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القرار
تنفيذ المادة  ،9حقوق المزارعين
إنّ الجهاز الرئاسي،
إذ يشير إلى اعتراف المعاهدة الدولية بالمساهمة الكبرى التي قدمتها المجتمعات المحليةة واصلةلية
والمزارعون من مختلف أقاليم العالم ،والتي سيواللون تقةديمها مةن أجةل لةون المةوارد الوراثيةة
النباتية وتنمية استخدامها كأساس إلنتاج اصغذية والزراعة في كافة أرجاء العالم؛
وإذ يرحب بالتقارير التي تضم آراء وخبرات مقدمة من اصطراف المتعاقدة ومةن ألةحام محةلحة
آخرين ،على النحو المجمع في الوثيقة IT/GB-5/13/Inf.8؛
وإذ يقررر أيض ةا ب بالتقةةارير التةةي تضةةم اخراء والخبةةرات التةةي جةةرى تجميعهةةا قبةةل الةةدورات السةةابقة
للجهاز الرئاسي؛
وإذ يشير إلى القرارات  ،2002/2و ،2002/6و2022/6؛
يطلب إلى اصمين أن يستعرض المعارف واخراء والخبرات وأفضل الممارسات التي قُدمت
-2
منةةذ دخةةوم المعاهةةدة الدوليةةة حيةةز النآلةةاب وحتةةى اخن ،بمةةا فةةي بلةةم تلةةم المقدمةةة مةةن منظمةةات
المزارعين ،من أجل استخالص أمثلة ،بطريقة منهجية ،كخيارات للتنآليذ الةوطني للمةادة  2المتعلقةة
بحقوق المزار عين ،على النحو المناسب ووفقا للتشريعات الوطنية ،لعرضها على الجهاز الرئاسةي
في دورته المقبلة؛
يطلب إلى اصمةين أن يقةدم تقريةرا عةن المناقشةات بات الحةلة المتعلقةة بالمنتةديات المعقةودة
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عن حقوق المزارعين في إطار منظمة اصغذية والزراعة ،بما فيها لجنة اصمن الغذائي العالمي؛
يطلررب مةةن اصمةةين أن يةةدعو االتحةةاد الةةدولي لحمايةةة اصلةةناف النباتيةةة الجديةةدة والمنظمةةة
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العالمية للملكية الآلكرية إلى االشتراك في تحديةد مجةاالت التةرابل المحتملةة بةين لةكوكهما الدوليةة
المعنية؛

طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التك ّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org :
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يدعو كل طرف متعاقد إلى إشراك منظمات المزارعين وألةحام المحةلحة المعنيةين فةي
-4
المسائل المتحلة بحةون المةوارد الوراثيةة النباتيةة لةغذيةة والزراعةة واسةتخدامها بشةكل مسةتدام،
والنظر في المساهمات المقدمة منها لالستعانة بها فةي إبكةاء الةوعي وبنةاء القةدرات مةن أجةل بلةو
هذا الهدف؛
يدعو كل طرف متعاقد إلى النظر في وضع خطل عمل وطنية لتنآليةذ المةادة  ،2علةى النحةو
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ب
المناسب ،ورهنا بالتشريعات الوطنية ،وعلى نحو يتماشى مع تنآليذ المادتين  5و ،6وخالة التدابير
الواردة في المواد (2-5ج ،د) و( 2-6ج ،د ،هـ ،و ،ز)؛
يدعو كل طرف متعاقد ،لم يقم بذلم بعد ،إلى النظر في مراجعة تدابيره الوطنية التةي تةرثر
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علةى إعمةةام حقةةوق المةةزارعين ،وفةي تعةةديلها إبا لةةزم اصمةةر ،علةةى النحةو المحةةدد فةةي المةةادة  2مةةن
المعاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل حمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وتعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز
حقوق المزارعين؛
يدعو اصطراف المتعاقدة إلى أن تشجع ححوم المجتمعات المحلية واصلةلية والمةزارعين
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على الموارد الوراثية في إطار النظام المتعدد اصطراف؛
يدعو اصطراف المتعاقدة والمنظمات بات الحةلة إلةى أخةذ زمةام المبةادرة فةي عقةد حلقةات
-8
عمل إقليمية ومشاورات أخرى منها مشاورات مع منظمات المةزارعين ،مةن أجةل تبةادم المعةارف
واخراء والخبةةرات لتعزيةةز إعمةةام حقةةوق الم ةزارعين علةةى النحةةو المحةةدد فةةي المعاهةةدة ،وعةةرض
النتائج على الجهاز الرئاسي في دورته المقبلة؛
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يطلب إلى اصمين تيسير تقديم دعم لهذه المبادرات لدى الطلب؛

 -20يدعو اصطراف المتعاقدة ومنظمات التعاون اإلنمائي إلى النظر في تقةديم دعةم مةالي وتقنةي
من أجل إعمام حقوق المزارعين على النحو المحدد فةي المةادة  2مةن المعاهةدة فةي البلةدان الناميةة،
وتمكةةين المةةزارعين وممثلةةي منظمةةات المةةزارعين مةةن حضةةور االجتماعةةات المعقةةودة فةةي إطةةار
المعاهدة الدولية؛
 -22يعررررن عرررن تقررردير لمشةةةاركة منظمةةةات المةةةزارعين فةةةي عمةةةل الجهةةةاز الرئاسةةةي ،حسةةةب
االقتضاء ،وطبقا ب لالئحة الداخلية للجهاز الرئاسةي ،ويةدعوها إلةى أن توالةل المشةاركة الآلعالةة فةي
دورات الجهاز الرئاسي والعمليات بات الحلة فيما بين الدورات؛
 -22يطلررب مةةن اصمةةين أن ييسةةر تقةةديم دعةةم إلةةى اصطةةراف المتعاقةةدة فةةي بنةةاء القةةدرات الالزمةةة
إلعمام حقوق المزارعين ،على النحو المحدد فةي المعاهةدة ،وبلةم بنةاء علةى طلبهةا وحسةب تةوافر
الموارد؛
 -23يرحب بالعرض الةذ قدمتةه منظمةة مةن منظمةات المةزارعين فةي الةدورة الخامسةة للجهةاز
الرئاسي بتقديم تقرير عن إعمام حقوق المزارعين إلى الجهاز الرئاسي في دورته المقبلة؛
 - 24يطلب إلى اصمين أن يقدم تقريرا إلى الجهةاز الرئاسةي ،فةي دورتةه السادسةة ،عةن تنآليةذ هةذا
القرار.

