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 تقرير عن حالة التعاون مع منظمات دولية أخرى
 

 مقدمة -أوال 
 

مشروع جدول أعمال الدورة األولى للجهاز بشأن  اللجنة المؤقتة في اجتماعها الثاني قررت -1
 .1دولية أخرىتضّمن تقريرًا عن حالة التعاون مع منظمات وقد الرياسي 

 
بأن يتعاون أو غير مباشر مباشر بشكل  تقضيالوثيقة أحكام المعاهدة التي هذه تستعرض  - 2

 ددوهي تح. مع منظمات دولية أخرى، وأنواع التعاون التي قد تكون معنية باألمرالجهاز الرياسي 
ألطراف للحصول على متعدد اال هانظاممباشرة بالمعاهدة والصلة الالعمليات الدولية الجارية ذات 

تتناول وهي . ذا الخصوصه به آي يتمكن الجهاز الرياسي من دراسة مواقفالمواد واقتسام المنافع
البيولوجي، وبين المنظمة  التنوع اتفاقيةفي اآلونة األخيرة بين المنظمة والتي تمت االتفاقات 
ي بأخذها بالحسبان لدى قيامه الفكرية، والتي قد يرغب الجهاز الرياس للملكية العالمية والمنظمة

 .التعاون مع هاتين المنظمتينإرساء ب
 
 ،15وتقّر المعاهدة، في المادة  - 3
 

بأهمية مجموعات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموجودة خارج مواقعها 
ية الطبيعية المودعة لدى المراآز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشار

 .المعاهدةللبحوث الزراعية الدولية لهذه 
 
بدور هام في وبالتشاور مع الجهاز الرياسي،  ،الزراعية للبحوث الدولية المراآزستضطلع  - 4

المراآز التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية  العالقات مع يتّم تناولو. دعم تنفيذ المعاهدة
مجموعات يها من لد وتضَع ما على اتفاقات مع الجهاز الرياسيع توقَّإلى أن ة دعوَّم، الالدولية

في الوثيقة التي تحمل عنوان وذلك تحت إطار المعاهدة، موجودة خارج مواقعها الطبيعية 
 للجماعة التابعة الزراعية للبحوث الدولية والمراآز الرياسي الجهاز بين االتفاقات مشاريع"

طرق ت ولذا ال ت.2"الصلة ذات الدولية المؤسسات من وغيرها الدولية الزراعية للبحوث االستشارية
  . إليها هذه الوثيقة

 
وقد يرغب الجهاز الرياسي أيضًا في . المنظمات الحكومية الدوليةمسألة  هذه الوثيقة تعالج - 5

 وصف لالتصاالت التي جرت مع ثمةو. أن يبحث العالقات مع المنظمات غير الحكومية الدولية
األمانة المؤقتة مع المنظمات ذات التي أجرتها تصاالت تقرير عن اال" مات في الوثيقةهذه المنظ

 .4تقرير عن أنشطة األمانة المؤقتةالوثيقة آذلك في و" 3الصلة للترويج الستراتيجية التمويل
  التعاون الذي تطلب المعاهدة إقامته -ثانيا

 
من المنظمات متنوعة  الرياسي وطائفة هازجتطلب المعاهدة مباشرًة إقامة تعاون بين ال - 6

 :ز، والتي تنص على أن إحدى مهام الجهاز الرياسي هي3-19 ذلك في المادة يظهرو. الدولية

                                                      
تقرير االجتماع الثاني لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها ، CGRFA/MIC-2/04/REPالوثيقة   من 26الفقرة   1

 .اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 .IT/GB-1/06/9 الوثيقة   2
 .IT/GB-1/06/Inf.9 الوثيقة   3
 .IT/GB-1/06/Inf.3 الوثيقة   4
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 تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك إقامة

أن المسائل التي  على وجه الخصوص مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بش
 بما في ذلك مشارآة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار ،تغطيها هذه االتفاقية

 .هذا التعاون
 
 :5-20ويظهر ذلك في مهام أمين الجهاز الرياسي، في المادة  - 7
 

 األمين مع المنظمات األخرى وأجهزة المعاهدات، بما فيها على وجه الخصوص يتعاون
 .تفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على تحقيق أهداف هذه المعاهدةالاأمانة 

 
 :إلى مثل هذا التعاون تحت العنوانين التاليين االحتياجات تجميعويمكن  - 8
 

 البيولوجي؛ التنوع اتفاقية مع التعاون •
 .استراتيجية التمويليخص  فيما ىالتعاون مع منظمات أخرو •

 
 البيولوجي التعاون مع اتفاقية التنوع

 
دعمه البيولوجي  التنوع اتفاقيةمؤتمر األطراف في قّدم طوال المفاوضات بشأن المعاهدة،  - 9
 : أنهلعملية، آمال
 

الهام الذي سيكون للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  بالدور ]د[عترف ا"
 الهام لنسبة إلى حفظ هذا المكوّنلألغذية والزراعة، باتساق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، با

من التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وإلى الوصول الميّسر إلى الموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وإلى التقاسم العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من هذا 

 5".االستعمال
 

. اتفاقية التنوع البيولوجيعاهدة بحيث  تنسجم مع وفي المقابل، فقد تّم تشكيل أهداف الم - 10
 بمنظمة معاهدة بالربط الوثيق لهذا الستتحقق" من المعاهدة على أن أهدافها 1-1ادة ــوتنص الم

فتنص  3-19 أما المادة "األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وباالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 التنوع اتفاقيةمؤتمر األطراف في ز الرياسي للمعاهدة مع   على أن يتعاون الجهابوجه خاص
 : ويعمل الجهاز الرياسي على. البيولوجي

 
 بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع اإلحاطة )ل(

 البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات األخرى ذات الصلة؛
 
 في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة  مؤتمر األطرافإبالغ )م(

المعاهدات األخرى ذات الصلة، حسبما يكون مالئما، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ  هذه 
 .االتفاقية

 
سيتم السعي لدى وضع النظام العالمي لإلعالم " تنص على أنه 1-17وأخيرًا، فإن المادة  - 11
 "في اتفاقية التنوع البيولوجيمات المعلوآلية تنسيق مع تعاون لل

                                                      
 .6/سالساد القرار   5
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بين المنظمة على صعيد السياسات تقني وفي المجال ال اآبير امستمر اتعاون آما أن هناك - 12
آما يتضح من ، اتفاقية التنوع البيولوجيوالزراعة التابعة لها و لألغذية الوراثية الموارد هيئةو

 6."والزراعة لألغذية الوراثية واردالم وهيئة الرياسي الجهاز بين العالقات"الوثيقة 
 

األعمال التي تقوم في المقام األول على  ترآيزالينصب  حالة اتفاقية التنوع البيولوجي،وفي - 13
 وتقاسم على الموارد الوراثيةصول المعنية بالحجماعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة بها 

 وإجراء  وتقاسم منافعهاموارد الوراثيةعلى الصول ، والمكلفة بوضع نظام دولي للحمنافعها
، Curitiba (ألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيالثامن  لمؤتمر ال وقد اتخذ. المفاوضات بشأنه

 . عددًا من القرارات ذات الصلة بالجهاز الرياسي والمعاهدة) 2006آذار / مارس31-20البرازيل، 
منظمة إلى  األعمأما اإلشارات (. تهذه القرارامقتبسات من  7 بهذه الوثيقة1 المرفق وترد في

 تحت العناصر التي وضع خّطتسهيًال للبحث،  ،قد تمو. )لم يجر اقتباسهااألغذية والزراعة ف
ب عليها في يتتطرق للجهاز الرياسي مباشرة في تلك القرارات، والتي قد يرغب الجهاز في أن يج

 :االجتماع الحالي، وهذه العناصر هي
 

 .8 و 3، الفقرتان الحصول على الموارد وتقاسم المنافع ،4/الثامنالقرار  •
 .15، الفقرة التعاون مع المنظمات والمبادرات واالتفاقات األخرى ،16/القرار الثامن •

 
 

 الزراعي يالبيولوج التنوع ،23/القرار الثامن •
  .10والزراعة، الفقرة  لألغذية البيولوجي التنوع عن الشاملة المبادرة  -ألف 

 .3المورثات، الفقرة  الستخدام المقيدة  التكنولوجيات -جيم  
 

تعاون مع أمانة اتفاقية التنوع عامة للعت المنظمة على مذآرة ، وّق2005أيار /في مايو - 14
وفر إطارا يمكن من خالله إرساء التعاون ت يوه، ) بهذة الوثيقة2المرفق وهي ترد في (البيولوجي 

، والتي تصف ديباجةالالفقرة الثالثة من جهاز الرياسي إلى لونلفت انتباه ا. هبين المؤسستين وتعزيز
 دستور  من14بموجب المادة (ملِزم ذات طابع دور المنظمة في توفير إطار التفاقات قانونية دولية 

عدد من الصكوك والعمليات المتفق عليها دوليا في مجال السياسات، و ،المعاهدة، بما فيها )المنظمة
خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها "يشمل ا بم

 ".المستدام
 

 التعاون مع المنظمات األخرى فيما يخص استراتيجية التمويل
 

جرى سواء  ُتي في حسبانها عددا من األنشطة، الت8لمعاهدةالتابعة لاستراتيجية التمويل تأخذ  - 15
،  المباشرغير الواقعة تحت تصرفها تلكأم   المباشرتحت تصرفهاالواقعة لموارد من خالل ا

   : أ، تحديدًا4-18وبموجب المادة 

                                                      
 .IT/GB-1/06/15 الوثيقة   6
من القرارات التي "  خاضعة للمصادقة والصياغة النهائية-نسخة أولية "سوى هناك كن ي لدى إعداد هذه الوثيقة، لم  7

advance-decision-08-cop/08-cop/cop/meetings/doc/org.biodiv.www://http-:اعتمدها مؤتمر األطراف متوفرة على الموقع 
pdf.en.  هذه الوثيقة بمختلف اللغات إال على لنسخ  1المرفق  والنص متوفر على اإلنترنت باإلنجليزية فقط، ولذا ال يحتوي

 .يزي لالنص اإلنج
 .يجية التمويل للمعاهدة الدوليةمشروع استرات ، IT/GB-1/06/5الوثيقة   8
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تتخذ األطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والمالئمة، في إطار األجهزة الرياسية لآلليات 
م لتخصيص الدولية، والصناديق واألجهزة ذات الصلة لضمان منح األولوية واالهتما

 .الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة
 

 جماعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بالالئحة الداخلية والالئحة المالية للجهاز طلبت - 16
 األمانة من) 2005آانون األول / ديسمبر17-14،روما(الرياسي وباالمتثال وباستراتيجية التمويل 

إقامة اتصاالت مع المنظمات ذات الصلة للترويج الستراتيجية التمويل ولدعوة هذه "المؤقتة 
تقرير  "عنوانالتي تحمل وثيقة م الوتقدِّ. "المنظمات للمشارآة في الدورة األولى للجهاز الرياسي

 9"رويج الستراتيجية التمويلعن االتصاالت التي أجرتها األمانة المؤقتة مع المنظمات المعنية للت
 .10 االتصاالتتلكللجهاز الرياسي معلومات عن 

 
  الدولية األخرىمنتديات العمليات ذات الصلة الجارية في ال-ثالثا

 
تواصلت نقاشات دولية رئيسية بشأن مسائل ذات صلة مباشرة بالمعاهدة، وتتعلق  - 17

ى مدى فترة اللجنة المؤقتة، وال سيما في ثالثة بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها، عل
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولجنتها اتفاقية التنوع البيولوجي وأجهزتها الفرعية؛ :  هيمنتديات

؛ الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكولور
. جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارةالمعني ب العالمية تجارةال والمجلس التابع لمنظمة

عددا آبيرا من االجتماعات في هذه المنظمات، وعملت، حيثما آان وحضرت األمانة المؤقتة 
 . اللجنة المؤقتةوأعمالمناسبا، على توفير معلومات حول نصوص المعاهدة 

 
ذات  صورة عن العديد من التفاعالت 11"المؤقتة مانةاأل أنشطة عن تقارير"الوثيقة وتقدم  - 18

 ،وبوجه خاص،  األمانة المؤقتة آل منبينالتي حدثت خالل الفترة االنتقالية الصلة بالمعاهدة 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولجنتها الحكومية ، واتفاقية التنوع البيولوجي وإجهزتها المختلفة

 .فكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكولورالدولية المعنية بالملكية ال

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولجنتها الحكومية الدولية المعنية
  بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكولور

في المقام األول على انصب الترآيز لمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الحالة الخاصة با - 19
لجنتها الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية عمل 

 ومنظمة التجارة لمنظمة العالمية للملكية الفكريةاوفي هذا السياق، وفيما يخص . والفلكولور
باشرة بالمعاهدة، بما فيها العالمية بوجه أعم، يجري نقاش طائفة من المواضيع ذات الصلة الم

الطلبات   حالةفي وذلك للموارد الوراثية،ي نمنشأ قانوأو /مصدرأو /الدور المحتمل لشهادة منشأ
، وفي حال االتفاق على مثل هذا هذا المنتدى في األمانة المؤقتة أشارت وقد .منح البراءاتالمقدمة ل

اهدة المتعدد األطراف للحصول على المواد نظام المعمن اآلتية المواد وجوب أن تعلن الصك، إلى 
االتفاق الموحد لنقل  على أن يقوم عن أصلها بوصفه النظام المتعدد األطراف، وتقاسم المنافع

  . مثل هذه الشهادةمقام المواد
 

                                                      
 .IT/GB-1/06/Inf. 9 الوثيقة   9

تقرير عن أنواع التمويل والمساعدة والمؤسسات التي لها اختصاصات "، 29 رقم ساسيةاألدراسة الورقة أنظر أيضا   10
 ."متصلة باستراتيجية تمويل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 .IT/GB-1/06/Inf.3 الوثيقة   11
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آما يود الجهاز الرياسي أن يعلن أنه قد تم المصادقة على اتفاق بين منظمة األغذية   - 20
ومما ينص عليه . 12 وسُيوقَّع عليه قريبًاالمنظمة العالمية للملكية الفكريةولمتحدة والزراعة لألمم ا

 حقوق المزارعين : بشأن عدد من المواضيع ذات الصلة بالمعاهدة، بما في ذلكلتعاوُنا هذا االتفاق
وصول زراعة؛ الل الموارد الوراثية لألغذية وا؛ة الزراعيةي الحيوكنولوجياومعارفهم التقليدية؛ الت

ما هو آما أنه ينص على وجود تعاون فني، حسب.  ونقلها في قطاعي األغذية والزراعةللتكنولوجيا
 ، بشأن مسائل ذات صلة بالصكوك الدولية التي تشرف عليها المنظمتان، بما فيها المعاهدةمالئم
ياسي في إن آان وقد ينظر الجهاز الر . والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية

 . في اجتماع الحقمالفكرية في هذا االجتماع أ للملكية العالمية يرتئي بحث التعاون مع المنظمة

                                                      
  .doc.E6675J/2005c/conf/bodies/unfao/org.fao.ftp://ftp، على موقع  LIM/2005C/6 يتوفر ذلك على اإلنترنت، في الوثيقة  12
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RELEVANT MENTIONS OF THE TREATY IN THE DECISIONS OF THE EIGHTH 
CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CBD, CURITIBA, BRAZIL (20 - 31 MARCH 
2006) 

More general mentions of FAO are not excerpted. 

Direct requests to the Governing Body are underlined. 

  

Decision VIII/1, Island Biodiversity 

The Conference of the Parties 

1. Adopts the programme of work on island biodiversity annexed to the present decision, as a set 
of actions addressing characteristics and problems that are specific to islands; [...] 

Annex: PROGRAMME OF WORK ON ISLAND BIODIVERSITY [...] 

GOAL 4: ACCESS AND BENEFIT-SHARING OF ISLAND GENETIC RESOURCES 

All access to genetic resources from islands is in line with the Convention on Biological Diversity 
and its relevant provisions and, as appropriate and wherever possible, with the International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and other applicable agreements 
(target 10.1 of the 2010 framework) 

* * * 

VIII/2. Biological diversity of dry and sub-humid lands 

The Conference of the Parties, [...] 

12. Adopts the goals and targets for the programme of work on the biological diversity of dry and 
sub-humid lands contained in the annex to this decision. 

Annex:  PROVISIONAL GOALS AND TARGETS FOR THE PROGRAMME OF WORK 
ON BIOLOGICAL DIVERSITY OF DRY AND SUB-HUMID LANDS 

All access to genetic resources derived from dry and sub-humid lands is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and wherever 
possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 

* * * 

VIII/4. Access and benefit-sharing 

The Conference of the Parties,[...] 

Recalling its decision VII/19, on access and benefit-sharing, [...] 

A. International regime on access and benefit-sharing [...] 

2. Decides to transmit the annex to the present decision to the fifth meeting of the Ad Hoc Open-
ended Working Group on Access and Benefit-sharing for the purposes of continuing to elaborate 
and negotiate the international regime in accordance with decision VII/19 D, as well as, inter alia, 
the following inputs for the elaboration and negotiation of an international regime: 

(a) The outcomes of the group of technical experts on the certificate of origin/source/legal 
provenance;  

(b) A progress report on the gap analysis, and the matrix, and; 

(c) Other inputs submitted by Parties relating to access and benefit-sharing. 

The annex reflects the range of views held by Parties at the fourth meeting of the Ad Hoc Open-
ended Working Group on Access and Benefit-sharing; [...] 
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3. Invites Parties, Governments, indigenous and local communities, international organizations 
and all relevant stakeholders to provide information regarding the inputs on an analysis of existing 
legal and other instruments at national, regional and international levels relating to access and 
benefit-sharing to the Secretariat of the Convention four months prior to the fifth meeting of the 
Working Group on Access and Benefit-sharing; [...] 

6. Requests the Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit-sharing to continue 
the elaboration and negotiation of the international regime in accordance with its terms of 
reference in decision VII/19D and instructs the Ad Hoc Open-ended Working Group to complete 
its work at the earliest possible time before the tenth meeting of the Conference of the Parties; [...] 

8. Invites Parties, Governments, indigenous and local communities, international organisations 
and all relevant stakeholders to submit to the Secretariat further information relevant to the gap 
analysis; 

9. Requests the Executive Secretary to prepare, for the fifth meeting of the Working Group on 
Access and Benefit-sharing, the final version of the gap analysis referred to in decision VII/19 D, 
annex, paragraph (a) (i), bearing in mind that this work will proceed in parallel and not hold up 
the work relating to the elaboration and negotiation of the international regime; [...] 

Annex [...] 

Scope [...] 

3. [The international regime will not apply to the plant genetic resources [of those plant species] 
that are considered by [under annex 1 of] the International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture [or by the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture], 
[when those resources are used for the purposes of that Treaty]. 

4. [The international regime is without prejudice to the FAO International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture and will take into account the work of the WIPO/IGC on the 
intellectual property aspects of sui generis systems for the protection of traditional knowledge and 
folklore against misappropriation and misuse]. 

* * * 

VIII/15. Framework for monitoring implementation of the achievement of the 2010 target and 
integration of targets into the thematic programmes of work 

The Conference of the Parties [...] 

9. Endorses the goals and global outcome-oriented targets integrated into the programmes of work 
on the biodiversity of dry and sub-humid lands, marine and coastal biodiversity, biodiversity of 
inland water ecosystems, mountain biological diversity and island biodiversity, and into the 
expanded programme of work on forest biological diversity, as contained in annex IV to the 
present decision, noting the relationship between these targets and those of the Johannesburg Plan 
of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the Millennium 
Development Goals, and the joint work programme on dry and sub-humid lands between the 
Convention on Biological Diversity and the United Nations Convention to Combat 
Desertification; [...] 

Annex IV: APPLICATION OF THE PROVISIONAL FRAMEWORK OF GOALS AND 
TARGETS FOR 2010 TO THE THEMATIC PROGRAMMES OF WORK OF THE 
CONVENTION [...] 

Goal 10. Ensure the fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of genetic 
resources 

Target 10.1: All access to genetic resources is in line with the Convention on Biological 
Diversity and its relevant provisions  
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• All access to genetic resources derived from forest biological diversity is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and 
wherever possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture.  

• All access to genetic resources derived from mountain ecosystems is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and 
wherever possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture. 

• All access to genetic resources derived from dry and sub-humid lands is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and 
wherever possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture. 

• All access to genetic resources from islands is in line with the Convention on Biological 
Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and wherever possible, with the 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and other 
applicable agreements.  

* * * 

VIII/16. Cooperation with other conventions and international organizations and initiatives 

The Conference of the Parties [...] 

9. Welcomes ongoing cooperation with the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, particularly the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, the 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the International Plant 
Protection Convention, as well as other FAO processes, on issues related to agriculture, fisheries, 
forests and other matters; [...] 

15. Invites the secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture to join the liaison group of the biodiversity-related conventions; 

* * *  

VIII/23. Agricultural biodiversity [...] 

A. Cross-cutting initiative on biodiversity for food and nutrition [...] 

3. Adopts the framework for a cross-cutting initiative on biodiversity for food and nutrition, as 
contained in the annex to the present decision, which builds upon existing national activities; [...] 

10. Invites the governing body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture to take note, at its first meeting, of the cross-cutting initiative and to collaborate 
in its implementation; [...] 

C. Genetic use restriction technologies [...] 

2. Encourages Parties, other Governments, relevant organizations, and interested stakeholders to: 

(a) Respect traditional knowledge and Farmers’ Rights to the preservation of seeds under 
traditional cultivation; 

(b) Continue to undertake further research, within the mandate of decision V/5 section III, on the 
impacts of genetic use restriction technologies, including their ecological, social, economic and 
cultural impacts, particularly on indigenous and local communities; and 

(c) Continue to disseminate the results of studies on the potential environmental (e.g., risk 
assessment), socio-economic and cultural impacts of genetic use restriction technologies on 
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smallholder farmers, indigenous and local communities, and make these studies available in a 
transparent manner through, inter alia, the clearing-house mechanism; 

3. Invites the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture to examine, within the context of its work, priorities and available resources, the 
potential impacts of genetic use restriction technologies with special consideration to the impacts 
on indigenous and local communities and associated traditional knowledge, smallholder farmers 
and breeders and Farmers’ Rights. 
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