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 مقدمة -أوالً 
 حلالة ااملتعدد السنوات استعراضً ن النواتج الرئيسية يف برنامج عملها ، ضميف دورهتا األخرية ،درجت اهليئة   -1

 )املنظمة( والزراعة أعّدت منظمة األغذية الطلب،واستجابًة إىل هذا  1.واجتاهاهتا اخلاصة بالبذوروالقوانني السياسات 
)االستعراض(، وهو حتليل للسياسات والقوانني واألنظمة  2اخلاصة بالبذور واجتاهاهتا والقوانني استعراض حالة السياسات

م االستعراض مدى تأثري الصكوك القانونية والسياساتية والتنظيمية املتعلقة قيّ اخلاصة بالبذور. ويالوطنية واألحكام اإلضافية 
 .يف املزارعبالبذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

ا علمً العمل(  مجاعةالعمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) مجاعة خذتوأ  -2
تطلب اهليئة إىل املنظمة إجراء دراسات تفصيلية عن آثار السياسات والقوانني  باالستعراض يف دورهتا األخرية، وأوصت بأن

أن تتلقى  العمل مجاعةوالتشريعات اخلاصة بالبذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع. وطلبت 
العمل على احلاجة إىل توضيح مصطلح  مجاعةكما شددت   لكي تنظر فيها يف دورهتا املقبلة. لةاملفصّ االت احلدراسات 

املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية املزارعني"، وطلبت من األمانة التعاون بشكل وثيق مع اخلاصة ببذور النظم "
  3ا الزدواجية األنشطة.املفصلة جتنبً  ةإلعداد دراسات احلال والزراعة )املعاهدة(

هذه الوثيقة مقدمة موجزة عن األساس املنطقي للسياسات والتشريعات اخلاصة بالبذور. وتصف املنهجية  تضّمنتو   -3
تنطوي عليها السياسات والتشريعات اخلاصة بالبذور  حملة عامة عن اآلثار احملتملة اليت ميكن أناملستخدمة يف التقييم وتقدم 

 جوانب حمددة ذات صلة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام. على

 األساس المنطقي للسياسات والقوانين الخاصة بالبذور –ا ثانيً 
 الكامن وراء السياسات والقوانني اخلاصة بالبذور يف ضمان جودة وهوية أصناف البذور يتمثل الغرض األساسي  -4

ومواد الزرع. وهتدف التشريعات اخلاصة بالبذور إىل محاية املزارعني بصفتهم مستهلكني للبذور. ويكتسي ذلك أمهية خاصة 
. النبتة اليت ستنبثق عنهاال تكشف من مظهرها اخلارجي إال عن معلومات قليلة جداً عن جودهتا وخصائص البذور  مبا أن

، وإجراءات التفتيش امليداين للصنف املعيندد عادًة نوعًا من الوصف والتقييم ولذلك فإن التشريعات اخلاصة بالبذور حت
ا البذور ونوعيتها. وهتدف التشريعات اخلاصة بالبذور أيضً للبذور، اليت هتدف إىل ضمان هوية املخربي االختبار إجراءات و 

للقطاع، عادة ما تتضمن تطبيق املنافسة العادلة. ويف ما  من خالل إنشاء آليات حوكمة هاإىل دعم منتجي البذور وبائعي
خمتصة إلنفاذ معايري إنتاج  بتعيني وتكليف سلطاتعادة قوم البلدان تيتعلق بإدارة التشريعات اخلاصة بالبذور وإنفاذها، 

 البذور تريب ظمات اليتالسلطات املختصة، إىل جانب البذور ومواد الزرع اليت تنظمها وسلسلة املن وتشكل. هتاوجودالبذور 
 املعمول هبا، ما يعترب عادة نظام البذور "الرمسي".و  اخلاصة بالبذور وتسوقها وتوزعها مبوجب التشريعات وتنتجها

ووصف  األصنافتطلب تقييم أداء مما يا تتعلق بتسجيل األصناف، البذور عادة بنودً اخلاصة بتشريعات التشمل و   -5
التشريعات عادة وباإلضافة إىل ذلك، تنظم الصنف بني األصناف املؤهلة لإلنتاج التجاري وللبيع. خصائصها، قبل إدراج 

 املطابقة للنوع(، والنقاء التحليلي من حيث النقاء الوراثي ) هتااخلاصة بالبذور جودة البذور وتوفر نظامًا لضمان جود
                                                      

 .Report Rev.1-CGRFA/16/17 املرفق جيم بالوثيقة 1

 . Inf.1-CGRFA/17/19/9.3الوثيقة  2
 .CGRFA-17/19/9.1 الوثيقة من 19الفقرة  3
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ملراقبة جودة البذور يف إصدار الشهادات، حيث يقوم طرف ا )اخللو من التلوث( واإلنبات. ويتمثل النظام األكثر شيوعً 
تفتيش، ويصدر شهادة هبوية صنف وجودة دفعات البذور املنتجة للبيع. ومع ذلك، إخضاع إنتاج البذور للثالث حمايد ب

 عمليات تفتيش إلزامية.إجراء اشرتاط توجد يف بعض البلدان نظم جلودة البذور تضع معايري اجلودة دون 
توزعها، ولكنها منفصلة عن سلسلة املنظمات تقوم بدير نظم البذور اخلاصة باملزارعني البذور ومواد الزرع و كما ت  -6

لبذور يف النظام الرمسي. وتشمل نظم البذور اخلاصة باملزارعني ممارسات مثل اختيار البذور، وقد تستخدم جمموعة املنتجة ل
الزراعية، مبا يف ذلك حصادها أو تبادهلا أو بيعها بني املزارعني أو األسواق احمللية. من القنوات املمكنة لتوريد البذور واملواد 

، إن مل يكن معظم البذور واملواد الزراعية للمحاصيل األساسية، يف العديد من البلدان، ويتم احلصول على نسبة كبرية
السالالت /األصنافهذه النظم، يتم توفري بذور من  سيما البلدان النامية، من نظم البذور اخلاصة باملزارعني. ومن خالل ال

األصلية للمزارعني وأصناف احملاصيل اليت يتم إطالقها، واليت يتم احلصول عليها يف البداية من النظام الرمسي. ومتثل نظم 
سيما تنوع األصناف/السالالت عنصرًا هامًا يف إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وال البذور اخلاصة باملزارعني 

 األصلية للمزارعني يف املزارع.

 أساليب استعراض حالة السياسات والقوانين الخاصة بالبذور واتجاهاتها –ا ثالثً 
ركزت االستعراضات األخرية للقوانني اخلاصة بالبذور وتأثرياهتا على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف   -7

ومع أن منهجيات هذه املراجعات كانت خمتلفة، فإهنا قد اعتمدت يف  4منطقة واحدة أو جمموعة من البلدان.الغالب على 
العادة على دراسات احلاالت القطرية. ولغرض حتديد االجتاهات العامة للتشريعات والسياسات الوطنية اخلاصة بالبذور 

  5.املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يزرعها املزارعون، مت اختيار هنج خمتلف لالستعراض تنوع وآثارها احملتملة على
توثيقها يف قاعدة بيانات  جرىا، كما بلدً  96يف  للتشريعات اخلاصة بالبذور متّ  حتليل إىلويستند االستعراض   -8

 جمموعة إلكرتونية، وهي FAOLEXالتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة 
 ز االستعراض على األحكام اليتويركّ  من القوانني، واألنظمة والسياسات الوطنية اخلاصة باألغذية والزارعة واملوارد الطبيعية.

حتظر أو تقيد بشكل مباشر أو غري مباشر عدد األصناف املتاحة للمزارعني، عن طريق حظر بيع األصناف/السالالت 
ا يف أحكام، مثل متطلبات التسجيل، األصلية للبذور اخلاصة باملزارعني أو تبادهلا أو حىت استخدامها. وينظر االستعراض أيضً 

ومن املهم اإلشارة إىل  نطاق صغري أو منظمات املزارعني يف قطاع البذور الرمسي.اليت قد تؤثر على مشاركة املزارعني على 
وهو ال يأخذ يف االعتبار مستوى تنفيذ أو إنفاذ هذه األحكام  ستند إىل وجود أحكام قانونية ذات صلة؛االستعراض يأن 

 أو أي ممارسة إدارية قد ختتلف يف بعض األحيان عن نص القانون.
سؤااًل لالستفسار عن  15مت استخدام  6،الدليل الطوعي لصياغة السياسات الوطنية اخلاصة بالبذورا إىل استنادً و   -9

وتناولت هذه أحكام الصكوك القانونية للتأثريات احملتملة على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة. 
نظم  (2)و كشرط لتسويق/تبادل البذور أو مواد التكاثر األخرى؛تسجيل األصناف   (1)األسئلة، يف مجلة أمور، ما يلي: 

متثيل املزارعني يف اهليئات الرئاسية للسلطات الوطنية املختصة  (3)مراقبة جودة البذور، مثل إصدار الشهادات للبذور؛ و
                                                      

4case study.  scale seed systems. A country-smallThe impact of national seed laws on the functioning of . Visser, B. 2017 
Amsterdam, Oxfam-Novib.  

publications/770/Seedlawstudy_Bert%20Visser.pdf-https://www.sdhsprogram.org/assets/wbb 
  .Inf.1-CGRFA/17/19/9.3الوثيقة  5
6 i4916e.pdf-http://www.fao.org/3/a  

https://www.sdhsprogram.org/assets/wbb-publications/770/Seedlawstudy_Bert%20Visser.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4916e.pdf
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ة. ومسحت مجيع األسئلة، ومت توفري جمموعة من اإلجابات احملتملة لكل سؤال، تعكس نطاق السيناريوهات احلاليبالبذور. 
 جابة واحدة فقط.عطاء إ، بإاثنني باستثناء سؤالني

وثيقة  4000أكثر من  FAOLEX، تضمنت قاعدة بيانات 2018وعندما مت إجراء االستعراض يف مارس/آذار   -10
وثيقة يف  288. ودرس االستعراض اإقليميً  ايً تشريع اا واحتادً بلدً  171 حول الصكوك القانونية املتعلقة بالبذور ومواد الزرع لـ

تناولت ليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية وتضمن أي دولة كاإلن وهي ا يف قاعدة البياناتاللغات األربع األكثر شيوعً 
تتمتعان بالقدرة على املوافقة على التشريعات اثنتني ا ومنظمتني إقليميتني بلدً  94للتحليل، ووصلت إىل  15وثائقها األسئلة الـ

 نديز واالحتاد األورويب.مجاعة األ ومهاالقابلة للتطبيق مباشرة يف دوهلا األعضاء 
عمل رئيسية أدرجت اإلجابات جلميع البلدان/االحتادات التشريعية اإلقليمية  ثيقةو ومت مجع إجابات كل البلدان يف   -11

 عدد مرات اإلجابة على األسئلة الفردية. كما مت تسجيل وحتليل التفاعالت بني سؤالني. ومت استخدام ذلك حلساب 96الـ
أو أكثر )على سبيل املثال يف حاالت قانون خاص بالبذور ينص على أن تسجيل مجيع األصناف التجارية وإصدار اثنني 

 أمرين إلزاميني(.  لبذورل الشهادات

 ية على تنوع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاآلثار المحتملة للصكوك القانون –ا رابعً 
استخدام البذور ومواد التكاثر األخرى وتبادهلا، مبا يف ذلك تسويقها، بطرق  قد تقيد القوانني اخلاصة بالبذور  -12

خمتلفة. كما أهنا قد حتصر حق بيع البذور ببائعي البذور املسجلني. وقد حتّد من التبادل التجاري و/أو غري التجاري للبذور 
تارة. كما أهنا قد جتعل من الصعب على املزارعني بالبذور املعتمدة من األصناف املسجلة، إما جلميع احملاصيل أو حملاصيل خم

كبائعني للبذور أو تلبية متطلبات تسجيل األصناف أو إصدار الشهادات اخلاصة   أن يسجلوا أنفسهمعلى النطاق الصغري 
 بالبذور، مما قد جيعل من الصعب على املزارعني تبادل البذور على أساس جتاري أو حىت غري جتاري.

 التسجيل لمنتجي البذورمتطلبات 
تتطلب القوانني ذات الصلة يف ما يقارب ثالثة أرباع البلدان اليت مشلتها الدراسة تسجيل منتجي البذور لكي    -13

 املطلبمنها جعلت هذا  ائةيف امل 21ئة منها تسجيل منتجي البذور لكل حمصول، وايف امل 53يتمكنوا من العمل؛ ويتطلب 
الدراسة أي شرط بأن يتم تسجيل منتجي بمن البلدان املشمولة  ائةيف امل 26ا فقط لبعض احملاصيل. ومل تذكر قوانني إلزاميً 

 الوطنية املعنية بالبذور. ات، ولكن من احملتمل أنه يتم تفويض قرار تسجيل منتجي البذور إىل السلطالبذور
زارعني على نطاق صغري أو جمموعات املزارعني على إنتاج وقد تؤثر متطلبات التسجيل ملنتجي البذور على قدرة امل  -14

وتسويق البذور على نطاق جتاري. وينطبق ذلك بصفة خاصة عندما تكون التكاليف والرسوم املباشرة وغري املباشرة للتسجيل 
 باهظة. 
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 تسجيل األصناف
هلا كون تبشكل أساسي بتنظيم قطاع البذور الرمسي، فقد عادة يف حني أن التشريعات اخلاصة بالبذور هتتم   -15

وهذه هي احلالة اليت حتظر فيها تشريعات البذور تأثريات مباشرة أو غري مباشرة على عمل نظم البذور اخلاصة باملزارعني. 
  التجاري.بيع بذور األصناف النباتية غري املسجلة يف قائمة األصناف الوطنية أو اإلقليمية أو حىت تبادهلا غري

 صنف حمصوليف ما يقارب ثالثة أرباع البلدان اليت مشلتها الدراسة تسجيل البذور اخلاصة بتشريعات الوتتطلب   -16
( متطلبات التسجيل ائةيف امل 63للبذور ومواد الزرع اخلاصة بالصنف. وتطبق معظم هذه البلدان )ألي إنتاج أو بيع جتاري 

لبلدان إىل امنها تسجيل األصناف اإللزامي لبعض األنواع فقط. وبالنسبة  ائةيف امل 11على مجيع احملاصيل، يف حني تتطلب 
 املتبقية، مل تذكر الوثائق القانونية املتاحة تسجيل األصناف أو أن املتطلبات مل تكن واضحة. ائةيف امل 26الـ 
من البلدان اليت مشلتها  ائةيف امل 69ويكمن السبب وراء ذلك يف شروط تسجيل األصناف. وتتطلب قوانني   -17

 يتم تسجيله. وتتطلب قوانني لكيالدراسة على وجه التحديد أن يفي الصنف مبتطلبات التمييز واالتساق واالستقرار 
حماصيل معينة، اختبار القيمة بالنسبة إىل الزراعة إىل  بالنسبةمن البلدان اليت مشلتها الدراسة، على األقل  ائةيف امل 37

واالستخدام. وقد تشكل متطلبات التمييز واالتساق واالستقرار واختبار القيمة بالنسبة إىل الزراعة واالستخدام، عقبات 
ملعايري. ويف حني ألصناف/السالالت األصلية اخلاصة باملزارعني اليت، يف الواقع، لن تستويف عادة هذه اإىل اكبرية بالنسبة 

إىل  بالنسبةأن هناك بعض املرونة يف تفسري وتطبيق متطلبات التمييز واالتساق واالستقرار، فإن متطلبات اختبار القيمة 
الزراعة واالستخدام تتطلب عادة قيمة مضافة للصنف )يف الغالب من حيث الغلة( مقارنة باألصناف املسجلة احلالية من 

من أن األصناف/السالالت األصلية اخلاصة باملزارعني قد تكون هلا مسات مرغوبة خبالف تلك  نفس النوع. وعلى الرغم
اليت مت قياسها مبوجب اختبار القيمة بالنسبة إىل الزراعة واالستخدام، فإن متطلبات اختبار القيمة بالنسبة إىل الزراعة 

لسالالت األصلية اخلاصة باملزارعني ال تتفوق يف العادة واالستخدام قد تشكل عقبة كبرية أمام تسجيلها مبا أن األصناف/ا
وهي أمور يتم حتديدها بوضوح كشرط على األصناف احلديثة املسجلة األخرى، أو أهنا ال تليب احلد األدىن ملتطلبات الغلة، 

 الجتياز اختبار القيمة بالنسبة إىل الزراعة واالستخدام.
ظر تبادل/تسويق بذور األصناف غري املسجلة التسويق التجاري تعّرض خمططات تسجيل األصناف اليت حت وقد  -18

تليب  الللخطر، وبالتايل صون واستدامة استخدام بذور األصناف/السالالت األصلية اخلاصة باملزارعني، اليت غالبًا ما 
  عدد منتجي البذورمتطلبات التسجيل. كما أن إجراءات التسجيل املكثفة والعالية الكلفة ملنتجي البذور قد تقيد أيضاً 

، مبا يف ذلك جمموعات املزارعني أو الشركات احمللية اليت ميكن أن تشارك يف نظام البذور الرمسي. وقد تؤثر مثل وتنّوعهم
هذه الظروف على جمموعة اجلهات الفاعلة اليت حتصل على االعرتاف والدعم الرمسيني، وهتدد يف هناية املطاف تنوع املوارد 

 جة وتروجيها من خالل هذه القنوات.باتية لألغذية والزراعة املنت  الوراثية الن
د تشريعات البذور التبادل والتسويق التجاريني لألصناف غري املسجلة، من غري احملتمل أن يكون وحيثما ال تقيّ   -19

اليت يستخدمها  السالالت األصلية اخلاصة باملزارعنيو  البذور أي تأثري مباشر على تنوع األصنافاخلاصة ب لتشريعاتل
املزارعون. غري أنه قد يكون هلا تأثريات غري مباشرة، على سبيل املثال، من خالل وضع حوافز كبرية لقطاع البذور الرمسي 

 إلنتاج واسترياد أصناف جديدة.
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ية ومن الواضح أنه استجابة لقوانني البذور احملتملة اليت قد يكون هلا تأثري على صون األصناف/السالالت األصل  -20
قوانني الاخلاصة باملزارعني واستخدامها بشكل مستدام، قد وضعت بعض البلدان إعفاءات حمددة أو آليات أخرى يف 

 هبدف تسهيل تسجيل األصناف/السالالت األصلية اخلاصة باملزارعني. لديهاالبذور اخلاصة ب
 مراقبة جودة البذور

حصول املزارعني الذين يزرعوهنا دف مجيعها إىل ضمان اعتمدت البلدان أنظمة خمتلفة ملراقبة جودة البذور، هت  -21
على ما يتوقعونه. ويعترب نظام إصدار شهادات البذور )الطوعية أو اإللزامية( أحد أنظمة مراقبة اجلودة، حيث يقوم طرف 

يف ما يتعلق ا إذا كان الصنف مسجاًل ومطابقًا للنوع، وللتأكد من جودة دفعة البذور ممحمايد بعمليات تفتيش للتأكد 
البذور مسؤولني عن مراقبة  ومنتجاليت يكون فيها  ،البديلة مراقبة اجلودة باإلنبات والصحة وغياب امللوثات. وتشمل نظم

لديها نظام تفتيش من قبل طرف ثالث أقل كثافة  7دون عمليات تفتيش خارجية، بذور ذات جودة معلنة،من اجلودة 
ذات اجلودة املعلنة نظم إصدار الشهادات، وهي أكثر قابلية للتطبيق على أنظمة اإلنتاج ل نظم البذور . وتكمّ دىنأوتكلفة 

 املنخفضة، وتعترب مرحلة انتقالية بني نظم البذور الرمسية وغري الرمسية.
للبذور اليت يتم وتتطلب التشريعات يف أكثر من ثالثة أرباع البلدان شكاًل من أشكال مراقبة جودة البذور   -22

منها لشرط أن إصدار  ائةيف امل 30من البلدان، مع حتديد  ائةيف امل 62يف  اوقد كان إصدار الشهادات مطلوبً  .تسويقها
 جمموعة من احملاصيل اليت تتطلب إصدار الشهادات(. ما تبقىالشهادات هو جلميع احملاصيل )فيما حدد 

اإللزامية ملراقبة جودة البذور صعبة التنفيذ أو وبالنظر إىل أن إصدار الشهادات أو األشكال األخرى من النظم   -23
يكن  مل غري عملية يف بعض جمتمعات املزارعني على نطاق صغري، ال سيما يف املناطق النائية، فإهنا قد جتعل من الصعب، إن

يف لة أصلية عقبة من املستحيل، على هؤالء املزارعني إنتاج البذور املعرتف هبا قانونياً. وبالتايل، حىت إذا واجه صنف/سال
التسجيل، فمن الناحية القانونية قد ال ُيسمح بتسويق بذوره. وميكن إصدار شهادات ألصناف البذور املسجلة فقط. جمال 

ا غري مباشر على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ميكن ولذلك، فإن إصدار الشهادات اإللزامية يؤثر تأثريً 
 التسجيل اإللزامي لألصناف. مقارنته بتأثري

لعمليات التفتيش على دفعات البذور، حتدد قوانني البذور من الرغبة يف حتقيق الكفاءة من حيث التكلفة  اوانطالقً   -24
يف بعض البلدان احلد األدىن حلجم دفعة البذور يف عمليات التفتيش امليدانية. وميكن أن مينع هذا الشرط املزارعني على 

من تسويق األصناف/السالالت األصلية للبذور اخلاصة هبم ألهنم يفشلون يف الوفاء  أو مجعيات املزارعني نطاق صغري
فقط من البلدان اليت مت حتليل  ائةيف امل 2مبعايري حمددة إلنتاج البذور. غري أن احلد األدىن حلجم دفعة البذور مطلوب يف 

 تشريعاهتا.
بيع البذور اليت مل ُتصدر هلا شهادات، يف حني بشكل صريح مشلتها الدراسة  من البلدان اليت ائةيف امل 29وحتظر   -25
حيد وقد  بعض احملاصيل.إىل من البلدان تسمح ببيع البذور اليت مل ُتصدر هلا شهادات، على األقل بالنسبة  ائةيف امل 42أن 

األصناف/السالالت األصلية اخلاصة باملزارعني حظر اإلنتاج والتبادل التجاريني للبذور اليت ليس لديها شهادات من تنوع 
ض املزارعني للخطر من الناحية القانونية عند إنتاج وتبادل البذور اليت يصوهنا ويستخدمها املزارعون، مبا أهنا تعرّ 

 لألصناف/السالالت األصلية اخلاصة هبم.
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رجة التدخل أو الرقابة من جانب البلدان بالبذور ذات اجلودة املعلنة كمعيار للجودة وحتدد د بعضعرتف يو   -26
الوطنية للبذور يف هذا املعيار. وتضع بلدان أخرى قواعد واضحة تتطلب من منتجي البذور تصنيف البذور  اتالسلط

اخلاصة هبم واالمتثال ملعايري اجلودة وتزويد املزارعني باملعلومات الضرورية من خالل عمليات التوسيم الدقيقة؛ وتشري كلتا 
إىل األصناف املسجلة. ويُعترب أن هذه النظم ختفف إنتاج البذور يف جمتمعات املزارعني، مما قد يؤدي إىل أثر إجيايب  احلالتني

 حمتمل على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
من البلدان على حوافز أو خصومات حمددة للمزارعني على  ائةيف امل 19تنص القوانني يف وباإلضافة إىل ذلك،   -27

نطاق صغري أو مؤسسات الزراعة الصغرية النطاق، مثل رسوم خمفضة على عمليات التفتيش أو تسجيل أصناف البذور، 
يف  ه احلوافزاملتبقية أي نص على هذ ائةيف امل 81الـ وقد يكون هلا أيضًا أثر إجيايب حمتمل على التنوع. ومل تذكر البلدان 

 قوانني البذور اخلاصة هبا.
 تمثيل أجهزة صنع القرار

املعنية سلطات الوطنية القد يؤدي متثيل املزارعني على نطاق صغري ومنتجي البذور يف أجهزة صنع القرار يف   -28
 إىل تعزيز احتمال اختاذ قرارات مواتية ملصاحل املزارعني على نطاق صغري. بالبذور 

ور يف بعض البلدان على إشراك املزارعني ومنتجي البذور يف األجهزة االستشارية أو حىت يف وتنص تشريعات البذ  -29
البذور. وقد اخلاصة بتشريعات الالبذور املكلفة تنفيذ الوطنية املعنية بسلطات لاألجهزة الرئاسية لعملية صنع القرار يف 

البذور. وقد اخلاصة بتشريعات التساعد هذه الرتتيبات على عكس احتياجات ومصاحل أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ 
استثىن استعراض الوثائق األجهزة الرئاسية اليت لديها أدوار استشارية فقط، وركز على الوثائق اليت حتدد املشاركة يف صنع 

 القرار.
من البلدان اليت مشلتها الدراسة، جيب متثيل ممثلي منتجي البذور يف اجلهاز الرئاسي  ائةيف امل 35 ومبوجب قوانني  -30

من البلدان أن يكون مستهلكو البذور )املزارعون( ممثلني يف  ائةيف امل 28أو جملس سلطة البذور الوطنية، وتقتضي قوانني 
ن يكون املزارعني على نطاق صغري ممثلني يف اجلهاز الرئاسي ( بوضوح أائةيف امل 14وتتطلب بعض البلدان ) هذه األجهزة.

)وهم ميثلون عادة التعاونيات أو مجعيات املزارعني(. ومعظم البلدان األخرية موجودة يف أفريقيا، والبعض القليل يف آسيا، 
 وال يوجد أي بلد يف أمريكا الالتينية أو أوروبا.

 البذور مجتمعةالخاصة بتشريعات الجوانب متعددة من 
على تنوع املوارد ، درس االستعراض تأثري اآلثار التفاعلية لألحكام النموذجية لقوانني البذور وتأثرياهتا احملتملة اأخريً   -31

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة للمزارعني.
( يتطلب تسجيل ائةيف امل 63الدراسة ) التحليل أنه على الرغم من أن عدداً كبريًا من البلدان اليت مشلتها ويبنّي   -32

من هذه البلدان تعرتف بنظم البذور اخلاصة باملزارعني يف وثائقها القانونية،  ائةيف امل 26مجيع األصناف اليت تباع جتارياً، فإن 
تشريعات للبذور تشمل وتدعم أنظمة خمتلفة من  نّ إمكانية س. ويشري هذا إىل لديها نظام للتسجيل اإللزامي رغم وجود

البذور يف اخلاصة بقوانني الوتقرتح  البذور يف نفس الوقت، مبا يف ذلك نظم البذور الرمسية ونظم البذور اخلاصة باملزارعني.
ارعني يف نفس البذور للمز اخلاصة بنظم الالبلدان األخرى، من ناحية أخرى، أن تنظيم مجيع البذور التجارية واالعرتاف ب

  الوقت ال يعترب أمراً مرغوباً فيه دائماً ألسباب تتعلق باالتساق أو ألسباب أخرى. 
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تتطلب تسجيل كل األصناف وإصدار من البلدان اليت مشلتها الدراسة  ائةيف امل 28 االستعراض كذلك أن ويبنّي   -33
الرتكيبة على نظام ميارس السيطرة الكاملة على األصناف الشهادات جلميع البذور واحملاصيل كشرط لتسويقها. وتنطوي هذه 

 اليت مت إطالقها والطريقة اليت تتكاثر هبا.
 الخالصات الرئيسية

القانونية من املهم اإلشارة إىل أن نتائج االستعراض هي إرشادية إىل حد كبري. وقد ركز االستعراض على الوثائق   -34
ة واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة يف قاعدة بيانات التشريعات الوطنياملتاحة 

FAOLEX  ،مل يأخذ يف احلسبان املمارسات اإلدارية.كما وأنه . ومل حيلل مستوى التنفيذ أو إنفاذ الوثائق القانونية 
بشكل مباشر إىل أن العديد من العوامل تؤثر على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  اوجتدر اإلشارة أيضً   -35

البذور بشكل منعزل. وميكن اخلاصة بسياسات الأو غري مباشر، ولذلك يصعب تقدمي مطالبات صارمة بشأن تأثريات 
البذور اليت تقبل أو هتدف إىل حتفيز استمرارية أو صة باخلاتشريعات الما إذا كانت  يف تنظرملتابعة لالستعراض احلايل أن 

انتشار أنظمة توزيع البذور غري الرمسية، أو اليت تسهل تسجيل أصناف املزارعني، أو الواردات من األصناف، تعزز يف الواقع 
 تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يستخدمها املزارعون.

ك إىل أن العديد من البلدان تستثين ممارسات حمددة، مثل بيع البذور بني املزارعني، من وجتدر اإلشارة كذل  -36
تشريعاهتا اخلاصة بالبذور. وتستثين بلدن أخرى فقط تبادالت البذور أو املقايضة غري التجارية من قوانني البذور اخلاصة 

ا بلدان أخرى. وميكن إلجراء مقارنة بني البلدان اليت هبا. وتستثين بعض البلدان مبيعات البذور غري الرمسية، فيما تنظمه
وحتليل آثار هذين النهجني التنظيميني  ،تنظم ممارسات حمددة منوذجية لبعض البذور اخلاصة باملزارعني والبلدان اليت ال تنظمها

 .امفيدً ا أن يكون أمرً على مستوى تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع، 
باالستعراض وأوصت بأن تطلب اهليئة من املنظمة إجراء  االعمل، يف جلستها األخرية، علمً  مجاعةوأحاطت   -37

البذور وقوانينها وأنظمتها بشأن تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف اخلاصة بسياسات الدراسات حالة معمقة عن آثار 
 االعمل أيضً  مجاعةالعمل تلقي دراسات احلالة املتعمقة للنظر فيها يف دورهتا القادمة. كما شددت  مجاعةاملزرعة. وطلبت 

من على ضرورة توضيح مصطلح "نظم البذور اخلاصة باملزارعني"، وطلبت من األمانة التعاون بشكل وثيق مع املعاهدة 
  8إعداد دراسات احلالة املتعمقة لتجنب أي ازدواج يف األنشطة. أجل
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 التوجيهات المطلوبة – اخامسً 
 قد ترغب اهليئة يف أن تقوم مبا يلي:  -38

 باالستعراض. اعلمً  األخذ أ( (
 من املنظمة ما يلي: الطلب )ب( 
  قوانني الو سياسات الأن تقوم، بالتعاون الوثيق مع املعاهدة، بإجراء دراسات حالة معمقة عن آثار

البذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة، لكي تنظر فيها األنظمة اخلاصة بو 
 العمل يف دورهتا القادمة؛ مجاعة

 مصطلح "نظم البذور اخلاصة باملزارعني". أو توضح 


