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أوالً-ذ مقدمةذ
م

-1م اسرتصتمػقؽةمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم(اهلقؽة)،ميف مدورتفاماظعادؼةماحلادؼةمسارة،مبأػؿقةمادلواردم
اظوراثقةمادلائقةموبضعػفاموبأدوارػاميفمغفجماظـظامماإلؼؽوظوجيمظألشذؼةمواظزراسة،مومبلاػؿاتفاميفماظؿصديمظؾؿقدؼاتم
اظـاذيةمسنمتغريمادلـاخ.موضدمواصؼتمسؾىمأن ؼاؿلمبرغاعجمسؿؾفامادلؿعددماظلـواتمادلواردماظوراثقةمادلائقةمظؿـؿقةمعصاؼدم
األمساك وتربقةماألحقاءمادلائقةمادللؿداعةمواظرذقدة،موتؿوضعمإسدادمحاظةمادلواردماظوراثقةمادلائقةميفماظعامل.م
م
-2م ورحؾتمجلـةمعصاؼدماألمساكماظؿابعةمدلـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(ادلـظؿة)ميفمدورتفاماظلابعةمواظعارؼن،مواظيتم
سؾؿتمباظػعلمباضرتاحمإدراجمادلواردماظوراثقةمادلائقةميفمغطاقمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـوات،م"باظعؿلمادلؼرتحمعنمأجلم
إدارةمادلواردماظوراثقةميفمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءمادلائقة" 1موأسربتم"سنمدعادتفامألنمعدوغةماظلؾوكمسنماظصقدم
اظرذقدمدؿلؿكدممطؿوجقهمهلذاماظعؿل2".موضدمرؾؾتماظؾفـةماظػرسقةمادلعـقةمبرتبقةماألحقاءمادلائقة،ميفمدورتفاماخلاعلة،م
أنمتـابرمادلـظؿةموأنمتؽونمدؾاضةميفماظعؿلمععماهلقؽة،معنمأجلماإلسدادمحلاظةمادلواردماظوراثقةمادلائقةميفماظعامل،مسؾؿاًمأنم
ذظكمرػـ ًامبؿوصرمادلواردمادلاظقة.3م
م
-3م ودوفمتلؿعرضماهلقؽةميفمػذهماظدورةمحتؾقلمدقادةمحتدؼدماظـطاقمادلؿصؾةمبادلواردماظوراثقةمادلائقة،موحاظةم
إسداد محاظة مادلوارد ماظوراثقة مادلائقة ميف ماظعامل م(اظؿؼرؼر) .موغظراً مإدي محاظة مإسداد ماظؿؼرؼر ،مضد مترشب ماهلقؽة ميف ماظـظر ميفم
إعؽاغقة مإغااء مذياسة مسؿل محؽوعقة مدوظقة مععـقة مبادلوارد ماظوراثقة مادلائقة مظألشذؼة مواظزراسة ،مبفدف مإسداد ماظؿؼرؼرم
وادؿؽؿاظه.م
م
-4م وتعرض مػذه ماظوثقؼة مباخؿصار ماظدور ماظددؿوري مجلؿاسة ماظعؿل ماظػـقة ماحلؽوعقة ماظدوظقة ماظؿابعة مظؾفقؽة،م
ووزقػؿفا،موررؼؼةمسؿؾفا،موتارحماإلجراءاتماظيتمجيوزمسنمررؼؼفامتاؽقلمذياسةمسؿلمجدؼدة.موتػقدماظوثقؼةمأؼضاًم
سن مإغااء معلؿؼؾؾي مجمؿوسة مسؿل مادؿاارؼة مجدؼدة متابعة مظؾؿـظؿة موععـقة مبادلوارد مواظؿؽـوظوجقات ماظوراثقة ميف مجمالم
عصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءمادلائقة.مأخرياً،متؿضؿنمػذهماظوثقؼةمتؼرؼراً معؼدَّع ًا معنمادلدؼرماظعاممباأنماظربغاعج،مواآلثارم
ادلاظقةمواإلدارؼةمادلرتتؾةمسؾىمإغااءمذياسةمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةمععـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسة.م
م
م
م
م

1مماظػؼرةم51معنماظوثقؼةم.FIEL/R380
2مماظػؼرةم19معنماظوثقؼةم.FIEL/R380
3مماظػؼرةم28معنماظوثقؼةم.FIRA/R950م
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ثانواً-ذ دورذمجاعاتذالعملذالفنوةذاحلكوموةذالدولوةذ
م
-5م وضاممعؤمترمادلـظؿة،ميفمدورتهماظـاعـةمواظعارؼنميفمأطؿوبر/تارؼنماألولم،1995مبؿودقعموالؼة ماهلقؽةمظقاؿلم
طاصة مجواغب مادلواردماظوراثقة موسالضؿفا مباألشذؼة مواظزراسة .موواصق مادلؤمتر مطذظك مسؾى مأن مؼلاسد ماهلقؽةمذياسات مسؿلم
ضطاسقةمعؿوازغةمجغراصقاًمذاتمرؾقعةمصـقةمحؽوعقةمدوظقة4.مم
م
-6م وتـصماظػؼرةم3معنماظـظامماألداديمظؾفقؽةمسؾىمعامؼؾي5:م
م
()1م جيوزمظؾفقؽةمأنمتـائمذياساتمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةمضطاسقةم("ذياساتمسؿلمضطاسقة")،مؼؿواصرم
صقفاماظؿوازنماجلغرايفمادلـادب،مظؿلؿعنيمبفاميفمجماالتمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمواحلقواغقةمواحلرجقةم
واظلؿؽقة.م
م
()2م تؿؿـل مأشراض مذياسات ماظعؿل ماظؼطاسقة ميف مادؿعراض ماألوضاع مواظؼضاؼا مادلؿصؾة مباظؿـوع ماظزراسيم
اظؾقوظوجيميفمجماالتماخؿصاصمطلمعـفا،موتؼدؼممادلاورةمواظؿوصقاتمإديماهلقؽةمباأنمتؾكمادللائل،م
واظـظرميفماظؿؼدمماحملرزميف متـػقذمبرغاعجمسؿلماهلقؽة،مباإلضاصةمإديمأيمعلائلمأخرىمحتالمإظقفامعنم
اهلقؽة.م
م
()3م حتدّدماهلقؽةمتاؽقلمواخؿصاصاتمذياساتماظعؿلماظؼطاسقة.م
م
-7م ورؾؼاً مظؾػؼرةم 6م عنماظـظامماألداديمظؾفقؽة،مخيضعمإغااءمأيمذياسةمسؿلمضطاسقةمأومأيمجفازمصرسيمآخرم
ظؿؼدؼرمادلدؼرماظعاممدلدىمتواصرماالسؿؿاداتماظالزعةميفماظؾابمذيماظصؾةمعنمعقزاغقةمادلـظؿة،مأومعنمعصادرمعنمخارجم
ادلقزاغقة.موضؾ لماختاذممأيمضرارمؼـطويمسؾىمعصروصاتمتؿصلمبإغااءمأجفزةمصرسقة،مؼعرضمسؾىماهلقؽةمتؼرؼرمعنمادلدؼرم
اظعاممباأنماآلثارماظرباجمقةمواإلدارؼةموادلاظقةمادلرتتؾةمسؾىمإغااءمػذهماألجفزة.م
م

ثالٌاً-ذ مجاعاتذالعملذالفنوةذاحلكوموةذالدولوةذالقائمةذ

م
-8م ذؽؾتماهلقؽة،ميفمدورتفاماظعادؼةماظلابعةميفمؼـاؼر/طاغونماظـاغيم،1997مذياسةمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةم
ععـقة مبادلواردماظوراثقة ماظـؾاتقةمظألشذؼة مواظزراسةموذياسة مسؿل مصـقة محؽوعقة مدوظقةمععـقة مبادلواردماظوراثقة ماحلقواغقةم
ظألشذؼةمواظزراسة 6.موأغاأتماهلقؽة،ميفمدورتفاماظعادؼةماظـاغقةمسارةمادلـعؼدةميف مأطؿوبر/تارؼنماألولم،2009مذياسةم
اظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةماحلرجقةماظيتمسؼدتمأوديمجؾلاتفاميفمأبرؼل/غقلانم.2011م
4مماظػؼراتم68-65معنماظوثقؼةم.C 1995/ REPم
5مماظوثقؼةم.CGRFA-12/09/Inf.2
6مماظػؼرةم10معنماظوثقؼةم.CGRFA-7/97/REP
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-9م واظغرض معن مذياسات ماظعؿل مػذه ماظؿابعة مظؾفقؽة مػو مادؿعراض مضضاؼا ماظلقادات مواظؼضاؼا ماظػـقة مادلؿعؾؼةم
مبفاالتماخؿصاصمطلمع ـفا،موإدداءمادلاورةموتؼدؼمماظؿوصقاتمظؾفقؽاتمباأنمػذهمادللائل،موحبثماظؿؼدمماحملرزميفم
تـػقذمبرغاعجمسؿلماهلقؽة،موطذظكمأيمعلائلمأخرىمحتالمإظقفامعنماهلقؽة.م
م
-10م وضدمضدعتمذياسات ماظعؿل ماظؿابعةمظؾفقؽة معلاػؿاتمطؾريةميفمسؿلماهلقؽة.مصؼدمداػؿتمذياسةماظعؿلماظػـقةم
احلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمتـػقذمخطةماظعؿلماظعادلقةمظصونمادلواردماظوراثقةم
اظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعفامادللؿدامموإسدادماظؿؼرؼرماظـاغيمسنمحاظةمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةم
يفماظعامل.مطؿامضدعتمذياسةماظعؿلمتوجقفاتمباأنمأغاطةمادلـظؿةمظؾـاءماظؼدراتميف معامؼؿعؾقمبصونمادلواردماظوراثقةم
اظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة موادؿكداعفا مادللؿدام موباأن مضضاؼا مأخرى ،معـل مذؾؽات مادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة موعدوغةم
اظلؾوكمباأنمذيعماجلقـاتماظـؾاتقةموغؼؾفا.م
م
-11م وضدموجّفت مذياسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةماحلقواغقة مظألشذؼةمواظزراسة مسؿؾقةم
إسداد محاظة مادلوارد ماظوراثقة ماحلقواغقة مظألشذؼة مواظزراسة ميف ماظعامل موخطة ماظعؿل ماظعادلقة مظؾؿوارد ماظوراثقة ماحلقواغقةم
وداػؿتمصقفؿا.موضدعتمذياسةماظعؿلمػذهمأؼضاًمادلاورةمظؾفقؽةمباأنماألغاطةمواظرباعجماظيتمأُسدتمظؿـػقذمخطةماظعؿلم
اظعادلقةمظؾؿواردماظوراثقةماحلقواغقةموادؿعرضتمعؤخراًممعلودةمادرتاتقفقةمظؾؿؿوؼلموعلودةمخطوطمتوجقفقةمصـقةمأسدتفام
ادلـظؿةمظؿـػقذمخطةماظعؿلماظعادلقةمظؾؿواردماظوراثقةماحلقواغقة.م
م
-12م وتوجّه مذياسة ماظعؿل ماظػـقة ماحلؽوعقة ماظدوظقة مادلعـقة مبادلوارد ماظوراثقة ماحلرجقة مسؿؾقة مإسداد محاظة مادلواردم
اظوراثقةماحلرجقةميفماظعامل.موادؿعرضتمذياسةماظعؿل،ميفمدورتفاماألودي،ماظؿؼدمماحملرزميفمإسدادماظؿؼرؼر،موذدّدتمسؾىم
احلاجةمإديمعؿابعؿهمإثرمسرضهمسؾىماهلقؽة.موأوصتمبأنمتـاضشماهلقؽةمسؾىمدمومأطربماظاؽلمواحملؿوىمادلؿؽـنيمخلطةم
اظعؿلماظعادلقةمحنيمؼصلمإسدادماظؿؼرؼرمإديمعرحؾةمأطـرمتؼدعاً.7م
م
-13م وتؿأظفمحاظقاًمذيقعمذياساتماظعؿلمعنم27مبؾدامسضوا،ممتـلمذيقعمأضاظقممادلـظؿةماظلؾعة،موتُـؿكبميفمطلم
دورةمسادؼةمظؾفقؽة.موسادةمعامحيضرمدوراتمذياسات ماظعؿلمأسضاءمآخرونمعنماهلقؽةمبصػةمعراضؾني .مويفمػذهماظدورة،م
دوفمتلؿعرضماهلقؽةمتاؽقؾةمذياساتماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقة8.م
م
-14م وتردمعلودةماظـظامماألداسمجلؿاسةماظعؿلماظػـقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمعرصق مػذهم
اظوثقؼة.موتؿؾعمعلودةماظـظامماألداديمبصورةموثقؼةممنوذجماظـظامماألداديمجلؿاساتمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةمأخرى،م
مباميفمذظكميفمعامخيصمتاؽقؾةمذياسةماظعؿل9.موجتدرماإلذارةمإديمأغه،مومبوجبماظـظامماألداديمظؾفقؽة،مصإنمخدعاتم
7مماظػؼرةم29معنماظوثقؼةم.CGRFA-13/11/12م
8مماظوثقؼةم،CGRFA-14/13/1ماظؾـدم11معنمجدولماألسؿال.م
9ممباظـلؾةمإديمتاؽقؾةمذياساتماظعؿلماظؼطاسقةماحلؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة،مأُغظرماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/28م
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األعاغةمجلؿاسةماظعؿل،ميفمحالمإغاائفا،مضدمتُوصرػامعنمجاغبماظاعبماظػـقةمادلعـقةميفمادلـظؿةمطفزءمعنمبراعجمسؿؾفام
اظلـوؼة 10.مإضاصةمإديمذظك،مجتدرماإلذارةمإديمأنمادلصارؼفماظيتمؼؿؽؾدػامممـؾوماألسضاءميفمذياسةماظعؿل،موعـاوبقفمم
وعلؿاارؼفم ،مظدىمحضورمدوراتمذياسةماظعؿل،مإضاصةمإديمعصارؼفمادلراضؾنيمخاللماظدورات،متؿؽؾدػاماحلؽوعاتمأوم
ادلـظؿاتمسؾىماظؿواظي11.مم
م

رابعاً-ذ جمموعةذالعملذاالدًشاروةذالًابعةذدلنظمةذاألغذوةذوالزراعةذوادلعنوةذبادلواردذ
ذوالًكنولوجواتذالوراثوةذ

م
-15م وبـاءًمسؾىماضرتاحماظؾفـةماظػرسقةمادلعـقةمبرتبقةماألحقاءمادلائقة،12مبادرتمجلـةمعصاؼدماألمساكميفمادلـظؿة،ميفم
دورتفاماظـاظـةمسارة،مإديم"دسممإغااءمجمؿوسةمسؿلمادؿاارؼةمتابعةمظؾػاوموععـقةمبادلواردمواظؿؽـوظوجقاتماظوراثقةموتؿوديم
إدداء مادلاورة مإدي مادلـظؿة محول مادللائل مادلؿصؾة مبادلوارد ماظوراثقة مادلائقة واظؿؽـوظوجقات مادلؿصؾة مبفا ،مصضالً مسن متعزؼزم
اظؿعاون ماظدوظي ميف مجمال مإدارة مادلوارد اظوراثقة مادلائقة" 13.موباغؿظار مادؿؽؿال ماظصالحقات ،مبإعؽان مجمؿوسة ماظعؿلم
االدؿاارؼةمباظؿعاونمععمخرباءماخؿارتفممادلـظؿةموصؼاًمحلاجاتموعؤػالتمصـقةموسؾؿقةمحمدّدة،مأنمتلؿؽؿلموتدسممبػضلم
خربتفاموعاورتفامسؿلمجمؿوسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسة مسؾىم
أحلنموجه.م
م

خامداً-ذذتقرورذادلدورذالعامذعنذاآلثارذالرباجموةذوادلالوةذواإلداروةذادلرتتيةذعلىذإنشاءذمجاعةذعملذػنوةذ
حكوموةذدولوةذمعنوةذبادلواردذالوراثوةذادلائوةذلألغذوةذوالزراعةذ

م

-16م دقرتتبمسؾىمسؼدماجؿؿاسات مصردؼة مدلدةمثالثةمأؼاممجلؿاسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلؼرتحةمادلعـقةم
بادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسةماظؿؽاظقفماظؿؼدؼرؼةماظؿاظقة:م
م
000م35مدوالرمأعريطي
تؽاظقفمعؾاذرةمظالجؿؿاعم(ترذيةمصورؼةمودعاة)
000م30مدوالرمأعريطي
إسدادماظوثائق
000م50مدوالرمأعريطي
اظؿوثققم(اظرتذيةماظؿقرؼرؼة/اظطؾاسة)
اجملؿوع
م
10مماظـظامماألداديمهلقؽةمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم(اظوثقؼةم،)CGRFA-14/13/Inf. 2مادلادةم.)2(8م
11مماظـظامماألداديمهلقؽةمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم(اظوثقؼةم،)CGRFA-14/13/Inf. 2مادلادةم.)3(8م
12مماظػؼرةم67معنماظوثقؼةم.FIRA/R1006م
13مماظصػقةم7معنماظوثقؼةم.FIPI/R1012م

000م115مدوالرمأعريطي
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-17م وإذامتؼررمسؼدمأولمدورةمجلؿاسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسةم
بنيماظدورتنيماظعادؼؿنيماظرابعة مسارةمواخلاعلة مسارةمظؾفقؽة،مصلققؿاجمادلدؼرماظعاممإديمرؾبمدسممعنمخارجمادلقزاغقة،م
حقث مأغه ممل متُدرَج مأي مخمصصات ميف مبرغاعج ماظعؿل موادلقزاغقة مظؾػرتة م .2015/2014مودقؾزم مإدراج مخمصصات مظدسمم
اظدوراتماظالحؼة،مإعامعنمادلقزاغقةماظعادؼةمظؾربغاعجمأومعنمعواردمخارجةمسنمادلقزاغقة،مأومعنمطالمادلصدرؼن .مإمنامجتدرم
اإلذارةمإديمأنمعلودةماظـظامماألدادي،مطؿامػيمواردةميفمعرصق مػذهماظوثقؼة،مالمتلؿوجبمسؼدمدوراتمسادؼةمجلؿاسةم
اظعؿل.موطؿامػو ماحلالمباظـلؾةمإديمذياساتماظعؿلماظـالثةماألخرىماظؿابعةمظؾفقؽة،مصإنماهلقؽة ،موحلبماحلاجة،مػيم
اظيتمتؼررمعوسد موعدةمدوراتمذياسةماظعؿل.موميؽنمإسادةماظـظرميفمتاؽقؾةمذياسةماظعؿلمسؾىمضوءماالسؿؾاراتماظعاعةم
ظؾفقؽةمباأنمتاؽقؾةمذياساتمسؿؾفا14.م
م
دادداً-ذالًوجوهاتذادلطلوبةذ

م

-18م ضدمترشبماهلقؽةميف:م
م
()1م أن متؼرر معا مإذا مطاغت مترشب مأو مال مترشب ميف مإغااء مذياسة مسؿل مصـقة محؽوعقة مدوظقة مععـقة مبادلواردم
اظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسة؛م
م
()2م أن متلؿعرض معلودة ماظـظام ماألدادي مجلؿاسة ماظعؿل ماظػـقة ماحلؽوعقة ماظدوظقة مادلعـقة مبادلوارد ماظوراثقةم
ادلائقةمظألشذؼةمواظزراسة،مباظصقغةماظواردةميفمعرصقمػذهماظوثقؼة،مبغرضماسؿؿادػا؛م
م
()3م أنمتؼررمعوسدموعدةماظدورةماألوديمجلؿاسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةم
ظألشذؼةمواظزراسة،موصؼاًمظؿوصرماألعوالماظالزعة؛م
م
()4م أنمتطؾبمدسؿاً معالئؿاً معنماظربغاعجماظعاديموعنمخارجمادلقزاغقةمظدوراتمذياسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةم
اظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسة.م
م

14مماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/28م
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ادلرػقذ
م

مشروعذالنظامذاألداديذجلماعةذالعملذالفنوةذاحلكوموةذالدولوةذذ
ادلعنوةذبادلواردذالوراثوةذادلائوةذلألغذوةذوالزراعة
ادلادةذاألوىلذ-ذاالخًصاصاتذ
م
-1م تؼوممذياسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسةم(ذياسةماظعؿل)ممبام
ؼؾي:م
م
م ادؿعراض ماألوضاع مواظؼضاؼا مادلرتؾطة مبادلوارد ماظوراثقة مادلائقة مظألشذؼة مواظزراسة ،موتؼدؼم مادلاورةمواظؿوصقاتمظؾفقؽةمباأنمػذهمادللائل؛م
م حبثماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمبرغاعجمسؿلماهلقؽةميفمجمالمادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسةموأؼةمعلائلمأخرىمحتقؾفاماهلقؽةمإديمذياسةماظعؿل؛م
م تؼدؼممتؼرؼرمإديماهلقؽةمسنمأغاطؿفا.مم
-2م حرصاًمسؾىمأنمتضطؾعمذياسةماظعؿلمباظؿػوؼضمادلؿـوحمهلا،مدؿلـدمإظقفاماهلقؽةمعفاممحمددة.م
م
ادلادةذالٌانوةذ–ذتشكولذمجاعةذالعملذ
م
تؿأظفمذياسةماظعؿلمعنمدؾعةموسارؼنمسضواًمعنماألضاظقمماظؿاظقة:م
م
م
م مخلةمأسضاءمعنمأصرؼؼقاممم مخلةمأسضاءمعنمأوروبامم مخلةمأسضاءمعنمآدقامم مخلةمأسضاءمعنمأعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيبمم ثالثةمأسضاءمعنماظارقماألدغىمم سضوانمعنمأعرؼؽاماظاؿاظقةمم سضوانمعنمجـوبمشربماحملقطماهلادي.مم
ذ
ذ
ذ
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ادلادةذالٌالٌةذ–ذانًخابذاألعضاءذومدةذعضووًهمذ
ؼؿمماغؿكابمأسضاءمذياسةماظعؿلميفمطلمدورةمسادؼةمعنمدوراتماهلقؽة،موحيؿػظونمبعضوؼؿفممحؿىماغعؼادم
م
اظدورةماظعادؼةماظؿاظقةمظؾفقؽة.موهلمماحلقميفمأنمؼُعادماغؿكابفم.م
م
ادلادةذالرابعةذ-ذهوىةذادلكًبذ
م
-1م تـؿكبمذياسةماظعؿلمرئقلفاموغائؾاً مأومأطـرمظؾرئقسمعنمبنيمممـؾيمأسضاءمذياسةماظعؿلميفمبداؼةمطلمدورة.م
وؼلؿؿرمأسضاءمػقؽةمادلؽؿبمػؤالءميفمعـاصؾفممحؿىماظدورةماظؿاظقةمجلؿاسةماظعؿل،موهلمماحلقميفمأنمؼُعادماغؿكابفم.م
م
-2م ؼؿوديماظرئقس،مأومأحدمغوابماظرئقسميفمحاظةمشقابه،مرئادةماجؿؿاساتمذياسةماظعؿل،موميارسمأيموزائفم
أخرىمضدمتؾزممظؿقلريماظعؿل.م
م
ادلادةذاخلامدةذ–ذدوراتذمجاعةذالعملذ
م
تؼررماهلقؽةمعواسقدماغعؼادمدوراتمذياسةماظعؿلموعددػامإذاماضؿضىماألعر.موسؾىمأيمحال،مالمتعؼدمذياسةم
م
اظعؿلمأطـرمعنمدورةمسادؼةمواحدةمطلمسام.م
م
ادلادةذالداددةذ–ذادلراؼيونذ
م
-1م جيوزمألسضاءماهلقؽةمعنمشريمأسضاءمذياسةماظعؿل،مبـاءًامسؾىمرؾبمأعاغةماهلقؽة،مادلاارطةميفمأسؿالماجلؿاسةم
بصػةمعراضؾني.م
م
-2م جلؿاسة ماظعؿل ،مأو مػقؽة مادلؽؿب مغقابة مسـفا ،مأن متدسو مخرباء ،موطذظك مممـؾي مادلـظؿات ماظدوظقة مادلؿكصصةم
حلضورماجؿؿاساتفا.م
م
ادلادةذالدابعةذ–ذتطيوقذالالئحةذالداخلوةذهلوىةذادلواردذالوراثوةذلألغذوةذوالزراعةذ
م
تُطؾّقمأحؽامماظالئقةماظداخؾقةمهلقؽةمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مبعدمإجراءماظؿغقرياتماظضرورؼة،مسؾىم
م
ذيقعمادللائلماظيتمملمتُعاظَجمسؾىمدمومحمددميفماظـظامماألداديماحلاظي.م
م

