
 

 

 

 Views, Experiences and Best Practices as an example of possible options for 

the national implementation of Article 9 of the International Treaty  
 

  

 

 

 

Note by the Secretary 
 

 

At its first meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the 

Expert Group considered possible structure of the inventory based on a number of proposals 

made by members, agreed to utilize a Template for collecting examples of best practices and 

measures of implementing Farmers’ Rights. 

This document presents the updated information on best practices and measures of implementing 

Article 9 of the International Treaty submitted by Yemen on 20 March 2019. 

The submission is presented in the form and language in which it was received. 

 

 

http://www.fao.org/3/CA1508EN/ca1508en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/farmers-rights/FRs_template_en.pdf


 ( من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية 9راءات والممارسات الوطنية لتحقيق المادة )جاإل

 بشأن حقوق المزارعين لألغذية والزراعة

 

  

باإلسهام الهائل الذي قدمتها وستواصل تقديمه المجتمعات المحلية واألصلية والمزارعون في  تعترف االطراف المتعاقدة  -

جميع أقاليم العالم من أجل صون الموارد الوراثية النباتية وتنميتها  واستخدامها  كأساس لألغذية  و الزراعة في أرجاء 

 العالم كافة؛

          

اتخاذها على المستوى الوطني لحماية حقوق المزارعين  التي يتعينبير التالية على قائمة التدا 9تنص المادة         

 وتعزيزها. 

 

 حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ؛ 

  ضمان المشاركة العادلة في تقاسم المنافع من استخدامPGRFA ؛ 

  ضمان الحق في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بـPGRFA ؛ 

  االعتراف بحقوق المزارعين في حفظ واستخدام ونشر البذور المحفوظة في المزرعة ، والمواد المنشورة ، مع مراعاة

 القانون الوطني.
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معارف وممارسات توثيق 
المزارعين في حفظ واستخدام 

لألغذية  الموارد الوراثية النباتية
 والزراعة.

 توثيق المعارف والممارسات التقليدية تم
مناطق واقليم عدة ، في  للمزارعين 

 وبرامج وطنية  مشاريع وذلك في أطار
 ال الحصر:  على سبيل المثالومنها 

مشروع التنوع الحيوي الزراعي  -
  و ، م(2014) والتكيف مع المناخ

مشروع المحاصيل المهملة واالقل  -
 و ،(2005) استخداما

إلنتاج مشروع تحسين النظم التقليدية  -
 ،  (2004)وتداول البذور  

هناك معارف وتقانات محلية  -
كثيرة وتحتاج إلى نشر وتعميم 

وكذلك جهود للتطوير 
والتحسين لرفع الكفاءة والعائد 

لم يتم نشر المعلومات  -
بأي  التي تم توثيقهاوالمعارف 

صورة من صور النشر 
المعروفة عدا التقارير الفنية 

 .محدودة اإلنتاج والتوزيع

 

حفظ الموارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة في المزرعة 

(on-farm conservation  )

 واستخدامها المستدام 
  

االستراتيجية الوطنية للبحوث  تضع
الوطنية للتنوع  اتيجيةالزراعية واالستر

من ضمن  الحفظ في المزرعة  الحيوي 
اولويات للحفاظ على الموارد الوراثية 

 النباتية لألغذية والزراعة .
لبحثية اوفي اطار الخطط الوطنية 

واالرشادية والمشاريع والبرامج 
ديد من االنشطة  االقليمية تم تنفيذ الع

 التي تضمن الحفظ في المزرعة.
التحسين الوراثي في مثل مشروع 

حقول المزارعين الذي تنفذه هيئة 
البحوث الزراعية في مختلف االقاليم ، 

الحيوي والتكيف التنوع ومشروع 
 التربية بالمشاركةوالمناخي ، 

 ...وغيرها
 
برامج االستجابة في أطار وكذا   

كأفراد تشجيع المزارعين  -
على ومجموعات وجمعيات 

انتاج البذور وبيعها للتجار 
التي لديها القدرة والمؤسسات 

على القيام بعمليات الغربلة 
وإتاحتها ألعداد أكبر  ةوالتعبأ

من المزارعين في مناطق ذات 
 ظروف بيئية مماثلة. 

الحاجة إلى متابعة وتطوير  -
بعض الجهود السابقة لتصبح 
أكثر استدامة سواًء في ظل 

وجود دعم وتمويل خارجي أو 
محلي كتجربة بنك البذور 

المحلي، وكذا تطوير بعض 
مجموعات عمل المزارعين 

ات أكثر وترقيتها إلى جمعي
 .قابلية للعمل المستدام
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الطارئة التي تنفذها اإلغاثة السريعة و
المنظمات الدولية ومنها منظمة االغذية 

على  يتم توفير البذور)الفاو( والزراعة 
، وهذه البرامج للمزارعين نطاق واسع

في سعيها لمعالجة مسألة األمن الغذائي 
حفظ المصادر فهي تحقق وتساهم في 

لمحاصيل الحبوب الوراثية المحلية 
تها وإعادة ، وتحسين غربلجيداً  المنتقاة

استخدامها من قبل المزارعين الذين 
يقومون بدورهم بإنتاجها وإعادة تداولها 

حقولهم وفي أوساط غيرهم من  في 
المزارعين خاصة وإنها متالئمة مع 
الظروف البيئية المحلية ومستجيبة 

للتغيرات المناخية وبمواصفات مفضلة 
.. مما يحقق زيادة في اإلنتاجية 

ارع وتعزيز وتحسين دخل المز
ظروف صمودهم مع أسرهم في ظل 

البالد غير المستقرة اقتصادياً وأمنياً 
بسبب ظروف الصراع السياسي 

 االجتماعي والعسكري 

يشارك المزارعون  جنب الى جنب مع  التربية بالمشاركة
الباحثين والمرشدين الزراعيين في 
عمليات تقييم االصناف وانتخاب ما 

من يناسبهم ويتالءم مع ظروفهم 
أصناف المحاصيل الزراعية المحلية 

    والمطورة/المحسنة

في برامج المزارعين مشاركة  
النباتات شجعت تريية 

المؤسسات البحثية والباحثين 
وضع لالعتماد هذه المنهاجية 

الخطط الوطنية للتحسين 
 الوراثي .

أن اعتماد صنف من   
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لم  االصناف ال يمكن ان يتم ما
يشارك المزارعون في تقييم 
الصنف بحسب اشتراطات 

 لجنة اطالق االصناف.
لقد ثبت للباحثين ان مشاركة 

في عمليات التقييم المزارعين 
واالنتخاب عامل اساسي لنجاح 

الصنف ونشره وتبنيه . 
وبالمقابل فقد استفاد 

المزارعون من خالل التدريب 
والممارسة في مجال تربية 

النباتات وبدا الرواد منهم 
عملية التربية بحرفية  ونيمارس

في اشهار بعضهم بل ويسابق 
بحوثهم وتجاربهم غير نتائج 

 منفسهأها بوطبقالتي الرسمية 
 .     مرعهافي مز

في تقاسم  المزارعين مشاركة 
 المنافع 

عدة وعبر مشاريع يمنية في مناطق  -
مشروع االمن الغذائي تم  :تلفة مثلمخ

واد منهم تشجيع المزارعين وخاصة الر
بذور ونشر انتاج إعادة استخدام وعلى 

منتجة في حقولهم بمشاركة الباحثين 
 آخرين لمزارعينوبيعها والمرشدين، 

واصبحوا معروفين ومصدر لشراء 
 البذور )مزارعي منتجي البذور(

يقصدهم مزارعون من قرى وعزل 
ومديريات أخرى في إطار نطاقات 

استفاد المزارعون من مشروع 
االمن الغذائي الذي نفذته هيئة 

في  الزراعيواإلرشاد البحوث 
حيث قام  بعض االقاليم 

المشروع بمساعدة رواد 
المزارعين ليصبحوا منتجين 

باستخدام تقانات مطورة للبذور 
ومالئمة للظروف المحلية 
كاالنتخاب والغربلة .. الخ 

وذلك بهدف تحسين إنتاجهم 
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 بيئاتهم الزراعية.
 
مشاريع االستجابة السريعة والطارئة  -

 –تتيح لمنتجي البذور من المزارعين 
في المنافسة فرص  -وكذا تجار البذور 

 ها وتعلن عنها،المناقصات التي تطرح
اتساع نطاق وهذا يضمن لتوريد البذور 

المنفعة للمزارعين من خالل بيع تحقيق 
من البذور غالباً بأسعار منتجاتهم 

 .رمزية معقولة

ودخولهم وتعزيز استدامة 
هم يتولون بحيث وزراعتهم، 

 لمزارعينبيع البذور أنفسهم 
فادة آخرين لتوسيع دائرة االست

من بذور تلك األصناف المنتقاة 
والمالئمة للظروف المحلية 

والتغيرات المناخية وبما يحسن 
من معيشة األسر المزرعية 

 والمجتمعات الريفية. 

بعض تسمية المحافظة على 
بأسماء المطورة االصناف 
المبتكرين التي ظهرت  المزارعين

لديهم السالالت األولى قبل إدخالها 
في برامج تحسين وراثي من قبل 

 الفرق البحثية 

بعض االصناف المطلقة والتي يتم 
تداولها بين المزارعين تحمل بعضها 

اسماء المزارعين اعترافا بجهود 
المزارعين ومشاركتهم في استنباط 

ن االصناف الى جانب الباحثين الزراعيي
بأسماء فقد سميت  بعض تلك االصتاف 

أنفسهم الذين بدأت لديهم المزارعين 
ظهور السالالت المبشرة واستمر 

الباحثون بتنفيذ التجارب في حقولهم 
حتى التوصل لألصناف النهائية المطلقة 

مثل صنف والتي ثبت نجاحها حقلياً 
المحسن عالي الغلة والقابل البصل 

والقمح  "مبافطيللخزن لفترة طويلة "
غنيمي. بل ويحصل أولئك المزارعون 

ستمرون بإنتاج على منافع نقدية حيث ي
سواء لمثل تلك األصناف البذور وبيع 

او لشركات أو لتجار بذور لمزارعين 

تشجيع المزارعين على  -
المشاركة والتطوير والتحسين 

للموارد الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة

تجارة إنتاج وتداول تشجيع  -
البذور لتلبية احتياجات السوق 

نظراً لمحدودية مؤسسات 
القطاع العام لتوفير الكميات 
الكافية من البذور المحسنة 

نطاق زراعتها وتوسيع 
وتطبيق تقاناتها في البيئات 

 الزراعية المختلفة.
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ويجنون المنافع منها بصورة موازية لما 
تقوم به المحطات البحثية أو المؤسسة 

العامة إلكثار البذور المحسنة وبما يلبي 
 حتياجات السوق من البذور ا

المزارعين على حصول تيسير  
الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة    

تقوم المؤسسة العامة إلكثار البذور 
)حكومية( بتوفير البذور المحسنة 

تشجيعية ، اعترافا  للمزارعين بأسعار
المزارعين في الحصول على تلك  بحق

وعادة ما تقوم بالتعاقد مع عدد  ،البذور
من المزارعين في االقاليم المختلفة 

تحت إشراف فني من إلنتاج البذور 
ويحصل المزارعون على المؤسسة 

ومضمونة لتقوم  منافع نقدية مجزية
المؤسسة كجهة معتمدة بدورها ببيعها 

أو لمزارعين آخرين في نفس المنطقة 
مناطق أخرى بحيث تصل لعدد أكبر 

 من المزارعين  وبأسعار معقولة.

يستفيد المزارعون من 
أمكانيات  مؤسسة أكتار البذور 

في تحسين وتنقية وغربلة  
للحصول على بذور نظيفة 

ومحسنة من السالالت 
والتي تتم واالصناف المحلية 

في الغالب عادة تحت إشراف 
الكادر الفني المؤهل من 

 منتسبي المؤسسة 

 

يتم أشراك المزارعين في الدورات  بناء قدرات المزارعين 
التدريبية وورش العمل عبر المشاريع 

الدولية اإلقليمية ووالبرامج الوطنية و
ادراكا والخارج التي تنفذ في اليمن 

ين ودورهم واعترافا بحقوق المزارع
في تحقيق التنمية الزراعية واألمن 

 الغذائي.

كثير من المزارعين حصل 
وتطبيقات عملية على تدريب 

وجوالت استطالعية تخصصية 
مكنهم من التعامل وتداول مّما 

البذور بطريقة فنية وتجارية ، 
فعالً بعض المزارعين بدأوا و

غير يمارسون العمل البحثي 
 ،اففي استنباط االصنالرسمي 
بمارسة وا بدامنهم والبعض 

 العمل التجاري في بيع البذور
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لنظرائهم المزارعين وتجار 
 ... البذور 

توعية المزارعين بأهمية التنوع 
 الحيوي الزراعي  

يقوم المركز الوطني لالرشاد واالعالم 
وية الزراعي بتنفيذ برامج ارشادية وتوع

الموارد  للمزارعين في مجال الحفظ
 النباتية واستخدامها المستدام  الوراثية

ضورة استدامة مثل هذه  -
األنشطة والبرامج والمواد 

اإلعالمية والتوعوية 
 واإلعالمية

 

الرسمية مثل يوم  في كثير من الفعاليات تكريم المزارعين المبتكرين
الغذاء العالمي او يوم الشجرة او في 

عادة ما يتم تكريم  مواسم الحصاد
مادياً المتميزين الرواد والمزارعين 

اعترافا  وتقديرا ومعنوياً وذلك 
 بجهودهم وتحفيزاً لهم على استمرارها

= ضرورة استمرارية مثل 
هذه األنشطة التكريمية وعلى 

أال تكون موسمية ونادرة 
 الحدوث 

 

يتم نشر اصناف المزارعين على نطاق  نشر اصناف المزارعين
واسع لتشمل اعداد كبيرة من 

ارعين الذين يفتقدون او ال المز
يستطيعون الحصول على تلك االصناف 

في مناطق واقاليم مختلفة من خالل 
نظراً لعدم  المشاريع والبرامج الوطنية 

توفر مراكز أو وحدات أو فروع إلكثار 
 البذور أو المحطات البحثية.. الخ

= ضرورة توسيع التواجد 
الدائم لمؤسسات إكثار البذور 

كومية واألهلية المحسنة الح
على نطاق أوسع وفق برنامج 

زمني تدرجي مناسب ألن 
طبيعة بعض البرامج 

والمشروعات اإلغاثية 
والطارئة أو حتى التنموية منها 
غالباً ما تكون مؤقتة ولفترات 

 زمنية محدودة.
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مشاركة المزارعين  في اتخاذ 
 القرارات

ر من االطر التي يشارك ثيهناك الك -
المزارعون في اتحاذ  من خاللها 

مثل لجان التنمية المحلية ،  قرارات 
التي تشكل من السكان المحليين في 

وهذه اللجان تشارك  .المناطق واالقاليم
مع السلطات الرسمية  في اعداد 

البرامج وتنفيذها وتقييمها وتخطيط 
بمساهمات سواء هذه اللجان تشارك و

 . تنفيذ تلك المشاريع عينية او مالية عند
ويتبنى الصندوق االجتماعي للتنمية  -

وبعض المنظمات التمويلية والجهات 
هذه المنهاجية في معظم المانحة مثل 

والتنموية والخدمية المشاريع الزراعية 
 .يتم تنفيذها على نطاق واسعالتي 

وجمعيات مستخدمي التنوع الحيوي  -
الزراعي التي تم تشكيلها عبر مشاريع 

عة و / او وزارة البيئة تتبع وزارة الزرا
من المزارعين المستفيدين من التنوع 

ويشارك  ،الحيوي في مناطقهم
المزارعون في حفط وتنمية واستخدام 

 التنوع الحيوي الزراعي 
في وادي  جمعيات مستخدمي المياه -

زبيد والتي تم تشكيلها في اطار مشروع 
تطوير الري كان لها دور في تنفيذ 

الزراعية من خالل برنامج االيضاحات 
المشاركة في تخطيط االنشطة وتنفيذها 

 وتقييمها ....

يشارك ممثلوا المزارعين  -
والمجتمعات المحلية في 

مختلف مراحل العمل التنموي 
والخدمي في قراهم ومناطقهم 

بصورة فاعلية وبما يكفل 
ستدامة التدخالت وتحقيق ا

وسواًء  االستفادة المرجوة منها
كانوا ذكوراً أو إناثاً وفق مبدأ 

التحسس لمفهوم النوع 
االجتماعي في التنمية في 

التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
والتقييم. وتحتاج مثل هذه 

االتجاهات أو بعضها على 
األقل إلى تحويلها إلى عمل 

 مؤسسي فاعل ومستدام.
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وكذلك الحال في مشروع الحفاظ على  -
  الحوض المائي ألمانة العاصمة ؟!؟

يشارك ممثلون عن االتحاد التعاوني  - حاد التعاوني الزراعياالت
الزراعي والجمعيات النوعية التابعة له 
في بعض األطر متعددة األطراف التي 

تشكلها الجهات المعنية مثل وزارة 
 الزراعة والري

يشجع االتحاد على إنشاء الجمعيات  -
التخصصية النوعية كالخدمات الزراعية 

 الزراعي وغيرهاوالتسويق 

يحتاج هذا االتحاد أو  -
الجمعيات التابعة له إلى تأمين 

نصوص تشريعية تكفل له 
المشاركة على نحو أفضل في 

بعض األطر الحكومية الخاص 
بمؤسسات القطاع العام ليكون 

شريكاً فاعالً في التنمية 
الزراعية واستدامة استخدام 
الموارد البيئية بما في ذلك 

اثية النباتية المصادر الور
 والحيوانية للزراعة والغذاء.

 

م بشأن 1998لسنة  20قانون رقم 

 تداول البذور والمخصبات

يهدف القانون الى تمكين المزارعين في 
الحصول على البذور واستخدامها على 

أحسن وجه ، ويعنى بتنظيم وتسجيل 
االصناف ، وحماية حقوق الملكية  

   .لمستنبطي االصناف

القانون إلى تطوير يحتاج  -
بعض مواده أو الئحته التنفيذية 

بحيث يستوعب االتجاهات 
والمضامين التي أكدت عليها 
المعاهدة الدولية وغيرها من 

االتفاقيات والمواثيق التي 
وقعت عليها الحكومية اليمنية 
باألحرف األولى أو صادقت 
عليها في إطار توفير الغطاء 
القانوني والتشريعي لمثل هذه 

المفاهيم والمضامين وتطويرها 
 نحو األفضل

 



  


