
 
 2/2007 القرار

 
 المزارعين قوقح

 
 الرئاسي، الجهاز إّن
 
تذآر إذ )1( راف يس دة اعت ة المعاه اهمة الدولي رى بالمس ي الكب دمتها الت ات ق ة المجتمع  المحلي

ديمها  سيواصلون والتي العالم أقاليم مختلف من والمزارعون األصليين والسكان  صون  أجل  من  تق
 العالم، حول والزراعي الغذائي لإلنتاج آأساس اوتنميته النباتية الوراثية الموارد

 
 آامًال؛ تطبيقًا الدولية المعاهدة من 9 المادة تطبيق بأهمية يذآِّر وإذ )2(
 
تذآر إذو )3( ًا يس ه أيض ًا أن ادة طبق ن 9 للم دة م ة، المعاه ع الدولي ؤولية تق ال مس وق إعم  حق

 الوطنية؛ الحكومات عاتق على والزراعة غذيةلأل النباتية الوراثية بالموارد يتعلق ما في المزارعين
 
ّر وإذ )4( ّك مواضع بوجود يق ود ش رة وقي ي آبي د ف دان من العدي ة حول البل ذ آيفي وق تنفي  حق

زارعين أّن الم ديات وب ال المتصلة التح وق بإعم زارعين حق ى تختلف الم د من األرجح عل ى بل  إل
 ؛آخر

 
دة  األطراف بين المتبادلة والمساعدة التجارب تبادل بأّن يعترف وإذ )5(  يساهم  أن يمكن  المتعاق

ر  حد إلى دم  إحراز  في  آبي ى  تق ذ  صعيد  عل ام  تنفي وق  الخاصة  األحك زارعين  بحق دة  في  الم  المعاه
 ؛الدولية

 
رف وإذ )6( اهمة يعت ي بالمس ن الت وم أن يمك ا يق از به ي الجه ًا الرئاس ذ دعم وق لتنفي  حق

 المزارعين؛
 
دة األطراف يشجع )7( ا المتعاق ات من وغيره ى الصلة ذات المنظم داء عل ا وجهات إب  نظره

وق  تنفيذ مجال في تجاربها وعرض زارعين  حق ا  الم رد  آم ادة  في  ت دة  من  9 الم ة  المعاه  مع  الدولي
 المقتضى؛ حسب الشأن، أصحاب من وغيرها المزارعين منظمات إشراك

 
اً  لتشكل  اربوالتج  النظر  وجهات بجمع يقوم أن األمين إلى يطلب )8( د  األساس  مع  رئيسي  لبن

از  الثالثة الدورة أعمال جدول بنود من رويج  أجل  من  الرئاسي  للجه ال  الت وق  إلعم زارعين  حق  الم
وطني  المستوى  على ر  الصلة  ذات المعلومات  ولنشر  ال ع  عب دة  موق ة  المعاه ى  الدولي  اإلنترنت  عل
 المقتضى؛ حسب

 
ثّمن )9( ارآة ي ات مش زارعين منظم ي الم ة دورةال ف د الثاني ه ويؤآ لة التزام راك بمواص  إش

 الجهاز وضعها التي الداخلية لالئحة وطبقًا المقتضى حسب المستقبلي عمله في المزارعين منظمات
 .الرئاسي

 
 )2007 الثاني تشرين/نوفمبر 2 في اعُتمد(

 


