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 7/2017 مشروع القرار
 

 حقوق المزارعين، 9 المادة تطبيق
 

 
 الرئاسي، الجهاز إن
 
 واملزارعون ةواألصلي احمللية اجملتمعاتوستواصل تقدميه  قدمتها يذال باإلسهام اهلائل الدولية عاهدةملا رتافاع يستذكر إذ

 العامل أرجاء يف لزراعةاو  ألغذيةل كأساس  استخدامهاوتنميتها و  النباتية الوراثية املوارد صون من أجلالعامل  أقاليم مجيعيف 
 كافة؛

 
 ؛5/2015و 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007 هقرارات ستذكرإذ يو 
 

 ،2007 عام يف زامبيا، لوساكا، يفاليت عقدت  املزارعني حقوق بشأن الرمسية غري الدولية لمشاورةل يعرب عن تقديره وإذ
 توصياتبال ويأخذ علما ،2010 يف عام إثيوبيا، أبابا، أديس يفاليت عقدت  املزارعني حقوق بشأن العاملية واملشاورة

 الصادرة عنهما؛
 
  إندونيسيا، بايل، يف تعقد يتال املزارعني حقوق شأنب العاملية املشاورةسري عمل  التقدير مع يالحظ -1

يتوجه و املشاورة؛ لتنظيم السخي الدعم علىوغريمها  والنرويج إندونيسيا حكوميت إىل يتوجه بالشكرو ؛2016 يف عام
  مشاورة؛لل املايل دعمهاعلى  وسويسرا إيطاليا حكوميتإىل  كذلك  بالشكر

 
  ،9 املادة لتطبيق وطنية عمل خطط وضع إمكانيةالنظر يف  إىل املتعاقدة األطراف منكل طرف   يدعو -2

 املعلوماتبادل إىل تو  ،يةلدة الدو همن املعا 6و 5 املادتنيتطبيق  مع يتماشى مباحسب االقتضاء ورهنا بالتشريعات الوطنية، 
 ؛وتنفيذها هذه العمل خطط وضعيف عن التقدم احملرز 

 
 الشؤون يفاملعنيني  املصلحة وأصحاب املزارعني منظمات إشراكإىل  املتعاقدة األطراف منكل طرف  يدعو -3

 الوراثية املوارد صونمن املعاهدة الدولية، و  9إعمال حقوق املزارعني على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة ب قةلاملتع
 الغاية؛ ذههل احتقيق القدرات وبناء التوعيةتعزيز و  املستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية
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 بنوك مثل التشاركية النهج وتيسري ة بيولوجياتنوعاملو  املستدامة اإلنتاج نظم تعزيزإىل  املتعاقدة األطراف يدعو -4
 النباتات تربيةو  البذور ومعارض احمللي اجملتمععلى مستوى  البيولوجي التنوعوسجالت  احمللي اجملتمععلى مستوى  البذور

 االقتضاء؛ حسب الدولية، املعاهدة من 9 املادة عليهعلى حنو ما تنص  املزارعني حقوقعمال إل كأدوات  ةيشاركتال
 
  أخرى ومشاورات إقليمية عمل حلقات لعقد مبادرات اختاذ إىل املعنية واملنظمات املتعاقدة األطراف يدعو -5

تنوع الو  املنشأ مراكز يف ونوجدي الذين خاصة املزارعني، منظمات مع ذلك يف مبا ،مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة
 املعاهدة من 9 املادة عليهعلى حنو ما تنص  املزارعني حقوق إعمالبشأن  والتجارب واآلراء رفااملع لتبادلوذلك  ،يلو احملص

 ؛الرئاسي الثامنة للجهاز الدورةعلى  النتائج وعرض ،الدولية
 

 ؛ املتوافرة واردبالرهناً و لب بناء على الط املبادرات هذه تيسري األمنيمن  يطلب 6-
 
 ؛القرار هذا ملحق يف الواردة االختصاصاتيتمتع ب املزارعني، قوقحبمعين  خمصص تقين خرباء فريق إنشاء يقرر -7
 
جتارهبم آرائهم و عرض األطراف املتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، خاصة منظمات املزارعني، إىل  يدعو -8

رهنا حسب االقتضاء و  ، وذلكمن املعاهدة الدولية 9لمادة لتطبيق الوطين للمكنة املخيارات وأفضل املمارسات كمثال لل
 التقين اخلرباء فريق ىلإ هاقدمأن يو هذه اإلسهامات  معجي أن األمني إىل يطلبو ،حتضريا للجرد ،لتشريعات الوطنيةبا

 املزارعني؛ قوقاملعين حب املخصص
 
 ؛نشرهالو  املزارعني حقوقبشأن  التعليمية وحدةالصيغة النهائية لل لوضع عملمن األمانة  ا اضطلعت بهمبيشيد  -9
 ؛إىل القيام بذلك املتعاقدة األطراف يدعوو واستخدامها التعليمية وحدةالنشر هذه  األمني من يطلبو
 

العاملي للبحوث مع املنتدى  ،بشأن حقوق املزارعنياملشرتك برنامج بناء القدرات  تنفيذ مواصلة األمني من يطلبو  -10
 ؛املزارعني، رهنا بتوافر املوارد املاليةمنظمات  أصحاب مصلحة معنيني آخرين، خاصةالزراعية و 

 
 ندوةال تنظيمشرتاكهما يف ال حلماية األصناف النباتية اجلديدة الدويل االحتاد ومكتب األمني إىل ريتوجه بالشك -11

 الدولية حلماية واالتفاقية والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية املعاهدة بني املمكنة املتبادلة عن العالقات
 للعالقاتاملمكنة  اجملاالت حتديد عملية مواصلة املالية، املوارد فربتو اً رهن األمني،من  يطلبو ؛اجلديدة النباتية األصناف

 استكشافكذلك و  حلماية األصناف النباتية اجلديدة الدويل االحتاد واتفاقية ،9 املادة سيما وال الدولية، املعاهدة بني املتبادلة
وبطريقة  تهاأمان مع بالتعاون الفكرية للملكية العاملية لمنظمةالتابعة ل الصلة ذات الصكوك معمشاهبة  عملية إجراء إمكانية

 ؛شاملة وتشاركية
 

 العالقاتكررة بشأن املت األسئلةالقاضي باستعراض حلماية األصناف النباتية  الدويل االحتاد جملس بقراريرحب  -12
 اتفاقية تنفيذ عن واملعلومات اخلربات وتبادل لدوليةة اواملعاهدحلماية األصناف النباتية  الدويل االحتاد اتفاقية بني املتبادلة
 املتعاقدة ألطرافل ميكن كيف  استكشاف األمني إىل يطلبو الدولية، واملعاهدةحلماية األصناف النباتية  الدويل االحتاد
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 صوص خبحلماية األصناف النباتية  الدويل االحتاد مع احلوار ومواصلة العمليات، هذهمواصلة املسامهة يف  املعاهدة يف
 املسائل؛ هذه

 
 عمالإ يف تؤثر اليت الوطنية التدابري تعديل األمر، لزم وإذا ،استعراض يفبعد  ينظر مل متعاقد طرف كليدعو  -13

والنهوض  املزارعني حقوق محايةفعل ذلك، وإىل  إىل البذور،توزيع و إطالق األصناف ب املتعلقة اللوائح خاصة املزارعني حقوق
 الوطنية؛ بالتشريعات ورهنا االقتضاء حسب الدولية، املعاهدة من 9 املادةعلى حنو ما تنص عليه  ،هبا
 

 متعلق ممكن عالنخبصوص إ اإلنسان حقوق جملس أعضاء بعضالذي يقوم به  اجلاري بالعمليحيط علما  -14
 الريفية؛ املناطق يف العاملني من وغريهم الفالحني حبقوق

 
 ، املزارعني حقوقإعمال  دعم إىل الرامية األنشطة يف املزارعني منظمات شاركةمل يعرب عن تقديره -15

 اجلهاز الرئاسي  دورات الفاعلة يف املشاركة مواصلة إىل يدعوهاو ؛الدولية املعاهدة من 9 على حنو ما تنص عليه املادة
لالئحة اً االقتضاء ووفق حسب اجلهاز الرئاسي، أنشأها اليت لفرعيةجهزة الألذات الصلة  الدورات ما بني اجتماعات ويف

 لشراكات اخلاصة با والزراعة األغذية السرتاتيجية منظمة الواجب االعتبار إيالءمع و  الدولية، للمعاهدة الداخلية
 املدين؛ اجملتمع مع
 

 القدرات بناء جمال يف املعنيني املصلحة وأصحاب املتعاقدة األطراف دعممن أجل  املوارد تعبئةني األم من يطلب -16
 تيسري أوقدمي ت املالية، املوارد بتوفراً رهنو  ؛الدولية املعاهدة من 9 املادةعلى حنو ما تنص عليه  املزارعني حقوقإعمال  لتعزيز

  املزارعني، حقوق إعمالاهلادفة إىل  هوداجل ملؤازرة املعنيني املصلحة وأصحاب املتعاقدة لألطراففنية ال اعدةتقدمي املس
 االقتضاء؛ حسب ،اخلاصة هبم الوطنية ربامجالو  ططاخل يف ملزارعنيلتعميم حقوق ا وآليات إجراءات خالل من ذلك يف امب
 

أصحاب املصلحة  صاحللبشأن حقوق املزارعني تواصل الو توعية الأعمال مواصلة القيام باألمني على  يشجع -17
الدولية، رهنا بتوافر  املعاهدة من 9 املزارعني على حنو ما تنص عليه املادة حقوقنهوض بإعمال لل مهماملعنيني كتدبري 

  ؛املوارد املالية
 

 ،الدولية املعاهدة من 9 املادةب الصلة ذات العمليات تابعةمب املالية، املوارد بتوفرًا رهن ،القيام األمني من يطلب -18
 ؛اراالعتبيف  املزارعني حقوقأخذ  تعزيز بغية وخارجها،والزراعة  ذيةاألغ منظمة داخل

 
 املالية؛ املوارد توفري خالل من ذلك يف مبا القرار، هذا يفددة احمل األنشطة دعم املتعاقدة األطراف يناشد -19

 
 .القرار هذا نفيذبشأن ت تقريراً  الثامنة دورته يف اجلهاز الرئاسي إىلرفع ي أن األمني من يطلب -20
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 الملحق
 

 اختصاصات فريق الخبراء التقني المخّصص المعني بحقوق المزارعين
 
 يلي:مبا  االضطالعفريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني  سيتوىل -1
 

إجراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضلللللللل املمارسلللللللات والدروس املسلللللللتخلصلللللللة من إعمال حقوق  (1)
 من املعاهدة الدولية؛ 9املزارعني، على حنو ما تنص عليه املادة 

نص ، على حنو ما توتوجيهه وتعزيزهوالقيام، اسللللتناد إىل اجلرد، بوضللللع خيارات لتشللللجيع إعمال حقوق املزارعني  (2)
 من املعاهدة الدولية؛ 9عليه املادة 

 
وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصلللص، عند االضلللطالع بعمله، أن يأخذ بعني االعتبار مداوالت املشلللاورة العاملية  -2

 ، إضافة إىل غريها من املشاورات ذات الصلة.2016بشأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف بايل، إندونيسيا، يف عام 
 
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 سللللليما من مراكز املنشلللللأ والتنوع احملصلللللويل، وما يصلللللل إىل ثالثة من أصلللللحاب 
 كتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك قطاع البذور، يعيلنهم م

 
 -وسللللليعني مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسلللللي رئيسلللللني مشلللللاركني من األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية  -4

 واحد من بلد نام وواحد من بلد متقدم.
 
، رهنا بتوافر 2019-2018ني وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصص أن يعقد ما يصل إىل اجتماعني يف فرتة السنت -5

 املوارد املالية.
 
 وسريفع فريق اخلرباء التقين املخصص تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي بشأن عمله لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة.  -6
 
 وسييسر األمني هذه العملية وسيساعد فريق اخلرباء التقين املخصص يف ما يقوم به من عمل. -7
 
 


