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 مذكرة من األمین
 

ف مع الظروف البیئیة التكیّ یمّكن یعد التنوع الوراثي للنبات مھًما للزراعة المستدامة ألنھ 
، مما یساعد على ضمان األمن الغذائي ر المناخمثل تلك الناجمة عن تغیّ  ،ذبذبةالمت

یعیشون  ، وال سیما أولئك الذینوالمجتمعات األصلیةالصغار العالمي. ظل المزارعون 
النباتیة في العالم آلالف ، أوصیاء على الموارد الوراثیة في مراكز المنشأ والتنوع

التنوع البیولوجي لمحاصیلنا  الحفاظ علىیلعبون دوًرا حاسًما في  االسنین، وال یزالو
الوراثي للمحاصیل في ھذا  ومطورو التنوع وصیاءالغذائیة. نظًرا ألن المزارعین ھم أ

 حقوقھم ضروریة للحفاظ على ھذا الدور المحوري في األمن الغذائي.، فإن المجال
كانت المعاھدة الدولیة أول صك ملزم قانونًا یعترف رسمیًا بالمساھمة الھائلة للمزارعین 

من  9والمجتمعات المحلیة واألصلیة في تطویر وحفظ تنوع المحاصیل. تنص المادة 
من حیث زارعین وإعمالھا وتعزیزھا المعاھدة الدولیة على االعتراف بحقوق الم

بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. الحكومات الوطنیة ُملزمة بتعزیز  ارتباطھا
، ایة المعارف التقلیدیة ذات الصلةحقوق المزارعین وحمایتھا وتنفیذھا من خالل حم

وضمان مشاركة ، م المنافعاتسقافي  المتكافئةاركة وإتاحة الفرصة للمزارعین للمش
بالموارد  بشان المسائل المرتبطة على المستوى القطري اتالمزارعین في صنع القرار

، تم التأكید على أھمیة حق المزارعین في باتیة. باإلضافة إلى ھذه األحكامالوراثیة الن
 في المزرعة. دخرةحفظ واستخدام وتبادل وبیع البذور/مواد اإلكثار الم

قرر الجھاز الرئاسي ، ي تعزیز حقوق المزارعین وتنفیذھاعاقدة فلمساعدة األطراف المت
المخصص المعني  إنشاء فریق الخبراء التقني، ، في دورتھ السابعة2017في عام 

التي یمكن  قطریةبإعداد جرد للتدابیر البحقوق المزارعین. تم تكلیف فریق الخبراء "
، "اعتمادھا، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعمال حقوق المزارعین

 وتوجیھھ وتعزیزهحقوق المزارعین إعمال ، وضع خیارات لتشجیع على أساس الجرد"و
  ".المعاھدة الدولیةمن  9علیھ المادة ما تنص نحو على 

وأفضل  قطریةبقائمة التدابیر ال، 2019عام  دورتھ الثامنة في ب الجھاز الرئاسيرحّ 
الممارسات والدروس المستفادة من إعمال حقوق المزارعین كما أنتجھا فریق الخبراء. 

یحتوي الجرد على تدابیر وممارسات متنوعة لتعزیز وإعمال حقوق المزارعین و
 وضعالمقدمة من األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة. وھي تشكل األساس ل

، وھي مھمة أنجزھا جیھ وتعزیز إعمال حقوق المزارعینتشجیع وتول من أجالخیارات 
 .2021فریق الخبراء في عام 

ب الجھاز الرئاسي في دورتھ التاسعة باستكمال عمل فریق الخبراء. ، رحّ  2022في عام 
، على هھ وتعزیزھجیوتوالخیارات المتاحة لتشجیع إعمال حقوق المزارعین وأشار إلى "

 من المعاھدة الدولیة". 9علیھ المادة  ما تنصنحو 
ھ ھوتوجی إعمال حقوق المزارعینع لتشجی المتاحة خیارات"الم ھذا المنشور قدّ ی

وھو یحتوي على . "من المعاھدة الدولیة 9المادة  علیھ ما تنص نحو ، علىهوتعزیز
 حوالي سبعة وعشرین خیاًرا وضعھا فریق الخبراء، باالعتماد على تجارب األطراف

د. یتم تقدیم الخیارات ، كما ھو مشترك في قائمة الجروأصحاب المصلحة المتعاقدة
ً المختلفة  وي لفئات اإلحدى عشرة من التدابیر والممارسات في قائمة الجرد. وتحتل وفقا



مثلة مع رابط إلى التقدیم األصلي، من األ الئحة، وكل فئة على أكثر من خیار واحد
 التدابیر التي قد تكون عادة متضمنة. ، وما ھي أنواعوشرح الخیار

للنظر في مجموعة  عنییناألطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المتُوجھ دعوة إلى 
ا الحتیاجاتھم وفقً ، قطريمزارعین على المستوى الكاملة من الخیارات لتنفیذ حقوق ال

 .ابما یكون ذلك مالئمً وحس ،وأولویاتھم
 

 المنطقيساس ألساسیة واألالمعلومات ا -أوالً 
تُس������لّم المعاھدة الدولیة بش�������أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (المعاھدة  -1

اإلنتاج الغذائي والزراعي  قاعدةل الدولیة) بأّن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة تش��كّ 
خص تطویر نظم ی ض������وء على أھمیة تلك الموارد في ماأنحاء العالم. وتُس������لط ال مختلففي 

ف مع ظروف اجتماعیة واقتص�����ادیة نباتیة تتكیّ ص�����ناف مس�����تدامة ومتنوعة وأوبذور زراعة 
 واالحتیاجات البشریة في المستقبل.والثقافات وبیئیة محددة، ومع التغیرات البیئیة 

وتؤكد المعاھدة الدولیة أّن إس������ھامات المزارعین في جمیع أقالیم العالم، في الماض������ي  -2
یانة مس��تقبل، وخاص��ة المزارعین في مراكز المنش��أ والتنوع المحص��ولي، في ص��والحاض��ر وال

ھذه الموارد وتحسینھا وإتاحتھا، ھي األساس لحقوق المزارعین. ویؤكد نص الدیباجة أیًضا أّن 
بھ���ا في المع���اھ���دة ال���دولی���ة في م���ا یخص الحف���اظ على الب���ذور الم���دخرة  الحقوق المعترف

خرى واس������تخدامھا وبیعھا وتبادلھا، والمش������اركة في ص������نع المزرعة، ومواد اإلكثار األ في
القرارات المتعلقة بالمنافع الناجمة عن اس������تخدام الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

لى واقتس���امھا العادل والمنص���ف، ھي عناص���ر أس���اس���یة لتجس���ید حقوق المزارعین، فض���الً ع
الذین تنّوه المعاھدة الدولي. وإّن المزارعین، لترویج لھذه الحقوق على المس������تویین القطري وا

ا المع��ارف التقلی��دی��ة المتعلق��ة ب��الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة  ال��دولی��ة بھم، ینقلون أیض�������ً
 ، إلى نظم تقلیدیة لتبادل البذور.والزراعة، وتستند مساھماتھم، في األساس

بالنسبة إلى الزراعة المستدامة وبالتالي، یكتسي إعمال حقوق المزارعین أھمیة قصوى  -3
أنحاء العالم ولكن أیًضا  مختلفالبذور القادرة على الصمود في و األغذیة والنظم الغذائیة ونظم

عیشھم وتحسینھا وزیادة قدرتھم على الصمود لمزارعین أنفسھم للحفاظ على سبل بالنسبة إلى ا
على الس���كان في  19-ائحة كوفیدعلى س���بیل المثال، أثّرت جففي مواجھة الص���دمات الخارجیة. 

جمیع أنحاء العالم وتض�رر منھا المزارعون بش�دة ألّن س�بل عیش�ھم وأنش�طتھم الزراعیة تعتمد 
 الخدمات.غیر ذلك من على حسن أداء النظم الغذائیة واألسواق والنقل و

 وتطویرھاویساھم المزارعون في جمیع أقالیم العالم في صون الموارد الوراثیة النباتیة  -4
العدید من البلدان، وال سیما في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي،  واستخدامھا المستدام. وفي

، فمن یض���طلع ص���غار المزارعین، وخاص���ة النس���اء بینھم، بدور بارز في ھذا الص���دد. ولذلك
االعتراف بالنس���اء الالئي یش���اركن في ص���ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  األھمیة بمكان

 ،على تنوع المحاص��یلقیّمات الحاس��م كواس��تخدامھا المس��تدام، وبدورھن  وتطویرھااعة والزر
 المساواة عندما یتعلق األمر بإعمال حقوق المزارعین.من وتلبیة احتیاجاتھّن على قدم 

من المعاھدة الدولیة بش����أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة،  2-9ووفقًا للمادة  -5
حقوق المزارعین، من حیث ارتباطھا بالموارد الوراثیة النباتیة (إعمال)  تنفیذفإن مس������ؤولیة 

ویتّخذ كل طرف متعاقد، وفًقا الحتیاجاتھ  .لألغذیة والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان
وتدعیم تدابیر لحمایة اللدیھ،  قطریةالتشریعات الرھنًا بوأولویّاتھ، وحسبما یكون ذلك مالئًما، و

حمایة المعارف التقلیدیة ذات الص������لة بالموارد الوراثیة النباتیة ، بما في ذلك المزارعینحقوق 
أ)؛ والحق في المش��اركة المتكافئة في اقتس��ام المنافع الناش��ئة عن -2-9لألغذیة والزراعة (المادة 

ة في ب)؛ والحق في المش���ارك-2-9اس���تخدام الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (المادة 



الموارد الوراثیة  یانة، بش���أن المس���ائل المرتبطة بص���قطريص���نع القرارات، على المس���توى ال
ج). وباإلض����افة إلى ذلك، تنّص -2-9النباتیة لألغذیة والزراعة واس����تخدامھا المس����تدام (المادة 

مادة  یة من المعاھدة  3-9ال لدول ما مادة  ّنھ "لیس في ھذه ال نھ یحد منس������ا یفعلى أ بأ حقوق  ر 
واس����تخدام وتبادل وبیع البذور/مواد اإلكثار المدخرة في المزرعة، وفقًا  ،المزارعین في ادخار

 للقوانین القطریة، وحسبما یكون ذلك مالئًما".
حقوق  وھن��اك أمثل��ة كثیرة على الت��دابیر والمم��ارس��������ات التي یجري تنفی��ذھ��ا إلعم��ال -6

عدة  مدني. ولمس�������ا نب منظمات المجتمع ال جا ید المحلي ومن  المزارعین، مثالً على الص������ع
األطراف المتعاقدة في وض����ع وتنفیذ التدابیر الوطنیة واالس����تفادة من التجارب المكتس����بة حتى 

دعوة األطراف المتعاقدة وأص���حاب المص���لحة ب بص���ورة مس���تمرةاآلن، یقوم الجھاز الرئاس���ي 
عرض آرائھم وتجاربھم وأفض��ل ممارس��اتھم خاص��ة منظمات المزارعین، إلى ذات الص��لة، و

كأمثلة على الخیارات الممكنة إلعمال حقوق المزارعین على الص������عید الوطني، على نحو ما 
تبادل مثل ھذه الخبرات والممارس��ات  من المعاھدة الدولیة. ومع ذلك، یجب 9تنّص علیھ المادة 

 ز الجھود الرامیة إلى مواصلة إعمال حقوق المزارعین.على نطاق أوسع، كما یجب تعزی
، 2017عام في في دورتھ الس��ابعة التي ُعقدت  ،الجھاز الرئاس��ي أنش��أوفي ھذا الس��یاق،  -7

بإجراء  فھ  فریق الخبراء التقني المخص������ص المعني بحقوق المزارعین (فریق الخبراء)، وكلّ
جرد للتدابیر الوطنیة التي یمكن اعتمادھا وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة من إعمال 

ما تنص علی�ھ الم�ادة  لدولی�ة  9حقوق المزارعین على نحو  ھدة ا بالقی�ام(الجرد)من المع�ا  ،؛ و
لى الجرد، بصیاغة خیارات لتشجیع إعمال حقوق المزارعین وتوجیھھ وتعزیزه، على استنادًا إ

 .1(الخیارات)من المعاھدة الدولیة  9نحو ما تنص علیھ المادة 
إلى تدابیر أو ممارس������ات تبادلتھا األطراف المتعاقدة وأص������حاب  الخیاراتوتس������تند  -8

 .2الجردائمة المصلحة كأمثلة عن الخیارات الممكنة، وتّم تجمیعھا في ق
 الھدف –ثانیًا 

إلى تش������جیع إعمال حقوق المزارعین وتوجیھھ وتعزیزه على نحو ما  الخیاراتتھدف  -9
 المعاھدة الدولیة. من 9تنص علیھ المادة 

 الطبیعة والنطاق –ثالثًا 
یعني مص������طلح "الخیارات" فعل أو فرص������ة االختیار، أو ش������یئًا یمكن اختیاره أو یتم  -10

ة یمكن االختیار في االختیار، وأنھ توجد بدائل عداختیاره. وھذا یعني وجود اس���تنس���اب أو حق 
 3من بینھا.

جوز وعلیھ، تُفھم الخیارات في ھذه الوثیقة على أنھا أمثلة لإلجراءات أو التدابیر التي ی -11
یمیزھا عن  للخیاراتاذھا لتحقیق ھدف متوقع. وھذا الطابع غیر اإللزامي واالس�����تنس�����ابي اتخ

 الخطوط التوجیھیة التي تھدف إلى إسداء المشورة بشأن كیفیة القیام بشيء ما.
وفًقا الحتیاجاتھ كل طرف،  تخذأن یوتعّھدت األطراف المتعاقدة في المعاھدة الدولیة ب -12

وتدعیم تدابیر لحمایة قطریة لدیھ، البالتشریعات الرھنًا و ك مالئًما،یكون ذل ماحسبووأولویاتھ، 
ھا البعض،  تدابیر التي یتخذھا كّل طرف متعاقد عن بعض������ حقوق المزارعین. وقد تختلف ال

ذلك  في ، بمابالنظر إلى اختالف احتیاجات البلدان وأولویاتھا وأطرھا القانونیة وظروفھا العامة
یة  لدول قات ا فا كد الماالت ھا. وتؤ ھا، أناألخرى التي التزمت ب باجت یة، في دی لدول ھدة ا ال  ھاعا
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ش������كل من األش������كال على تغییر في حقوق  تفس������یره على أنھ ینطوي بأيتتض������من ما یمكن 
 ات الدولیة األخرى.یاالتفاق في إطاراألطراف المتعاقدة  والتزامات

ھ لألطراف المتعاقدة لتعزیز بمثابة مصدر إلھام وتوجی الخیاراتوعلیھ، یمكن أن تكون  -13
 إعمال حقوق المزارعین في سیاقاتھم الخاصة. 

أوجھ تآزر وإحداث تأثیر  یجادویمكن ربط عدة خیارات ببعض������ھا البعض ودمجھا إل -14
أقوى في م���ا یتعلق ب���إعم���ال حقوق المزارعین. ویمكن االطالع على أمثل���ة عن ھ���ذه 

. وب��الت��الي، یمكن تعزیز حقوق المزارعین الجردالت��دابیر/المم��ارس�������ات المجتمع��ة في ق��ائم��ة 
كمجموعة من التدابیر والممارس�ات والس�یاس�ات التي یعزز أحدھا اآلخر. وباإلض�افة إلى ذلك، 
یُعتبر النظر بعن��ای��ة في أوج��ھ الت��آزر بین الخی��ارات، وكیفی��ة ارتب��اطھ��ا ب��الحقوق وااللتزام��ات 

، المجتمعات المحلیة واألصلیةوكذلك  األخرى التي تتعلق بحقوق المزارعین والنساء والرجال،
 عامالً رئیسیًا من عوامل النجاح.

 المستخدمون المقصودون/المجموعات المستھدفة -رابعًا 
ل األطراف المتعاقدة في المعاھدة الدولیة المجموعة األس�����اس�����یة التي تس�����تھدفھا تش�����كّ  -15

 منھا. 9امھا، بما في ذلك المادة التزامھا بتنفیذ المعاھدة واالمتثال ألحك ، باالستناد إلىالخیارات
قدیم  -16 یة أص������حاب حقوق یجوز لھم ت یة والمحل عدّ المزارعون والمجتمعات األص������ل ویُ

مطالبات مش��روعة بإعمال حقوقھم. وعلیھ، قد یرغب المزارعون ومنظماتھم في اس��تخدام ھذه 
 قضیتھم.للدفاع عن كمصدر للمعلومات  الخیارات

الذین یھدفون إلى دعم إعمال حقوق المزارعین، ویمكن ألص��حاب المص��لحة اآلخرین،  -17
لذین یعملون على  خاص ا طاع ال مدني والق یة والمجتمع ال لك المنظمات غیر الحكوم ما في ذ ب
مس��تویات ونطاقات مختلفة، وكذلك المنظمات الدولیة واألوس��اط البحثیة واألكادیمیة، أن یجدوا 

 لمبادرات المحتملة.مصدر إلھام للشراكات أو البرامج أو ا الخیاراتفي 
وتش����مل المجموعات المس����تھدفة األخرى الجھات المانحة كالحكومات والمؤس����س����ات  -18

والمنظمات المالیة الدولیة، التي قد تمیل إلى دعم إعمال حقوق المزارعین على نحو ما تنص 
 یة.من المعاھدة الدولیة، مثالً من خالل توفیر الموارد المالیة و/أو غیر النقد 9علیھ المادة 

وعالوةً على ذلك، یمكن لألطراف غیر المتعاقدة وس��ائر أنواع المنظمات األخرى التي  -19
 .كمصدر إلھام وتوجیھ الخیاراتتسعى إلى إعمال حقوق المزارعین أن تستخدم أیًضا 

 دلیل الوثیقة -خامًسا 
 الفئات

، حیث تُعرض الخیاراتنة من إحدى عش������رة فئة لتنظیم تّم اس������تخدام مجموعة مكوّ  -20
 .4الجردخیارات عدة ضمن كل فئة. وقد استُخدمت الفئات ذاتھا أیًضا في 

والمزارعین في ص���ون الموارد  المجتمعات المحلیة واألص���لیةاالعتراف بمس���اھمات  -1
الجوائز الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة واس������تخ��دامھ��ا المس������ت��دام، مث��ل منح 

 ؛قیّمینالمزارعین األمناء/الواالعتراف بدور 
المس������اھمات المالیة لدعم قیام المزارعین بص������ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -2

 في صنادیق تقاسم المنافع؛واستخدامھا المستدام، مثل المساھمات والزراعة 
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نُُھج لتش��جیع األنش��طة المدرة للدخل لدعم ص��ون المزارعین للموارد الوراثیة النباتیة  -3
 واستخدامھا المستدام؛لألغذیة والزراعة 

الفھارس والس������جالت واألش������كال األخرى لتوثیق الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -4
 والزراعة وحمایة المعارف التقلیدیة؛

، مثل الموقع/المزرعةص��ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وإدارتھا في  -5
بیولوجي ومواقع الص���ون على مس���توى التدابیر االجتماعیة والثقافیة، وإدارة التنوع ال

 المجتمع المحلي؛
تیسیر حصول المزارعین على مجموعة متنوعة من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -6

، وش���بكات البذور، وس���ائر التدابیر التي 5والزراعة من خالل بنوك البذور المجتمعیة
وراثیة النباتیة لألغذیة لموارد الا أكبر منتنّوع لالمزارعین تیار خامن ش��أنھا تحس��ین 

 والزراعة؛
البحوث المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، النُھج التشاركیة إلجراء  -7

 بما في ذلك التوصیف والتقییم، والتربیة التشاركیة للنبات واختیار األصناف؛
اإلقلیمیة مش��اركة المزارعین في ص��نع القرارات على المس��تویات المحلیة والوطنیة و -8

 الفرعیة واإلقلیمیة والدولیة؛
 التدریب وتنمیة القدرات وتوعیة الرأي العام؛ -9

التدابیر القانونیة إلعمال حقوق المزارعین مثل التدابیر التش���ریعیة المتص���لة بالموارد  -10
 والزراعة؛ الوراثیة النباتیة لألغذیة

 ممارسات أخرى. تدابیر/ -11
سبة إلى كل فئةو -21 شار  ،من ھذه الفئات بالن صلة الواردة في المادة ی  9إلى األحكام ذات ال

توض������یح الس������بب الذي یجعل التدابیر المدرجة في ھذه الفئة خیارات  من المعاھدة الدولیة، مع
ا  یُوفر  جدولفي نھایة الوثیقة لتش���جیع إعمال حقوق المزارعین وتوجیھھ وتعزیزه. ویرد أیض���ً

یُقص���د بھا  في ھذه الخیارات ال 9فرعیة من المادة المواد الإلى  اتإش���ارأي نظرة عامة. بید أّن 
 تفسیر محدد لمحتواھا القانوني.أي تقدیم 

یتبع وص���ف كّل خیار نمًطا موّحدًا. وبالنس���بة إلى كل خیار، یرد تفس���یر لماھیة الخیار  -22
 وثیق مس�������اواة بین الجنس������ینمفھوم الوأنواع التدابیر التي تُتّخذ عادةً. ومن المرجح أن یكون 

تض���مین ش���رح موجز في الوص���ف لدعم  ببعض الخیارات؛ وفي مثل ھذه الحاالت، یتم الص���لة
في كّل  الجردقائمة  . وترد بعض األمثلة منمس����اواة بین الجنس����ینالس����تجیب العتبارات ینھج 
 .6خیار

یتض����من وص����ف كل خیار معلومات عن نوع (أنواع) التدابیر التي قد تُتّخذ. وتُص����نّف  -23
تدابیر "فنیة"، و"قانونیة"، و"إداریة" وإلى "أنواع أخرى من التدابیر"،  إلىالتدابیر في ما یلي 

 باالستناد إلى المعاییر التالیة:
تش����یر التدابیر الفنیة إلى المبادرات/البرامج/أنش����طة المش����اریع التي تعّزز مس����اھمات  •

في الص������ون في المزرع��ة، في المجتمع��ات المحلی��ة المزارع��ة المزارعین أو فرادى 
الموقع الطبیعي وخارجھ و/أو االس������تخدام المس������تدام للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

رف التقلیدیة اوالزراعة (مثالً، توثیق الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة والمع
ذات الص������لة، والتدریب وتنمیة القدرات، وبنوك البذور المجتمعیة، وش������بكات حافظي 

ور، والتربیة التش������اركیة للنبات واختیار األص������ناف، والمدارس البذور ومعارض البذ
 الحقلیة للمزارعین)؛

                                                      
 .بما في ذلك مخازن البذور 5
 .صیغتھا النھائیةفي لم یضع فریق الخبراء ھذه الجملة  6



وتش��یر التدابیر اإلداریة إلى األوامر التنفیذیة؛ والتعلیمات/التعامیم/المذكرات الوزاریة،  •
اإلدارات؛ والجوائز/االعتراف، ووض������ع البروتوكوالت،  وفي ما بین الوزارات، وفي

 لتوجیھیة، وما إلى ذلك؛والمدّونات، والخطوط ا
وتشیر التدابیر القانونیة إلى القوانین والسیاسات وأي صكوك قانونیة أخرى (مرسوم،  •

 إلى ذلك) على المستویین الوطني/اإلقلیمي؛ قانون، مشروع قانون، وما
وتش������یر الت�دابیر األخرى إلى جمیع الت�دابیر أو المم�ارس�������ات األخرى، بم�ا في ذل�ك  •

 مجال الدعوة والصكوك المالیة. الدراسات، والعمل في
 .الجردقائمة المعاییر نفسھا أیًضا لتصنیف نوع (أنواع) التدابیر في  واستُخدمت

 العالقة بالتقاریر وقائمة الجرد
إّن التقاریر المقدّمة من األطراف المتعاقدة وأص����حاب المص����لحة، والتي تقاس����موا من  -24

ل أس����اس قائمة المزارعین في بلدان مختلفة، تش����كّ إعمال حقوق  خاللھا خبراتھم المس����تمدة من
 .الخیاراتو الجرد

تدابیر/الممارس�������ات التي اق الجردترد في قائمة و -25 رحھا كّل من األطراف المتعاقدة تال
وأصحاب المصلحة كأمثلة على الخیارات الممكنة، ویقدم كّل منھا رابًطا إلى التقریر األصلي، 

التاریخ والس��یاق، والمكّونات الرئیس��یة،  معلومات محددة عنحیث یرد وص��فھا بالتفص��یل مع 
والنتائج األس��اس��یة والدروس المس��تفادة. ولم یقم فریق الخبراء بتقییم ھذه التدابیر والممارس��ات 

 في ما یتعلق بإسھام أّي منھا تحدیدًا في إعمال حقوق المزارعین.
 مس�����تمدة منلى األمثلة البناًء عأوجز وعم ھذه المعلومات بش�����كل أ الخیاراتوتعرض  -26

الخبرات التجریبیة المتص�لة بكل خیار، یُش�ّجع القارئ على االّطالع بالنس�بة إلى . والجردقائمة 
 .الجردعلى قائمة 

 استخدام الخیارات
حقوق المزارعین  )إعمالتنفیذ (الدولیة على أن مس������ؤولیة  المعاھدةمن  9تنص المادة  -27

وبالتالي، فإن األطراف المتعاقدة مدعوة إلى النظر في طائفة البلدان. تقع على عاتق حكومات 
المستوى الوطني، وفقًا الحتیاجاتھا وأولویاتھا  الخیارات بأكملھا إلعمال حقوق المزارعین على

الخیارات كش������رط محدد  ؛ ومع ذلك، ینبغي أّال یُفھم أّي خیار منمالئًما ما یكون ذلكوحس������ب
  .دولیةمن المعاھدة ال 9بموجب المادة 

  



 الخیارات -الجزء باء 
والمزارعین في ص�����ون  المجتمعات المحلیة واألص�����لیةاالعتراف بمس�����اھمات : 1الفئة 

الجوائز منح الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس�����تخدامھا المس�����تدام، مثل 
 بدور المزارعین األمناء/القیّمینواإلقرار 

 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 

  1-9المادة 

  أ 2 -9المادة 

  ب 2-9المادة 

  ج 2-9المادة 

  3-9المادة 

لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

تعترف األطراف المتعاقدة باإلس������ھام الھائل الذي قدمتھ  ،لیةولدا المعاھدة من 9-1المادة  �
والمزارعون في جمیع أقالیم العالم، وما زالوا یقدمونھ ألجل  المجتمعات المحلیة واألص������لیة

ویتم إلقاء الض���وء بص���ورة خاص���ة . لألغذیة والزراعة وتنمیة الموارد الوراثیة النباتیة ص���یانة
 في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي.على دور المزارعین 

 في الماض����ي ،المزارعین في جمیع أقالیم العالم إس����ھاماتوتش����یر دیباجة المعاھدة الدولیة إلى 
وتُعتبر إس��ھامات المزارعین  الموارد وإتاحتھا.یانة وتحس��ین ھذه ص��في  ،والحاض��ر والمس��تقبل

من األطراف المتعاقدة وأص����حاب المص����لحة  لذا، قد یرغب كلٌ و س����اس لحقوق المزارعین.األ
، وزیادة الوعي ةعرازمإظھار مس�����اھمات المزارعین والمجتمعات المحلیة الفي الص�����لة وي ذ
المجتمعات المحلیة أفراد تش���جیع المزارعین و أھمیتھا، والتعبیر عن االعتراف والتقدیر، و/أوب
النباتیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا على مواصلة جھودھم لصون الموارد الوراثیة رعة ازمال

 على نحو مستدام.
ا في حمایة المعارف التقلیدیة (المادة المتخذة یمكن للتدابیر و في إطار ھذه الفئة أن تس���اھم أیض���ً
لمنافع الناش���ئة عن اس���تخدام الموارد الوراثیة النباتیة ااقتس���ام  في والمش���اركة المتكافئة) أ 2 -9

 للمزارعین األمناء/)، على سبیل المثال إذا تم تقدیم دعم نشط ب 2 -9لألغذیة والزراعة (المادة 
صون الموارد الوراثیة النباتیة في  الذین یساھمونالمحلیة المزارعة  المجتمعاتأفراد و قیّمینال

 .واستخدامھا المستداملألغذیة والزراعة 
قد تكون ذات ص��لة  9 من المادةأخرى  اأحكامً  فإنكیفیة إعداد التدابیر ض��من ھذه الفئة، با رھنً و

 أیًضا.
فآت والجوائز لتكریم  منحألف:  1الخیار  المجتمعات أفراد والقیّمین  المزارعین األمناء/المكا

الذین یس����اھمون في ص����ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  ،ومنظماتھمالمحلیة المزارعة 
 بارزوالزراعة واستخدامھا المستدام على نحو 

 ،7، بمن فیھم النس���اء والش���بابقیّمینال األمناء/المكافآت والجوائز لتكریم المزارعین  منح یمكن
الموارد الوراثیة مقابل مس���اھماتھم االس���تثنائیة في ص���ون المجتمعات المحلیة المزارعة أفراد و

في حقولھم ونظمھم الزراعیة وفقًا للممارس��ات  والزراعة واس��تخدامھا المس��تدام النباتیة لألغذیة

                                                      
المساواة بین ھذه الوثیقة التي قدمھا فریق الخبراء، تراعي أوصاف الخیارات الواردة في  التوجیھاتبناًء على  7

خیارات ذات الصلة، بما یتماشى مع سیاسة منظمة األغذیة والزراعة بشأن المساواة بین ال الجنسین بالنسبة إلى
 . الجردبوالمساھمات المقدمة المتعلقة  2030-2020 للفترة الجنسین



بمناس���بة أحداث تس���ترعي االھتمام العام؛ وقد  ھذه المكافآت والجوائز مثًال  منحویمكن  المحلیة.
 .أو میدالیات أو ھدایا رمزیة لوحاتأو  شھاداتتتضمن مكافآت نقدیة أو 

أھمیة ص����ون الموارد برفع مس����توى وعي الجمھور في أن تس����اعد لجوائز والمكافآت یمكن لو
تش����ّجع متلقي الجوائز أن الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس����تخدامھا على نحو مس����تدام، و

لعام إلى إتاحة وفي األجل الطویل، قد یفض�����ي الوعي ا .على مواص�����لة عملھم وتوس�����یع نطاقھ
لتولید دخل إض��افي من المجتمعات المحلیة المزارعة أفراد و قیّمینال األمناء/فرص للمزارعین 

ص�����ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس�����تخدامھا على نحو مس�����تدام و/أو جمع 
 .أموال إضافیة ألنشطتھم

الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  ص�����ونقد تركز مس�����اھمات النس�����اء والرجال في و
قد ھو ما وإدارتھا واس��تخدامھا على مختلف المحاص��یل أو االس��تخدامات أو أنواع األنش��طة، و

 .المشاركة عند إعداد معاییر األھلیة وشروط مراعاتھیكون من المفید 
الجوائز، قد ترغب الس������لطة أو المنظمة المانحة في إجراء تقییم دقیق ألي  تخص������یصوعند 

باتیة  مخاطر مرتبطة باالس������تخدام أو یھ لموارد وراثیة ن  محددةالتخص������یص غیر المتفق عل
احترام القوانین لألغذیة والزراعة و/أو لمعارف تقلیدیة مرتبطة بھا یملكھا الفائز (الفائزون)، و

 .تالعرفیة والبروتوكوال
وقد یلزم مراعاة المتطلبات القانونیة في الحاالت التي یتم فیھا إیداع عینات من البذور أو مواد 

یة اإلكث�ار األ عة، تم حفظھ�ا أو تطویرھا  مح�ددةخرى من موارد وراثی�ة نب�ات یة والزرا لألغذ
تقلیدیة معارف بواسطة مقدمي الطلبات، لدى السلطة أو المنظمة المانحة، أو إذا تم الكشف عن 

 مرتبطة بھا.
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

 * اإلداریة

 * القانونیة

  غیر ذلك

ص��تاإلداریة والقانونیة في حال  یمكن اتخاذ التدابیر* الحكومات ھذه الجوائز والمكافآت  خص��ّ
 .محددةكجزء من تشریعاٍت 

 ممكنةالتدابیر الأمثلة عن 
ق��انون  بموج��بالجوائز للمزارعین والمزارعین المربّین تق��دیر ومنح الاإلعراب عن  •

 2001 "حمایة األصناف النباتیة وحقوق المزارعین" لعام
 www.fao.org/3/ca7946en/ca7946en.pdf - (الھند/آسیا)

 الموارد الوراثیة یصونونجائزة للمزارعین الذین منح  •
 www.fao.org/3/ca4141en/ca4141en.pdf - آسیا)/إندونیسیا(

 الذھبیةبازالء جائزة المنح  •
 www.fao.org/3/ca8217en/ca8217en.pdf (السوید/أوروبا) 

المجتمعات المحلیة المزارعة أفراد باء: إلقاء الض���وء على دور وخبرة المزارعین و 1الخیار 
ومنظماتھم في ص������ون و/أو تنمیة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من خالل ذكر 

 أسمائھم ومزید من التفاصیل بشأنھم في السجالت الرسمیة
ی اتالمجتمعمجتمع من مس�������اھمة مزارع أو تقدیر لبھدف التعبیر عن ال في  ةعرازمال ةالمحل

في الس���جالت ذلك المجتمع المحلي ص���نٍف ما، یمكن ذكر اس���م المزارع أو  طویرص���ون و/أو ت

http://www.fao.org/3/ca7946en/ca7946en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4141en/ca4141en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8217en/ca8217en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8217en/ca8217en.pdf


تم ص��ون إذا حاالت مثل ھذه الوقد تحص��ل ما. س��جالت األص��ناف، بعد موافقتھالرس��میة، مثل 
ا ذفي ھة خص����ص����تأو مجتمعات محلیة ممتخص����ص����ین جانب أفراد  من وتطویرھااألص����ناف 

 بصورة مشتركة ضمن مشاریع أو برامج تربیة تشاركیة. تطویرھا المجال، أو في حال تم
أكثر تھم المحلیة، تص��بح مس��اھم المجتمعاتأفراد المزارعین أو ومن خالل ذكر اس��م (أس��ماء) 

وقد تكون ھذه  .ومربین وخبراء محلییندورھم كمزارعین بوض��وًحا، بما یرفع مس��توى الوعي 
ا ل نعالوة على ذلك، قد و ھذه المس�����اھمات بص�����ورة جماعیة.تقدیر طریقة أیض�����ً تس�����جیل  یمّكِ

استخدامھا على نطاق أوسع ویوفر الحمایة ضد التملك غیر المشروع، من أصناف المزارعین 
 .للبالدالنظام القانوني با رھنً 

تس��جیل أص��ناف المزارعین، قد یلزم تكییف معاییر تس��جیل ھذه األص��ناف في نظام ل وتس��ھیالً 
لمزارعین، إلى االتس�����جیل الوطني، بحیث یتم تقلیل الحواجز البیروقراطیة والتكالیف بالنس�����بة 

 ومراعاة الخصائص المحددة ألصناف المزارعین بشكل مناسب.
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

 * اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

اسم المزارع أو المجتمع بكان صنف ما مسّجالً رسمیًا  یمكن اتخاذ التدابیر اإلداریة في حال *
 .المحلي، مثالً في فھرس وطني لألصناف

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
مس���اھمات المزارعین من خالل تس���جیل األص���ناف التقلیدیة في الس���جل الوطني  تقدیر •

 (الثاني)لألصناف في كوبا 
 www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf  )كوبا/أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي(

وإطالق أص������ناف من الذرة الرفیعة في  تطویرالتربیة التش�������اركیة للنباتات من أجل  •
 المناطق البعلیة في السودان

 www.fao.org/3/ca4173en/ca4173en.pdf   - )8الشرق األدنى/السودان(
 

العالمیة أو  ةأو الوطنی ةالتراث الزراعي ذات األھمیة المحلیجیم: تحدید مواقع نظم  1الخیار 
لص�����ون الموارد الوراثیة النباتیة واس�����تخدامھا المس�����تدام، ودعم المزارعین ومنظماتھم في 

 إدارة ھذه المواقع وحوكمتھا بشكل مستدام 
والزراعة مواقع التراث من أجل ص����ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة حدید یمكن أن یكون ت

 المجتمعات المحلیة واألص��لیةواس��تخدامھا المس��تدام وس��یلة لزیادة االعتراف بدور المزارعین و
ل مثل ھذه المواقع مبادرات طویلة األجل تجمع وعادة ما تُش������كّ  .البیولوجي على التنوعمناء كأ

جھة والتنمیة بین الص��ون واالس��تخدام المس��تدام للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من 
ویمكن ربطھا بمبادرات وبرامج  .االقتص�������ادیة والعمل العلمي و/أو التعلیمي من جھة أخرى

 .وطنیة أو عالمیة، مثل محمیات الغالف الجوي أو نظم التراث الزراعي ذات األھمیة العالمیة

                                                      
معاھدة الدولیة بشأن الموارد اإللكتروني للموقع ال فيالمنھجیات المستخدمة لألقالیم یتبع تعیین األطراف المتعاقدة  8

 ).ar/treaty/countries/membership-https://www.fao.org/plant( :الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4173en/ca4173en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4173en/ca4173en.pdf
https://www.fao.org/plant-treaty/countries/membership/ar/


ومستویات وعادة ما تتطلب إدارة ھذه المواقع تعاون أصحاب المصلحة عبر مختلف القطاعات 
جھات فاعلة رئیس���یة على  المجتمعات المحلیة واألص���لیةویمكن اعتبار المزارعین و .الحوكمة

وبالتالي، یمكن إسناد دور واضح ألصحاب المصلحة في وضع وتنفیذ خطط  .المستوى المحلي
وباإلض��افة إلى  .الص��ون واإلدارة أو اس��تراتیجیات التنمیة، وكذلك في أنش��طة الرص��د والتقییم

المش����اركة في إدارة مواقع التراث  المجتمعات المحلیة واألص����لیةك، یمكن دعم المزارعین وذل
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس��تخدامھا المس��تدام من  ص��ونوص��ونھا من أجل 

خالل تنمیة القدرات المس���تھدفة، وأنش���طة التواص���ل وتبادل المعارف التي تس���تھدف اھتمامات 
 النساء والرجال واحتیاجاتھم على السواء، فضًال عن الفئات العمریة المختلفة.

 دةنوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عا
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 قع النظم الزراعیة التقلیدیةامو تحدید •

 www.fao.org/3/ca6343en/ca6343en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/البرازیل(
 مبادرة نظم التراث الزراعي ذات األھمیة العالمیة •

 www.fao.org/3/ca5986en/ca5986en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/شیلي(
 إعالن إقلیم مقاطعة كوتاكاشي، إكوادور، منطقة تراث ثقافي للتنوع البیولوجي •

 www.fao.org/3/ca7934en/ca7934en.pdf - (إكوادور/أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)
من خالل نظم التراث الزراعي ذات األھمیة المجتمعات المحلیة المزارعة االعتراف ب •

 العالمیة
 www.fao.org/3/ca8721en/ca8721en.pdf - األدنى)(جمھوریة إیران اإلسالمیة/الشرق 

  

http://www.fao.org/3/ca6343en/ca6343en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5986en/ca5986en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7934en/ca7934en.pdf
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باتیة 2الفئة  یة لدعم المزارعین في ص������ون الموارد الوراثیة الن : المس�������اھمات المال
 المنافعفي صنادیق تقاسم واستخدامھا المستدام، مثل المساھمات لألغذیة والزراعة 

 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 
  1-9المادة 

  أ 2-9المادة 

  ب 2-9المادة 

  ج 2-9المادة 
  3-9المادة 

لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

یة  تدابیر لحما خاذ ال قدة على ات عا قت األطراف المت ما في ذلك حقوق المزارعینوتدعیم اتف ، ب
م المنافع الناش���ئة عن اس���تخدام الموارد الوراثیة النباتیة اس���تقاالمش���اركة المتكافئة في الحق في 

ا على أن الحقوق المعترف بھا في  .)ب2-9لألغذیة والزراعة (المادة  لدیباجة أیض�������ً وتنّص ا
ھا العادل والمنص���ف، اقتس���امواس���تخدام ھذه الموارد المنافع الناجمة عن المعاھدة، بما في ذلك 

 حقوق المزارعین.تجسید أساسیة لعناصر ھي 
ل المس��اھمات المالیة لدعم أنش��طة المزارعین من أجل ص��ون الموارد الوراثیة قد تش��كّ ھكذا، و

فض���الً عن المس���اھمات في ص���نادیق اقتس���ام النباتیة لألغذیة والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام، 
ھذه  قد تُعتبرو المنافع، إمكانیات لألطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة للعمل في ھذا االتجاه.

المجتمعات ، طریقة للتعبیر عن التقدیر ألنشطة المزارعین وھاحسب كیفیة وضع ،التدابیر أیًضا
لنباتیة لألغذیة والزراعة واس������تخدامھا من أجل ص������ون الموارد الوراثیة االمحلیة المزارعة 

 ).1-9المستدام (المادة 
قد تكون ذات ص��لة  9 من المادةأخرى  اأحكامً  فإنالتدابیر ض��من ھذه الفئة،  ورھنًا بكیفیة إعداد

 أیًضا.
 ،المجتمع��ات الزراعی��ة المحلی��ة ومنظم��اتھمأفراد للمزارعین وألف: توفیر األموال  2الخی��ار 

واس�����تخدامھا  وتطویرھاالذین یقومون بص�����ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، 
 تنمیة القدراتمن أجل ذلك  المستدام، بما في

صون  بھدفالمجتمعات المحلیة المزارعة أفراد ن ووالمزارعالتي یقوم بھا نشطة األقد تتطلب 
تقدیم التمویل  ،واس������تخدامھا المس������تدام وتطویرھاالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

في لض������م��ان الحف��اظ على الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة التي یتم حفظھ��ا 
وقد تس���اھم ھذه األموال في  .يمراكز المنش���أ والتنوع المحص���ول، ال س���یما في الموقع/المزرعة

التقنی��ة والتنظیمی�ة،  ، وتطویر ق��دراتھمقیّمینال تعزیز تب��ادل المع��ارف بین المزارعین األمن��اء/
 .و/أو زیادة الوعي العام من جھة أخرى

وقد تعتمد ھذه األموال مثًال على موارد المیزانیة العامة، أو على دعم الجھات المانحة بما في 
وقد تكون  .على المس����اھمات الطوعیة التي تقدمھا الش����ركات الخاص����ة ذلك التعاون الدولي، أو

مختلفة، بما في ذلك عن طریق المس�������اھمات المؤقتة أو الطویلة األجل في  متاحة بأش������كال
ذة، أو ك��أموال تن��افس������ی��ة یمكن أن یق��دم المزارعون أو منظم��ات  میزانی��ات المنظم��ات المنف��ّ

 المزارعین طلباٍت للحصول علیھا.
المس��تدام،  ھامختلف المحاص��یل واألص��ناف واس��تخدام ص��ونقد یش��ارك النس��اء والرجال في و

 ترغبقد  ،لدیھم معرفة محددة بناًء على األنش������طة التي یش������اركون فیھا. وبالتاليتكون و/أو 



الرجال اھتمامات  في كیف یمكن مراعاةوالمنظمات المنفذة في النظر بعنایة  الجھات المانحة
 المساواة في تصمیم مثل ھذه األنشطة التمویلیة.من قدم على  والنساء واحتیاجاتھم

 ع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادةنو
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 اتدعم االبتكار في قطاعمن أجل الص������ندوق التنافس������ي لوزارة الزراعة في ش������یلي  •

 الزراعة واألغذیة الزراعیة والغابات
 www.fao.org/3/ca7908en/ca7908en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/شیلي(

 -تنفیذ المعاھدة الدولیة بش�������أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في إیطالیا  •
 منظمة األغذیة والزراعة /RGVالبرنامج الوطني 

 www.fao.org/3/ca8109en/ca8109en.pdf - )أوروبا/إیطالیا(
• AGUAPAN (Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Centro de Peru)  

 www.fao.org/3/ca8101en/ca8101en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/بیرو(
خط��ة العم��ل الوطنی��ة لص������ون الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة  تنفی��ذ •

 واستخدامھا المستدام مع منظمات المزارعین
 www.fao.org/3/ca8226en/ca8226en.pdf - )أوروبا/سویسرا(

 باء: المساھمة الطوعیة في صندوق تقاسم المنافع التابع للمعاھدة الدولیة 2الخیار 
ي یس��تثمر ص��ندوق تقاس��م المنافع التابع للمعاھدة الدولیة مباش��رةً في مش��اریع تدعم المزارعین ف

ا الموقع/المزرعةفي  التنوع المحص��وليمجال ص��ون  البلدان النامیة في مش��اریع ؛ ویدعم أیض��ً
وشراكات ابتكاریة رامیة إلى تكییف الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة مع االحتیاجات 

مؤھلة لتقدیم المعاھدة الدولیة  جمیع البلدان النامیة التي ھي أطراف متعاقدة فيإن و .المتغیّرة
 .9طلب تمویل بموجب صندوق تقاسم المنافع

على المدفوعات المقدمة من مس��تخدمي الموارد  في المقام األولویعتمد ص��ندوق تقاس��م المنافع 
ف علیھا من خالل النظام المتعدد األطرا الذین یحص������لونالوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

، قد یقرر األطراف المتعاقدة اإللزامیةوإض�������افةً إلى ھذه المدفوعات  .التابع للمعاھدة الدولیة
ا تقدیم مس��اھمات طوعیة في ص��ندوق تقاس��م المنافع من أجل تقاس��م  وأص��حاب المص��لحة أیض��ً

المنافع التي تنش����أ بص����ورة عامة عن اس����تخدام الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في 
لب��ذور، أو في قط��اع��ات أخرى (مثالً في قط��اع الزراع��ة قط��اع تربی��ة النب��ات��ات وفي قط��اع ا

 .واألغذیة)
سم المنافع، قد تتطابق ھذه المدفوعات مع حصة محددة من القیمة التي ت شأ ولتوضیح فكرة تقا ن

 وبالمقابل، قد یتم التعھد بمبلغ ثابت كدعم سنوي. .في القطاع االقتصادي المشار إلیھ

                                                      
ع التالي: بلدان المؤھلة متاحة على الموقبالقائمة یمكن االطالع على  9

treaty/cfp4/cfp_4_2017_a3_en.pdf-www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant . وقد ُوضعت باالستناد إلى
-IT/GBلجھاز الرئاسي في دورتھ الثالثة (الوثیقة تصنیف البنك الدولي لالقتصادیات، إثر قرار صادر عن ا

3/09/Report3/2009، القرار 3-، المرفق ألف(. 

http://www.fao.org/3/ca7908en/ca7908en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8109en/ca8109en.pdf
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


 عادة نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 المصادر العامة والخاصة - لتمویل الخارجيا •

 www.fao.org/3/ca8726en/ca8726en.pdf - )أوروبا/فرنسا(
 المنافعالدعم السنوي لصندوق تقاسم  •

 www.fao.org/3/ca8154en/ca8154en.pdf - )أوروبا/النرویج(
  

http://www.fao.org/3/ca8726en/ca8726en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8154en/ca8154en.pdf


: نُُھج تش��جیع األنش��طة المدرة للدخل لدعم ص��ون المزارعین للموارد الوراثیة النباتیة 3الفئة 
 لألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام

 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 
  1-9المادة 

  أ 2-9المادة 

  ب 2-9المادة 

  ج 2-9المادة 

  3-9المادة 

لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

تعترف األطراف المتعاقدة باإلس������ھام الھائل الذي قدمتھ  ،لیةولدا المعاھدة من 9-1المادة  �
والمزارعون في جمیع أقالیم العالم، وما زالوا یقدمونھ ألجل  ألص������لیةاالمجتمعات المحلیة و

التي تش��كل قاعدةً اإلنتاج الغذائي والزراعي في مختلف  ةوتنمیة الموارد الوراثیة النباتی ص��یانة
مادة  عالم (ال حاء ال ّھل  ).1-9أن فإن النُُھج التي تس������ تالي،  بال تأتي  إدرارو دخل المزارعین الم

ل قد تش��كّ  ،ص��ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس��تخدامھا المس��تدام وتعززه من
 أنشطتھم في ھذا الصدد و/أو توسیع نطاقھا.فًزا للمزارعین لمواصلة اح

ا على اتخاذ تدابیر لحمایة حقوق المزارعین وتعزیزھا، بما في واتفقت األطراف  المتعاقدة أیض��ً
-9بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (المادة  ذات الصلةذلك حمایة المعارف التقلیدیة 

استخدام الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  نافع الناشئة عنم الماستقا) والمشاركة المتكافئة في أ2
 .ب)2-9والزراعة (المادة 

ومن خالل زیادة الوعي بالقیم المتعددة لألغذیة المتنوعة المنتجة محلیًا ودعم األنش������طة المدرة 
ن من مواص��لة تربیة الموارد الوراثیة ین المزارعیمكیمكن تللدخل، مثل تطویر س��لس��لة القیمة، 

ومن مواص����لة اس����تخدام المعارف التقلیدیة ذات الص����لة،  ك،لنباتیة المعرض����ة للفقدان لوال ذلا
كیفیة تنفیذ األنش���طة، یمكن أن تعود المنافع الناش���ئة عن اس���تخدام با رھنً و .وتقاس���مھا ونش���رھا

الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة، مثًال من خالل مبیع��ات منتج��ات مح��ددة، إلى 
 .ارعین الذین یمارسون أنشطة من أجل صونھا واستخدامھا المستدامالمز

وانین القطریة ، وفًقا للقالبذور واس������تخدام وتبادل وبیعفي ادخار  نیوقد تكون حقوق المزارع
من المعاھدة الدولیة)  3-9في المادة النحو المنص������وص علیھ  (على ما یكون ذلك مالئًماوحس������ب

المزارعین غالبًا ما تكون المص�����در  النُھج بنجاح ألّن نظم بذورذات أھمیة حاس�����مة لتنفیذ ھذه 
الوحید للبذور والمواد الزراعیة المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة الخاص������ة لألغذیة والزراعة 

 المستخدمة في ھذه األنشطة.
ذات ص��لة  قد تكون 9 من المادةأخرى  اأحكامً  فإنالتدابیر ض��من ھذه الفئة،  ورھنًا بكیفیة إعداد

 أیًضا.
ألف: إجراء و/أو دعم األنش�����طة الترویجیة لتعزیز االس�����تھالك المس�����تدام للمنتجات  3الخیار 

 الناشئة عن صون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام
یمكن أن تش��مل األنش��طة الترویجیة لتعزیز طلب المس��تھلك على المنتجات الناش��ئة عن ص��ون 

معارض  وأیة ذغألاالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام، معارض 
 وأمھرج��ان��ات األغ��ذی��ة التقلی��دی��ة،  وأفنون الطبخ، مع��ارض التنوع البیولوجي الزراعي أو 

 .مماثلة اأحداثً معارض أو 



رفع مستوى اھتمام المستھلكین والمھنیین، مثل الطھاة في في ویتمثل الھدف العام لھذه األنشطة 
المطاعم وأص����حاب الفنادق، بالمنتجات التقلیدیة و/أو الجدیدة المص����نوعة من الموارد الوراثیة 

ا إلى تعزیز وقد تؤدي أنش�����طة التو .النباتیة لألغذیة والزراعة، وتحفیز الطلب علیھا عیة أیض�����ً
المبادرات الرامیة إلى تعزیز التنوع البیولوجي الزراعي من أجل األغذیة والتغذیة والص������حة، 

 .في نھایة المطافالمجتمعات المحلیة المزارعة والتي قد یستفید منھا المزارعون و
المزارعین فرص التس��ویق بالنس��بة إلى إلى زیادة في األجل الطویل،  ،ارتفاع الطلبؤدي قد یو
المجتمعات المحلیة الزراعیة، بما یتیح لھم مواص������لة زراعة الموارد الوراثیة النباتیة أفراد و

ا على  .لألغذیة والزراعة التي قد تكون معّرض������ة للفقدان لوال ذلك وقد یكونون قادرین أیض������ً
 بذور مواص����لة اس����تخدام المعارف التقلیدیة ذات الص����لة وتطبیقھا ونش����رھا، ومواص����لة حفظ

واس���تخدامھا وتبادلھا وبیعھا، رھنًا بالقوانین الوطنیة وحس���ب  المحاص���یل واألص���ناف المحلیة
 االقتضاء.

محاص�����یل واألص�����ناف المختلفة ال ص�����ونأن النس�����اء والرجال قد یش�����اركون في إلى نظًرا و
المستدام، فقد ترغب المنظمات المنفذة في النظر بعنایة في كیفیة مراعاة اھتمامات  ھاواستخدام

بالتس��اوي  یس��تفیدوابحیث یمكن أن  األحداث، تلكفي تص��میم مثل  تھمواحتیاجاالنس��اء والرجال 
 من المزایا والفرص التي قد تنشأ عنھا.

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
الش�����عوب الزراعي لمجتمعات الترویج للتس�����ویق والقیمة المض�����افة للتنوع البیولوجي  •

 األصلیة
 www.fao.org/3/cb5086es/cb5086es.pdf - (إكوادور/أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)

 )G-Difaالوراثي (مباراة بین المحاصیل في معرض التنوع  •
 www.fao.org/3/ca7981en/ca7981en.pdf - (إندونیسیا/آسیا)

 مھرجان الزیتون والمنتجات الریفیة ل ونوالعشر الحاديالمعرض الوطني  •
 www.fao.org/3/cc0206en/cc0206en.pdf - (األردن/الشرق األدنى)

 مبادرة "األغذیة دوًما" •
 www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf - )على الصعید العالمي(

س���الس���ل القیمة للمحاص���یل واألص���ناف والمجموعات المتطورة المحلیة باء: تطویر  3الخیار 
 محددة قیمة تغذویة أو استخدامات أو منافع أخرى ذات سمات تكیّف أو

حوافز للمزارعین خلق ل وض��ع س��الس��ل قیمة للمحاص��یل واألص��ناف والس��كان طریقةً لقد یش��كّ 
وش��ركائھم في الس��وق من أجل مواص��لة جھودھم المش��تركة وتوس��یع نطاقھا لص��ون واس��تخدام 

ا وإدرار الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، بھدف  فرص العمل في خلق الدخل أیض������ً
 س����الس����ل القیمة أو قد وقد یش����ارك النس����اء والرجال في خطوات مختلفة من .المناطق الریفیة

یركزون أنش�����طتھم على محاص�����یل أو منتجات مختلفة؛ وبالتالي قد یكون من المفید تقییم كیفیة 
 .استفادة النساء والرجال من أّي أنشطة مخطط لھا

http://www.fao.org/3/cb5086es/cb5086es.pdf
http://www.fao.org/3/ca7981en/ca7981en.pdf
http://www.fao.org/3/cc0206en/cc0206en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf


ن، ولى التعاون بین جھات فاعلة مختلفة، بما في ذلك المزارعإویس���تند وض���ع س���الس���ل القیمة 
 .نون بالتجزئة والمس���تھلكولفنادق، والبائعألغذیة، والطھاة وأص���حاب االقائمون على تجھیز او
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المس��تخدمة بص��ورة تقلیدیة أو نادرة، بالنس��بة إلى و

بحوث و/أو أنش��طة رائدة لتنمیة الخبرة الض��روریة على جمیع مس��تویات ینطوي األمر على قد 
ویمكن للس���یاس���ات والبرامج  .وجودتھا المحددةمنافع المنتجات بلمس���تھلكین االس���لس���لة وتبلیغ 

س���بیل المثال من خالل تمویل البحوث أو توفیر رأس المال  العامة أن تدعم ھذه األنش���طة، على
وقد یش�ارك النس�اء والرجال في خطوات  .األولي، أو تس�ھیل فرص التواص�ل، أو إزالة العقبات

فة من  قد ترغب المنظماتالقیمة؛  أنش������طةمختل تالي  یة  وبال یة في كیف فذة في النظر بعنا المن
 .المساواة من مبادرات تطویر سالسل القیمةمن استفادة النساء والرجال على قدم 

وتشمل العوامل المھمة لتطویر سالسل القیمة الخاصة باألصناف المحلیة من الموارد الوراثیة 
إلمكانیات القانونیة إلنتاج النباتیة لألغذیة والزراعة وبأصناف المزارعین، على سبیل المثال، ا

وتوزیع البذور أو المواد الزراعیة لألص��ناف ذات الص��لة، وض��مان وص��ول المنتجات التي تّم 
 إنتاجھا إلى األسواق.

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 برنامج ختم المنشأ •

 www.fao.org/3/ca5986en/ca5986en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/شیلي(
 "Iermanaوضع سلسلة القیمة الصغیرة لمجموعة محلیة متنوعة من الشیلم، " •

 www.fao.org/3/ca8108en/ca8108en.pdf - )أوروبا/إیطالیا(
 نھج قائم على التضامن في التنمیة الزراعیة  •

 www.fao.org/3/ca6365en/ca6365en.pdf  - )أفریقیا/المغرب(

 لألرز )Heirloom( ھیرلوممشروع  •
 www.fao.org/3/ca7901en/ca7901en.pdf - )الفلبین/آسیا(

 من أصناف/بذور المزارعینمتأتیة جیم: إنشاء ودعم أسواق للمنتجات ال 3الخیار 
 .بطرق مختلفةأص���ناف/بذور المزارعین من المتأتیة یمكن إنش���اء و/أو دعم أس���واق المنتجات 

وقد یؤدي دمج المحاص��یل الغذائیة التقلیدیة وأص��ناف المزارعین في برامج المش��تریات العامة 
 .إلى تعزیز وتنویع نظم اإلنتاج لدى صغار المزارعین وإلى أنماط غذائیة صحیة للمستھلكین

، بم��ا في ذل��ك الوجب��ات ةالمجتمعی��مط��اعم ویمكن أن تس������تھ��دف مث��ل ھ��ذه البرامج خ��دم��ات ال
النس�����اء والرجال ھا بما فی ،للفئات الس�����كانیة الض�����عیفة غذیةالمدرس�����یة، و/أو برامج توزیع األ

ویل من بتم الطویل، أووغالًبا ما یتم إنش������اؤھا على المدیین المتوس������ط  واألطفال والش������باب.
ذلك المنظمات غیر وقد تش��ارك المنظمات المحلیة، بما في  .الحكومات الوطنیة أو دون الوطنیة

ویمكن أن یكون لبرامج المش����تریات العامة تأثیرات مس����تدامة من خالل  .الحكومیة، في تنفیذھا
تحفیز الطلب، وتوطید التعاون بین الجھات الفاعلة وتأمین أس������واق الموارد الوراثیة النباتیة 

ا  لیس فقط األغذیة المنتجة ھاویمكن تض�����مین .المحلیة والمنتجات المش�����تقة منھا محلیًا بل أیض�����ً
بذور األص��ناف المحلیة وبذور المزارعین، وبالتالي توفیر مص��ادر إض��افیة للدخل والمس��اھمة 

http://www.fao.org/3/ca5986en/ca5986en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8108en/ca8108en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6365en/ca6365en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6365en/ca6365en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7901en/ca7901en.pdf


یة في حقول  عة المحل یة والزرا یة لألغذ بات یة الن في توس������یع نطاق اس������تخدام الموارد الوراث
 .المزارعین

ا بش���كل غیر مباش���ر في إ نش���اء و/أو تحفیز وقد تس���اھم الحكومات الوطنیة ودون الوطنیة أیض���ً
من أص��ناف/بذور المزارعین، على س��بیل المثال من خالل مراجعة متأتیة األس��واق للمنتجات ال

نطاق أوس����ع، من خالل توفیر البنى التحتیة، أو من  التي تعیق اس����تخدامھا علىلوائح أو رفع ال
 خالل تسھیل التعاون بین الشركاء في األسواق.

 تُتّخذ عادةنوع (أنواع) التدابیر التي 
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 من أجل برامج األغذیةالمشتریات العامة ألصناف بذور المزارعین  •

 www.fao.org/3/ca7792en/ca7792en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/البرازیل(
 لمجتمع المحليئیة لمصادر الغذاالبناء السیادة الغذائیة على أساس  •

 www.fao.org/3/ca7990en/ca7990en.pdf - )آسیا(إندونیسیا/
  

http://www.fao.org/3/ca7792en/ca7792en.pdf
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ئة  كال األخرى4الف یة  : الفھارس والس������جالت واألش������ بات یة الن لتوثیق الموارد الوراث
 لألغذیة والزراعة وحمایة المعارف التقلیدیة

 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 
  1-9المادة 

  أ2 -9المادة 

  ب 2-9المادة 
  ج 2-9المادة 
  3-9المادة 

الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

قت األطراف  قدة على اتف عا یة المت تدابیر لحما خاذ ال ما في ذلك  ،حقوق المزارعینوتدعیم ات ب
ًنا  عة، رھ یة والزرا یة لألغذ بات یة الن بالموارد الوراث لة  یة ذات الص������ ید یة المعارف التقل لحما

 أ).2-9(المادة  االئمً یكون ذلك محسبما و ،قطریةبالتشریعات ال
وقد تكون التدابیر لجمع المعارف التقلیدیة وتوثیقھا وتقاس������مھا ونش������رھا مفیدةً لزیادة الوعي 

س������جالت التنوع  وض������عوق��د یؤدي  .اإلجم��الي واالعتراف ب��أھمیتھ��ا والحؤول دون فق��دانھ��ا
إلى حمایة  أو أدوات مماثلة والبروتوكوالت البیولوجیة الثقافیة المجتمعیةالبیولوجي المجتمعیة 
ا  المعارفقد تكون حمایة ھذه و االس�����تخدام أو من فقدانھا.س�����وء المعارف التقلیدیة من  أیض�����ً

الموارد  ص��یانةألجل المجتمعات المحلیة المزارعة مس��اھمات المزارعین وب لالعترافوس��یلة 
 ).1-9المادة (الوراثیة النباتیة واستخدامھا المستدام 

قد تكون ذات ص��لة  9 من المادةأخرى  اأحكامً  فإنالتدابیر ض��من ھذه الفئة،  إعداد ورھنًا بكیفیة
 أیًضا.

ألف: االعتراف بالمعارف التقلیدیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  4الخیار 
 وجمعھا وتوثیقھا، بما في ذلك المعارف المتصلة بالزراعة واالستخدام

الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، وزراعتھا  بش�������أنالتقلیدیة  رفایمكن توثیق المع
الجرد، والفھارس وقواعد قوائم واس�����تخدامھا من خالل س�����جالت التنوع البیولوجي المحلیة، و

نات  یا یة أو قواعد الب مادة الوراث عامة لل یل المثال الفھارس ال نات، بما في ذلك على س������ب یا الب
 .فقط األنواع األصلیة للمزارعینأو  األصناف علىالمتخصصة التي ترّكز 

وھیكلھ��ا ومض������مونھ��ا على مجموع��ات  ھ��ذه رفاویمكن أن یعتم��د ش������ك��ل مجموع��ات المع��
على س���بیل المثال، قد تعتمد فھارس األص���ناف المقرر اس���تخدامھا من فالمس���تخدمین المتوقعة: 

وإض�������افةً إلى توثیق  .جانب المزارعین على األوص�������اف التي یس������تخدمھا المزارعون عادةً 
رف المتص��لة بالموارد الوراثیة الخاص��ة لألغذیة والزراعة، مثل أص��ناف المحاص��یل، قد االمع

ا مفاھیم ثقافیة أوس��ع قد تكون ھذه المع رف مترس��خةً فیھا، بما في ذلك اتش��مل المجموعات أیض��ً
 .اآلراء العامة أو نظم التصنیف

وارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لدى النس�����اء قد تختلف المعارف التقلیدیة المتعلقة بالمو
قد  وعلیھ،المحاصیل واألصناف التي یزرعونھا واألنشطة التي یمارسونھا.  بحسبوالرجال، 

یكون من المفید التفكیر بعنایة في كیفیة التعرف على ھذا النوع من المعارف وجمعھا وتوثیقھا 
 ھذه االختالفات. تراعيبطریقة 

رف التقلی���دی���ة أو یمكن أن تودع اتعترف الحكوم���ات المحلی���ة بمجموع���ات المع��� ویمكن أن
للمعرفة التي یملكھا المزارعون  اعامً  لدى المؤس����س����ات الوطنیة، بوص����فھ س����جًال المجموعات 



یة. یة الزراع عات المحل قانون و المحلیون و/أو المجتم ًقا لل قة وف باع إجراءات المواف قد یلزم ات
ل مات ا ما في ذلك في الحاالت التي تتعلق الوطني وااللتزا یة و/أو الممارس�������ات الجیدة، ب دول

 .المحلیة بالحقوق الراسخة للشعوب األصلیة والمجتمعات
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

 * اإلداریة

 * القانونیة

  غیر ذلك

على سبیل المثال، إذا كانت الفھارس والسجالت وما  ،اإلداریة والقانونیة یمكن اتخاذ التدابیر *
شكل رسميإلى ذلك تدار  سبیل المثال من ب مؤسسات عامة أو بنوك الجینات، أو جانب ، على 

إذا ك��ان الق��انون الوطني یحمي المع��ارف التقلی��دی��ة التي یمتلكھ��ا المزارعون و/أو الش������عوب 
 األصلیة. المحلیة والمجتمعات

 الممكنةأمثلة عن التدابیر 
 األصناف التقلیدیة للفاصولیا والذرة والفلفل الحار والفلفل فھرس •

 www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/كوبا(
 في الیابانلمزارعین لألصناف /السالالت األصلیة لبناء قاعدة بیانات  •

 www.fao.org/3/ca4143en/ca4143en.pdf - )آسیا/الیابان(
  سجل التنوع البیولوجي المحلي •

 www.fao.org/3/ca8142en/ca8142en.pdf - )آسیا/نیبال(

 رف التقلیدیة المتصلة بالتنوع البیولوجي الزراعياالجرد اإلسباني للمع •
 www.fao.org/3/ca8204en/ca8204en.pdf - )أوروبا/إسبانیا(

للحفاظ على المعارف التقلیدیة المتص������لة بالموارد باء: تنفیذ و/أو دعم األنش������طة  4الخیار 
 ھذه المعارف ونشرھا ھاالوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، وتقاسم

قد یحص������ل تقاس������م المعارف التقلیدیة المتص������لة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 
وأس������واق المزارعین، واألحداث، مثل حلقات العمل والندوات، لقاءات من خالل ال ھاونش������ر

خالل تش���كیل ش���بكات أو جمعیات  من ماومھرجانات أو معارض البذور؛ أو قد یجري تیس���یرھ
وقد تتض������من ھذه  .، وحافظي البذور، وغیر ذلكالمزارعین األمناء/القیّمینأو مجموعات من 

ا األنش����طة الثقافیة المتص����لة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  والزراعة، مثل األنش����طة أیض����ً
 .روایة القصص كطریقٍة لتذكر المعارف التقلیدیة بصورة جماعیة وتوارثھا

وإضافةً إلى تیسیر االتصاالت والتبادل العام للمعارف والتجارب، قد یتم التركیز على تناقل أو 
ر المحددة المس����تخدمة لبعض المحاص����یل، أو اكثإعادة إحیاء المھارات العملیة، مثل تقنیات اإل

ھج تش������اركیة في تخطیط مثل ھذه األنش������طة یمكن أن یض������من اتباع نُ و عداد أطباق تقلیدیة.إ
، بما في ذلك النس������اء ھمتلبیة اھتمامات المزارعین المش������اركین واحتیاجات ھا،ونش������ر ھاوتنفیذ

 والرجال وشباب الریف.
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

http://www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4143en/ca4143en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8142en/ca8142en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8204en/ca8204en.pdf


  ذلك غیر

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 ھاعة وداخلرزاملمحلیة التمعات ابین المجفي ما رف وتبادل الخبرات اتقاسم المع •

 www.fao.org/3/ca8170en/ca8170en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/بیرو(
• Kålrotsakademien (األكادیمیة السویدیة) 

 www.fao.org/3/ca8219en/ca8219en.pdf - )أوروبا/السوید(
لوض������ع ص������كوك تحكم المجتمعات المحلیة المزارعة أفراد جیم: دعم المزارعین و 4الخیار 

ومعارف  االنباتیة لألغذیة والزراعة التي أنش���أوا علیھا حقوقً  الوص���ول إلى الموارد الوراثیة
 بناًء على ممارسات وإجراءات وبروتوكوالت مجتمعاتھم المحلیة ،تقلیدیة ذات صلة

مزارعین والمجتمعات المحلیة المتعلقة بالص���كوك التش���اركي للوض���ع الیمكن أن تس���تند عملیة 
التقلیدیة المتص�����لة  فراإلدارة الحص�����ول على المع ، بما في ذلك النس�����اء والرجال،المزارعة

ویمكن وض����ع بروتوكوالت  .رف وتوثیقھاابالموارد الوراثیة النباتیة إلى أنش����طة جمع ھذه المع
للحصول على الموارد التي یمكن  االمحددة ذاتیً  واألحكام والشروط واإلجراءاتالقواعد توضح 

اس������تخدامھا كقاعدة لتفاعالت المجتمعات المحلیة مع الجھات الفاعلة الخارجیة، مثل ممثلي 
الش������ركات أو منظمات البحوث، في ما یتعلق بحص������ولھا على الموارد الوراثیة  الحكومة، أو

 .لمجتمع المحليالتقلیدیة ذات الصلة في منطقة ا فراالنباتیة لألغذیة والزراعة والمع
ویمكن أن تس���اعد ھذه األدوات في إقامة روابط بین الجھات الفاعلة والمؤس���س���ات العاملة على 

النطاق المحلي إلى النطاق الوطني و/أو الدولي، وفي إنشاء قاعدة واضحة  نطاقات مختلفة، من
في االستفادة رعة المجتمعات المحلیة المزاأفراد ا المزارعین ووقد تساعد أیضً  .للتفاعالت بینھا

، وخاص�������ة ھاعملیة تنفیذ االتفاقات الدولیة، وتعزیز دورھم في بموجب ممن التزامات بلدانھ
  رف التقلیدیة.ابھدف حمایة المع

http://www.fao.org/3/ca8170en/ca8170en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8219en/ca8219en.pdf


 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
أدوات : للتنوع البیولوجي وبروتوكوالت بیولوجیة ثقافیة محلیةس����جالت محلیة  وض����ع •

من المعاھدة الدولیة  9حقوق المزارعین على النحو المنص��وص علیھ في المادة  إلعمال
على المحلي بش�������أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتعزیز قدرة المجتمع 

 للمحاصیل الوراثيإدارة التنوع 
 www.fao.org/3/ca4148en/ca4148en.pdf - )أفریقیا/مدغشقر(

 المحلي سجل بذور المجتمع •
 www.fao.org/3/ca8195en/ca8195en.pdf - )آسیا/الفلبین(

 
 

  

http://www.fao.org/3/ca4148en/ca4148en.pdf
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ة وإدارتھ���ا في ص������ون الموارد الوراثی���ة النب���اتی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���: 5الفئ���ة 
، مثل التدابیر االجتماعیة والثقافیة، وإدارة التنوع البیولوجي ومواقع الموقع/المزرعة

 الصون على مستوى المجتمع المحلي
 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 

  1-9المادة 

  أ 2 -9المادة 

  ب 2-9المادة 

  ج 2-9المادة 

  3-9المادة 

لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

المجتمعات المحلیة تعترف األطراف المتعاقدة في المعاھدة الدولیة باإلس����ھام الھائل الذي قدمتھ 
جمیع أقالیم العالم، وال س������یما أولئك الذین ھم في مراكز المنش������أ  والمزارعون في واألص������لیة

-9والتنوع المحصولي، وما زالوا یقدمونھ ألجل صیانة وتنمیة الموارد الوراثیة النباتیة (المادة 
طریقةً للتعبیر عن  الموقع/المزرعةوبالتالي، قد یش������كل دعم ص������ون الموارد وإدارتھا في  .)1

المجتمعات المحلیة وتش������جیعھم على مواص������لة جھودھم وتوس������یع أفراد التقدیر للمزارعین و
 نطاقھا.
نھًجا  الموقع/المزرعةل ص����ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وإدارتھا في ویش����كّ 

وھذا یعتمد على  .دةش������امالً یعتمد على نظٍم اجتماعیة وإیكولوجیة معقدة ظھرت في مواقع محد
ذلك تلك  الثقافیة التقلیدیة والمتطورة باستمرار، والمعرفة والممارسات االجتماعیة، بما في مالقیّ 

ا ھذه الفئةض��من لتدابیر للذا، یمكن و .ر أخرىاكثإالمتص��لة بالبذور ومواد  في  أن تس��اھم أیض��ً
أ) وحفظ البذور، واس������تخدامھا، 2-9رف التقلیدیة (المادة اإعمال حقوق المزارعین لحمایة المع

 ).3-9وتبادلھا وبیعھا (المادة 
قد تكون ذات ص��لة  9 من المادةأخرى  اأحكامً  فإنالتدابیر ض��من ھذه الفئة،  ورھنًا بكیفیة إعداد

 أیًضا.
ألف: دعم وص�����ون إدارة التنوع البیولوجي المحلي و/أو األنش�����طة العملیة األخرى  5الخیار 

 إلدارة الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ةالمجتمع��ات المحلی��ة المزارع��ة التي یقوم بھ��ا المزارعون و
 في الموقع/المزرعة ذیة والزراعةغألل

لألغذیة  الموارد الوراثیة النباتیةل إدارة التنوع البیولوجي المحلي نھًجا متكامًال في ص��ون تش��كّ 
المجتمعات المحلیة واس���تخدامھا المس���تدام، وھو یجمع بین األنش���طة العملیة وتمكین  والزراعة

كجھ��ة محلی��ة مؤتمن��ة على إدارة الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی�ة  التعزیز دورھ��المزارع��ة 
النباتیة المحلیة لألغذیة والزراعة،  ویمكن أن تشمل األنشطة توثیق الموارد الوراثیة .والزراعة

ا  . ویمكنورص����دھا وتبادلھا فض����ًال عن اس����تخدامھا في تربیة النباتات و/أو تولید القیمة أیض����ً
 .الموقع/المزرعةإجراء أنشطة مماثلة في مشاریع صون الموارد في 

ما توجد و ھا، ب بذور المزارعین والجھود المبذولة إلدارت في ذلك في ص������میم ھذه النُھج نظم 
ا بالقانون الوطني وحس�������ب ممارس�������ات حفظ البذور واس������تخدامھا وتبادلھا و/أو بیعھا، رھنً 

تدابیر وقائیة فعالة لض������مان عدم تأثّر الموارد اتخاذ وقد تكون ھناك حاجة إلى  ء.االقتض�������ا
على س������بیل  في الموقع/المزرعةالوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي یدیرھا المزارعون 

قبال المث ًیا، أوللم بالتلقیح غیر المرا لة وراث یل المعد قات التكنولوجیا الحیویة ب حاص������ تطبی



 لألغذیة والزراعة الموارد الوراثیة النباتیة ص�����ون علىكون لھا آثار س�����لبیة تاألخرى التي قد 
 .وإدارتھا في الموقع/المزرعة

لتنوع البیولوجي أو ص�ون الموارد في الموقع/المزرعة لالمجتمع المحلي نُُھج إدارة أخذ ویمكن 
في خطط العمل الوطنیة أو المجتمعیة/المحلیة، بما في ذلك في س������یاق ص������ون بعین االعتبار 

ویمكن توفیر األموال من خالل البرامج الوطنیة . التنوع البیولوجي والتنمیة الریفیة والزراعیة
التي المجتمعات المحلیة المزارعة أفراد المزارعین وو/أو الجھات المانحة لمعالجة احتیاجات 

والس��ماح لھم بمواص��لة أنش��طتھم وتوس��یع  بما في ذلك النس��اء والرجال والش��باب، تّم تحدیدھا،
ال�دخ�ل أو إدرار نط�اقھ�ا، مثًال من خالل تنمی�ة الق�درات، وتش�������اطر المم�ارس�������ات الجی�دة، و

 مراكز التدریب القائمة محلیًا. ، مثلاالستثمارات في التعلیم والبنیة التحتیة الریفیة
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

  اإلداریة

 * القانونیة

  غیر ذلك

الموارد الوراثیة  ص������ون ت عملیة، على س������بیل المثال، إذا كانقانونیةالیمكن اتخاذ التدابیر  *
 بالقانون الوطني. ةو/أو مدعوم ةمحمی تھافي الموقع/المزرعة وإدارلألغذیة والزراعة النباتیة 

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
ص���ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام في المزرعة  •

 القائم على المجتمع المحلي
 www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf - )آسیا/بوتان(

في الموقع وإدارة تنوع  الص����ونعلى الص����مود من خالل المحلي تعزیز قدرة المجتمع  •
 الغذائي  المحاصیل لتحقیق األمن

 www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/كوبا(
• La chacra - في قرى  ھواس������تخدام ص������ونھبدیل إلنقاذ التنوع البیولوجي الزراعي و

  األمازون
 www.fao.org/3/ca4133en/ca4133en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/إكوادور(

یة المزارعین و 5الخیار  یةأفراد باء: تعزیز دور وھو ناء/ المجتمعات المحل من القیّمین  األم
 خالل األنشطة االجتماعیة والثقافیة

دوًرا رئیس����یًا في  القیّمین األمناء/المجتمعات المحلیة وأفراد المزارعین یمكن أن یؤدي كل من 
الوراثیة النباتیة واس��تخدامھا المس��تدام في الموقع/المزرعة، وخاص��ة باعتبارھم  ص��ون الموارد

م والمھارات المتص��لة بص��ون وإدارة الموارد ھم ینقلون القیّ ف .یملكون معرفة تقلیدیة محددة جدًا
م وتزوید سائر المزارعین حتذى بھا من خالل تطبیق ھذه القیّ یُ الوراثیة النباتیة، ویضعون أمثلة 

 .زراعةللالمجتمعات المحلیة بالبذور ومواد راد أفو
رف، من اویمكن تعزیز دورھم وھویتھم مثالً، من خالل االعتراف بھم كخبراء وأص�����حاب مع

تش����كیل  عبربین ھؤالء المزارعین والمجتمعات المحلیة،  فراخالل دعم األنش����طة لتبادل المع
قد تختلف اھتمامات النس������اء و .الش������بكات والجمعیات، أو من خالل توفیر األموال ألنش������طتھم

األنش�����طة  یفض�����لون أنواًعا مختلفة منقد في ھذا الص�����دد أو  ھموالرجال والش�����باب واحتیاجات
فراد أحرص على تمّكن ھذه االختالفات لل مراعاةكون من المفید ربما یووقنوات االتص�������ال. 

 المساواة.من قدم من االستفادة على  المشاركةالمزارعة  المحلیةت المجتمعا

http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
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المجتمعات المحلیة إلى أحداث عامة لتسلیط أفراد ویمكن أیًضا دعوة ممثلي ھؤالء المزارعین و
لتغذوي، لتحقیق األمن الغذائي وا األھداف المجتمعیة، مثًال  لى مس���اھماتھم الھامة فيعالض���وء 

 التنوع البیولوجي.لمساھمة في صون اأو 
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 بوصفھا طریقة لزیادة األمن الغذائي القیّمینتعزیز ھویة المزارعین  •

 www.fao.org/3/ca7834en/ca7834en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/البرازیل(
  النھوض بمزارع الفالحین الزراعیة المتنوعة •

 www.fao.org/3/cb5086es/cb5086es.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/إكوادور(
جیم: إجراء ونش���ر الدراس���ات بش���أن مش���اركة المزارعین والمجتمعات المحلیة في  5الخیار 

تدام في  ھا واس������تخدامھا المس������ ص������ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وإدارت
واالجتم��اعی��ة االقتص��������ادی��ة ذل��ك الجوان��ب التكنولوجی��ة والبیئی��ة  في ، بم��االموقع/المزرع��ة

 والثقافیة
، وإدارتھا الموقع/المزرعةلدراسات بشأن صون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في لیمكن 

على تعمیق الفھم العلمي لممارس���ات المزارعین واحتیاجاتھم أن تركز أو اس���تخدامھا المس���تدام 
بالمس���اواة بین (بما في ذلك المتعلقة م، والھیاكل االجتماعیة فض���ًال عن األس���باب الكامنة، والقیّ 

 .أو النتائج االقتصادیةالمتطلبات القانونیة  وأ) الجنسین
ویمكن أن توفّر ھذه الدراس��ات األدلّة الالزمة الس��تھداف و/أو تص��میم التدابیر التي تدعم جھود 

من أجل ص������ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  والمجتمعات المحلیة المزارعةالمزارعین 
تدام منالموقع/المزرعةوالزراعة في  جھة، وإلعمال حقوق  ، وإدارتھا واس������تخدامھا المس������

وقد تسھم ھذه الدراسات أیًضا في تعزیز الممارسات الحالیة، على  .المزارعین من جھة أخرى
 یز ھذه الممارسات أو تذلیل العقبات.سبیل المثال من خالل بلورة اقتراحات بشأن كیفیة تعز

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 مشروع األخوات الثالث •

  www.fao.org/3/ca4435en/ca4435en.pdf  - )الشمالیة أمریكا/كندا(
 Sierra del Rosarioمحیط الحیوي إعداد خارطة الھویة الثقافیة البیولوجیة في محمیة ال •

  ألغراض السیاحة الزراعیة
 www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/كوبا(

http://www.fao.org/3/ca7834en/ca7834en.pdf
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  للرؤیة الكونیة في األندیز المعارف التقلیدیة •
 www.fao.org/3/ca8173en/ca8173en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/بیرو(

 
  

http://www.fao.org/3/ca8173en/ca8173en.pdf


: تیس���یر وص���ول المزارعین إلى مجموعة متنوعة من الموارد الوراثیة النباتیة 6الفئة 
غیر ذلك من لألغذیة والزراعة من خالل بنوك البذور المجتمعیة، وش������بكات البذور، و
یادة  حة للمزارعین لز تا مل على تحس������ین الخیارات الم تدابیر التي تع تنّوع الموارد ال

 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 

  1-9المادة 

  أ2 -9المادة 

  ب2-9المادة 

 ج2-9المادة 
 3-9المادة 

المزارعین لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

المجتمعات المحلیة تعترف األطراف المتعاقدة في المعاھدة الدولیة باإلس����ھام الھائل الذي قدمتھ 
والمزارعون في جمیع أقالیم العالم، وال س������یما أولئك الذین ھم في مراكز المنش������أ  واألص������لیة

-9والتنوع المحصولي، وما زالوا یقدمونھ ألجل صیانة وتنمیة الموارد الوراثیة النباتیة (المادة 
1(.  

كما أن تیس���یر حص���ول المزارعین على مجموعة متنوعة من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 
والزراعة، بما في ذلك األص����ناف التقلیدیة و/أو الجدیدة، أو المجموعات المتطورة، أو العیّنات 

المجتمعات المحلیة وأفراد المس����تمدّة من بنوك الجینات ومعاھد البحوث، قد یش����جع المزارعین 
 على مواصلة جھودھم/أو توسیعھا. األصلیةو
مثًال من  ،أ)-2-9(المادة في حمایة المعارف التقلیدیة أن تسھم لتدابیر ضمن ھذه الفئة ما یمكن لك

ویُمكن  .خالل توثیق، معارف المزارعین المتص�لة بالبذور، وتقاس�مھا وإعادة إحیائھا أو تنمیتھا
بیع أو و/تبادل أو و/أو اس���تخدام و/المزارعین في حفظ  أن تُس���ھم بش���كل أكبر في تعزیز حقوق

 تنش������یطعن طریق ، )3-9 (المادة یكون ذلك مالئًما ماوحس������بقطریة، البذور، وفًقا للقوانین ال
لمزارعین في اإلدارة الدینامیكیة والجماعیة للبذور واألص������ناف أو عن لالممارس������ات التقلیدیة 

 .أصناف جدیدةتطویر طریق 
قد تكون ذات ص��لة  9 من المادةأخرى  اأحكامً  فإنالتدابیر ض��من ھذه الفئة،  إعداد ورھنًا بكیفیة

 أیًضا.
ألف: إنش�������اء و/أو دعم بنوك البذور المجتمعیة، ونوادي البذور، ومخازن البذور،  6الخیار 

 نُھج مماثلة وشبكات حافظي البذور أو
البذور وش���بكات حافظي البذور أو یمكن أن توفّر بنوك البذور المحلیة ومخازن البذور ونوادي 

یل  بذوًرا جیدة النوعیة للمزارعین من مجموعة من المحاص������ لة، من بین غیرھا،  نُھج مماث
قد تختلف و .واألص������ناف المتكیفة محلًیا، والتي ال یمكن الحص������ول علیھا بس������ھولة لوال ذلك

لتي یرغبون في ما یتعلق بالمحاص��یل واألص��ناف ا في ھمواحتیاجات تفض��یالت النس��اء والرجال
أعضاء المجتمع تمّكن ھذه االختالفات بعنایة ومعالجتھا لضمان یتعین النظر في قد وزراعتھا. 

 واالستفادة منھ. ھجالنُ المساواة في ھذا النوع من من یشاركوا على قدم  أنمن المحلي 
 .بصورة جماعیةتستند األنشطة إلى ھیكلیات الحوكمة المحلیة والقواعد المتفق علیھا عادة ما و

ویمكن أن تقوم بھا مجموعات غیر رس�میة أو كیانات قانونیة، من قبیل الرابطات أو التعاونیات 
أو المنظمات األھلیة؛ وقد تتعاون مبادرات محلیة عدیدة عن طریق الش������بكات أو المنظمات 



وتخزینھا ویقوم أعض������اء ھذه المنظمات بإنتاج البذور التي یمكن اختیارھا وتجھیزھا  .الجامعة
وقد یقتص���ر التوزیع على األعض���اء أو قد یتس���ع نطاقھ لیش���مل  .بش���كل مركزي أو ال مركزي

 .المستخدمین الخارجیین
وقد یتم التركیز على ص����ون األص����ناف المحلیة و/أو إعادة إدخالھا، مثًال من خالل التعاون مع 

ى تطویرھا في بنوك الجینات الوطنیة ومعاھد البحوث، و/أو على نش������ر أص������ناف جدیدة جر
 إطار برامج عامة و/أو تشاركیة لتربیة النباتات.

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 وبنك الجینات المحلي) FCAS(رابطة صون محاصیل المزارعین في إیجیري  •

  www.fao.org/3/ca4138en/ca4138en.pdf  - )أفریقیا(إثیوبیا/
 la Sierra de losالحص���ول على البذور من خالل ش���بكة من بنوك الجینات المحلیة في  •

Cuchumatanes  
 www.fao.org/3/ca7799en/ca7799en.pdf - ریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)أم/غواتیماال(

 القرى األلف المعتمدة على ذاتھا في البذور  •
 www.fao.org/3/ca7983en/ca7983en.pdf - (إندونیسیا/آسیا)

 )KVANN(البذور في النرویج  وفظاح •
 www.fao.org/3/ca8166en/ca8166en.pdf - (النرویج/أوروبا)

 تأمین نظم البذور المحلیة من خالل نوادي البذور للمزارعین  •
 www.fao.org/3/ca8197en/ca8197en.pdf - )فییت نام/آسیا(

 باء: تنظیم و/أو دعم مھرجانات ومعارض المزارعین الخاصة بالبذور 6الخیار 
قام لمرة واحدة أو بش���كل متكرر؛ تث احدألبذور على ش���كل لمھرجانات ومعارض  تنظیمیمكن 

ویمكن دعوة  .إط��ار االحتف��االت التقلی��دی��ة أو في أی��ام إحی��اء ذكرى معین��ة تنظیمھ��ا فيویمكن 
إلى عرض بذور تّم حفظھا في المزارع ومواد  ، بمن فیھم النساء والرجال والشباب،المزارعین

االختیار ن ین الزائریعرلمزالوبالتالي، یمكن  .ر لتبادلھا مع مش������اركین آخرین أو بیعھا لھماكثإ
ا فیھ یحظون  الوقت الذيمن بین مجموعة متنوعة جدًا من الموارد الوراثیة النباتیة، في  أیض������ً

 .بإمكانیة تبادل المعارف والخبرات مع بعضھم البعض
مش���اركین من مناطق أكبر، مثًال مختلف القرى أو ل ھامن خالل اس���تقطاب ،ھذه األحداثلیمكن و

وراثیة النباتیة مجموعة واس����عة من الموارد الحص����ول المزارعین على أن تیّس����ر المقاطعات، 
تالي،  .لألغذیة والزراع ا للمزارعین  أن تتیحمھرجانات ومعارض البذور ل یمكنوبال فرص�������ً

قد  لزیادة حافظتھم من المحاص����یل واألص����ناف، أو لحیازة بذور المحاص����یل واألص����ناف التي
 .تكون صعبة المنال لوال ذلك

مھرجانات أو المعارض، أو تستضیف الوقد ترغب السلطات أو المنظمات التي تدعو إلى إقامة 
التخص����یص غیر  إجراء تقییم دقیق ألي مخاطر مرتبطة باالس����تخدام أوفي مثل ھذه األحداث، 
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لألغذیة والزراعة و/أو لمعارف تقلیدیة مرتبطة بھا  محددةالمتفق علیھ لموارد وراثیة نباتیة 
 واتخاذ التدابیر الوقائیة التي تمنع مثل ھذه األعمال.

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 (مھرجان البذور) Muyu Raymi -معرض تبادل البذور  •

  www.fao.org/3/cb5086es/cb5086es.pdf  - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/إكوادور(
مال ش������رق ظمنتعزیز  • غاالند (ش������ نا غاالیا و یة في می بذور المحل ند) من خالل  ال الھ

 مھرجانات المحاصیل وتبادل بذور المزارعین وبنوك البذور المجتمعیة 
 www.fao.org/3/cb3734en/cb3734en.pdf - )آسیا/الھند(

الجینات ومعاھد جیم: تیس�����یر حص�����ول المزارعین على المواد المس�����تمدة من بنوك  6الخیار 
 البحوث والجامعات والقطاع الخاص

یة  بات یة الن عة من الموارد الوراث یمكن تمكین المزارعین من الحص������ول على مجموعة واس������
المجموعات ذات الملكیة العامة لألغذیة والزراعة من خالل تیس������یر الحص������ول على مواد من 

لتي ق��د واع��اھ��د البحوث والج��امع��ات بنوك الجین��ات الوطنی��ة واإلقلیمی��ة أو ال��دولی��ة ومالت��ابع��ة ل
المجموعات من قِبل مربي  تلكتُس���تخدم ما عادةً و .لقطاع الخاصا مواد أنش���أھا اتتض���من أیض���ً 

ا للمزارعین والبس��تانیین المھتمین أو للمجتمعات النباتات والباحثین، ولكنھا قد تكون مفیدةً  أیض��ً
مواد الزراعیة للمزارعین الكما أّن توفیر كمیاٍت ص������غیرة من البذور أو  .المحلیة واألص������لیة

ا على الجھات أو مجموعاتھم ومنظماتھم و/ المھتمین الس���تخدامھا المباش���ر قد یعود بالنفع أیض���ً
ن لھذه أو تملكھا المجموعات بالتي تحتفظ  لض�����مان الص�����ون الدینامیكي واالس�����تخدام المحس�����ّ
 .المجموعات
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي تھّم المزارعین أص�����نافًا تقلیدیة أو وقد تش�����مل 

س������الالت محلیة من بعض المحاص������یل، مثل تلك التي یتم جمعھا في أنحاء أخرى من العالم، 
قد یھتم و .فض��ًال عن األص��ناف المحمیة س��ابقًا والتي یتّم توفیرھا لمزید من الص��ون واالس��تخدام

المحاص��یل التي یزرعونھا، وأھداف اإلنتاج با رھنً ، العیناتلنس��اء بأنواع مختلفة من الرجال وا
ھذه مراعاة تعین واألنش���طة الزراعیة و/أو أنش���طة ما بعد الحص���اد التي یش���اركون فیھا. وقد ی

 المساواة. من االختالفات لخدمة جمیع المزارعین على قدم
البحث و/أو أنواع أخرى من  ومعاھدالبذور  حافظيقد تعمل بنوك البذور المجتمعیة وشبكات و

المجموعات والمنظمات كوس������طاء لمس������اعدة المزارعین في الوص������ول إلى الموارد الوراثیة 
إجراءات اتخاذ إلى قد تكون ھناك حاجة والمجموعات.  المس��تمدة منلألغذیة والزراعة النباتیة 

المثال، یمكن اس��تخدام البروتوكوالت على س��بیل ف محددة للمزارعین للحص��ول على ھذه المواد.
وقدراتھا على المحلیة البیولوجیة الثقافیة المحلیة لتعزیز المص������الح الجماعیة لتلك المجتمعات 

من المجموعات والحص������ول علیھا تحدید الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المفیدة 
 .الوطنیة والدولیة لھذه الموارد

المعلومات بطریقة یسھل استخدامھا من قبل المزارعین، أو قد یلزم إنشاء اتفاقات ویمكن تقدیم 
لمعاھدة الدولیة وبما یتوافق التابع لاالتفاق الموحد لنقل المواد على أس���اس طة لنقل المواد، مبس���ّ 

http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/cb3734en/cb3734en.pdf


ویمكن تص������میم ھذه االتفاقات بطریقة تض������من أنھا ال تحد من حقوق  ك.حیثما ینطبق ذلمعھ، 
، بما في ذلك حقوق حفظ واس������تخدام وتبادل وبیع بذور المواد التي تم الحص������ول المزارعین

أنھا ال تُلزم المزارعین بإعادة أي مادة بعد  علیھا، وفقًا للقانون الوطني وحس����ب االقتض����اء، أو
 .زراعتھا في حقولھم، أو بتقدیم معلومات بشأنھا

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 من أجل التنوع صنافاأل •

  /en.pdf6354en/ca6354ca/3www.fao.org  - )أوروبا/ألمانیا( •
توزیع الموارد الوراثیة النباتیة المحفوظة في المركز الوطني للموارد الوراثیة النباتیة  •

) على CRF-INIAالت��ابع للمعھ��د الوطني للبحوث الزراعی��ة والغ��ذائی��ة والتكنولوجی��ا (
  المزارعین لالستخدام المباشر

 www.fao.org/3/ca4172en/ca4172en.pdf - )أوروبا/إسبانیا(

  )GRINة (الوراثیلموارد لشبكة المعلومات العالمیة  •
 www.fao.org/3/ca8458en/ca8458en.pdf - )الوالیات المتحدة األمریكیة/أمریكا الشمالیة(

ن حمایة التنوع المھدد لجوز الھند داخل بنك الجینات الدولي  • لجوز الھند لجنوب المحس���ّ
 المحیط الھادئ

 - )فیجي، بابوا غینیا الجدیدة، ساموا/جنوب غرب المحیط الھادئ(
www.fao.org/3/cb5105en/cb5105en.pdf 

صول حف مع تغیر المناخ من خالل مساعدة المزارعین على اللقدرة على التكیّ تعزیز ا •
النظام المتعدد األطراف للحص������ول على الموارد وتقاس������م  من ةالوراثیالموارد  على

 منافعھا
 www.fao.org/3/cb5106en/cb5106en.pdf - )أفریقیا/كینیا، أوغندا، تنزانیا(

 ھموابتكارات المزارعین دال: دعم نظم بذور 6الخیار 
ا  ،البل�دانفي الع�دی�د من  ،ب�ذور المزارعین ظمنتع�د  س أس�������اتعتبر و للب�ذور،مص�������دًرا مھم�ً

إض��افة وواس��تخدامھا.  وتطویرھاوص��ونھا  واألص��نافالممارس��ات التقلیدیة إلدارة المحاص��یل 
 .وبالتالي تشجیع االبتكار المحلي ،رف بین المزارعینایمكن تبادل المعإلى البذور، 

ب��ذور المزارعین من خالل مجموع��ة متنوع��ة من الت��دابیر، بم��ا في ذل��ك عن  ظمنیمكن دعم و
الموارد الوراثیة النباتیة واس���تخدامھا  ص���ونبالنس���بة إلى ق عملھا وقیمتھا ائطریق دراس���ة طر

و/أو  مش����اركتھاو/أو البذور  ص����ونالمس����تدام، من خالل خلق إمكانیات للمزارعین لمواص����لة 
الموارد  لىعص��ول حعلى أس��اس قانوني، أو من خالل دعم المزارعین في ال ھاو/أو بیع ھاتبادل

یة لألغذیة والزراعة بات یة الن بارھا و/أو  الوراث ناًء على معارفھم ومعاییرھم، ا طویرھتواخت ب
 .على سبیل المثال، في مدارس المزارعین الحقلیة أو أماكن مماثلة

ق��د یعتم��د الرج��ال والنس��������اء على نظم ب��ذور المزارعین بطرق مختلف��ة، ألنواع مختلف��ة من و
قد ترغب األطراف المتعاقدة وأصحاب  وبالتالي،المحاصیل واألصناف، أو ألغراض مختلفة. 

http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4172en/ca4172en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8458en/ca8458en.pdf
http://www.fao.org/3/cb5105en/cb5105en.pdf
http://www.fao.org/3/cb5106en/cb5106en.pdf


كار المص������لح بذور المزارعین واالبت لدعم نظم  ة في إجراء تقییم دقیق لمثل ھذه االختالفات 
 .للمساواة بین الجنسینبطریقة شاملة ومراعیة 

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

 * اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

كان البد من مراعاة المتطلبات اإلداریة اإلداریة، على س����بیل المثال، إذا یمكن اتخاذ التدابیر  *
 لألغذیة والزراعة أو نشر البذور.ما یتعلق بالحصول على الموارد الوراثیة النباتیة  في

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
تس���ھیل وص���ول ص���غار المزارعین إلى البذور المتنوعة ألص���ناف الحبوب الص���غیرة  •

موارد الحبوب الصغیرة لوتقدیم الدعم لالستخدام المستدام  األصلیة،التقلیدیة والسالالت 
 نھاووص المحلیة

  www.fao.org/3/cb5102en/cb5102en.pdf - )أوروبا/بلغاریا، صربیا(
لى البذور الجیدة من خالل عوخاص���ة النس���اء،  المزارعین،ص���ول ص���غار حتحس���ین  •

  استخدام نموذج أمن البذور الذي یدیره المجتمع
 www.fao.org/3/ca4135en/ca4135en.pdf - )أفریقیا/اأوغند(

  العمل المیداني - )SD = HS) (1/2(حصاد أمن ال= برنامج زرع التنوع •
الص���ین والوس ونیبال وبیرو وغواتیماال وأوغندا وزامبیا وزیمبابوي/ آس���یا وأمریكا (

 www.fao.org/3/ca8169en/ca8169en.pdf - )أفریقیاوالالتینیة والبحر الكاریبي 

البیولوجي الزراعي الق��ائم��ة على المجتمع المحلي من أج��ل إعم��ال حقوق نظم التنوع  •
 المزارعین

، وأمریكا أفریقیاإثیوبیا، وغواتیماال، وھندوراس، ومالوي، ونیبال، ونیكاراغوا/(
 www.fao.org/3/ca8708en/ca8708en.pdf - )الالتینیة والبحر الكاریبي، آسیا

الس���یاس���ات  ي ص���میمتنوع المحاص���یل فبالمزارعین والش���عوب األص���لیة  تمتعوض���ع  •
 والممارسات المتعلقة بالبذور

 www.fao.org/3/cb7858en/cb7858en.pdf - )على الصعید العالمي(
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البحوث بش�������أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة النُھج التش�������اركیة إلجراء : 7الفئة 
ت با یة التش�������اركیة للن یار  اتوالزراعة، بما في ذلك التوص������یف والتقییم، والترب واخت

 األصناف
 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 

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

لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

المجتمعات المحلیة تعترف األطراف المتعاقدة في المعاھدة الدولیة باإلس����ھام الھائل الذي قدمتھ 
جمیع أقالیم العالم، وال س������یما أولئك الذین ھم في مراكز المنش������أ  والمزارعون في واألص������لیة

-9والتنوع المحصولي، وما زالوا یقدمونھ ألجل صیانة وتنمیة الموارد الوراثیة النباتیة (المادة 
في البحوث التش����اركیة المجتمعات المحلیة المزارعة أفراد وقد یكون إش����راك المزارعین و .)1

 ارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة طریقةً للتعبیر لھم عن التقدیر.حول المو
 المعارف التقلیدیةیمكن أن تس�������اھم التدابیر ض������من ھذه الفئة في إعمال الحق في حمایة كما 

تتّسم بأھمیة كبیرة لنجاح  ھاوتطبیق ھاوتقاسم المعارف التقلیدیة توثیقن أنشطة أل أ)-2-9(المادة 
عالوةً على ذلك، قد تس�����اھم البحوث التش�����اركیة في الحق في و .البحوث التش�����اركیةمش�����اریع 
اس��تخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  في اقتس��ام المنافع الناش��ئة عن ةمتكافئالالمش��اركة 

تُستخدم بصورة مباشرة  إلى أن النتائج والنواتج العملیة لھذه المشاریع قد اب)، نظرً -2-9(المادة 
 .منافع نقدیة وغیر نقدیة ینطوي علىوتُطبّق من جانب المزارعین، مّما قد 

ا، حس��ب تص��میمھا وتنظیمھا ھذه المش��اریعوقد تس��اھم  ، في الحق في المش��اركة في ص��نع أیض��ً
واس�����تخدامھا لألغذیة والزراعة  النباتیةبص�����ون الموارد مرتبطة المس�����ائل ال بش�����أنالقرارات 
تد مادة المس������ ھداف البحوث -2-9ام (ال ید أ حد ج)، مثالً إذا أمكن للمزارعین المش�������اركة في ت

 .وأولویاتھا
من  3-9س��اھم في إعمال الحقوق المنص��وص علیھا في المادة تأن  ةث التش��اركیولبحلیمكن كما 

ش����مل بص����ورة مباش����رة أو غیر مباش����رة المس����ائل تث والبح تحال كان المعاھدة الدولیة، في
على سبیل المثال، و .وتبادلھا وبیعھا ، واستخدامھاالبذور المزارعین لحفظالمتصلة بممارسات 

عزز الفھم العلمي ألھمیة ھذه األنش������طة من أجل ص������ون الموارد الوراثیة النباتیة تیمكن أن 
 تحدید أو تنمیة الممارسات الجیدة. في تساعدلألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام؛ أو قد 

ألف: إش������راك المزارعین في توص������یف الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  7الخیار 
ذلك الس�����الالت األص�����لیة/أص�����ناف المزارعین، و/أو األص�����ناف  في وتقییمھا واختیارھا، بما

 بنوك الجینات الجدیدة، والمجموعات والعیّنات المسّجلة في
إش������راك المزارعین في توص������یف الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقییمھا  یعني

ھذه الموارد ألغراض االختبار، بھدف تحدید الموارد  واختیارھا وض������ع مجموعات أكبر من
 .تربیةالاألكثر مالءمةً لالستخدام المباشر و/أو لمزید من 



ینات، أو األص�����ناف التقلیدیة أو أص�����ناف ویمكن أن تش�����مل ھذه التجارب عیناٍت من بنوك الج
المزارعین، أو المجموع�ات المتطورة، أو األص������ن��اف المس������تنبط��ة الج��دی�دة أو األص������ن�اف 

ا على .اتتربیة النباتل"المرش����حة" من برامج  إدخال محاص����یل أو أنواع  ویمكن التركیز أیض����ً
المنفذة في إجراء تقییم وقد ترغب المنظمات  .اجدیدة لم یزرعھا المزارعون بعد في منطقة م

دقیق لما إذا كان إدخال الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة یؤثر س������لًبا على الموارد 
التنوع البیولوجي أو س��بل العیش، وال س��یما للمزارعین والمجتمعات  الوراثیة النباتیة القائمة أو

أن أي إدخال للموارد الوراثیة  الض������رورة والتأكد من األص������لیة، واتخاذ تدابیر احترازیة عند
 .النباتیة لألغذیة والزراعة یتوافق مع القانون الوطني

ومن خالل أنش������طة مش������تركة لتوص������یف الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقییمھا 
 من المزارعین والباحثین تطبیق معارفھم وتقاس������مھا وتعمیقھا وإثرائھا. لكلٍ واختیارھا، یمكن 

بخیاراٍت باالس��تناد إلى مالحظاتھم أن یقوموا  ، بمن فیھم النس��اء والرجال،نیلمزارعن لكما یمك
أو مواد البذور  ھذه األنش���طة، علىكیفیة وض���ع ، بحس���ب وأن یحص���ولوا وأحكامھم الخاص���ة

ا المش��اركة في ص��نع القرارات  .من التقییم أو االس��تخدام المباش��ر ة لمزیدیزراع ویمكنھم أیض��ً
 .آخربشأن مسار عمل 

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
ف مع تغیر المن���اخ واألمن الغ���ذائي في الوراثی���ة للتكیّ مواد البح���ث التع���اوني لتقییم ال •

 المناطق الجبلیة في ألبانیا
  www.fao.org/3/ca4242en/ca4242en.pdf - )أوروبا/ألبانیا(

 المعّجل البرنامج إطالق البطاطا •
 www.fao.org/3/ca7839en/ca7839en.pdf  - )أمریكا الشمالیة/كندا(

موارد بالالنھج التش�������اركي للمزارعین في زیادة التنوع الوراثي في حقول المزارعین  •
 الدخیلنباتیة من القلقاس الوراثیة ال
 - )ب����اب����وا غ����ی����ن����ی����ا ال����ج����دی����دة/ج����ن����وب غ����رب ال����م����ح����ی����ط ال����ھ����ادئ(

www.fao.org/3/ca6369en/ca6369en.pdf 

لزراعة لى الموارد الوراثیة النباتیة عص��ول المزارعین األس��ریین ومنظماتھم حتس��ھیل  •
 الموارد الوراثیة إلنتاج األغذیة الزراعیة اإلیكولوجیة

 - الكاریبي) أمریكا الالتینیة والبحرأوروغواي/(
www.fao.org/3/cb5084es/cb5084es.pdf 

 تدجین األشجار التشاركي ألنواع األشجار األصلیة •
 - )أفریقیابوركینا فاسو، الكامیرون، مالي، النیجر، السنغال/ (

www.fao.org/3/ca6628en/ca6628en.pdf 

 اتباء: وضع برامج أو مشاریع تشاركیة لتربیة النبات 7الخیار 
إلى التعاون الوثیق بین المزارعین  اتتس������تند البرامج أو المش������اریع التش������اركیة لتربیة النبات

أن ن یلمزارعلوبالتالي، یمكن  .اتتربیة النباتلوالباحثین في مختلف مراحل مش��روع أو برنامج 
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وإجراء عملیات التھجین، ، ص������ل، وجمع المواد األاتفي تحدید أھداف تربیة النبات وایس������اھم
وض�����ع ، وحس�����ب كیفیة ھاوتقییم ، واختبار األص�����ناف التجریبیةواالختیار في األجیال األولى

قد یكون لدى النس������اء والرجال معارف و .في إنتاج البذور وتوزیعھا ایس������اھموأن األنش������طة، 
ألنش������طة الزراعیة المحددة التي یمارس������ونھا ل تبًعاوذلك وخبرات مختلفة في ھذا الص�������دد، 

 االختالفاتیمكن تقییم ھذه ووالمحاص���یل واألص���ناف التي یركز علیھا المش���روع أو البرنامج. 
 المساواة.من بعنایة والنظر فیھا لضمان استفادة النساء والرجال على قدم 

 ھاوتعمیق ھاوتقاس����ممعارفھم ن تطبیق ین والباحثیلمزارعیمكن لومن خالل أنش����طة مش����تركة، 
األص���ناف التي تس���تجیب إلى احتیاجات ومتطلبات المزارعین طویر ت والمس���اھمة في ئھاوإثرا

طریقة ل أن تشكّ  اتلنباتلتربیة التشاركیة للیمكن ما ك .شركاء آخرین في السوقوالمستھلكین أو 
 .األصناف المتاحة للمزارعین مع الظروف المتغیرة، مثل تغیّر المناخحافظة لتكییف 

من خالل ھذه المش���اریع طویرھا جري تیوحیث أنھ یمكن للمزارعین اس���تخدام األص���ناف التي 
في تقاس����م المنافع الناش����ئة عن اس����تخدام الموارد الوراثیة النباتیة والبرامج، یمكنھم المش����اركة 

 لألغذیة والزراعة.
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

 * اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

تم رس��میًا تس��جیل و/أو إطالق أص��ناف تم تطویرھا من حال  اإلداریة في یمكن اتخاذ التدابیر* 
 .تأو برامج تشاركیة لتربیة النباتاخالل مشاریع 

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 في كوبا اتالتربیة التشاركیة للنبات •

  www.fao.org/3/ca4347en/ca4347en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/كوبا(
 المربین - مجموعات المزارعین •

 www.fao.org/3/ca4141en/ca4141en.pdf - )إندونیسیا/آسیا(

ریة من خالل التربیة التش����اركیة التطوزیادة التنوع الوراثي وإعمال حقوق المزارعین  •
 )EPPB( اتللنبات

 www.fao.org/3/ca4109en/ca4109en.pdf - )جمھوریة إیران اإلسالمیة/الشرق األدنى(

 خبزللمجموعات التطوریة لقمح البذور المركزیة مبتكرة  ظمن •
 www.fao.org/3/ca4142en/ca4142en.pdf - )إیطالیا/أوروبا(

 ")شعبيالسالالت ("التربیة على المستوى الحسین ت •
 www.fao.org/3/ca8145en/ca8145en.pdf - )نیبال/آسیا(

جیم: إجراء بحوث تشاركیة حول جوانب أخرى من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  7الخیار 
 والزراعة

باتیة  ا على جوانب أخرى من الموارد الوراثیة الن یمكن أن تركز البحوث التش�������اركیة أیض�������ً
ویمكنھا  .أو الثقافیةأو البیئیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك األبعاد االجتماعیة أو االقتص����ادیة 

المزارعین  التي تس���تند إلیھا عملیة ص���ون المعارف التقلیدیةم الثقافیة أو مثالً أن ترّكز على القیّ 
یمكن أن تش���مل دراس���ة نظم إیكولوجیة ما ك تھا.وإدا للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
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اجتماعیة أوس������ع نطاًقا، قد تكون عملیة ص������ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 
ذات األھمیة أو المس���ائل المؤس���س���یة األبعاد الجنس���انیة أو واس���تخدامھا المس���تدام جزًءا منھا، 

 .بالنسبة إلى حوكمة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
ویمكن تصمیم ھذه الدراسات بحیث یتعاون المزارعون والباحثون من خالل المشروع، بما في 

 والتش���ارك في تحقیق النتائج ھاودمج ھاوتطبیقرف اأنواع مختلفة من المعذلك من خالل تقاس���م 
أفراد كیفیة اس���تخدام معارف المزارعین أو  بش���أنلب ذلك اتفاقات رس���میة قد یتطو .المنش���ودة

زراعة، وكیفیة االعتراف بمس��اھماتھم، وفقًا للبروتوكوالت المحلیة و/أو مالالمحلیة المجتمعات 
 .المعمول بھا المعاییر والممارسات الجیدة

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
نطاق الزراعة اإلیكولوجیة: التركیز على حالتین الستعادة البذور سیادة البذور وتوسیع  •

 والدفاع عنھا في كولومبیا وصونھا
  www.fao.org/3/cb2592en/cb2592en.pdf - أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)/كولومبیا(

والمصدّرین والوكالء في السوق المركزي  لتشاركیة لتیسیر تعاون المزارعینالبحوث ا •
 لفاكھة والخضار في وادي األردناسالسل قیمة تنمیة في مجال 

 www.fao.org/3/ca8122en/ca8122en.pdf - )الشرق األدنى/األردن(

  التوصیف المورفولوجي ألصناف المحاصیل المحلیة باستخدام واصفات المزارعین •
 www.fao.org/3/ca5985en/ca5985en.pdf - )والبحر الكاریبيأمریكا الالتینیة /بیرو(

  

http://www.fao.org/3/cb2592en/cb2592en.pdf
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: مش�����اركة المزارعین في ص�����نع القرارات على المس�����تویات المحلیة والوطنیة 8الفئة 
 واإلقلیمیة الفرعیة واإلقلیمیة والدولیة
 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 

  1-9المادة 

  أ 2 -9المادة 

  ب 2-9المادة 

  ج 2-9المادة 

  3-9المادة 

لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

المتع��اق��دة في المع��اھ��دة ال��دولی��ة على اتخ��اذ الت��دابیر لحم��ای��ة وت��دعیم حقوق اتفق��ت األطراف 
المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطري، بشأن  المزارعین، بما في ذلك الحق في

لموارد النباتیة لألغذیة والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام، حس���بما یانة االمس���ائل المرتبطة بص���
 .ج)2-9(المادة  قطریةا بالتشریعات الرھنً ویكون ذلك مالئًما، 

وقد تشمل المشاركة التمثیل الرسمي للمزارعین و/أو منظماتھم في ھیئات صنع القرارات و/أو 
طار  بادل اآلراء في إ جات على نحو مش������ترك أو ت یا یات الحوار، مثالً لتقییم االحت تنظیم عمل

وفي حین أن القرارات على الصعید الوطني  .اإلعداد للقرارات التي یمكن أن تُتّخذ في المستقبل
غالًبا ما تعتمد بش������كل متبادل على القرارات التي تُتّخذ على مس������تویات أخرى، بما في ذلك 
المس��توى الدولي أو الوطني الفرعي أو المحلي، قد یكون من المفید تیس��یر مش��اركة المزارعین 

تكون كما یمكن أن  .تویات كافةً عملیة ص��نع القرارات حول المس��ائل ذات الص��لة على المس�� في
في اتخاذ القرارات وس��یلة لالعتراف المجتمعات المحلیة المزارعة أفراد ومش��اركة المزارعین 

  .)1-9(المادة الموارد الوراثیة النباتیة واستخدامھا المستدام  صونبمساھماتھم في 
قد تكون ذات ص��لة  9 المادة منأخرى  اأحكامً  فإنالتدابیر ض��من ھذه الفئة،  ورھنًا بكیفیة إعداد

 أیًضا.
ألف: ض������مان تمثیل المزارعین و/أو منظماتھم ومش������اركتھم الفعالة في اللجان أو  8الخیار 

الوطنیة التي تعالج المس��ائل المتص��لة  االس��تش��اریة مجموعات العمل المجالس أو الھیئات أو
 بصون الموارد الوراثیة النباتیة وإدارتھا واستخدامھا المستدام

ن و/أو منظم���اتھم في مختلف عملی���ات ص������نع القرارات أو األجھزة یل المزارعی���یمكن تمث
لتي ا االس�تش�اریة الوطنیةاالس�تش�اریة، مثل اللجان أو الھیئات أو المجالس أو مجموعات العمل 

عند و .تعالج المس��ائل المتص��لة بص��ون الموارد الوراثیة النباتیة وإدارتھا واس��تخدامھا المس��تدام
الریف في ش������باب ال، یمكن إیالء اھتمام خاص لتمثیل الرجال والنس�������اء واألجھزةتعیین ھذه 

 لضمان المشاركة المتساویة.
یمكن وض���ع قواعد وأن تقوم على أس���اٍس قانوني؛ ھا، حس���ب كیفیة وض���عھذه التدابیر، ویمكن ل

لتي االجیدة ذلك من خالل االس������تفادة من المعاییر والمبادئ والممارس������ات  وإجراءات، بما في
قد یش��مل ذلك، على س��بیل المثال، و .في س��یاقات أخرى، مثل إطار الحقوق اإلنس��انیة توض��ع
تلك المعلومات في الوقت المناسب واللغة (اللغات) المناسبة أو توفیر الموارد المالیة و/أو  تبادل

 خرى.الموارد الضروریة األ



ویمكن أن تش�������ارك ھذه األجھزة في إعداد و/أو ص������نع القرارات، مثالً في ما یتعلق بحمایة 
أصناف النباتات والبذور، وتصمیم البرامج الوطنیة أو توزیع األموال لصون الموارد الوراثیة 

 النباتیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام.
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

 * اإلداریة

 * القانونیة

  غیر ذلك

القانونیة واإلداریة في حال اس������تند تمثیل المزارعین في أجھزة ص������نع  یمكن اتخاذ التدابیر *
 .القرارات مثالً إلى قوانین أو أوامر إداریة

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 مشاركة المزارعین في عملیة صنع القرارات •

  /en.pdf8117en/ca8117ca/3www.fao.org  - )آسیا/الیابان(
 تمثیل المزارعین في المجالس االستشاریة للمؤسسات ذات الصلة  •

 www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf - )ھولندا/أوروبا(

القرارات المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة ص������نع مش������اركة جمعیات المزارعین في  •
  لألغذیة والزراعة في إسبانیا

 www.fao.org/3/ca4172en/ca4172en.pdf - )أوروبا/إسبانیا(

 التابعة لوزارة الفالحة األمریكیةالمادة الوراثیة للمحاصیل اللجان المعنیة ب •
 /en.pdf4818en/ca4818ca/3www.fao.org - )أمریكا الشمالیة/الوالیات المتحدة األمریكیة(

شأن  8الخیار  سیاسات بمشاركة المزارعین و/أو المنظمات التي باء: تنظیم أنشطة الحوار ب ال
 تمثلھم

ا ض��مان مش��اركة المزارعین والمنظمات التي تمثلھم في ص��نع القرارات من خالل  یمكن أیض��ً
، بما في ذلك من مجموعة من ات التي تسمح للمزارعین وممثلیھمالسیاسشأن عملیات الحوار ب

 المض���یفةقد ترغب المنظمات و .بالمش���اركة، ةمحددالخبرة ال ويذمن الخلفیات والمنظمات أو 
عدم المساواة أوجھ في إیالء اھتمام خاص للتمثیل المتساوي للمرأة والرجل من أجل عدم إدامة 

ویمكن أن تُس�����تخدم نتائج ھذه العملیات بحیث یس�����ترش�����د بھا ص�����انعو القرارات، مثل القائمة. 
 .المعنیةالوزارات 

نة  تدابیر الممك مل ال مثالً المش�������اورات بین الحكومة، والمنظمات الزراعیة، ویمكن أن تش������
في ویمكن تنظیمھا  .ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات البحثیة و/أو ممثلي القطاع الخاص

أحداث ك مس��تدیرة، ومؤتمرات، ومنص��ات متعددة أص��حاب المص��لحة، وغیر ذلكوائد ش��كل م
 .تُنّظم لمرة واحدة أو بشكل منتظم

لوض����ع جداول أعمال اس����تراتیجیة، ومواكبة عملیات التغییر، والتص����دي ویمكن أن تُس����تخدم 
للتحدیات واالحتیاجات أو وض������ع حلول ممكنة للمش�������اكل التي تّم تحدیدھا، بما في ذلك تلك 

 المتصلة بالسیاسات واألطر القانونیة.
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

http://www.fao.org/3/ca8117en/ca8117en.pdf
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  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 السیاسات لتسھیل مشاركة المزارعین في صنع القراربشأن حوار  •

  www.fao.org/3/ca4149en/ca4149en.pdf - )أفریقیا/مالوي(
المص����لحة للحوار "، منص����ة متعددة أص����حاب )SNP( مزارعونالمعاییر والبذور وال" •

لتعزیز االعتراف  یةالبحثاألوس��اط والتش��اور بین الحكومة والمجتمع المدني الزراعي و
 لمزارعینابنظم بذور 

 www.fao.org/3/ca6363en/ca6363en.pdf - )أفریقیا/مالي(

 Sierra de losالمعلوم��ات وعملی��ات المش�������ارك��ة لتنفی��ذ حقوق المزارعین في منطق��ة  •
Cuchumatanesغواتیماال ،  

 www.fao.org/3/ca7818en/ca7818en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/غواتیماال(
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 التدریب وتنمیة القدرات وتوعیة الرأي العام: 9الفئة 
 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 

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

المزارعین لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

یعتمد إعمال حقوق المزارعین على الجھات الفاعلة المجتمعیة التي تعمل على نطاقات مختلفة 
 . من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي)، وتتمتع بمس�����تویات مختلفة من المعرفة والخبرة(مثًال 

م إعمال حقوق المزارعین، وفق وبالتالي، قد یدعم التدریب وتنمیة القدرات وتوعیة الرأي العا
 .9ما تنّص علیھ جمیع األحكام ذات الصلة في المادة 

قدرات على التوعیة  یة ال المفھوم اإلجمالي لحقوق المزارعین و/أو دعم بویمكن أن ترّكز تنم
 كأص������حاب حقوق أو قدرات الجھات الفاعلة لتحقق أدوارھا في إعمال حقوق المزارعین، مثًال 

 لمجتمع المدني والقطاع الخاص.االتنفیذیة والتشریعیة، و ممثلین لألجھزة
 ألف: تعزیز الفھم والتوعیة بأھمیة حقوق المزارعین 9الخیار 

المفھوم اإلجمالي بیمكن اس����تخدام مجموعة واس����عة من التدابیر الممكنة لتعزیز الفھم والتوعیة 
 العالمیة ت أو منص��ات الحوار المش��اوراوتش��مل ھذه التدابیر مثًال  .لحقوق المزارعین وأھمیتھا

تقدیم اإلعالم ومواد بناء القدرات، ووس���ائل ، وحمالت التوعیة، واس���تخدام واإلقلیمیة والوطنیة
 .العروض لممثلي المنظمات والمنتجین والمواطنین بصورة عامة أشكالمختلف 

مل اإلوت یات ش������ عامة التي تركز على ص������ون األمكان الموارد خرى المؤتمرات واألحداث ال
الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام من أجل تس���لیط الض���وء على مفھوم 

 حقوق المزارعین وأھمیتھ، أو إقامة التحالفات والشراكات والحمالت.
قد یكون للنس������اء والرجال احتیاجات مختلفة من المعلومات أو یس������تخدمون قنوات معلومات و

 ةمراعا خاللمن  بش��كل أكثر فعالیةالمنش��ودة یمكن تحقیق األھداف ووأش��كال اتص��ال مختلفة. 
 .ظیمھاالتوعیة وتنألحداث عند التخطیط ذلك 

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 الوطنیةحقوق المزارعین في القوانین نفیذ لت الدعوةأعمال  •

  www.fao.org/3/ca4127en/ca4127en.pdf - )أوروبا/فرنسا(
 تعزیز حقوق المزارعین من خالل زیادة الوعي ومواد بناء القدرات  •

http://www.fao.org/3/ca4127en/ca4127en.pdf


 www.fao.org/3/ca4149en/ca4149en.pdf - )أفریقیا/مالوي(

والمنتجین والمواطنین بص�����ورة عامة  وق المزارعین على ممثلي المنظماتعرض حق •
  في نیكاراغوا

 www.fao.org/3/ca6351en/ca6351en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/نیكاراغوا(

 المشاورات العالمیة حول حقوق المزارعین •
 /en.pdf8153en/ca8153ca/3www.fao.org - )على الصعید العالمي(

باء: تعزیز قدرات المزارعین ومنظماتھم للمش��اركة بص��ورة فعالة في الحوار بش��أن  9الخیار 
 السیاسات وعملیات صنع القرارات

لس���یاس���ات ش���أن ان المزارعون ومنظماتھم من المش���اركة بص���ورة فعالة في الحوار بكي یتمكّ ل
التي ت یكون من الض��روري تعزیز قدراتھم، وبخاص��ة في الحاال وعملیات ص��نع القرارات، قد

ص����انعي الس����یاس����ات والمؤس����س����ات  المزارعون للخبرة في ما یتعلق بالتفاعالت معفیھا یفتقر 
الكتابة فض��الً أو  اتس��تراتیجیبش��أن االأو  یةتدریبحلقات عمل ش��ّكل تنظیم ی یمكن أنو .المعنیة

 .جزًءا من ھذه المبادرات ،التبادل والزیارات االطالعیة أو المشاوراتعملیات عن 
أن تضطلع الحكومة والمنظمات األھلیة والبحثیة ومنظمات المجتمع المدني، فضالً عن ویمكن 

المانحین الدولیین، بأدواٍر ھامة في دعم ھذه المبادرات، مثالً من خالل تمویل و/أو تنظیم مثل 
قد ترغب ھذه المنظمات في إیالء اھتمام خاص لضمان المشاركة الفعالة للرجال و ھذه التدابیر.

من بحیث یمكن تلبیة احتیاجاتھم وش��واغلھم على قدم  األنش��طة،س��اء والش��باب في مثل ھذه والن
 المساواة.

 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
الزراعة المس���تدامة القانون الذي ش���ارك المزارعون في وض���عھ حول الزراعة (مدونة  •

 في بلدیة أركان، شمال كوتباتو، الفلبین)
  www.fao.org/3/ca8193en/ca8193en.pdf - )آسیا(الفلبین/

 السیاسات بشأنعمل ال -) 2/2(  (SD=HS)من حصد األبرنامج زرع التنوع =  •
 ومیانمار نام والوس تیوفی الصین وغواتیماالووزامبیا وزیمبابوي  وبیروأوغندا (
 - )أفریقیا/ آسیا وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي و نیبالو

www.fao.org/3/ca8715en/ca8715en.pdf 

قدرات الفنیة و/أو  9الخیار  التنظیمیة لدى المزارعین ومنظماتھم، فض������الً عن جیم: تعزیز ال
تعزز التنوع البیولوجي وص���ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  نظم المعارف واإلدارة التي

 والزراعة واستخدامھا المستدام
كي ینّفذ المزارعون بص������ورة فعالة التدابیر العملیة لالقدرات الفنیة و/أو التنظیمیة مطلوبة إن 

موارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس�����تخدامھا المس�����تدام، بما في ذلك إنتاج لص�����ون ال
، وبنوك البذور المحلیة، والتربیة التش��اركیة للنباتات أو تقییم األص��ناف، وغیر ھاونش��رالبذور 

 .ذلك

http://www.fao.org/3/ca4149en/ca4149en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6351en/ca6351en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8153en/ca8153en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8193en/ca8193en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8715en/ca8715en.pdf


یمكن  وحس��ب حالة المش��اركین واحتیاجاتھم، .ھذه التدابیرلل تنمیة القدرات مكونًا ھاًما قد تش��كّ و
عمل لتبادل الحلقات على س������بیل المثال أن یتخذ بناء القدرات أش������كاًال مختلفة، بما في ذلك 

قد یكون من المفید و .المعارف، والمدارس الحقلیة للمزارعین، وغیرھا من األس���الیب الجماعیة
 ومش����اغلھم ھممراعاة االختالفات المحتملة في اھتمامات النس����اء والرجال والش����باب واحتیاجات

أش��رطة  اإلعالم (مثل لائالمس��اواة. ویمكن اس��تخدام وس��من لض��مان اس��تفادة الجمیع على قدم 
 .الفیدیو والملصقات والمنشورات والكتیّبات التقنیة) لدعم ھذه الحمالت

وقد یؤدي ممثلو الحكومات وأص�����حاب المص�����لحة، بما في ذلك منظمات المزارعین والمجتمع 
دوًرا ھاًما  ،المجتمع المدني فض����ًال عن المانحین الدولیینالمحلي ومنظمات البحوث ومنظمات 

 في ھذا الخصوص، مثًال من خالل تمویل و/أو تنفیذ ھذه التدابیر.
 نوع (أنواع) التدابیر التي تُتّخذ عادة

  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
الدینامیكي واالس������تخدام المس������تدام للتنوع البیولوجي القدرات وتعزیز الص������ون بناء  •

ناف  یة في الفلبین/الص������ون في الموقع لألص������ ید الزراعي في النظم اإلیكولوجیة التقل
 التقلیدیة
  www.fao.org/3/ca8186en/ca8186en.pdf - )آسیا(الفلبین/

مركز الموارد جانب وأنش������طة توعیة للمزارعین ورابطاتھم من  یةتدریبدورات  تنظیم •
-CRF) لمعھد الوطني للبحوث والتكنولوجیا الزراعیة والغذائیةالتابع لالوراثیة النباتیة 

INIA) 
 www.fao.org/3/ca8202en/ca8202en.pdf - )أوروبا/إسبانیا(

 المحلي یدیرھا المجتمع قادرة على الصمودإنشاء نظم بذور  •
  www.fao.org/3/ca4169en/ca4169en.pdf - )آسیاالفلبین/، (كمبودیا

بین من المدارس الحقلیة للمزارعین، كنھج إرش��ادي لنقل التكنولوجیا بمس��اعدة مدربین  •
 منقاط تعلّ یضاح كباستخدام مراكز اإلین مزارعال
  www.fao.org/3/cb6273en/cb6273en.pdf - )أفریقیا/مالوي، زامبیا(

  

http://www.fao.org/3/ca8186en/ca8186en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8202en/ca8202en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4169en/ca4169en.pdf
http://www.fao.org/3/cb6273en/cb6273en.pdf


مثل التدابیر التش������ریعیة المتص������لة  ،التدابیر القانونیة إلعمال حقوق المزارعین :10الفئة 
 10بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 
  1-9المادة 
  أ 2 -9المادة 
  ب 2-9المادة 
  ج 2-9المادة 
  3-9المادة 

لماذا یمكن اعتبار التدابیر المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین 
 وتوجیھھ وتعزیزه؟

من حقوق المزارعین،  تنفیذاتفقت األطراف المتعاقدة في المعاھدة الدولیة على أن مس������ؤولیة 
. بلدانحكومات العاتق بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، تقع على  حیث ارتباطھا

لدیھ، التدابیر  قطریةا بالتش����ریعات الرھنً ، وما یكون ذلك مالئًماطرف متعاقد، حس����بخذ كل ویت
حقوق المزارعین، خاص�����ة بعدة تدابیر قترح وتُ ). 2-9 لحمایة وتدعیم حقوق المزارعین (المادة

نباتیة، والمشاركة المتكافئة بالموارد الوراثیة ال ذات الصلةبما في ذلك حمایة المعارف التقلیدیة 
الحق في وم المنافع الناش��ئة عن اس��تخدام الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، اس��تقافي 

-أ 2-9 بشأن المسائل ذات الصلة (المادة قطري،على المستوى ال ،المشاركة في صنع القرارات
البذور/مواد اإلكثار وتبادل وبیع  ادخار، واس������تخدامن في یحقوق المزارعبینما یش������ار إلى ج). 

 .3-9 المادة في ةي المزرعالمدخرة ف
االتفاقات تعھدت بھا بموجب بھدف تنفیذ االلتزامات التي  ،حكومات األطراف المتعاقدةلیمكن و

وحسب االقتضاء، إجراء تعدیالت على القانون الوطني القائم أو  ،استعراض فيالنظر الدولیة، 
ھذه العملیة، یجوز لألطراف خض������م وض������ع قانون جدید، وفًقا ألولویاتھا واحتیاجاتھا. وفي 

یة  حاب الحقوق، بمن فیھم المزارعون، والمجتمعات األص������ل یاجات أص������ قدة تقییم احت عا المت
 ثر فیھا ھؤالء مباشرة بھذه التدابیر القانونیة.والمحلیة، ومراعاتھا في الحاالت التي یتأ

س 10الخیار  سیا شریعي واإلداري وال ي الوطني اتألف: إعمال حقوق المزارعین في اإلطار الت
 ذي الصلة بصون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام

الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، یمكن وض��ع القوانین والس��یاس��ات المتعلقة بص��ون الموارد 
عن اإلجراءات ذات الص���لة بھا، أو تعدیلھا من أجل دعم إعمال حقوق المزارعین. وقد  فض���الً 

مثل التش�����ریعات الوطنیة المتعلقة بص�����ون التنوع  ،تغطي ھذه الس�����یاس�����ات والقوانین مس�����ائل
ی ًیا، والموارد الوراث نات الحیة المحورة وراث كائ عة، البیولوجي، وال یة والزرا یة لألغذ بات ة الن

. ویمكن أن المجتمعات المحلیة واألص����لیةوالبذور، وحمایة التنوع النباتي، وحقوق الفالحین، و
سي أھمیة خاصة  شاملة و/أو أن ترّكز على جوانب محددّة تكت تعالج حقوق المزارعین بطریقة 

 في حاالت معینة.
المزارعون ب���الجھود التي یب���ذلھ���ا ویمكن أن یش������م���ل ذل���ك قوانین وإجراءات لالعتراف 

، في ما یتعلق بص�ون الموارد الوراثیة لألغذیة المجتمعات المحلیة واألص�لیة، واألمناء/القیّمون
بصون الموارد الوراثیة الصلة  ذاتوالزراعة واستخدامھا المستدام؛ وحمایة المعارف التقلیدیة 

تدام؛ أو لتوفیر أس������� ھا المس������ خدام عة واس������ت یة والزرا یل المزارعین لألغذ قانوني لتمث اس 
صنع القرارات و/أو المجالس االستشاریة للمؤسسات أجھزة في  المجتمعات المحلیة واألصلیةو

                                                      
الرئیسین المشاركین لوصف الخیارات تحت الفئة  مقترحالمقدم باللون الرمادي، ھو و 10الفئة الوارد تحت نص إن ال 10

 المقترح.اختارت األمانة مؤقتًا أمثلة لكل خیار بناًء على النص و .10



الحكومیة العاملة في المجاالت ذات الص��لة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. ویمكن 
نظم بذور المزارعین  أكبر على لھذه القوانین واإلجراءات المتص���لة بھا أن تحمي وتحافظ بقدر

 الصلة. والممارسات ذات

 نوع (أنواع) التدابیر التي قد تُتّخذ عادةً 
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیّة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 2003حقوق المزارعین في ق���انون التنوع البیولوجي في بوت���ان، ل المتعلق���ةاألحك���ام  •

 2015وسیاسة الحصول على الموارد وتقاسم المنافع في بوتان، 
  www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf - )آسیا/بوتان(

 ةالریفی ةاألصلیشعوب حقوق المزارعین في األمم وال •
 www.fao.org/3/ca4108en/ca4108en.pdf - )بولیفیا/أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي(

 2001حمایة أصناف النباتات وحقوق المزارعین، قانون  •
  www.fao.org/3/ca7945en/ca7945en.pdf - )آسیا/الھند(

 مرسوم رئاسي یحمي مركز المنشأ والتنوع •
  www.fao.org/3/cb4411en/cb4411en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/المكسیك(

 )29811سنوات (القانون رقم  10للكائنات الحیة المحورة لمدة  المؤقتقانون الوقف  •
 www.fao.org/3/cb2593en/cb2593en.pdf - )أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/بیرو(

الملكیة الفكریة و/أو باء: إعمال حقوق المزارعین من خالل اس������تعراض قوانین  10الخیار 
 اإلجراءات المتصلة بھ وتعدیلھا، حسب االقتضاء

 ،تلك المتعلقة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ھاتحدد قوانین الملكیة الفكریة، بما فیما عادةً 
المتعلقة بمنح والمتطلبات أو الش�روط ، لھاالتي یمكن التماس الحمایة أو العملیة المادة أو المنتج 

ا یجوز لھا أیو ض���ًال عن نطاق الحق ومدتھ.الحمایة، ف ش���روط لمس���تخدمي  حقوق أوتحدید ض���ً
حفظ بذور ن یلمزارعلبموجبھا یجوز المادة أو المنتج الذي یحظى بالحمایة، مثل الش��روط التي 

 األصناف المحمیة واستخدامھا وتبادلھا /أو بیعھا.
اض قوانین الملكیة الفكریة واإلجراءات ذات یجوز لألطراف المتعاقدة النظر في إمكانیة استعر

الصلة، وفي إمكانیة تعدیلھا عند االقتضاء، على سبیل المثال من خالل تضمین شروط لحمایة 
 حقوق المزارعین في حفظ البذور المحتفظ بھا في المزارع، واستخدامھا وتبادلھا /أو بیعھا.

ا ش����روًطا متص����لة بقوانین الملكی ة الفكریة واإلجراءات ذات الص����لة ویمكن أن تتض����من أیض����ً
التقاس����م العادل والمنص����ف للمنافع الناش����ئة عن اس����تخدام الموارد تمكین للكش����ف عن المنش����أ ل

الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ أو عن طریق تعدیل نطاق حمایتھا، وبالتالي تحدید الش������روط التي 
ة واس����تخدامھا وتبادلھا االس����تمرار في حفظ أص����ناف البذور المحمی لمزارعینبموجبھا لمكن ی

 .ما یكون ذلك مالئًماوحسب قطریةو/أو بیعھا وفقًا للقوانین ال
 نوع (أنواع) التدابیر التي قد تُتّخذ عادةً 

  الفنیة

http://www.fao.org/3/ca4346en/ca4346en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4108en/ca4108en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7945en/ca7945en.pdf
http://www.fao.org/3/cb4411en/cb4411en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2593en/cb2593en.pdf


  اإلداریة

  القانونیّة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
  الموازنة بین حمایة األصناف النباتیة وحقوق المزارعین •

  /en.pdf8165en/ca8165ca/3www.fao.org  - )أوروبا/النرویج(
 حمایة حقوق المزارعین في قانون الملكیة الفكریة السویسري •

 www.fao.org/3/ca4168en/ca4168en.pdf - )أوروبا/سویسرا(

حمایة أصناف نباتیة باإلفصاح عن مصدر المادة الوراثیة المستخدمة لطلب مقدم  إلزام •
  أم ال تم الحصول علیھ بشكل قانوني وما إذاحمایتھ، تلتمس صنف نباتي  تطویر في

  - )امصر/الشرق األدنى، الھند، مالیزیا، تایلند/آسی(
www.fao.org/3/ca8240en/ca8240en.pdf 

ص��ناف بذور المزارعین وأ منظفریدة لحمایة األص��ناف النباتیة التي تعترف ب تنفیذ نظم •
 المزارعین وتعزز حقوق المزارعین 

  www.fao.org/3/ca8243en/ca8243en.pdf - )االھند، مالیزیا/آسی(

جیم: إعمال حقوق المزارعین من خالل اس��تعراض القوانین الخاص��ة بالبذور و/أو  10الخیار 
 اإلجراءات المتصلة بھا وتعدیلھا، حسب االقتضاء

اس������تعراض القوانین الخاص������ة بالبذور واإلجراءات ذات یجوز لألطراف المتعاقدة النظر في 
قانوني للمزارعین لحفظ البذور المحتفظ خلق فضاء االقتضاء، من أجل  الصلة وتعدیلھا حسب

ناف المزارعین و/أو عادةً في المزارع أو أص������ ھا  قدرة تكیّف  ب ناف ومجموعات ذات  أص������
 واستخدامات محددة، واستخدامھا وتبادلھا و/أو بیعھا.

تس���جیل على  المجتمعات المحلیة واألص���لیةأفراد ي ھذا الس���یاق، یمكن تش���جیع المزارعین ووف
، على س���بیل القیام بذلكودعمھم في  ،األص���ناف التي یحفظونھا و/أو یطّورونھا ویس���تخدمونھا

لدى الس����لطات المحلیة، أو مودعة المثال في الس����جالت التي یحتفظ بھا المجتمع المحلي و/أو ال
ا اس���تعراض  وتعدیل، في فھارس األص���ناف الوطنیة، إذا رغبوا في ذلك. وقد یش���مل ذلك أیض���ً

ا، اإلجراءات و/أو المتطلب��ات الالزم��ة لتس������جی��ل ھ��ذه األص������ن��اف أو  حس������بم��ا یكون مالئم��ً
فعلى س������بیل المثال، یمكن وض������ع  المجموعات، وكذلك إلدارة جودة البذور و/أو لتس������ویقھا.

طة لتس��جیل ھذه األص��ناف، ویمكن تخفیض الرس��وم أو تقدیم الدعم  إجراءات و/أو معاییر مبس��ّ
 لتسجیل األصناف. المجتمعات المحلیة واألصلیةعلى نحو فاعل للمزارعین و

بذور یة وتعزیز حقوق المزارعین ،ویمكن لقوانین ال ھدف إلى حما ا  ،التي ت أن تعترف أیض�������ً
حفظ البذور أو استخدامھا أو تبادلھا أو بیعھا، وفقًا للقوانین  بشكل صریح بحقوق المزارعین في

خالل توفیر إمكانیات خاص��ة لمراقبة جودة بذور  ، وحس��بما یكون ذلك مالئًما، مثًال منقطریةال
المزارعین، بما یش��مل حاالت نش��ر البذور غیر التجاریة واس��تخدامھا، اس��تنادًا إلى الممارس��ات 

 التقلیدیة.
 لتدابیر التي قد تُتّخذ عادةً نوع (أنواع) ا

  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیّة

  غیر ذلك

http://www.fao.org/3/ca8165en/ca8165en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4168en/ca4168en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8240en/ca8240en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8243en/ca8243en.pdf


 أمثلة عن التدابیر الممكنة
  782/2013إعالن قانون البذور اإلثیوبي رقم  •

  www.fao.org/3/cb5322en/cb5322en.pdf   - )أفریقیا/إثیوبیا(
 وأصناف الھواة وخالئط الحفظ الصونتنفیذ توجیھات االتحاد األوروبي بشأن  •

 www.fao.org/3/ca4139en/ca4139en.pdf - )أوروبا/ألمانیا(

  2015لعام  6.207قانون البذور الفنزویلي رقم  •
 www.fao.org/3/cb2589en/cb2589en.pdf - )فنزویال/أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي(

 اإلعفاءات أو المرونة في تسجیل بذور أصناف المزارعین •
  - )اآسی/نیبال، أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي/البرازیل، بیرو(

www.fao.org/3/ca7791en/ca7791en.pdf 

یة الخاص�������ة  10الخیار  دال: إعمال حقوق المزارعین من خالل اس������تعراض القوانین الوطن
سم منافعھا و/أو اإلجراءات ذات الصل وتعدیلھا حسب ، ةبالحصول على الموارد الوراثیة وتقا

 االقتضاء
عالجة مس�����ألة حقوق المزارعین في المش�����اركة المتكافئة في تقاس�����م المنافع مإمكانیات تش�����مل 

حكم الناش������ئة عن اس������تخدام الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة تحدید القواعد التي ت
محلیة المزارعة المجتمعات الالحصول على ھذه الموارد، وخاصة تلك التي یقوم المزارعون و

، دولًیا إجراءات متفق علیھاوقع. وقد تس������تند ھذه القواعد إلى في الم وأبإدارتھا في المزرعة 
ستخدام أدوات مثل  سجالت التنوع البیولوجي المجتمعیة مثل الموافقة المسبقة والمستنیرة، أو ا

 .والبروتوكوالت البیولوجیة الثقافیة المجتمعیة
وبما أّن اإلجراءات والتدابیر الوطنیة للحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا قد تكون مطلوبةً 

دولیة، یمكن اس������تعراض متطلّبات جمیع االتفاقات ذات الص������لة وتنفیذھا تفاقات عدة ا بموجب
" للحص������ول على الموارد الوراثیة النافذة الوحیدةخالل إقامة نظم " بطریقة متس������قة، مثالً من

 سم منافعھا.وتقا
یة أن  ید یة المعارف التقل لة بحما ھذه القوانین واإلجراءات المتص������ لك، یمكن ل وعالوةً على ذ

الحاالت التي یتم فیھا توثیق المعارف التقلیدیة أو اس���تكش���افھا أو  تتض���من ش���روط الموافقة في
ناف التي استخدامھا بطریقة أخرى. ویمكن أن تشمل حمایة المعارف التقلیدیة أیًضا بذور األص

تم تطویرھ��ا بن��اًء على المع��ارف أو المم��ارس��������ات أو المھ��ارات التقلی��دی��ة وك��ذل��ك العملی��ات 
ا إعطاء األولویة للحمایة  والممارس�����ات ذات الص�����لة، والمنتجات المش�����تقة منھا. ویمكن أیض�����ً
القانونیة لنظم بذور المزارعین، على س������بیل المثال إلدارة الحص������ول على الموارد الوراثیة 

وإلنش���اء  المجتمعات المحلیة واألص���لیةتیة لألغذیة والزراعة التي یحتفظ بھا المزارعون والنبا
 استخدام ھذه الموارد. آلیات وطنیة تتیح التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن

 نوع (أنواع) التدابیر التي قد تُتّخذ عادةً 
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیّة

  غیر ذلك

 عن التدابیر الممكنةأمثلة 
" للتنفیذ المش���ترك للمعاھدة الدولیة بش���أن الموارد الوراثیة النباتیة النافذة الوحیدةنظام " •

 لألغذیة والزراعة وبروتوكول ناغویا 

http://www.fao.org/3/cb5322en/cb5322en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4139en/ca4139en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2589en/cb2589en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7791en/ca7791en.pdf


  www.fao.org/3/ca4106en/ca4106en.pdf - )أفریقیا/بنن(

"القواعد واللوائح المتعلقة بتطبیق  2016-01رقم  IPOPhl-NCIPألمر اإلداري المشترك ا •
المعارف األص������لیة وممارس������ات  منظالتي تحمي وحقوق الملكیة الفكریة وتس������جیلھا 

 األصلیة"المحلیة الشعوب األصلیة والمجتمعات الثقافیة 
 www.fao.org/3/ca4166en/ca4166en.pdf - )الفلبین/آسیا(

السیاسات والقوانین الوطنیة والدولیة في ضوء مساھماتھا في إعمال  دراسةھاء:  10الخیار 
 حقوق المزارعین

سیاسات واألطر القانونیة على تحدید مواطن الق وة والضعف المحددة یمكن أن تساعد دراسة ال
في التشریعات الحالیة واقتراح حلول لسدّ الثغرات المحتملة. وقد تشمل أیًضا دراسات ُمقارنة، 

مختلف البلدان أو المناطق. ویمكن زیادة التركیز  على س������بیل المثال بش������أن النُھج المعتمدة في
الوطنیة والس����یاس����ات على اتس����اق االلتزامات الدولیة والتش����ریعات اإلقلیمیة والوطنیة ودون 

 والبرامج ذات الصلة.
ویمكن أن تزّود ھذه الدراس��ات ص��انعي الس��یاس��ات باألدلة الض��روریة من أجل اس��تھداف و/أو 

ا  تص��میم التدابیر التي تدعم إعمال حقوق المزارعین على نحو أفض��ل، ویمكن أن تس��اعد أیض��ً
 في زیادة الوعي لدى جمھور أوسع.

 قد تُتّخذ عادةً نوع (أنواع) التدابیر التي 
  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیّة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
لتحدید الفجوات في اإلطار القانوني للبذور في ما یتعلق بإعمال حقوق  اتتحلیل السیاس •

 المزارعین في بوركینا فاسو 
  www.fao.org/3/ca6460en/ca6460en.pdf - )أفریقیا/بوركینا فاسو(

 إعمال حقوق المزارعین في التشریع اإلیطالي •
 www.fao.org/3/ca4122en/ca4122en.pdf - )أوروبا/إیطالیا(

على حقوق  1991الجدیدة لعام تقییم تأثیر اتفاقیة االتحاد الدولي لحمایة األصناف النباتیة  •
 اإلنسان

 )ا، بیرو/أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، الفلبین/آسیأفریقیاكینیا/(
www.fao.org/3/ca4122en/ca4122en.pdf 

 مشروع االستخدام الخاص وغیر التجاري  •
 www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf - )ميعلى الصعید العال(

 
 
  

http://www.fao.org/3/ca4106en/ca4106en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4166en/ca4166en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6460en/ca6460en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4122en/ca4122en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4122en/ca4122en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4161en/ca4161en.pdf


 تدابیر/ممارسات أخرى: 11الفئة 
 من المعاھدة الدولیة 9اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من المادة 

 * 1-9المادة 

 * أ 2 -9المادة 

 * ب 2-9المادة 

 * ج 2-9المادة 

 * 3-9المادة 

 تركیزھا. محور ، حسب9قد تشیر الخیارات في ھذه الفئة إلى أحكام مختلفة واردة في المادة  *
المدرجة في ھذه الفئة كخیارات لتش������جیع إعمال حقوق المزارعین  لماذا یمكن اعتبار التدابیر

 وتوجیھھ وتعزیزه؟
لھذه یمكن والفئات الس��ابقة. ش��ملھا ض��من ھذه الفئة اإلجراءات التي لم تالواردة تش��مل التدابیر 

على س��بیل ف. أن تتص��ل بجوانب مختلفة من حقوق المزارعین، ھاونطاقأھدافھا حس��ب التدابیر، 
بالمس�����اھمات الس�����ابقة والحالیة  فاھداأل المحددةالمس�����اعدة الطارئة المثال، یمكن أن تعترف 

واس����تخدامھا المس����تدام طویرھا وتالموارد الوراثیة النباتیة  ص����ونوالمس����تقبلیة للمزارعین في 
یمكن للتدابیر في و). 3-9) والمس���اعدة في اس���تعادة نظم البذور الخاص���ة بھم (المادة 1-9(المادة 

إطار ھذه الفئة أن تدعم إعمال حقوق المزارعین، بش�����كل مباش�����ر أو غیر مباش�����ر، من خالل 
احترام حمایة المعارف التقلیدیة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 

 .)ج-أ 2-9ة الماد(الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة والمشاركة في صنع القرار 
یار  عة ألف:  11الخ یة والزرا یة لألغذ بات یة الن دعم المزارعین في ص������ونھم للموارد الوراث

 فاھدوإدارتھا واستخدامھا المستدام من خالل تقدیم مساعدة طارئة محددة األ
بما في ذلك المس���اعدات المالیة أو القس���ائم أو  مختلفة،یمكن أن تتخذ المس���اعدة الطارئة أش���كاًال 

یكون  وقدالطوارئ.  مخزوناتالتوزیع المباش���ر للس���لع األس���اس���یة، مثل األغذیة أو البذور من 
موارد للالمزارعین  ص����ونكبیرة على  تص����میمھا، تأثیراتكیفیة  حس����ب ،ةلطارئاللمس����اعدة 

قد و. ھاو/أو بعدحالة طوارئ أثناء دام والزراعة وإدارتھا واس����تخدامھا المس����تالوراثیة النباتیة 
قد وتتأثر النس����اء والرجال بش����كل مختلف بحالة الطوارئ نفس����ھا، وبالتدابیر التي یتم اتخاذھا. 

الذین یحتاجون أش���خاص الوص���ول إلى جمیع تس���نّى یلزم النظر في مثل ھذه االختالفات حتى ی
 .إلى المساعدة من خالل التدابیر المناسبة

، قد ترغب األطراف المتعاقدة وأص��حاب المص��لحة في إجراء تقییم دقیق لآلثار المحتملة وعلیھ
والزراع�ة وإدارتھ�ا موارد الوراثی�ة النب�اتی�ة للالمزارعین  ص������ونعلى  ةارئ�الط�للمس�������اع�دة 
، ومراعاة التش���ریعات الوطنیة ذات الص���لة بش���أن مخاطر الكوارث، فض���الً عن واس���تخدامھا

لد یة. المعاییر والقواعد ا لمواطن خرائط  رس������میمكن  للكوارث،في المناطق المعرض�������ة وول
تحدید الفئات الض���عیفة ومس���ارات الوص���ول من أجل من نظام البذور ألالض���عف و/أو تقییمات 

وتقییم كیفیة  منھا،مختلف المحاص������یل واألص������ناف، بما في ذلك المحلیة المتعلقة بإلى البذور 
 .طوارئالمن حاالت  ةتعزیز ھذه المسارات في حال

من خالل إنش���اء ص���نادیق وطنیة للطوارئ و/أو ص���نادیق وتأمینات  ،یمكن تزوید المزارعینو
موارد الوراثیة النباتیة والزراعة الص����ون لمواص����لة الالزمة قائمة على التض����امن، بالوس����ائل 

، على س������بیل المثال في الحاالت التي تم فیھا تدمیر الحقول وإدارتھا واس������تخدامھا المس������تدام
 لمعدات ومرافق التخزین.وا

 نوع (أنواع) التدابیر التي قد تُتّخذ عادةً 



  الفنیة

  اإلداریة

  القانونیّة

  غیر ذلك

 أمثلة عن التدابیر الممكنة
 مزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة في المغربلل الضعفمواطن رسم خرائط  •

 www.fao.org/3/ca8151en/ca8151en.pdf - )أفریقیا/المغرب(
 تأمین المحاصیل •

 www.fao.org/3/ca8452en/ca8452en.pdf - )الوالیات المتحدة األمریكیة/أمریكا الشمالیة(

لمزارعین الص������غار وتعزیز حقوق المزارعین واس������تدامة البذور في ادعم نظم بذور  •
 حاالت الطوارئ

    – )أفریقیامالوي، موزمبیق، زیمبابوي/(
www.fao.org/3/cb3735en/cb3735en.pd        
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