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 مقدمة - أوالً 
في الوثیقة  ،في دورتھا األخیرة ،)ھیئةالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (ال ھیئةنظرت  -1

 عبارة(المش����ار إلیھا فیما بعد ب 1الخاص����ة بالبذور واتجاھاتھا نیوالقوان الس����یاس����اتحالة بعنوان 
، تجريالمنظمة أن  منوطلبت  2مض��طلع بھ.ال ا باالس��تعراض)، وأحاطت علمً "الدراس��ة األولیة"

لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (المعاھدة) بش�������أن ابالتنس������یق مع المعاھدة الدولیة 
وبالتش��اور مع االتحاد الدولي لحمایة األص��ناف النباتیة الجدیدة، دراس��ات حالة متعّمقة لكي تنظر 

لألغذیة والزراعة فیھا جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة 
وینبغي لدراس�������ات الحالة ھذه أن تتناول آثار الس������یاس�������ات المقبلة.  ا) في دورتھجماعة العمل(

 على: الخاصة بالبذورللوائح والقوانین وا
 تنوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة على مستوى المزرعة،  )1(
أص��حاب الحیازات الص��غیرة على موارد وراثیة نباتیة لألغذیة والزراعة  وحص��ول )2(

كافیة ومتنوعة ومكیّفة محلیًا وبأس�����عار معقولة، بما في ذلك األص�����ناف/الس�����الالت 
 األصلیة للمزارعین، 

  .مختلف نظم البذورواألمن الغذائي والتغذیة تحت إطار  )3(
"نظم بذور  توض�یح مص�طلح (المنظمة) ا إلى منظمة األغذیة والزراعةأیض�ً  ھیئةال وطلبت -2

ومصطلح  ،ومصطلح "نظم البذور الرسمیة" ،ومصطلح "نظم البذور غیر الرسمیة" ،المزارعین"
 3"نظم البذور المتكاملة"، مع مراعاة التقاریر المقدمة من األعضاء والمراقبین.

البذور، وتناقش بالخاص��ة قوانین الس��یاس��ات والدراس��ة عن تنفیذ موجًزا لھذه الوثیقة  تقدمو -3
یمكن االطالع على . واألص����ناف/الس����الالت األص����لیة للمزارعینللنتائج على تنوع  الممكنةاآلثار 

البذور على تنوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة الخاص���ة بتش���ریعات الأثر تنفیذ بعنوان الدراس���ة 
 .CGRFA-18/21/12.3/Inf.1في الوثیقة والزراعة 

 استخدام المصطلحات - اثانیً 
بش���أن جودة إلى طمأنة المزارعین الس���یاس���ات والقوانین واللوائح الخاص���ة بالبذور س���عى ت -4

تقوم البلدان بتعیین وتكلیف س�����لطات وعادة ما  .فاص�����نھویة األخاص�����ة ، ةعاالزر البذور ومواد
من الس���لطات، ویش���ار إلى ھذه المجموعة  إنتاج البذور وجودتھا.المتعلقة بمعاییر المختص���ة إلنفاذ 

عمل على تكاثر منظمات التي تالتنظیمیة، وش��بكة الص��كوك الش��ملھا التي ت ةعاوالبذور ومواد الزر
 باسم نظام البذور الرسمي. ،وتسوقھا وتوزعھاضمن جودتھا البذور وتتنتج و أصناف المحاصیل

لذي ال توجد فیھ في و -5 فة من نظم البذور، فإن تعاریف مقبولة عالمیً الوقت ا ا ألنواع مختل
ا إلى عملیات إنتاج البذور وتسویقھا غیر الرسمیة تشیر عمومً بذور النظم  المزارعین أونظم بذور 

 جانتإ یتمالنظم غیر الرس�����میة، بموجب . وھاعاتبا م األطر التنظیمیة أواس�����تخدیجري فیھا االتي ال 
التي ربما تكون قد  ،اتأصناف النباتوللمزارعین األصناف/السالالت األصلیة  عدد عناصر تكاثر

استحدثت في األصل وأطلقت ضمن إطار النظام الرسمي أو نشأت من خالل انتقاء المزارعین أو 
دون تس������جیل أو تفتیش أو  یعھاأو توز ھاأو تتبادلبیعھا و إكثارھا أأو  ،عن طریق االنتقاء الطبیعي

 األس����رياإلنتاج ھا قنوات متنوعة، بما فیوتقوم قبل س����لطة مختص����ة بالبذور.  منإجراءات رقابة 
البذور ومواد بتوفیر إمدادات ي األسواق المحلیة، عملیات البیع فالتبادل بین المزارعین وعملیات و

الموجودة بین المتكاملة إلى أنواع التعایش البذور تش������یر نظم و .المزارعیننظم بذور في  ةعاالزر

                                       
 .CGRFA-3.9/19/17الوثیقة   1
 .1Inf./3.9/19/17-CGRFAالوثیقة   2
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  67الفقرة   3
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بفض���ل ز تعزّ أن یالنظم الرس���میة ونظم المزارعین. وقد ینش���أ ھذا التعایش من تلقاء نفس���ھ أو یمكن 
مختلف في العدید من البلدان، قد یكون من الص��عب التمییز بوض��وح بین و 4.تتس��م بالتنس��یقأنش��طة 

 .امتداد سلسلة متواصلةأنھا تتعایش على نظًرا إلى نظم البذور 
البذور من كبیرة  یتم الحص���ول على نس���بةال س���یما البلدان النامیة، البلدان، العدید من وفي  -6
المحاص���یل المھملة وغیر قرابة كل و ھا،إن لم یكن معظم ،األس���اس���یةللمحاص���یل ة واد الزراعمو

نظم البذور غیر ض������طلع من ھذا المنطلق، ت. والمزارعین، من نظم بذور المس������تغلة بش������كل كافٍ 
بشكل مستدام،  ھاواستخدام الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المواردصون في مھم دور بالرسمیة 

 5.األصناف/السالالت األصلیة للمزارعین خاصة

 معلومات أساسیة - ثالثًا
الخاص���ة تش���ریعات النص���وص  2018في عام التي أجریت  اس���تعرض���ت الدراس���ة األولیة -7
واالتحاد  جماعة دول األندیزإقلیمیتین (ومنظمتین األقالیم جمیع ش������مل ، تانبلدمن ال 94البذور في ب

قاعدة بیانات التش������ریعات الوطنیة واالتفاقات الدولیة بش�������أن األغذیة مخزنة في الو ،األوروبي)
التي  للتأكد من اآلثار س������ؤاًال  15 في وض������وء، )FAOLEX(والزراعة والموارد الطبیعیة المتجددة 

، خاص����ة الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المواردتنوع المتعلقة بلص����كوك یمكن أن تترتب عن ا
 اتتشریعالنطاق  )1(في المزارع. وتناولت ھذه األسئلة:  ،األصناف/السالالت األصلیة للمزارعینب

وجود نظام لمراقبة و )3(متطلبات تسجیل أصناف المحاصیل قبل تسویقھا؛ و )2(البذور؛ الخاصة ب
لبذور. المعنیة بالس������لطات الوطنیة جھزة الرئاس������یة لاأل تمثیل المزارعین فيو )4(جودة البذور؛ 

 الممكنة.ات طاق أحكام التشریعبرز نكل سؤال مجموعة من اإلجابات الممكنة تبالنسبة إلى وقدمت 
إطار خمس�����ة معاییر والموجزة تحت إلیھا الدراس�����ة األولیة خلص�����ت النتائج التي  جاءتو -8

 على النحو التالي:رئیسیة، 
في ما یقارب ثالثة أرباع  ،لب من منتجي البذورطُ لمنتجي البذور.  التس��جیل لباتمتط )1(

 .نة من أجل العمل، التسجیل لدى وكالة حكومیة معیّ البلدان التي شملتھا الدراسة
إلنتاج التجاري أو بیع بالنسبة إلى اتسجیل تنوع المحاصیل شترط ی. تسجیل األصناف )2(

غالبًا و مستعرضة.المائة من البلدان الفي  74بذور ومواد زرع أصناف المحاصیل في 
ا أقل تواترً على نحو و ،یز واالتس����اق واالس����تقراراالتمتش����مل متطلبات التس����جیل ما 

یز واالتس������اق اوقد تش������كل متطلبات التم .القیمة بالنس������بة إلى الزراعة واالس������تخدام
بالنس���بة واالس���تقرار واختبار القیمة بالنس���بة إلى الزراعة واالس���تخدام، عقبات كبیرة 

 تستوفي ھذه المعاییر.غالبًا ما ال  التي األصناف/السالالت األصلیة للمزارعین إلى
من أشكال مراقبة جودة  شكًال في المائة من البلدان  77اشترطت . جودة البذور مراقبة )3(

ات شھادإصدار  على وجھ التحدید في المائة منھا 62 وطلبت، ھاتسویقمن أجل البذور 
بش�كل ص�ریح في المائة من البلدان التي ش�ملتھا الدراس�ة، تم  29البذور. وفي خاص�ة ب

ص���غار المزارعین قد یجدون ص���عوبة نظًرا إلى أن حظر بیع البذور غیر المعتمدة. و
، الصعب بة جودة البذور قد تجعل من، فإن مراقذات صلة في الحصول على شھادات

. اإنتاج البذور المعترف بھا قانونیً  على ھؤالء المزارعینإن لم یكن من المس������تحیل، 
األص��ناف/الس��الالت األص��لیة ل عقبة إض��افیة أمام بیع بذور ومن ش��أن ذلك أن یش��كّ 

الموارد  تؤثر على تنوعمن ثم قد و ،مضمونةتفتقر إلى جودة التي عادة ما  للمزارعین
 .الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

                                       
4  Seed systems and PGRFA. Thematic background study for the . 2009Louwaars, N., P. Le Coënt, and T. Obsorne.   

d’s Plant Genetic ResourcesSecond Report on the State of the Worl 
5  Varieties/Landraces’ Voluntary Guidelines for the Conservation and Sustainable Use of Farmers 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/SoW2/tbs_Seed_Systems_081209.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/SoW2/tbs_Seed_Systems_081209.pdf
http://www.fao.org/3/ca5601ar/ca5601ar.pdf
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في المائة من البلدان التي ش����ملتھا الدراس����ة،  35في . أجھزة ص����نع القرارفي تمثیل ال )4(
أو مجلس إدارة  الجھاز الرئاسيأن یكون ممثلو منتجي البذور من بین أعضاء اشترط 

عض����ویة ممثلي مس����تھلكي البذور رطت بینما اش����تُ لبذور، االمعنیة بالس����لطة الوطنیة 
ھذه و(المزارع نھ 28في  األجھزةن) في  لدان. ویفترض أ ئة من الب ما ما زاد كلّ  في ال

وض��ع عملیة ص��نع القرار، زادت فرص إثراء عملیة عدد المزارعین المش��اركین في 
 .فرص أن تصب في مصلحتھموجھات نظرھم، وبالتالي، بالسیاسات وتنفیذھا 

لدى فیھ  في الوقت الذي كان. جوانب متعددة من التش�ریعات الخاص�ة بالبذور مجتمعة )5(
جمیع بالنس�بة إلى البلدان التي ش�ملتھا الدراس�ة نظام تس�جیل إجباري  في المائة من 26

ا بنظم بذور أیض����ً فإنھا أقرت ، اتم بیعھیمن المحاص����یل التي أص����ناف كل محص����ول 
البذور في اص����ة بالختش����ریعات الالقانونیة. وھذا یعني أن  ھاتامس����تندالمزارعین في 

النظام الرس����مي ونظام من  یح في الوقت ذاتھ كًال ص����ربش����كل بعض البلدان قد تدعم 
في المائة من البلدان تس��جیل جمیع  28 اش��ترطتذلك، عكس وعلى . لمزارعینابذور 

وإص���دار ش���ھادات لبذورھا كش���رط مس���بق  من المحاص���یل أص���ناف كل محص���ول
 خضع للوائح.یا یعني بالتالي أن تسویق جمیع البذور لتسویقھا، ممّ 

الخاص�����ة تنفیذ الس�����یاس�����ات والقوانین في الطریقة التي یتم بھا  الدراس�����ة األولیةنظر ولم ت -9
لسلطات الوطنیة. وبالنسبة التي تعتمدھا الممارسات اإلداریة تحلیل ا عمد إلىتولم بالبذور وإنفاذھا، 

األص��ناف/الس��الالت األص��لیة ، ال یزال من غیر الواض��ح ما إذا كان یمكن تس��جیل كثیرة بلدانإلى 
نتیجة . واتجاریً إنتاج بذور ھذه األص������ناف أو تبادلھا باإلمكان ما إذا كان أص������ناف وك للمزارعین

التنفیذ الفعلي لألحكام التنظیمیة وعمل اآللیات ذات النظر في الدراس������ة الحالیة إلى تس������عى لذلك، 
التي خلصت إلیھا لنتائج معلومات إضافیة لأن توفر التي یتم التوصل إلیھا الصلة. ومن شأن النتائج 
البذور الخاص��ة بقوانین الس��یاس��ات والفھم أفض��ل لكیفیة تأثیر تكوین ن من الدراس��ة األولیة وأن تمكّ 

 في المزارع. الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، خاصةعلى تنوع 

 المستخدمة األسالیب –ا رابعً 
بش���كل  للمزارعیناألص���ناف/الس���الالت األص���لیة  إمكانیة تس���ویق أو تبادل تقد اس���تخدمل -10
البذور مواتیة للتنوع في الخاص����ة بقوانین الس����یاس����ات والإذا كانت أحكام كمعیار لتحدید ما  ونيقان

عتمد تمن الدراس����ة األولیة. وانطالقًا ن من البلدان امجموعت تحدد ، على ھذا األس����اسوالمزارع. 
في المحتمل،  تأثیرھا ش���أن نمتش���ریعیة  اأحكامً  ،نبلدامن ال 12من ، التي تتألف إحدى المجموعتین
. األص����ناف/الس����الالت األص����لیة للمزارعینتقیید اس����تخدام في  ثلمیتأن  ،كامًال حال تنفیذھا تنفیذًا 

المجموعة في حین لدى إلى ھذه المجموعة على أنھا "تقییدیة".  التقریرھذا  ریإلیجاز، یش��توخیًا لو
لدامن ال 26تألف ت األخرى، التي مً نب عدم  على األقلز التنوع أو یعزؤدي إلى تت ا یمكن أن، أحكا

 .ھذه المجموعة على أنھا "مواتیة" التقریر إلىھذا ر ییشو. الحد منھ
ھي: (أ) و ،إلى ثالثة معاییر س���تنادباال "التقییدیة"المجموعة في  12ـ��������� لبلدان الا تفنِّ ص���ُ و -11

أي أنھ لم ، الدفي البالموجودة  ةعانطاق الص��كوك التنظیمیة للبذور جمیع البذور ومواد الزریش��مل 
كان ھناك المحاص������یل أو فئات من البذور؛ (ب)  أنواع معینة منإلى ممنوحة  تكن ھناك إعفاءات

السالالت األصلیة /األصنافتسجیل  ال یبدو من الممكنج) (األصناف؛ كل نظام تسجیل إجباري ل
أن  فتمثل فيفي المجموعة "المواتیة"  26ـ������������ البلدان الدراج المعیار الوحید إلوأما . للمزارعین

ا. وأجریت دراس�ة اس�تقص�ائیة لھذه ممكنً أمًرا  ابد األص�ناف/الس�الالت األص�لیة للمزارعینتس�جیل 
تھا اتأثیرو ھأو عدمكامنة وراء التقیید المعاییر ال بشأنلتحدید ما إذا كانت االفتراضات  38 ـالبلدان ال

 صحیحة. للمزارعیناألصناف/السالالت األصلیة على 
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: تس��جیل أص��ناف المحاص��یل؛ ، وھيفي ثالثة مواض��یع س��ؤاالً  14ع جمّ  6اس��تبیانوتم إعداد  -12
 و/أو بیعھا. ألص���ناف/الس���الالت األص���لیة الخاص���ة بالمزارعینوض���مان جودة البذور؛ والترویج ل

األصلیة األصناف/السالالت : تسجیل ، وھمام الموضوع األول كذلك إلى موضوعین فرعیینسِّ وقُ 
الموض���وع الثاني إلى م س���ِّ قُ كما  .المحاص���یلأص���ناف تس���جیل اص���ة بالخلوائح الوإنفاذ  للمزارعین

بدیلة لض�مان جودة النظم الض�مان جودة البذور والخاص�ة بلوائح الإنفاذ  ین، وھمافرعیموض�وعین 
بعض  وإن كان، مكنةاختیار محدد لإلجابات المإذ أتیح ، مغلقةفي الغالب كانت األس������ئلة والبذور. 

لة بإجابات وأمثلة س���تدعي یاألس���ئلة المفتوحة  أرفق الردود، س���عیًا إلى تنس���یق و .درجة أكبرمفص���ّ
األص��ناف/الس��الالت تم تعریف ، االس��تبیان لمص��طلحات الرئیس��یة. ولغرضلتعاریف باالس��تبیان 

في كثیر من  والمظھریةمن الناحیتین الوراثیة أصناف غیر متجانسة على أنھا  األصلیة للمزارعین
یدیة األحیان فاالت تقل ، ومعترف بھا أو مرتبطة باس������تخدامات ومعارف وعادات ولھجات واحت

بین  تجانسوجود عدم نظًرا إلى ھا. وتعازریستمرون في رھا ویطوسھروا على تلألشخاص الذین 
متطلبات التمایز  فاءیاس���تال تمیل إلى ھذه األخیرة  فإن، األص���ناف/الس���الالت األص���لیة للمزارعین

 البذور.اصة بالخسیاسات القوانین/الواالستقرار لمعظم واالتساق 
كل بلد، خص ما ی فيأرس��ل، االس��تبیان باللغات اإلس��بانیة واإلنكلیزیة والفرنس��یة. وأجري و -13

ا لرصد خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة رسمیً  یةالمعن ةالوطنیجھة االتصال لى إ
المعنیة بالبذور س��لطات الوطنیة الاالس��تبیان بالتش��اور مع ملء طلب ش��فوًعا بلألغذیة والزراعة، م

 ین لھا.التابع
الحالیة قصائیة تاالسالدراسة لم تشمل التي حددتھا الدراسة األولیة،  38 ـالبلدان الأصل ومن  -14

االستبیانات وردت . وةوطنیي إلى تعیین جھات اتصال رسمبادرت بشكل التي  30 ـ��لبلدان السوى ا
، وأمریكا )3(، وأوروبا )4(، وآس���یا )5(أفریقیا  كٍل من من جھات اتص���ال وطنیة 18من المس���تكملة 

 1ومن أفریقیا،  2ن البلدان (م 7 . وكانت)1(، وأمریكا الش��مالیة )5(الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي 
یا، و كاری 4من آس������ یة ومنطقة البحر ال كا الالتین أن  لمجموعة التي اعتبراتنتمي إلى بي) من أمری

المتبقیة من المجموعة  11البلدان ال في حین انحدرت "تقییدیة"، یمكن أن تكون طرھا القانونیة أ
 1من أفریقیا وآس������یا وأوروبا، و من كلٍ  3"مواتیة" (أطرھا القانونیة یمكن أن تكون  التي اعتبر أن

 ).من أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي ومن أمریكا الشمالیة من كلٍ 
 

الحكومات الوطنیة، عرض�����ت على ذه المنھجیة القائمة على االس�����تبیان، التي ھ تتناولولم  -15
عمد إلى تولم األمن الغذائي والتغذیة، الخاص��ة بالبذور على  لوائحالقوانین والس��یاس��ات وتأثیرات ال

أصحاب الحیازات الصغیرة على موارد وراثیة نباتیة كافیة ومتنوعة ومكیّفة  م إمكانیة حصولیقیت
 .لمزارعینلاألصناف/السالالت األصلیة ا وبأسعار معقولة، بما في ذلك محلیً 

 النتائج واالستنتاجات الرئیسیة - اخامسً 
التي اعتبر أن أطرھ�ا الق�انونی�ة یمكن أن تكون البل�دان  تيبین مجموعتب�این�ات لم تكن ال -16

ما جلیة كالبذور الخاص��ة بس��یاس��ات القوانین والتنفیذ مجال في  "مواتیة" أن تكون"تقییدیة" و
فعلى سبیل المثال،  الخاصة بكل منھا. المتعلقة بالبذور التنظیمیةالصكوك أحكام وحي بذلك تكانت 

، أي لبذورباالخاص����ة مفترض في الص����كوك التنظیمیة الختالف اللأكبر مجال إلى  بالنس����بةوحتى 
 یمكنالتي  7ـأربعة من البلدان ال ردت، األصناف/السالالت األصلیة للمزارعینالقدرة على تسجیل 

مس���ألة  األص���ناف/الس���الالت األص���لیة للمزارعین"تقییدیة" بأن تس���جیل القانونیة  ھاأطرأن تكون 
درجة افتراض وجود الدراسة التي خلصت إلیھا نتائج اللم تؤكد ھكذا، الناحیة القانونیة. و من ةممكن
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بالنظر  ةمفھومه مس���ألة . وھذمتباینةمجموعتي البلدان التي یفترض أنھا ض���من من التجانس  یةعال
األص��ناف/الس��الالت األص��لیة بش��كل ص��ریح ال تس��تبعد عادة ما لبذور الخاص��ة باقوانین الإلى أن 

 نل األص��ناف/الس��الالت األص��لیة للمزارعینفإن  ،أیًا كان األمروالتس��جیل. عملیة من  للمزارعین
ا ممكنً أمًرا ا یعني أن تس������جیلھا قد ال یكون متطلبات التس������جیل، ممّ األحیان  غالبً في  س������توفيت

 .الناحیة العملیة من
التص����نیف لم تكن لبذور المس����تخدمة في الخاص باالتنظیمیة ص����كوك فإن أحكام المن ثم، و -17

على تنوع الواقع أرض في للتنبؤ بكیفی��ة ت��أثیر تنفی��ذھ��ا  ةك��افی�� درج��ةمع��اییر حس��������اس��������ة ب��
تجرى ي دراس��ات أل عیناتالقوم عملیة أخذ . ویجب أن تاألص��ناف/الس��الالت األص��لیة للمزارعین

مثلما  – بلدانالتباینات داخل المراعاة لى معاییر أخرى أكثر حس���اس���یة من ش���أنھا عمس���تقبل في ال
 ،على س��بیل المثالالمحاص��یل. فباختالف ، لتنفیذ اللوائح بش��كل مختلف األمر تفعل البلدان، في واقع

 من المحاصیل األساسیة.أكثر مة راصقیمة أعلى للوائح التي تتمیز بالمحاصیل تخضع 
غیر  األصناف/السالالت األصلیة للمزارعین سویق بذورخضوع تما یشیر إلى  ثمةولیس  -18

 4بلدان ( 8غ ولم تبلّ  البذور.خاص��ة بإنفاذ قوانین أو س��یاس��ات  أوخالل تنفیذ للتقیید من  ،لةالمس��جّ 
اتخذت إجراءات حیثما لة. وض��د بیع أص��ناف غیر مس��جّ  اتمن كل مجموعة) عن اتخاذ أي إجراء

على فول الصویا كمعظمھ باألنواع الصناعیة ( ذلك فيتعلّق لة، عقابیة ضد بیع أصناف غیر مسجّ 
دون أي إش��ارة من ، على س��بیل المثال) راالخض��ك( ةنالبس��تة في المس��تخدماألنواع  ) أوس��بیل الذكر

األص������ناف/الس������الالت األص������لیة  على وجھ التحدید س������تھدفتعقابیة كانت الجراءات اإلإلى أن 
في یركز یبدو البذور الخاص�����ة ب لوائحالو قوانینالس�����یاس�����ات والأن إنفاذ األمر  . وواقعللمزارعین

 األصناف/السالالت األصلیة للمزارعینعلى المحاصیل "ذات القیمة العالیة"، بدال من المقام األول 
 لة.غیر المسجّ 

في مسألة صعبة األصناف/السالالت األصلیة للمزارعین تسجیل الذي كان فیھ  الوقتوفي  -19
قوانین/س��یاس��ات بذور "تقییدیة" و"مواتیة" على حد س��واء  تعتمدفي البلدان التي  -كثیر من األحیان

قوانین الحس������ب ف جزئيبش������كل  تطبق اإلنفاذالمعنیة القائمة على وكاالت ت الغالًبا ما كانإنھ ف –
سات الو سبة الخاصة بسیا بینما . وعلى األطالق تطبقھا ال ) أومعینة مثًال  حاصیلإلى مالبذور (بالن
لة، ض����د تس����ویق أص����ناف غیر مس����جّ  اتمن كل مجموعة) عن اتخاذ أي إجراء 4بلدان ( 8غ تبلّ  لم

تسویق ب إبالغھاإجراءات إنفاذ بعد على الدوام أنھا ستتخذ إلى ا بلدً  18بلدان فقط من أصل  5أشارت 
 لة.  أصناف غیر مسجّ 

اللوائح یعني بالض���رورة أن ھذه معینة ال تس���ویق بذور حظر عدم إنفاذ اللوائح التي ت أنإّال  -20
أعمال القیام باللوائح، یجوز للمواطنین االمتناع عن حیثما ال یجري إنفاذ  حتىو. تأثیرلھا أي یس ل

، من على س��بیل المثال غیر المس��جلةاألص��ناف/الس��الالت األص��لیة للمزارعین تس��ویق كمحظورة، 
 .التوجیھات أجل االمتثال للقانون أو

جلتو -21 أص�����ناف/س�����الالت أص�����لیة عون تس�����جیل حاول فیھا المزارفقط ثالث حاالت  س�����ُ
التسجیل لرفض المستند إلیھا األسباب المذكورة  وإن. باءت بالفشلولكن محاولتھم ھذه للمزارعین 

وما لوحظ صنف بین وصف الالتباین أوجھ ، وبالمرض إلصابةاقابلیة في على وجھ التحدید تمثلت 
ھذه ؛ ومن ش������أن الص������نف مص������درالمحلي مجتمع ال عدم وجود ترخیص بذلك منفي المیدان، و

الجھة التي تقوم بذلك. آخر بغض النظر عن كیفیة تربیتھ أو ص���نف أن تمنع تس���جیل أي األس���باب 
األص���ناف/الس���الالت تس���جیل عملیة یھا لم تنجح فالعدد المنخفض على ما یبدو للحاالت التي ولكن 

 . وواقعأثیرتأي على  ال تنطويالتس�����جیل متطلبات ال یعني بالض�����رورة أن األص�����لیة للمزارعین 
یز واالتس��اق واالس��تقرار واختبار القیمة امتطلبات التمعین قد ال یحاولون، بس��بب اراألمر أن المز

أص��ناف/س��الالت أص��لیة ألص��ناف بعض أنواع النباتات، تس��جیل  بالنس��بة إلى الزراعة واالس��تخدام
تعدیل على س������بیل المثال على ذلك، من خالل یح ص������ربش������كل القانون  نصّ إّال إذا ، للمزارعین

 .متطلبات التمایز واالتساق واالستقرار



7 CGRFA-18/21/12.3 

 

وفي الحاالت التي أعربت فیھا مجموعات أو منظمات المزارعین عن اھتمامھا بتس������جیل  -22
بس��بب  ف القیام بذلكمن الص��عب أو المكلّ حیثما أص��بح ، ولكن أص��ناف/س��الالت أص��لیة للمزارعین

أو تبادلھا  أص���ناف/س���الالت أص���لیة للمزارعینمنع بیع أنھ تم ، لم یكن ھناك ما یش���یر إلى اللوائح
 یذكر. تسجیلأي بیعھا وتبادلھا دون  ؛ إذ تمرسمي غیربشكل 

البذور ن قبیل بیع تحمي ممارسات، م اأحكامً  تتضمن عدد من البلدان تشریعاتكانت لدى و -23
قیمة التي تنطوي على المحاص�����یل  ةفعلیبص�����ورة لدیھا أحكام تعفي  كانتبین المزارعین، أو فیما 

من ھذا و. تطبیق الالئحةتباع فیھا بذورھا من نطاق التي رس������میة البذور غیر الونظم أقل تجاریة 
عادة یكن یس���تھدف في ال مل الوطنیةلوائح أن إنفاذ الس���یاس���ات والقوانین والنتاج اس���تیمكن المنطلق، 

یة للمزارعینا ناف/الس������الالت األص������ل لدان التي، على األقل في العدد ألص������  تم المحدود من الب
قد یكون  ألص��ناف/الس��الالت األص��لیة للمزارعینا تنوعیطال س��لبي أثیر توبالتالي فإن أي  تحلیلھا،

 .بسیًطا
ألص���ناف/الس���الالت األص���لیة لبالض���رورة الترویج النش���ط ال یعني عدم وجود قیود إن و -24

) ة"مواتیبلدان " 8و"تقییدیة" بلدان  4( 12 ـ���������البلدان الأص���ل أنھ من ذلك إلى  عزىوی .للمزارعین
 2لدان (ب 5، لم تسجل أمر ممكن األصناف/السالالت األصلیة للمزارعینحیث أشیر إلى أن تسجیل 

لك ن. وقد یكون مرد ذألص��ناف/الس��الالت األص��لیة للمزارعیا من اأیً ) ة"مواتی" 3و"تقییدیة" منھا 
ألصناف/السالالت األصلیة ا المادیة الالزمة لتسجیلاالھتمام أو الحاجة أو الموارد البشریة أو قلة 

رصة وجود ف، رغم ألصناف/السالالت األصلیة للمزارعیناعدم تسجیل عود د ی. كما قللمزارعین
أیة منافع ، على س������بیل المثال، قد ینطبق ذلك، في حال لم تكن ھناكو. حوافزال قلةذلك، إلى فعل 

ن االس����تثمارات نش����أ عالس����وق، قد تفي ارتفاع األس����عار أو زیادة الحص����ة على غرار ملموس����ة، 
 .موارد لتسجیل أصناف المحاصیلوقت و ما یلزم مناإلضافیة في 

 ألصناف/السالالت األصلیة للمزارعیناأحكام لتشجیع إنتاج وجود بلدان فقط عن  3 وأبلغت -25
أص����ناف/س����الالت  تس����جیللعلى العموم ا أكثر تبس����یطً  إجراءات بلدان عن 6أبلغت بینما ، ھاأو بیع

أن تكرس البلدان  الھتمامبا الجدیرمن لعلّھ و. األص������ناف األخرى عنمختلفة  أص������لیة للمزارعین
 .ألصناف/السالالت األصلیة للمزارعیناتسویق زیادة ا لتحفیز جھودً 

أص���ناف/س���الالت ال تس���عى مجموعات المزارعین أو المنظمات األخرى إلى تس���جیل  وقد -26
غ ، لم یبلّ أمر ممكنالتسجیل  أنإلى فیھا أشیر التي  12الـ البلدان من بلدان  7في ف. للمزارعینأصلیة 

أص���ناف/س���الالت عن وجود حاالت طلبت فیھا مجموعات المزارعین أو منظمات أخرى تس���جیل 
 قد تكون مھمة تس���جیل -الطلبات إلى األس���باب المذكورة أعاله ة وقد تعزى قلّ . أص���لیة للمزارعین

ال  قد ، أوارعینمجموعات المزإلى للغایة بالنس��بة تعبة ماألص��ناف/الس��الالت األص��لیة للمزارعین 
ال یكون  أنھ في الحاالت التياستنتاج ویمكن . جھود إضافیةكون المنافع المجنیة تستحق عناء بذل ت

 بصرامة،تم إنفاذه المحاصیل واألصناف أو ال یإلى كل ا بالنسبة األصناف إلزامیً  إنفاذ تسجیلفیھا 
وكما لوحظ في . األص���ناف/الس���الالت األص���لیة للمزارعینقد ال تكون ھناك حوافز قویة لتس���جیل ف

تم الترویج لھا وتس���ویقھا ، ولكن أص���ناف/س���الالت أص���لیة للمزارعینل أحد البلدان، حیث لم تس���جّ 
عتبر تس����جیل افقد  ،المنظمات غیر الحكومیة ومجموعات المزارعینعلى نطاق واس����ع من جانب 

 .األصناف/السالالت األصلیة للمزارعینتعزیز إنتاج و/أو بیع بذور " لغیر ضروري" األصناف
قامت جھات االتصال  نبلدامن ال 18من تتألف ا ھذه النتائج إلى عینة صغیرة نسبیً  وتستند -27

تعتمد وال تمثل العینة جمیع البلدان التي . س����تقص����ائیةاالدراس����ة الوطنیة التابعة لھا بالرد على ال
س���یاس��ات القوانین ولالس���یناریوھات الممكنة لكل تعكس  والبذور، خاص���ة بالقوانین وس���یاس���ات 

التي ردت على  ،االتصال الوطنیةجھات برز أن تیتوقع فیھ كان الوقت الذي وفي . البذورالخاصة ب
التابعة  بلدانالالبذور في الخاص��ة بس��یاس��ات الوقوانین الجمیع جوانب تنفیذ  ،الدراس��ة االس��تقص��ائیة

آخرین، حس��ب مص��لحة اب حص��ألبذور وربما مع ابالمعنیة الوطنیة  الس��لطاتوأن تتش��اور مع  لھا
وضح عن صورة أتكوین ول غیر واضح. ذلك فعالً قیامھا ب دىم تحقیقًا لھذا الغرض، فإناالقتضاء 
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إجراء مقابالت شخصیة تعین البذور، قد یخاصة بتنفیذ سیاسات وقوانین الممكن أن تنشأ عن آلثار ا
من ثم، وة. مشاركمن البلدان الكل بلد لا من أصحاب المصلحة ا وأكثر تنوعً مع مجموعة أوسع نطاقً 

دراس����ة إجراء من أجل فرض����یات بلورة اعتبار ھذه النتائج نھائیة، بل خطوة أولى نحو عدم ینبغي 
، جھةالبذور من الخاصة بقوانین السیاسات والألي عالقات ممكنة بین تنفیذ قبل في المستأكثر دقة 

من خدمة من قبلھم تالمتاحة للمزارعین والمس������ الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتنوع
 .أخرى جھة

أو تنمیة األس�واق أو  يحض�روس�ع ال، مثل الس�یاس�ات الزراعیة أو التعدیدةعوامل ثمة و -28
ولذلك، یجب أخذ . الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةعلى تنوع تؤثر التغیر االجتماعي، 

الخاص���ة بالبذور على قوانین اللس���یاس���ات وممكنة لفي أي اعتبارات لآلثار الحس���بان في التأثیراتھا 
یمكن  ھأنمراعاة ینبغي  ا. كمللمزارعین الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المتاحة نطاق

غیر  ت، وإن كانةیجابیعلى آثار إفي الواقع نطوي تأن  البذورالخاص������ة ب قوانینالس������یاس������ات ولل
 التنبؤلقدرة على اتشّكل قد و. الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةتنوع بالنسبة إلى ، ةمباشر

إلنتاج أو استیراد أصناف  قطاع البذور الرسميبالنسبة إلى حوافز ا متیحھتن االلذوالیقین القانوني 
 جدیدة.

طریقة ن فھم الیحس���ؤدي إلى تعت على مدى فترات زمنیة أطول أن تمِّ ویمكن لألدلة التي جُ  -29
البذور على تنوع إمدادات الخاص���ة بتش���ریعات على ال التي تطرأالتي یمكن أن تؤثر بھا التغییرات 

البیانات قلة طولة لتنفیذ السیاسات قد تتأثر بمھذه الدراسة النبثقة عن االستننتاجات المأن . إّال البذور
 قبل س�نّ  تنوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةبخص�وص المتاحة مض�بوطة األس�اس�یة ال

وإقامة وھذا من ش����أنھ أن یجعل تقدیر أي تغییرات الحقة . البذورالخاص����ة بقوانین الس����یاس����ات وال
 .یة عملیة صعبةعالقات سبب

الخاص���ة قوانین الس���یاس���ات والثار بش���أن آمس���تقبل یض���طلع بھا في الي دراس���ة ألوینبغي  -30
 -أص����حاب المص����لحة المتعددین ن مباش����رة معلم أن تس����تولكن أدلة بالوكالة،   تس����تخدمأّال البذور ب
 ت ووكالء اإلرشاد الزراعي،البذور ومربي النباتاالمعنیة بسلطات الالمزارعین ومنتجي البذور وك

ز یترك ینص����بّ ، ینبغي أن العمل جماعةبھ  توعلى نحو ما أوص���� على س����بیل الذكر ال الحص����ر.
لعوامل التي قد تؤثر على قدرة المزارعین ل المجموعة المتنوعةبدرجة أكبر على  القادمةالبحوث 

ا، فة محلیً متنوعة مكیّ على الحص���ول على بذور ومواد زراعیة كافیة ومیس���ورة الكلفة من أص���ناف 
 7.بما في ذلك األنواع/السالالت األصلیة للمزارعین

 ةالمطلوب اتالتوجیھ - اسادسً 
 :لقیام بما یليا في الھیئةقد ترغب  -31

 ا بالدراسة؛لمً اإلحاطة ع )أ(
طلب إلى المنظمة تقدیم الدعم للبلدان من أجل وض������ع أو مراجعة س������یاس�������اتھا الو )ب(

مع  المحددة،وضاعھا ضاء ووفقا ألحسب االقت ،بالبذوروتشریعاتھا الوطنیة الخاصة 
الص�ادر عن الدلیل الطوعي بش�أن وض�ع الس�یاس�ات الوطنیة الخاص�ة بالبذور مراعاة 

 8؛الھیئة
 الخاص��ة لوائحالقوانین والس��یاس��ات والبش��أن أثر القادمة البحوث أخذ أن توالتوص��یة ب )ج(

على ق��درة المزارعین على لعوام��ل التي ق��د تؤثر المجموع��ة المتنوع��ة ل الب��ذورب��
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فة الحص��ول على بذور ومواد زراعیة كافیة ومیس��ورة الكلفة من أص��ناف متنوعة مكیّ 
 .األنواع/السالالت األصلیة للمزارعین، بما في ذلك امحلیً 
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