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 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 االجتماع الثالث لفريق اخلرباء التقين املعين حبقوق املزارعني

 2020أغسطس/آب  28-25اجتماع افرتاضي، 

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

 

 مقدمة

لتشجيع إعمال حقوق املزارعني  اخليارات املتاحةا يف دورته الثامنة ابملخطط لوضع أحاط اجلهاز الرائسي علمً  -1
، كما أعّده فريق اخلرباء التقنيني املخصص املعين حبقوق من املعاهدة الدولية 9وتوجيهه وتعزيزه على النحو الوارد يف املادة 

املزارعني (فريق اخلرباء) يف اجتماعه الثاين، وقّرر أنه قد يشّكل أساًسا إلمتام مهمة فريق اخلرباء يف هذا الصدد. وطلب اجلهاز 
 اخلرباء. عمل فريق ريا من األمانة إعداد الواثئق لتيسالرائسي أيضً 

جرد التدابري الوطنية وأفضل ابتباع اهليكل الذي وضعه فريق اخلرباء ووافق عليه اجلهاز الرائسي، وابالستناد إىل  -2
لتشجيع إعمال  اخليارات املتاحةأعّد األمني بناًء عليه مشروع  املمارسات والدروس املستفادة من إعمال حقوق املزارعني،

 من املعاهدة الدولية. 9ه على النحو الوارد يف املادة حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيز 
 .لمسات األخرية عليهفريق اخلرباء ويضع ال هبذه الوثيقة لينظر فيه املرفق يفاملشروع  هذا يرد -3
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 املرفق  

 9اخليارات املتاحة لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على النحو الوارد يف املادة 
 من املعاهدة الدولية

 املعلومات األساسية والتربير املنطقي -أوالً 

من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، فإن مسؤولية إعمال حقوق  2-9ا للمادة وفقً  -1
يتخذ كل طرف و  .املزارعني، من حيث ارتباطها ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان

ا ابلتشريعات الوطنية لديه، تدابري حلماية وتدعيم ا، ورهنً لك مالئمً ا الحتياجاته وأولو�ته، وحسبما يكون ذمتعاقد، وفقً 
 حقوق املزارعني.

ولالستفادة من التجارب اليت ّمت التوصل إليها حىت اليوم، يقوم اجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية  -2
اصة ة وأصحاب املصلحة ذات الصلة بصورة مستمرة، وخبلألغذية والزراعة (أو املعاهدة الدولية) بدعوة األطراف املتعاقد

قوق املزارعني على على اخليارات املمكنة لتنفيذ ح عرض آرائهم وجتارهبم وأفضل ممارساهتم كمثالٍ ، إىل منظمات املزارعني
 من املعاهدة الدولية. 9املادة  على حنو ما تنّص عليه، الصعيد الوطين

وكّلفه  ،فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني (فريق اخلرباء) دورته السابعةاجلهاز الرائسي يف أنشأ وقد  -3
إجراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضل املمارسات والدروس املستخلصة من إعمال حقوق املزارعني على 

خيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني  جراءا إىل اجلرد، إبدً من املعاهدة الدولية؛ وابلقيام استنا 9حنو ما تنص عليه املادة 
 1من املعاهدة الدولية. 9وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تنص عليه املادة 

جرد التدابري الوطنية وأفضل املمارسات والدروس املستفادة من إعمال حقوق ووضع فريق اخلرباء، بدعم من األمانة،  -4
 صحاب املصلحة يف بلدان خمتلفة.مها كّل من األطراف املتعاقدة وأ(اجلرد)، وهو جتميع للتدابري/ املمارسات اليت قدّ  املزارعني

بسبب ضيق الوقت وحجم العمل، ونظرًا إىل التقدم  اخلياراتغري أن فريق اخلرباء مل يتمكن من إ�اء مهمته ووضع  -5
رباء اجلهاز الرائسي بعقد اجتماع إضايف لفريق اخلرباء لتمكينه من استكمال الكبري الذي مت إحرازه حىت اآلن، أوصى فريق اخل

 مهامه.

 2021-2020ا، يف دورته الثامنة، إىل عقد اجتماع إضايف لفريق اخلرباء لفرتة السنتني ودعا اجلهاز الرائسي جمددً  -6
از الرائسي، وطلب إىل األمني هبدف استكمال مهامه، على أساس االختصاصات اليت وضعت يف الدورة السابعة للجه

 إعداد الواثئق ذات الصلة لتسهيل العمل.

املعاهدة  من 9اخليارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تنص عليه املادة ُوضع مشروع و  -7
أصحاب  األطراف املتعاقدة مع قامستها؛ وكل خيار ميثل التدابري النموذجية اليت تاجلرد(اخليارات) ابالستناد إىل  الدولية

 املصلحة كأمثلة عن خيارات ممكنة.

                                                            
 http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdfبتقرير الدورة السابعة للجهاز الرائسي:  7أُنظر املرفق   1
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 اهلدف -ااثنيً 

من املعاهدة  9إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على حنو ما تنص عليه املادة  تشجيعإىل  اخلياراتهتدف  -8
 الدولية.

اخليارات املتاحة، ابالستناد إىل اخلربات اليت إعمال حقوق املزارعني من خالل إظهار نطاق تشجيع وهي ترمي إىل  -9
 األطراف املتعاقدة مع أصحاب املصلحة ذات الصلة، مبا يف ذلك يف أقاليم وسياقات خمتلفة. قامستهامت التوصل إليها وت

لية؛ من املعاهدة الدو  9هذه اخليارات ابملادة  ية اتصالإعمال حقوق املزارعني من خالل تفسري كيف توجيهوترمي إىل  -10
 وما هي أنواع التدابري اليت قد تُتخذ يف العادة. ؛وملاذا ميكن اعتبارها خيارات لتوجيه إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه

إعمال حقوق املزارعني، مع اإلقرار ابإلسهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية واألصلية واملزارعون  تعزيزوترمي إىل  -11
عامل، وما زالوا يقدمونه ألجل صيانة وتنمية املوارد الوراثية النباتية اليت تشكل قاعدة اإلنتاج الغذائي والزراعي يف مجيع أقاليم ال

 يف خمتلف أحناء العامل.

 الطبيعة والنطاق -ااثلثً 

ميكن أن يُفهم ابخليارات وكيف أ�ا ختتلف عن اخلطوط  ويف إطار عملية وضع اخليارات، نظر فريق اخلرباء يف ما -12
قدرة وجود وهذا يعين ا ميكن اختياره أو يتم اختياره. التوجيهية. فمصطلح "اخليارات" تعين فعل أو فرصة االختيار، أو شيئً 

 2يف االختيار، وأنه توجد بدائل عديدة ميكن االختيار من بينها. حق أو تقديرية

تستخدم العديد من املنظمات الدولية مصطلح "اخليارات" عندما ترغب يف تقدمي مسارات عمل أو تدابري ممكنة  -13
اختاذها لتحقيق هدف متوقع،  ميكنلتحقيق اهلدف املرجو. وابلتايل، تُفهم اخليارات على أ�ا أمثلة عن إجراءات أو تدابري 

 .القيام بشيء ما وجوبية ورة حول كيفملشتقدمي ايف حني هتدف "اخلطوط التوجيهية" إىل 

ا الحتياجاهتم وقد التزمت األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية ابختاذ التدابري حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها، وفقً  -14
وميكن أن ختتلف التدابري اليت يتخذها كل من األطراف  .ا ابلتشريعات الوطنيةوذلك حسب االقتضاء ورهنً وأولو�هتم، 

 ا إىل اختالف احتياجات البلدان املختلفة، وأولو�هتا، وأطرها القانونية وظروفها العامة.املتعاقدة بني طرٍف وآخر، نظرً 

 خمتلفة، فهي تضّم جمموعةً  ا يف بلداننـُفِّذت أو اليت يتم تنفيذها حاليً مبا أن اخليارات تقوم على التدابري الوطنية اليت و -15
ارات ببعضها البعض كما ميكن تصل العديد من اخلييوأولو�ت واحتياجات خمتلفة. وقد من اإلمكانيات ملعاجلة حاالت، 

 بينها. معاجل

 املستخدمون املقصودون/اجملموعات املستهدفة - ارابعً 

األساسية، ابالستناد إىل التزامها بتنفيذ املعاهدة  تشكل األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية اجملموعة املستهدفة -16
 واالمتثال ألحكامها.

                                                            
 )2020أبريل/نيسان  webster.com/dictionary/option-https://www.merriam )18؛ Rev.1-FR-8/AHTEG-IT/GB 2/19/4 أُنظر  2
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ن، ا مستخدمون حمتملو ارعني هم أيضً كما أن أصحاب املصلحة اآلخرون الذين قد يكونون معنيني إبعمال حقوق املز  -17
احلكومية  حلكومية الدولية وغريوخباصة منظمات املزارعني مبا يف ذلك احتاداهتم الوطنية والدولية، واملنظمات احلكومية، وا

 اليت تعمل على مستو�ت ونطاقات خمتلفة، مثل املنظمات البحثية واإلرشادية واألهلية.

 واألمر نفسه ينطبق على كيا�ت القطاع اخلاص ومنظماهتا الوطنية والدولية الرامية إىل دعم إعمال حقوق املزارعني، -18

، مبا يف ذلك من خالل الشراكات، واملبادرات اخلاصة أو برامج مسؤولية من املعاهدة الدولية 9على حنو ما تنص عليه املادة 
 الشركات.

على حنو ما تنص عليه املادة وتضّم جمموعة مستهدفة أخرى املاحنني الذين قد مييلون إىل دعم إعمال حقوق املزارعني  -19
يف حقوق املزارعني يف براجمهم  نظروغري نقدية أو من خالل ال ، مثًال من خالل توفري موارد ماليةمن املعاهدة الدولية 9

 ومبادراهتم.

عالوًة على ذلك، إن األطراف غري املتعاقدة ومجيع األنواع األخرى من املنظمات اليت تعمل على إعمال حقوق  -20
 كمصدر إهلام وتوجيه.  اخلياراتا املزارعني قد تستخدم أيضً 

 دليل الوثيقة -اخامسً 

 اخليارات
ا، ابتباع املخطط الذي وافق عليه فريق اخلرباء. وابلنسبة لكل خيار، هناك تفسري ا موّحدً منطً يتبع وصف كل خيار  -21

 ملاهية اخليار، وأنواع التدابري اليت تـُّتخذ عادًة.

 الفئات
متّ استخدام جمموعة من إحدى عشرة فئة لتنظيم اخليارات، حيث تُعرض خيارات عديدة ضمن كل فئة. وتتّم اإلشارة  -22

شرح سبب اعتبار التدابري املدرجة مع من املعاهدة الدولية،  9املادة  إىل األحكام ذات الصلة الواردة يفابلنسبة إىل كل فئة 
 3ا يف اجلرد.. واسُتخدمت الفئات ذاهتا أيضً حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزهيف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال 

االعرتاف مبسامهات اجملتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واملزارعني يف صون املوارد الوراثية النباتية  -1
 اء/األولياء؛بدور املزارعني األمن العرتافا املستدام، مثل اجلوائز والألغذية والزراعة واستخدامه

املالية لدعم صون املزارعني واستخدامهم املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  املسامهات -2
 املسامهات يف صناديق تقاسيم املنافع؛ مثل

 �ج تشجيع األنشطة املدرة للدخل لدعم صون املزارعني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها -3
 املستدام؛

والسجالت واألشكال األخرى لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومحاية املعارف  الفهارس -4
 التقليدية؛

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا يف املوقع ويف املزرعة، مثل التدابري االجتماعية والثقافية،  املواردصون  -5
 ي وصون املواقع على مستوى اجملتمع احمللي؛التنوع البيولوج وإدارة

                                                            
 Report-FR-8/AHTEG-IT/GB/2/19أُنظر الوثيقة   3
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، 4لألغذية والزراعة من خالل بنوك البذور اجملتمعية لى املوارد الوراثية النباتيةعصول املزارعني حتيسري  -6
لموارد الوراثية الكبري ل تنوّعاليف ظل ، وسائر التدابري اليت من شأ�ا حتسني خيارات املزارعني البذوروشبكات 

 لألغذية والزراعة؛النباتية 
النهج التشاركية إلجراء البحوث حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التوصيف والتقييم،  -7

 للنبات واختيار األصناف؛ التشاركيةوالرتبية 
 ليمية والدولية؛يف صنع القرارات على املستو�ت احمللية والوطنية واإلقليمية الفرعية واإلق املزارعني مشاركة -8
 القدرات وتوعية الرأي العام؛ وتنمية التدريب -9

إلعمال حقوق املزارعني مثل التدابري التشريعية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية  القانونية التدابري -10
 والزراعة؛

 املمارسات. التدابري/ سائر -11

 التدابري )أنواعنوع (
يتضمن وصف كل خيار معلوماٍت عن أنواع التدابري اليت قد تـُّتخذ. وُتصّنف التدابري يف ما يلي ضمن التدابري  -23

 "الفنية"، و"القانونية"، و"اإلدارية" و"أنواع أخرى"، ابالستناد إىل املعايري التالية:

الربامج/ أنشطة املشاريع اليت تعّزز مسامهات املزارعني األفراد أو اجملتمعات احمللية  تشري التدابري الفنية إىل املبادرات/ •
و/أو االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  املوقع الطبيعي وخارجه املزرعة، يف الصون يفالزراعية يف 

راعة واملعرفة التقليدية ذات الصلة، والتدريب وتنمية والزراعة (مثًال، توثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والز 
واختيار  للنبات التشاركية رتبيةالالقدرات، وبنوك البذور اجملتمعية، وشبكات حافظي البذور ومعارض البذور، و 

 ، واملدارس احلقلية للمزارعني)؛األصناف

ويف اإلدارات،  ،م/املذكرات الوزارية، وبني الوزاراتوتشري التدابري اإلدارية إىل األوامر التنفيذية، والتعليمات/التعامي •
 ؛وما إىل ذلكدّو�ت، واخلطوط التوجيهية، ، واملالربوتوكوالت، ووضع االعرتافواجلوائز/

وتشري التدابري القانونية إىل القوانني والسياسات وأي صكوك قانونية أخرى (مرسوم، قانون، مشروع قانون أو  •
 الوطين/اإلقليمي؛سواها) على املستويني 

وتشري التدابري األخرى إىل مجيع التدابري أو املمارسات األخرى، مبا يف ذلك الدراسات، والعمل يف جمال الدعوة  •
 واألدوات املالية.

 التدابري يف اجلرد. نوع (أنواع)ا لتصنيف واسُتخدمت املعايري ذاهتا أيضً 

 واجلرد ابلتقاريرالعالقة 

التقارير املقّدمة من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة، واليت تقامسوا من خالهلا خرباهتم املستمدة من إعمال  -24
 .اخلياراتو اجلردحقوق املزارعني يف بلدان خمتلفة، تشكل أساس 

                                                            
 مبا يف ذلك خمازن البذور.  4
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ة كأمثلة ، ترد قائمة ابلتدابري/املمارسات اليت اقرتحها كّل من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحاجلردففي  -25
، حيث يتّم وصفها ابلتفصيل، مبا يف ذلك مع معلومات حمددة ات املمكنة، مع رابط لكل منها ابلتقرير األصلياخليار  عن

 ة.النتائج األساسية والدروس املستفادعن التاريخ والسياق، واملكّو�ت الرئيسية، و 

ند وصف كل خيار إىل العديد من األمثلة هذه املعلومات بصيغة عامة أكثر وموجزة، حيث يست اخلياراتوتقّدم  -26
بعد كل خيار. ولالّطالع على املزيد من اخلربات التجريبية املتصلة بكل  اجلرداملقّدمة. وترد بعض األمثلة التوضيحية من 

 .اجلرد الّطالع علىخيار، ُيشّجع القارئ على ا
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األصلية واملزارعني يف صون املوارد الوراثية  االعرتاف مبسامهات اجملتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب: 1الفئة 
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، مثل اجلوائز واإلقرار بدور املزارعني األمناء/األولياء

 من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل األحكام ذات الصلة من املادة 
  1-9املادة 

  أ 2-9املادة  
  ب 2-9املادة 
  ج 2-9املادة 
  3-9املادة 

 ؟اعتبار التدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزهملاذا ميكن 
ألطراف املتعاقدة ابإلسهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية واألصلية من املعاهدة الدولية، تعرتف ا 1-9يف املادة 

. ويتم صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدامل ، وما زالوا يقدمونهمجيع أقاليم العامل واملزارعون يف
 .مراكز املنشأ والتنوع احملصويلإلقاء الضوء بصورة خاصة على دور املزارعني يف 

العامل يف املاضي، واحلاضر واملستقبل يف جمال صون وتشري ديباجة املعاهدة الدولية إىل مسامهات املزارعني يف مجيع أقاليم 
قوق حل ااملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وحتسينها وإاتحتها. وتُعترب هذه اإلسهامات من جانب املزارعني أساسً 

 املزارعني.

ارعني واجملتمعات احمللية لذا، قد يرغب كل من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة ذات الصلة إبظهار مسامهات املز 
الزراعية على حنو أكرب، وز�دة الوعي إزاء أمهيتها، والتعبري عن االعرتاف والتقدير، و/أو تشجيع املزارعني واجملتمعات احمللية 

 .مستدامعلى حنو ة لألغذية والزراعة واستخدامها املوارد الوراثية النباتيالزراعية على مواصلة جهودهم لصون 

و/أو اجملتمعات احمللية الزراعية ّممن يسامهون  املزارعني األمناء/األولياءواجلوائز لتكرمي  كافآتامل إقامةألف:  1 اخليار
 ابرزاملستدام على حنو  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامهاصون يف 

مقابل مسامهاهتم االستثنائية  و/أو اجملتمعات احمللية الزراعية املزارعني األمناء/األولياءاملكافآت واجلوائز لتكرمي ميكن إقامة 
مثًال مبناسبة  املكافآت واجلوائز. وميكن تقدمي هذه املستدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامهاصون  يف

 اهلدا� الرمزية.االهتمام العام؛ وقد تتضمن املكافآت النقدية، أو الشهادات، أو اللوحات، أو امليداليات أو  تسرتعيأحداث 

إزاء أمهية صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على  العامة التوعيةكما أن اجلوائز واملكافآت تساعد يف 
ئز على مواصلة عملهم وتوسيع نطاقه. ويف األجل الطويل، قد يفضي الوعي العام إىل حنو مستدام، وتشّجع متلقي اجلوا

املوارد الوراثية النباتية لألغذية لتوليد دخل إضايف من صون  اجملتمعات احمللية الزراعيةو  زارعني األمناء/األولياءللمإاتحة فرص 
 ألنشطتهم.والزراعة واستخدامها على حنو مستدام و/أو مجع أموال إضافية 
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 نوع (أنواع) التدابري اليت تـُّتخذ عادة
  الفنية

 * اإلدارية

 * القانونية

  غريها

 خاصة. انونية يف حال أنشأت احلكومات هذه اجلوائز واملكافآت كجزء من تشريعاتٍ القدارية و اإلتدابري الميكن أن تـُّتخذ *

 أمثلة عن تدابري ممكنة

  2001قانون "محاية األصناف النباتية وحقوق املزارعني" لعام  يف إطار املرّبني واملزارعنياالعرتاف واجلوائز للمزارعني  •
 http://www.fao.org/3/ca7946en/ca7946en.pdf -(اهلند/آسيا)

 جائزة اللوبياء الذهبية  •
 http://www.fao.org/3/ca8217en/ca8217en.pdf(السويد/أورواب) 

ابء: إلقاء الضوء على دور وخربة املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية يف صون و/أو تنمية املوارد الوراثية  1اخليار 
 النباتية لألغذية والزراعة من خالل ذكر أمسائهم يف السجالت الرمسية

، ميكن ذكر اسم املزارع ما نفٍ هبدف التعبري عن االعرتاف مبسامهة املزارع أو اجملتمع احمللي الزراعي يف صون و/أو تنمية ص
أو اجملتمع احمللي يف السجالت الرمسية، مثل سجالت األصناف، بعد موافقتهم. وقد حتصل حاالت مماثلة يف حال كان يتم 

بصورة ، أو يف حال متت تنميتها متخصصني يف ها اجملال أو جمتمعات حملية األصناف وتنميتها من جانب أفراد صون
 تشاركية.الرتبية الأو برامج  مشاريع ضمن مشرتكة

ا، مبا يرفع مستوى الوعي إزاء ومن خالل ذكر اسم (أمساء) املزارعني أو اجملتمعات احمللية، تصبح مسامهتهم أكثر وضوحً 
 ا لتذّكر هذه املسامهات بصورة مجاعية.دورهم كمزارعني ومربني وخرباء حمليني. وقد تكون هذه طريقة أيضً 

 اليت قد تُتخذ عادةً  وع (أنواع) التدابرين
  الفنية

 * اإلدارية
  القانونية

  غريها

وطين  فهرس، مثًال يف ليا حتت اسم املزارع أو اجملتمع احملمسّجًال رمسيً  ما دارية يف حال كان صنفالتدابري اإلقد تـُّتخذ *
 لألصناف.

http://www.fao.org/3/ca7946en/ca7946en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8217en/ca8217en.pdf
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 مكنةاملتدابري الأمثلة عن 

الصنفان األصناف التقليدية يف السجل الوطين لألصناف يف كواب ( االعرتاف مبسامهات املزارعني من خالل تسجيل •
 )األول والثاين

 http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf(كواب/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

Fحتت اسم مزارع إللقاء الضوء على دوره بر�مج تشاركي لرتبية النباتيف تسجيل األصناف اليت ّمتت تنميتها  •

5 
 /en.pdf8212en/ca8212ca/3http://www.fao.org(السودان/أفريقيا) 

 
جيم: حتديد مواقع هامة للرتاث على الصعيد احمللي، والوطين أو العاملي لصون املوارد الوراثية النباتية  1اخليار 

 واستخدامها على حنو مستدام
املوارد الوراثية النباتية واستخدامها على حنو لتعزيز االعرتاف أبمهية هذه املواقع لصون  مواقع للرتاث طريقةً  ديدقد يشكل حت

 املرتبط هبا.نوع البيولوجي الزراعي ، والتمستدام

التنمية االقتصادية، والدراسات  يف األجل الطويل قد جتمع بني الصون و وتشكل عادًة هذه املواقع للرتاث والصون مبادراتٍ 
العلمية و/أو العمل الرتبوي. وميكن تعزيز أدوار الفاعلني احملليني وشبكاهتم من خالل هكذا مبادرات، مثًال من خالل 

 .نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العامليةالروابط ابملبادرات والربامج العاملية، مثل حمميات الغالف اجلوي أو 

 التدابري اليت قد تُتخذ عادةً  نوع (أنواع)

  الفنية
  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 مكنةاملتدابري الأمثلة عن 

 إعالن إقليم مقاطعة كواتكاشي، إكوادور، منطقة تراث ثقايف للتنوع البيولوجي •

 http://www.fao.org/3/ca7934en/ca7934en.pdf(إكوادور، أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

 نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العامليةاالعرتاف ابجملتمعات احمللية الزراعية من خالل  •

 /en.pdf8721en/ca8721ca/3http://www.fao.orgالشرق األدىن) /اإلسالمية إيرانمجهورية (

 

                                                            
الرفيعة يف املناطق يرد وصف هذا املثل يف اجلرد ضمن التدبري التايل/املمارسة التالية: "الرتبية التشاركية للنبات من أجل تنمية وإطالق أصناف من الذرة   5

 البعلية يف السودان". 

http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8212en/ca8212en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7934en/ca7934en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8721en/ca8721en.pdf
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صون املزارعني واستخدامهم املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة : املسامهات املالية لدعم 2الفئة 

 مثل املسامهات يف صناديق تقاسم املنافع
 من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 

  1-9املادة 
  أ2-9املادة 
  ب 2-9املادة 
  ج 2-9املادة 

  3-9املادة 

 لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه؟ا ملاذا ميكن اعتبار
تقاسم  املشاركة املتكافئة يفاتفقت األطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها، مبا يف ذلك احلق يف 

ا على أن احلقوق ب). وتنّص الديباجة أيضً  2-9(املادة  راثية النباتية لألغذية والزراعةاملنافع الناشئة عن استخدام املوارد الو 
، هي حقوق اقتسام املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ املعاهدة، مبا يف ذلك املعرتف هبا يف

 أساسية إلعمال حقوق املزارعني.

وقد تشكل املسامهات املالية لدعم أنشطة املزارعني من أجل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 
فضًال عن املسامهات يف صناديق اقتسام املنافع، إمكانيات لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة للعمل املستدام، 

ا طريقة للتعبري عن التقدير ألنشطة املزارعني واجملتمعات االجتاه. وحسب كيفية وضع هذه التدابري، فقد تُعترب أيضً  هذا يف
 ).1-9باتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام (املادة احمللية الزراعية من أجل صون املوارد الوراثية الن

ألف: توفري األموال للمزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية الذين يقومون بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  2اخليار 
 والزراعة، وتنميتها واستخدامها املستدام

واجملتمعات احمللية الزراعية الذين يقومون بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، األموال للمزارعني ميكن أن تتوّفر 
من خالل برامج وطنية، أو التعاون الدويل أو من خالل أنواع أخرى من الشراكات،  وتنميتها واستخدامها املستدام

 ذلك القطاع اخلاص واملبادرات احمللية. يف مبا

األموال مثًال على موارد امليزانية العامة، أو دعم املاحنني أو على املوارد اآلتية من املؤسسات اخلاصة، مثًال وقد تعتمد هذه 
املستندة على مشاريع مسؤولية الشركات. وقد تكون متاحة أبشكال خمتلفة، مبا يف ذلك عن طريق املسامهات يف ميزانيات 

 للحصول عليها. زارعون أو منظمات املزارعني طلباتٍ أن يقدم املاملنظمات املنّفذة، أو كأموال تنافسية ميكن 

وقد تشمل األنشطة املمّولة مثًال، صون واستخدام موارد وراثية نباتية خاصة لألغذية والزراعة، والبحوث، وتنمية القدرات، 
 أو تنمية سلسلة السوق وسلسلة القيمة.
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 تـُّتخذ عادة قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية

  اإلدارية

  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة
• AGUAPAN (Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Centro de Perú) 

 http://www.fao.org/3/ca8101en/ca8101en.pdf(بريو/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

 نشر خطة العمل الوطنية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام مع منظمات املزارعني  •
 en/ca8226en.pdfhttp://www.fao.org/3/ca8226(سويسرا/أورواب) 

 : املسامهة يف صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدوليةءاب 2اخليار 
مباشرًة يف املشاريع اليت تدعم املزارعني يف البلدان النامية يف جمال  صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدوليةيستثمر 
االبتكارية الرامية إىل تكييف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ا املشاريع والشراكات ع احملاصيل؛ ويدعم أيضً صون تنوّ 

مع االحتياجات املتغّرية. ومجيع البلدان النامية اليت هي أطراف متعاقدة يف املعاهدة الدولية مؤهلة لتقدمي طلب متويل مبوجب 
 6صندوق تقاسم املنافع.

املقدمة من مستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ّمت احلصول ويعتمد صندوق تقاسم املنافع على املدفوعات 
. وإضافًة إىل هذه املدفوعات القائمة على املستخدمني، قد يقرر األطراف املتعاقدة ألطرافعليها من خالل النظام املتعدد ا

من أجل تقاسم املنافع اليت تنشأ بصورة عامة ا تقدمي مسامهات طوعية يف صندوق تقاسم املنافع وأصحاب املصلحة أيضً 
عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف قطاع تربية النبااتت ويف قطاع البذور، أو يف قطاعات أخرى 

 قطاع الزراعة واألغذية). يف (مثالً 

القيمة اليت تتوّلد يف القطاع االقتصادي املشار ولتوضيح فكرة تقاسم املنافع، قد تتطابق هذه املدفوعات مع حصة حمددة من 
 إليه. وابملقابل، قد يتم التعهد مببلغ اثبت كدعم سنوي.

                                                            
 .treaty/cfp4/cfp_4_2017_a3_en.pdf-www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant قائمة البلدان املؤهلة متاحة على املوقع  6

، IT/GB-3/09/Reportُوضعت ابالستناد إىل تصنيف البنك الدويل لالقتصاد�ت، إثر قرار صادر عن اجلهاز الرائسي يف دورته الثالثة (الوثيقة  وقد
 )3/2009 ، القرار3-ألف املرفق

http://www.fao.org/3/ca8101en/ca8101en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8226en/ca8226en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cfp4/cfp_4_2017_a3_en.pdf
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 تـُّتخذ عادة قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية

  اإلدارية

  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 7للمهنيني يف جمال البذور والنبااتتلتجّمع الوطين الفرنسي لاملسامهة السنوية الطوعية  •

 http://www.fao.org/3/ca8726en/ca8726en.pdf(فرنسا/أورواب) 

 الدعم السنوي لصندوق تقاسم املنافع •

 /en.pdf8154en/ca8154ca/3http://www.fao.org(النرويج/أورواب) 
  

                                                            
 املصادر العامة واخلاصة". -يرد وصف هذا املثل يف اجلرد ضمن التدبري التايل/املمارسة التالية: "التمويل اخلارجي  7

http://www.fao.org/3/ca8726en/ca8726en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8154en/ca8154en.pdf
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األنشطة املدرة للدخل لدعم صون املزارعني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة �ج تشجيع : 3الفئة 
 واستخدامها املستدام

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 
  1-9املادة 
  أ 2-9املادة 
  ب 2-9املادة 
  ج 2-9املادة 
  3-9املادة 

 لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه؟ا ميكن اعتبارملاذا 
إلسهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية واألصلية من املعاهدة الدولية، تعرتف األطراف املتعاقدة اب 1-9يف املادة 

اإلنتاج الغذائي  وتنمية املوارد الوراثية النباتية اليت تشكل قاعدةً  ونألجل ص يقدمونهوما زالوا واملزارعون يف مجيع أقاليم العامل، 
ملوارد الوراثية النباتية ا). وابلتايل، فإن النُـُهج اليت تسّهل توليد الدخل من صون 1-9(املادة  والزراعي يف خمتلف أحناء العامل

 ا للمزارعني ملواصلة أنشطتهم يف هذا الصدد أو توسيع نطاقها.قد تشكل حتفيزً  لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

ا على اختاذ التدابري حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها، مبا يف ذلك محاية املعرفة التقليدية ذات واتفقت األطراف املتعاقدة أيضً 
ملتكافئة يف تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد املشاركة اأ) و  2-9الصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املادة 

 ب). 2-9(املادة  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ومن خالل األنشطة املدرّة للدخل، مثل تطوير سلسلة القيمة، قد يكون املزارعون قادرين على مواصلة تربية املوارد الوراثية 
ا على مواصلة استخدام املعرفة التقليدية ذات . وقد يكونون قادرين أيضً لوال ذلك للفقدانعرضة ة لألغذية والزراعة املالنباتي

الصلة، وتقامسها ونشرها. وحسب كيفية وضع األنشطة، ميكن تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية 
 ات الفاعلة على امتداد السلسلة، مبا يف ذلك املزارعني.لألغذية والزراعة، مثالً من خالل مبيعات منتجات حمددة، بني اجله

اصة اخلنباتية الوراثية الموارد للا للمزارعني مواصلة حفظ، واستخدام، وتبادل وبيع بذور وقد تتيح األنشطة املدرة للدخل أيضً 
 ).3-9لألغذية والزراعة اليت تشملها األنشطة (املادة 

صون املوارد  الناشئة عنألف: إجراء و/أو دعم األنشطة الرتوجيية لتعزيز طلب املستهلك على املنتجات  3اخليار 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

ألغذية صون املوارد الوراثية النباتية ل الناشئة عناألنشطة الرتوجيية لتعزيز طلب املستهلك على املنتجات ميكن أن تشمل 
األغذية، واألسواق اخلاصة ابلتنوع البيولوجي الزراعي أو الطبخ، ومهرجا�ت األغذية التقليدية،  والزراعة واستخدامها املستدام
 واملعارض أو أحداث مماثلة.

الفنادق، ويتمثل اهلدف العام هلذه األنشطة برفع مستوى اهتمام املستهلكني واملهنيني، مثل الطهاة يف املطاعم وأصحاب 
ا يضً عليها. وقد تعّزز أ ابملنتجات التقليدية و/أو اجلديدة املصنوعة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وحتفيز الطلب

ع األغذية واألمناط الغذائية الصحية، اليت قد يستفيد منها املزارعون واجملتمعات األنشطة الرتوجيية املبادرات للتشجيع على تنوّ 
 حمللية الزراعية يف �اية املطاف.ا
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الطلب فرص التسويق ابلنسبة للمزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية، مبا يتيح هلم مواصلة  ارتفاع ويف األجل الطويل، قد يزيد
أيضًا على  ابلفقدان لوال ذلك. وقد يكونون قادرين عّرضةزراعة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت قد تكون م

مواصلة استخدام املعرفة التقليدية ذات الصلة، وتطبيقها ونشرها، ومواصلة حفظ بذور احملاصيل واألصناف احمللية، 
 واستخدامها وتبادهلا وبيعها.

 تـُّتخذ عادة قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية
  اإلدارية

  القانونية

  اغريه

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 (G-Difa) يف معرض التنوع الوراثي اصيلاحمل بنيمباراة  •

 http://www.fao.org/3/ca7981en/ca7981en.pdf (إندونيسيا/آسيا)

 ا"مبادرة "األغذية دومً  •

 /en.pdf4161en/ca4161ca/3http://www.fao.org(على الصعيد العاملي) 

، للتكّيف ذات مسات حمددة: وضع سالسل القيمة للمحاصيل، واألصناف والسكان احملليني ءاب 3اخليار 
 استخدامات أو منافع أخرى ذات أو

واألصناف والسكان احملليني طريقًة لتوليد احلوافز للمزارعني وشركائهم يف السوق قد يشكل وضع سالسل قيمة للمحاصيل، 
من أجل مواصلة جهودهم املشرتكة وتوسيع نطاقها لصون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، هبدف توليد 

 ا واستحداث فرص العمل يف املناطق الريفية.الدخل أيضً 

القيمة على التعاون بني جهات فاعلة خمتلفة، مبا يف ذلك املزارعني، وجمهزي األغذية،  ويستند وضع سالسل
وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املستخدمة وأصحاب الفنادق، والبائعني ابلتجزئة واملستهلكني. ويف حال امل والطهاة

بصورة تقليدية أو �درة، قد جتري حبوث و/أو أنشطة رائدة لتنمية اخلربة الضرورية على مجيع مستو�ت السلسلة وتبليغ منافع 
 املنتجات وجودهتا احملددة للمستهلكني. 

ء و/أو إثراء املعرفة التقليدية ذات الصلة ابملوارد الوراثية النباتية وابلتايل ميكن أن يساهم وضع سلسلة القيمة يف إعادة إحيا
لألغذية والزراعة، وحسب كيفية تصميم األنشطة، يساهم يف تقاسم املنافع بني الشركاء يف السلسلة. وميكن أن يواصل 

 ا حفظ، واستخدام، وتبادل وبيع بذور احملاصيل واألصناف احمللية.املزارعون أيضً 

http://www.fao.org/3/ca7981en/ca7981en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf
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 تـُّتخذ عادة قد واع) التدابري اليتنوع (أن

  الفنية
  اإلدارية

  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 "Iermana ، "سلسلة القيمة الصغرية جملموعة حملية متنوعة من الشيلموضع  •

 http://www.fao.org/3/ca8108en/ca8108en.pdf(إيطاليا/أورواب) 

 مشروع هريلوم لألرز •
 /en.pdf7901en/ca7901ca/3http://www.fao.org (الفلبني/آسيا)

. وغري ذلكجيم: استخدام أدوات مثل املؤشرات اجلغرافية، وخمططات إصدار الشهادات، وأختام املنشأ،  3اخليار 
لتيسري عملية توليد القيمة وتسويق املنتجات املصنوعة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احمللية/غري 

 املستخدمة على حنٍو كافٍ 
أختام املنشأ وخمططات إصدار الشهادات، إللقاء الضوء على الرتابطات بني منتجات ة، و املؤشرات اجلغرافيميكن استخدام 

حمددة، مبا يف ذلك املنتجات املستمدة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعية، ذات مناطق منشأ حمددة و/أو ممارسات 
 اإلنتاج، والتجهيز والتسويق.

ق أدوات امللكية الفكرية أو العالمات التجارية اليت تسّهل اإلبالغ عن القيم اليت قد تكون وقد تعتمد هذه التدابري على تطبي
 مرتبطة مبنتج، مثًال، من خالل إعطائه هوية بصرية واضحة.

يتصل ابملمارسات  قد تدعم املؤشرات اجلغرافية وأدوات مماثلة عملية تقاسم املعرفة التقليدية واستخدامها املتواصل، مثالً يف ما
التقليدية يف الزراعة والتجهيز، وتسمح للمزارعني وسائر الفاعلني يف سلسلة القيمة احلصول على أسعار ممّيزة للمنتجات اليت 

 رات.ا للمزارعني ملواصلة زراعة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تشملها هذه املبادا قد يشكل حتفيزً ذمتّ حتديدها. وه

 تـُّتخذ عادة قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 بر�مج ختم املنشأ •

 http://www.fao.org/3/ca7910en/ca7910en.pdf(شيلي/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

 املؤشرات اجلغرافية •

 http://www.fao.org/3/ca7942en/ca7942en.pdf(فرنسا/أورواب) 

 

http://www.fao.org/3/ca8108en/ca8108en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7901en/ca7901en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7910en/ca7910en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7942en/ca7942en.pdf
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والسجالت واألشكال األخرى لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومحاية املعارف  الفهارس: 4الفئة 
 التقليدية

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 

  1-9املادة 

  أ 2-9املادة 

  ب 2-9املادة 

  ج 2-9املادة 

  3-9املادة 

 ؟لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزها اعتبارملاذا ميكن 
اتفقت األطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها، مبا يف ذلك حلماية املعرفة التقليدية ذات الصلة 

 أ). 9-2ا ابلتشريعات الوطنية (املادة حسبما هو مالئم ورهنً ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

وقد تكون التدابري جلمع املعرفة التقليدية، وتوثيقها، وتقامسها ونشرها مفيدةً لز�دة الوعي اإلمجايل واالعرتاف أبمهيتها واحلؤول 
أن توّفر ، الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احملليةالتدابري، مثل سجالت التنوع البيولوجي احمللية و  وإبمكاندون فقدا�ا. 

 احلماية للمعرفة التقليدية من االستخدام أو التخصيص غري املتفق عليه.

ألف: مجع وتوثيق املعرفة التقليدية حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املعرفة املتصلة  4اخليار 
 ابلزراعة واالستخدام

سجالت التنوع املعرفة التقليدية حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وزراعتها واستخدامها من خالل ميكن توثيق 
قواعد  العامة للمادة الوراثية أو الفهارسوقواعد البيا�ت، مبا يف ذلك على سبيل املثال  والفهارسالبيولوجي احمللية، واجلردات، 

ة اليت ترّكز على أصناف املزارع أو السالالت فقط. كما أن التجمعات مثل التنوع البيولوجي الزراعي، البيا�ت املتخصص
 ا الفرص لتوثيق ومجع املعرفة التقليدية.ومعارض البذور أو معارض الطبخ ميكن أن توفر أيضً 

خدمني املتوقعة: على سبيل املثال، وميكن أن يعتمد شكل هذه اجملموعات املعرفية، وهيكلها ومضمو�ا على جمموعات املست
قد تعتمد فهارس األصناف املقرر استخدامها من جانب املزارعني على األوصاف اليت يستخدمها املزارعون عادًة. 

ا توثيق املعرفة املتصلة ابملوارد الوراثية اخلاصة لألغذية والزراعة، مثل أصناف احملاصيل، قد تشمل اجملموعات أيضً  إىل وإضافةً 
 ملفاهيم الثقافية األوسع اليت قد تكون هذه املعرفة مرتسخًة فيها، مبا يف ذلك اآلراء العامة أو نظم التصنيف.ا

وميكن أن تعرتف احلكومات احمللية مبجموعات املعرفة التقليدية أو ميكن أن تودع اجملموعات لدى املؤسسات الوطنية، 
 ون احملليون و/أو اجملتمعات احمللية الزراعية.بوصفه سجًال عاماً للمعرفة اليت ميلكها املزارع
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 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية
 * اإلدارية
  القانونية

  غريها

. خاضعة إلدارة رمسية، مثل املؤسسات وغري ذلكميكن أن تـُّتخذ التدابري اإلدارية يف حال كانت الفهارس، والسجالت، *
 اجلينات.العامة أو بنوك 

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 سجل التنوع البيولوجي احمللي  •
 http://www.fao.org/3/ca8142en/ca8142en.pdf (نيبال/آسيا)

 اجلرد اإلسباين للمعرفة التقليدية املتصلة ابلتنوع البيولوجي الزراعي •
 /en.pdf8204en/ca8204ca/3http://www.fao.org (إسبانيا/أورواب)

 ابء: إجراء و/أو دعم األنشطة لتقاسم ونشر املعرفة التقليدية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 4 اخليار
املعرفة التقليدية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل التجمعات واألحداث،  تقاسم ونشرقد حيصل 

مثل حلقات العمل والندوات، ومهرجا�ت ومعارض البذور؛ أو قد جيري تيسريه من خالل تشكيل شبكات، أو مجعيات 
ا األنشطة الثقافية . وقد تتضمن هذه األنشطة أيضً وغري ذلك، ورذالب حافظيأو جمموعات من املزارعني األمناء/األولياء، و 

 لتذكر املعرفة التقليدية بصورة مجاعية وتناقلها. املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مثل رواية القصص كطريقةٍ 

ا على تناقل أو إعادة إحياء املهارات يضً وإضافًة إىل تيسري االتصاالت والتبادل العام للمعرفة والتجارب، قد يتم الرتكيز أ
 العملية، مثل تقنيات التكاثر احملددة املستخدمة لبعض احملاصيل، أو إعداد األطباق التقليدية.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية
  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 موعات احمللية الزراعية وداخل هذه اجملموعاتوتبادل اخلربات بني اجملتقاسم املعرفة  •

 http://www.fao.org/3/ca8170en/ca8170en.pdf(بريو/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

• Kålrotsakademien (األكادميية السويدية) 

 http://www.fao.org/3/ca8219en/ca8219en.pdf(السويد/أورواب) 
 

http://www.fao.org/3/ca8142en/ca8142en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8204en/ca8204en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8170en/ca8170en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8219en/ca8219en.pdf
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جيم: وضع الصكوك للمزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية إلدارة احلصول على املعرفة التقليدية املتصلة  4اخليار 
 ابملوارد الوراثية النباتية ابالستناد إىل القواعد احملددة ذاتياً 

ة التقليدية املتصلة وضع الصكوك للمزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية إلدارة احلصول على املعرف ميكن أن تستند عملية
إىل األنشطة جلمع هذه املعرفة وتوثيقها. وميكن وضع الربوتوكوالت اليت حتّدد القواعد احملددة ذاتياً،  ابملوارد الوراثية النباتية

واإلجراءات، واألحكام والشروط للحصول على املوارد اليت ميكن استخدامها كقاعدة لتفاعالت األفراد و/أو اجملتمعات 
ية مع اجلهات الفاعلة اخلارجية، مثل ممثلي احلكومة، أو الشركات أو منظمات البحوث، يف ما يتعلق حبصوهلا على احملل

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملعرفة التقليدية ذات الصلة يف منطقة اجملتمع احمللي.

لفاعلة واملؤسسات العاملة على نطاقات خمتلفة، من النطاق وميكن أن تساعد هذه األدوات يف إقامة الروابط بني اجلهات ا
. وقد تساعد أيضًا املزارعني واجملتمعات نشاء قاعدة واضحة للتفاعالت بينهااحمللي إىل النطاق الوطين و/أو الدويل، ويف إ

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية احمللية الزراعية يف االستفادة من التزامات بلدا�ا يف إطار االتفاقيات الدولية، مثل 
لألغذية والزراعة وبروتوكول �غو�، وتعزيز دورهم يف عملية تنفيذ هذه االتفاقيات الدولية، وخباصة هبدف محاية املعرفة 

 التقليدية.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية
  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 عن التدابري املمكنة مثال

 الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احمللية •
 /en.pdf4148en/ca4148ca/3http://www.fao.org (مدغشقر/أفريقيا)

 

 

 

  

http://www.fao.org/3/ca4148en/ca4148en.pdf
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لألغذية والزراعة وإدارهتا يف املوقع ويف املزرعة، مثل التدابري االجتماعية صون املوارد الوراثية النباتية  :5الفئة 
 والثقافية، وإدارة التنوع البيولوجي وصون املواقع على مستوى اجملتمع احمللي

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 
  1-9املادة 
  أ 2-9املادة 
  ب 2-9املادة 
  ج 2-9املادة 
  3-9املادة 

 
 ؟لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخياراتٍ ا ملاذا ميكن اعتبار

ابإلسهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية واألصلية واملزارعون يف مجيع تعرتف األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية 
 أقاليم العامل، وال سيما أولئك الذين هم يف مراكز املنشأ والتنوع احملصويل، وما زالوا يقدمونه ألجل صيانة وتنمية املوارد الوراثية

وإدارهتا يف املوقع/يف املزرعة طريقًة للتعبري عن التقدير للمزارعني ). وابلتايل، قد يشكل دعم صون املوارد 1-9(املادة النباتية 
 واجملتمعات احمللية وتشجيعهم على مواصلة جهودهم وتوسيع نطاقها.

ا شامًال يعتمد على نظٍم اجتماعية �جً  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا يف املوقع ويف املزرعةويشكل صون 
ية معقدة ظهرت يف مواقع حمددة. وهذا يعتمد على القيم الثقافية التقليدية واملتطورة ابستمرار، واملعرفة واملمارسات وإيكولوج

إعمال  ا التدابري يف هذه الفئة يفاالجتماعية، مبا يف ذلك تلك املتصلة ابلبذور ومواد تكاثر أخرى. لذا، ميكن أن تساهم أيضً 
 ).3-9البذور، واستخدامها، وتبادهلا وبيعها (املادة  حفظأ) و  2-9حقوق املزارعني حلماية املعرفة التقليدية (املادة 

ألف: دعم إدارة التنوع البيولوجي احمللي و/أو األنشطة العملية األخرى اليت يقوم هبا املزارعون واجملتمعات  5اخليار 
 احمللية الزراعية إلدارة املوارد الوراثية النباتية يف املوقع/يف املزرعة

واستخدامها املستدام، وهو جيمع  ا متكامًال يف صون املوارد الوراثية النباتية�جً  إدارة التنوع البيولوجي احملليتشكل 
األنشطة العملية ومتكني اجملتمعات احمللية الزراعية لتعزيز دورهم كمدراء حمليني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.  بني

 عن استخدامها وميكن أن تشمل األنشطة توثيق املوارد الوراثية النباتية احمللية لألغذية والزراعة، ورصدها وتبادهلا فضالً 
 ا إجراء أنشطة مماثلة يف مشاريع صون املوارد يف املوقع/يف املزرعة.تربية النبااتت و/أو توليد القيمة. وميكن أيضً  يف

وميكن البحث يف اعتماد النُـُهج إلدارة التنوع البيولوجي احمللي أو صون املوارد يف املوقع/يف املزرعة يف خطط العمل الوطنية 
احمللي، مبا يف ذلك يف سياق صون التنوع البيولوجي، والتنمية الريفية والزراعية. وميكن توفري األموال من خالل /أو اجملتمعي

الربامج الوطنية و/أو اجلهات املاحنة ملعاجلة احتياجات املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية اليت ّمت حتديدها، والسماح هلم 
، مثالً من خالل تنمية القدرات، وتقاسم املمارسات اجليدة، وتوليد الدخل أو االستثمارات مبواصلة أنشطتهم وتوسيع نطاقها

 ا.يف التعليم والبنية التحتية الريفية، مثل مراكز التدريب القائمة حمليً 
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 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 املمكنةأمثلة عن التدابري 
 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام يف املزرعة القائم على اجملتمع احمللي •

 http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf(بواتن/آسيا) 

 القائمة على اجملتمع احمللي من أجل إعمال حقوق املزارعنينظم التنوع البيولوجي الزراعي  •
 (إثيوبيا، وغواتيماال، وهندوراس، ومالوي، ونيبال، ونيكاراغوا/أفريقيا، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، آسيا)

http://www.fao.org/3/ca8708en/ca8708en.pdf 

 ابء: تعزيز دور وهوية املزارعني األمناء/األولياء واجملتمعات احمللية من خالل األنشطة االجتماعية والثقافية 5اخليار 
الوراثية النباتية واستخدامها ا يف صون املوارد ا رئيسيً دورً  املزارعني األمناء/األولياء واجملتمعات احملليةميكن أن يؤدي كل من 

 ا. وهم ينقلون القيم واملهارات املتصلة بصوناملستدام يف املوقع/يف املزرعة، وخباصة ابعتبارهم ميلكون معرفة تقليدية حمددة جدً 
جملتمعات احمللية ، ويضعون أمثلة ُحتتذى هبا من خالل تطبيق هذه القيم وتزويد سائر املزارعني واالنباتية املوارد الوراثية وإدارة

 ابلبذور ومواد الزراعة.

وميكن تعزيز دورهم وهويتهم مثًال، من خالل االعرتاف هبم كخرباء وأصحاب معرفة، من خالل دعم األنشطة لتبادل املعرفة 
 ألنشطتهم.بني هؤالء املزارعني واجملتمعات احمللية، من خالل تشكيل الشبكات واجلمعيات، أو من خالل توفري األموال 

ا دعوة ممثلي هؤالء املزارعني واجملتمعات احمللية إىل أحداث عامة لتسليط الضوء غلى مسامهاهتم اهلامة يف األهداف وميكن أيضً 
 اجملتمعية، مثًال لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي، أو إىل املسامهة يف صون التنوع البيولوجي.

 ةً تـُّتخذ عاد قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها
 

 عن التدابري املمكنة مثال

 تعزيز هوية املزارعني األمناء بوصفها طريقة لز�دة األمن الغذائي •

 /en.pdf7834en/ca7834ca/3http://www.fao.org(الربازيل/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8708en/ca8708en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7834en/ca7834en.pdf
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 جيم: دعم املزارعني يف إدارة مواقع الصون والرتاث 5اخليار 
مواقع الصون والرتاث هي مواقع معرتف أب�ا ذات أمهية حملية، ووطنية ودولية لصون التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك التنوع 

ا من الشبكات أو الربامج الوطنية، أو اإلقليمية لألغذية والزراعة. وقد تكون جزءً  البيولوجي الزراعي واملواد الوراثية النباتية
. وتتطلب مواقع الرتاث العامليأو  نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العامليةحمميات الغالف اجلوي أو الدولية، كما يف حال  أو

 يعملون على نطاقات خمتلفة.إدارة هذه املواقع عادًة التعاون بني أصحاب املصلحة الذين 

وميكن اعتبار املزارعني وسائر مستخدمي األراضي فاعلني رئيسيني يف جمال صون األنشطة وإدارهتا على الصعيد احمللي. 
 وابلتايل، ميكن إسناد دور واضح هلم يف وضع وتنفيذ خطط صون وإدارة أو اسرتاتيجيات للتنمية، ويف أنشطة الرصد والتقييم.

ى ذلك، ميكن دعم املزارعني املعنيني إبدارة مواقع الصون والرتاث من خالل إقامة الشبكات وتبادل املعرفة بني عالوًة عل
املشاركني من املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية، مثًال من خالل الندوات، وحلقات العمل أو تطبيقات وسائل التواصل 

 االجتماعي.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها
 أمثلة عن التدابري املمكنة

Fخطة الضما�ت للرتاث الثقايف من أجل التنوع البيولوجي الزراعي يف مقاطعة كواتكاشي، إكوادور •

8 
 http://www.fao.org/3/ca7934en/ca7934en.pdf (إكوادور/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)

 متكني اجملتمعات احمللية الزراعية/األصلية على نطاق صغري إلدارة وصون نظم الرتاث الزراعي •

 (الصني، الفلبني، تونس/آسيا، الشرق األدىن) 

املزارعني إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل بنوك البذور اجملتمعية، تيسري وصول : 6الفئة 
وشبكات البذور، وسائر التدابري اليت من شأ�ا حتسني خيارات املزارعني يف ظل توّسع تنّوع املوارد الوراثية 

 النباتية لألغذية والزراعة.

  من املعاهدة الدولية 9املادة اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من 

  1-9املادة 
  أ 2-9املادة 
  ب 2-9املادة 
  ج 2-9املادة 
  3-9املادة 

 

                                                            
للتنوع البيولوجي  تراث ثقايفمنطقة التدبري التايل/املمارسة التالية: "إعالن اإلقليم يف مقاطعة كواتكاشي، إكوادور،  ضمنيرد وصف هذا املثل يف اجلرد   8

 الزراعي"

http://www.fao.org/3/ca7934en/ca7934en.pdf
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 ؟لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزها ملاذا ميكن اعتبار
ابإلسهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية واألصلية واملزارعون يف مجيع تعرتف األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية 

وتنمية املوارد الوراثية  ونيقدمونه ألجل ص وما زالواأقاليم العامل، وال سيما أولئك الذين هم يف مراكز املنشأ والتنوع احملصويل، 
جمموعة متنوعة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ). كما أن تيسري حصول املزارعني على 1-9(املادة النباتية 

ذلك مثًال عّينات بنوك اجلينات، األصناف واجملموعات التقليدية و/أو اجلديدة قد يشجع املزارعني واجملتمعات احمللية  يف مبا
 الزراعية على مواصلة و/أو توسيع جهودهم.

أ)،  2-9فئة يف إعمال حقوق املزارعني حلماية املعرفة التقليدية (املادة كذلك، ميكن أن تساهم التدابري ضمن هذه ال
خالل توثيق، وتقاسم، وإعادة إحياء أو تنمية معرفة املزارعني املتصلة إبنتاج البذور، وجتهيزها، وختزينها وتوزيعها.  من مثالً 

، حفظ تعزيز املمارسات التقليدية لدى املزارعني يفعن طريق  3-9ا يف إعمال احلقوق املذكورة يف املادة وميكن أن تساهم أيضً 
 ا للقانون الوطين.واستخدام، وتبادل وبيع البذور أو من خالل تطوير ممارسات جديدة، وفقً 

 : إنشار و/أو دعم بنوك البذور احمللية، ونوادي البذور، وشبكات منتجي البذور أو ُ�ج مماثلةألف 6اخليار 
ا جيدة النوعية ، من بني غريها، بذورً احمللية، ونوادي البذور، وشبكات منتجي البذور أو ُ�ج مماثلة بنوك البذورميكن أن توّفر 

 ا، واليت ال ميكن احلصول عليها بسهولة لوال ذلك.للمزارعني من جمموعة من احملاصيل واألصناف املتكيفة حمليً 

عليها بصورة مجاعية. وميكن أن تقوم هبا جمموعات غري رمسية وتستند األنشطة إىل هيكليات احلوكمة احمللية والقواعد املتفق 
أو كيا�ت قانونية، من قبيل الرابطات، أو التعاونيات أو املنظمات األهلية؛ وقد تتعاون مبادرات حملية عديدة عن طريق 

جتهيزها وختزينها بشكل الشبكات أو املنظمات اجلامعة. ويقوم أعضاء هذه املنظمات إبنتاج البذور اليت ميكن اختيارها، و 
مركزي أو ال مركزي. وقد يقتصر التوزيع على األعضاء أو قد يتسع نطاقه ليشمل املستخدمني اخلارجيني، مثًال يف حال 

 تسويق كميات أكرب من البذور.

لوطنية، وقد يتم الرتكيز على صون األصناف احمللية و/أو إعادة إدخاهلا، مثًال من خالل التعاون مع بنوك اجلينات ا
 .النبات لرتبية إطار برامج عامة و/أو تشاركية نشر أصناف جديدة جرى تطويرها يف على و/أو

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
 

  الفنية
  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 إقامة وتعزيز بنوك جينات حملية وشبكات تبادل •
 http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf (كواب/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)

 رابطة صون حماصيل املزارعني يف إجيريي وبنك اجلينات احمللي •
 http://www.fao.org/3/ca4138en/ca4138en.pdf (إثيوبيا/أفريقيا)

 القرى األلف املعتمدة على ذاهتا يف البذور •
 http://www.fao.org/3/ca7983en/ca7983en.pdf (إندونيسيا/آسيا)

http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4138en/ca4138en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7983en/ca7983en.pdf
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 حافظو البذور يف النرويج •
 http://www.fao.org/3/ca8166en/ca8166en.pdf (النرويج/أورواب)

 أتمني نظم البذور احمللية من خالل نوادي البذور للمزارعني •
 /en.pdf8197en/ca8197ca/3http://www.fao.org (فييت �م/آسيا)

 ابء: تنظيم و/أو دعم مهرجا�ت ومعارض البذور 6اخليار 
ملرة واحدة أو أحداث متكررة؛ وميكن تنظيمها يف إطار االحتفاالت  ميكن إقامة مهرجا�ت ومعارض البذور بشكل حدثٍ 

إىل عرض بذور ّمت حفظها يف املزرعة ومواد تكاثر لتبادهلا �م إحياء الذكرى. وميكن دعوة املزارعني أالتقليدية أو يف 
ا من املوارد الوراثية مشاركني آخرين أو بيعها هلم. وابلتايل، ميكن أن خيتار املزارعون الزائرون من بني جمموعة متنوعة جدً  مع

ل استقطاب مشاركني من مناطق ا إبمكانية تبادل املعارف واخلربات مع املوّردين. ومن خالالنباتية، يف حني حيظون أيضً 
سر هذه األحداث حصول املزارعني على جمموعة واسعة من املوارد أكرب، مثًال خمتلف القرى أو املقاطعات، ميكن أن تيّ 

م، الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وابلتايل، ميكن أن متثل فرصًة للمزارعني لز�دة حمفظتهم من احملاصيل واألصناف اليت هتّمه
 أو حليازة بذور احملاصيل واألصناف اليت قد تكون صعبة املنال لوال ذلك.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية

  القانونية

  غريها

 
 أمثلة عن التدابري املمكنة

 مهرجان البذور للرابطة احلكومية للمزارعني يف كارنتاكا وبنوك البذور •

 /en.pdf4144en/ca4144ca/3http://www.fao.org(اهلند/آسيا) 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 9 معارض البذور اليت تنظمها •
8F(ASOCUCH) 

 /en.pdf7799en/ca7799ca/3http://www.fao.org (غواتيماال/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)

 جيم: تيسري حصول املزارعني على مواد بنوك اجلينات 6اخليار 
تيسري  ا على احلصول على جمموعة واسعة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن طريقميكن متكني املزارعني أيضً 

احلصول على املواد من بنوك اجلينات الوطنية، واإلقليمية أو الدولية. وُتستخدم بنوك اجلينات عادًة من جانب مريب النبااتت 
ا لألفراد املهتمني، مبا يف ذلك والباحثني للحصول على كميات صغرية من البذور واملواد الزراعية، إمنا قد تكون مفيدًة أيضً 

صغرية من البذور أو املواد الزراعية للمزارعني املهتمني الستخدامها املباشر  نيني. كما أن توفري كمياتٍ املزارعني والبستا
 ا لبنوك اجلينات من أجل ضمان الصون الديناميكي هلذه العّينات.ا أيضً يكون هامً  قد

بعض احملاصيل، مثل تلك اليت يتم ا تقليدية أو سالالت من قد تتضمن مواد بنوك اجلينات ذات األمهية للمزارعني أصنافً و 
ا اليت مل تعد متاحة من الناحية التجارية، بفعل انتهاء مجعها يف أحناء أخرى من العامل، فضًال عن األصناف الشعبية سابقً 

                                                            
 يرد وصف هذا املثل يف اجلرد ضمن التدبري التايل/املمارسة التالية: "احلصول على البذور من خالل شبكة من بنوك اجلينات احمللية  9
 غواتيماال، la Sierra de los Cuchumatanesيف  

http://www.fao.org/3/ca8166en/ca8166en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8197en/ca8197en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4144en/ca4144en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7799en/ca7799en.pdf
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 من خالل النظام املتعدد األطراف ملزيد من الصون مدة محاية صنف النبااتت مثًال. وتكون هذه األصناف متوفرة أحيا�ً 
 الستخدام.وا

صول املزارعني على مواد بنوك اجلينات، قد تبحث األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة يف وضع إجراءات وهبدف تيسري ح
حمددة للمزارعني للحصول على هذه املواد، مبا يف ذلك على سبيل املثال من خالل تقدمي املعلومات بطريقة تسّهل االستخدام 

 أو عن طريق وضع اتفاقات مبّسطة لنقل املواد.املباشر من جانب املزارعني، 

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 
 أمثلة عن التدابري املمكنة

 حصول املزارعني على مواد بنوك اجلينات •

 http://www.fao.org/3/ca8160en/ca8160en.pdf(النرويج/أورواب) 

 شبكة املعلومات العاملية ملوارد البالزما اجلرثومية •
 en.pdf8458en/ca8458ca/3tp://www.fao.org/ht(الوال�ت املتحدة األمريكية/أمريكا الشمالية) 

 
  

http://www.fao.org/3/ca8160en/ca8160en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8458en/ca8458en.pdf
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النهج التشاركية إلجراء البحوث حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التوصيف  :7الفئة 
 والتقييم، والرتبية التشاركية للنبات واختيار األصناف

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 

  1-9املادة 

  أ 2-9املادة 

  ب 2-9املادة 

  ج 2-9املادة 

  3-9املادة 
 

 ؟لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزها ملاذا ميكن اعتبار
ابإلسهام اهلائل الذي قدمته اجملتمعات احمللية واألصلية واملزارعون يف مجيع تعرتف األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية 

وتنمية املوارد الوراثية  ونأقاليم العامل، وال سيما أولئك الذين هم يف مراكز املنشأ والتنوع احملصويل، وما زالوا يقدمونه ألجل ص
حول املوارد الوراثية النباتية  التشاركية البحوث). وقد يكون إشراك املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية يف 1-9ة (املادالنباتية 

 طريقًة للتعبري هلم عن التقدير. لألغذية والزراعة

أ)، سيما أن األنشطة  2-9كذلك، ميكن أن تساهم التدابري ضمن هذه الفئة يف إعمال احلق يف محاية املعرفة التقليدية (املادة 
لتوثيق، وتقاسم وتطبيق املعرفة التقليدية تّتسم أبمهية كبرية لنجاح مشاريع البحوث التشاركية. عالوًة على ذلك، قد تساهم 
البحوث التشاركية يف احلق يف املشاركة على حنو متكافئ يف اقتسام املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية لألغذية 

ب)، نظراً إىل أن النتائج والنواتج العملية هلذه املشاريع قد ُتستخدم بصورة مباشرة وُتطّبق من جانب  2-9ة (املادة والزراع
 املزارعني، ممّا قد يوّلد منافع نقدية وغري نقدية.

تصلة بصون ا يف احلق يف املشاركة يف صنع القرارات حول املسائل املوحسب تصميم وتنظيم هذه املشاريع، قد تساهم أيضً 
ج)، مثًال إذا أمكن للمزارعني املشاركة يف حتديد أهداف البحوث  2-9املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام (املادة 

 وأولو�هتا.

من املعاهدة الدولية،  3-9ا مشاريع البحث التشاركية يف إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املادة وميكن أن تساهم أيضً 
كانت أنشطة البحث تشمل بصورة مباشرة أو غري مباشرة املسائل املتصلة مبمارسات املزارعني حلفظ البذور،   حال يف

واستخدامها، وتبادهلا وبيعها. على سبيل املثال، ميكن أن تعزز الفهم العلمي ألمهية هذه األنشطة من أجل صون املوارد 
ستدام؛ أو قد ترّكز على حتسني الطرق اليت يطبقها املزارعون، مثالً من خالل الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها امل

 حتديد أو تنمية املمارسات اجليدة.

ها واختيارها، مبا يف ذلك وتقييم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توصيفألف: إشراك املزارعني يف  7اخليار 
 . وعّينات بنوك اجلينات واجملموعاتاألصناف احمللية و/أو اجلديدة، 

جمموعات أكرب  وضع وتقييمها واختيارها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتوصيف إشراك املزارعني يف  يعين
 .النبات تربيةملزيد من املوارد ألغراض االختبار، هبدف حتديد املوارد األكثر مالءمًة لالستخدام املباشر و/أو  هذه من
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صناف املزارعني، أو اجملموعات ، أو األصناف التقليدية أو أيناتمن بنوك اجل عيناتٍ وميكن أن تشمل هذه التجارب 
ا على إدخال أو األصناف "املرشحة" من برامج تربية النبات. وميكن الرتكيز أيضً  املستنبطة اجلديدةاملتطورة، أو األصناف 

 املزارعون بعد يف منطقة حمددة.حماصيل أو أنواع جديدة مل يزرعها 

، ميكن أن يطّبق املزارعون وتقييمها واختيارها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتوصيف ومن خالل أنشطة مشرتكة ل
ظاهتم ا ويثرو�ا. وقد يقوم املزارعون خبياراٍت ابالستناد إىل مالح�، ويعّمقو اويتقامسو�والباحثون على السواء معارفهم، 

وأحكامهم اخلاصة، وحسب تصميم وتنظيم هذه األنشطة، حيصلون على البذور أو مواد الزراعة ملزيد من التقييم أو االستخدام 
 ا املشاركة يف صنع القرارات بشأن مسار العمل التايل.املباشر. وميكنهم أيضً 

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية

  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 الرب�مج املعّجل إلطالق البطاطا •

 /en.pdf7839en/ca7839ca/3http://www.fao.org(كندا/أمريكا الشمالية) 

 االختيار التشاركي ألصناف النبااتت •

 http://www.fao.org/3/ca8149en/ca8149en.pdf(مالوي/أفريقيا) 

النهج التشاركي للمزارعني يف ز�دة التنوع الوراثي يف حقول املزارعني حيث توجد موارد وراثية نباتية من القلقاس  •
 االستوائي

 /en.pdf6369en/ca6369ca/3http://www.fao.org اهلادئ)(اببوا غينيا اجلديدة/ جنوب غرب احمليط 

 ابء: وضع برامج أو مشاريع تشاركية لرتبية النبات 7اخليار 
أو املشاريع التشاركية لرتبية النبات إىل التعاون الوثيق بني املزارعني والباحثني يف خمتلف املراحل من مشروع  جتستند الربام

املواد األساسية، والتهجني، بر�مج تربية النبات. وابلتايل، ميكن أن يساهم املزارعون يف حتديد أهداف تربية النبات، ومجع  أو
وتقييم األصناف التجريبية، وحسب كيفية تصميم األنشطة، يسامهون يف إنتاج البذور  واختيار األجيال األوىل، واختبار

 وتوزيعها.

ومن خالل األنشطة املشرتكة، قد يقوم املزارعون والباحثون بتطبيق، وتقاسم، وتعميق وإثراء معارفهم وابملسامهة يف تنمية 
ستهلكني أو شركاء آخرين يف السوق. كذلك، ميكن األصناف اليت تستجيب إىل احتياجات ومتطلبات املزارعني وامل

 تشكل تربية النبات التشاركية طريقًة لتكييف حمفظة األصناف املتاحة للمزارعني مع الظروف املتغرية، مثل تغّري املناخ. أن

تقاسم  ملشاركة يفوحيث أنه ميكن للمزارعني استخدام األصناف اليت جتري تنميتها من خالل هذه املشاريع والربامج، ميكنهم ا
 املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

http://www.fao.org/3/ca7839en/ca7839en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8149en/ca8149en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6369en/ca6369en.pdf
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 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

 * اإلدارية
  القانونية

  غريها

املشاريع أو الربامج التشاركية لرتبية *ميكن أن تـُّتخذ التدابري اإلدارية يف حال كانت األصناف اليت جرت تنميتها من خالل 
 االنبات مسّجلة و/أو مطلقة رمسيً 

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 الرتبية التشاركية للنبات يف كواب •

 ca4347en.pdf/http://www.fao.org/3/ca4347en(كواب/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

 بية التشاركية التطويرية للنباتز�دة التنوع الوراثي وإعمال حقوق املزارعني من خالل الرت  •

 http://www.fao.org/3/ca4109en/ca4109en.pdfالشرق األدىن) /مجهورية إيران اإلسالمية(

 الرتبية على املستوى القاعدي")"(تعزيز السالالت  •

 http://www.fao.org/3/ca8145en/ca8145en.pdf(نيبال/آسيا) 

 جيم: إجراء حبوث تشاركية حول جوانب أخرى من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 7اخليار 
ا على جوانب أخرى من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك األبعاد بحوث التشاركية أيضً ميكن أن تركز ال

االجتماعية، أو االقتصادية أو الثقافية. وميكنها مثًال أن ترّكز على القيم الثقافية أو املعرفة التقليدية اليت تستند إليها عملية 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. كذلك، ميكن أن تشمل دراسة نظم إيكولوجية اجتماعية صون وإدارة املزارعني للموارد 

ا منها، أو املسائل ا، قد تكون عملية صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام جزءً أوسع نطاقً 
 النباتية لألغذية والزراعة. املؤسسية ذات األمهية ابلنسبة إىل حوكمة املوارد الوراثية

وميكن تصميم هذه الدراسات حبيث يتعاون املزارعون والباحثون من خالل املشروع، مبا يف ذلك من خالل تقاسم، وتطبيق 
 ودمج أنواع خمتلفة من املعرفة والتشارك يف حتقيق النتائج.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت

  الفنية

  اإلدارية

  القانونية

  غريها
 أمثلة عن التدابري املمكنة

 ألغراض السياحة الزراعية Sierra del Rosarioإعداد خارطة اهلوية الثقافية البيولوجية يف حممية الغالف اجلوي  •

 /en.pdf4347en/ca4347ca/3http://www.fao.org(كواب/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

البحوث التشاركية لتيسري تعاون املزارعني، واملصّدرين والوكالء يف السوق املركزي يف جمال وضع سالسل القيمة  •
 للفاكهة واخلضار يف وادي األردن

 /en.pdf8122en/ca8122ca/3http://www.fao.org(األردن/الشرق األدىن) 

http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4109en/ca4109en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8145en/ca8145en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8122en/ca8122en.pdf
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مشاركة املزارعني يف صنع القرارات على املستو�ت احمللية والوطنية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية  :8الفئة 
 والدولية

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 

  1-9املادة 

  أ 2-9املادة 

  ب 2-9املادة 

  ج 2-9املادة 

  3-9املادة 

 ؟تدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزهال ملاذا ميكن اعتبار
املزارعني، مبا يف ذلك احلق يف املشاركة التدابري حلماية وتدعيم حقوق اتفقت األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية على اختاذ 

، املوارد النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ونري، بشأن املسائل املرتبطة بصيف صنع القرارات، على املستوى القط
 ج). 2-9(املادة  ا ابلتشريعات الوطنيةا، ورهنً حسبما يكون ذلك مالئمً 

للمزارعني و/أو منظماهتم يف هيئات صنع القرارات و/أو تنظيم عمليات احلوار، مثالً  وقد تشمل املشاركة التمثيل الرمسي
كن أن تـُّتخذ يف املستقبل. ويف حني لتقييم االحتياجات على حنو مشرتك أو تبادل اآلراء يف إطار اإلعداد للقرارات اليت مي

لقرارات اليت تـُّتخذ على مستو�ت أخرى، مبا يف ذلك ا ما تعتمد بشكل متبادل على اأن القرارات على الصعيد الوطين غالبً 
املستوى الدويل، أو الوطين الفرعي أو احمللي، قد يكون من املفيد تيسري مشاركة املزارعني يف عملية صنع القرارات حول 

 املسائل ذات الصلة على املستو�ت كافة.

ألف: ضمان متثيل املزارعني و/أو منظماهتم يف اللجان االستشارية الوطنية، أو اهليئات، أو اجملالس  8اخليار 
 املوارد الوراثية النباتية وإدارهتا واستخدامها املستدامجمموعات العمل اليت تعاجل املسائل املتصلة بصون  أو

اللجان االستشارية القرارات أو األجهزة االستشارية، مثل ميكن أن يتمثل املزارعون و/أو منظماهتم يف خمتلف عمليات صنع 
املسائل املتصلة بصون املوارد الوراثية النباتية وإدارهتا  اليت تعاجلالوطنية، أو اهليئات، أو اجملالس أو جمموعات العمل 

 .واستخدامها املستدام

أن توضع القواعد واإلجراءات، مبا يف ذلك وحسب كيفية وضع هذه التدابري، ميكن أن تقوم على أساٍس قانوين؛ ميكن 
 خالل االستفادة من املعايري، واملبادئ واملمارسات اليت جرى تطويرها يف سياقات أخرى، مثل إطار احلقوق اإلنسانية. من

يتعلق حبماية أصناف النبااتت والبذور، وتصميم  وميكن أن تشارك هذه األجهزة يف إعداد و/أو صنع القرارات، مثًال يف ما
 الربامج الوطنية أو توزيع األموال لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.
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 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

 * اإلدارية
 * القانونية

  غريها
ىل القوانني أو األوامر ني يف أجهزة صنع القرارات مثالً إالتدابري القانونية واإلدارية يف حال استند متثيل املزارعميكن أن تـُّتخذ *

 اإلدارية.

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 مشاركة املزارعني يف عملية صنع القرارات •

 /en.pdf8117en/ca8117ca/3http://www.fao.org(الياابن/آسيا) 

 األجهزة االستشارية للرب�مج الوطين للموارد الوراثية النباتية •

 ca8221en/ca8221en.pdf/http://www.fao.org/3(السويد/أورواب) 

 ابء: تنظيم عمليات احلوار بني السياسات مبشاركة املزارعني و/أو املنظمات اليت متثلهم 8اخليار 
يف صنع القرارات من خالل عمليات احلوار بني السياسات اليت  ا ضمان مشاركة املزارعني واملنظمات اليت متثلهمميكن أيضً 

تسمح للمزارعني وممثليهم ابملشاركة، مبا يف ذلك من جمموعة من اخللفيات واملنظمات أو الذين يتمتعون خبربة حمددة. وميكن 
 أن ُتستخدم نتائج هذه العمليات حبيث يسرتشد هبا صانعو القرارات، مثل الوزارات ذات الصلة.

بني احلكومة، واملنظمات الزراعية، ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات  شاوراتوميكن أن تشمل التدابري املمكنة مثًال امل
البحثية و/أو ممثلي القطاع اخلاص. وميكن تنظيمها بشكل مائدات مستديرة، ومؤمترات، ومنصات متعددة أصحاب 

 ملرة واحدة أو بشكل منتظم.. ابعتبارها أحدااثً تُنّظم وغري ذلكاملصلحة، 

وميكن أن ُتستخدم لوضع جداول أعمال اسرتاتيجية، ومواكبة عمليات التغيري، والتصدي للتحد�ت واالحتياجات أو وضع 
 احللول املمكنة للمشاكل اليت ّمت حتديدها، مبا يف ذلك تلك املتصلة ابلسياسات واألطر القانونية.

 خذ عادةً تـُتّ  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية

  القانونية

  غريها
 أمثلة عن التدابري املمكنة

• " SNP- صحاب املصلحة للحوار والتشاور بني احلكومة، واجملتمع أيري ومزارعون"، وهي منصة متعددة بذور، ومعا
 املدين الزراعي والبحوث لتعزيز االعرتاف بنظم البذور للمزارعني

 http://www.fao.org/3/ca6363en/ca6363en.pdf (مايل/أفريقيا)
 ، غواتيماالSierra de los Cuchumatanesاملعلومات وعمليات املشاركة لتنفيذ حقوق املزارعني يف منطقة  •

 /en.pdf7818en/ca7818ca/3http://www.fao.org (غواتيماال/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

http://www.fao.org/3/ca8117en/ca8117en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8221en/ca8221en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6363en/ca6363en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7818en/ca7818en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7818en/ca7818en.pdf
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 التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام :9الفئة 

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 
  1-9املادة 
  أ 2-9املادة 
  ب 2-9املادة 
  ج 2-9املادة 
  3-9املادة 

 ؟لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزها ملاذا ميكن اعتبار
احمللي يعتمد إعمال حقوق املزارعني على اجلهات الفاعلة اجملتمعية اليت تعمل على نطاقات خمتلفة (مثال من النطاق 

النطاق الدويل)، وتتمتع مبستو�ت خمتلفة من املعرفة واخلربة. وابلتايل، قد يدعم التدريب، وتنمية القدرات وتوعية الرأي  إىل
 .9العام إعمال حقوق املزارعني، وفق ما تنّص عليه مجيع األحكام ذات الصلة يف املادة 

هوم اإلمجايل حلقوق املزارعني و/أو دعم قدرات اجلهات الفاعلة لتحقق وميكن أن ترّكز تنمية القدرات على التوعية إزاء املف
أدوارها يف إعمال حقوق املزارعني، مثالً كأصحاب حقوق أو ممثلني لألجهزة التنفيذية والتشريعية، وللمجتمع املدين والقطاع 

 اخلاص.

مهيتها 9اخليار   ألف: تعزيز الفهم والتوعية إزاء املفهوم اإلمجايل حلقوق املزارعني وأ
. تعزيز الفهم والتوعية إزاء املفهوم اإلمجايل حلقوق املزارعني وأمهيتهال ميكن استخدام جمموعة واسعة من التدابري املمكنة

و منصات احلوار، ومحالت التوعية، واستخدام اإلعالم وتشمل هذه التدابري مثًال املشاورات العاملية، واإلقليمية والوطنية أ
 ومواد بناء القدرات، وأشكاًال خمتلفة من العروض ملمثلي املنظمات، واملنتجني واملواطنني بصورة عامة.

دامها وتضم إمكانيات أخرى املؤمترات واألحداث العامة اليت تركز على صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخ
 املستدام من أجل تسليط الضوء على مفهوم حقوق املزارعني وأمهيتهم، أو إقامة التحالفات، والشراكات واحلمالت.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 املنظمات، واملنتجني واملواطنني بصورة عامة يف نيكاراغواثلي عرض حقوق املزارعني على مم •

 /en.pdf6351en/ca6351ca/3http://www.fao.org(نيكاراغوا/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

 املشاورات العاملية حول حقوق املزارعني •

 /en.pdf8153en/ca8153ca/3http://www.fao.org) (املستوى العاملي

http://www.fao.org/3/ca6351en/ca6351en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8153en/ca8153en.pdf
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ابء: تعزيز قدرات املزارعني ومنظماهتم للمشاركة بصورة فعالة يف احلوار بني السياسات وعمليات صنع  9اخليار 
 القرارات

، قد يكون بصورة فعالة يف احلوار بني السياسات وعمليات صنع القراراتاملشاركة كي يتمكن املزارعون ومنظماهتم من 
الضروري تعزيز قدراهتم، وخباصة يف احلاالت حيث يفتقر املزارعون للخربة يف ما يتعلق ابلتفاعالت مع صانعي السياسات  من

لكتابة فضًال عن التبادل واملؤسسات ذات الصلة. وقد يكون التدريب، أو االسرتاتيجية، أو حلقات العمل اخلاصة اب
 ا من هذه املبادرات.والز�رات االّطالعية أو املشاورات مجيعها جزءً 

وميكن أن تضطلع احلكومة، واملنظمات األهلية والبحثية ومنظمات اجملتمع املدين، فضًال عن املاحنني الدوليني، أبدواٍر هامة 
 يم مثل هذه التدابري.يف دعم هذه املبادرات، مثًال من خالل متويل و/أو تنظ

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها
 أمثلة عن التدابري املمكنة

القانون الذي شارك املزارعون يف وضعه حول الزراعة (مدونة الزراعة املستدامة يف بلدية أركان، مشال كوتباتو،  •
 الفلبني)

 /en.pdf8193en/ca8193ca/3http://www.fao.org (الفلبني/آسيا)
 العمل على السياسات - )2(صاد أمن احل = بر�مج زرع التنوع •

آسيا، أمريكا / ونيبال والوس، وميامنار،وفييت �م، الصني، وغواتيماال، وبريو، وزامبيا، وزمبابوي، و  وأوغندا،(
 /en.pdf8715en/ca8715ca/3http://www.fao.orgالالتينية والبحر الكارييب، وأفريقيا) 

ة النباتية لألغذية جيم: تعزيز القدرات الفنية و/أو التنظيمية لدى املزارعني يف ما يتصل بصون املوارد الوراثي 9اخليار 
 والزراعة واستخدامها املستدام

الوراثية النباتية لألغذية مطلوبة كي ينّفذ املزارعون بصورة فعالة التدابري العملية لصون املوارد  الفنية و/أو التنظيمية القدرات
، مبا يف ذلك إنتاج ونشر البذور، وبنوك البذور احمللية، والرتبية التشاركية للنبااتت أو تقييم والزراعة واستخدامها املستدام

 .وغري ذلكاألصناف، 

ا يف هذه التدابري. وحسب حالة واحتياجات املشاركني أو اجملموعات  هامً هلذا السبب قد تشكل تنمية القدرات مكو�ً 
ال خمتلفة، مبا يف ذلك مثًال حلقات العمل، واستخدام اإلعالم (مبا يف ذلك املستهدفة، ميكن تنفيذ تنمية القدرات أبشك

الكتّيبات الفنية واملنشورات)، ومدارس املزارعني احلقلية فضًال عن جمموعات املزارعني املربني، ومريب البذور أو حافظي 
 . وغري ذلكالبذور، 

مات املزارعني، واجملتمع احمللي، واملنظمات البحثية ومنظمات صحاب املصلحة، مبا يف ذلك منظوقد يؤدي ممثلو احلكومات وأ
 ا يف هذا اخلصوص، مثًال من خالل متويل و/أو تنظيم هذه التدابري.ا هامً اجملتمع املدين فضًال عن املاحنني الدوليني دورً 

http://www.fao.org/3/ca8193en/ca8193en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8715en/ca8715en.pdf
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 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

بناء القدرات وتعزيز الصون الديناميكي واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي الزراعي يف النظم اإليكولوجية  •
 التقليدية يف الفلبني/الصون يف املوقع لألصناف التقليدية

 /en.pdf8186en/ca8186ca/3http://www.fao.org(الفلبني/آسيا) 

التدريب وأنشطة التوعية للمزارعني ورابطاهتم من تنظيم مركز املوارد الوراثية النباتية يف املعهد الوطين للبحوث  •
 والتكنولوجيا الزراعية والغذائية

 /en.pdf8202en/ca8202ca/3http://www.fao.org(إسبانيا/أورواب) 

  

http://www.fao.org/3/ca8186en/ca8186en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8202en/ca8202en.pdf
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القانونية إلعمال حقوق املزارعني مثل التدابري التشريعية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية  تدابريال :10الفئة 
 لألغذية والزراعة

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 

  1-9املادة 
  أ 2-9املادة 
  ب 2-9املادة 
  ج 2-9املادة 
  3-9املادة 

 ؟لتدابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزها ملاذا ميكن اعتبار
اتفقت األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية على أن مسؤولية إعمال حقوق املزارعني، إىل حّد ما تتصل ابملوارد الوراثية 

ا ا، ورهنً حسبما يكون ذلك مالئمً النباتية لألغذية والزراعة، تقع على احلكومات الوطنية. ويتعني على الطرف املتعاقد، 
). وُتذكر العديد من عناصر حقوق 2-9التدابري حلماية وتدعيم حقوق املزارعني (املادة  ابلتشريعات الوطنية لديه، اختاذ

ئة املزارعني، مبا يف ذلك محاية املعارف التقليدية املتعلقة ابملوارد الوراثية النباتية، واملشاركة املتكافئة يف تقاسم املنافع الناش
لزراعة، احلق يف املشاركة يف صنع القرارات على املستوى الوطين بشأن املسائل استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية وا عن

إىل احلقوق اليت يتمتع هبا املزارعون يف حفظ البذور/مواد اإلكثار احملتفظ  3-9ج). وتشري املادة -أ 2-9ذات الصلة (املادة 
 .املزارع ويف استخدامها وتبادهلا وبيعها هبا يف

االلتزامات اليت قامت هبا يف إطار االتفاقات الدولية، ميكن أن تبحث حكومات األطراف املتعاقدة وأصحاب وهبدف تنفيذ 
املصلحة يف استعراض و/أو مراجعة القانون الوطين القائم، وإجراء تعديالت أو وضع قانون جديد للمناطق غري املشمولة 

 بعد.

ور البالد و/أو التشريعات والسياسات املتعلقة ابلزراعة والبيئة ألف: دمج مفهوم حقوق املزارعني يف دست 10اخليار 
 وإجراءاهتا ذات الصلة

قد يشكل استعراض كيفية تنفيذ حقوق املزارعني يف الوقت احلاضر أو مدى أتثرها ابألطر القانونية القائمة اخلطوة األوىل 
 واإلجراءات املتصلة هبا.ابجتاه دجمها يف القوانني الوطنية ذات الصلة، والسياسات 

وهلذه الغاية، ميكن وضع القوانني اجلديدة والسياسات واإلجراءات املتصلة هبا حبيث تغطي مجيع اجلوانب اليت تُعترب ذات 
الصلة، أو ميكن مراجعة و/أو تعديل القوانني والسياسات القائمة. وقد تغطي هذه السياسات والقوانني املسائل ذات الصلة 

ارد الوراثية النباتة لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وحبقوق املزارعني، مثل التشريعات الوطنية بشأن التنوع بصون املو 
 البيولوجي، واملوارد الوراثية النباتية، والبذور، ومحاية أصناف النبااتت أو حقوق السكان األصليني.
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 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 األمثلة عن التدابري املمكنة

 حقوق املزارعني يف األمم والسكان األصليني الريفيني •

 /en.pdf4108en/ca4108ca/3http://www.fao.org(بوليفيا/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) 

 )2016(وطنية بشأن املوارد الوراثية النباتية يف السودان التشريعات ال مشروع •
 /en.pdf8211en/ca8211ca/3http://www.fao.org(السودان/أفريقيا) 

 ية و/أو اإلجراءات املتصلة بهابء: تعزيز حقوق املزارعني من خالل قانون امللكية الفكر  10اخليار 
ميكن أن تُلَحظ حقوق املزارعني يف قوانني امللكية الفكرية، مثل القوانني اليت توفر احلماية للحماية التقليدية واجلديدة املتصلة 

أو املؤشرات  ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ومحاية أصناف النبااتت، وبراءات االخرتاع، والعالمات التجارية
اجلغرافية. وحتدد هذه القوانني عادًة املادة أو املنتج املنوي محايته، واملتطلبات أو الشروط ملقدمي الطلبات فضًال عن نطاق 

ا احلقوق أو الشروط ملستخدمي املادة أو املنتج الذي حيظى ابحلماية، مبا يف ذلك مثًال احلقوق ومدهتا. وقد تضع أيضً 
 قوم املزارعون يف إطارها حبفظ بذور األصناف احملمية، واستخدامها وتبادهلا /أو بيعها.الشروط اليت قد ي

ومن خالل تصميم هذه القوانني حبيث يتم األخذ يف االعتبار حقوق املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية، ميكنها أن تساهم 
تعديالت على القوانني القائمة، ووضع قوانني جديدة يف إعمال هذه احلقوق. وميكن حتقيق ذلك مثًال من خالل إجراء ال

أو من خالل تغيري اإلجراءات اإلدارية للتطبيق أو التنفيذ. وتشمل األمثلة املمكنة القوانني الفريدة من نوعها بشأن حقوق 
جودة أو أصناف مريب النبااتت وحقوق املزارعني أو اإلجراءات اخلاصة حلماية املعرفة التقليدية و/أو تسجيل أصناف مو 

 املزارعني.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

  أمثلة عن التدابري املمكنة
 2001محاية القانون بشأن أصناف النبااتت وحقوق املزارعني،  •

 /en.pdf7945en/ca7945ca/3http://www.fao.org(اهلند/آسيا) 

 االستثناءات حلقوق امللكية الفكرية (استثناء االستخدام اخلاص وغري التجاري واستثناء البذور اليت ُحتفظ يف املزرعة) •

 /en.pdf8102en/ca8102ca/3http://www.fao.org(االحتاد األورويب/أورواب) 

http://www.fao.org/3/ca4108en/ca4108en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8211en/ca8211en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7945en/ca7945en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8102en/ca8102en.pdf
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 جيم: تعزيز حقوق املزارعني من خالل قوانني البذور و/أو اإلجراءات املتصلة هبا 10اخليار 
توفري املرونة للمزارعني لالستمرار ميكن أن تُلحظ حقوق املزارعني يف قوانني البذور واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة من خالل 

ور، ذا للتسويق القانوين للبيف حفظ البذور، واستخدامها، وتبادهلا و/أو بيعها. ويف احلاالت اليت يكون تسجيل الصنف إلزاميً 
عات ميكن إجياد أو توسيع نطاق اإلمكانيات للمزارعني لتسجيل األصناف، مثالً ألصناف املزارعني، أو األصناف أو اجملمو 

 ذات قدرة تكّيف واستخدامات حمددة.

وهذا قد يشمل وضع إجراءات مبسطة و/أو معايري لتسجيل هذه األصناف، والرسوم املخفضة أو الدعم الناشط للمزارعني 
 لبذور املستخدمة ألغراض غري جتارية.وضع اإلعفاءات لا واجملتمعات احمللية الزراعية لتسجيل األصناف. وميكن أيضً 

 تـُّتخذ عادةً  قد اع) التدابري اليتنوع (أنو 
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة

 اخلطوط التوجيهية الرمسية لتسجيل أصناف املزارعني يف نيبال •

 /en.pdf7849en/ca7849ca/3http://www.fao.org(نيبال/آسيا) 

 اللوائح السويسرية بشأن "األصناف املتخصصة" •

 http://www.fao.org/3/ca8225en/ca8225en.pdf(سويسرا/أورواب) 

 الوطنية و/أو اإلجراءات للحصول على املوارد وتقاسم منافعهادال: تعزيز حقوق املزارعني من خالل القوانني  10اخليار 
املشاركة املتكافئة يف تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية تشمل اإلمكانيات ملعاجلة حقوق املزارعني يف 

اليت يقوم املزارعون واجملتمعات احمللية لألغذية والزراعة حتديد القواعد اليت ترعى احلصول على هذه املوارد، وخباصة تلك 
الزراعية إبدارهتا يف املزرعة ويف املوقع. وقد تستند هذه القواعد على اإلجراءات الدولية املتفق عليها، مثل املوافقة احلّرة 

ية الثقافية احمللية. واملسبقة واملستنرية، أو استخدام أدواٍت مثل السجالت احمللية للتنوع البيولوجي والربوتوكوالت البيولوج
 يتخذ تقاسم املنافع أشكاًال خمتلفة، نقدية وغري نقدية، حسب نوع االستخدام. وقد

يف إطار العديد من االتفاقات الدولية،  ومبا أن التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها قد تكون مطلوبةً 
استعراض متطلبات مجيع االتفاقات ذات الصلة وتنفيذها بطريقة متسقة،  ذلك مثًال اتفاقية التنوع البيولوجي، ميكن يف مبا

 مثًال من خالل إقامة نظم "الشباك الواحد" للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.

http://www.fao.org/3/ca7849en/ca7849en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8225en/ca8225en.pdf
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 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها

 أمثلة عن التدابري املمكنة
نظام "الشباك الوحيد" للتنفيذ املشرتك للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبروتوكول  •

 �غو�

 http://www.fao.org/3/ca4106en/ca4106en.pdf(بنن/أفريقيا) 

2015Fسياسة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف بواتن،  •

10 

 /en.pdf4346en/ca4346ca/3http://www.fao.org (بواتن/آسيا) 
 

  

                                                            
وسياسة  2003ن، يرد وصف هذا املثل يف اجلرد ضمن التدبري التايل/املمارسة التالية: "األحكام بشأن حقوق املزارعني يف قانون التنوع البيولوجي يف بوات  10

 ".2015احلصول على املوارد وتقاسم املنافع يف بواتن، 

http://www.fao.org/3/ca4106en/ca4106en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
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 مارسات املتدابري/سائر ال :11الفئة 

  من املعاهدة الدولية 9اإلشارة إىل احلكم/األحكام ذات الصلة من املادة 

 * 1-9املادة 
 * أ 2-9املادة 
 * ب 2-9املادة 
 * ج 2-9املادة 
 * 3-9املادة 

 حسب تركيزها. ،9قد تشري اخليارات يف هذه الفئة إىل أحكام خمتلفة واردة يف املادة  *

 ؟دابري املدرجة يف هذه الفئة كخيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزهالت ملاذا ميكن اعتبار
، فضًال عن الدعم العام للمزارعني واجملتمعات تتضمن التدابري يف هذه الفئة البحوث العلمية و/أو اإلجراءات االبتكارية

 واستخدامها املستدام. احمللية الزراعية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وحسب املوضوع والنطاق، ميكن أن تتصل هذه التدابري جبوانب خمتلفة من حقوق املزارعني. على سبيل املثال، قد تساعد 
)؛ وميكن أن تساعد 1-9البحوث حول املمارسات التقليدية واحلالية للمزارعني يف تعزيز االعرتاف هبذه املمارسات (املادة 

عم دحتديد االحتياجات، واقرتاح و/أو وضع ممارسات ابتكارية، أو ُ�ج، أو أدوات أو تكنولوجيات قد تتدابري أخرى يف 
 ).3-9ج؛ املادة -أ 2-9إعمال حقوق املزارعني (املادة 

ألف: إجراء الدراسات بشأن صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وإدارهتا واستخدامها املستدام،  11اخليار 
 ذلك اجلوانب التكنولوجية، واالجتماعية االقتصادية والثقافية يف مبا

على تعميق الفهم  استخدامها املستدام وأبشأن صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وإدارهتا ميكن أن تركز الدراسات 
العلمي ملمارسات املزارعني واحتياجاهتم فضًال عن األسباب الكامنة، والقيم، والبىن االجتماعية أو النتائج االقتصادية. 

 ا يف تعزيز املمارسات احلالية، مثًال من خالل إجياد حلول ابتكارية للمشاكل اليت جرى حتديدها.تساهم أيضً  وقد

 بري أخرى تدعم إعمال حقوق املزارعني.ان توّفر األدّلة الضرورية الستهداف و/أو تصميم تدوإبمكان هذه الدراسات أ

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

 * اإلدارية
  القانونية

  غريها
*ميكن أن تـُّتخذ التدابري اإلدارية يف حال مثًال ُوجدت جمموعات من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و/أو يف حال 

 .وغري ذلكجرى توثيق املعرفة التقليدية يف قواعد البيا�ت، 
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 أمثلة عن التدابري املمكنة

 مشروع األخوات الثالثة •

 /en.pdf7836en/ca7836ca/3http://www.fao.org(كندا/أمريكا الشمالية) 

 النوع االجتماعي وإنتاج العدس يف إثيوبيا الريفية •

 en.pdf7858aen/c7858ca/3ttp://www.fao.org/h(إثيوبيا/أفريقيا) 

 املعرفة التقليدية للرؤية الكونية يف األنديز •
 /en.pdf8173en/ca8173ca/3http://www.fao.org (بريو/أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)

 ترعي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ابء: دراسة وحتليل السياسات واألطر القانونية اليت 11اخليار 
يف حتديد مواطن القوة  دراسة وحتليل السياسات واألطر القانونية اليت ترعي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةقد تساعد 

حتليل مستوى االتساق، والضعف يف السياسات والقوانني احلالية اليت ميكن أن تؤثر على إعمال حقوق املزارعني و/أو 
ا احللول لسّد الفجوات يف االلتزامات الدولية، والتشريعات اإلقليمية، والوطنية والوطنية الفرعية. وميكنها أن تقرتح أيضً  مثالً 

 اليت ّمت حتديدها.

من شأ�ا أن ميكن أن توفر هذه الدراسات األدّلة الضرورية من أجل استهداف و/أو تصميم تدابري إضافية على حنو أفضل 
 تدعم إعمال حقوق املزارعني.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية

 * القانونية
  غريها

 زءاً من العمليات التشريعيةالقانونية يف حال كانت الدراسات ج* ميكن أن تـُّتخذ مثًال التدابري 

 أمثلة عن التدابري املمكنة
 حتليل السياسة لتحديد الفجوات يف اإلطار القانوين للبذور يف ما يتعلق إبعمال حقوق املزارعني يف بوركينا فاسو •

 http://www.fao.org/3/ca6460en/ca6460en.pdf(بوركينا فاسو/أفريقيا) 

 التجاري مشروع االستخدام اخلاص وغري •

 http://www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf(هولندا/أورواب) 

 طرق إعمال حقوق املزارعني يف املشاركة يف صنع القرارات •

 /en.pdf7796en/ca7796ca/3http://www.fao.org(على الصعيد العاملي) 

جيم: تعزيز حصول املزارعني على التكنولوجيات الزراعية اجلديدة، مبا يف ذلك األصناف، والبذور  11اخليار 
 واملمارسات الزراعية

املشاريع و/أو الربامج اليت يستخدم املزارعون  تعزيز حصول املزارعني على التكنولوجيات الزراعية اجلديدةتتضمن التدابري ل
من خالهلا هذه التكنولوجيات اجلديدة، مبا يف ذلك احملاصيل واألصناف اجلديدة، والبذور املوثقة و/أو ممارسات الزراعة 

http://www.fao.org/3/ca7836en/ca7836en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7858en/ca7858en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8173en/ca8173en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6460en/ca6460en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7796en/ca7796en.pdf
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مًة وقدرة ا التكنولوجيات الزراعية اجلديدة يف جعل نظم اإلنتاج الزراعي أكثر استداوميكن أن تساهم أيضً االبتكارية. 
 الصمود، من خالل ز�دة تنوع وأداء احملاصيل واألصناف املستخدمة مثًال. على

وحسب كيفية تصميم هذه التدابري، ميكن اعتبارها مبثابة طريقة لتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة بشكل غري نقدي.

 تـُّتخذ عادةً  قد اليتنوع (أنواع) التدابري 
  الفنية

  اإلدارية

  القانونية

  غريها

 
 أمثلة عن التدابري املمكنة

 إاتحة أصناف حمسنة من القمح وتيسري التعّلم من خالل مدارس املزارعني احلقلية •
 /en.pdf8124en/ca8124ca/3http://www.fao.org (األردن/الشرق األدىن)

 الكوكب العادل •

 http://www.fao.org/3/ca8103en/ca8103en.pdf(إثيوبيا/أفريقيا) 

وإدارهتا واستخدامها املستدام من خالل دال: دعم صون املزارعني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  11اخليار 
 تدابري أخرى

خاطر ومواطن التدابري األخرى األدوات والُنهج اليت تدعم املزارعني بشكل عام، مثًال من خالل تقليص امل سائر تشمل
وارد الوراثية األمثلة التأمينات، واملساعدة الطارئة و/أو اخلدمات االستشارية، طاملا تدعم صون امل الضعف؛ وميكن أن تشمل

 النباتية وإدارهتا واستخدامها املستدام.

 تـُّتخذ عادةً  قد نوع (أنواع) التدابري اليت
  الفنية

  اإلدارية
  القانونية

  غريها
 

  عن التدابري املمكنة مثال
 أتمني احملاصيل •

 http://www.fao.org/3/ca8452en/ca8452en.pdf(الوال�ت املتحدة األمريكية/أمريكا الشمالية) 

 

http://www.fao.org/3/ca8124en/ca8124en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8103en/ca8103en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8452en/ca8452en.pdf
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