
Appendix 31 – Abolhassani Tribal Confederacy Bio-cultural Protocol 
This protocol gives a full description of way of life, dependency on natural resources, native breeds and none native breeds of livestock, 
indigenous knowledge, culture, issues and problems, predictable issues and how to engage international institutions to help recognise the rights 
related to the community. 

ابوالحسنی عشایر ایلفرهنگی -یپروتکل زیست

اشیه که صدها سال است در جنوب شرق استان سمنان و در منطقه ی خارتوران زندگی می کنیم. قلمرو ما شامل بخشی از پناهگاه حیات وحش توران و ح هستیم الحسنیما زنان و مردان ایل ابو

کشاورزی های کوچک نیز می پردازیم. امروزه ی شرقی آن می شود. ما حیات وحش منطقه ی خود را می شناسیم و در حفظ آن کوشا هستیم. ما مردمی دامدار هستیم که برای ادامه ی حیات به 

 ه با خشکسالی برخاسته ایم. خشکسالی قلمرو ما را تهدید می کند و حیات دام ما و معیشت خود ما را به خطر انداخته است و ما با استفاده از دانش سنتی خود به مقابل

روش زندگی این متن در است. ایل ما و اهمیت جهانی آن ی ما و روش های بومی مدیریت منابع آب ما در فرهنگ و حیات ما است. این متن بیانگر نقش اساسی نژادهای دام ایلاین متن پروتکل 

ین پروتکل . ما در اتاکید شده است ادامه دهیمندگان نژادهای بومی دام حق داریم و مختاریم که به این روش زندگی پرورش دهکه ما بعنوان بر این اصل و معرفی شده اند نژادهای بومی ما  و ما

.اجازه خواهیم دادبه فعالیت ذینفعان خارجی در رابطه با زمین، نژادهای دامی یا دانش بومی مان چه شرایطی  چگونه و با که سازیمروشن می 

در این پروتکل موارد زیر را تبیین می کنیم:

 ما که هستیم؟

 کدامند؟ دامی که نگهداری می کنیم نژادهای

  ما کدامنددامی و کشاورزی محصوالت.

 به چه صورت استموجود در قلمرو ما  تنوع زیستی

  در قلمرو ما منابع طبیعیدانش بومی مدیریت

 چگونه سبک زندگی ما به حفظ تنوع زیستی محلی کمک می کند

  چالش های پیش روی ما
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  ما چگونه این چالش ها را بر طرف می کنیم 

  قوانین عرفی و روند گرفتن رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین برای انجام هر گونه فعالیت در قلمرو های ما 

 پیامی برای دولت و پژوهشگران 

 فراخوانی برای نهادهای بین المللی 

 
 

 

 هستیم ما عشایر ابوالحسنی
مدارانی ما داری پایدار از طبیعت زندگی می کنیم. ما عشایر ابوالحسنی از چهار قوم عرب، عجم، سیستانی و بلوچ هستیم که صدها سال است به طور مسالمت آمیز و با تکیه بر حفظ و بهره بردا

 تیره تشکیل  39طایفه و  12ایل ما از کنیم. هستیم که در کنار دامپروری به کشاورزی و باغداری نیز می پردازیم و با این روش در مواقع خشکسالی می توانیم خوراک دام خود را تامین 

 میانبند تشکیل شده است. 9ایلراه و  3، یقشالقمرتع  16، یییالق مرتع 12 روستا،  10قلمرو ما ازشده است و جمعیت ایل ما حدود هشتصد نفر می باشد. 

فرینو باال و کالته مری. مراتع ییالقی ما عبارتند از چاه انابستان، آبادی های قلمرو ما عبارتند از ابوالحسنی، اسبکشان، امین آباد )وهل(، درازآب، سلمرود، کالغ زیلی، گرماب باال، گرماب پایین،  

، سرخ بند، سنجری، بزاغالو، نخلک، پشت ، چاه اوگله گز، نارستانه، کوه لر، مری باال، گورو، حصارو پایین، چاه سنگ سفید، چشمه زاگ، تنگه سرخ و گلگلو. مراتع قشالقی ما سهلکحصارو باال

یین، چاه نی باال، چاه سنی، چاه نی پایین و آغل شیری نام دارند. ایلراههای ما تنگه سرخ، ، آغل سنگی، سلمرود پا، چشمه شتری، بشکن فار، پشه دونکاشو، کمر سنگو، دامغانو پایین، دامغانو باال

گور ترکمن، چاه کردا، جفار، سلمرود پایین، آغل دراز، س  سرخ بند و سهلک. نجری، سلمرود و سرخ بند هستند و میانبندهای ما عبارتند از اتراقگاه چاه اهللا یار،

 

 هستیمپرورش دهنده دام ما 

وش رم ریش سفیدها و پوشش گیاهی مرتع دارد. معیشت اصلی ما دامداری ست و به پرورش بز، گوسفند و شتر می پردازیم. تعداد میش ها و بزهای ما در هر گله متفاوت است و بستگی به تصمی

و به صورت چرخشی می گذرانیم. فاصله ی بین دارای چاه آب ر دوره ی ییالقی را در کالته های نوع کوچ ما کوتاه و افقی ست، به این معنی که دچوپانی ما خود چوپانی و فرزند چوپانی ست. 

 مراتع ییالقی و قشالقی ما زیاد نیست اما در همین فاصله ی کم اختالف دما و تغییر پوشش گیاهی وجود دارد. 
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 ما دام نژادهای

جثه متوسط دارد و پر پشم است. تیز رو است و به سرعت مسیر کوچ را می خراسان آمده. منطقه بلوچ نشین از پانصد سال پیش  حدود در اصلگوسفند ما نژاد بلوچی ست که بومی نژادهای 

 ،است بمناس بسیار پرواربندی برای است، اندام درشت ومی گوسفند ما نژاد افشاری ست کهنژاد غیر بپر طاقت است و با شرایط منطقه سازگاری دارد. نسبت به گرما و سرما مقاوم است. پیماید. 

 ندارد.  را منطقه سازگاری با اقلیم وتوانایی نیست سازگار منطقه کند ولی بامی تولید عالی شیر

 تواند مسافت زیادی را طی کند.ت می کند و می نژاد بز بومی ما به نژاد بومی مشهور است که با وجود جثه ی متوسطش، در برابر خشکسالی و سرمای ناگهانی بسیار مقاوم است. به سرعت حرک

توان  ید شیرش از نژاد محلی مان بیشتر است اما نمینژاد غیر بومی که برای پرواربندی استفاده می کنیم نژاد بز پاکستانی است که جثه ای بزرگ دارد، دست و پایش بلند و بدنش کم موست. تول

 این نژاد نسبت به سرما بسیار کم طاقتند.برای کوچ برد. 

 بیماریها مقاومت بیشتری دارند.  دورگ این دو نژاد بز ما که به آن دوبر می گوییم نسبت به بز پاکستانی شیر بهتری تولید می کنند، نسبت به سرما کم طاقتند اما نسبت به

 ما برای بز و گوسفند  از روی شکل و رنگ صورتشان و اندازه ی گوششان اسامی مختلفی استفاده می کنیم. 

 بندی گوسفند بر اساس رنگ و اندازه گوشطبقه

 گوش بزرگگوش متوسطگوش کوچک رنگ

 گوش دار سفید کر  سفید کر سفید سفید

 سیاه گوش دار کر سیاه کر سیاه سیاه

شیوای گوش دار کر شیوا کر شیوا قهوه ای پررنگ

 تلخ گوش دار کر تلخ کر تلخ قهوه ای خیلی تیره

 کل گوش دار کر کل کلکر  سفید با خالهای سیاه

 نیله گوش دار کر نیله کر نیلهسفید با خالهای خاکستری

 گرمه گوش دار کر گرمه کر گرمه سفید سر گوش حنایی

 

 بر اساس رنگ صورت و اندازه ی گوشبندی بز طبقه

 گوش بزرگ گوش متوسط گوش کوچک رنگ
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 اعال عروس کیش عروس کر عروس  صورت مو سفید

 اعال آهو کیش آهو کر  آهو صورت موطالیی

خط دار قهوه ای  اعال خلج کیش خلج کر خلج صورت

 اعال خده کیش خده کر خده قهوه ای قره قروتی

 اعال بوسه کیش بوسه کر بوسه خال سفید روی دماغ و صورت سفید

 اعال سیاه کیش سیاه کر سیاه صورت سیاه

سیاه و پیشانی سفید اعال سیاه محکمحککیش سیاه کر سیاه محک صورت

 

 محصوالت لبنی ما 

اردیبهشت  11فصل دوشیدن بز از بهمن هر سال متولد می شوند و  21تا  12بره ها و بزغاله ها در فاصله ما عشایر ابوالحسنی حدود بیست گونه محصول لبنی از شیر گوسفند و بز تهیه می کنیم. 

خامه، سرشیر، پنیر، ماست، از جمله مرداد است. در این زمان ما در خیل ها محصوالت لبنی  15مرداد به پایان می رسد، به همین ترتیب فصل دوشیدن گوسفند از اول خرداد تا  20آغاز و در 

انهای بسایهدر زیر در هوای خنک ییالق و این محصوالت را ، فلّه، جکّه، آریشه، روغن زرد، لچ و چکون را تولید می کنیم. ماست پوستی، مسکه، دوغ، کشک دوغی، کشک ماستی، کامه، قروت، جک

 موقتی به اسم شیر میهون نگهداری می کنیم.

 

 جانوران وحشی در قلمرو ما

هگاه حیات وحش توران قرار بخش اعظم قلمرو ایل ابوالحسنی در پناما عشایر ایل ابوالحسنی اعتقاد داریم که همه ی جانداران مخلوق خداوند هستند و حق حیات و معیشت دارند. از آنجا که 

انوران پلنگ، کل و بز کوهی، قوچ و میش کوهی، آهو، جبیر، هوبره و سایر پرندگان هستند که در از جمله این جدارد، جانوران وحشی بسیاری در نزدیکی ما هستند و زیستگاه آنها را می شناسیم. 

سط ا می دانیم و از اینکه درصدی از محصوالت ما توقلمرو ما وجود دارند و اهالی ما با مسالمت با آنها زندگی می کنند. ما حتی بخشی از محصوالت کشاورزی خود را متعلق به این مخلوقان خد

ها باشند و یا کلند که چاههای ع چشمهراحت نیستیم، چون این را سهم آنها می دانیم. آهوان و سایر جانوران دشتها می توانند از منابع آبی دام ما استفاده کنند، چه این منابآنها استفاده شود نا

ران و حقوقشان را نمی پذیریم و انتظار داریم که برای بقای این جانوران که بخشی از چرخه ی زیستی در قلمرو دانه گشاد و کم عمق هستند که ما حفر می کنیم. اما ما تعرض انسان به این جانو

  ما هستند تالش جدی صورت بگیرد. 
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 می کنیمتنظیم  ن را بر اساس آنهاما دارندگان دانش بومی هستیم که قوانین عرفی ما

دانش استفاده از گیاهان )دارویی یا غیر دارویی(، دانش  مدیریت آب و مرتع،ما عبارتند از دانش دانش بومی ما در طول زمان و مواجهه با چالش های محیطی تکامل پیدا کرده است. دانش بومی 

 «قطره های آبادی»و طرح « چرخه ی عبور از خشکسالی»این طرحها عبارتند از م. همچنین ما موفق به اجرای طرحهای مختلفی در مقابله با خشکسالی شده ایبومی به نژادی دام. 

 

 دانش بومی استفاده از آب و مراتع

مانده به نوروز دور یکدیگر جمع می شوند ما دارای دانش و سازگاری های بومی در مدیریت و بهره برداری از آب و مرتع هستیم. ریش سفیدان ایل ما همانند اجداد ما چهل و پنج روز 

د. آب در قلمرو ما محدود و بسیار ارزشمند است بنابراین روشهای مدیریت آب از و با توجه به میزان بارندگی و موقعیت مراتع منطقه درباره ی نحوه ی استفاده از آنها تصمیم می گیرن

 جمله حقابه در مورد قناتها و چاهها بسیار بااهمیت هستند. 

 

 دانش بومی استفاده از گیاهان

نیم که کدام این گیاهان برای انسان و کدام آنها برای دام مفید است. دامان در استفاده از گیاهان برای خوراک و دارو استفاده می کنیم. با این دانش میما از دانش سنتی بومی

 :آمده است ذیلمهم قلمرو ما در ن گیاهافهرست 

ند کاکوتی، کله ق، جوش بره )گوش بره(، آنغوزه، علف هیضه، علف دم گاوی، بنه )پسته کوهی(، بارتنگ، بیخ )چوبک(، درمنه، اسپند، گز، قدومه، گل گاوزبان، گل خال دماغ )بابونه(

ونه، اوی(، نون کالغ، پشمینه، پ، کنگر، کاسنی، خاکشیر، خار سیم کش )خار مریم(، خلفه، کما، کوزی )باریجه(، الله، ملنگو )بالنگو(، مرمبو )بابونه(، مخلصه )بابونه گ)شکر تیغال(

اه، چملوک، چنگ چنگوک، دانارک، دانه خوار، جبله، دست بره، انگورک، سبیوشک، جوز ریواس، شنگک، شاتره، شلوک )سریش(، شیرین بیان، سلمک، تگس )گون(، زنج، زیره سی

زار خار پنبه ای، شنگ اسبی کپکی، علف گلگلی، سمارق، پیازو، پلنگو، کاله میر حسن، افدرا، باتالقی شور، اشنان، قره داغ، مارونگ، کمای غالفدار، درمنه، گز آتشین، تنگرس، ه

 . فهرست گیاهان موجود در مراتع ما به پیوست این بیانیه اضافه شده است.هل، علف کورمار، تلخه بیان، نجم طالیی، تاغ، قیچ، زرد بید، آالله آبزی، علف شورمورچه، هندوانه ابوج
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 دانش بومی بهنژادی دام

 ؟؟

 چرخه عبور از خشکسالی

 در این روش که بر پایه ی بود که با اتکا بر دانش بومی و تجربیات ریش سفیدان طراحی کردیم. خشکسالیچرخه عبور از شیوه ی ابتکاری ایل ما در مقابله با خشکسالی، طرح 

 چر مزارع جواین کار را با هدایت دامهایمان به پس دامداری در کنار کشاورزی دیم و باغداری مبتنی ست، ما می توانیم علوفه ی دستی دام را در زمان خشکسالی مراتع فراهم کنیم.

انات موجود با استفاده از امکتند. ما علفی و استفاده از اضافات محصوالت کشاورزی مانند برگ درخت ئسته و ئوست هندوانه انجام می دهیم که آنها هم از محصوالت کشاورزی ما هس

الء موجود در تامین علوفه دام عشایر در ییالق، پاییزچر و قشالق در قلمرو عرفی در جهت تکمیل چرخه تعلیف دام به صورت سنتی موجب می شویم که فشار بر مرتع کم شود و خ

 در طی سال رفع شود. 
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 قطره های آبادی

ماست که به منظور تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری با مشارکت مالی سازمانهای دولتی مانند اداره جهاد کشاورزی شاهرود و اداره  طرح قطره های آبادی طرح ابتکاری دیگر

 امور عشایر این شهرستان در راستای احیا و الیروبی قنوات و ساخت استخر و مخازن آب آشامیدنی در شش آبادی ایل ابوالحسنی انجام شد. 

                       

 نحوه زندگی و معیشت ما به حفظ منابع با اهمیت زیست محیطی کمک می کند 
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نتی سطبیعی، ما از قوانین عرفی و ابوالحسنی با سختی و تالش در سرزمین خشک و نیمه خشک زندگی کرده ایم و قدر منابع منطقه ی خود را می دانیم. برای حفظ طبیعت و منابع ما مردم 

ریش سفیدان ما در ابتدای هر فصل مرتع را بررسی می کنند و تصمیم می گیرند که نیاکان خود پیروی می کنیم و سعی میکنیم که ذخایر آب و پوشش گیاهی در منطقه ی ما محفوظ بماند. 

ما کمک می کند چون دام ما زمین را به گستردگی کودپاشی می کند و همچنین با هرس بوته چند بلوک دام می تواند در مرتع چرا کند. چرای دام در مراتع به حفظ زمین و پوشش گیاهی مراتع 

 ها و درختچه ها باعث رشد و نمو بهتر گیاه می شود. عالوه بر این، کوچ باعث می شود که به مراتع ما فشار وارد نشود. 

دیگری عبور می کند ما با عالیمی مانند  که از قرار دادن بوته های گون مشخص شده اند حریم ایلراه را مشخص می کنیم تا دام اضافه بر  «داهول»و  «گ چینسن»وقتی ایلراهی از میان مرتع

 می گوییم مشخص می کنیم. « چیل»همچنین حدود سامانهای عرفی در ییالق را با سنگ چین که به آن ظرفیت وارد مرتع نشود. 

اعالم می کنند و هیچ انسان یا دامی حق ورود به آن منطقه را ندارد. برای حفاظت از این قرق « قرق»برای فرصت دادن به مراتع و ترمیم گیاهان مرتعی، ریش سفیدان ایل ما مناطق مشخصی را 

ما از گیاهان موجود در مراتعمان محافظت می کنیم تا جلوی ن آن توسط انسانها یا دامها از بین نرود. ها ما قرق بان تعیین می کنیم و به این روش توانسته ایم از مراتعمان محافظت کنیم تا گیاها

گسترش بیابان به داخل مراتعمان را بگیریم.

توجه به بارش خوب در فصل زمستان و فراوانی گیاهان فروردین تا آخر اردیبهشت انجام می دهیم. در عالم چر با  14داریم که در بهار سالی از « عالم چر»همچنین یک روش قرق شکنی به نام

تاخیر می اندازیم که در گسترش پوشش گیاهی آن مناطق مرتعی، دامداران را آزاد می گذاریم که به هر بخش از مرتع که پوشش گیاهی بهتری دارد بروند و به این ترتیب ورود دام به ییالق را به 

همچنین به کاهش هزینه های تعلیف دستی و افزایش کمی و کیفی محصوالت دامی کمک می کنیم ضمن اینکه چرای دام در هوای آزاد باعث کاهش  موثر است. با استفاده از عالم چر ما

 بیماریهای دامی که معموال در آغل پیش می آید می شود. 

کروز یهنار می کنیم یعنی در سالهای کم باران، از اواخر پاییز تا آخر زمستان دامهایمان را امه داده ایم. آنرا ادبرای حفظ ذخایر آب سنت دیرینه ی دیگری ست که ما عشایر ایل ابوالحسنی « هنار»

و به روزی که دامها آب می خورند واگودار می گوییم. به این « بی اوه»این کار را با چرای دام در دو منطقه ی دور و نزدیک به چاه مرتع انجام می دهیم و به روز هناری در میان آب میدهیم، 

 نزدیکی چاه خودداری می کنیم تا گیاهان آن منطقه حفظ بمانند.در  روز دام هرشکل از تمامی سطح مرتع استفاده می کنیم و عالوه بر ذخیره ی آب برای تمام روزها، از چراندن 

 

 تعهدات ما در قبال حفاظت تنوع زیست فرهنگی و دانش بومی مرتبط با آن

 کوشا باشیم:آن حفاظت کرده و در مدیریت پایدار آنها  با از قلمروی عرفی خود و تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و دانش بومی مرتبط روشهای زیرطریق از  متعهد هستیم که ابوالحسنیما مردمان 

  در مدیریت و استفاده از منابع آب  بومیحفاظت و به کارگیری دانش، مهارتها و نو آوری های 

425



 حفاظت و به کارگیری دانش، مهارتها و نو آوری های بومی در مدیریت و استفاده از مراتع  

  به فرد  قلمرومان مانند یوز آسیایی، گور ایرانی، زاغ بور، و سایر جانوران وحشی منطقهحفاظت از تنوع زیستی منحصر

  کشت محصوالت کشاورزی سازگار با اقلیم و اجتناب از ارقامی که نیاز به آب فراوان دارند 

  در منطقه شتر کویر مرکزی؟؟حفظ و تقویت نژادهای بومی دام  مانند گوسفند بلوچی، بز بومی و 

 به نژادی دام و دامپزشکی رگیری دانش، مهارتها و نو آوری های سنتی درحفاظت و به کا 

 

 

 تهدیدات و چالش ها
  تاکنون ادامه داشته است باعث از بین رفتن دامها و دامداری در منطقه و مهاجرت های گسترده به شهر ها شده است. 1377خشکسالی های طوالنی که از سال 

  فشار به مراتع و منابع طبیعی بر اثر خشکسالی 

 قلمرو   خالی شدن و شاهرود، سبزوار و سمنان شدهباعث مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگی مانند  ما جاذبه های زندگی شهری و کم توسعه یافتگی روستاها و قلمروهای عشایری

 را به ارمغان آورده است.جوان و کارمد  از نیروی کارهایمان 

 در قوانین عرفی ما این مشکل با اشتراک  .پروانه های چرا بر اساس وضعیت اقلیمی صادر نشده اند و خیلی وقتها مراتع به دلیل بارش کم و پراکنده باران وضعیت چرای مطلوبی ندارند

که مرتعشان باران مناسبی نداشته مجبور می شوند که تعداد دام خود را  مراتع حل می شد ولی قوانین پروانه چرا در حال حاضر اجازه ی چنین کاری به عشایر نمیدهند و عشایری

 کاهش بدهند تا هم دام و سرمایه شان از گرسنگی تلف نشود و هم به مرتع فشار نیاید و گیاهان بتوانند در سال بعد هم رشد و نمو کنند. 

 یا به تصرف در آمده اند. جامعه عشایر ابوالحسنی در توسعه ی معادن و کارخانجات در منطقه مراتع در معرض حطر تصرف قرار خواستار این است که در برنامه ریزی و اجرا و  دارند و

  پایش این طرح ها مشارکت فعال داشته باشد.

 .وابستگی به واسطه های بیرونی برای فروش دام که معموال دام و محصوالت را به قیمت پایین تر پیش خرید می کنند 

 از دیگر نگرانیهای ما است. به دلیل خشکسالی و نبود منابع آب ز دست دادن تنوع زیستی در قلمرو ا 

 ما چگونه بر این چالش ها فائق می آییم؟
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  8ما از دبیرخانۀ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای تنوع زیستی بخصوص بند(j) ستفادۀ پایدار از تنوع زیستی به مان را در حفاظت و ااین کنوانسیون مساعدت می طلبیم تا نقش

 را به رسمیت بشناسد.  رسمیت بشناسد.  همچنین از سازمان خوار و بار سازمان ملل متحد می خواهیم که بر اهمیت جمعیت های دامی ما تائید کرده و حقوق دامداران

 رچگی و تعهدمان به ایلمان را بر اساس تصدیگری سنتی و ساختارهای ایلیمان بیشتر و پایدار ما با تالش برای تبیین تشکلی در جهت حفظ و مدیریت مناسب قلمرومان، می خواهیم یکپا

یوم بوالحسنی همچنین عضو کنسرسکنیم و به این منظور، تشکل و صندوق شورای معیشت پایدارایل ابوالحسنی را به ثبت کشوری رسانده ایم. تشکل و صندوق معیشت پایدار ایل ا

 است.جهانی قرقهای بومی 

 

 حق بر رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین بر اساس قانون عرفی ما

کار می بندیم با شرایط اقلیم قلمرو ما سازگار است. در  ما مردم ابوالحسنی مردمانی سخت کوش هستیم که به زندگی در شرایط سخت عادت داریم. روشهای سنتی و نوینی که در حفظ منابع آب و مرتع به

 ه و آزادانه پیشین ما انجام شود.تأکید می کنیم که از این پس در هر گونه فعالیت که با استفاده از منابع طبیعی، فکری و انسانی ما به انجام می رسد باید رضایت آگاهاناین پروتکل 

مؤثر هستند. بنابراین در هر مورد دخل و تصرف افراد بیرونی در زمین ها و مراتع از ریش سفیدان و بزرگان ایل ما حافظ منافع جمعی طوایف و روستاهای ما و در تصمیم گیری های محلی و منطقه ای 

ت فعال داشته باشند. همچنین استفاده از گیاهان وحشی جمله فعالیتهایی مانند توسعۀ معدن و جاده ها باید ریش سفیدان و بزرگان طوایف، روستاها و مناطق در تصمیم گیری و اجرای طرح ها مشارک

مورد آن را، بدون جلب رضایت اعضای ایل و شورای  ود در مراتع ما منوط به اخذ رضایت آگاهانه و آزادنه پیشین ما است و هیچ شخص یا شرکتی حق دخل و تصرف در منابع ما و دانش بومی ما درموج

 معیشت پایدار ایل ابوالحسنی ندارند.

هر  ود.د قبل از هر گونه فعالیت پژوهشی درباره نژادهای دام مان ، مدیریت عرفی آب و مرتع در قلمرومان و در کل دانش بومی مان با ما مشورت شبر اساس این قانون عرفی که امروز تدوین می کنیم، بای

گرانی های جامعه بومی پاسخ دهد. جامعه بومی تصمیم خواهد گرفت تازه واردی قبل از هر گونه فعالیت باید مالقاتی با ریش سفیدان و بزرگان محلی ترتیب داده، اهدف خود را تشریح کند و به سئواالت و ن

 )در مورد جانوران وحشی منطقه چه مواردی باید اضافه شود؟(که اجازه الزم را بدهد یا در مورد منابع مشاع آن را موکول به مشورت در جمعی بزرگتر کند. 

 

 حقوق ما در قوانین داخلی

 
در زمینه منابع طبیعی و با اعمال قوانین و مقررات عرفیِ خود، نظام مدیریتی پایداری بر مراتع و منابع  و سنتی خودمان با استفاده از دانش بومیما عشایر،  آبا و اجدادیهای تا پیش از دولتی شدن قلمرو

 بود. و معیشت ما نیز از وضعیت مطلوبی برخوردارمنابع طبیعی از پایداری  که در نتیجه یمبودکرده  دجایطبیعی ا
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 از منابع مابرداری ها تضعیف و بهرهنظام عرفی حاکم بر آن و در نتیجه آن، کشور، مالکیت مشاع عشایر بر مراتع از میان رفت ها و مراتع، جنگلو مصوبه ملی شدن منابع طبیعی 1341اما پس از سال 

 تحمیل کرد. از طرف دیگر، این مصوبه اسباب تخریب روز ما عشایرعی سهمگینی بر زندگی و دامداری مبتنی بر کوچ ، اقتصادی و اجتمایزیستمحیط های معیشتی، هزینه . این وضعیتطبیعی مختل شد

 .ها استمراتع و چراگاه این روند، کاهش تنوع زیستی و تخریب افزون منابع طبیعی را فراهم کرد، که نتیجه

نامه ساماندهی عشایر. با این و آیین قانون راجع به تشکیل شورای عالی عشایر ایرانداران متحرک، در میان قوانین و مقررات داخلی، قوانینی وجود دارد که به ما عشایر پرداخته است؛ قانون اساسنامه دام

 ما وجود نداشته و تأکید اصلی بر اسکان و خارج کردن مالکیت و مدیریت مراتع از دست عشایر است.  حال، در  این اسناد الزامات و تعهدات مشخصی در مورد احترام و رعایت حقوق

ی در حکومت جمهوری آئین نامه اجرائی الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراض 2ماده « و»با این همه در برخی قوانین و مقررات، دولت تعهداتی در مورد عشایر متقبل شده است. در بند 

 ممنوع شده است. « مطلقاً»ها و حریم مربوط به آنها نشینهای مسیر کوچ ایل، به صراحت هر گونه واگذاری راه31/1/59اسالمی ایران مصوب 

عی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دام ها ) دام عشایر ( ترتیبی تا از سال اول برنامه چهارم ، به منظور پایداری منابع طبی کرده بود کهقانون برنامه چهارم نیز دولت را مکلف  70ماده 

 رواگذاری اراضی تحت اختیار به عشای»بینی شده بود که موارد زیر در نظر گرفته شود: . برای رخداد این مسئله پیشاتخاذ نماید که اجرای طرح های مرتعداری و مدیریت از طریق عشایر ذیحق انجام گیرد

 ىداری، تنظیم تقویم کوچ ساالنهطرح مرتعى حق عشایر، تهیهسال و تاکید بر ممیزی مراتع و شناسایی دامداران ذیهای اسکان، تحویل مرتعی واقع در قطب مخالف اسکان ظرف یک حق و در سایتذی

 «بان و محافظان عشایری به منظور حفظ مراتع عشایری.مرتع، به کارگیری قرق چرا به لحاظ تعداد دام مجاز، مدت و زمان استفاده ازى عشایر، کنترل نظارت بر پروانه

برنامه ریزی، شناسائی و ساماندهی  »که هدف از آن « )ساماندهی دامداریهای روستایی، عشایری و غیرصنعتی(کشور  دامپروری  قانون نظام جامع 5ماده  4ستورالعمل اجرایی تبصره د» 7در ماده 

است، انجام  اقدامات زیر برای بهبود وضعیت دام در میان عشایر الزم دانسته شده است: « دامداریهای روستایی، عشایری و غیرصنعتی در جهت ارتقاء کمی و کیفی واحدهای تولیدی و محصوالت آن ها

توسعه خدمات . 4، توسعه پوشش بیمه. 3، بهسازی و نوسازی اماکن دامی. 2، شناسائی و راستی آزمایی واحدهای دامداری. 1 مداری خواهد بود:ساماندهی شامل اقداماتی به شرح زیر در واحدهای دا»

کمی و کیفی فرآورده. 5،بهداشتی و درمانی دامپزشکی . 9،  توسعه مدیریت و خدمات حمایتی. 8، اصالح نژادبهبود تغذیه و . 7، ترویجی –های آموزشی توسعه کمی و کیفی برنامه. 6، های دامیارتقاء

 «مهندسی مجدد و ترمیم سازه ها و تغییر شیوه های تولید

یت در پروتکل ناگویا راجع به المللی مانند کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده ذخایر ژتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی پیوسته و اخیراً هم تصمیم به عضوها و اسناد حقوقی بیندولت ایران، به کنوانسیون

المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد در حکم قانون داخلی قانون مدنی ایران، عهود و قراردادهای بین 9دسترسی و تسهیم سود حاصل از دسترسی به ذخایر ژنتیکی گرفته است. بر اساس ماده 

بومی و جوامع مح  لی نسبت تنوع زیستی و ذخایر ژنتیک و دانش سنتی مرتبط با حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از آنها به رسمیت شناخته شده است.ایران است. در این اسناد حقوق مردمان

 

 المللحقوق ما در چارچوب حقوق بین
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 شناسیم )شرح مفصل هر کدام از آنها در ضمیمه آمده است(:الملل به عنوان اصول و حقوق مسلم خویش  به رسمیت میموارد زیر را بر اساس حقوق بین در این پروتکل، ما عشایر ابوالحسنی

 الف( اصول

 هستیم؛ خودمان عرفی قلمروهای در وحشی( و اهلی گیاه؛ و حیوان از )اعم ژنتیکی ذخایر دهندگان بهبود و حافظان ما -1

 دارد؛ ما قلمروی هایاکوسیستم از مراقبت و حفاظت به زیادی بستگی زیستی تنوع و ژنتیک ذخایر از عرفی پایدار برداریبهره -2

 کند.می پیدا بروز ژنتیک ذخایر و زیستی تنوع از پایدار برداریبهره و احیاء حفاظت، شیوه و نوع در ما عرفی فرهنگ و سنتی دانش -3

 
 حقوق ب(

 ه:ک داریم حق ما

 بگیریم؛ تصمیم خودمان، دامی و گیاهی هایگونه بهنژادی و برداریبهره حفاظت، هایروش مورد در -1

 باشیم؛ داشته مشارکت مان، معیشت و خودمان عرفی قلمروی با مرتبط کشاورزی و غذا برای ژنتیک ذخایر زمینه در فرایندهای اجرای و گذاریسیاست در -2

 شویم؛ برخوردار محصوالتمان فروش مناسب بازار و کشاورزی محصوالت و دام وضعیت بهبود زمینه در خدمات امکانات، به نهعادال دسترسی از و شویم توانمند -3

 و آزادانه ترضای اقدامی، هر از پیش و باشیم داشته مشارکت مان، معیشت و عرفی قلمروی با مرتبط ژنتیکی ذخایر مورد در پژوهش و تحقیق  هایروش ارزیابی و تعیین بررسی، در -4

 باشد؛ شده جلب ما پیشین آگاهانه

 مان عرفی قلمروهای در موجود ژنتیکی منابع به همچنین باشیم، داشتهدسترسی خودمان کشاورزی محصوالت و گیاهی هایگونه و احشام و دام به مربوط اطالعات به موثر طور به -5

 باشیم. داشته مشارکت دیگران دسترسی از حاصل سود تسهیم در و باشیم داشته دسترسی آزادانه

 در زیستی تنوع از پایدار برداریبهره و حفاظت در ما مشارکت ،8 ماده )د( بند ویژه به کنوانسیون، این مفاد اساس بر که خواهیممی متحد ملل سازمانزیستی تنوع کنوانسیون دبیرخانه از ما

 شود. شناخته رسمیت به ابوالحسنی ایل عرفی قلمروی
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 الملل: حقوق ما در چارچوب حقوق بینضمیمه 

 اول: اصل

 هستیم. خودمان عرفی قلمروهای در وحشی( و اهلی گیاه؛ و حیوان از )اعم ژنتیکی ذخایر دهندگان بهبود و حافظان ما

 

 نتیجااه در ایم.کاارده اسااتفاده و انتخاااب بهنااژادی، ماادیریت، را مرتعاای و کشاااورزی محصااوالت و احشااام و دام از اعاام حیااوانی، و گیاااهی هایگونااه تاااریخ طااول در ابوالحساانی، عشااایرِ مااا

 است. کرده پیدا را سازگاری و انطباق نهایت ما عرفی قلمروی اکوسیستم و زیست محیط با زیستی تنوع این که است بوده ما عرفی مدیریت نظام این

 آباا هاایزمین باه مناساب دسترسای عادم و اراضای شادن ملای دلیال باه حاال ایان باا دهاد.می شاکیلت را ماا فرهناگ و معیشات از حیااتی بخشایزیستی، تنوع این از نگهداری و مراقبت

 است. مواجه جدی خطر با ما زیستن شیوه اساس از و غذایی امنیت معیشت، مان،اجدادی و

 کنند:می حمایت اول اصل مفهوم از آیدمی ادامه در که المللیبین حقوق اسناد مفاد

 چااارچوبی در و جهااان سراساار در حیااوانی هایگونااه ژنتیکاای ذخااایر» کااه: شناساادمی رساامیت بااه را نکتااه ایاان حیااوانی ژنتیااک ذخااایر مااورد در رالکناینتاا اعالمیااه 9 بنااد -

 غااذایی، امنیاات ایباار پااا،خرده محلاایِ بهنژادگاارانِ و داراندام کشاااورزان، هااایفعالیت طریااق از چااه و باشااند شااده ایجاااد )فرگشاات( طبیعاایانتخاااب صااورت بااه چااه فرانساالی،

 «هستند. برخوردار حیاتی اهمیت از انسانی کرامت حفظ و پایدرا معیشت

 جهااان سراساار در داراندام و کشاااورزان محلاای، جوامااع و بااومی مردمااان» کااه:شناساادمی رساامیت بااه را نکتااه ایاان حیااوانی ژنتیااک ذخااایر مااورد در اینتاارالکن اعالمیااه 12 بنااد -

 «داشت. خواهد ادامه همچنان مشارکت این و داشته کشاورزی و غذا برای حیوانی ژنتیک ذخایر از حفاظت و توسعه پایدار، برداریبهره در عظیمی مشارکت
 

 دوم: اصل

 دارد. ما قلمروی هایاکوسیستم از مراقبت و حفاظت به زیادی بستگی زیستی تنوع و ژنتیک ذخایر از عرفی پایدار برداریبهره و ابوالحسنی قلمرو
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 از اساتفاده باا را خاود عرفایِ قلماروی زیسات محایط ماا اناد.یافته توساعه عشاایر ماا هاایتالش و زیسات محایط هاا،دام گاذاری تاأثیر طریاق از (گیاهی و حیوانی) ما منطقه بومی هایگونه

 محاایط بااه دسترسای حااق زیسات، محاایط و باومی هااایگوناه از ایاادارپ بارداریبهااره از اطمینااان بارای ابوالحساانی عشاایرِ مااا بناابراین کنیم.ماای حفاظات خودمااان سانتی دانااش و تجاارب

 داریم. خودمان قلمروی زیست

 

 کنند:می حمایت دوم اصل مفهوم از آیدمی ادامه در که المللیبین حقوق اسناد مفاد

 «شوند. حفاظت ،اندداده توسعه را خود متمایز خواص که محیطی در باید ژنتیک ذخایر» زیستی: تنوع کنوانسیون پانزده و ده هشت، ماده اساس بر -

 مناااطق در سااازیبهینه اقاادامات انجااام و توسااعه باارای محلاای هااایجمعیت از حمایاات» باار دارنااد تعهااد هااادولت کااه کناادمی تأکیااد زیسااتی تنااوع کنوانساایون )ت( 10 ماااده -

 «است. یافته کاهش شانزیستی تنوع که ایدیدهآسیب

 احیااء و نگهاداری و طبیعای هاایمحیط و هااکوسیساتم زیساتی، تناوع محال در حفاظات بارای نیااز، صاورت در» بایاد هاادولت ،21 اقادام برناماه )چ( (5) پاانزده بخاش اسااس بر -

 «رسانند. انجام به آنها طبیعی محیط در را ضروری اقدامات ر،خط معرض در هایگونه

 نقشای زیسات محایط توساعۀ و مادیریت در خاود، سانتی رساوم و آدابو داناش سابب باه محلای جواماع ساایر و آنهاا جواماع و باومی مردماان » ریاو: اعالمیاه 22 اصل اساس بر -

 «.ندکن باز پایدار هتوسع امر در مؤثرشان شرکت برای را راه و کرده حمایت شایانی بطور ایشان منافع و فرهنگ ،هویت از باید هادولت لذا، کنند.می ایفاء حیاتی

 تمااام کشاااورزان و محلاای و بااومی جوامااع کااه نمایناادماای تصاادیق متعاهااد هااایطاارف» :کشاااورزی و غااذا باارای گیاااهی ژنتیااک ذخااایر المللاایبین معاهااده (1) 9 ماااده اساااس بار -

 و کشاااورزی تولیاادات اساااس کااه گیاااهی ژنتیکاای منااابع توسااعه و حفاظاات درخصااوص ایالعااادهفااوق مشااارکت زراعاای گیاهااان تنااوع و پیاادایش مراکااز در ویااژه بااه دنیااا مناااطق

 «.داشت خواهند و داشته دهند،می تشکیل را جهان در غذائی

 تشااریک و حضااور باارای میاارا ، ثباات فراینااد در محلاای مردمااان مشااارکت» جهااانی: میاارا  کنوانساایون اجاارای باارای اختیاااری راهنمااای سااوم بخااش اول قساام از 123 بنااد در -

 « است. ضروری میرا  از نگهداری در ضوع هایدولت با هامسئولیت

 »... کااه: کناادماای متعهااد را هااادولت ژنتیکاای شااده دسااتکاری محصااوالت واردات زمینااه در زیسااتی، تنااوع کنوانساایون بااه الحاااقی کاتاهنااا زیسااتی ایمناای پروتکاال (1) 26 ماااده -

 بارای زیساتی تناوع ارزش خصاوص در ویاژه باه را زیساتی تناوع از پایادار اساتفاده و حفاظ بار هیافتا شاکل تغییار زناده موجاودات اثار از ناشای اقتصاادی  ا اجتمااعی مالحظات

 «بگیرند نظر در محلی و بومی جوامع

 سوم: اصل
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 کند.می پیدا بروز ژنتیک ذخایر و زیستی تنوع از پایدار برداریبهره و احیاء حفاظت، شیوه و نوع در ما عرفی فرهنگ و سنتی دانش

 حمایات آن از و شاناخته رسامیت باه را حاق ایان بایاد دولات داریام. مالکاناه حاق آنهاا باا مارتبط سانتی داناش و ماانعرفای قلماروی در موجاود ژنتیکای منابع بر ابوالحسنی ایل عشایر ما

 کند. نگهداری و حمایت آن از و گذاشته احترام زیستی تنوع از پایدار اریبردبهره و حفاظت با مرتبط ابوالحسنی عشایرِ هایتجربه و ابتکارات دانش، به باید دولت عالوه، به کند.

 کنند:می حمایت سوم اصل مفهوم از آیدمی ادامه در که المللیبین حقوق اسناد مفاد

 هایشایوه برگیرناده در کاه محلای و باومی جواماع رساوم و آداب و ابتکاار داناش، باه خاود، داخلای قاوانین باه عنایات باا» :بایاد هاادولت زیساتی، تناوع کنوانسیون )د( 8 ماده در -

 و ابتکاار داناش، ایان دارنادگان دادن شارکت و تأییاد باا و کناد حفاظ را آن و گذاشاته احتارام باشاد،می زیساتی تناوع از صاحیح اساتفاده و حفاظات بارای مناساب سانتی زندگی

 «نمایند تشویق را رسوم و آداب و ابتکار دانش، این از وریبهره از حاصل مزایای در عادالنه شدن سهیم و بخشند توسعه را آن تروسیع کاربرد رسوم، و آداب

 نحاو باه و امکاان حاد تاا عضاو، کشاورهای از یاک هار زیساتی تناوع دهنادهتشاکیل اجازای از پایادار بارداریبهاره راساتای در و زیساتی تناوع کنوانسایون )ج( 10 ماده اساس بر -

 تشااویق و حمایاات باشااند، سااازگار هاااآن از پایاادار اسااتفاده یااا حفاظاات شاارایط بااا کااه را ساانتی فرهنگاای رسااوم و آداب موافااق زیسااتی منااابع از مرسااوم اسااتفاده» :بایااد مقتضاای

 .«کند

 اینکاه تضامین و محلای و سانتی عارف فنای، داناش آگااهی، باه بخشایدن ارزش و ارتقاا انساجام، حفاظ، » کاه: کنادمی بیاان زایای،بیاباان باا مباارزه کنوانسیون )پ((1) 17 ماده -

 باه آنکاه از اعام آن مناابع از مساتقیماً دوجانباه شاده موافقات مفااد و مسااواتاصاول اسااس بار تجربیاات اینگوناه صااحبان شاانمربوطه ملای هاایسیاسات و قاوانین به توجه با

 «.برد خواهند سود شود گرفته بهره دیگر هایفناوری توسعه برای آناز یا و شود استفاده تجارتی صورت

 شاانمربوطه ملای قاوانین و هااسیاسات باه توجاه باا و هااتوانمنادی مبناای بار بایاد متعاهاد اعضاای » کاه: اسات شاده اعاالم زاییبیاباان با مبارزه کنوانسیون )ب(( 2) 18 ماده در -

 باار محلاای جوامااع نیااز و نمااوده حمایاات را فنااون و علااوم و هاااآوریفاان اینگونااه کااه نماینااد تضاامین و نماینااد ساانتی و محلاای هااایآوریفاان از ادهاسااتف و ارتقااا حفااظ، بااه اقاادام

 «.شد خواهند مندبهره هاآوریفن سایر در آن کاربرد با و هاآوریفن این از مستقیمطور به متداولچندجانبه هایتوافق و تساوی اساس

 

 هستیم: برخوردار زیر حقوق از ابوالحسنی عشایرِ ما باال، شده داده شرح اصول اساس بر

 بگیریم. تصمیم خودمان، دامی و گیاهی هایگونه بهنژادی و برداریبهره حفاظت، هایروش مورد در که داریم حق ابوالحسنی، عشایرِ ما، -1

 کنند:می حمایت اول حق از زیر المللیبین حقوق اسناد
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 یااا حفاظاات شاارایط بااا کااه را ساانتی فرهنگاای رسااوم و آداب موافااق زیسااتی منااابع از مرسااوم اسااتفاده» کااه: اندشااده متعهااد هااادولت زیسااتی تنااوع کنوانساایون )پ( 10 ماااده در -

 .«دنکن تشویقو حمایت باشند، سازگار هاآن از پایدار استفاده

 کااه ایدیدهآساایب مناااطق در سااازیبهینه اقاادامات انجااام و توسااعه باارای محلاای هااایجمعیت از» کااه: اساات کاارده متعهااد را هااادولت زیسااتی تنااوع کنوانساایون )ت( 10 ماااده -

 «.کند حمایت یافته، کاهش شانزیستی تنوع

 در یکساانی ژنتیکای مناابع آن در کاه ماواردی در» بایاد: هاادولات ژنتیکای مناابع باه دسترسای از ناشای مناافع تساهیم و دسترسای دربااره ناگویاا پروتکال (1) 11 مااده اساس بر -

 جواماع و باومی مردماان دخالات و مشاارکت زمیناه در پروتکال، ایان مفااد اجارای باه نگااه باا کارد، خواهناد تاالش مزباور اعضاای شاود، یافات عضاو یاک از بایش قلمروی داخل

 «نمایند. همکاری مرتبط محلی

 

 عرفای قلماروی باا مارتبط کشااورزی و غاذا بارای ژنتیاک ذخاایر زمیناه در فراینادهای اجارای و گذاریسیاسات در در داریام حاق ،ابوالحسانی عشاایرِ ما، -2

 باشیم. داشته مشارکت مان، معیشت و خودمان
 

 کنند:می حمایت دوم حق از زیر المللیبین حقوق اسناد

 است.( آمده سوم اصل بخش در ماده )شرح زیستی تنوع کنوانسیون )د( 8 ماده -

 نیااز ماورد و موجاود مناابع همچناین و زماین از باردارانبهره و محلای جواماعدولات، باه مرباوط نقاش بایاد ملای عمال هایبرناماه» زایای:بیاباان با مبارزه کنوانسیون (2) 10 ماده -

 .«کند معین را

 جوامااع بااین همکاااری، روح بااا هماااهنگی و همکاااری توسااعه ساابب کااه را قااانونی سااازمانی هااایچهااارچوب و هاااسیاساات» زایاای:بیابااان بااا مبااارزه کنوانساایون ) (( 2) 10 ماااده -

 تسااهیل را مناسااب آوریفاان و اطالعااات بااه محلاای هااایجمعیاات دسااتیابی و شااودمی اجتماااعی هااایگااروه و محلاای هااایجمعیاات سااطوح،تمام در هااادولاات کننااده، کمااک

 .«نمایند تقویت و بخشیده اعتال نماید،می

 هااایجمعیاات و دولتاای غیاار هااایسااازمان توسااط ایمنطقااه و ملاای محلاای، سااطوح در ثرؤماا مشااارکت باارای الزم تمهیاادات» زایاای:بااانبیا بااا مبااارزه کنوانساایون )ج((2) 10 ماااده -

 بررساای و اجاارا و گیریتصاامیم اری،ذگااسیاساات در آنااان، نماینااده هااایسااازمان و دامااداران زارعااین، شااامل منااابع از کنندگاناسااتفاده بخصااوص زنااان، و مااردان از اعاام محلاای

«زند.سافراهمراملیعملهایبرنامه
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 بااا گیرندگان،تصاامیم نیازهااای و محلاای جوامااع نیازهااای جوابگااوی اطالعااات مبادلااه و تحلیاال آوری،جمااع کااه یابنااد اطمینااان» زایاای:بیابااان بااا مبااارزه کنوانساایون )ب( 16 ماااده -

 .«باشدمی دارند، مشارکت هافعالیت این در محلی جوامع اینکهو خاص مسایل حل هدف

 منااابع بااه مربااوط ساانتی دانااش بااالقوه کاااربران بااه رسااانیاطالع را کارهااایی و ساااز ربااط، ذی محلاای و بااومی جوامااع مااؤثر مشااارکت بااا اعضاااء» ناگویااا: پروتکاال (2) 12 ماااده -

 ایجاااد مزبااور دانااش از اسااتفاده از حاصاال منااافع هیمتساا و دسترساای باارای تهاااتر اتاااق طریااق از گرفتااه قاارار دسااترس در اقاادامات جملااه از ؛خااود تعهاادات مااورد در ژنتیکاای

 «نمود. خواهند

 

 فاروش مناسا  باازار و کشااورزی محصاوالت و دام وضاعیت بهباودزمیناه در خادمات امکاناات، باه عادالناه دسترسای از و شاویم توانمناد کاه داریم حق ما -3

 شویم. برخوردار محصوالتمان

 کنند:می حمایت سوم حق از زیر المللیبین حقوق اسناد

 جوامااع بااین همکاااری، روح بااا هماااهنگی و همکاااری توسااعه ساابب کااه را قااانونی سااازمانی هااایچهااارچوب و هاااسیاساات» زایاای:بیابااان بااا مبااارزه کنوانساایون ) (( 2) 10 ماااده -

 تسااهیل را مناسااب آوریفاان و اطالعااات هباا محلاای هااایجمعیاات دسااتیابی و شااودمی اجتماااعی هااایگااروه و محلاای هااایجمعیاات سااطوح،تمام در هااادولاات کننااده، کمااک

 «نمایند تقویت و بخشیده اعتال نماید،می

 اقاادام باارای تکاارار قاباال و تجرباای روش راسااتای در اجاارا، و اعتبااار مینأتاا پااروژه، طراحاای در پااذیریانعطاف افاازایش » :بااه متعهااد هااادولت ، )پ(( 1) 13 ماااده اساااس باار -

 اند.شده «محلی جامعه سطح در مشارکتی

 

 پایش و باشایم داشاته مشاارکت ماان، معیشات و عرفای قلماروی باا مارتبط ژنتیکای ذخاایر ماورد در پژوهش و تحقیق هایروش ارزیابی و تعیین بررسی، در -4

 باشد. شده جل  ما پیشین آگاهانه و آزادانه رضایت اقدامی، هر از

 کنند:می حمایت چهارم حق از زیر المللیبین حقوق اسناد

 است.( آمده ماده دو هر شرح پیشین بندهای )در زیستی تنوع کنوانسیون  )ت( 10 ماده و )د( 8 ماده -
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 ژنتیکای مناابع باه همچناین باشایم، داشاته دسترسای خودماان کشااورزی محصاوالت و گیااهی هایگوناه و احشاام و دام باه مربوط اطالعات به موثر طور به -5

 باشیم. داشته مشارکت دیگراندسترسی از حاصل سود تسهیم در و باشیم داشته دسترسی آزادانه مانعرفی قلمروهای در موجود

 کنند:می حمایت پنجم حق از زیر المللیبین حقوق اسناد

 آن و ردهکا کماک آن تحقاق بارای ضاروری اقادامات و زیساتی تناوع از حفاظات اهمیات بیشاتر درک ارتقاای باه دبایا عضاو کشاورهای» زیساتی: تناوع کنوانسیون )الف( 13 ماده -

.«بگنجانند خود آموزشی هایبرنامه در را موضوعات این و کرده تبلیغ آنبرای هارسانه طریق از و کنند تشویق را

 هاایساازمان باین پژوهشای مشاترک هایبرناماه ارتبااط ارتقاای و وساعهت» رساانند: انجاام باه را زیار ماوارد بایاد هاادولات زیساتی تناوع کنوانسایون )ج(( 1) 17 مااده اسااس بر -

 بارای اساتطاعت حاد در و دسترسای قابال پیشارفته هاایآوریفان توساعه منظاور باه عماومی، و خصوصای بخاش از اعام المللایبین و ایمنطقاه و ایمنطقاه زیار ملای، تحقیقاتی

 .«محلی هایجمعیت و هاگروه موثر مشارکت طریق از پایدار توسعه

 مبادلاه محلای، هاایزباان باه اسات ممکان کاه جاایی در بخشای، آگااهی و عماومی آموزشای ماواد مبادلاه و توساعه » بایاد: هاادولت ایی،زبیاباان باا مبارزه کنوانسیون )ت( 3 ماده -

 تتشاکیال در موجاود آموزشای ماواد از کامال اساتفاده و دادن آگااهی و آموزشای هایبرناماه بارای باه مباتال توساعه حاال در متعاهاد کشاورهای پرسانل آماوزش بارای کارشناس

 «.ذیصالح المللیبین هایسازمان و
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