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 5/2015 القرار

 ، حقوق املزارعني9 املادةتطبيق 

 

 إّن اجلهاز الرئاسي،
 

لمجتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واليت قّدمها باعرتاف املعاهدة الدولية باملساهمة اهلائلة ليذّكر  إذ

املزارعون يف مجيع مناطق العامل، وسيواصلون تقدميها لصون املوارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها كأساس 

 لإلنتاج الغذائي والزراعي يف العامل، 
 

 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007بقراراته يذّكر  وإذ

 

األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصلة إىل توّلي زمام املبادرة جلمع املعلومات على  استدراج من األمانةيطلب  -1

من أجل تبادل املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ  ةوالعاملي ةاإلقليميو ات الوطنيةاملستوي

 من املعاهدة الدولية؛  9دة حقوق املزارعني على حنو ما هو منصوص عليه يف املا

، حسب املقتضى، 9 كاًل من األطراف املتعاقدة إىل حبث إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتطبيق املادةيدعو  -2

 ؛ 6و 5ورهنًا بالتشريعات الوطنية، مبا يتماشى مع تطبيق املادتني 

كاًل من األطراف املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد، إىل حبث إمكانية مراجعة تدابريها الوطنية اليت تؤّثر يدعو  -3

من املعاهدة الدولية، حلماية  9على إعمال حقوق املزارعني، وتعديلها عند احلاجة، على النحو احملّدد يف املادة 

 وتعزيز حقوق املزارعني؛ 

عاقدة إلشراك منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة ذوي الصلة يف الشؤون املتعّلقة كاًل من األطراف املتيدعو  -4

بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، ودرس إسهاماتها يف زيادة التوعية وبناء 

 القدرات باجتاه حتقيق هذه الغاية؛ 

والتنسيق، حسب االقتضاء، فيما بني خمتلف املؤسسات اليت تتعامل  التفاعلاألطراف املتعاقدة إىل تعزيز  يدعو -5

 من املعاهدة واملوارد الوراثية والنباتية لألغذية والزراعة. 9يف املادة  واردمع حقوق املزارعني على حنو ما هو 

 أخرى مية ومشاورات األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل اختاذ مبادرات لعقد حلقات عمل إقلي دعوي -6

 املعرفة واآلراء واخلربات لتعزيز إعمال حقوق املزارعني على حنو  لتبادلمنظمات املزارعني، مع مبا يف ذلك 

 للجهاز الرئاسي. النتائج يف الدورة القادمة عرض من املعاهدة، و 9يف املادة ما هو وارد 

 إىل األمني تيسري هذه املبادرات بناء على الطلب وحسب املوارد املتوافرة؛  يطلب -7
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من تنفيذ حقوق خلصة إعداد دراسة عن الدروس املستب، رهنا بتوافر املوارد املالية، أن يقوم إىل األمني يطلب -8

والتشريعات؛ ويدعو األطراف من املعاهدة، مبا يف ذلك السياسات  9يف املادة  ما هو وارداملزارعني على حنو 

وخرباتهم الستخالص  ماملتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، خاصة منظمات املزارعني، إىل تقديم آرائه

وفقا و، حسب االقتضاء على املستوى الوطين حقوق املزارعنيبشأن  9املادة األمثلة كخيارات ممكنة لتنفيذ 

 السابعة للجهاز الرئاسي. الدورة الل خللتشريعات الوطنية. وستعرض الدراسة 

 حنو فيذ الوطين حلقوق املزارعني على التنجمال يف  جحةاندورته القادمة يف التجارب النظر يف يأن  قرري -9

نهوض بها بشكل أكرب لنظر يف كيفية الإىل ااملتعاقدة  األطرافمن املعاهدة بهدف دعوة  9يف املادة  ما هو وارد

 التشريعات الوطنية؛رهنا بالوطين، حسب االقتضاء وملستوى على ا

املنتدى مع وتنفيذه إطالق برنامج مشرتك لبناء القدرات بأن يبادر، رهنا بتوافر املوارد، إىل  األمنيإىل يطلب  -10

من  9يف املادة  واردعلى حنو ما هو  حقوق املزارعنيبشأن أخرى معنية ومع منظمات  العاملي للبحوث الزراعية

 ؛ املعاهدة الدولية

إىل األمني أن يقوم، بالتشاور مع املكتب ورهنا بتوافر املوارد املالية، بوضع الصيغة النهائية للنموذج يطلب  -11

 من املعاهدة؛  9التثقيفي املتعلق حبقوق املزارعني على حنو ما هو وارد يف املادة 

االحتاد الدولي حلماية األصناف إىل األمانة االستمرار يف االخنراط، بطريقة تتسم بالتآزر املتبادل، مع  يطلب -12

النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل التشارك يف وضع اللمسات األخرية على عملية حتديد 

ة، مبا يف ذلك من خالل عملية تشاركية وشاملة، ورفع اجملاالت احملتملة للرتابط بني صكوك كّل منهما واملعاهد

 تقرير عن النتائج احملققة إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة؛  

مشاركة منظمات املزارعني يف عمله، ويدعوها إىل االستمرار يف املشاركة الفاعلة يف دوراته، ويف عمليات فرتة يقّدر  -13

ملقتضى ووفقًا لالئحة الداخلية، مع إيالء االعتبار الواجب السرتاتيجية ما بني الدورات ذات الصلة، حسب ا

 بالشراكات مع اجملتمع املدني؛  اخلاصةاملنظمة 

مالي وفين لتنفيذ حقوق املزارعني  دعماألطراف املتعاقدة ومنظمات التعاون اإلمنائي إىل حبث إمكانية توفري يدعو  -14

من املعاهدة يف البلدان النامية، ومتكني املزارعني وممثلي منظمات املزارعني من  9على النحو احملدد يف املادة 

 حضور االجتماعات مبوجب املعاهدة الدولية؛ 

 إىل األمني إعداد تقرير عن املناقشات ذات الصلة املتعّلقة حبقوق املزارعني، على حنو ما هو وارد يطلب  -15

 منتديات املنظمة؛ من املعاهدة الدولية، ضمن  9يف املادة 

من  9مبني يف املادة ما هو مدى حقوق املزارعني على حنو بشأن توعية نشطة أعمال إجراء على األمني  يشجع -16

 تنفيذ هذه احلقوق؛نهوض بتدبري ضروري آخر للكأصحاب املصلحة املعنيني صاحل عاهدة لامل

مبا يف ذلك ، يف هذا القرارخاة ميكنها من دعم تنفيذ األنشطة املتو وضعيف اليت هي األطراف املتعاقدة  يدعو -17

 إىل فعل ذلك؛  باملوارد املالية،

 إىل األمني رفع تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.يطلب  -18


