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 ، حقوق المزارعين9تنفيذ المادة 
 

  إّن الجهاز الرئاسي،
الت�ي ق�دمتها المجتمع�ات المحلي�ة والس�كان اعتراف المعاه�دة الدولي�ة بالمس�اهمة الكب�رى  إذ يستذكر

األصليين والمزارعون من مختلف أقاليم العالم والتي سيواصلون تق�ديمها م�ن أج�ل ص�ون الم�وارد 
 الوراثية النباتية وتنميتها كأساس لإلنتاج الغذائي والزراعي في كافة أرجاء العالم؛

 
 تطبيقاً كامالً؛من المعاهدة الدولية  9أهمية تطبيق المادة  وإذ يستذكر

 
من المعاهدة الدولية، تقع مسؤولية إعمال حقوق المزارعين في  9أيضاً أنه طبقاً للمادة  وإذ يستذكر

ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على عاتق الحكومات الوطنية وتخضع 
 للقانون الوطني؛

 
واألحك���ام الخاص���ة بالص���ون  9عل���ى العالق���ة ب���ين حق���وق الم���زارعين بموج���ب الم���ادة  وإذ يش���دد

 من المعاهدة الدولية؛ 6و  5واالستخدام المستدام بموجب المادتين 
 

 للمعاهدة الدولية؛الهامة وإذ يعترف بأن حقوق المزارعين هي أحد العناصر 
 
من المعاهدة الدولية، تقع مسؤولية إعمال حقوق المزارعين ف�ي  9أيضاً أنه طبقاً للمادة  إذ يستذكرو

م��ا يتعل��ق ب��الموارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة عل��ى ع��اتق الحكوم��ات الوطني��ة وتخض��ع 
 للقانون الوطني؛

 
بوجود ش�كوك ف�ي الكثي�ر م�ن البل�دان ح�ول كيفي�ة تنفي�ذ حق�وق الم�زارعين وب�أّن التح�ديات  وإذ يقرّ 

 ؛إعمال حقوق المزارعين تختلف على األرجح من بلد إلى آخرالمتصلة ب
 

بأّن تبادل الخبرات والمساعدة المتبادلة بين األطراف المتعاقدة يمكن أن يساهم إل�ى ح�د  وإذ يعترف
 ؛كبير في إحراز تقدم على صعيد تنفيذ األحكام الخاصة بحقوق المزارعين في المعاهدة الدولية

 
 تي يمكن أن يقوم بها الجهاز الرئاسي دعماً لتنفيذ حقوق المزارعين؛بالمساهمة ال وإذ يعترف
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الذي اعتمدته الدورة الثانية للجهاز الرئاسي، والذي شجعت بموجبه  2/2007القرار  وإذ يستذكر
األطراف المتعاقدة والمنظمات المعنية بتقديم وجهات نظرها وخبراتها بشأن حقوق المزارعين 

 من المعاهدة الدولية؛ 9حسبما نص عليها في المادة 
 

، النظر في هذه اآلراء 2/2007أيضاً أّن الجهاز الرئاسي قرر، بموجب القرار  وإذ يستذكر
والخبرات لتكون أساساً لبند من بنود جدول األعمال في دورته الثالثة من أجل تعزيز حقوق 

 المزارعين على الصعيد الوطني؛
 

 أن عدد المساهمات بوجهات النظر والخبرات التي تلقتها األمانة كان عددا محدودا؛ وإذ يالحظ
 

دعا األمانة إلى إجراء مشاورات إقليمية بموجب األولويات المتفق  6/2009إلى أن القرار  وإذ يشير
 عليها في برنامج العمل ورهنا بتوافر الموارد المالية؛

 
، 6/2009 قليمية التي دعا إليها القراراإلعمل الكذلك أن األمانة لم تتمكن من عقد حلقات  وإذ يالحظ

 وذلك بسبب نقص الموارد المالية والقدرات؛
 

 IT/GB-4/11/ Circنتائج المشاورات بشأن حقوق المزارعين التي وردت في الوثيقة ب يحيط علماوإذ 
المقدمة إلى األمانة من إثيوبيا والتي نفذت استجابة لنداء من إثيوبيا للدعوة إلى عقد حلقات عمل  1

 .6/2009إقليمية بموجب القرار 
 
كل طرف متعاقد أن ينظر في استعراض تدابيره الوطنية التي تؤثر على أعمال  يدعو- 1

من المعاهدة الدولية، وتعديلها إذا اقتضى األمر، بغية  9حقوق المزارعين حسبما حددت في المادة 
 حماية حقوق المزارعين وتعزيزها؛

 
ألثن��ى عش��ر ف��ي غض��ون االص��لة األط��راف المتعاق��دة وغيره��ا م��ن المنظم��ات ذات  يش��جع- 2

 شهرا القادمة،
 

وجهات نظرها وعرض تجاربها في مجال تنفيذ حقوق المزارعين كما ترد ف�ي الم�ادة  إبداء •
من المعاهدة الدولية مع إشراك منظمات المزارعين وغيرها م�ن أص�حاب الش�أن، حس�ب  9

 المقتضى؛
للس���بل والوس���ائل الت���ي يمك���ن م���ن خالله���ا تب���ادل اآلراء والتج���ارب وأفض���ل  مقترح���ات •

 .الممارسات فيما بين األطراف المتعاقدة ومع مجموعات أصحاب المصلحة
 
األط��راف المتعاق��دة إل��ى النظ��ر ف��ي إج��راء مش��اورات وطني��ة ومحلي��ة بش��أن حق��وق  ي��دعو- 3

 ن؛المزارعين بمشاركة من المزارعين وغيرهم من أصحاب الشأ
 
عقد حلقات عمل إقليمية عن حقوق المزارعين، تبعا لألولويات المتفق يأن  األمينمن  يطلب- 4

عليها لبرنامج العمل والميزانية ورهنا بتوافر الموارد المالية، بهدف مناقش�ة الخب�رات الوطني�ة م�ن 
م���ات م���ن المعاه��دة الدولي���ة، وإش���راك منظ 9تنفي��ذ حق���وق الم���زارعين حس���بما ح��ددت ف���ي الم���ادة 

 المزارعين وأصحاب الشأن اآلخرين، حسبما يكون مالئما؛
 
إل��ى النظ��ر ف��ي ت��وفير ال��دعم  األط��راف المتعاق��دة والمنظم��ات ذات الص��لة األخ��رى، ي��دعو- 5

الم��الي والتقن��ي إلش��راك منظم��ات الم��زارعين وأص��حاب المص��لحة المعني��ين ف��ي حلق��ات العم��ل 
 .أعاله 4اإلقليمية المشار إليها في الفقرة 
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تق�ارير حلق�ات العم�ل أع�اله و 2جم�ع الع�روض المش�ار إليه�ا ف�ي الفق�رة  يطلب إل�ى األم�ين- 6

وأن  لتنظر فيها اللجنة التقني�ة المخصص�ة لالس�تخدام المس�تدام، لينظر فيه الجهاز الرئاسياإلقليمية 
 قوم بتعميم المعلومات ذات الصلة عبر موقع المعاهدة الدولية على الويب حسب المقتضى؛ي
 
، حسب المقتضى، طبقاً العمل للجهاز الرئاسيمشاركة منظمات المزارعين في  يثّمن- 7

 لالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي؛
 
 كل طرف متعاقد على إيجاد عالقة وثيقة بين تحقيق حقوق المزارعين حسب يشجع- 8

التدابير الواردة في المواد ، ال سيما 6و 5االقتضاء ورهناً بالتشريعات الوطنية وبين تنفيذ المادتين 
 )ج، د(5-1
 ؛)، و، زـج، د، ه(2-6و
 
الدعم المالي االستعانة بالمصادر المالئمة لتوفير  من األمين، حيثما يكون مالئما، يطلب- 9

واألحكام ذات الصلة،  9للحكومات الوطنية لتحقيق حقوق المزارعين وفقا للمادة  والفني
 .من المعاهدة 6وبالخصوص المادة 

 
منظمات المزارعين وأصحاب الشأن ذوي الصلة  إشراكيشجع األطراف المتعاقدة على - 10

المتعلقة بصون الموارد الوراثية واستخدامها استخداماً مستداماً عن طريق إزكاء  المسائلفي 
 الوعي وبناء القدرات


