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 مقدمة - أوالً 
في الوثيقة  ،في دورتها األخيرة ،)هيئةالموارد الوراثية لألغذية والزراعة (ال هيئةنظرت  - 1

اتحالة بعنوان  ياس ة بالبذور واتجاهاتها نيوالقوان الس ار إليها فيما بعد ب 1الخاص  عبارة(المش
ة األولية" تعراض)، وأحاطت علمً "الدراس طلع به.ال ا باالس ، تجريالمنظمة أن  منوطلبت  2مض

لدولية  يق مع المعاهدة ا أن ابالتنس لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (المعاهدة) بش
ات حالة متعّمقة لكي تنظر  ناف النباتية الجديدة، دراس اور مع االتحاد الدولي لحماية األص وبالتش

بالموارد الوراثية النباتية  لألغذية والزراعة فيها جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية 
ات المقبلة.  ا) في دورتهجماعة العمل( ياس ات الحالة هذه أن تتناول آثار الس وينبغي لدراس

 على: الخاصة بالبذورللوائح والقوانين وا

  تنوع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مستوى المزرعة،  ) 1( 
ول ) 2(  غيرة على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة  وحص حاب الحيازات الص أص

الالت  ناف/الس عار معقولة، بما في ذلك األص كافية ومتنوعة ومكيّفة محليًا وبأس
  األصلية للمزارعين، 

   .مختلف نظم البذورواألمن الغذائي والتغذية تحت إطار  ) 3( 

طلح (المنظمة) ا إلى منظمة األغذية والزراعةأيضً  هيئةال وطلبت - 2 "نظم بذور  توضيح مص
ومصطلح  ،ومصطلح "نظم البذور الرسمية" ،ومصطلح "نظم البذور غير الرسمية" ،المزارعين"

 3"نظم البذور المتكاملة"، مع مراعاة التقارير المقدمة من األعضاء والمراقبين.

ة عن تنفيذ موجًزا لهذه الوثيقة  تقدمو - 3 ات والدراس ياس ة قوانين الس البذور، وتناقش بالخاص
لية للمزارعينللنتائج على تنوع  الممكنةاآلثار  الالت األص ناف/الس يمكن االطالع على . واألص

ة  ريعات الأثر تنفيذ بعنوان الدراس ة بتش البذور على تنوع الموارد الوراثية النباتية لألغذية الخاص
 .CGRFA/WG-PGR-10/21/3/Inf.1في الوثيقة والزراعة 

 استخدام المصطلحات - اثانيً 

عى ت - 4 ة بالبذور س ات والقوانين واللوائح الخاص ياس أن جودة إلى طمأنة المزارعين الس بش
ة ، ةعاالزر البذور ومواد نهوية األخاص لطات وعادة ما  .فاص تقوم البلدان بتعيين وتكليف س

ة إلنفاذ  ار إلى هذه المجموعة  إنتاج البذور وجودتها.المتعلقة بمعايير المختص لطات، ويش من الس
ملها التي ت ةعاوالبذور ومواد الزر كوك الش بكة الص عمل على تكاثر منظمات التي تالتنظيمية، وش
 باسم نظام البذور الرسمي. ،وتسوقها وتوزعهاضمن جودتها البذور وتتنتج و أصناف المحاصيل

فإن تعاريف مقبولة عالميً الوقت الذي ال توجد فيه في و - 5 فة من نظم البذور،  ا ألنواع مختل
ا إلى عمليات إنتاج البذور وتسويقها غير الرسمية تشير عمومً بذور النظم   المزارعين أونظم بذور 

تخديجري فيها االتي ال  مية، بموجب . وهاعاتبا  م األطر التنظيمية أواس  جانتإ يتمالنظم غير الرس
التي ربما تكون قد  ،اتأصناف النباتوللمزارعين األصناف/السالالت األصلية  عدد عناصر تكاثر

استحدثت في األصل وأطلقت ضمن إطار النظام الرسمي أو نشأت من خالل انتقاء المزارعين أو 
جيل أو تفتيش أو  يعهاأو توز هاأو تتبادلبيعها و إكثارها أأو  ،عن طريق االنتقاء الطبيعي دون تس

ة بالبذور.   منإجراءات رقابة  لطة مختص رياإلنتاج ها قنوات متنوعة، بما فيوتقوم قبل س  األس
البذور ومواد بتوفير إمدادات ي األسواق المحلية، عمليات البيع فالتبادل بين المزارعين وعمليات و

ير نظم و .المزارعيننظم بذور في  ةعاالزر الموجودة بين المتكاملة إلى أنواع التعايش البذور تش

                                       
  .CGRFA-17/19/9.3الوثيقة   1
  .Inf.1-CGRFA/17/19/9.3الوثيقة   2
  .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  67الفقرة   3
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ه أو يمكن  أ هذا التعايش من تلقاء نفس مية ونظم المزارعين. وقد ينش ل ز تعزّ أن يالنظم الرس بفض
  4.تتسم بالتنسيقأنشطة 

يما البلدان النامية، العديد من وفي  - 6 بةالبلدان، ال س ول على نس البذور من كبيرة  يتم الحص
يل ة واد الزراعمو يةللمحاص اس يل المهملة وغير قرابة كل و ها،إن لم يكن معظم ،األس المحاص

كل كافٍ  تغلة بش طلع من هذا المنطلق، ت. والمزارعين، من نظم بذور المس نظم البذور غير ض
بشكل مستدام،  هاواستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون في مهم دور بالرسمية 

 5.األصناف/السالالت األصلية للمزارعين خاصة

 أساسيةمعلومات  - ثالثًا

ة األولية - 7 ت الدراس تعرض وص  2018في عام التي أجريت  اس ريعات النص ة تش الخاص
مل ، تانبلدمن ال 94البذور في ب واالتحاد  جماعة دول األنديزومنظمتين إقليميتين (األقاليم جميع ش

أن األغذية مخزنة في الو ،األوروبي) ريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بش قاعدة بيانات التش
وء، )FAOLEX(والزراعة والموارد الطبيعية المتجددة  ؤاًال  15 في وض التي  للتأكد من اآلثار س

كوك يمكن أن تترتب عن ا ة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنوع المتعلقة بلص ، خاص
 اتتشريعالنطاق  )1(في المزارع. وتناولت هذه األسئلة:  ،األصلية للمزارعيناألصناف/السالالت ب

وجود نظام لمراقبة و )3(متطلبات تسجيل أصناف المحاصيل قبل تسويقها؛ و  )2(البذور؛ الخاصة ب
ية ل تمثيل المزارعين فيو )4(جودة البذور؛  لطات الوطنية األجهزة الرئاس لبذور. المعنية بالس

 الممكنة.ات طاق أحكام التشريعبرز نكل سؤال مجموعة من اإلجابات الممكنة تة إلى بالنسبوقدمت 

ت النتائج التي  جاءتو - 8 ة األولية خلص ة معايير والموجزة تحت إليها الدراس إطار خمس
  على النحو التالي:رئيسية، 

جيل لباتمتط ) 1(  في ما يقارب ثالثة أرباع  ،لب من منتجي البذورطُ لمنتجي البذور.  التس
  .نة من أجل العمل، التسجيل لدى وكالة حكومية معيّ البلدان التي شملتها الدراسة

إلنتاج التجاري أو بيع بالنسبة إلى اتسجيل تنوع المحاصيل شترط ي. تسجيل األصناف ) 2( 
غالبًا و مستعرضة.في المائة من البلدان ال 74بذور ومواد زرع أصناف المحاصيل في 

جيل ما  مل متطلبات التس تقراراالتمتش اق واالس ا أقل تواترً على نحو و ،يز واالتس
تخدام بة إلى الزراعة واالس كل متطلبات التم .القيمة بالنس اق اوقد تش يز واالتس

بة  تخدام، عقبات كبيرة بالنس بة إلى الزراعة واالس تقرار واختبار القيمة بالنس واالس
  وفي هذه المعايير.تستغالبًا ما ال  التي األصناف/السالالت األصلية للمزارعين  إلى

من أشكال مراقبة جودة  شكًال في المائة من البلدان  77اشترطت . جودة البذور مراقبة ) 3( 
ات شهادإصدار  على وجه التحديد في المائة منها 62 وطلبت، هاتسويقمن أجل البذور 

ريح في المائة من البلدان التي شملتها الدراسة، تم  29البذور. وفي خاصة ب بشكل ص
عوبة نظًرا إلى أن البذور غير المعتمدة. وحظر بيع  غار المزارعين قد يجدون ص ص

، الصعب  بة جودة البذور قد تجعل من، فإن مراقذات صلة في الحصول على شهادات
تحيل،  . اعلى هؤالء المزارعين إنتاج البذور المعترف بها قانونيً إن لم يكن من المس

كّ  أن ذلك أن يش افية أمام بيع بذور ومن ش لية ل عقبة إض الالت األص ناف/الس األص
الموارد  تؤثر على تنوعمن ثم قد و ،مضمونةتفتقر إلى جودة التي عادة ما  للمزارعين

  .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

World’s Plant Genetic ResourcesSecond Report on the State of the   
5  Varieties/Landraces’ Voluntary Guidelines for the Conservation and Sustainable Use of Farmers  
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نع القرارفي تمثيل ال ) 4(  ة،  35في . أجهزة ص ملتها الدراس في المائة من البلدان التي ش
أو مجلس إدارة  الجهاز الرئاسيأن يكون ممثلو منتجي البذور من بين أعضاء اشترط 

لطة الوطنية  تُ لبذور، االمعنية بالس تهلكي البذور رطت بينما اش وية ممثلي مس عض
ه كلّ  28في  األجهزةن) في هذه و(المزارع دان. ويفترض أن ة من البل ائ ا زاد في الم م

اركين في  نع اعملية عدد المزارعين المش ع عملية لقرار، زادت فرص إثراء ص وض
  .فرص أن تصب في مصلحتهموجهات نظرهم، وبالتالي، بالسياسات وتنفيذها 

لدى فيه  في الوقت الذي كان. جوانب متعددة من التشريعات الخاصة بالبذور مجتمعة ) 5( 
جيل إجباري   في المائة من 26 ة نظام تس ملتها الدراس بة إلى البلدان التي ش جميع بالنس

ول  ناف كل محص يل التي أص ا بنظم بذور أيًض فإنها أقرت ، اتم بيعهيمن المحاص
تندالمزارعين في  ريعات الالقانونية. وهذا يعني أن  هاتامس ة بالختش البذور في اص

كل بعض البلدان قد تدعم  ربش مي ونظام يح في الوقت ذاته كًال من ص النظام الرس
ترطتذلك، عكس وعلى . لمزارعينابذور  جيل جميع  28 اش في المائة من البلدان تس

ول ناف كل محص يل أص بق  من المحاص رط مس هادات لبذورها كش دار ش وإص
 خضع للوائح.يا يعني بالتالي أن تسويق جميع البذور لتسويقها، ممّ 

ة األوليةنظر ولم ت - 9 ات والقوانين في الطريقة التي يتم بها  الدراس ياس ة تنفيذ الس الخاص
لسلطات الوطنية. وبالنسبة التي تعتمدها الممارسات اإلدارية تحليل ا  عمد إلىتولم اذها، بالبذور وإنف

جيل كثيرة بلدانإلى  ح ما إذا كان يمكن تس لية ، ال يزال من غير الواض الالت األص ناف/الس األص
ناف وما إذا كان ك للمزارعين ناف أو تبادلها باإلمكان أص نتيجة . واتجاريً إنتاج بذور هذه األص

عى لذلك،  ة الحالية إلى تس التنفيذ الفعلي لألحكام التنظيمية وعمل اآلليات ذات النظر في الدراس
التي خلصت إليها لنتائج معلومات إضافية لأن توفر التي يتم التوصل إليها الصلة. ومن شأن النتائج 
ة األولية وأن تمكّ  ل لكيفية تأثير تكوين ن من الدراس ات والفهم أفض ياس ة بقوانين لاس البذور الخاص

 في المزارع. الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، خاصةعلى تنوع 

 المستخدمة األساليب –ا رابعً 

تخدمل - 10 ويق أو تبادل تقد اس لية للمزارعين إمكانية تس الالت األص ناف/الس كل  األص بش
ات والإذا كانت أحكام كمعيار لتحديد ما  ونيقان ياس ة بقوانين الس البذور مواتية للتنوع في الخاص

اسوالمزارع.  ة األولية. وانطالقًا ن من البلدان امجموعت تحدد ، على هذا األس عتمد تمن الدراس
ريعية  اأحكامً  ،نبلدامن ال 12من ، التي تتألف إحدى المجموعتين أن  منتش في المحتمل،  تأثيرها ش
تخدام في  ثلميتأن  ،كامًال حال تنفيذها تنفيذًا  لية للمزارعينتقييد اس الالت األص ناف/الس . األص

المجموعة في حين لدى إلى هذه المجموعة على أنها "تقييدية".  التقريرهذا  ريإليجاز، يشتوخيًا لو
لدامن ال 26تألف ت  األخرى، التي مً نب عدم  على األقلز التنوع أو يعزؤدي إلى تا يمكن أن ت، أحكا

 .هذه المجموعة على أنها "مواتية"  التقرير إلىهذا ر ييشو. الحد منه

تنادباال "التقييدية"المجموعة في  12ـ لبلدان الا تفنِّ ُص و - 11 هي: (أ) و ،إلى ثالثة معايير س
مل  كوك التنظيمية للبذور جميع البذور ومواد الزريش أي أنه لم ، الدفي البالموجودة  ةعانطاق الص

يل أو فئات من البذور؛ (ب)   معينة منأنواع إلى ممنوحة  تكن هناك إعفاءات كان هناك المحاص
السالالت األصلية /األصنافتسجيل  ال يبدو من الممكنج) (األصناف؛ كل نظام تسجيل إجباري ل

أن   فتمثل فيفي المجموعة "المواتية"  26ـ البلدان الدراج المعيار الوحيد إلوأما . للمزارعين
جيل  لية تس الالت األص ناف/الس ائية لهذه ممكنً أمًرا  ابد للمزارعيناألص تقص ة اس ا. وأجريت دراس
تها اتأثيرو هأو عدمكامنة وراء التقييد المعايير ال بشأنلتحديد ما إذا كانت االفتراضات  38 ـالبلدان ال

 صحيحة. األصناف/السالالت األصلية للمزارعينعلى 
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تبيانوتم إعداد  - 12 ؤاالً  14ع جمّ  6اس يع س يل؛  :، وهيفي ثالثة مواض ناف المحاص جيل أص تس
مان جودة البذور؛ والترويج ل ة بالمزارعينوض لية الخاص الالت األص ناف/الس  و/أو بيعها. ألص

األصناف/السالالت األصلية : تسجيل ، وهمام الموضوع األول كذلك إلى موضوعين فرعيينسِّ وقُ 
ة بالخلوائح الوإنفاذ  للمزارعين جيل اص ناف تس يلأص وع الثاني إلى م ّسِ قُ كما  .المحاص الموض

مان جودة النظم الضمان جودة البذور والخاصة بلوائح الإنفاذ  ين، وهمافرعيموضوعين  بديلة لض
ئلة والبذور.  بعض  وإن كان، مكنةاختيار محدد لإلجابات المإذ أتيح ، مغلقةفي الغالب كانت األس

ئلة المفتوحة  تدعي ياألس لة بإجابات وأمثلة س يق و .درجة أكبرمفّص عيًا إلى تنس أرفق الردود، س
تبيان  ية. ولغرضلتعاريف باالس طلحات الرئيس تبيان  لمص الالت تم تعريف ، االس ناف/الس األص

في كثير من والمظهرية من الناحيتين الوراثية أصناف غير متجانسة على أنها  األصلية للمزارعين
تخدامات ومعارف وعادات ولهاألحيان يدية ، ومعترف بها أو مرتبطة باس جات واحتفاالت تقل

بين  تجانسوجود عدم نظًرا إلى ها. وتعازريستمرون في رها ويطوسهروا على تلألشخاص الذين 
لية للمزارعين الالت األص ناف/الس تال تميل إلى هذه األخيرة  فإن، األص متطلبات التمايز  فاءياس

 البذور.اصة بالخسياسات القوانين/الواالستقرار لمعظم واالتساق 

ية. وأجري و - 13 بانية واإلنكليزية والفرنس تبيان باللغات اإلس ل، االس كل بلد، خص ما ي فيأرس
ا لرصد خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية رسميً  يةالمعن ةالوطنيجهة االتصال لى إ

فوًعا بلألغذية والزراعة، م اور مع ملء طلب ش تبيان بالتش لطات الوطنية الاالس ية بالبذور المعنس
 ين لها.التابع

الحالية قصائية تاالسالدراسة لم تشمل التي حددتها الدراسة األولية،  38 ـالبلدان الأصل ومن  - 14
االستبيانات وردت . وةوطنيي إلى تعيين جهات اتصال رسمبادرت بشكل التي  30  ـلبلدان السوى ا

تكملة  ال وطنية 18من المس يا )5(أفريقيا  كٍل من من جهات اتص ، وأمريكا )3(، وأوروبا )4(، وآس
مالية )5(الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي   1ومن أفريقيا،  2ن البلدان (م 7 . وكانت)1(، وأمريكا الش

يا، و ية ومنطقة البحر الكاريبي)  4من آس كا الالتين أن  لمجموعة التي اعتبراتنتمي إلى من أمري
ية من المجموعة  11البلدان ال في حين انحدرت "تقييدية"، يمكن أن تكون طرها القانونية أ المتبق

يا وأوروبا، و من كلٍ  3"مواتية" (أطرها القانونية يمكن أن تكون   التي اعتبر أن  1من أفريقيا وآس
 ).من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومن أمريكا الشمالية من كلٍ 

 

تبيان، التي ه تتناولولم  - 15 ت على ذه المنهجية القائمة على االس الحكومات الوطنية، عرض
ات وتأثيرات ال ياس ة بالبذور على  لوائحالقوانين والس عمد إلى تولم األمن الغذائي والتغذية، الخاص

أصحاب الحيازات الصغيرة على موارد وراثية نباتية كافية ومتنوعة ومكيّفة  م إمكانية حصوليقيت
 .لمزارعينلاألصناف/السالالت األصلية أسعار معقولة، بما في ذلك ا وبمحليً 

 النتائج واالستنتاجات الرئيسية - اخامسً 

ات لم تكن ال - 16 اين دان  تيبين مجموعتب ة يمكن أن تكون البل انوني ا الق التي اعتبر أن أطره
ات القوانين والتنفيذ مجال في  "مواتية" أن تكون"تقييدية" و ياس ة بس ما جلية كالبذور الخاص

فعلى سبيل المثال،  الخاصة بكل منها. المتعلقة بالبذور التنظيميةالصكوك أحكام وحي بذلك تكانت 
بةوحتى  كوك التنظيمية لأكبر مجال إلى  بالنس ة الختالف المفترض في الص ، أي لبذورباالخاص

 يمكنالتي   7ـأربعة من البلدان ال ردت، األصناف/السالالت األصلية للمزارعينالقدرة على تسجيل 
جيل القانونية  هاأطرأن تكون  لية للمزارعين"تقييدية" بأن تس الالت األص ناف/الس ألة  األص مس

درجة افتراض وجود الدراسة التي خلصت إليها نتائج اللم تؤكد هكذا، الناحية القانونية. و  من ةممكن
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من من التجانس  يةعال ألة . وهذمتباينةض أنها مجموعتي البلدان التي يفترض بالنظر  ةمفهومه مس
ة باقوانين الإلى أن  تبعد عادة ما لبذور الخاص ريح ال تس كل ص لية بش الالت األص ناف/الس األص

جيل. وعملية من  للمزارعين لية للمزارعينفإن  ،أيًا كان األمرالتس الالت األص ناف/الس  نل األص
توفيت جيل، ممّ األحيان  غالبً في  س جيلها قد ال يكون متطلبات التس ا ممكنً أمًرا ا يعني أن تس

 .الناحية العملية  من

كوك فإن أحكام المن ثم، و - 17 تخدمة في الخاص باالتنظيمية ص نيف لم تكن لبذور المس التص
ة ب اس ايير حس ةمع افي درج ا  ةك ذه أثير تنفي ة ت على تنوع الواقع أرض في للتنبؤ بكيفي

لية للمزارعين الالت األص ناف/الس ات أل عيناتالقوم عملية أخذ أن ت. ويجب األص تجرى ي دراس
تقبل في ال أنها عمس ية من ش اس مثلما  – بلدانالتباينات داخل المراعاة لى معايير أخرى أكثر حس

كل مختلف األمر تفعل البلدان، في واقع يل. فباختالف ، لتنفيذ اللوائح بش بيل المثالالمحاص  ،على س
 من المحاصيل األساسية.أكثر مة راصقيمة أعلى للوائح التي تتميز بالمحاصيل تخضع 

غير  األصناف/السالالت األصلية للمزارعين سويق بذورخضوع تما يشير إلى  ثمةوليس  - 18
جّ  ات  أوخالل تنفيذ للتقييد من  ،لةالمس ياس ة بإنفاذ قوانين أو س  4بلدان ( 8غ ولم تبلّ  البذور.خاص

جّ  اتمن كل مجموعة) عن اتخاذ أي إجراء ناف غير مس د بيع أص اتخذت إجراءات حيثما لة. وض
على فول الصويا كمعظمه باألنواع الصناعية (  ذلك فيتعلّق لة، عقابية ضد بيع أصناف غير مسجّ 

بيل الذكر تخدمة في األنواع  ) أوس تالمس بيل المثال) راالخضك( ةنالبس ارة من ، على س دون أي إش
تهدفتعقابية كانت الجراءات اإلإلى أن  لية  على وجه التحديد س الالت األص ناف/الس األص

ات والأن إنفاذ األمر  . وواقعللمزارعين ياس ة ب لوائحالو قوانينالس في يركز يبدو البذور الخاص
 األصناف/السالالت األصلية للمزارعينعلى المحاصيل "ذات القيمة العالية"، بدال من المقام األول 
 لة.غير المسجّ 

في مسألة صعبة األصناف/السالالت األصلية للمزارعين تسجيل الذي كان فيه  الوقتوفي  - 19
واء  تعتمدفي البلدان التي  -كثير من األحيان ات بذور "تقييدية" و"مواتية" على حد س ياس قوانين/س

كل  تطبق اإلنفاذالمعنية القائمة على وكاالت ت الغالًبا ما كانإنه ف – ب ف جزئيبش قوانين الحس
بينما . وعلى األطالق تطبقها ال  ) أومعينة مثًال  حاصيلإلى مالبذور (بالنسبة الخاصة ب سياساتالو
جّ  اتمن كل مجموعة) عن اتخاذ أي إجراء 4بلدان ( 8غ تبلّ  لم ناف غير مس ويق أص د تس لة، ض

تسويق ب إبالغهاإجراءات إنفاذ بعد على الدوام أنها ستتخذ إلى ا بلدً  18بلدان فقط من أصل  5أشارت 
 لة.  أصناف غير مسجّ 

ويق بذور حظر عدم إنفاذ اللوائح التي ت أنإّال  - 20 رورة أن هذه اللوائح معينة ال تس يعني بالض
أعمال القيام باللوائح، يجوز للمواطنين االمتناع عن حيثما ال يجري إنفاذ  حتىو. تأثيرلها أي يس ل

ويق كمحظورة،  لية للمزارعين تس الالت األص ناف/الس جلةغير األص بيل المثال المس ، من على س
 .التوجيهات أجل االمتثال للقانون أو

ُجلتو - 21 جيل فقط ثالث حاالت  س لية حاول فيها المزارعون تس الالت أص ناف/س أص
التسجيل لرفض المستند إليها األسباب المذكورة  وإن. باءت بالفشلولكن محاولتهم هذه للمزارعين 

وما لوحظ صنف بين وصف الالتباين أوجه ، وبالمرض إلصابةاقابلية في على وجه التحديد تمثلت 
درالمحلي مجتمع ال عدم وجود ترخيص بذلك منفي الميدان، و نف مص أن الص هذه ؛ ومن ش

باب  جيل أي األس نف أن تمنع تس الجهة التي تقوم بذلك. آخر بغض النظر عن كيفية تربيته أو ص
جيل عملية يها م تنجح فلالعدد المنخفض على ما يبدو للحاالت التي ولكن  الالت تس ناف/الس األص

لية للمزارعين  رورة أن األص جيل متطلبات ال يعني بالض  . وواقعأثيرتأي ال تنطوي على التس
بب اراألمر أن المز تقرار واختبار القيمة امتطلبات التمعين قد ال يحاولون، بس اق واالس يز واالتس

تخدام بة إلى الزراعة واالس جيل  بالنس ناف بعض أنواع النباتات، تس لية ألص الالت أص ناف/س أص
كل القانون  نصّ إّال إذا ، للمزارعين ربش بيل المثال على ذلك، من خالل يح ص تعديل على س

 .متطلبات التمايز واالتساق واالستقرار
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جيل  - 22 وفي الحاالت التي أعربت فيها مجموعات أو منظمات المزارعين عن اهتمامها بتس
الال ناف/س لية للمزارعينأص بح ، ولكن ت أص عب أو المكلّ حيثما أص بب  ف القيام بذلكمن الص بس

ير إلى اللوائح لية للمزارعينمنع بيع أنه تم ، لم يكن هناك ما يش الالت أص ناف/س أو تبادلها  أص
 يذكر. تسجيلأي بيعها وتبادلها دون  ؛ إذ تمرسمي غيربشكل 

البذور ن قبيل بيع تحمي ممارسات، م اأحكامً  تتضمن عدد من البلدان تشريعاتكانت لدى و - 23
ورة لديها أحكام تعفي  كانتبين المزارعين، أو فيما  يل  ةفعليبص قيمة التي تنطوي على المحاص

مية البذور غير الونظم أقل تجارية  من هذا و. تطبيق الالئحةتباع فيها بذورها من نطاق التي رس
تيمكن المنطلق،  ات نتاج اس ياس تهدف في ال  مل  الوطنيةلوائح والقوانين والأن إنفاذ الس عادة يكن يس

ية للمزارعينا ل الالت األص ناف/الس لدان التيألص عدد المحدود من الب  تم  ، على األقل في ال
لبي أثير توبالتالي فإن أي   تحليلها، لية للمزارعينا تنوعيطال س الالت األص ناف/الس قد يكون  ألص

 .بسيًطا

ط ال يعني عدم وجود قيود إن و - 24 رورة الترويج النش لية لبالض الالت األص ناف/الس ألص
ل أنه من ذلك إلى   عزىوي .للمزارعين ) ة"مواتيبلدان " 8و"تقييدية" بلدان  4( 12 ـالبلدان الأص

 2لدان (ب 5، لم تسجل أمر ممكن األصناف/السالالت األصلية للمزارعينحيث أشير إلى أن تسجيل 
لية للمزارعيا  من اأيً ) ة"مواتي" 3و"تقييدية" منها  الالت األص ناف/الس لك ن. وقد يكون مرد ذألص
ألصناف/السالالت األصلية ا االهتمام أو الحاجة أو الموارد البشرية أو المادية الالزمة لتسجيلقلة 

رصة وجود ف، رغم ألصناف/السالالت األصلية للمزارعيناعدم تسجيل عود د ي. كما قللمزارعين
بيل المثال، قد ينطبق ذلك، في حال لم تكن هناكو. حوافزال قلةذلك، إلى فعل  أية منافع ، على س

ة،  ة على غرار ملموس عار أو زيادة الحص وق، قد تفي ارتفاع األس أ عالس تثمارات نش ن االس
 .موارد لتسجيل أصناف المحاصيلوقت و  ما يلزم مناإلضافية في 

 ألصناف/السالالت األصلية للمزارعيناأحكام لتشجيع إنتاج وجود بلدان فقط عن  3 وأبلغت - 25
يطً  إجراءات  بلدان عن 6أبلغت بينما ، هاأو بيع جيللعلى العموم ا أكثر تبس الالت  تس ناف/س أص

لية للمزارعين ناف األخرى  عنمختلفة  أص أن تكرس البلدان  الهتمامبا الجديرمن لعلّه و. األص
 .للمزارعينألصناف/السالالت األصلية اتسويق زيادة ا لتحفيز جهودً 

جيل  وقد - 26 عى مجموعات المزارعين أو المنظمات األخرى إلى تس الالت ال تس ناف/س أص
غ ، لم يبلّ أمر ممكنالتسجيل  أنإلى فيها أشير التي  12الـ البلدان من بلدان  7في ف. أصلية للمزارعين

جيل  الالت عن وجود حاالت طلبت فيها مجموعات المزارعين أو منظمات أخرى تس ناف/س أص
لية للمزارعين باب المذكورة أعاله ة وقد تعزى قلّ . أص جيل -الطلبات إلى األس  قد تكون مهمة تس

لية للمزارعين  الالت األص ناف/الس بة تعبة ماألص ال  قد  ، أوارعينمجموعات المزإلى للغاية بالنس
ال يكون   يأنه في الحاالت التاستنتاج ويمكن . جهود إضافيةكون المنافع المجنية تستحق عناء بذل ت

 بصرامة،تم إنفاذه المحاصيل واألصناف أو ال يإلى كل ا بالنسبة األصناف إلزاميً  إنفاذ تسجيلفيها 
جيل ف لية للمزارعينقد ال تكون هناك حوافز قوية لتس الالت األص ناف/الس وكما لوحظ في . األص

جّ  لية للمزارعينل أحد البلدان، حيث لم تس الالت أص ناف/س ويقها ، ولكن أص تم الترويج لها وتس
ع من جانب  جيل فقد  ،المنظمات غير الحكومية ومجموعات المزارعينعلى نطاق واس اعتبر تس

 .األصناف/السالالت األصلية للمزارعينتعزيز إنتاج و/أو بيع بذور " لغير ضروري" األصناف

جهات االتصال قامت  نبلدامن ال 18من تتألف ا هذه النتائج إلى عينة صغيرة نسبيً  وتستند - 27
ة الوطنية التابعة لها بالرد على ال ائيةاالدراس تقص تعتمد وال تمثل العينة جميع البلدان التي . س

ات  ياس ة بالقوانين وس يناريوهات الممكنة لكل تعكس   والبذور، خاص ات القوانين ولالس ياس س
التي ردت على  ،الوطنيةاالتصال جهات برز أن تيتوقع فيه كان الوقت الذي وفي . البذورالخاصة ب

ائية تقص ة االس ات القوانين والجميع جوانب تنفيذ  ،الدراس ياس ة بس التابعة  بلدانالالبذور في الخاص
اور مع  لها لطاتوأن تتش لحة اب حصألبذور وربما مع ابالمعنية الوطنية  الس ب مص آخرين، حس

وضح عن صورة أتكوين ول غير واضح. ذلك فعالً قيامها ب دىم تحقيقًا لهذا الغرض، فإناالقتضاء 
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إجراء مقابالت شخصية تعين البذور، قد يخاصة بتنفيذ سياسات وقوانين الممكن أن تنشأ عن آلثار ا
من ثم، وة. مشاركمن البلدان الكل بلد لا من أصحاب المصلحة ا وأكثر تنوعً مع مجموعة أوسع نطاقً 

يات بلورة أولى نحو  اعتبار هذه النتائج نهائية، بل خطوةعدم ينبغي  ة إجراء من أجل فرض دراس
، جهةالبذور من الخاصة بقوانين السياسات والألي عالقات ممكنة بين تنفيذ في المستقبل أكثر دقة 

من خدمة من قبلهم تالمتاحة للمزارعين والمس الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنوع
 .أخرى جهة

ياسات الزراعية أو الت، مثل عديدةعوامل ثمة و - 28 روسع الالس واق أو  يحض أو تنمية األس
ولذلك، يجب أخذ . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعلى تنوع تؤثر التغير االجتماعي، 

بان في التأثيراتها  ات وممكنة لفي أي اعتبارات لآلثار الحس ياس ة بالبذور على قوانين اللس الخاص
يمكن   هأنمراعاة ينبغي  ا. كمللمزارعينالنباتية لألغذية والزراعة المتاحة  الموارد الوراثية نطاق

ات ولل ياس ة ب  قوانينالس غير  ت، وإن كانةيجابيعلى آثار إفي الواقع نطوي تأن   البذورالخاص
ر بة إلى ، ةمباش لقدرة أن اذلك إلى عزى وي. الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنوع بالنس

بة إلى قد تكون بمثابة حوافز تيحها التنبؤ التي تعلى  تيراد بالنس مي إلنتاج أو اس قطاع البذور الرس
 .على الفورجلية أصناف جديدة، وهي آثار قد ال تكون 

طريقة ن فهم اليحسؤدي إلى تعت على مدى فترات زمنية أطول أن تمِّ ويمكن لألدلة التي جُ  - 29
ريعات على ال تطرأالتي التي يمكن أن تؤثر بها التغييرات  ة بتش البذور على تنوع إمدادات الخاص

البيانات قلة طولة لتنفيذ السياسات قد تتأثر بمهذه الدراسة النبثقة عن أن االستننتاجات الم. إّال البذور
ية ال بوطة األساس وص المتاحة مض  قبل سنّ  تنوع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبخص

ات وال ياس ة بقوانين الس أنه أن يجعل تقدير أي تغييرات الحقة وإقامة . البذورالخاص وهذا من ش
 .ية عملية صعبةعالقات سبب

ة ألوينبغي  - 30 طلع بها في الي دراس تقبل يض أن آمس ات والثار بش ياس ة قوانين الس الخاص
تخدمأّال البذور ب تولكن أدلة بالوكالة،   تس رة معلم أن تس لحة المتعددين مباش حاب المص  -ن أص
 البذور ومربي النباتات ووكالء اإلرشاد الزراعي،المعنية بسلطات الالمزارعين ومنتجي البذور وك

 على سبيل الذكر ال الحصر.

 ةالمطلوب اتالتوجيه - اسادسً 

 :لقيام بما يليا في جماعة العملقد ترغب  - 31

  ا بالدراسة؛لمً اإلحاطة ع  )أ(
الدعم للبلدان من أجل وضع أو مراجعة والتوصية بأن تطلب الهيئة إلى المنظمة تقديم   )ب(

ة بالبذور ريعاتها الوطنية الخاص اتها وتش ياس أن مع مراعاة  ،س الدليل الطوعي بش
 .الصادر عن الهيئةوضع السياسات الوطنية الخاصة بالبذور 


