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 من جدول األعمال المؤقت 12البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019 تشرين الثاني/نوفمبر 16-11، ، إيطالياروما

 تنفيذ حقوق المزارعين عنتقرير 
 

 موجز
 
 9 نّص عليه املادةعلى حنو ما ت، زارعنيبتنفيذ حقوق امل ذات الّصلةالتقرير بشأن األنشطة تتضّمن هذا الوثيقة  

جز اجلوانب املتصــــلة ويو احلالية.  الســــنتنيفرتة تيســــريها خالل  أو توّلتاألمانة  املعاهدة الدولية، اليت اضــــطلعت هبا من
ّدم له. وتوفّر الوثيقة (فريق اخلرباء) والدعم املقفريق اخلرباء التقين املخصــــــص املعين حبقوق املزارعني بالتحضــــــريات لعمل 

يف منتديات  املســــــــائل، حول هذهوبشــــــــأن النقاشــــــــات  عاون أخرىوأوجه ت معلومات عن مبادرات وشــــــــراكات اأيضــــــــً 
  وعمليات أخرى ذات صلة.

 
فريق تقرير  بعنوان ،IT/GB-8/19/12.2اســــــي يف دورته الثامنة يف الوثيقة إىل اجلهاز الرئويرد تقرير فريق اخلرباء  

شـــــروع اجلرد الذي أعّده م يرد. كما إىل اجلهاز الرئاســـــي يف دورته الثامنةاخلرباء التقين املخصـــــص املعين حبقوق املزارعني 
 والدروس املمارســـــات وأفضـــــل الوطنية للتدابري اجلرد شـــــروعمبعنوان ، IT/GB-8/19/12/Inf.1يف الوثيقة  فريق اخلرباء

 .الدولية املعاهدة من 9 على حنو ما تنّص عليه املادة ،املزارعني حقوق إعمال من املستخلصة

 التوجيهات المطلوبة
 
حبقوق  لةذات الص يف هذه الوثيقة بشأن األنشطة الواردةباملعلومات  اعلمً  األخذاجلهاز الرئاسي مدعو إىل إن  

حلقوق  الكفوء من أجل التنفيذراها مناســـــــــــــبة يأية توجيهات أخرى  وتقدمي، اليت نّفذت خالل فرتة الســـــــــــــنتني املزارعني
تنظيم اجتماع آخر إىل  ااجلهاز الرئاسي مدعو أيضً إن . و الدولية من املعاهدة 9على حنو ما تنّص عليه املادة املزارعني، 

كمــا   ،مهــامــه متــامإعلى اقرتاح فريق اخلرباء، لتمكينــه من  ، بنــاءً عنيفريق اخلرباء التقين املخصــــــــــــــص املعين حبقوق املزار ل
 حّددها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة. 

 
هبذه الوثيقة  قاملرفمشــــروع العناصــــر للقرار احملتمل يف  عرضّمت بغرض مســــاعدة اجلهاز الرئاســــي يف مداوالته، و  
  .اجلهاز الرئاسي من جانب بحثهل

 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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 مقّدمة -أّوًال 
 
، حقوق املزارعني، حيث شـــّكل 9بشـــأن تنفيذ املادة  7/2017اعتمد اجلهاز الرئاســـي، يف دورته الســـابعة، القرار  -1

العملية  (فريق اخلرباء). كما طلب إىل األمني، تيســــــــــــــريفريق اخلرباء التقين املخصــــــــــــــص املعين حبقوق املزارعني من خالهلا 
 بتوفّر املوارد.  افريق اخلرباء، رهنً ومساعدة 

 
وتقّدم هذه الوثيقة معلومات عن اجلوانب املتصلة بالتحضريات لعمل فريق اخلرباء والدعم املقّدم له، وكذلك عن  -2

، حقوق املزارعني، اليت اضـطلعت هبا األمانة أو توّلت تيسـريها خالل فرتة السـنتني احلالية.  9األنشـطة املتعّلقة بتنفيذ املادة 
ضـــــــــــمن املنتديات والعمليات األخرى ذات قاشـــــــــــات ، وتقارير عن النالوثيقة معلومات بشـــــــــــأن مبادرات أخرىكما توفّر 

  الصلة، وعن الشراكات معها. 
 
فريق اخلرباء التقين املخصــــــــــــص تقرير بعنوان ، IT/GB-9/19/12.2 مع الوثيقة بالتالزموينبغي حبث هذه الوثيقة  -3

لتوفري مزيد من  تاملعلوماوثائق جمموعة من  اعّدت أيضــــــــــــً . وأُ الرئاســــــــــــي يف دورته الثامنةإىل اجلهاز املعين حبقوق املزارعني 
 1األساسية واملعلومات للجهاز الرئاسي. املعلومات

 
وتســـعى هذه الوثيقة كذلك إىل احلصـــول على توجيهات إضـــافية من اجلهاز الرئاســـي بشـــأن األنشـــطة املســـتقبلية  -4

مشــــــــــروع العناصــــــــــر  وتعرض، الدولية من املعاهدة 9 على حنو ما تنّص عليه املادةاملزارعني،  حلقوق الكفوءاحملتملة للتنفيذ 
 للقرار احملتمل بشأن حقوق املزارعني لبحثه من جانب اجلهاز الرئيسي. 

 
 فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين -ثانًيا

 
 عند تشكيله:  ،طلب اجلهاز الرئاسي من فريق اخلرباء -5
 

 حقوق إعمال من املســـــتخلصـــــة والدروس املمارســـــات وأفضـــــل اعتمادها ميكن اليت الوطنية للتدابري جرد إجراء"

 "؛الدولية املعاهدة من 9 املادة عليه تنص ما حنو على املزارعني،
 ما حنو على وتعزيزه، وتوجيهه املزارعني حقوق إعمال لتشــجيع خيارات بوضــع اجلرد، عملية إىل ااســتنادً  والقيام،"

 ؛"الدولية املعاهدة من 9 املادة عليه تنص
 
وممثلي جمموعات  ءبعض األعضـــــــا ، قبيل انعقاد االجتماع األّول لفريق اخلرباء،مكتب الدورة الثامنة وعّينت هيئة -6

ّيدة كما عّينت هيئة املكتب الســــــــــ  من املراقبني. اوعددً  ،عند طلب اجلهاز الرئاســــــــــي ، نزوًال املعنيني ةحاملصــــــــــلأصــــــــــحاب 

                                                      
1  8/19/12/Inf.1-IT/GB ،ما  حنو على، املزارعني حقوق إعمال من على املستوى الوطين املستخلصة والدروس املمارسات وأفضل للتدابري جرد مشروع

ق املخصــــــــــــص املعين حبقو  التقيناالجتماع األّول لفريق اخلرباء التقرير الصــــــــــــادر عن و، IT/GB-8/19/12/Inf.2؛ الدولية املعاهدة من 9 املادةعليه  تنص
 املعين حبقوق املزارعني التقيناالجتماع الثاين لفريق اخلرباء  الصادر عن تقريرالو، IT/GB-8/19/12/Inf.3 ؛املزارعني
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Svanhild-Isabelle Batta Torheim  (النرويج) والســّيدRakesh Chandra Agrawal   (اهلند) مشــاركني كرئيســني
 عتربت عضويتهما من خارج حصة األعضاء اإلقليميني. فريق اخلرباء، حيث اُ ل
 
 األطراف املتعاقدة وأصــــــحاب فيه يدعو إشــــــعارًاوهبدف مســــــاعدة فريق اخلرباء على أداء مهامه، أصــــــدر األمني  -7

وأفضــــل  واخلرباتء اآلراإىل تقدمي املصـــــلحة ذوي الصـــــلة إىل تقدمي أفضـــــل املمارســـــات/التدابري لتنفيذ حقوق املزارعني، أو 
 2.على املستوى الوطين من املعاهدة الدولية 9ملادة اخيارات ممكنة لتنفيذ كأمثلة  الستخالص املمارسات 

 
 قع اإللكرتويناملو شر على ورد قدر كبري من املسامهات من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني، ونُ وقد  -8

  وتوّىل األمني إعداد موجز توليفي وحتليل مقتضب لدعم عمل فريق اخلرباء. ،للمعاهدة الدولية. وجرى جتميع املسامهات
 
 منو  2018ســـــــــــبتمرب/أيلول  14إىل  11من خالل الفرتتني إيطاليا،  ،اجتماعني اثنني يف روماوعقد فريق اخلرباء  -9

ويف أعقاب النتائج والتوصـــيات اليت خلص إليها فريق اخلرباء يف اجتماعاته، أصـــدر األمني  2019.3مايو/أيار  23إىل  20
 أو معلومات إضافية.  توفري معلومات حمّدثة امفيه طلبي، نيإضافي 4إشعارين

 
على ، املزارعني حقوق إعمال من املستخلصة والدروس املمارسات وأفضل إجراء اجلرد للتدابري الوطنيةمعرض ويف  -10

ناقش فريق اخلرباء هيكلية مشـــــــــروع اجلرد وعناصـــــــــره ووافق عليها. من املعاهدة الدولية (اجلرد)،  9 حنو ما تنّص عليه املادة
 والدروس املمارســــــــات وأفضــــــــل الوطنية لتدابريل جردالبعنوان ، IT/GB-8/19/12/Inf.1ويرد مشــــــــروع اجلرد يف الوثيقة 

 .الدولية املعاهدة من 9 املادة عليه تنص ما حنو على املزارعني، حقوق إعمال من املستخلصة
 

 9 املادة عليه تنص ما حنو على وتعزيزه، وتوجيهه املزارعني حقوق إعمال لتشــــجيعويف ما يتعّلق بوضــــع خيارات  -11

 قبيل املعلومات ، منالقســــــم االســــــتهاليل(اخليارات)، وافق فريق اخلرباء على العناصــــــر اليت ســــــيغطّيها  الدولية املعاهدة من
ق على واملستخدمني املقصودين/اجملموعات املستهدفة. كما وافواهلدف، والطبيعة والنطاق، رات املنطقية، ، واملربّ األساسية

 اخلطوط العريضة لوضع اخليارات. 
 

رد التقريران . كما يتقرير فريق اخلرباء إىل اجلهاز الرئاســي يف دورته الثامنة IT/GB-8/19/12/2.2لوثيقة وتعرض ا -12
ص فريق اخلرباء التقين املخصتقرير االجتماع األّول لبعنوان  ،IT/GB-8/19/12/Inf.2 يف الوثيقتنيالكامالن لالجتماعني 
 فريق اخلرباء التقين املخصــــــــــــــص املعينتقرير االجتمــاع الثــاين لبعنوان  ،IT/GB-8/19/12/Inf.3و ،املعين حبقوق املزارعني

 . علما هبا اجلهاز الرئاسي إلحاطة ،حبقوق املزارعني
  

                                                      
 .events/en/c/1128388/-y/notifications/detailtreat-www.fao.org/plantمتاح على املوقع ، 2018/أيّار وماي 8إشعار صادر يف   2
3  detail/en/c/1173567/-treaty/meetings/meetings-www.fao.org/plant 
www.fao.org/plant- بعد نتائج االجتماع األول لفريق اخلرباء، وهو متاح على املوقع ،2018ديسمرب/كانون األول  19اإلشعار الثاين يف  مت إصدار  4

events/en/c/1175270-treaty/notifications/detail/ بعد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء،  2019حزيران /يونيو 25اإلشـــــــــعار األخري يف ، ومت إصـــــــــدار
 ./www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1199587وهو متاح على املوقع 

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1128388/
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1173567/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1175270/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1175270/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1199587/
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  التطّورات والنقاشات في منتديات أخرى ذات األهمية -ثالثًا
 حقوق المزارعينبالنسبة إلى 

 
 املتعلقة إعالن األمم املتحداعتمد جملس حقوق اإلنســـــــــــان التابع لألمم املتحدة، يف دورته التاســـــــــــعة والثالثني،  -13
 5(اإلعالن)، بعد ســـــــــــنوات عّدة من النقاشـــــــــــات واملفاوضـــــــــــات. يف املناطق الريفية وغريهم من العاملنيقوق الفالحني حب

 ما بعد.يف لألمم املتحدة اإلعالن  6واعتمدت اجلمعية العامة
 

  ســـــــــــــامهاهتممالتنوّع البيولوجي وإدارته، باإلضـــــــــــــافة إىل  حفظســـــــــــــامهة املزارعني يف مبويقّر اإلعالن، يف ديباجته،  -14
 يف األمن الغذائي: 

 
ا" يف  واملســـتقبل اضـــرواحل يف املاضـــي العاملني يف املناطق الريفيةغريهم من لفالحني و امبســـامهات  وإذ يســـلم أيضـــً

غذائي والزراعي على شـــّكل أســـاس اإلنتاج الت اليتالتنوّع البيولوجي وحتســـينه، يف التنمية وحفظ  العامل أحناءمجيع 
 تحقيقلن اأســـــاســـــي عنصـــــران ومها ،األمن الغذائيو يف ضـــــمان احلق يف الغذاء الكايف  ومســـــامهاهتمالعامل،  نطاق

 ). 7(التالوة  "،2030لعام  املستدامةلتنمية ا، مبا يف ذلك خطة ااملتفق عليها دوليً  اإلمنائيةهداف األ
 

ألغذية والزراعة منظمة ا الذي أجنزته يف ســـياق العمل املكّثف ،إىل املعاهدة الدولية اأيضًـــ  اة ضـــمنً الديباجوتشـــري  -15
(التالوة  ألخرىا املوارد الطبيعية، وغريها من حقوق الفالحني واحلصــــــــــــــول علىيف جمال احلق يف الغذاء، وحقوق احليازة، 

تتضـــمن مجيع األحكام املتعلقة حبقوق  من اإلعالن بشـــأن "احلق يف البذور" 19). وجتدر اإلشـــارة كذلك إىل أّن املادة 29
 من املعاهدة الدولية. 9ملادة على حنو ما تتناوله ا املزارعني

 
عقد األمم املتحدة  2028-2019وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا الثانية والســــــــــــــبعني، الفرتة  -16

األمم  عقد ،العقد األمم املتحدة للزراعة األســـــرية رمسيً  8، أطلقت األمانة املشـــــرتكة2019ويف مايو/أيّار  7للزراعة األســـــرية.
ب إىل إشراك خمتلف أصحا ودعت األمانة املشرتكة 9املتحدة للزراعة األسرية، حيث عرضت أهدافه وخطة العمل العاملية.

من خالل إجراءات ملموســـــــــــة على املســـــــــــتوى القطري لدعم الزراعة األســـــــــــرية، مبا يف ذلك عن طريق متكني  ،املصـــــــــــلحة
الســــــياســــــات واالســــــتثمارات، وإىل تعزيز فهم اإلمكانات املتعددة األبعاد للزراعة األســــــرية، ومســــــامهتها يف حتقيق أهداف 

 التنمية املستدامة.
 

                                                      
5  https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx 
 https://undocs.org/en/A/C.3/73/L.30املتاح على املوقع  A/C.3/73/L.30، من خالل القرار 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 19اعتمد يف   6
7  https://undocs.org/ar/A/RES/72/239  
 منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.   8
مت خطة العمل العاملية إىل ســـــــــبع ركائز حتّدد جماالت العمل اليت تعمل من خالهلا الســـــــــياســـــــــات والربامج واللوائح التنظيمية الداعمة للمقُ   9 ارعني ز ســـــــــّ

يولوجي بصـــورة على اســـتخدام التنوّع الب – الصـــونمثالً دعم جهود  –األســـريني، من قبيل اإلجراءات اإلرشـــادية من املســـتوى العاملي إىل املســـتوى احمللي 
 ستغّلة مبا يكفي). ملمستدامة، وتبادله، وإدارته على حنو ديناميكي (مبا يف ذلك البذور األصلية، وأصناف املزارعني، والسالالت، واألنواع املهملة أو غري ا

https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
https://undocs.org/en/A/C.3/73/L.30
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 النهج الزراعيــة 11املعين بــاألمن الغــذائي والتغــذيــة، يف تقريره األخري، 10وشـــــــــــــــّدد فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى -17

، على أمهية والتغذية الغذائي األمن لتعزيز مســـــــــــتدامة غذائية ونظم زراعة أجل من املبتكرة الُنهج من وغريها اإليكولوجية
املســــــــــــــتقبل.  لضــــــــــــــمان اإلمدادات الغذائية يف االذي يعترب حامسً التنوّع يف نظم البذور اليت يديرها املزارعون،  احلفاظ على

 درةبناء ق "بضـــــــرورة اســـــــتطالع إمكانية ،وأوصـــــــى كذلك فريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى الدول واملنظمات احلكومية الدولية

 أفضــل حنو على تراعي لكي التكّيف على الفكرية وامللكية الوراثية املوارد بشــأن الوطنية التنظيمية واللوائح الدولية االتفاقات

 12.بينهم ما يف البذور وتبادل حملًيا واملكّيفة والتقليدية املتنوعة الوراثية املوارد على املزارعني حصول إمكانية
 

ح تاملعين حبقوق املزارعني، قّدمت أمانة اتفاقية التنوّع البيولوجي مســــــامهات حمّددة  فريق اخلرباءلعمل  اودعمً  -18 وضــــــّ
 بعض وكذلك البيولوجي، التنوع اتفاقية من املتصـــــلة هبا واألحكام )ي( 8 باملادة بالنســـــبة إىل من املعاهدة الدولية 9املادة 

االجتماع الرابع عشــــــر ملؤمتر  املرفوعة إىل 14، والتوصــــــياتالبيولوجييف اتفاقية التنوّع  13األطراف مؤمتراليت اختذها  قراراتال
 . نيبالنسبة إىل حقوق املزارعأمهية  ذات رباليت تعتو ، األطراف

 
ويف ما خيص العملية اليت حّددها جملس االحتاد الدويل حلماية األصــــــــــــناف النباتية اجلديدة من أجل اســــــــــــتعراض  -19

يدعو األطراف  اإخطارً  األمني أصــــــــدر واملعاهدة الدولية، الدويل األســــــــئلة املتكّررة بشــــــــأن أوجه الرتابط بني اتفاقية االحتاد
، باإلضــــــافة إىل أصــــــحاب املصــــــلحة الذين اجلديدة النباتية األصــــــناف حلماية الدويل االحتاديف  ااألعضــــــاء أيضــــــً  ،املتعاقدة
 15ية.جملس االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة، إىل املسامهة يف العملبصفة مراقبني معتمدين يف  يتمّتعون

 
عن ذلك، يســــتطلع األمني ســــبل تيســــري تبادل التجارب واملعلومات، بشــــأن جماالت الرتابط احملتملة بني  فضــــًال و  -20

، واتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصــــناف النباتية اجلديدة، وبشــــأن العملية اجلارية منها 9، ال ســــّيما املادة الدولية املعاهدة
لتنوّع ســــــتطالع إمكانية مشــــــاركة اتفاقية االورمبا ، ســــــواءٍ  على حدٍّ  هذه، الســــــتعراض األســــــئلة املتكّررة حول أوجه الرتابط

 البيولوجي. 
 

                                                      
كعنصـــر أســـاســـي يف   2009بر/تشـــرين األّول منصـــة التفاعل بني العلوم والســـياســـات للجنة األمم املتحدة لألمن الغذائي العاملي اليت أنشـــأت يف أكتو   10

داء ســـإصـــالح جلنة األمن الغذائي. ويهدف فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى إىل تيســـري النقاشـــات الســـياســـاتية وإرشـــاد عملية صـــنع الســـياســـات من خالل إ
 ، بناء على طلب جلنة األمن الغذائي. األدلةاملستقلة والشاملة والقائمة على  والتحليالت املشورة

ــــــــر رقــــــــ  11 ــــــــقــــــــري ــــــــت ــــــــ 14م ال ــــــــفــــــــري ــــــــو/متــــــــوز ل ــــــــي ــــــــول ــــــــذي نشـــــــــــــــــــــــر يف ي ــــــــوى ال ــــــــع املســـــــــــــــــــــــت ــــــــرفــــــــي ــــــــاح عــــــــلــــــــى املــــــــوقــــــــع  2019ق اخلــــــــرباء ال مــــــــت
www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-14_EN.pdf. 

 إىل نظم غذائية متنّوعة وقادرة على الصمود. : دعم عمليات االنتقال2) من التوصية 3( البند (أ)، توىالرفيع املسلفريق اخلرباء  14التقرير   12
، وخطـــة العمـــل العـــامليـــة التفـــاقيـــة التنوع البيولوجي بشـــــــــــــــــأن COP XII/12؛ والقرار 21-17، الفقرات COP Decision XI/14القرار  على غرار  13

 . 10/1، مثالً التوصية UNEP/CBD/COP14االستخدام العريف املستدام للتنوع البيولوجي وبرنامج العمل اخلاص بالتنوع الزراعي؛ 
14  CBD/WG8J/10/11  ، نوع املعارف التقليدية املتعلقة حبفظ الت إلعادة توطنيالتوجيهية الطوعية روتســـــــــــــــوليهريســـــــــــــــاجيك  خطوط، 10/1التوصـــــــــــــــية

حشـــد املوارد: تقييم مســـامهة اإلجراءات اجلماعية للشـــعوب األصـــلية واجملتمعات احمللية والضـــمانات يف  10/4؛ والتوصـــية البيولوجي واســـتخدامه املســـتدام
 .آليات متويل التنوع البيولوجي

15   03 ITPGRFA/UPOV  -GB8-NCP -  ،ـــــــاحـــــــة على املوقع األســـــــــــــــئلـــــــة املتكررة treaty/notifications/detail-www.fao.org/plant-مت
events/en/c/1115185/ 

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1115185/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1115185/
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املخصص املعين  فريق اخلرباء التقينحلماية األصناف النباتية اجلديدة يف عمل  مكتب االحتاد الدويل اأيضً ساهم و  -21
واتفاقية االحتاد الدويل  الدولية املعاهدة بني ةاحملتمل الرتابطأوجه  بشـــــــأن الندوة مداوالتتيحت ، يف حني أُ حبقوق املزارعني

 حلماية األصناف النباتية اجلديدة لفريق اخلرباء يف اجتماعه األّول. 
 

د صــدور ، بعنياملنظمة العاملية للملكية الفكرية، فقد انكب األم يف كنفأما بالنســبة إىل العمليات ذات الصــلة  -22
ط احملتملة بغرض حتديد جماالت الرتاب ،ااملذكورة آنفً عبة املعارف التقليدية يف املنظمة مع شــــــــــــــعلى العمل  ،7/2017القرار 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية، على حنو جامع منها، والصكوك ذات الصلة لدى  9بني املعاهدة الدولية، ال سّيما املادة 
 وتشاركي. 

 
قين املخصـــــــص فريق اخلرباء الت يالفكرية، بصـــــــفة مراقب، يف اجتماع وشـــــــارك ممّثل أمانة املنظمة العاملية للملكية -23

. وأحال كذلك إىل فريق اخلرباء عّدة مطبوعات 2019ومايو/أيّار  2018املنعقدة يف ســــــبتمرب/أيلول املعين حبقوق املزارعني 
 ني. ملصلحة املعنيولالستخدام العام لألطراف املتعاقدة وأصحاب اتكون ذات أمهية بالنسبة إىل عمله،  أن ميكن

 
 تنمية القدرات وأنشطة التوعية -رابًعا

 
مة األغذية من املكاتب املعنية ملنظ يف مسعى ملواصلة جهود التوعية واالتصاالت بشأن حقوق املزارعني، وبدعم -24

ة والزراعــة الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــ در املوا صــــــــــــــونت إقليميــة للتــدريــب على والزراعــة، تولـّـت األمــانــة تيســــــــــــــري ثالث مبــادرا
. وانطوت أهداف والبحر الكارييب واســــــتخدامها املســــــتدام، وعلى حقوق املزارعني يف أقاليم أفريقيا وآســــــيا وأمريكا الالتينية

باتية الوراثية الن املوارد صــــــــــــــونمن خالل فهم أمهية  ،على تعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية ،حلقات العمل اإلقليمية للتدريب
حتديد و  إىل حتفيز األفكار اوســــــــــعت أيضــــــــــً . ، على حنو أكربحقوق املزارعنيو  ،لألغذية والزراعة واســــــــــتخدامها املســــــــــتدام

ملزارعني، يف ســياق وحقوق ا ،واســتخدامها املســتدام ،املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صــوناجملاالت والفرص لتعميم 
والزراعة املســـــــــــــتدامة، وغريها من الربامج القطاعية األخرى ذات الصـــــــــــــلة.  ،الوطنية املعنية باألمن الغذائي اخلطط والربامج

ذية املوارد الوراثية النباتية لألغ صــــــــوناملســــــــتخلصــــــــة بشــــــــأن  الدروسعلى ذلك، قّدمت منصــــــــة لتبادل التجارب و  عالوةو 
 وتنفيذ حقوق املزارعني.  ،واستخدامها املستدام ،والزراعة

 
 ،عند طلب اجلهاز الرئاســي، اســتمّرت األمانة يف تعميم اســتخدام الوحدة التعليمية بشــأن حقوق املزارعني ونزوًال  -25

 . هوتعزيز 
 

ولية من نة التخطيط الدلتعاون بني بلدان اجلنوب، نّظمت أمانة جللمنظمة األغذية والزراعة  برنامجويف إطار  -26
والتحديات وأفضــــــل  ) حتديد القوانني الوطنية1(هبدف  2018،16أجل الســــــيادة الغذائية ثالثة اجتماعات إقليمية يف عام 

                                                      
أبريل/نيســـان  20إىل  17من  ، الربازيلســـيبرييارعني، املنعقدة يف مشـــاورة منظمات اجملتمع املدين يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشـــأن حقوق املز   16

يوليو/متوز  13إىل  10 من، إندونيســـــــــيا كيديريحقوق املزارعني، املنعقدة يف   واحمليط اهلادئ بشـــــــــأنمشـــــــــاورة منظمات اجملتمع املدين يف آســـــــــيا و ؛ 2018
 . 2018يوليو/متوز  20إىل  17 من، مايل نييليين؛ ومشاورة منظمات اجملتمع املدين يف أفريقيا بشأن حقوق املزارعني، املنعقدة يف 2018
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خيارات  اقرتاحو ) 3األقاليم؛ (الوطنية يف حتديد القواســــــم املشــــــرتكة بني القوانني و ) 2املمارســــــات لتنفيذ حقوق املزارعني؛ (
ملزارعني ضــــــــــــــمن الســــــــــــــياقات الوطنية. وشــــــــــــــاركت األمانة يف أحد االجتماعات اإلقليمية، وأحيلت نتائج لتنفيذ حقوق ا

ريق اخلرباء بشـــأن األّول لف جتماعلالاألســـاســـية  املعلوماتوثائق وأدجمت يف االجتماعات اإلقليمية الثالثة كافة إىل األمانة 
 حقوق املزارعني.

 
 الشراكات والتعاون -خامًسا

 
درات الق من أجل تعزيز أنشـــطة بناء واصـــلت األمانة التعاون مع طائفة واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة والشـــركاء -27

 من املعاهدة الدولية.  9على حنو ما تنّص عليه املادة  ل العملية إلعمال حقوق املزارعنيوحتديد السب
 

تعـاونـت األمـانـة مع املكـاتب  17التنميـة، من أجـل التقينيـة والزراعـة للتعـاون منظمـة األغـذ برنـامجويف ســــــــــــــيـاق  -28
إنشــاء  ن خاللماملزرعة،  يف املوقع/يف صــونمنظمة من أجل دعم جهود بناء قدرات املزارعني يف جمال أنشــطة اللالقطرية ل

لبــذور ل، ومجع أصــــــــــــــنــاف احملــاصــــــــــــــيــل التقليــديــة وإيــداعهــا يف بنوك البــذور الوطنيــة، وتنظيم معــارض بنوك جمتمعيــة للبــذور
 يق، على سبيل املثال.والتسو 

 
من خالل ســـلســـلة من  ،األصـــلية الشـــعوب بقضـــايا املعين اإلدارات بني املشـــرتك العمل فريقوتعاونت األمانة مع  -29

نســـــــــبة إىل حقوق املزارعني. وتقدمي مســـــــــامهات ذات أمهية بال عقد اجتماعات منتظمةعن طريق و  18الفعاليات اخلاصـــــــــة،
نّظمت يف إطار عقد األمم املتحدة  19،للشــعوب األصــلية األغذيةنظم  بشــأن املســتوى رفيعة خرباء لقةح األنشــطة ومشلت

 ،نظمة املعين بالشـــعوب األصـــليةاملغات األصـــلية. وســـاعد فريق الدولية للّ  2019للعمل من أجل التغذية، ويف ســـياق ســـنة 
الدروس ني إىل تقاســــــــــم جتارهبم و األصــــــــــلي املزارعنيعلى نشــــــــــر الوحدة التعليمية بشــــــــــأن حقوق املزارعني، ودعا جمتمعات 

 املستخلصة مع األمانة. 
 

ريب وبناء وشــركاء آخرين، يف عّدة أنشــطة للتد املنظمة الدولية للتنوع البيولوجيمع  باالشــرتاكاألمانة،  وتعاونت -30
 نوع البيولوجيالدولية للتاملنظمة القدرات، من أجل تعزيز فهم حقوق املزارعني وتنفيذها العملي. كما تعاونت األمانة مع 

يوالســيادة الغذائيةاألصــلية للتنوّع البيولوجي الزراعي  لشــراكةبشــأن منحة دراســية ل لشــباب  اصًــ ، وهي مبادرة صــّممت خصــّ
 . األموميةالشعوب األصلية واجملتمعات 

 

                                                      
ع لتنو : احلفظ الديناميكي واالســــــــــتخدام املســــــــــتدام لةومرفق البيئة العاملي منظمة األغذية والزراعةعلى ســــــــــبيل املثال، من خالل املشــــــــــروع املمّول من   17

من املعاهدة الدولية يف مارس/آذار  9البيولوجي الزراعي يف النظم اإليكولوجية الزراعية التقليدية يف الفلبني، ّمت توفري تدريب حمّدد بشــــــــــــــــأن تنفيذ املادة 
لبذور والربامج ذات اســـات ا، تلته ســـلســـلة من حلقات العمل اهلادفة إىل إدماج حقوق املزارعني يف صـــياغة املقرتحات لتعديل القانون الوطين لســـي2018

 الصلة. 
 . 2019يعيد إحياء نظمه الغذائية األصلية، يوليو/متوز  األموميةالشباب من الشعوب األصلية: جيل جديد من اجملتمعات   18
. مـــتــــــــاحــــــــة عـــلـــى املـــوقـــع 2018نـــوفـــمـــرب/تشـــــــــــــــــريـــن الـــثــــــــاين  10إىل  7 خـــالل الـــفـــرتة مـــناملـــنـــعـــقــــــــدة يف مـــقـــر مـــنـــظـــمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والـــزراعــــــــة    19

http://www.fao.org/indigenous-peoples/ifs-seminar/ar/ 
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 والشــــــــــعوب األصــــــــــلية يفكة منظمات املزارعني ر مشــــــــــا ،ودعمت أمانة جلنة التخطيط الدولية للســــــــــيادة الغذائية -31
بناء و طيط يف تعزيز برناجمها للتدريب أمانة جلنة التخإطار املعاهدة الدولية. واســــــــــتمّرت  ضــــــــــمن ،العمليات ذات الصــــــــــلة

 وة إىل تقدميالدع تعميمالدولية يف القدرات يف جمال حقوق املزارعني واالســــــتخدام املســــــتدام، ويف مســــــاندة أمانة املعاهدة 
 20املستخلصة املتعّلقة حبقوق املزارعني. الدروسمارسات و التدابري وأفضل امل

 
 األنشطة المستقبلية الممكنة لتعزيز تنفيذ حقوق المزارعين -سادًسا

 
يت أسندها إليه اجلهاز يف تنفيذ املهام ال املحوظً  اتقّدمً  ،فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعنيأحرز  -32

جلهاز الرئاســــي ا الرئاســــي. غري أنّه بفعل ضــــيق الوقت، مل يتمّكن فريق اخلرباء من إمتام مهامه. وعليه، أوصــــى فريق اخلرباء
 21لالنتهاء من مهامه يف فرتة السنتني املقبلة. اجمددً  االنعقادبالدعوة إىل 

 
، فإنّه ينبغي اءلفريق خلرب أنّه يف حال قّرر اجلهاز الرئاســــــــي الدعوة إىل عقد اجتماع بكذلك فريق اخلرباء   أوصــــــــىو  -33

العريضــــــــــة  اخلطوط ء، مبا يف ذلك إثراالفريقإعداد وثائق العمل ذات الصــــــــــلة لتيســــــــــري عمل  األمنيأن يطلب إىل  اأيضــــــــــً 
 . فريق اخلرباء ملواصلة حبثها من جانب ،ماتو خيارات باملعللل
 

اجلهاز ثها بحكي يل ،وع العناصـــــــــــر للقرار احملتملر مشـــــــــــإعداد يف هذا الســـــــــــياق، طلب فريق اخلرباء إىل األمني و  -34
الرئاســـي يف دورته الثامنة، على أســـاس القرارات الســـابقة بشـــأن حقوق املزارعني، وإدماج التوصـــيات والقضـــايا ذات الصـــلة 

 اليت وافق عليها الفريق. 
 

من املعاهدة الدولية.  9 على حنو ما تنّص عليه املادةجة إىل تعزيز تنفيذ حقوق املزارعني، ومثة وعي متزايد باحلا -35
من خالل طائفة متنّوعة من املشـــاورات وحلقات  –وقد شـــّدد عدد من األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة باســـتمرار 

 9 ادةعلى حنو ما تنّص عليه املعلى قضــــــــية حقوق املزارعني،  - األمانةوردت إىل اليت  اإلســــــــهاماتوبناًء على  –العمل 
املوارد الوراثية النباتية واســتخدامها املســتدام. ومن شــأن وضــع جمموعة ملموســة  صــونمن املعاهدة الدولية، ومســامهتهم يف 

تجابة ن أجل االســـــــم احملرز خالل فرتة الســـــــنتني هذه، مملوّجهة، أن يســـــــاعد على تدعيم التقدّ من األهداف واإلجراءات ا
 . للطلبات العديدة بشأن بناء القدرات، واملعارف، وتبادل املعلومات

 
طلب إىل األخري أن ييف  اأيضــــــً  ترغبويف حال قّرر اجلهاز الرئاســــــي الدعوة إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء، فقد  -36

من املعاهدة  9على حنو ما تنّص عليه املادة اقرتاح تدابري أخرى وأنشــــــــــطة ملموســــــــــة حمتملة لدعم تنفيذ حقوق املزارعني، 
 اء. عمل فريق اخلرب  أثناءاليت ّمت تقدميها  املعلوماتالدولية. وميكن هلذه املقرتحات أن تأخذ يف االعتبار 

 

                                                      
south-http://www.fao.org/south-املشــــــــــــــاورات اإلقليمية بشــــــــــــــأن حقوق املزارعني:  –بوابة منظمة األغذية والزراعة للتعاون بني بلدان اجلنوب   20

gateway/ar/ 
 .IT/GB-8/19/12.2يف الوثيقة  التقين املخصص املعين حبقوق املزارعنييرد تقرير فريق اخلرباء  21 

http://www.fao.org/south-south-gateway/ar/
http://www.fao.org/south-south-gateway/ar/
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 التوجيهات المطلوبة -سابًعا
 

اجلهاز الرئاســي مدعو إىل األخذ علًما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة بشــأن األنشــطة ذات الصــلة حبقوق إن  -37
بة من أجل التنفيذ الكفوء حلقوق  املزارعني اليت نّفذت خالل فرتة الســــــــــــــنتني، وتقدمي أية توجيهات أخرى يراها مناســــــــــــــ

ا إىل تنظيم اجتماع آخر إن الدولية. و  من املعاهدة 9املزارعني، على حنو ما تنّص عليه املادة  اجلهاز الرئاســـــــي مدعو أيضـــــــً
مبوجــب  إمتــام مهــامــه اخلرباء، لتمكينــه منلفريق اخلرباء التقين املخصــــــــــــــص املعين حبقوق املزارعني، بنــاًء على اقرتاح فريق 

 االختصاصات اليت وضعها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة. 
 

وذلك لتيســــــري  ،اجلهاز الرئاســــــيمن جانب لبحثها  ،هبذه الوثيقة املرفقرار احملتمل يف ويرد مشــــــروع العناصــــــر للق -38
  مداوالته. 
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 المرفق
 

 2019/**مشروع العناصر للقرار 
 

 ، حقوق المزارعين9تنفيذ المادة 
 

 إّن الجهاز الرئاسي، 
 

ـــت إذ  مجيع من نو واملزارع واألصــــــلية احمللية جملتمعاتااليت قدمتها  اهلائلة باملســــــامهةاالعرتاف، يف املعاهدة الدولية،  رذكيســ

لإلنتاج كأســـاس   ،واســـتخدامها وتنميتها النباتية الوراثية املوارد صـــون من أجل، تقدميها يواصـــلونســـوف واليت  ،العامل أقاليم
 ؛ أمجع الغذائي والزراعي على مستوى العامل

 
 ؛ 7/2017و 5/2015و 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007قراراته  يستذكرإذ و 
 
فريق اخلرباء  وجه بالشكر إىلت(فريق اخلرباء)، وي فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعنيبتقرير  يرّحب -1

 الذي أحرزه حىت اآلن يف أداء مهامه؛  امللحوظعلى التقّدم 
 
كتب اجلهاز مباملســــؤولني واألعضــــاء يف فريق اخلرباء الذين ّمت تعيينهم أو اختيارهم من جانب هيئة  ايأخذ علمً و  -2

 الرئاسي يف دورته الثامنة؛ 
 
(اجلرد)،  املزارعني حقوق إعمال من املســـتفادة والدروس املمارســـات وأفضـــل الوطنية لتدابريا جرد عمليةب يرّحبو  -3

 بصورة دورية، حبسب االقتضاء؛استعراضها باستمرار و  حتديثهاسيجري ويقّر بأنّه وثيقة متجددة 
 
واصــــــلة ملأو  در جلا عملية يفإلدماجها فريق اخلرباء،  ، على حنو ما أعّدههيكلية اجلرد ومنوذج مجع املعلومات يقرّ و  -4

 ؛ فيهالواردة املعلومات  حتديث
 
ة إىل األمني مواصــــــلة التماس معلومات إضــــــافي ويطلببوضــــــع نســــــخة إلكرتونية للجرد على اإلنرتنت،  يرّحبو -5
 فيه؛  الواردةاملعلومات  ديثأو لتح در اجلعملية دماجها يف إل
 
 عليه تنص ما حنو على وتعزيزه، وتوجيهه املزارعني حقوق إعمال تشجيعخليارات باخلطوط العريضة  ايأخذ علمً و -6

 إلمتام مهمة فريق اخلرباء يف هذا الصدد؛  ا، ما سيشّكل أساسً الدولية املعاهدة من 9 املادة
 
هبدف اســــتكمال مهامه،  2021–2020فرتة الســــنتني  خاللإىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء جمدًدا الدعوة  يقّررو -7

 لك بعد إجراء التعديالت الالزمة؛وذعلى أساس االختصاصات اليت وضعت يف الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، 
 
اثنني يف فرتة  ما يصـــــــــــــل إىل اجتماعنيأن يعقد  ، بتكوينه احلايل،فريق اخلرباء الفين املخصـــــــــــــصأنه جيوز ل يقررو  -8

 دورته التاسعة؛ يرفع التقارير بشأن عمله ليواصل اجلهاز الرئاسي حبثها يف وأن، 2021-2020السنتني 
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لى حنو مــا عى لــدعم تنفيــذ حقوق املزارعني، أن يقرتح، بــدعم من األمني، تــدابري أخر  إىل فريق اخلرباء يطلـبو -9
   ؛مستقبلية قصرية ومتوسطة األجلحبيث ميكن أن يشمل ذلك أنشطة أو برامج  من املعاهدة الدولية، 9 تنّص عليه املادة

 
وذج من خلرباء، مبا يف ذلك من خالل إثراءإىل األمني إعداد الوثائق ذات الصــــــــــــلة لتســــــــــــهيل عمل فريق ا طلبوي -10
 رات باملعلومات، ملزيد من البحث من جانب فريق اخلرباء؛ اخليا

 
موعة املعين أو جمإلقليم أن يقوم، بالتعاون مع الجهاز الرئاســــــــــــــي مكتب الدورة التاســــــــــــــعة ل هيئة إىل طلبوي -11

 ؛ة قد تنشأ يف عضوية فريق اخلرباءوظائف شاغرة ذات صل ةأصحاب املصلحة املعنيني، مبلء أي
 

ــــكرويتوجه  -12 ــــدو حكوميت إيطاليا والنرويج على دعمهما املايل الســـــــخي الجتماعات فريق اخلرباء إىل  بالشــ  يناشــ
 أن توفّر موارد مالية إضــــــــــــــافية لعمل فريق اخلرباء، مبا يف ذلك لتغطية تكاليفاألطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة األخرى 

  زمة؛ الالوالرتمجة التحريرية للوثائق إىل اللغات  الرتمجة الفورية
 

 احســــــب االقتضــــــاء ورهنً ، 9األطراف املتعاقدة إىل حبث إمكانية وضــــــع خطط عمل وطنية لتنفيذ املادة  يدعوو  -13
رز احملمن املعاهدة الدولية، وإىل تبادل املعلومات بشـــــأن التقّدم  6و 5بالتشـــــريعات الوطنية، مبا يتماشـــــى مع تنفيذ املادتني 

 وتنفيذها؛  بالنسبة إىل وضع خطط العمل هذه
 

األطراف املتعاقدة إىل إشـــراك منظمات املزارعني وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني يف املســـائل املتصـــلة بإعمال  دعووي -14
صــــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و الدولية،  اهدةعاملمن  9 على حنو ما تنّص عليه املادةحقوق املزارعني، 

 واستخدامها املستدام، وإىل تعزيز جهود التوعية وبناء القدرات لتحقيق هذه الغاية؛ 
 

من قبيل  ،لتشـــــاركيةوتيســـــري النهج ا ااألطراف املتعاقدة إىل تعزيز نظم اإلنتاج املســـــتدامة واملتنّوعة بيولوجيً  دعووي -15
بنوك البذور اجملتمعية، والســــــــــــــجالت اجملتمعية للتنوّع البيولوجي، وتربية النباتات التشــــــــــــــاركية، ومعارض البذور، كأدوات 

   حسب االقتضاء؛  من املعاهدة الدولية، 9 على حنو ما تنّص عليه املادةإلعمال حقوق املزارعني، 
 

ات للدعوة إىل عقد مزيد من حلقات العمل ر اختاذ مبادإىل  لةاملتعاقدة واملنظمات ذات الصــــــــــــــاألطراف  دعووي -16
واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة، مبا يف ذلك منظمات املزارعني، ال ســـّيما تلك  جمموعةاإلقليمية وغريها من املشـــاورات مع 

ى حنو ما علني، زارعتواجدة يف مراكز املنشـــــأ وتنوّع احملاصـــــيل، لتبادل املعارف واآلراء والتجارب بشـــــأن إعمال حقوق املامل
  من املعاهدة الدولية، وعرض النتائج على اجلهاز الرئاسي يف دورته التاسعة؛   9 تنّص عليه املادة

 
 بتوافر املوارد املالية والبشرية؛  اإىل األمني تيسري هذه املبادرات عند الطلب، ورهنً  طلبوي -17

 
اآلراء  ءظمات املزارعني، إىل مواصلة إبدااألطراف املتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، ال سّيما من دعووي -18

من املعاهدة  9، كأمثلة عن اخليارات احملتملة للتنفيذ الوطين للمادة حتديثهاوتقاســـــــــــم التجارب وأفضـــــــــــل املمارســـــــــــات أو 
 ؛ يل مهمة جتميعهاتو اجلرد، ويطلب إىل األمني عملية إلدماجها يف  بالتشريعات الوطنية، االدولية، حسب االقتضاء، ورهنً 
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خدامها، وتعزيز اســـــــت "الوحدة التعليمية بشـــــــأن حقوق املزارعني"نشـــــــر العمل على مني مواصـــــــلة إىل األ طلبوي -19
األطراف املتعاقدة وغريها من أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املعنيني، إىل اســـــــــــتخدامها مع قائمة التدابري الواردة يف اجلرد، ويدعو 

  حسب االقتضاء؛  
 

تنمية القدرات، حلقات عمل ل بتوافر املوارد املالية والبشــــــــــــــرية، النظر يف إمكانية تنظيم اإىل األمني، رهنً  طلبوي -20
 مع الوحدات ذات الصلة يف منظمة األغذية والزراعة وشركاء آخرين؛ بالتعاون قدر املستطاع،  ،وذلك

 
بعملية االســــــتعراض اجلارية لألســــــئلة املتكّررة بشــــــأن أوجه الرتابط بني اتفاقية االحتاد الدولية حلماية  اأخذ علمً وي -21

واملعاهدة  تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل لحو األصــــــــــــــناف النباتية اجلديدة واملعاهدة الدولية، وتبادل التجارب واملعلومات 
الدولية، ويطلب إىل األمني مواصــــــــــلة اســــــــــتطالع كيفية تعزيز مســــــــــامهة األطراف املتعاقدة يف املعاهدة يف هذه العمليات، 

 باتية اجلديدة بشأن هذه املسائل؛ احلوار مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النمواصلة و 
 

تعديل  مر،، وإذا ما لزم األإىل القيام بذلك ،بعد اســـــــــــتعراض التدابري الوطنيةكّل طرف متعاقد مل يبحث   دعووي -22
البذور، حلماية  قة بإطالق األصـــــــــــناف وتوزيعاللوائح التنظيمية املتعلّ اليت تؤثّر على إعمال حقوق املزارعني، خباصـــــــــــة  تلك

بالتشــــــــــــريعات  امن املعاهدة الدولية، حســــــــــــب االقتضــــــــــــاء ورهنً  9 ادةعلى حنو ما تنّص عليه املحقوق املزارعني وتعزيزها، 
 الوطنية؛ 

 
بـاعتمـاد اجلمعيـة العـامـة لألمم املتحـدة إعالن األمم املتحـدة بشــــــــــــــأن حقوق الفالحني والعـاملني  اأخذ علمً وي -23

 اآلخرين يف املناطق الريفية؛ 
 

ما تنّص  على حنو، الرامية إىل دعم إعمال حقوق املزارعنييف األنشــــــطة مشــــــاركة منظمات املزارعني  ويثني على -24
 هاز الرئاســــــي، ويف اجتماعاتمن املعاهدة الدولية، ويدعوها إىل مواصــــــلة مشــــــاركتها النشــــــطة يف دورات اجل 9 عليه املادة

 اتضـــــــاء، وتبعً قتعقد يف فرتة ما بني الدورات، حســـــــب االاليت األجهزة الفرعية ذات الصـــــــلة اليت أنشـــــــأها اجلهاز الرئاســـــــي 
للمعاهدة الدولية، مع إيالء االعتبار الواجب الســـرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشـــراكات مع اجملتمع  ةالداخلي لالئحة
 املدين؛ 

 
على  عنيواالتصـــاالت بشـــأن حقوق املزار  جهود التوعيةبتوافر املوارد املالية، على مواصـــلة  ااألمني، رهنً  يشــّجعو -25

من  9 ادةعلى حنو ما تنّص عليه املمســـــتوى أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، كتدبري مهم للنهوض بإعمال حقوق املزارعني، 
 املعاهدة الدولية؛ 

 
من املعاهدة  9ذات األمهية بالنســــــــــــــبة إىل املادة بتوافر املوارد املالية، متابعة العمليات  اإىل األمني، رهنً  يطلبو -26

 الدولية، ضمن منظمة األغذية والزراعة وخارج نطاقها، هبدف تعزيز أخذ حقوق املزارعني يف االعتبار؛  
 

 احملّددة يف هذا القرار، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املالية؛ األطراف املتعاقدة إىل دعم األنشطة  يدعوو -27
 

 ر.القرا هذا تنفيذ بشأن اتقريرً  التاسعة دورته يف الرئاسي اجلهاز إىل يرفع أن األمني من يطلبو -28


