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 مقدمة -1
 
 ،في زیادة آمّية البذور العالية الجودة المتوافرة على أنواعهایساهم وجود نظم بذور فعالة  -1

 وقوع آوارث، فإّن ةوفي حال. بما یحقق أآبر قدر من التنوع الحيوي الزراعي ومن اإلنتاجية
استعادة القدرة على توفير المادة الوراثية التي آانت موجودة سابقًا ال تقّل أهمية هي األخرى 

وتشكل نظم البذور المحلية محور إدارة الموارد الوراثية . مزارعينللمحافظة على سبل عيش ال
النباتية لألغذیة والزراعة على مستوى المزرعة على اعتبار أّن صيانة تلك الموارد وازدیاد تنّوع 

وتستخدم النظم الزراعية التي . المحاصيل إنما یحصالن في إطار نظم اإلنتاج لدى المزارعين
شاطًا تجاریًا متخصصًا الموارد الوراثية والتقانات الحدیثة والتقليدیة آُمدخل یكون فيها اإلنتاج ن

وأشارت البلدان التي وافقت على خطة العمل العالمية . أساسي من مدخالت تطویر أنواع جدیدة
 إلى ليبزیجلصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدام في إعالن 

الماسة إلى ربط صيانة تلك الموارد بأوجه استخدامها وإلى تيسير الحصول على الموارد الحاجة 
وتعترف هذه األخيرة . 1الوراثية والتقانات آخطوة حاسمة باتجاه تحقيق أهداف خطة العمل العالمية

بوضوح بأهمية تعزیز نظم البذور على اعتبار ذلك إحدى المجاالت األولى بالعمل التي من شأنها 
 من 13  األولویةالنشاط ذيوترد توصيات محددة بهذا الخصوص في . المساهمة في هذه العملية

مساعدة  "3 األولویة وفي النشاط ذي"  البذور وتوزیعهادعم إنتاج"خطة العمل العالمية 
وتؤّثر مجاالت نشاط أخرى في ". المزارعين في حاالت الكوارث على استعادة نظمهم الزراعية

دعم  "2 األولویة ر نظم البذور، ال سيما النشاط ذيالعالمية تأثيرًا شدیدًا على تطویخطة العمل 
 11 األولویة والنشاط ذي" وتحسينها في المزرعةإدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة 

األولویة  والنشاط ذي" وّسع في هذا التنویعتشجيع الزراعة المستدامة بتنویع إنتاج المحاصيل والت"
 "."الغنّية التنّوع"إیجاد أسواق جدیدة لألصناف المحلية وللمنتجات  "14
 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد 2001وبعدما أقّر مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة عام  -2

الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة آصّك دولي ملِزم، اآتسبت خطة العمل العالمية ُبعدًا إضافيًا 
 من المعاهدة الدولية 14وتعترف المادة .  عنصرًا یساهم في تحقيق أهداف المعاهدةعتبارهابا
بأهمية خطة العمل العالمية المتتابعة لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة "

ل، بما تعمل األطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفّعا"و" واستخدامها المستدام في هذه المعاهدة
في ذلك من خالل خطة العمل القطریة، وبحسب ما هو مالئم من خالل التعاون الدولي لتوفير 

 (...)".إطار مّتسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات 
 
ن  وهي الهيئة المسؤولة عن رصد حس،وآانت هيئة الموارد الوراثية لألغذیة والزراعة -3

تنفيذ خطة العمل العالمية والتي تعمل آلجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 
 2002لألغذیة والزراعة إلى أن تدخل حّيز التنفيذ، قد درست في دورتها العادیة التاسعة عام 

ن باإلجمال عن وأفادت البلدا. التقاریر القطریة عن سير العمل في تنفيذ خطة العمل العالمية
إّال أّن تلك .  األولویة المتعلقة بالبذورنشطة المخصصة بمجاالت النشاط ذي عدد األانخفاض

وى لتنفيذها، وباألخّص النشاط البلدان، ال سيما البلدان األفریقية، شددت على إعطاء أولویة قص
عدة المزارعين في مسا "3 األولویة والعمل ذي" نتاج البذور وتوزیعهادعم إ "13 األولویة ذي

 . 2"حاالت الكوارث على استعادة نظمهم الزراعية
 

                                        
 .1996.  بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدامليبزیج من إعالن 7 و6الفقرتان  1
 .CGRFA/WG-PGR-1/01/2 من الوثيقة 42 و29 و10الفقرات  2
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وقررت الهيئة أن تبحث جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية  -4
النباتية في اجتماعها الثاني القضایا المتعلقة باستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة 

وتحضيرًا لهذا . زیز صيانة المادة الوراثية وتربية النباتات ونظم إنتاج البذورمن خالل تع
 ثالث حلقات 2003أیار / وفي إطار عملية التشاور في المنظمة، عقدت المنظمة في مایو،االجتماع

البذور  وعن ، وعمليات اإلغاثة الطارئة في مجال البذور،عمل فنية عن السياسة الخاصة بالبذور
 الوقت، مناقشة القضایا المتعلقة لضيقنظرا إّال أنه لم یتسنَّ للخبراء، .  الجودة المعلن عنهاالعالية

بالحصول على التقانات الخاصة بالبذور ونقلها، بما في ذلك التقانات المحمّية بحقوق الملكية 
 الخاصة الفكریة، مع أّن بحثها آان مدرجًا في األساس على جدول أعمال حلقة العمل عن السياسة

لكن المنظمة عقدت، في سياق عملية تشاوریة موازیة عن التقانة الحيویة الزراعية، حلقة . بالبذور
 حقوق الملكية الفكریة على األبحاث في القطاع تأثير عن 2002حزیران /عمل للخبراء في یونيو

ات بين الرسمي في البلدان النامية، وذلك بهدف التوصل إلى استراتيجيات لتشجيع الشراآ
وترد في هذه الوثيقة أیضًا االستنتاجات والتوصيات . مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزیزها

الرئيسية الصادرة عن حلقة العمل لدراستها من جانب جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية 
مل ضروریة ، من دون المساس بالدراسات والمشاورات األخرى التي قد تراها جماعة الع3النباتية

 . للمساهمة في هذا النقاش
 
وتستند هذه الوثيقة إلى نتائج حلقات العمل األربع وتستعرض نظم البذور واألنشطة السابقة  -5

والمخطط لها في المنظمة في مجال البذور والقضایا المتعلقة بالسياسات والتوصيات الموجهة إلى 
العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية إبداء وقد ُطلب إلى جماعة . المنظمة وإلى أصحاب الشأن

رأیها ومالحظاتها على عدد من القضایا، ال سيما استنتاجات حلقات العمل والتوصيات الصادرة 
 .عنها والواردة في هذه الوثيقة

 
 نظم البذور -2

 
زیز تملك البذور من بين جميع المدخالت الزراعية أآبر قدرة على زیادة اإلنتاجية وتع -6

وتحدد المواصفات الوراثية للبذور مدى استجابة النباتات . األمن الغذائي على مستوى المزرعة
 وتضع سقفًا لألداء وتؤّثر على إنتاجية المدخالت األخرى من خالل تمكين النباتات من لإلجهاد

وء الحظ لكن لس. تحویل نور الشمس والمياه والهواء والتربة والمغذیات األخرى إلى آتلة حيویة
أّن عدم توافر بذور عالية الجودة من األصناف المالئمة وبأسعار مقبولة یشكل عائقًا مشترآًا بين 

 .المزارعين في مناطق آثيرة من العالم النامي
 

 أنواع نظم البذور
 

یمكن القول باختصار إّن نجاح إنتاج البذور وتسليمها في الزراعة الموجهة نحو األسواق  -7
 ،تفاعل بين العدید من العوامل الفنية والمؤسسية واالقتصادیة واالجتماعية والسياسيةهو نتيجة ال

وتعمل عادة نظم البذور الموجهة نحو . ویتطّلب تنسيق الجهود بين مجموعة واسعة من المنظمات
 وتشمل العناصر المساهمة في ،"سلسلة"األسواق، سواء أآانت نظمًا عامة أو خاصة، على شكل 

صناف وإنتاج البذور وتجهيزها وتخزینها وتوزیعها ومراقبة جودة البذور، على شكل تحسين األ
ویشمل هذا النظام المكونات الخاصة، أو التجاریة، . إصدار شهادات للبذور في معظم األحيان

 . وتخضع نظم البذور هذه في معظم البلدان لألنظمة التي تضعها الحكومات. والعامة على حد سواء

                                        
ألعضاء في جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية الحصول على تقاریر حلقات العمل آاملة على لیمكن  3

 .اعتبارها وثائق إعالمية
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ختالف اليز نظم البذور في زراعة الكفاف بتعقيدها وبصعوبة وصفها نظرًا وتتم -8

مواصفاتها بين المحاصيل في المزرعة وضمن المحصول الواحد حتى، حيث ُتدار األصناف 
وهي تمتد على نطاق واسع على مستوى المجتمع الزراعي . 4المحلية والحدیثة مثًال بشكل مختلف

وتنتج . ة من الممارسات المكّرسة في اإلنتاج المعتاد للمحاصيلدینامي" دورة"وتشمل . المحلي
البذور عادة على مستوى المزرعة رغم توفير البذور أیضًا عن طریق آليات متنّوعة مثل تبادل 

س ة عدم وجود المواد الكافية للغروقد یتم ذلك في حال. البذور أو شرائها في أسواق البذور المحلية
عملية أما في نظم البذور على مستوى المجتمع المحلي، فإّن . جدیدةأو للحصول على أصناف 

اختيار األصناف وإنتاج البذور وتبادل البذور تتّم ضمن إنتاج المحاصيل والعمليات االجتماعية 
وتتم في معظم األحيان عمليات إنتاج البذور على . 5واالقتصادیة في المجتمعات الزراعية المحلية

بل إنها تتبع . حلي خارج اإلطار الذي ترعاه مواصفات إنتاج البذور المنّظمةمستوى المجتمع الم
 . المعارف والمواصفات الفنية المحلية والبنى والقواعد االجتماعية المحلية

 
وتسعى األصناف المنتجة بواسطة الزراعة الموجهة نحو األسواق إلى احترام مواصفات  -9

 بليون 30وتقّدر قيمة سوق البذور التجاریة في العالم بنحو . الجودة المطلوبة في األسواق الدولية
 1985 دوالر تقریبًا عام بليون 1.4أّن المبادالت الدولية من البذور زادت من بدوالر أمریكي، علمًا 

 ،إال أّن اعتمادها على بنى أساسية راسخة. 19986 دوالر أمریكي تقریبًا عام بليون 3.6إلى 
ویعتبر حاليًا .  قد حّد من فعاليتها في البلدان النامية،لمحاصيل والتعّرض للخللوالتغطية المحدودة ل

إال . نظام البذور على مستوى المجتمع المحلي المصدر األول للبذور، ال سيما في البلدان النامية
عدم توافر فرص آافية للحصول على األصناف المحّسنة المتكّيفة مع : أنه یواجه قيودًا آثيرة

 واالفتقار إلى القدر ، وعدم آفایة البنى األساسية لزیادة البذور العالية الجودة،وف المحليةالظر
وما زال . الكافي من الرقابة على الجودة واإلدارة ما بعد الحصاد وعدم مالءمة مرافق التخزین

قت الراهن لكن ال یتوافر في الو. یتعّين على العدید من البلدان إیجاد طریقة لتذليل هذه العقبات
 . القدر الكافي من المعلومات عن مرونة نظم البذور على مستوى المجتمع المحلي وفعاليتها

 
  العالية الجودةالبذورتنظيم 

 
مع أّن المبادئ الفنية الرامية إلى صيانة النقاوة الوراثية للبذور من خالل عملية التكاثر  -10

لبلدان، فإّن الشروط القانونية تختلف من بلد إلى آخر ومواصفاتها الفنية متشابهة للغایة في مختلف ا
) إال في ما یتعلق بالخضر في معظم األحيان(فيتعّين في بعض البلدان . ومن محصول إلى آخر

 البذور تفيد عن مراعاتها لمواصفات الجودة من جانب إحدى األجهزة لدفعات" إصدار شهادات"
وال یجدر في بعض البلدان .  في قانون قطري للبذوروترد عادة قواعد إصدار الشهادات. الرسمية

بينما ال یكون إصدار شهادات . إصدار شهادات إال بالنسبة إلى المحاصيل األساسية لألمن الغذائي
 البذور مسؤوًال عن المحافظة على هویة دفعات موردرسمية تدبيرًا إلزاميًا في بلدان أخرى ویكون 

 على المستویين القطري والدولي باتجاه تفویض آيانات اتجاه وتجدر اإلشارة إلى وجود. البذور
وتختلف أیضًا مواصفات . 7خاصة مهمة التفتيش الميداني وأخذ عينات من البذور واختبار البذور

إصدار الشهادات للبذور رغم وجود مواصفات موافق عليها مثل الخطط الخاصة بالبذور الصادرة 
وتطّبق مناهج . تنمية والمّتبعة عادة في التجارة الدولية بالبذورعن منظمة التعاون االقتصادي وال

                                        
 .C، مطبوعات المعاهدة الدولية، 2000، "تشجيع التنوع الحيوي"التنوع واإلمدادات المحلية والرسمية من البذور في  4

Almekinders  
 .252-219الصفحات . W. Deboefو
 ).1994( وزمالؤه .Almekinders, C". نظم البذور المحلية وأهميتها لتحسين إمدادات البذور في البلدان النامية" 5
6 http://www.worlseed.org/statistics.html 
 زراعة النباتات والبذور والزراعة المستدامة، : البذور في خدمة اإلنسانية 7
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دولية أخرى في مجال اإلنتاج الداخلي والمحلي من البذور حفاظًا على جودة البذور، ومنها على 
 في  والزراعةسبيل المثال مواصفات البذور العالية الجودة المعلن عنها التي أعدتها منظمة األغذیة

ؤتمر الفني المشترك بين المنظمة والوآالة السویدیة للتعاون الدولي من أجل سياق متابعة الم
 14 بلدًا و63 بمشارآة 1981التنمية عن تحسين إنتاج البذور الذي ُعقد في نيروبي في آينيا عام 

وتستخدم البذور العالية الجودة المعلن عنها بشكل أساسي المنظمات غير الحكومية . 8منظمة دولية
 .اإلغاثة في مجال البذور وآذلك ألغراض مراقبة جودة بذور األعالف في بعض البلدانوعاملو 

 
 تحرير تجارة البذور

 
أعاد عدد من البلدان في السنوات الماضية النظر في سياساتها الخاصة بالبذور في إطار  -11

شرة في إنتاج والهدف من ذلك هو الحد من مشارآة الحكومة المبا. عملية تحریر االقتصاد األوسع
البذور وتسویقها وفي تهيئة المناخ السياسي المالئم لتنمية القطاع الخاص بدرجة أآبر من التنّوع، 

وقد تؤّثر التغييرات الراهنة في قطاع البذور العالمي . مع تحریر القطاع العام من الخدمات المكلفة
باإلجمال من دون "  السلعالرسمية في مجال" وعلى حالة األبحاث ،على نظم البذور القطریة
وقد ال تنتقل بالضرورة نظم السياسات الخاصة بالبذور بصورة مباشرة . القدرة على توّقع النتائج

ویمكن تحریر بعض مكونات السياسات . من نظام تجارة منّظم إلى نظام تجارة حّر بالبذور
وقد . على المصالح القطریةالقطریة الخاصة بالبذور واإلبقاء على تنظيم بعضها اآلخر للمحافظة 

خاضت بعض البلدان في العشرین سنة الماضية عمليات تحّول جذریة ستقودها إلى تحریر نظام 
وال تتوافر وثائق آافية عن تلك العمليات ليّطلع عليها . السياسات الخاصة بالبذور لدیها

 .مراض واإلنتاج ومخاطر انتقال األوالدخلإلنتاجية االمزارعون، بالنسبة إلى 
 

مرحلة بویالحظ على مستوى العالم آكّل، في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادیاتها  -12
وعملية التحّول هذه عملية معقدة . تحّول، اتجاه إلى خصخصة إنتاج البذور وتجهيزها وتسویقها

 ،دورًا هامًاویؤدي القطاعان العام والخاص . تستغرق بعض الوقت للتكّيف مع القواعد الجدیدة
وعليهما أن یكّمال بعضهما البعض لتوفير آافة الخدمات في مجاالت تنمية األصناف وإنتاج البذور 

وآي یحقق النظام أآبر قدر من الفعالية، عليه أن . ومراقبة الجودة والتوزیع وحمایة المستهلك
 ومرحلة تطّور نظام یراعي األوضاع الفنية والقانونية واالقتصادیة في آل بلد ونوع المحاصيل

 .9البذور
 

 برنامج المنظمة وأنشطتها -3
 

 وهو ،یندرج تطویر نظم البذور وتعزیزها في برنامج المنظمة منذ أآثر من عشرین سنة -13
وعقدت . 1996من العناصر الرئيسية في أنشطة المنظمة منذ اعتماد خطة العمل العالمية عام 

في أفریقيا جنوب (سياسات والبرامج الخاصة بالبذور المنظمة خمسة اجتماعات إقليمية عن ال
 وأمریكا الالتينية والبحر ،المحيط الهادي/ وآسيا،الشرق األدنى/ وشمال أفریقيا،الصحراء الكبرى

 بالتعاون مع أصحاب الشأن 2001-1998في الفترة )  وبلدان أوروبا الشرقية سابقًا،الكاریبي
 :على وجه التحدیدن هذه االجتماعات وآان الغرض م. اإلقليميين والقطریين

 
 إجراء تقييم شامل ومنّسق ألنشطة تكاثر البذور على المستویين اإلقليمي والقطري؛ •

 
                                        

مشاورة الخبراء المعنية بنظام البذور العالية "والتقریر عن  AGP/SIDP/81/76  وAGP/SIDP/87/6ر الوثيقتين أنظ 8
 .1989، "الجودة المعلن عنها

 . أعاله4أنظر الحاشية  9
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تقييم االتجاهات واالحتياجات في مجال إنتاج البذور من حيث اختالف المحاصيل  •
 واألصناف والبنى األساسية وبناء القدرات؛

 
 ت الخاصة بالبذور في مختلف البلدان؛تحدید آليات وضع أطر عمل للسياسا •

 
تحدید االحتياجات األولى بالبرامج القطریة وشبه اإلقليمية واإلقليمية بما یتماشى وخطة  •

 .العمل العالمية
 

وشددت . أضيفت عناصر جدیدة للبحث إثر العملية التشاوریة الواسعة النطاق هذه -14
 :االستنتاجات الرئيسية على النقاط التالية

 
كل التغيرات المستجدة في أحوال األسواق العالمية وتقانات المعلومات الحدیثة قوة دفع تش •

 جدیدة في سياق العمل؛
 

یعتبر تعزیز التكامل بين مختلف أنظمة البذور عنصرًا أساسيًا ليحصل المزارعون على  •
یثة فرص جدیدة للتغّلب على المشاآل البنيویة، بما في ذلك الحصول على التقانات الحد

 والتعليم في المناطق الریفية وتدریب المزارعين؛
 

ال بد من تدعيم المؤسسات المحلية واإلقليمية ومن إقامة تحالفات وثيقة بين مختلف  •
 أصحاب الشأن آي یستفيد منها المزارعون على النطاقين الصغير والمتوسط؛

 
 القطري واإلقليمي، من الضروري توفير مناخ مؤاٍت لتنمية أسواق البذور على الصعيدین •

 .على أن یتضّمن تدابير تشجيعية للمشاریع الریفية الصغيرة الحجم
 

وُأقيمت مجموعة شبكات إقليمية للبذور شّكلت منتدیات إقليمية للبحث وإعطاء توجيهات  -15
وتتولى الهيئة حاليًا تقييم المحتویات واالستدامة على المدى الطویل . فنية للبلدان بهذا الصدد

 من المعاهدة الدولية بشأن 16لخدمات التي تقدمها الشبكات من أجل التشجيع على تطبيق المادة وا
 بشأن االستخدام 6الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة بشأن الشبكات الدولية والمادة 

 .المستدام للموارد الوراثية النباتية
 

 بحيث قامت بتعزیز 2009-2004األجل للفترة وأعادت المنظمة النظر في خطتها المتوسطة  -16
أنشطة دعم نظم البذور في البلدان النامية في ظل إدماجها بشكل أفضل ضمن خطط وبرامج 
الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة وإقامة تحالف واسع النطاق مع أصحاب الشأن 

صيات جماعة العمل المعنية بالموارد  وتو،المعنيين، وذلك على ضوء نتائج االجتماعات اإلقليمية
وجرى إعداد آيان برامجي جدید عن .  وخطة العمل العالمية والمعاهدة الدولية،الوراثية النباتية

صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام، بما في ذلك بواسطة التقانة الحيویة وتنمية "
 : یليفيماالمرجوة منها وتختصر النتائج الرئيسية ". قطاع البذور

 
دعم إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة وتبادلها وتحسينها على مستوى  •

 المزرعة وتمكين النظم القطریة للبذور من ضمان التكامل بين النظم العامة والخاصة؛
 

 لألغذیة تحسين أطر العمل التنظيمية وتوحيدها بالنسبة إلى الموارد الوراثية النباتية •
 والزراعة والبذور واإلفراج عن األصناف؛
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إیالء العنایة الالزمة للبذور وللموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في سياق التأّهب  •

 للكوارث واإلغاثة وإعادة التأهيل؛
 

زیادة فرص الحصول على التقانات ذات الصلة بالبذور وبالموارد الوراثية النباتية لألغذیة  •
 .الزراعة ونقلها، بما في ذلك التقانة الحيویةو

 
 استنتاجات حلقات : وضع استراتيجيات لتعزيز نظم البذور -4

 عمل الخبراء والتوصيات الصادرة عنها
 

سعيًا من منظمة األغذیة والزراعة إلى تحدید االستراتيجيات المالئمة لتحقيق النتائج  -17
، قامت بتنظيم سلسلة حلقات عمل 2009-2004ل للفترة  في الخطة المتوسطة األجعليهاالمنصوص 

 وتحدیث مواصفات البذور ،للخبراء بشأن السياسات الخاصة بالبذور واإلغاثة في مجال البذور
وآما ورد في مقدمة هذه الوثيقة، لم تتسنَّ للخبراء مناقشة القضایا . العالية الجودة المعلن عنها

لكن المنظمة أطلقت أیضًا العام الفائت .  الوقتلضيقنقلها نظرًا المتعلقة بالحصول على التقانات وب
عملية تشاوریة عن وقع حقوق الملكية الفكریة في األبحاث في مجال التقانة الحيویة في القطاع 

 وذلك في محاولة منها تحدید االستراتيجيات اآلیلة إلى توثيق ،الزراعي في البلدان النامية
. لعام والخاص في البلدان النامية والمتقدمة على السواء في هذا المجالالشراآات بين القطاعين ا

ویشمل البحث إذًا االستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها حلقة العمل لما لمناقشتها من أهمية 
 . وفي ما یلي االستنتاجات والتوصيات المذآورة.  البذورلنظمبالنسبة 

 
 السياسة الخاصة بالبذور

 
 ةاعتبارات عام

 
ینبغي إدراج تطویر السياسات القطریة الخاصة بالبذور في إطار تطویر السياسات  -18

الزراعية األوسع، مع المحافظة على التفاعل واالتساق مع السياسات البيئية والتجاریة 
 .واالجتماعية واالقتصادیة على المستویات القطریة واإلقليمية والدولية

 
لخاصة بالبذور في زیادة فرص الحصول على بذور عالية ویجب أن تساهم السياسات ا -19

 آبير من األصناف والمحاصيل التي جرى تكييفها، وذلك بهدف زیادة لعددالجودة بالنسبة 
 .وقد یستدعي تحقيق هذه األهداف اتخاذ تدابير أخرى أیضًا. اإلنتاجية وضمان االستدامة

 
 دور القطاعين العام والخاص في نظم البذور

 
فتطویر السياسات . یلعب القطاعان العام والخاص دورًا دیناميًا مكّمًال في نظم البذور -20

بينما یجوز للقطاع العام أو ألي جهاز من األجهزة . واألنظمة هي من صالحيات القطاع العام
آما یتدّخل القطاع العام في تعزیز . الخاصة المرّخص لها رسميًا تولي شؤون إصدار الشهادات

 البذور على نطاق ضّيق وبرامج تربية المحاصيل إلنتاجدرات المزارعين، ال سيما بالنسبة بناء ق
 عدم وجود قوى سوق ةمحدودة، خاصة في حالالتجاریة الهمية األالتي تهّم المناطق المهّمشة ذات 

 .أخرى لتأدیة هذا الدور
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 بتطویر السياسات، یتعّين وفي ما یتعلق. وقد تكون نماذج مختلفة فّعالة في حاالت مختلفة -21
وقد یختلف توزیع . على آل بلد اختيار الجهة المناسبة لتأدیة دور معّين وإقامة نظام بذور فّعال

لكن .  وحتى بين األنواع،األدوار المحددة من بلد إلى آخر بحسب األوضاع فيها واالحتياجات
  .ینبغي دائمًا تشجيع مشارآة منظمات المزارعين والقطاع الخاص

 
 أن ، تحّول من حيث تحریر نظم البذور وخصخصتهاةویتعّين على البلدان التي تمّر بمرحل -22

 وأن ،على أن یشارك جميع أصحاب الشأن في العملية. تفعل ذلك من منظار التخطيط الطویل األمد
اع تكون هناك فترات انتقالية وأطر زمنية آافية آي یتسنى لمختلف الفاعلين التكّيف مع األوض

 . وسيشكل بناء القدرات وتبادل المعلومات عاملين أساسيين لتيسير هذه العملية. المستجدة
 

وتفترض إقامة شراآات فعالة بين القطاعين الخاص والعام السعي إلى بلوغ أهداف  -23
 .مشترآة

 
 ویمكن إقامة شراآات آلما آان الشرآاء یؤدون دورًا مكّمًال لتحقيق هدف مشترك من دون -24

 .قيام منافسة بينهم
 

 إقامة روابط مع الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة/التكامل بين نظم البذور
 

یتعّين على السياسات الخاصة بالبذور أن تشّجع المنافسة النزیهة وأن تسّهل التنسيق بين  -25
وال بد من . للمزارعيننظم البذور في ظّل تشجيع التنوع في األسواق لزیادة الخيارات المتاحة 

وجود أسواق فّعالة ومتنوعة للمنتجات لترویج تنمية أسواق البذور وزیادة فرص حصول 
ویساهم تنسيق . المزارعين على بذور عالية الجودة من مجموعة واسعة من المحاصيل واألصناف

ين المعلومات عن  مثًال من خالل اتباع السياسات المناسبة وتنمية البنى األساسية وتأم�التدخالت 
آما یتعّين على السياسات الخاصة بالبذور تشجيع صيانة .  في بلوغ األهداف المرجّوة�األسواق 

 . التنوع الحيوي الزراعي من خالل استخدامها
 

ویفترض تعزیز الروابط بين مختلف نظم البذور اعتماد القواعد المناسبة حفاظًا على  -26
 ،التنافس النزیه وإجراءات أآثر مرونة لإلفراج عن األصنافنظام البذور، مع مراعاة " صحة"

 .بما یتيح تعایش جميع نظم البذور الخاصة بمحاصيل معينة على المستوى المحلي
 

 ، ومعارض البذور،وأثبتت تدخالت اإلغاثة جدواها في مجال البذور، مثل قسائم البذور -27
جتمع المحلي، على اعتبارها آليات مفيدة ومخزونات المحافظة على أمن البذور على مستوى الم

للحصول على البذور وإلعادة تأهيل إمدادات البذور في أعقاب حدوث آوارث في العدید من 
ویمكن البحث في إمكانية تطبيق هذه األساليب بشكل تدریجي في حاالت طوارئ البذور . البلدان

ي خلل في ترتيبات السوق والروابط آآلية إضافية لتشجيع تنمية أسواق البذور من دون إحداث أ
ویرد في قسم تاٍل من هذه الوثيقة بحث مفّصل الستراتيجيات اإلغاثة . االجتماعية والثقافية القائمة

 .في مجال البذور
 

 تحسين القواعد واألنظمة الخاصة بالبذور
 

یجب أن یتّم تطویر التشریعات القطریة الخاصة بالبذور وتعدیلها في إطار عملية تطویر  -28
وقد یكون ذلك . للسياسات القطریة تراعي االحتياجات المحلية والقطریة والدولية في البلد المعني
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من خالل تطویر أسواق متنّوعة للبذور ونظم جّيدة لمراقبة الجودة وتشریعات خاصة بحقوق 
 . ية الفكریةالملك

 
وفي حين . ویصعب أحيانًا على البلدان، ال سيما النامية منها، تطبيق تشریعاتها القطریة -29

یجدر التنّبه إلى االحتياجات القطریة لبناء القدرات عند تحدیث األنظمة الخاصة بالبذور ووضعها، 
 .یمكن مواصلة االستعانة باألساليب اإلقليمية لملء هذا الفراغ

 
. تختلف النماذج المّتبعة لإلفراج عن األصناف وتتراوح فيها مستویات التدخل الرسميو -30

وینبغي وضع أنظمة في هذا المجال بمشارآة آافة الفاعلين المعنيين في مختلف النظم، مع 
 . الحرص على استقاللية األجهزة في مختلف مراحل عملية التنظيم

 
  للبذور بين األطر التنظيميةاالتساقنحو تحقيق 

 
لكن ال بد من اتساق . ال بد من اتباع أساليب مشترآة لتيسير انتقال البذور بين البلدان -31

التشریعات القطریة التي تعالج مختلف جوانب إمدادات البذور من أجل تحقيق أهداف السياسات 
 .القطریة

 
خطوط التوجيهية  إیالء عنایة خاصة لتوحيد شروط الصحة النباتية بما یّتفق والویجدر -32

لكن هذا ال . الصادرة عن االتفاقية الدولية لوقایة النباتات، فضًال عن آليات اإلفراج عن األصناف
 . ینفي الحاجة إلى بذل جهود محددة بما في ذلك إلصدار الشهادات للبذور والشروط الجمرآية

 
ساق بين األنظمة ویفترض العمل الواقعي توحيد المواصفات الفنية واإلجراءات واالت -33

 .الخاصة بالبذور، بما في ذلك من خالل االعتراف المتبادل، ال سيما على المستوى اإلقليمي
 

 وإقامة ،التكتالت التجاریة: ومن المعایير التي یمكن التنّبه إليها عند إطالق أساليب إقليمية -34
 واستفادة جميع ،أیكولوجية ووجود أوجه تشابه مناخية وزراعية و،شبكات علمية ولألبحاث فّعالة
 .البلدان المشارآة في العملية

 
وإّن الجمعيات المعنية بالبذور مؤّهلة للعب دور هام لتيسير االتساق بين القواعد واألنظمة  -35

ویكون . الخاصة بالبذور ولتيسير الحوار بين أصحاب الشأن على المستویين القطري واإلقليمي
 . خاصة بالبذور في البلد المعنيهذا أسهل في حال وجود صناعات

 
 توصيات بالعمل للمنظمة

 
بإمكان المنظمة المساعدة على تحدید الفرص المتاحة إلقامة شراآات بين القطاعين العام  -36

 . والخاص بالنسبة إلى نظم البذور
 

وباستطاعة المنظمة أن تلعب دورًا في تشجيع العمليات التشارآية إلقامة أطر عمل  -37
مية للبذور ومساعدة البلدان على تكييف أنظمتها مع احتياجاتها ومع قدراتها المحلية بما تنظي

آما تلعب المنظمة دورًا في جمع المعلومات عن . یتماشى وسياساتها القطریة الخاصة بالبذور
 . النماذج التنظيمية للبذور المتوافرة في مختلف البلدان ولتقدیم عدة خيارات لها
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 المنظمة أیضًا أن تسّهل المراحل االنتقالية في تطویر السياسات من خالل وبإمكان -38
المساعدة على جمع التجارب المتراآمة وتبادلها، بما في ذلك أفضل الممارسات ودراسات الحاالت 

 . القطریة التي تبرز فيها العمليات االنتقالية في البلدان النامية
 

دى للنقاش بشأن اتساق قضایا تنظيم البذور بما یسّهل وتستطيع المنظمة أن تلعب دور منت -39
ویمكن . انتقال البذور من بلد إلى آخر ویحّفز اإلرادة السياسية، في ظل استخدام أساليب تشارآية

آما یساهم عمل مراآز . المنظمة أیضًا في هذا الصدد جمع ما توافر من دراسات حاالت ونشرها
نظم القطریة للبحوث الزراعية في هذه العملية مع الترآيز الجماعة االستشاریة والجامعات وال

 . الفائدة ومساعدة البلدان على تنمية قدراتها المؤسسية/كلفةتبنوع خاص على تحليل ال
 

وقد تكون آلية رصد تنفيذ خطة العمل العالمية مفيدة للغایة لجمع المعلومات القطریة ذات  -40
آما یمكن أن تساهم المعلومات التي یتم جمعها في توفير . الصلة من عدد آبير من أصحاب الشأن

معلومات ملموسة أآثر عن نظم البذور ومفيدة إلعداد اإلصدار الثاني من التقریر العالمي عن حالة 
ویمكن توزیعها أیضًا عن طریق النظام العالمي . الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة

 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذیة 17ادة للمعلومات الذي نصت عليه الم
 .أو النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية/والزراعة و

 
 الجوانب الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التقانات في قطاع البذور

 
 ، وتقاسمهاوالتقانات،االنتفاع بالموارد الوراثية " أّن زیجليبصّرحت البلدان المجتمعة في  -41

أساسيان لألمن الغذائي العالمي ولتلبية االحتياجات الغذائية وغيرها لألعداد المتزایدة من سكان 
 للبلدان النامية واقتسامها معها بشروط التقاناتوینبغي أن تتوافر هذه . العالم، وال بد من تيسيرهما

 للغایة، بما في ذلك الشروط التيسيریة والتفضيلية حسبما یتفق على ذلك بين جميع عادلة ومواتية
 التي تخضع لحقوق براءات االختراع والملكية التقانةوینبغي توفير . األطراف في هذه العملية

 10."الفكریة بشروط تعترف وتتسق مع الحمایة الكافية الفعالة لحقوق الملكية الفكریة
 

ة بالغة في قطاع البذور على الحصول على التقانات المحمية ذات الصلة وعلى وتعّلق أهمي -42
وقد طرحت هذه القضایا وغيرها من . معدات التناسل المحمية أیضًا لتربية المزید من األصناف

القضایا ذات الصلة بحقوق الملكية الفكریة على جدول البحث في االجتماع المعني بالسياسات 
، عقدت منظمة 2002حزیران /وفي یونيو. ال أّن ضيق الوقت لم یسمح بمناقشتهاإ. الخاصة بالبذور

األبحاث الزراعية "األغذیة والزراعة، بالتعاون مع جامعة تور فيرغاتا، حلقة عمل للخبراء بشأن 
بمشارآة خبراء " وقع حقوق الملكية الفكریة المتصلة بالتقانة الحيویة في البلدان النامية: الرسمية
لبلدان النامية حيث تنّفذ برامج قائمة على التقانة الحيویة على نطاق آبير ومتوسط وصغير من ا

وقد اندرج . ومن البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني
ر ذلك ضمن عملية تشاوریة محددة في مجال التقانة الحيویة الزراعية وفي محاولة لتحدید العناص

وبالنظر إلى . اآلیلة إلى تشجيع قيام شراآات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزیزها
لقضایا المطروحة في هذه الوثيقة ومن دون نفي الحاجة إلى إجراء لجدوى المعلومات بالنسبة 

دراسات محددة أو مشاورات أخرى في سياق أوسع بشأن الحصول على التقانات في قطاع البذور 
ها، ترد في ما یلي استنتاجات حلقة العمل والتوصيات الصادرة عنها لدراستها من جانب ونقل

 .جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية
 

                                        
 .1996.  بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدامليبزیج من إعالن 7الفقرة  10
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یؤدي تعقيد القضية عامة وعدم امتالك مؤسسات األبحاث الوعي والخبرة الكافيتين لوضع  •
تضييق هامش المفاوضات مع تشریعات خاصة بحقوق الملكية الفكریة وإدارتها، إلى 

 .حاملي حقوق الملكية الفكریة
شّكلت تجزئة االختصاصات والتباین في وجهات نظر مختلف أصحاب الشأن عائقًا هامًا  •

أمام التوّصل إلى سياسات مّتسقة ليس فقط بالنسبة إلى حقوق الملكية الفكریة بل أیضًا في 
 .لحيویةمجاالت تنظيمية أخرى تتعّلق بمنتجات التقانة ا

 
ليس وضع استراتيجية تفاوض للحصول على تقانة أو منتوج معّين مهمة سهلة آونه  •

یتطّلب مهارات ومعارف معّينة لتحدید شروط المفاوضات مع حامل الحقوق والتوقيت 
 .الصحيح لبدئها

 
أشار بعض الخبراء إلى أّن إقامة تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص للتفاوض بشأن  •

ویق على نطاق واسع یمكن أن یشمل الجوانب الخاصة بحقوق الملكية الفكریة وأن حزم تس
یبني أیضًا القدرة على إطالق مشاریع األبحاث التطبيقية في مجال التقانة الحيویة من أجل 

 . سّد تلك الفجوة
 

أشار المشارآون أیضًا إلى وجوب توفير المعلومات فورًا عن حقوق الملكية الفكریة  •
 وحرّیة العمل بالنسبة إلى التقانات المساِعدة مثل المحّفزات الرئيسية والجينات والرخص

 . واألدوات المستخدمة في التحویل الوراثي وسواها
 

 :أما القضایا الرئيسية التي شملها البحث فهي -43
 

وجوب جرد وتحليل األصول الفكریة على المستوى المؤسسي آخطوة أساسية لتحدید  •
ومن الضروري عدم إعطاء . الفعلية للعمل والمزایا الالزمة بشكل أفضلهامش الحریة 

 أهمية مبالغة ألصول الملكية الفكریة بما أّن الطلب الفعلي هو من یحدد قيمتها؛
 

وجوب مناقشة الحصول على تقانة محمّية أو منتج وسيط الزم إلحدى برامج األبحاث قبل  •
 التوّصل إلى النتيجة النهائية؛

 
 هم حرّیة العمل بوضوح بالنسبة إلى آل اختراع محمي؛أهمية ف •

 
إقامة شراآات مع القطاع الخاص والمؤسسات والشرآات العامة على اعتبارها جزءًا  •

 أساسيًا في أي استراتيجية تفاوض ناجحة؛
 

الحاجة الماسة إلى االستثمار في القدرات البشریة للتوّصل إلى فریق مدّرب متخصص  •
  مع قضایا حقوق الملكية الفكریة؛التعاملسي یتولى على المستوى المؤس

 
ضرورة التشجيع على تنمية مشاریع األعمال وإمكانية إعطاء حوافز للباحثين في مجال  •

قد تكون تلك الحوافز على شكل تقّدم وظيفي أو عائدات مالية أو ما (التنمية التجاریة 
مؤسسية ال تسمح في بعض البلدان ؛ لكّن بعض الخبراء أشاروا إلى أّن الترآيبة ال)شابه

 بإعطاء هذا النوع من الحوافز المحلية بسبب وجود بنية مرآزّیة؛
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فائدة اتفاقات نقل المعدات عند التفاوض بشأن االستخدام التجاري لنتائج األبحاث وتخفيض  •
 . التكاليف إلى حدها األدنى وتيسير إجراء األبحاث

 
  أصحاب الشأنالتوصيات الموجهة إلى المنظمة وإلى

 
على المستوى القطري، ینبغي اتباع أسلوب متعدد أصحاب الشأن لوضع استراتيجية  •

 خاصة بالتقانة الحيویة؛
 

. أبدت جميع البلدان حاجتها إلى المساعدة الفنية إلدارة المعارف المتوافرة عن الملكية •
غي ملؤها ویمكن تحدید مجاالت تدریب متخصصة أخرى عن حقوق الملكية الفكریة ینب

 وإضافتها عند تحدید مبادرات التدریب؛
 

 شّكل التوصل إلى استراتيجية إلدارة حریة العمل المحيط باختراعات محمّية حاجة ماسة؛ •
 

ینبغي التعّمق أآثر في بحث إمكانية إقامة شبكة من السياسات الخاصة بالتقانة الحيویة مع  •
ووافق المشارآون على إبداء .  الفكریةالترآيز بالدرجة األولى على قضایا حقوق الملكية
 تعليقات مفّصلة أآثر فور توافر تقریر االجتماع؛

 
من شأن المبادرات اإلقليمية إلدارة قضایا حقوق الملكية الفكریة بصورة جماعية أن تساهم  •

وقد جرى التشدید على دور . إلى حد آبير في تيسير األبحاث في مجال التقانة الحيویة
 ي یمكن المنظمة أن تضطلع به؛الميسِّر الذ

 
ینبغي دعم المبادرات الرامية إلى تيسير توافر المعلومات عن حالة ملكية التقانات  •

والمنتجات، بما في ذلك بنوع خاص العمل بشكل دوري على إصدار وثيقة عن حالة ملكّية 
 .التقانات والمنتجات المساِعدة الرئيسية

 
 اإلغاثة في مجال البذور

 
 أنشطة اإلغاثة في مجال البذور باإلجمال إلى المساهمة في األمن الغذائي وفي تأمين تهدف -44

 علىسبل العيش من خالل الحرص على حصول المزارعين، ال سيما األشد عرضة للمشاآل، 
لكّن هذا ال یعني بالضرورة وجوب توفير البذور من . ذات جودة مناسبة) مواد الغرس(بذور 
رآيز على تيسير حصول المزارعين على البذور من خالل التوزیع المباشر بل یكون الت. الخارج

وینبغي أن تندرج اإلغاثة في مجال البذور في اإلطار األوسع لدعم األمن الغذائي . أو بطرق أخرى
 .وتأمين سبل العيش

 
رعين تلبي االحتياجات المباشرة للمزا) أ (:ویجدر بأنشطة اإلغاثة في مجال البذور أن -45

المساهمة في استعادة النظم الزراعية أو إعادة تأهيلها أو ) ب( وللحصول على مواد الغرس
ویفترض باإلغاثة في مجال البذور أن تحّد من التبعّية للمعونة . تحسينها على المدى الطویل

 .الغذائية المتكررة من خالل دعم إنتاج األغذیة
 

 یقضيان بتعزیز األمن الغذائي وتأمين سبل وتندرج هذه األهداف ضمن هدفين أوسع نطاقًا -46
 التأهب: " لدى المنظمة3 بما یتفق واألهداف األوسع المكّرسة في الهدف االستراتيجي أ،العيش
ا ترد توصيات محددة آم". لها والمستدامة الفعالة واالستجابة والزراعة الغذائية الطوارئ لحاالت
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مساعدة المزارعين في حاالت الكوارث على "عالمية  من خطة العمل ال3 األولویة في النشاط ذي
 ".استعادة نظمهم الزراعية

 
ووافق المشارآون في حلقة عمل الخبراء على الهدف العام لعمليات اإلغاثة في مجال  -47

 : وأوصوا باتباع المبادئ التوجيهية التالية،البذور
 

 وأن ،ر على تقييم القدراتیجب أن ترتكز أیة قرارات بشأن اإلغاثة في مجال البذو )أ(
ویجب أن یكون تقييم . یكون هذا التقييم الموّجه الختيار عمليات التدخل المناسبة

 االحتياجات شامًال وأن ُیدرج أمن البذور في سياق تأمين سبل العيش؛
 
فقد (یجب أن تراعي التدخالت في حاالت اإلغاثة في مجال البذور السياق المعني  )ب(

األزمة الناجمة عن الجفاف اتخاذ تدابير مختلفة تمامًا عن األزمة تستدعي مثًال 
ویفترض باإلغاثة في مجال البذور أن تحّد من التبعّية ). الناجمة عن الحرب

 للمعونة الغذائية المتكررة من خالل دعم إنتاج األغذیة؛
 
 إلى ًاتكون فعالة وأن تؤدي فور) أ (:یجدر بأنشطة اإلغاثة في مجال البذور أن )ج(

تساهم في استعادة النظم ) ب( المناسبة وتيسير الحصول على مواد الغرس
 الزراعية أو إعادة تأهيلها أو تحسينها على المدى الطویل؛

 
وال . ینبغي في أفضل الظروف أن تدرج في التدخالت الخاصة بالبذور منذ البدایة )د(

لذا یجب أن . م الزراعةیجدر بالمعونة من البذور آحد أدنى أن تلحق أي أذى بنظ
تساند أنشطة اإلغاثة في حاالت الطوارئ تطویر نظم البذور المحلية، في أفضل 

  من خالل مراعاة االحتياجات الطویلة األمد عند تصميم المشروع؛،الظروف
 
یجب أن تقوم أنشطة اإلغاثة في مجال البذور على فهم وثيق لكافة استخدامات نظم  )هـ(

ویكون النظام المحلي . لمزارعين ودورها في دعم سبل العيشالبذور من جانب ا
.  وتبّين أنه مرن بما فيه الكفایة،أهّم عادة بالنسبة إلى أمن البذور لدى المزارعين

ویكون الترآيز عادة في حاالت الطوارئ، بحسب الظروف، على مواصلة العمل 
 فهم نظم البذور دمفي عوتتمثل إحدى المشاآل العملية . في نظام البذور المحلي

لذا یجدر التشدید . بالقدر الكافي في معظم األحيان، خاصة في حاالت الطوارئ
 أآثر على فهم نظم البذور ودورها في دعم سبل العيش وتقييم االحتياجات؛

 
یجب أن تسّهل تدخالت اإلغاثة في مجال البذور على المزارعين اختيار  )و(

ت اإلغاثة في مجال البذور أن تسعى إلى ویفترض بتدخال. المحاصيل واألصناف
تحسين جودة البذور أو على األقّل إلى المحافظة عليها وأن تحاول تيسير النفاذ إلى 
المحاصيل واألصناف المالئمة للظروف البيئية والحتياجات المزارعين، بما فيها 

 االحتياجات التغذویة؛
 
في جميع تدخالت اإلغاثة في مجال یجب أن یشكل الرصد والتقييم جزءًا أساسيًا  )ز(

 البذور لتيسير التعّلم عن طریق الممارسة وبالتالي تحسين التدخالت الالحقة؛
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یجب إنشاء نظام معلومات لتحسين التعّلم المؤسسي وليكون مستودعًا للمعلومات  )ح(
المكتسبة من التجارب المتراآمة؛ على أن ُیضفى قدر اإلمكان الطابع المؤسسي 

 ذا النوع من نظم المعلومات على المستوى القطري؛على ه
 
یجب أن یلحظ تصميم عملية التدخل استراتيجية لالنتقال من االستجابة المباشرة  )ط(

 .لحالة الطوارئ إلى مرحلة بناء القدرات أو التنمية
 

هامة ولهذه المبادئ التي أّیدتها جماعة التنسيق في حاالت الطوارئ في المنظمة انعكاسات  -48
وستساعد . لمنظمة من حيث صياغة وثائق المشاریع بما في ذلك تقييم االحتياجاتلبالنسبة 

الخطوط التوجيهية بشأن تقييم االحتياجات ونموذج اإلغاثة في مجال البذور، وهما قيد اإلعداد 
 . حاليًا، واضعي المشاریع على تأدیة مهمتهم

 
 اإلجراءات الموصى بها للمنظمة

 
 بل إنها تجري عمليات تقييم ،لى منظمة األغذیة والزراعة تنفيذ المعونة الغذائيةال تتو -49

وتنّفذ المنظمة المعونة من البذور . لإلمدادات الغذائية باالشتراك مع برنامج األغذیة العالمي
وغيرها من التدخالت الرامية إلى زیادة اإلنتاجية الزراعية، رغم قدرتها المحدودة على تقييم 

واقُترح توسيع نطاق النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر . جة إلى هذا النوع من التدخالتالحا
عن األغذیة والزراعة ونظام المعلومات عن انعدام األمن الغذائي والتعرض لنقص األغذیة ورسم 

اجية الخرائط ذات الصلة ليشمل تقييم االحتياجات المتصلة بأمن البذور والجوانب األخرى لإلنت
وقد تلعب أیضًا بنوك الجينات خارج موقعها الطبيعي دورًا هامًا لتوفير البذور في حال . الزراعية

وینبغي ربط المعلومات الخاصة بالبذور في النظام العالمي للمعلومات . فقدانها في أعقاب الكوارث
 واإلنذار المبكر عن األغذیة واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية بالنظام العالمي لإلعالم

 . والزراعة
 

وینبغي إیالء عنایة أآبر إلدارة المعلومات الخاصة بعمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ  -50
وتستوجب عمليات تقييم االحتياجات وتصميم . في المنظمة لتسهيل التعّلم عن طریق الممارسة

واالعتماد بقدر أآبر على البيانات عمليات الطوارئ اتباع أسلوب مشترك بين االختصاصات 
 . والخبرات المتوافرة لدى مختلف مصالح المنظمة وفي المؤسسات األخرى

 
ویجب إعادة النظر في اإلجراءات اإلداریة، بما في ذلك إجراءات الشراء، لتيسير عمليات  -51

 . الطوارئ وإتاحة المجال لألساليب المبتكرة
 

رآائها على إیالء عنایة أآبر للتأّهب لحاالت الطوارئ، بما ویتعّين على المنظمة حمل ش -52
في ذلك تحدید مواصفات نظم البذور أو عمليات التقييم األساسية ألمن البذور في البلدان األشد 

هذا باإلضافة إلى البحث في سبل اللجوء أآثر فأآثر إلى معارض وقسائم البذور . عرضة للكوارث
ى، على خبرة المنظمة في التوّسع في نشر المدارس الحقلّية باالعتماد، من بين أمور أخر

 . للمزارعين
 

واعترفت حلقة العمل بوجود فرص عدیدة لتعزیز الشراآات بين منظمة األغذیة والزراعة  -53
ویتعّين على المنظمة العمل بشكل أوثق مع المنظمات غير الحكومية . والمنظمات األخرى

فيذ المشاریع وتشجيع قيام عملية تعّلم باالتجاهين بين المنظمات والمؤسسات المحلية من أجل تن
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آما یجدر االعتراف بقدر أآبر بمساهمات المنظمات . غير الحكومية ومنظمة األغذیة والزراعة
 . غير الحكومية

 
 البذور العالية الجودة المعلن عنها

 
ط التالية وذلك في إطار  التنبه بشكل خاص إلى النقاضرورةوافق الخبراء الفنيون على  -54

، وللنظر في 11 في مجال البذور العالية الجودةالسابقمتابعة ما قامت به المنظمة من أعمال في 
  :المستجدات الفنية

 
یجب تحدید المستخدمين المحتملين للبذور العالية الجودة المعلن عنها بشكل  )أ(

 وفي نهایة المطاف ،ذور بما یعود بالنفع على نظام الب، وسبل القيام بذلك،واضح
 على المزارعين الذین خصص لهم ذلك النظام؛

 
یجب أن یكون الهدف النهائي للبذور العالية الجودة تيسير تأمين بذور عالية الجودة  )ب(

 للمزارعين؛
 
وأشير إلى أّن البذور العالية . شهد ضمان جودة البذور تغيرات في البلدان النامية )ج(

 هي أفيد اليوم مبدئيًا نظرًا إلى التنّوع الحاصل في نظام البذور الجودة المعلن عنها
ومصادرها في العدید من البلدان من أجل تيسير مشارآة المزید من مقدمي 

 اإلمدادات على اختالفهم لتأمين البذور للمزارعين؛
 
دار قد تشّكل البذور العالية الجودة المعلن عنها نظامًا بدیًال مفيدًا جدًا عن إص )د(

الشهادات المعتادة للبذور، خاصة بالنسبة إلى المحاصيل، التي ال یشملها قطاع 
آما تساهم في ابتكار مناهج جدیدة لتطویر أصناف مبتكرة مثل . البذور التجاریة

 المشارآة في اختيار األصناف؛
 
ذور داخل تتسم البذور العالية الجودة المعلن عنها بفائدة آبيرة بالنسبة إلى حرآة الب )ـه(

وینبغي ترویجها في المبادرات الشبه إقليمية من باب . البلد الواحد وعبر الحدود
 الحرص مثًال على االتساق بين القواعد واألنظمة الخاصة بالبذور؛

 
یتعّين االستفادة من الفرص التي تتيحها البذور العالية الجودة المعلن عنها لتطبيق  )و(

ع المحاصيل التي ال یشملها حاليًا قطاع البذور مراقبة الجودة على بذور أنوا
 .الخاص

 
 اإلجراءات الموصى بها للمنظمة

 
یتعّين على منظمة األغذیة والزراعة وضع اللمسات األخيرة على الطبعة المعّدلة من  -55

الوثيقة الصادرة عنها بشأن البذور العالية الجودة المعلن عنها، مع إضافة محاصيل جدیدة 
 . ت المعّدلة للبذوروالمواصفا

 

                                        
 .للحصول على معلومات مرجعية في البذور العالية الجودة 8 أنظر الحاشية  11
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ویتعّين على المنظمة اتخاذ التدابير الالزمة لترویج تطبيق نظام البذور العالية الجودة  -56
 .المعلن عنها على مستوى العالم آكّل، ال سيما في البلدان النامية حيث ال توجد نظم لمراقبة الجودة

 
أوسع نطاق ممكن باستخدام مختلف وینبغي نشر البذور العالية الجودة المعلن عنها على  -57

 . الطرق بما في ذلك اإلنترنت
 

ویتعّين على المنظمة عقد مشاورة أخرى للخبراء إلصدار دليل یغطي القضایا الخاصة  -58
 ).غير التناسلية(بنظام مراقبة جودة المحاصيل المستنسخة 

 
 

 توجيهات جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية  -5
 

تمتاز نظم البذور بدیناميتها وبتعقيدها وبارتباطها الوثيق بصيانة الموارد الوراثية النباتية  -59
وتتضّمن هذه الوثيقة موجزًا عن . لألغذیة والزراعة وباستخدامها، ال سيما على مستوى المزرعة

ز نظم االستنتاجات والتوصيات التي آلت إليها عملية تشاوریة واسعة النطاق ترمي إلى تعزی
البذور آوسيلة لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

 .لألغذیة والزراعة
 

وُطلب إلى جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية إبداء تعليقاتها واقتراحاتها  -60
لمبّينة في القسم الرابع من الوثيقة أو جزء ومراجعة آل استنتاجات وتوصيات حلقة عمل الخبراء ا

ضى تمهيدًا لموافقة الهيئة عليهامنها وإقرارها عند المقت
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