قة.  صو ة
ا مبناقشيية هاقدمي املدخالع و مشييرهع هيتييل اخليا اعع ابسييتنناء اخليا ا -18 ع املعرهحة و هقام فريق اخلرباء ايضييً

استناًدا إىل املناقشاع  اخليا اعع هطلب من األمني ان يقومع  توجيل من الرئيسني املشا  نيع  تحديم مشرهع 10الفئة 
 ال  جرع و هاا االجتماعع مبا يضمن االاساق  ني اخليا اع هالتقا ير املقد مة ال  اشك ا اساخ اخليا اع.

األمني  تحدينلع على اجلهاز الرائسييييييي  و ده ال التاسيييييييعة و هةيقة  ع الاي قاماخليا اععرض مشيييييييرهع هسييييييييُ  -19
 منفصلة لك  ينظر فيها.

                                                      
 عنوان اخليا اع املتاحة لتشيييييييييييييي يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهع على حنو ما ان  عليل  FR-9/AHTEG-IT/GB-3/20/2الوةيقة  1

 من املعاهدة الدهلية 9املادة 
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عن طريق إجراء عملياع ادقيق لل ودةع منا ديييييييييييييييمان  قائمة اجلردهطلب فريق اخلرباء من األمني هديم  -20
ةة و الواثئق  اجلردقائمة إد اج األمنلة املقدمة ديييييييييييييييمن الفئاع الصيييييييييييييييحيحةع مبا و ذلك التقا ير اجلديدة. هارد  احملد 

 املعرهدة على اجلهاز الرائس  و ده ال التاسعة.
 

 التوصيات والعمل الذي ميكن الضطالع به يف املستقبل -اثلثًا

هالنظر و مشيييييييرهع اخليا اع الراذ قرا  ابلرتحيب  قائمة اجلرد احملد ةة يويتييييييي  فريق اخلرباء اجلهاز الرائسييييييي   -21
  شأنل.

من األمني إعداد العنايتيييييييير ال  ميكن ان يتكو ن منها مشييييييييرهع القرا  احملتما لك  ينظر  هطلب فريق اخلرباء -22
فيها اجلهاز الرائس  و ده ال التاسعةع استناًدا إىل عملل هإد اج هاه العنايتر و التويتياع هاملسائا ذاع الصلة ال  

 :اافق عليها فريق اخلرباء. هدعا األمني إىل النظر و العنايتر التالية
 يويت  فريق اخلرباء اجلهاز الرائس  ابلرتحيب  قائمة اجلرد احملد ةة؛ (ا)
 هيويت  فريق اخلرباء اجلهاز الرائس  أبن يعلب من األمني ارمجة قائمة اجلرد إىل اللغاع الرمسية؛ (ب)
 لك  يتخا قرا ًا هباا الصدد؛  اخليا اعهيويت  فريق اخلرباء اجلهاز الرائس  ابلنظر و مشرهع  (ج)
ق اخلرباء األطراف املتعاقدة هسيييييييائر ايتيييييييحاب املصيييييييلحة على الوحم و اسيييييييتخدام هاه هيشييييييي  ع فري (د)

 ع  ما قد يتم اعتمادهاع لتش يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزه.اخليا اع
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 1امللحق 
 

 اختصاصات فريق اخلرباء التقين املخّصص املعين حبقوق املزارعني -ألف
 

 ملخص   املعين حبقوق املزا عني القيام مبا يل :سيتوىل  فريق اخلرباء التقين ا -1
إجراء جرد للتدا ري الوطنية ال  ميكن اعتمادها هافضا املما ساع هالد هخ املستخلصة من إعمال  (1)

 من املعاهدة الدهلية؛ 9حقوق املزا عني على حنو ما ان  عليل املادة 

عمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهع على اجلردع هدع اخليا اع املتاحة لتش يع إ قائمةهاستناًدا إىل  (2)
 من املعاهدة الدهلية. 9حنو ما ان  عليل املادة 

هميكن لفريق اخلرباء التقين املخصييي ع عند االديييعالع  عمللع ان اخا و االعتوا  مداهالع املشييياه ة العاملية  -2
 إىل سائر املشاه اع ذاع الصلة. ع إدافةً 2016 شأن حقوق املزا عني ال  عقدع و ابيلع إندهنيسياع و عام 

هسييييضيييم فريق اخلرباء التقين املخصييي  ما يصيييا إىل مخسييية اعضييياء يعي نهم  ا إقليم من اقاليم املنظمةع هما  -3
ع هما يصيييييا إىل ةالةة من مرا ز املنشيييييأ هالتنوع احملصيييييويليصيييييا إىل ةالةة ممنلني عن منظماع املزا عنيع ال سييييييما من 

 ا و ذلك قعاع الواه ع يعي نهم مكتب الده ة النامنة لل هاز الرائس .ايتحاب املصلحة ارخرينع مب

هسييييعني  مكتب الده ة النامنة لل هاز الرائسييي   ئيسيييني مشيييا  ني من األطراف املتعاقدة و املعاهدة الدهلية  -4
 م.متقد   هارخر من  لد   انم   احدقا من  لد   -

ع  هًنا 2019-2018يصيييا إىل اجتماعني و فرتة السييينتني هميكن لفريق اخلرباء التقين املخصييي  ان يعقد ما  -5
  توافر املوا د املالية.

 ده ال النامنة. خاللهسريفع فريق اخلرباء التقين املخص  اقريرًا إىل اجلهاز الرائس   شأن عملل لينظر فيل  -6

 .اعماللهسييسر األمني هاه العملية هسيساعد فريق اخلرباء التقين املخص  و  -7
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 2امللحق 
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 3امللحق 

 اجلزء التمهيدي
 وتعزيزه، على حنو ما تنص عليهاخليارات املتاحة لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه 

 من املعاهدة الدولية 9املادة 

 املنطقي تربيروال علومات األساسيةامل - ًل أوّ 

املوا د الو اةية  أبن   )املعاهدة الدهلية( سيييييييييييييل م املعاهدة الدهلية  شيييييييييييييأن املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعةاُ  -1
ة اقي على الضييييوء سييييل ه  اُ ه . العامل احناء مجيع و هالز اع  الغاائ  تاجاإلن اسيييياخ اشييييكاالنوااية ل غاية هالز اعة 

 هاقتصييييييييييادية اجتماعية  رهف مع اتكيل نوااية هانواع همتنوعة مسييييييييييتدامة ز اعيةنظم  اعويرو ما خ   الك املوا د
 و املستقوا. الوشرية هاالحتياجاع الويئية التغرياعمع ه  حمددةع ه يئية

هخايتيية  عهاملسييتقوا ادييرهاحل املاديي إسييهاماع املزا عني و مجيع اقاليم العاملع و  ان   هليةالد املعاهدة اج ده  -2
. املزا عني قوقحل سيييياخه  األ عع و يتييييون هاه املوا د ههسييييينها هإ حتهامرا ز املنشييييأ هالتنوع احملصييييويلاملزا عني و 

و مييا    احلفيياى على الويياه  املييدخرة  هليييةالييد املعيياهييدة و هبييا املعرتف احلقوقان   اايضييييييييييييييييً  الييديويياجيية ن  يج ييده 
 عنالنامجة  نافعاملتعلقة ابمل اعالقرا   يتنع و هاملشا  ة عاهاوادهلها ه يعها هاستخداماملز عةع همواد اإل نا  األخرى  و

 حقوق ه  عنايتييير اسييياسيييية لت سييييد هاقتسيييامها العادل هاملنصيييلع هالز اعة ل غاية النوااية الو اةية املوا د اسيييتخدام
 املعاهدة الدهليةالاين انو ه  عاملزا عني إن  ه . هالدهيل قعريال املسيييييتويني على اه احلقوقهل الرتهيج عن فضيييييالً  املزا عنيع

ا  هبمع  األسيياخعاملعا ف التقليدية املتعلقة ابملوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعةع هاسييتند مسيياقايفمع و ينقلون ايضييً
 .لتوادل الواه  اقليدية إىل نظم

هابلتايلع يكتسييييي  إعمال حقوق املزا عني اقية قصيييييوى ابلنسيييييوة إىل الز اعة املسيييييتدامة هالنظم الغاائية هنظم  -3
ا ابلنسيييييييييوة إىل املزا عني انفسيييييييييهم للحفاى على سيييييييييوا  الواه  القاد ة على الصيييييييييمود و مجيع احناء العامل هلكن ايضيييييييييً

د و مواجهة الصييييدماع اخلا جية. هعلى سييييويا املنالع اة رع جائحة معيشييييتهم ههسييييينها هزايدة قد يفم على الصييييمو 
على السيييييك ان و مجيع احناء العامل هاضييييير  منها املزا عون  شيييييدة ألن  سيييييوا عيشيييييهم هانشيييييعتهم الز اعية  19- وفيد

 اعتمد على حسن اداء النظم الغاائية هاألسواق هالنقا هاخلدماع األخرى.
ليم العامل و يتييييييييييون املوا د الو اةية النوااية هانميتها هاسييييييييييتخدامها املسييييييييييتدام. هيسيييييييييياهم املزا عون و مجيع اقا -4

العديد من الولدانع هال سيييما و مرا ز املنشييأ هالتنوع احملصييويلع يضييعلع يتييغا  املزا عنيع هخايتيية النسيياء  ينهمع  هو
وا د يتون املالالئ  يشا  ن و من املهم  شكا خاص ان يتم االعرتاف ابلنساء فع  ده  اب ز و هاا الصدد. هلالك

هان  انوع احملايتيييياعلى  اعده هن احلاسيييم  ويتيييي  ه  عاملسيييتدام هاهاسيييتخدامهانميتها  الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة
 على قدم املساهاة عندما يتعلق األمر اعمال حقوق املزا عني. الوية احتياجايفن   تم  ا

ة  شييييييييأن املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعةع فين مسييييييييجهلية إعمال من املعاهدة الدهلي 2-9ههفًقا للمادة  -5
 .حقوق املزا عنيع من حيييم ا اويياطهييا ابملوا د الو اةييية النوييااييية ل غيياييية هالز اعييةع اقع على عييااق حكوميياع الولييدان

الع هحسييوما يكون ذلك مالئًماع هعماًل   ابلتشييريعاع الوطنية لديلع هيت خا  ا طرف متعاقدع هفًقا الحتياجاال هاهلواي 
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محيياييية املعييا ف التقليييدييية ذاع الصيييييييييييييييليية ابملوا د الو اةييية النوييااييية ع مبييا و ذلييك اييدا ري حلميياييية حقوق املزا عني هاعزيزهييا
ا(؛ هاحلق و املشيييييا  ة املتكافئة و اقتسيييييام املنافع الناشيييييئة عن اسيييييتخدام املوا د الو اةية -2-9ل غاية هالز اعة )املادة 

ب(؛ هاحلق و املشا  ة و يتنع القرا اعع على املستوى الوطينع  شأن املسائا -2-9وااية ل غاية هالز اعة )املادة الن
ج(. هابإلدييييافة إىل ذلكع -2-9املراوعة  صييييون املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة هاسييييتخدامها املسييييتدام )املادة 

ر أبن ل  د  من حقوق املزا عني و ادخا  من املعاهدة الدهلية ع 3-9ان   املادة  لى ان ل "لي  و هاه املادة ما يُفسييييييييييي 
 هاستخدام هاوادل ه يع الواه /مواد اإل نا  املدخرة و املز عةع هفًقا للقوانني القعريةع هحسوما يكون ذلك مالئًما".

ق املزا عنيع مناًل على الصييييعيد حقو  ههناك امنلة  نرية على التدا ري هاملما سيييياع ال  ،ري انفياها إلعمال -6
 هاالسييييتفادةالوطنية  التدا ري هانفيا هدييييع و املتعاقدة األطراف سيييياعدةهمل. احملل  همن جانب منظماع اجملتمع املدين

دعوة األطراف املتعاقدة هايتييحاب املصييلحة    صييو ة مسييتمرة الرائسيي  اجلهازيقوم  ارنع ىتت ا ب املكتسييوة حال من
على اخليا اع املمكنة  أمنلةعرض   ائهم هجتا هبم هافضييييا مما سييييايفم  ة منظماع املزا عنيع إىل ذاع الصييييلةع ه ايتيييي

همع ذلكع  .من املعاهدة الدهلية 9املادة  على حنو ما ان   عليلعلى الصيييييييييييييييعيد الوطينع  عمال حقوق املزا عنيإل
إعمال  جلهود الرامية إىل موايتيييييييييييلةا اعزيز اوادل منا هاه اخلرباع هاملما سييييييييييياع على نعاق اهسيييييييييييعع  ما ،ب ،ب

 .حقوق املزا عني

انشيييياء فريق اخلرباء التقين  2017هو هاا السييييياقع قام اجلهاز الرائسيييي  و ده ال السييييا عة ال  ُعقدع عام  -7
املخصييييييييييييييي  املعين حبقوق املزا عني )فريق اخلرباء(ع ه ل فل اجراء جرد للتدا ري الوطنية ال  ميكن اعتمادها هافضيييييييييييييييا 

من املعاهدة الدهلية  9ا سيييييييياع هالد هخ املسييييييييتخلصيييييييية من إعمال حقوق املزا عني على حنو ما ان  عليل املادة املم
(؛ هابلقيام اسييييتناًدا إىل اجلردع  صييييياغة خيا اع لتشيييي يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهع على حنو ما اجلرد)

 .4)اخليا اع(من املعاهدة الدهلية  9ان  عليل املادة 
إىل ادا ري اه مما ساع اوادلتها األطراف املتعاقدة هايتحاب املصلحة  أمنلة عن اخليا اع  اخليا اعهاستند  -8

 .5اجلرداملمكنةع همت  جتميعها و قائمة 

 اهلدف – اثنًيا

 من 9 إىل اشييييييييييييييي يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزه على حنو ما ان  عليل املادة اخليا اعيفدف  -9
 لدهلية.املعاهدة ا

 الطبيعة والنطاق –ا اثلثً 

يعين مصيييييعلي "اخليا اع" فعا اه فريتييييية االختيا ع اه شييييييًئا ميكن اختيا ه اه يتم اختيا ه. ههاا يعين هجود  -10
 6حق و االختيا ع هانل اوجد  دائا عديدة ميكن االختيا  من  ينها. استنساب اه

                                                      
 .http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdf تقرير الده ة السا عة لل هاز الرائس :  7-اُنظر املرفق الل 4
 .inventory/ar-rights/overiew-work/farmers-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant: املتال على الرا   اجلردميكن االطالع على  5
  متاحة على الرا   التايل:؛ Rev.1-FR-8/AHTEG-IT/GB 2/19/4ر الوةيقة اُنظ 6

webster.com/dictionary/option-https://www.merriam (2020ا ريا/نيسان  18)مت  االطالع عليها و ع. 

http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdf
http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/overiew-inventory/ar
https://www.merriam-webster.com/dictionary/option
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لإلجراءاع اه التيييدا ري ال  ميكن ارييياذهيييا لتحقيق اُفهم اخلييييا اع و هييياه الوةيقييية على اسيييا امنلييية هعلييييلع  -11
 إسييييداءال  يفدف إىل اخلعوط التوجيهية مييزها عن  للخيا اع هاالسييييتنسييييايهاا العا ع غري اإللزام  ه هدف متوقع. 

 املشو ة  شأن  يفية القيام  ش ء ما.

ا ع هفقيييً هييياهاعزيز  ق املزا عنياألطراف املتعييياقيييدة و املعييياهيييدة اليييدهليييية ابرييياذ ايييدا ري حلميييايييية حقو  عداعهييي  ه  -12
طرف  قد رتلل التدا ري ال  يتخاها  ا  ه ابلتشيييييييريعاع الوطنية.  هعماًل الحتياجايفم هاهلواييفمع حسيييييييب االقتضييييييياء 

ع مبا و ه رهفها العامةاحتياجاع الولدان هاهلواييفا هاطرها القانونية ابلنظر إىل اختالف متعاقد عن  عضييييييها الوع ع 
شيييييييييييييي ء فيها  اج د املعاهدة الدهليةع و ديواجتهاع انل ال يوجد اي  ه هبا. التزم  دهلية األخرى ال  ذلك االافاقاع ال
مبوجب  اانل ينعوي أبي شييييييييكا من األشييييييييكال على اغيري و حقوق األطراف املتعاقدة هالتزامايف ميكن افسييييييييريه على

 االافاقاع الدهلية األخرى.

 املزا عني حقوق إعمال لتعزيز املتعاقدة ل طراف هاوجيل إهلام  مصييييد مبنا ة اخليا اع اكونميكن ان  عليلعه  -13
  .اخلايتة سياقايفم و

و ما يتعلق اعمال  اقوى أتةري هإحداث آتز  اهجل ،ادإل هدجمها الوع   وعضها خيا اع عدةهميكن      -14
 ميكن عهابلتايل. اجلرد ائمةق و اجملتمعة املما سييييييييييييييياع/التدا ري هاهعن  امنلة علىاالطالع  ميكنه . حقوق املزا عني

 عهابإلدييافة إىل ذلك. التدا ري هاملما سيياع هالسييياسيياع ال  يعزز احدها ارخر من م موعة   املزا عني حقوقاعزيز 
 حبقوق اتعلق ال  األخرى هااللتزامييياع ابحلقوقه يفيييية ا اوييياطهيييا  اخلييييا اعع  ني التييي ز  اهجيييليُعترب النظر  عنيييايييية و 

 .الن ال عواما من ا ئيسيً  عامالً  هاأليتليةع احمللية اجملتمعاع ه الك هالرجالع ءهالنسا املزا عني

 املستخدمون املقصودون/اجملموعات املستهدفة -ا رابعً 

ع ابالسييييييييتناد اخليا اعال  اسييييييييتهدفها  اشييييييييكا األطراف املتعاقدة و املعاهدة الدهلية اجملموعة األسيييييييياسييييييييية -15
 منها. 9ع مبا و ذلك املادة تنال ألحكامهاالتزامها  تنفيا املعاهدة هاالم إىل
 عمالا مشيييييييييييرهعة معالواع اقدمي،وز هلم  حقوق ايتيييييييييييحاب هاحمللية األيتيييييييييييلية هاجملتمعاع املزا عونهيُعد   -16

هقيق  سييييييييعًيا إىل للمعلوماع  مصييييييييد   اخليا اع هاه اسييييييييتخدام و همنظمايفم املزا عون يرغب قد عليلعه . حقوقهم
 .قضيتهم

الاين يهدفون إىل دعم إعمال حقوق املزا عنيع مبا و ذلك املنظماع  نعيارخر  صييلحةامل يتييحابأل هميكن -17
خمتلفةع ه الك املنظماع  نعاقاعغري احلكومية هاجملتمع املدين هالقعاع اخلاص الاين يعملون على مسيييييييييييييييتوايع ه 

 .احملتملة املواد اع اه الربامج اه للشرا اع إهلام مصد  اخليا اعان ،دها و  عالدهلية هاألهساط الوحنية هاأل ادميية
هاشييييما اجملموعاع املسييييتهدفة األخرى اجلهاع املاحنة  احلكوماع هاملجسييييسيييياع هاملنظماع املالية الدهليةع  -18

ع مناًل من خالل من املعياهيدة اليدهليية 9على حنو ميا ان  علييل امليادة ال  قيد متييا إىل دعم إعميال حقوق املزا عني 
 .ه/اه غري النقدية اوفري املوا د املالية

هعالهًة على ذلكع ميكن ل طراف غري املتعاقدة هسيييييييييييييائر انواع املنظماع األخرى ال  اسيييييييييييييعى إىل إعمال  -19
 . مصد  إهلام هاوجيل  اخليا اعحقوق املزا عني ان استخدم ايًضا 
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 دليل الوثيقة - خامًسا

 فئاعال
ع حيم اُعرض خيا اع عديدة ديمن  ا عاخليا امت  اسيتخدام جمموعة مكونة من إحدى عشيرة فئة لتنظيم  -20

 .7اجلردفئة. هقد اسُتخدم  الفئاع ذايفا ايًضا و 

االعرتاف مبسيييييييياقاع اجملتمعاع احمللية هجمتمعاع الشييييييييعوب األيتييييييييلية هاملزا عني و يتييييييييون املوا د الو اةية  -1
 زا عني األمناء/األهلياء؛ ده  امل العرتافاجلوائز ها مني النوااية ل غاية هالز اعة هاستخدامها املستدامع منا

املسييتدام ا وا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة هاسييتخدامه صييون املاملزا عني قيام املسيياقاع املالية لدعم - -2
 املساقاع و يتناديق اقاسم املنافع؛ منا

ية هالز اعة تشييييييييييييييي يع األنشيييييييييييييييعة املد ة للدخا لدعم يتيييييييييييييييون املزا عني للموا د الو اةية النوااية ل غالج سُُ  -3
 هاستخدامها املستدام؛

الفها خ هالسيييييييييييي الع هاألشييييييييييييكال األخرى لتوةيق املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة همحاية املعا ف  -4
 التقليدية؛

يتيييييييييييييييون املوا د الو اةييية النوييااييية ل غيياييية هالز اعيية هإدا يفييا و املوقع هو املز عييةع منييا التييدا ري االجتميياعييية  -5
 مستوى اجملتمع احملل ؛همواقع الصون على التنوع الويولوج  هإدا ة هالنقافيةع 

املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة من خالل  نوك  جمموعة متنوعة من لىعصيييييييييول املزا عني حايسيييييييييري  -6
 نو عتالع هشييوكاع الواه ع هسييائر التدا ري ال  من شييأسا هسييني خيا اع املزا عني و  ا 8الواه  اجملتمعية

 لموا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة؛الكوري ل

ملوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعةع مبا و ذلك التويتييييييييييل املتعلقة ابالنهج التشيييييييييا  ية إلجراء الوحوث  -7
 هالتقييمع هالرت ية التشا  ية للنواع هاختيا  األيتناف؛

 ع احمللية هالوطنية هاإلقليمية الفرعية هاإلقليمية هالدهلية؛مشا  ة املزا عني و يتنع القرا اع على املستواي -8

 التد يب هانمية القد اع هاوعية الراي العام؛ -9

التيييدا ري القيييانونيييية إلعميييال حقوق املزا عني منيييا التيييدا ري التشيييييييييييييييريعيييية املتصيييييييييييييييلييية ابملوا د الو اةيييية النوييياايييية  -10
 هالز اعة؛ ل غاية

 اخرى. مما ساع ادا ري/ -11

من املعاهدة الدهليةع مع  9هاتم  اإلشيييييييييييا ة ابلنسيييييييييييوة إىل  ا فئة إىل األحكام ذاع الصيييييييييييلة الوا دة و املادة  -21
. التدا ري املد جة و هاه الفئة خيا اع لتشييي يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزهالاي ،عا سيييوب اودييييي ال

ا جدهل  اخليا اع هاه و 9 املادة من الفرعية املواد إىلاإلشيييييييييييا ة  ان   الوةيقة.  يد ساية و عامة نظرةيُوفر  هيرد ايضيييييييييييً
 .القانوين حملتواها حمدد افسري اقدميهبا  يُقصد ال

 

                                                      
 .Report-FR-EG8/AHT-IT/GB/2/19اُنظر الوةيقة  7
 .مبا و ذلك خمازن الواه  8
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 اخليا اع
يتوع هيتل  ا  خيا  منعًا موح ًدا. هابلنسوة إىل  ا خيا ع يرد افسري ملاهية اخليا  هانواع التدا ري ال  اُيت خا  -22

 يتم احليياالعع هيياه منييا وه  اخليييا اع؛  وع  الصيييييييييييييييليية هةيقالنوع االجتميياع   ممفهو  يكون ان املرجي نعييادًة. هم
 قائمة هارد  ع  األمنلة من. االجتماع  لنوعالعتوا اع ا املسيييييت يب النهج لدعم الويتيييييل و موجز شيييييرل اضيييييمني

و  ا  خيا  اجلرد
9. 

 نوع )انواع( التدا ري
 ال  قد اُيت خا. هُاصييييييييين ل التدا ري و ما يل  يتضيييييييييمن هيتيييييييييل  ا خيا  معلوماع  عن نوع )انواع( التدا ري -23
 ادا ري "فنية"ع ه"قانونية"ع ه"إدا ية" هإىل "انواع اخرى من التدا ري"ع ابالستناد إىل املعايري التالية: إىل

 /ع الربامج/انشعة املشا يع ال  اعز ز مساقاع املزا عني األفراد اه اجملتمعا اشري التدا ري الفنية إىل املواد اع
ه/اه االسيييييييتخدام املسيييييييتدام للموا د الو اةية  املوقع العويع  هخا جل املز عةع و الصيييييييون واحمللية الز اعية و 

املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة هاملعرفة التقليدية  قاعدة  ياانع النوااية ل غاية هالز اعة )مناًلع اوةيق
ه نوك الواه  اجملتمعيةع هشوكاع حافظ  الواه  همعا ض الواه ع  ذاع الصلةع هالتد يب هانمية القد اعع

 هالرت ية التشا  ية للنواع هاختيا  األيتنافع هاملدا خ احلقلية للمزا عني(؛
 ع ني الوزا اعو ما ه ع هالتعليماع/التعاميم/املا راع الوزا ية؛ هاشيييييييييييييييري التدا ري اإلدا ية إىل األهامر التنفياية 

 وائز/االعرتافع ههدع الربهاو والعع هاملده انعع هاخلعوط التوجيهيةع هما إىل ذلك؛هاجل ؛اإلدا اع هو
 ع هاشري التدا ري القانونية إىل القوانني هالسياساع هاي يتكوك قانونية اخرى )مرسومع قانونع مشرهع قانون

 ( على املستويني الوطين/اإلقليم ؛إىل ذلك هما
 ا ري اه املما سيييييياع األخرىع مبا و ذلك الد اسيييييياعع هالعما و جمال هاشييييييري التدا ري األخرى إىل مجيع التد

 املالية. الصكوكالدعوة ه 
 .اجلردالتدا ري و  نوع )انواع(لتصنيل  اايضً  نفسها املعايري هاسُتخدم 

 اجلردقائمة العالقة ابلتقا ير ه 
وا من خالهلا خربايفم املسييييييتمدة إن  التقا ير املقد مة من األطراف املتعاقدة هايتييييييحاب املصييييييلحةع هال  اقامس -24
 .اخليا اعه اجلردقائمة إعمال حقوق املزا عني و  لدان خمتلفةع اشكا اساخ  من
التدا ري/املما سييييياع ال  اقرتحها  ا  من األطراف املتعاقدة هايتيييييحاب املصيييييلحة  أمنلة  اجلردقائمة ارد و ه  -25

ير األيتييييل ع حيم يرد هيتييييفها ابلتفصيييييا مع معلوماع حمددة اخليا اع املمكنةع هيقدم  ا  منها  ا عًا إىل التقر على 
مل يقم فريق اخلرباء  تقييم هاه التا يخ هالسيييييياقع هاملكو انع الرئيسييييييةع هالنتائج األسييييياسيييييية هالد هخ املسيييييتفادة. ه  عن

 و إعمال حقوق املزا عني.اسهام اي  منها هديًدا ما يتعلق  التدا ري هاملما ساع و

 

                                                      
 .من هاا التقرير( 16)انظر الفقرة  ارد هاه اجلملة ابللون الرمادي ألن فريق اخلرباء مل يضعها  عد  صيغتها النهائية 9
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. اجلرد قييائميية هيياه املعلوميياع  شيييييييييييييييكييا ا نر عمومييية هإ،ييازًا  نيياًء على األمنليية الوا دة و عاخليييا اهاعرض  -26
 .اجلرد قائمة هلالط الع على املزيد من اخلرباع الت ريوية املتصلة  كا خيا ع ُيش  ع القا ئ على االط الع على

 استخدام اخليا اع
 حكوميياع عييااق على اقع املزا عني حقوق الإعميي مسيييييييييييييييجهلييية ان على الييدهلييية املعيياهييدة من 9 املييادة ن ا -27

الولدان. هابلتايلع فين األطراف املتعاقدة مدعوة إىل النظر و طائفة اخليا اع أب ملها إلعمال حقوق املزا عني على 
املسيييييتوى الوطينع هفًقا الحتياجايفا هاهلواييفا هحسيييييب االقتضييييياء؛ همع ذلكع ينوغ  اال  يُفهم اي  خيا  من اخليا اع 

 من املعاهدة الدهلية. 9رط حمدد مبوجب املادة  ش
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 4امللحق 
 

 قائمة بعناوين اخليارات - ألف
 

العرتاف مبساااتات اجملتمعات ايلية ومتمعات الشااعوص األصاالية واملزارعني يف صااون املوارد الوراثية : 1الفئة 
 بدور املزارعني األمناء/األولياء. النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، مثل اجلوائز واإلقرار

املزا عني األمنياء/األهليياء هاجملتمعياع احملليية الز اعيية همنظميايفم الياين إقيامية املكيافي ع هاجلوائز لتكرمي  ألف: 1اخليار 
 اب ز.املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة هاستخدامها املستدام على حنو يتون يساقون و 

إلقاء الضيييييوء على ده  هخربة املزا عني هاجملتمعاع احمللية الز اعية همنظمايفم و يتيييييون ه/اه انمية املوا د  ابء: 1اخليار 
 الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة من خالل ذ ر امسائهم همزيد من التفايتيا  شأسم و الس الع الرمسية.

على الصيييييييعيد احملل  اه الوطين اه العامل  لصيييييييون املوا د  هديد مواقع نظم الرتاث الز اع  ذاع األقية جيم: 1اخليار 
 الو اةية النوااية هاستخدامها املستدام هدعم املزا عني همنظمايفم و اإلدا ة هاحلو مة املستدامتني هلاه املواقع.

ساااااااااااتخدامها : املسااااااااااااتات املالية لدعم املزارعني يف صاااااااااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وا2الفئة 
 املستدام مثل املساتات يف صناديق تقاسم املنافع

اوفري األموال للمزا عني هاجملتمعيياع الز اعييية احمللييية همنظمييايفم اليياين يقومون  صيييييييييييييييون املوا د الو اةييية  ألف: 2 اخلياار
 النوااية ل غاية هالز اعةع هانميتها هاستخدامها املستدامع مبا و ذلك انمية القد اع.

 املساقة العوعية و يتندهق اقاسم املنافع التا ع للمعاهدة الدهلية. ابء: 2 اخليار
: ُنههج تشااااااجيع األنشااااااطة املدرة للدخل لدعم صااااااون املزارعني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 3الفئة 

 واستخدامها املستدام.
تهالك املسيييييتدام للمنت اع الناشيييييئة عن يتيييييون املوا د إجراء ه/اه دعم األنشيييييعة الرته،ية لتعزيز االسييييي ألف: 3اخليار 

 الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة هاستخدامها املستدام.
: اعوير سييالسييا القيمة للمحايتييياع هاأليتييناف هاجملموعاع املتعو ة احمللية ذاع مساع حمددة للتكي لع ابء 3اخليار 

 .استخداماع اه منافع اخرى ذاع قيمة اغاهية اه ذاع اه
 : إنشاء هدعم اسواق للمنت اع الصاد ة من ايتناف/ اه  املزا عني. جيم 3اخليار 
: الفهارس والسااجالت واألاااكال األخرو لتوثيق قاعدة بياملت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 4الفئة 

 ومحاية املعارف التقليدية
وا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة همجعها هاوةيقهاع مبا و االعرتاف ابملعا ف التقليدية  شيييييييييييييييأن امل ألف: 4اخليار 

 ذلك املعا ف املتصلة ابلز اعة هاالستخدام.
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: انفيا ه/اه دعم األنشيييييييييييييييعة للحفاى على املعا ف التقليدية املتصيييييييييييييييلة ابملوا د الو اةية النوااية ل غاية ابء 4اخليار 
 هالز اعةع هاقاسم هاه املعا ف هنشرها.

: دعم املزا عني هاجملتمعاع احمللية الز اعية لوديييييييييييييع يتيييييييييييييكوك هكم الويتيييييييييييييول إىل املوا د الو اةية النوااية جيم 4ر اخليا
 ناًء على مما سيييييياع هإجراءاع ه رهاو والع  عهمعا ف اقليدية ذاع يتييييييلة ال غاية هالز اعة ال  انشييييييأها عليها حقوقً 

 جمتمعايفم احمللية.
النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا يف املوقع ويف املزرعة، مثل التدابري الجتماعية  : صااااااااون املوارد الوراثية5الفئة 

 والثقافية، وإدارة التنوع البيولوجي ومواقع الصون على مستوو اجملتمع ايلي.
ا عون دعم هيتيييييييييييييييون إدا ة التنوع الويولوج  احملل  ه/اه األنشيييييييييييييييعة العملية األخرى ال  يقوم هبا املز  ألف: 5اخليار 

 هاجملتمعاع احمللية الز اعية إلدا ة املوا د الو اةية النوااية و املوقع/و املز عة.
 اعزيز ده  ههوية املزا عني األمناء/األهلياء هاجملتمعاع احمللية من خالل األنشعة االجتماعية هالنقافية. ابء: 5اخليار 
ني هاجملتمعاع احمللية و يتيييييييون املوا د الو اةية النوااية إجراء هنشييييييير الد اسييييييياع  شيييييييأن مشيييييييا  ة املزا ع جيم: 5اخليار 

ذلك اجلوانب التكنولوجيةع هالويئيةع  و ل غاية هالز اعة هإدا يفا هاسيييييييييييييييتخدامها املسيييييييييييييييتدام و املوقع/و املز عةع مبا
 هاالجتماعية االقتصاديةع هالنقافية.

رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل بنوك تيساااري وصاااول املزارعني إىل مموعة متنوعة من املوا: 6الفئة 
البذور اجملتمعية، وااااابكات البذور، والتدابري األخرو الم تعمل على اسااااني اخليارات املتاحة للمزارعني لز دة 

 تنوّع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
هنوادي الواه ع هخمازن الواه ع هشييييييييييييوكاع حافظ  الواه   إنشيييييييييييياء ه/اه دعم  نوك الواه  اجملتمعيةع ألف: 6اخليار 

 ُسج مماةلة. اه
 : انظيم ه/اه دعم مهرجاانع همعا ض املزا عني اخلايتة ابلواه .ابء 6اخليار 
: ايسييييري حصييييول املزا عني على املواد املسييييتمدة من  نوك اجليناع همعاهد الوحوث هاجلامعاع هالقعاع جيم 6اخليار 
 اخلاص.
 دعم نظم الواه  ها تكا اع املزا عني. دال: 6اخليار 
النهج التشاااركية إلجراء البحوب بشااملن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف الت التوصاايف : 7الفئة 

 والتقييم، والرتبية التشاركية للنبات واختيار األصناف.
ة النوااية ل غاية هالز اعة هاقييمها هاختيا هاع مبا و ذلك إشيييييييييراك املزا عني و اويتييييييييييل املوا د الو اةي ألف: 7اخليار 

 عي ناع املس  لة و  نوك اجليناع. الالسالالع األيتلية/ايتناف املزا عنيع ه/اه األيتناف اجلديدةع هاجملموعاع ه 
 : هدع  رامج اه مشا يع اشا  ية لرت ية النواع.ابء 7اخليار 
 جوانب اخرى من املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة. إجراء حبوث اشا  ية حول جيم: 7 اخليار
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: مشاااااااااركة املزارعني يف صاااااااانع القرارات على املسااااااااتو ت ايلية والوانية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية 8الفئة 
 والدولية.
ا ية اه اهليئاعع اه ديييييييييمان متنيا املزا عني ه/اه منظمايفم همشيييييييييا  تهم الفعالة و الل ان االسيييييييييتشييييييييي ألف: 8اخليار 

جمموعاع العما الوطنية ال  اعاجل املسييييييييائا املتصييييييييلة  صييييييييون املوا د الو اةية النوااية هإدا يفا هاسييييييييتخدامها  اجملال  اه
 املستدام.
 انظيم انشعة احلوا   شأن السياساع مبشا  ة املزا عني ه/اه املنظماع ال  متنلهم. ابء: 8اخليار 
 القدرات وتوعية الرأي العام. : التدريب وتنمية9الفئة 
 اعزيز الفهم هالتوعية أبقية حقوق املزا عني. ألف: 9اخليار 
: اعزيز قد اع املزا عني همنظمايفم للمشييييا  ة  صييييو ة فعالة و احلوا   شييييأن السييييياسيييياع هعملياع يتيييينع ابء 9اخليار 

 القرا اع.
زا عني همنظمييايفمع فضييييييييييييييياًل عن نظم املعييا ف هاإلدا ة : اعزيز القييد اع الفنييية ه/اه التنظيمييية لييدى املجيم 9اخليااار 

 اعزز التنوع الويولوج  هيتون املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة هاستخدامها املستدام. ال 
: التدابري القانونية إلعمال حقوق املزارعني مثل التدابري التشاااااااااااريعية املتصااااااااااالة ابملوارد الوراثية النباتية 10الفئة 
 .10غذية والزراعةلأل

 : التدابري/املمارسات األخرو11الفئة 
دعم املزا عني و يتيييييوسم للموا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة هإدا يفا هاسيييييتخدامها املسيييييتدام من : ألف 11اخليار 

 خالل اقدمي املساعدة العا ئة احملددة اهلدف.
  

                                                      
 .(من هاا التقرير 17)انظر الفقرة  5امللحق و  10يرد اقرتال الرئيسني املشا  ني  شأن خيا اع الفئة  10
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 5امللحق 
 

 10خيارات الفئة  اقرتاح الرئيسني املشاركني بشملن - ابء
 

: التدابري القانونية إلعمال حقوق املزارعني مثل التدابري التشاااااااااااريعية املتصااااااااااالة ابملوارد الوراثية النباتية 10الفئة 
 لألغذية والزراعة

 من املعاهدة الدهلية 9اإلشا ة إىل األحكام ذاع الصلة من املادة 

  1-9املادة 

  ا 2 -9املادة 

  ب 2-9املادة 

  ج 2-9 املادة

  3-9املادة 

 ملاذا ميكن اعتوا  التدا ري املد جة و هاه الفئة  خيا اع لتش يع إعمال حقوق املزا عني هاوجيهل هاعزيزه؟
اافق  األطراف املتعاقدة و املعاهدة الدهلية على ان مسيييييييييييييجهلية إعمال حقوق املزا عنيع إىل حد  ما اتصيييييييييييييا ابملوا د الو اةية 

الز اعةع اقع على احلكوماع الوطنية. هيتعني على العرف املتعاقدع حسيييييب االقتضييييياءع هعماًل ابلتشيييييريعاع النوااية ل غاية ه 
(. هُاا ر العديد من عنايتيييييييييييييير حقوق املزا عنيع مبا و 2-9الوطنية لديلع اراذ التدا ري حلماية هادعيم حقوق املزا عني )املادة 

د الو اةية النواايةع هاملشيييا  ة املتكافئة و اقاسيييم املنافع الناشيييئة عن اسيييتخدام املوا د ذلك محاية املعا ف التقليدية املتعلقة ابملوا  
احلق و املشييا  ة و يتيينع القرا اع على املسييتوى الوطين  شييأن املسييائا ذاع الصييلة )املادة ه الو اةية النوااية ل غاية هالز اعةع 

ا املزا عون و حفظ الواه /مواد اإل نا  احملتفظ هبا و املزا ع هو إىل احلقوق ال  يتمتع هب 3-9ج(. هاشييييييييييييييري املادة -ا 9-2
 استخدامها هاوادهلا ه يعها.

ههبييدف انفيييا االلتزاميياع ال  قيياميي  هبييا و إطييا  االافيياقيياع الييدهليييةع ميكن ان اوحييم حكوميياع األطراف املتعيياقييدة و 
قائم اه هدييع قانون جديدع هفًقا ألهلواييفا هاحتياجايفا. اسييتعراض هحسييب االقتضيياءع إجراء اعديالع على القانون الوطين ال

هو هاه العمليةع ،وز ل طراف املتعاقدة اقييم احتياجاع ايتحاب احلقوقع مبن فيهم املزا عونع هاجملتمعاع األيتلية هاحملليةع 
 همراعايفا و احلاالع ال  يتأةر فيها هجالء مواشرة هباه التدا ري القانونية.

: إعمال حقوق املزارعني يف اإلاار التشريعي واإلداري والسياسي الواين اي ألف 10ار اخلي -جيم
 الصلة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

اع ذاع الصلة هباع عن اإلجراء ميكن هدع القوانني هالسياساع املتعلقة  صون املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعةع فضالً 
اه اعديلها من اجا دعم إعمال حقوق املزا عني. هقد اغع  هاه السييييييييياسيييييييياع هالقوانني مسييييييييائا منا التشييييييييريعاع الوطنية 
ية املتعلقة  صييييييييييييييون التنوع الويولوج ع اه الكائناع احلية احملو ة ه اةًياع هاملوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعةع هالواه ع همحا

النوايتع هحقوق الفالحنيع هاجملتمعاع احمللية هاأليتيييلية. هميكن ان اعاجل حقوق املزا عني  عريقة شييياملة ه / اه ان ار  ز  التنوع
 على جوانب حمدد ة اكتس  اقية خايتة و حاالع معينة.

اجملتمعاع احمللية هاأليتييييليةع هميكن ان يشييييما ذلك قوانني هإجراءاع لالعرتاف ابجلهود ال  يواهلا املزا عون األمناء/األهلياءع ه 
ة و ما يتعلق  صون املوا د الو اةية ل غاية هالز اعة هاستخدامها املستدام؛ همحاية املعا ف التقليدية املتصلة  صون املوا د الو اةي

لية و هيئاع يتييينع ل غاية هالز اعة هاسيييتخدامها املسيييتدام؛ اه لتوفري اسييياخ قانوين لتمنيا املزا عني هاجملتمعاع احمللية هاأليتييي
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القرا اع ه/ اه اجملال  االسييييييتشييييييا ية للمجسييييييسيييييياع احلكومية العاملة و اجملاالع ذاع الصييييييلة ابملوا د الو اةية النوااية ل غاية 
هالز اعة. هميكن هلاه القوانني هاإلجراءاع املتصييييييييييييييلة هبا ان هم  ههافظ  قد  ا رب على نظم  اه  املزا عني هاملما سيييييييييييييياع 

 الصلة. ذاع
 نوع )انواع( التدا ري ال  قد ايُت خا عادةً 

  الفنية

  اإلدا ية

  القانوني ة

  غري ذلك

ابء: إعمال حقوق املزارعني من خالل اساااتعراو قوانني امللكية الفكرية و/أو اإلجراءات املتصااالة به  10اخليار 
 وتعديلها، حسب القتضاء

الييك املتعلقيية ابملوا د الو اةييية ل غيايية هالز اعيةع امليادة اه املنتج املزمع محيايتييلع هيدد عيادًة قوانني امللكييية الفكرييةع مبيا و ذليك 
هقد ان  ايًضا على احلقوق اه الشرهط ملستخدم   هاملتعلواع اه الشرهط ملقدم  العلواع فضاًل عن نعاق احلقوق همديفا.
زا عون و إطييا هييا حبفظ  يياه  األيتيييييييييييييينيياف احملميييةع املييادة اه املنتج اليياي  ظى ابحلمييايييةع مناًل الشييييييييييييييرهط ال  قييد يقوم امل

 هاستخدامها هاوادهلا /اه  يعها.
ه،وز ل طراف املتعاقدة النظر و إمكانية استعراض قوانني امللكية الفكرية هاإلجراءاع ذاع الصلةع هو إمكانية اعديلها عند 

عني و حفظ الواه  احملتفظ هبا و املزا عع االقتضييييييييييياءع على سيييييييييييويا املنال من خالل اضيييييييييييمني شيييييييييييرهط حلماية حقوق املزا  
 هاستخدامها هاوادهلا /اه  يعها.

ا شييرهطًا متصييلة  قوانني امللكية الفكرية هاإلجراءاع ذاع الصييلة للكشييل عن املنشييأ لضييمان التقاسييم  هميكن ان اتضييمن ايضييً
ة؛ اه عن طريق اعديا نعاق محايتهاع هابلتايل العادل هاملنصييييييل للمنافع الناشييييييئة عن اسييييييتخدام املوا د الو اةية ل غاية هالز اع

هديد الشييييييييرهط ال  مُتك ن املزا عني من االسييييييييتمرا  و حفظ ايتييييييييناف الواه  احملمية هاسييييييييتخدامها هاوادهلا ه/ اه  يعها هفًقا 
 للقوانني الوطنية هحسب االقتضاء.

 نوع )انواع( التدا ري ال  قد ايُت خا عادةً 
  الفنية

  اإلدا ية

  وني ةالقان

  غري ذلك

جيم: إعمال حقوق املزارعني من خالل اسااتعراو القوانني اخلاصااة ابلبذور و/أو اإلجراءات املتصاالة  10اخليار 
 هبا وتعديلها، حسب القتضاء

،وز ل طراف املتعاقدة النظر و إمكانية اسييييييييييتعراض القوانني اخلايتيييييييييية ابلواه  هاإلجراءاع ذاع الصييييييييييلة هاعديلها حسييييييييييب 
اءع من اجا إنشاء حي ز قانوين للمزا عني حلفظ الواه  احملتفظ هبا عادًة و املزا ع اه ايتناف املزا عني ه/ اه األيتناف االقتض

 هاجملموعاع ذاع قد ة اكي ل هاستخداماع حمددةع هاستخدامها هاوادهلا ه/ اه  يعها.
دعمهم و اسيييييي يا األيتييييييناف ال   فظوسا ه/ اه هو هاا السييييييياقع ميكن اشيييييي يع املزا عني هاجملتمعاع احمللية هاأليتييييييلية ه 

يعو  هسا هيسييييتخدموساع على سييييويا املنال و السيييي الع ال   تفظ هبا اجملتمع احملل  ه/ اه ال  مت إيداعها لدى السييييلعاع 
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ون مالئًماع احملليةع اه و فها خ األيتناف الوطنيةع إذا  غووا و ذلك. هقد يشما ذلك ايًضا استعراض هاعدياع حسوما يك
 اإلجراءاع ه/ اه املتعلواع الالزمة لتسييييييي يا هاه األيتيييييييناف اه اجملموعاعع ه الك إلدا ة جودة الواه  ه/ اه لتسيييييييويقها.
فعلى سويا املنالع ميكن هدع إجراءاع ه/ اه معايري موس عة لتس يا هاه األيتنافع هميكن رفي  الرسوم اه اقدمي الدعم 

 تمعاع احمللية هاأليتلية لتس يا األيتناف.على حنو فاعا للمزا عني هاجمل
ا  شيييييييييكا يتيييييييييريي حبقوق املزا عني و حفظ  هميكن لقوانني الواه  ال  يفدف إىل محاية هاعزيز حقوق املزا عني ان اعرتف ايضيييييييييً

وفري إمكانياع الواه  اه اسييييييتخدامها اه اوادهلا اه  يعهاع هفًقا للقوانني الوطنيةع هحسييييييوما يكون ذلك مالئًماع مناًل من خالل ا
 خايتة ملراقوة جودة  اه  املزا عنيع مبا يشما حاالع نشر الواه  غري الت ا ية هاستخدامهاع استناًدا إىل املما ساع التقليدية.

 نوع )انواع( التدا ري ال  قد ايُت خا عادةً 
  الفنية

  اإلدا ية

  القانوني ة

  غري ذلك

خالل اساااااااتعراو القوانني الوانية اخلاصاااااااة ابدصاااااااول على املوارد  دال: إعمال حقوق املزارعني من 10اخليار 
 ، وتعديلها حسب القتضاءةالوراثية وتقاسم منافعها و/ أو اإلجراءات اات الصل

اشيييما اإلمكانياع ملعاجلة مسيييألة حقوق املزا عني و املشيييا  ة املتكافئة و اقاسيييم املنافع الناشيييئة عن اسيييتخدام املوا د الو اةية 
اية ل غاية هالز اعة هديد القواعد ال  ارعى احلصول على هاه املوا دع ه ايتة الك ال  يقوم املزا عون هاجملتمعاع احمللية النوا

الز اعية ادا يفا و املز عة هو املوقع. هقد اسييييييييييييييتند هاه القواعد إىل اإلجراءاع الدهلية املتفق عليهاع منا املوافقة املسييييييييييييييوقة 
ع احمللية للتنوع الويولوج  هالربهاو والع الويولوجية النقافية للم تمعاع احمللية.هاملستنريةع اه اس  تخدام ادهاع منا الس ال 

همبا ان  اإلجراءاع هالتدا ري الوطنية للحصييييييييييول على املوا د هاقاسييييييييييم منافعها قد اكون معلو ًة و إطا  العديد من االافاقاع 
افاقاع ذاع الصيييييلة هانفياها  عريقة متسيييييقةع مناًل من خالل إقامة نظم "النافاة الدهليةع ميكن اسيييييتعراض متعل واع مجيع اال

 الواحدة" للحصول على املوا د الو اةية هاقاسم منافعها.
هعالهًة على ذلكع ميكن هلاه القوانني هاإلجراءاع املتصييييييلة حبماية املعا ف التقليدية ان اتضييييييمن شييييييرهط املوافقة و احلاالع 

وةيق املعا ف التقليدية اه اسيييتكشيييافها اه اسيييتخدامها  عريقة اخرى. هميكن ان اشيييما محاية املعا ف التقليدية ال  يتم فيها ا
ا  اه  األيتيييييناف ال  مت اعويرها  ناًء على املعا ف اه املما سييييياع اه املها اع التقليدية ه الك العملياع هاملما سييييياع  ايضيييييً

ا إععاء األهلوية للحماية القانونية لنظم  اه  املزا عنيع على سييييويا املنال ذاع الصييييلةع هاملنت اع املشييييتقة منها. هميكن ا يضييييً
اع إلدا ة احلصول على املوا د الو اةية النوااية ل غاية هالز اعة ال   تفظ هبا املزا عون هاجملتمعاع احمللية هاأليتلية هإلنشاء  لي

 استخدام هاه املوا د.هطنية اتيي التقاسم العادل هاملنصل للمنافع الناشئة عن 
 نوع )انواع( التدا ري ال  قد ايُت خا عادةً 

  الفنية

  اإلدا ية

  القانوني ة

  غري ذلك
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 هاء: البحث يف السياسات والقوانني الوانية والدولية يف ضوء مساتاهتا يف إعمال حقوق املزارعني 10اخليار 
ى هديد مواطن القوة هالضيييعل احملددة و التشيييريعاع احلالية هاقرتال ميكن ان اسييياعد د اسييية السيييياسييياع هاألطر القانونية عل

ا د اسيياع ُمقا نةع على سييويا املنال  شييأن الُنهج املعتمدة و خمتلل الولدان اه  حلول لسييد  النغراع احملتملة. هقد اشييما ايضييً
ية هالوطنية هدهن الوطنية هالسييييياسيييياع العامة املناطق. هميكن زايدة الرت يز على ااسيييياق االلتزاماع الدهلية هالتشييييريعاع اإلقليم

 هالربامج ذاع الصلة.
هميكن ان ازه د هاه الد اسييياع يتيييانع  السيييياسييياع ابألدلة الضيييره ية من اجا اسيييتهداف ه / اه اصيييميم التدا ري ال  ادعم 

 إعمال حقوق املزا عني على حنو افضاع هميكن ان اساعد ايًضا و زايدة الوع  لدى مجهو  اهسع.
 نوع )انواع( التدا ري ال  قد ايُت خا عادةً 

  الفنية

  اإلدا ية

  القانوني ة

  غري ذلك

 


