
November 2019  Resolution 6/2019 
 

 

NB784-Rev1/A 

A 

  
 2019 /6 لقرارا

 
 ، حقوق المزارعين9تنفيذ المادة 

 
 إّن الجهاز الرئاسي، 

 
ـــتذك إذ  مجيع من نو واملزارع واألصــــــلية احمللية جملتمعاتاليت قدمتها ا اهلائلة باملســــــامهةاالعرتاف، يف املعاهدة الدولية،  ريســ

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

 
 ؛ 7/2017و 5/2015و 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007قراراته  إذ يستذكرو 
 
ـــــكر  ،املخصــــــــــــــص املعين حبقوق املزارعني التقينبتقرير فريق اخلرباء  يرّحب -1 ـ ـ ـ ـ التقين  فريق اخلرباء إىلويتوجه بالشــ

 الذي أحرزه حىت اآلن يف أداء مهامه؛  امللحوظعلى التقّدم املخصص 
 
الذين ّمت تعيينهم أو اختيارهم من جانب  التقين املخصـــــــص باملســـــــؤولني واألعضـــــــاء يف فريق اخلرباء ايأخذ علمً و  -2

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

 االقتضاء؛بصورة دورية، حبسب استعراضها و  سيجري حتديث هذه الوثيقةويقّر بأنّه 
 
 عملية إلدماجها يف، التقين املخصـــــص فريق اخلرباء ، على حنو ما أعّدههيكلية اجلرد ومنوذج مجع املعلومات ويقرّ  -4

 فيه؛ الواردة املعلومات  واصلة حتديثاجلرد أو مل
 
إىل األمني مواصــــــلة التماس معلومات إضــــــافية  ويطلببوضــــــع نســــــخة إلكرتونية للجرد على اإلنرتنت،  يرّحبو -5

 فيه؛  الواردةاملعلومات  ديثاجلرد أو لتحعملية إلدماجها يف 
 
 عليه تنص ما حنو على وتعزيزه، وتوجيهه املزارعني حقوق إعمال تشجيعخليارات باخلطوط العريضة  ايأخذ علمً و -6

 يف هذا الصدد؛  التقين املخصص إلمتام مهمة فريق اخلرباء ا، ما سيشّكل أساسً الدولية املعاهدة من 9 املادة
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هبدف  2021–2020الدعوة جمدًدا إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء التقين املخصـــــــــــــص خالل فرتة الســـــــــــــنتني  يقّررو -7
 استكمال مهامه، على أساس االختصاصات اليت وضعت يف الدورة السابعة للجهاز الرئاسي واألحكام الواردة يف هذا القرار؛

 
زيادة أعضـــــاء فريق اخلرباء التقين املتخصـــــص بعضـــــوين اثنني ممثلني عن منظمات املزارعني وال ســـــيما تلك ويقّرر  -8

 ؛ اصيلاملتواجدة يف مراكز املنشأ وتنوّع احمل
 
، رهًنا بتوافر املوارد، أنه جيوز لفريق اخلرباء التقين املخصـــص، بتكوينه احلايل، أن يعقد ما يصـــل إىل اجتماعني ويقرر -9

 ، وأن يرفع التقارير بشأن عمله ليواصل اجلهاز الرئاسي حبثها يف دورته التاسعة؛2021-2020اثنني يف فرتة السنتني 
 

  ؛املخصص التقين إىل األمني إعداد الوثائق ذات الصلة لتسهيل عمل فريق اخلرباء طلبوي -10
 

املعين أو جمموعة إلقليم أن يقوم، بالتعاون مع الجهاز الرئاســــــــــــــي مكتب الدورة التاســــــــــــــعة ل هيئة إىل طلبوي -11
 ؛املخصص التقين قد تنشأ يف عضوية فريق اخلرباءوظائف شاغرة  ةأصحاب املصلحة املعنيني، مبلء أي

 
 إىل فريق اخلرباء التقين املخصص تقدمي نتائج عمله إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته التاسعة للنظر فيها؛ ويطلب -12

 
ـــــكر -13 ـ ـ ـ ـ التقين  حكوميت إيطاليا والنرويج على دعمهما املايل الســــــــــــــخي الجتماعات فريق اخلرباءإىل  ويتوجه بالشــ

ـــــد املخصـــــــــــــص ـ ـ ـ ـ التقين  اجلهات املاحنة األخرى أن توفّر موارد مالية إضـــــــــــــافية لعمل فريق اخلرباءاألطراف املتعاقدة و  ويناشـ
 زمة؛، مبا يف ذلك لتغطية تكاليف الرتمجة الفورية والرتمجة التحريرية للوثائق إىل اللغات الالاملخصص

 
ســـــــياســـــــاهتا املتعلقة بالبذور ، ال ســـــــيما يف إطار وطنية تدابرياألطراف املتعاقدة إىل حبث إمكانية وضـــــــع  يدعوو  -14

 بالتشــــريعات الوطنية، مبا يتماشــــى مع تنفيذ املادتني ا، حســــب االقتضــــاء ورهنً 9لتنفيذ املادة  وســــائر الســــياســــات الزراعية،
  ؛من املعاهدة الدولية 6و 5
 

ملتصـــلة بإعمال األطراف املتعاقدة إىل إشـــراك منظمات املزارعني وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني يف املســـائل ا دعووي -15
صــــــــــــــون املوارد الوراثيـة النبـاتيـة لألغذية والزراعة و الدوليـة،  املعـاهدةمن  9 على حنو ما تنّص عليـه املادةحقوق املزارعني، 

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

وتيســـــري النهج التشـــــاركية، من قبيل  ااج املســـــتدامة واملتنّوعة بيولوجيً األطراف املتعاقدة إىل تعزيز نظم اإلنت دعووي -16
بنوك البذور اجملتمعية، والســــــــــــــجالت اجملتمعية للتنوّع البيولوجي، وتربية النباتات التشــــــــــــــاركية، ومعارض البذور، كأدوات 

 قتضاء؛حسب اال من املعاهدة الدولية، 9على حنو ما تنّص عليه املادة إلعمال حقوق املزارعني، 
 

إىل اختاذ مبادرات للدعوة إىل عقد مزيد من حلقات العمل  األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصــــــــــــــلة دعووي -17
واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة، مبا يف ذلك منظمات املزارعني، ال ســـّيما تلك  جمموعةاإلقليمية وغريها من املشـــاورات مع 
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على حنو املتواجدة يف مراكز املنشــــــــــأ وتنوّع احملاصــــــــــيل، لتبادل املعارف واآلراء والتجارب بشــــــــــأن إعمال حقوق املزارعني، 
 ورته التاسعة؛هاز الرئاسي يف دمن املعاهدة الدولية، وعرض النتائج على اجل 9 تنّص عليه املادة ما
 

 بتوافر املوارد املالية والبشرية؛  اإىل األمني تيسري هذه املبادرات عند الطلب، ورهنً  طلبوي -18
 

األطراف املتعاقدة ومجيع أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة املعنيني، ال ســــــــــــّيما منظمات املزارعني، إىل إبداء اآلراء  دعووي -19
من املعــاهــدة الــدوليــة،  9تنفيــذ الوطين للمــادة مــا يتعلق بــال يف، حتــديثهــاوتقــاســــــــــــــم التجــارب وأفضـــــــــــــــل املمــارســـــــــــــــات أو 

 ؛ تويل مهمة جتميعهااجلرد، ويطلب إىل األمني عملية بالتشريعات الوطنية، إلدماجها يف  ااالقتضاء، ورهنً  حسب
 

ا، وتعزيز اســـــــتخدامه "الوحدة التعليمية بشـــــــأن حقوق املزارعني"نشـــــــر العمل على إىل األمني مواصـــــــلة  طلبوي -20
لواردة يف اجلرد، ويدعو األطراف املتعاقدة وغريها من أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املعنيني، إىل اســـــــــــتخدامها مع قائمة التدابري ا

 حسب االقتضاء؛
 

حلقات عمل لتنمية القدرات،  بتوافر املوارد املالية والبشــــــــــــــرية، النظر يف إمكانية تنظيم اإىل األمني، رهنً  طلبوي -21
 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 -22

ل تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل واملعاهدة األصــــــــــــــناف النباتية اجلديدة واملعاهدة الدولية، وتبادل التجارب واملعلومات حو 
يف هذه  الدولية الدولية، ويطلب إىل األمني مواصــــــــــــــلة اســــــــــــــتطالع كيفية تعزيز مســــــــــــــامهة األطراف املتعاقدة يف املعاهدة

 احلوار مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة بشأن هذه املسائل؛ مواصلة العمليات، و 
 

كّل طرف متعاقد مل يبحث اســـــــــــتعراض التدابري الوطنية بعد، إىل القيام بذلك، وإذا ما لزم األمر، تعديل   دعووي -23
املتعّلقة بإطالق األصــــــــــــــناف وتوزيع البذور، حلماية حقوق  القواننيتلك اليت تؤثّر على إعمال حقوق املزارعني، خباصــــــــــــــة 

 بالتشريعات الوطنية؛  ااملعاهدة الدولية، حسب االقتضاء ورهنً  من 9 على حنو ما تنّص عليه املادةاملزارعني وتعزيزها، 
 

بـاعتمـاد اجلمعيـة العـامـة لألمم املتحـدة إعالن األمم املتحـدة بشــــــــــــــأن حقوق الفالحني والعـاملني  اأخذ علمً وي -24
 اآلخرين يف املناطق الريفية؛ 

 
م إعمال حقوق املزارعني، على حنو ما تنّص عليه مشاركة منظمات املزارعني يف األنشطة الرامية إىل دع ويثني على -25

من املعاهدة الدولية، ويدعوها إىل مواصـــــلة مشـــــاركتها النشـــــطة يف دورات اجلهاز الرئاســـــي، ويف اجتماعات األجهزة  9املادة 
الفرعية ذات الصــلة اليت أنشــأها اجلهاز الرئاســي اليت تعقد يف فرتة ما بني الدورات، حســب االقتضــاء، وتبًعا لالئحة الداخلية 

 لواجب السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع اجملتمع املدين؛ للمعاهدة الدولية، مع إيالء االعتبار ا
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على  واالتصـــاالت بشـــأن حقوق املزارعني بتوافر املوارد املالية، على مواصـــلة جهود التوعية ااألمني، رهنً  يشــّجعو -26
من  9 و ما تنّص عليه املادةعلى حنمســـــتوى أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، كتدبري مهم للنهوض بإعمال حقوق املزارعني، 

 املعاهدة الدولية؛ 
 

من املعاهدة  9بتوافر املوارد املالية، متابعة العمليات ذات األمهية بالنســــــــــــــبة إىل املادة  اإىل األمني، رهنً  يطلبو -27
 الدولية، ضمن منظمة األغذية والزراعة وخارج نطاقها، هبدف تعزيز أخذ حقوق املزارعني يف االعتبار؛ 

 
 األطراف املتعاقدة إىل دعم األنشطة احملّددة يف هذا القرار، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املالية؛  يدعوو -28

 
  ر.القرا هذا تنفيذ بشأن اتقريرً  التاسعة دورته يف الرئاسي اجلهاز إىل يرفع أن األمني من يطلبو -29


