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 حقوق المزارعين، 9تنفيذ المادة 
 
 
 الرئاسي، الجهاز إّن
 
راف  يستذآر إذ دة  اعت ة  المعاه رى  بالمساهمة  الدولي ي  الكب دمتها  الت ة  المجتمعات  ق  والسكان  المحلي

ديمها  سيواصلون  والتي العالم أقاليم مختلف من والمزارعون األصليين وارد  صون  أجل  من  تق  الم
  في آافة أرجاء العالم؛والزراعي الغذائي لإلنتاج آأساس وتنميتها اتيةالنب الوراثية

 
 آامًال؛ تطبيقًا الدولية المعاهدة من 9 المادة تطبيق أهمية وإذ يستذآر

 
زارعين  حقوق إعمال مسؤولية تقع الدولية، المعاهدة من 9 للمادة طبقًا أنه أيضًا يستذآر إذو  في  الم
ا ق م الموارد يتعل ة ب ة الوراثي ة النباتي ة لألغذي ى والزراع اتق عل ات ع ة الحكوم  وتخضع الوطني

 ؛للقانون الوطني
 
ر    في  شكوك    بوجود  يقّر وإذ دان  من  الكثي ة  حول  البل ذ  آيفي وق  تنفي زارعين  حق أنّ  الم  التحديات  وب

 ؛آخر إلى بلد من األرجح على تختلف المزارعين حقوق بإعمال المتصلة
 
ى  يساهم  أن يمكن  المتعاقدة األطراف بين المتبادلة والمساعدة الخبرات   تبادل بأّن يعترف وإذ  حد  إل
 ؛الدولية المعاهدة في المزارعين بحقوق الخاصة األحكام تنفيذ صعيد على تقدم إحراز في آبير

 
 المزارعين؛ حقوق لتنفيذ دعمًا الرئاسي الجهاز بها يقوم أن يمكن التي بالمساهمة يعترف وإذ

 
 الذي اعتمدته الدورة الثانية للجهاز الرئاسي، والذي شجعت بموجبه 2/2007 القرار وإذ يستذآر

األطراف المتعاقدة والمنظمات المعنية بتقديم وجهات نظرها وخبراتها بشأن حقوق المزارعين 
  من المعاهدة الدولية؛9حسبما نص عليها في المادة 

 
، النظر في هذه اآلراء 2/2007 أيضًا أّن الجهاز الرئاسي قرر، بموجب القرار وإذ يستذآر

والخبرات لتكون أساسًا 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 آان عددا محدودا؛وإذ يالحظ

 
 إلى ما ورد من وجهات النظر والخبرات من األطراف المتعاقدة والمنظمات األخرى؛واستنادا 

 
 الوطنية التي تؤثر على أعمال ه آل طرف متعاقد أن ينظر في استعراض تدابيريدعو -1

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

 
ى  الصلة  ذات المنظمات  من  وغيرها المتعاقدة األطراف يشجع -2 داء  مواصلة    عل  وجهات  إب

ة  المعاهدة من 9 المادة في ترد آما المزارعين حقوق تنفيذ مجال في تجاربها وعرض نظرها  الدولي
 المقتضى؛ حسب الشأن، أصحاب من وغيرها المزارعين منظمات إشراك مع
 



لى األمانة أن تعقد حلقات عمل إقليمية عن حقوق المزارعين، تبعا لألولويات المتفق              إ يطلب -3
ة من                   رات الوطني عليها لبرنامج العمل والميزانية ورهنا بتوافر الموارد المالية، بهدف مناقشة الخب

ادة   ي الم ددت ف بما ح زارعين حس وق الم ذ حق ات 9تنفي راك منظم ة، وإش دة الدولي ن المعاه  م
 ين وأصحاب الشأن اآلخرين، حسبما يكون مالئما؛المزارع

 
دة         والتجارب  النظر  وجهات  بجمع قوم ت أن األمانة   إلى يطلب -4 دمتها األطراف المتعاق ي ق  الت

اً  لتشكلوالمنظمات ذات الصلة األخرى، وتقارير حلقات العمل اإلقليمية          د  األساس  مع ود  من  لبن  بن
ال األجدول ه اعم از لينظر في يم  الرئاسي لجه وم بتعم ة، وأن تق ه الرابع ي دورت اتف  ذات المعلوم
 المقتضى؛ حسب الويب على الدولية المعاهدة موقع عبر الصلة

 
 لالئحة طبقًا المقتضى حسب المستقبلي عمله في المزارعين منظمات مشارآة يثّمن -5

 .الرئاسي لجهاز لالداخلية
 


