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مشروع القرار 2017/7

تطبيق المادة  ،9حقوق المزارعين
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يستذكر اعرتاف املعاهدة الدولية باإلسهام اهلائل الذي قدمتها وستواصل تقدميه اجملتمعات احمللية واألصلية واملزارعون
يف مجيع أقاليم العامل من أجل صون املوارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها كأساس لألغذية والزراعة يف أرجاء العامل
كافة؛
وإذ يستذكر قراراته  2007/2و 2009/6و 2011/6و 2013/8و2015/5؛
وإذ يعرب عن تقديره للمشاورة الدولية غري الرمسية بشأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف لوساكا ،زامبيا ،يف عام ،2007
واملشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف أديس أبابا ،إثيوبيا ،يف عام  ،2010ويأخذ علما بالتوصيات
الصادرة عنهما؛
 -1يالحظ مع التقدير سري عمل املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف بايل ،إندونيسيا،
يف عام 2016؛ ويتوجه بالشكر إىل حكوميت إندونيسيا والنرويج وغريمها على الدعم السخي لتنظيم املشاورة؛ ويتوجه
بالشكر كذلك إىل حكوميت إيطاليا وسويسرا على دعمها املايل للمشاورة؛
 -2يدعو كل طرف من األطراف املتعاقدة إىل النظر يف إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتطبيق املادة ،9
حسب االقتضاء ورهنا بالتشريعات الوطنية ،مبا يتماشى مع تطبيق املادتني  5و 6من املعاهدة الدولية ،وإىل تبادل املعلومات
عن التقدم احملرز يف وضع خطط العمل هذه وتنفيذها؛
 -3يدعو كل طرف من األطراف املتعاقدة إىل إشراك منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة املعنيني يف الشؤون
املتعلقة بإعمال حقوق املزارعني على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة  9من املعاهدة الدولية ،وصون املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتعزيز التوعية وبناء القدرات حتقيقا هلذه الغاية؛
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 -4يدعو األطراف املتعاقدة إىل تعزيز نظم اإلنتاج املستدامة واملتنوعة بيولوجيا وتيسري النهج التشاركية مثل بنوك
البذور على مستوى اجملتمع احمللي وسجالت التنوع البيولوجي على مستوى اجملتمع احمللي ومعارض البذور وتربية النباتات
التشاركية كأدوات إلعمال حقوق املزارعني على حنو ما تنص عليه املادة  9من املعاهدة الدولية ،حسب االقتضاء؛
 -5يدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل اختاذ مبادرات لعقد حلقات عمل إقليمية ومشاورات أخرى
مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك مع منظمات املزارعني ،خاصة الذين يوجدون يف مراكز املنشأ والتنوع
احملصويل ،وذلك لتبادل املعارف واآلراء والتجارب بشأن إعمال حقوق املزارعني على حنو ما تنص عليه املادة  9من املعاهدة
الدولية ،وعرض النتائج على الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي؛
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يطلب من األمني تيسري هذه املبادرات بناء على الطلب ورهناً بالوارد املتوافرة؛
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يقرر إنشاء فريق خرباء تقين خمصص معين حبقوق املزارعني ،يتمتع باالختصاصات الواردة يف ملحق هذا القرار؛

 -8يدعو األطراف املتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،خاصة منظمات املزارعني ،إىل عرض آرائهم وجتارهبم
وأفضل املمارسات كمثال للخيارات املمكنة للتطبيق الوطين للمادة  9من املعاهدة الدولية ،وذلك حسب االقتضاء ورهنا
بالتشريعات الوطنية ،حتضريا للجرد ،ويطلب إىل األمني أن جيمع هذه اإلسهامات وأن يقدمها إىل فريق اخلرباء التقين
املخصص املعين حبقوق املزارعني؛
 -9يشيد مبا اضطلعت به األمانة من عمل لوضع الصيغة النهائية للوحدة التعليمية بشأن حقوق املزارعني ولنشرها؛
ويطلب من األمني نشر هذه الوحدة التعليمية واستخدامها ويدعو األطراف املتعاقدة إىل القيام بذلك؛
 -10ويطلب من األمني مواصلة تنفيذ برنامج بناء القدرات املشرتك بشأن حقوق املزارعني ،مع املنتدى العاملي للبحوث
الزراعية وأصحاب مصلحة معنيني آخرين ،خاصة منظمات املزارعني ،رهنا بتوافر املوارد املالية؛

 -11يتوجه بالشكر إىل األمني ومكتب االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة الشرتاكهما يف تنظيم الندوة
عن العالقات املتبادلة املمكنة بني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية
األصناف النباتية اجلديدة؛ ويطلب من األمني ،رهناً بتوفر املوارد املالية ،مواصلة عملية حتديد اجملاالت املمكنة للعالقات

املتبادلة بني املعاهدة الدولية ،وال سيما املادة  ،9واتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة وكذلك استكشاف
إمكانية إجراء عملية مشاهبة مع الصكوك ذات الصلة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بالتعاون مع أمانتها وبطريقة
شاملة وتشاركية؛
 -12يرحب بقرار جملس االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية القاضي باستعراض األسئلة املتكررة بشأن العالقات
املتبادلة بني اتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية واملعاهدة الدولية وتبادل اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتفاقية
االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية واملعاهدة الدولية ،ويطلب إىل األمني استكشاف كيف ميكن لألطراف املتعاقدة
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يف املعاهدة مواصلة املسامهة يف هذه العمليات ،ومواصلة احلوار مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية خبصوص
هذه املسائل؛
 -13يدعو كل طرف متعاقد مل ينظر بعد يف استعراض ،وإذا لزم األمر ،تعديل التدابري الوطنية اليت تؤثر يف إعمال
حقوق املزارعني خاصة اللوائح املتعلقة بإطالق األصناف وتوزيع البذور ،إىل فعل ذلك ،وإىل محاية حقوق املزارعني والنهوض
هبا ،على حنو ما تنص عليه املادة  9من املعاهدة الدولية ،حسب االقتضاء ورهنا بالتشريعات الوطنية؛
 -14يحيط علما بالعمل اجلاري الذي يقوم به بعض أعضاء جملس حقوق اإلنسان خبصوص إعالن ممكن متعلق
حبقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية؛
 -15يعرب عن تقديره ملشاركة منظمات املزارعني يف األنشطة الرامية إىل دعم إعمال حقوق املزارعني،
على حنو ما تنص عليه املادة  9من املعاهدة الدولية؛ ويدعوها إىل مواصلة املشاركة الفاعلة يف دورات اجلهاز الرئاسي
ويف اجتماعات ما بني الدورات ذات الصلة لألجهزة الفرعية اليت أنشأها اجلهاز الرئاسي ،حسب االقتضاء ووفقاً لالئحة
الداخلية للمعاهدة الدولية ،ومع إيالء االعتبار الواجب السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بالشراكات
مع اجملتمع املدين؛
 -16يطلب من األمني تعبئة املوارد من أجل دعم األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني يف جمال بناء القدرات
لتعزيز إعمال حقوق املزارعني على حنو ما تنص عليه املادة  9من املعاهدة الدولية؛ ورهناً بتوفر املوارد املالية ،تقدمي أو تيسري
تقدمي املساعدة الفنية لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني ملؤازرة اجلهود اهلادفة إىل إعمال حقوق املزارعني،
مبا يف ذلك من خالل إجراءات وآليات لتعميم حقوق املزارعني يف اخلطط والربامج الوطنية اخلاصة هبم ،حسب االقتضاء؛
 -17يشجع األمني على مواصلة القيام بأعمال التوعية والتواصل بشأن حقوق املزارعني لصاحل أصحاب املصلحة
املعنيني كتدبري مهم للنهوض بإعمال حقوق املزارعني على حنو ما تنص عليه املادة  9من املعاهدة الدولية ،رهنا بتوافر
املوارد املالية؛
 -18يطلب من األمني القيام ،رهناً بتوفر املوارد املالية ،مبتابعة العمليات ذات الصلة باملادة  9من املعاهدة الدولية،
داخل منظمة األغذية والزراعة وخارجها ،بغية تعزيز أخذ حقوق املزارعني يف االعتبار؛
-19

يناشد األطراف املتعاقدة دعم األنشطة احملددة يف هذا القرار ،مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املالية؛
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يطلب من األمني أن يرفع إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة تقريراً بشأن تنفيذ هذا القرار.
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الملحق
المخصص المعني بحقوق المزارعين
اختصاصات فريق الخبراء التقني
ّ
-1

سيتوىل فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني االضطالع مبا يلي:

( )1إجراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفض ل ل للل املمارس ل ل للات والدروس املس ل ل للتخلص ل ل للة من إعمال حقوق
املزارعني ،على حنو ما تنص عليه املادة  9من املعاهدة الدولية؛
( )2والقيام ،اسل للتناد إىل اجلرد ،بوضل للع خيارات لتشل للجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه ،على حنو ما تنص
عليه املادة  9من املعاهدة الدولية؛
وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصللص ،عند االضللطالع بعمله ،أن يأخذ بعني االعتبار مداوالت املشللاورة العاملية
-2
بشأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف بايل ،إندونيسيا ،يف عام  ،2016إضافة إىل غريها من املشاورات ذات الصلة.
وسليضلم فريق اخلرباء التقين املخصلص ما يصلل إىل أسلة أعضلاء يعيلنهم كل إقليم من أقاليم املنظمة ،وما يصلل
-3
إىل ثالثة ممثلني عن منظمات املزارعني ،ال س ل لليما من مراكز املنش ل للأ والتنوع احملص ل للويل ،وما يص ل للل إىل ثالثة من أص ل للحاب
املصلحة اآلخرين ،مبا يف ذلك قطاع البذور ،يعيلنهم مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.
وس ل لليعني مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاس ل للي رئيس ل للني مش ل للاركني من األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية -
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واحد من بلد نام وواحد من بلد متقدم.
وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصص أن يعقد ما يصل إىل اجتماعني يف فرتة السنتني  ،2019-2018رهنا بتوافر
-5
املوارد املالية.
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وسريفع فريق اخلرباء التقين املخصص تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي بشأن عمله لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة.
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وسييسر األمني هذه العملية وسيساعد فريق اخلرباء التقين املخصص يف ما يقوم به من عمل.

