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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة األوىل

  ٢٠١٣يوليه / متوز١٩-١٥جنيف، 
 حبقوق املعيناحلكومي الدويل املفتوح العضوية الفريق العامل 

  ناطق الريفيةمن العاملني يف امل وغريهم الفالحني

اإلعالن املتعلق حبقوق الفالحني وغريهم مـن العـاملني يف املنـاطق                
   )٢( )١(الريفية
  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، إن   
سائر الناس، وأنه ينبغي عدم تعرضـهم، عنـد          أن الفالحني متساوون مع      إذ تؤكد   

ك التمييز على أساس العرق أو اللون       ألي شكل من أشكال التمييز، مبا يف ذل       ممارسة حقوقهم،   
أو االجتماعي  القومي  أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل               

  أو امللكية أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر،
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق        بتأكيد   إذ تعترف و  
وإعـالن  سياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية والسياسية والثقافية،         املدنية وال 

مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية     أن ،  وبرنامج عمل فيينا  
  ومترابطة، للتجزئة وغري قابلة واالجتماعية عاملية 

وق االقتـصادية    يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلق         أن الدول تعهدت  إذ تؤكد   و  
 الئق،  مستوى معيشي والثقافية بأن تتخذ اخلطوات املناسبة لضمان إعمال احلق يف           واالجتماعية

__________ 

االستشارية التابعة جمللـس    اليت أعدهتا اللجنة    نهائية  الدراسة  وع هذا اإلعالن يف األصل كمرفق لل      ُنشر مشر  )١(
، A/HRC/19/75 (تعزيز حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املنـاطق الريفيـة          بشأن  حقوق اإلنسان   
 ).باإلنكليزية فقط

 .٢٠١٣ نيهيو/حزيران ١٤تأخر تقدمي هذه الوثيقة، وقُدم طلب ترمجتها يف  )٢(
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تطـوير الـنظم    بالغذاء الكايف، واحلق األساسي يف عدم التعرض للجوع، ال سيما           مبا يف ذلك    
  الزراعية وإصالحها،

عوب األصلية، للشعوب   األمم املتحدة بشأن حقوق الش    وفقاً إلعالن   أنه،  إذ تؤكد   و  
مصريها بنفسها، وهى مبقتضى هـذا      األصلية، مبن فيها الفالحون األصليون، احلق يف تقرير         

احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية 
تعلقة بشؤوهنا الداخلية   احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت يف املسائل امل         وهلا  والثقافية،  
  مهام احلكم الذايت اليت تضطلع هبا،تمويل لسبل ووسائل يف واحمللية، و
إىل أن العديد من الفالحني يف مجيع أحناء العامل قد ناضلوا على مر التاريخ              إذ تشري   و  

 من أجل االعتراف حبقوقهم ومن أجل جمتمعات عادلة وحرة،

عمليات واملضاربة باملنتجات الغذائية و   احلايل  راعة  لزاأن تطور   إذ تضع يف اعتبارها     و  
حيـاة  متلك األراضي واستئجارها على نطاق واسع يف العديد من أحناء العامل هي أمور هتدد               

  املاليني من الفالحني،
أيادي عدد صغري من    املتزايد يف العامل يف     النظم الغذائية   تركيز   إذ تضع يف اعتبارها   و  

  الشركات عرب الوطنية،
وصيد األمساك وتربية املواشي على نطاق صـغري        الزراعية الفالحية   بأن  إذ تعترف   و  

  لجميع، لميكن أن تساهم يف ضمان إنتاج غذائي مستدام 
حمددة ضعيفة إىل حد جيعل أن الفالحني يشكلون فئة اجتماعية إذ تضع يف اعتبارها     و  

ل حقوقهم اإلنسانية ومحايتـها     لضمان احترام الدو  اختاذ تدابري خاصة    تتطلب  محاية حقوقهم   
  وإعماهلا هلذه احلقوق، 

االعتـراف حبقـوق الفالحـني      حنو  أن هذا اإلعالن هو خطوة أساسية       إذ تعتقد   و  
  وتعزيزها ومحايتها، 

أن يتمتعوا دومنا متييز جبميع حقوق اإلنسان املعترف هبا يف          بأن للفالحني   إذ تسلم   و  
  ، من جديدالقانون الدويل وإذ تؤكد ذلك

 اإلعالن التايل املتعلق حبقوق الفالحـني وغريهـم مـن العـاملني يف               رمسياً تعتمد  
  :الريفية املناطق

  ١املادة     
  تعريف الفالحني    

من يعمل يف األرض، رجالً أو امرأة، وتربطه باألرض والطبيعـة           الفالح هو     -١  
ويعمل الفالحون  . عيةعالقة مباشرة وخاصة من خالل إنتاج الغذاء أو غريه من املنتجات الزرا           

 أشكال تنظـيم    على العمل األسري وغريه من    يف املقام األول    يف األرض بأنفسهم ويعتمدون     
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املناظر الطبيعية  ويعتنون ب الفالحون عادة يف جمتمعاهتم احمللية      ويندمج  . العمل الصغرية النطاق  
  .والنظم الزراعية والبيئية احمللية

لى أي شخص يعمل يف الزراعة أو تربية        ع" فالح"ينطبق مصطلح   ميكن أن     -٢  
. املاشية، أو الرعي، أو احلرف اليدوية املتصلة بالزراعة، أو أي مهنة مماثلة يف منطقة ريفيـة               

  .ويشمل هذا السكان األصليني الذين يعملون يف األرض
منظمة ووفقاً لتعريف . من ال ميلك أراضاً على   أيضاً" فالح"ينطبق مصطلح     -٣  

الناس غري مالكة ألرض وقد تواجـه       ة لألغذية والزراعة، تعترب الفئات التالية من        األمم املتحد 
  :اصعوبات يف ضمان سبل عيشه

اليت تعمل يف الزراعة ومتلك أراضي حمـدودة أو ال متلـك             اُألسر املعيشية   )أ(  
  أراضي؛ 
اضـي  واليت متلك أر  يف املناطق الريفية،    املقيمة   غري الزراعية    اُألسر املعيشية   )ب(  

أفرادها يف أنشطة خمتلفة مثل صيد األمسـاك، أو صـنع           ضي، ويعمل   احمدودة أو ال متلك أر    
  املنتجات احلرفية من أجل السوق احمللية، أو تقدمي اخلدمات؛

األخرى للرعاة والُرّحل والفالحني الذين ميارسـون       الريفية  اُألسر املعيشية     )ج(  
يعتمدون على سبل   ، وغريهم من األشخاص الذين      الزراعة املتنقلة والصيادين وقاطفي الثمار    

  .مماثلةمعيشة 

  ٢املادة     
  حقوق الفالحني    

  . متساوية، حقوق  ورجاالًجلميع الفالحني، نساًء  -١  
حقوق اإلنسان  جبميع  منفردين أو جمتمعني،    حيق للفالحني التمتع الكامل،       -٢  

 واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان       املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة     واحلريات األساسية   
  .والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان

سائر السكان وهلم احلق يف عدم التعـّرض        متساوون مع   والفالحون أحرار     -٣  
وضـعهم  وخباصة عدم التعّرض للتمييز على أساس ممارسة حقوقهم، يف  نوع من التمييز    ألي  

  .االقتصادي واالجتماعي والثقايف
السياسة العامة، واختاذ القـرار، وتنفيـذ       رسم  حني حق املشاركة يف     للفال  -٤  

  .ورصد أي مشروع أو برنامج أو سياسة تؤثر يف أراضيهم وأقاليمهم
ية، الذي يشمل احلق يف غـذاء صـحي         السيادة الغذائ للفالحني احلق يف      -٥  

، وهلم احلـق يف     مة ومستدا ومناسب من الناحية الثقافية ُينتج باستخدام أساليب سليمة بيئياً        
  .حتديد نظمهم الغذائية والزراعية اخلاصة هبم
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  ٣املادة     
  احلق يف احلياة ويف مستوى معيشي الئق    

والطـرد  للمـضايقة   عدم التعّرض   للفالحني احلق يف السالمة البدنية، ويف         -١  
  . والتوقيف التعسفي والقتل بسبب الدفاع عن حقوقهمدواالضطها
  .بكرامة العيش للفالحني احلق يف  -٢  
يشمل احلق يف احلصول على     وهو  للفالحني احلق يف مستوى معيشي الئق،         -٣  

  .دخل كاف لتلبية احتياجاهتم واحتياجات أسرهم األساسية
، ويف اإلبقاء   كاٍف وصحي ومغٍذ وميسور التكلفة    للفالحني احلق يف غذاء       -٤  

  .على ثقافتهم الغذائية التقليدية
احتياجات لتلبية   استهالك منتجاهتم الزراعية واستخدامها      للفالحني احلق يف    -٥  

  .أسرهم األساسية، واحلق يف توزيع منتجاهتم الزراعية على أشخاص آخرين
خدمات صرف صحي ووسائل نقل     للفالحني احلق يف مياه شرب مأمونة و        -٦  

  .وكهرباء ووسائل اتصال ويف التمتع بأوقات فراغ
  .ئق ومالبس الئقةللفالحني احلق يف مسكن ال  -٧  
  .للفالحني احلق يف التعليم والتدريب  -٨  
.  أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقليـة         للفالحني احلق يف    -٩  

وهلم احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية واألدوية، حىت إن كانوا يعيشون يف منـاطق               
  .يره يف استخدام الطب التقليدي وتطووهلم احلق أيضاً. نائية

للفالحني احلق يف أن يعيشوا حياة صحية وأال يتضرروا من تلوث املـواد               -١٠  
  .الكيماوية الزراعية، مثل املبيدات واألمسدة الكيماوية

للفالحات احلق يف احلماية من العنف املرتيل اجلسدي واجلنسي واللفظـي             -١١  
  .والنفسي
دامها ألغـراض   للفالحات احلق يف التحكم يف أجسادهن ورفـض اسـتخ           -١٢  
  .جتارية

أساليب منع  وعدد األطفال الذين يريدون إجناهبم،      حتديد  للفالحني احلق يف      -١٣  
  .احلمل اليت يريدون استخدامها

  . تاماًللفالحني احلق يف إعمال حقوقهم اجلنسية واإلجنابية إعماالً  -١٤  
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  ٤املادة     
  احلق يف األرض واإلقليم    

للفالحني احلق يف امتالك أراضي، بشكل فردي أو مجـاعي، مـن أجـل           -١  
  .السكن والزراعة

الكد يف أراضيهم، وإنتاج املنتجات الزراعيـة       للفالحني وأسرهم احلق يف       -٢  
  .وتربية املواشي والصيد وقطف الثمار وصيد األمساك يف أقاليمهم

يف ة اليت يعتمدون عليها     الكد يف األراضي غري املستخدم    للفالحني احلق يف      -٣  
  . ويف امتالك هذه األراضي،كسب رزقهم

إدارة الغابات ومناطق صيد األمساك واحلفـاظ عليهـا         للفالحني احلق يف      -٤  
  .واالستفادة منها

 وعدم التعرض لإلخالء القسري من أراضيهم       أمن احليازة للفالحني احلق يف      -٥  
 جديد إال مبوافقة حرة ومسبقة ومستنرية مـن         وينبغي أال جيري النقل إىل مكان     . وأقاليمهم

خيـار العـودة    مع وجـود    الفالحني املعنيني وبعد االتفاق على تعويض عادل ومنصف، و        
  .أمكن حيثما

وجيـب أال يـسمح     .  احلق يف االستفادة من اإلصالح الزراعي      للفالحني  -٦  
لكية ود قصوى مل  وينبغي وضع حد  . وجيب أن تؤدي األراضي وظيفتها االجتماعية     . باإلقطاع

  . بشكل منصف احلصول على األراضيلضمان األراضي كلما كان ذلك ضرورياً

  ٥املادة     
  يف احلصول على البذور واملعارف واملمارسات الزراعية التقليديةاحلق     

  .غرسها  احلق يف حتديد أصناف البذور اليت يريدونللفالحني  -١  
من الناحيـة    اليت يعتربوهنا خطرة      النباتات  أصناف رفض احلق يف    للفالحني  -٢  

  .ية والثقافيةبيئاالقتصادية وال
  .رفض النموذج الصناعي للزراعة احلق يف للفالحني  -٣  
 الزراعة وصيد األمسـاك   ت احمللية يف جماال   هم احلق يف حفظ معارف    للفالحني  -٤  
  . هذه املعارف وتطويرواشيوتربية امل
الزراعة وصـيد األمسـاك وتربيـة        استخدام تسهيالت  احلق يف    للفالحني  -٥  

  .واشيامل
 الزراعة  تيف جماال اختيار منتجاهتم وأصنافهم وأساليبهم      احلق يف    للفالحني  -٦  

  .واشي، إما بشكل فردي أو مجاعيوصيد األمساك وتربية امل
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استخدام التكنولوجيا اخلاصة هبم أو التكنولوجيـا الـيت    احلق يف  للفالحني  -٧  
  .بضرورة محاية صحة اإلنسان واحلفاظ على البيئةخيتاروهنا مسترشدين 

األصناف اخلاصة هبم وتطويرها وتبادل بـذورهم       زرع   احلق يف    للفالحني  -٨  
  .منحها أو بيعها أو

  ٦املادة     
  يف احلصول على وسائل اإلنتاج الزراعياحلق     

 واملـواد واألدوات الالزمـة      قـروض  احلق يف احلصول على ال     للفالحني  -١  
  . الزراعيهملنشاط

 التكنولوجياو احلق يف احلصول على املساعدة التقنية وأدوات اإلنتاج          للفالحني  -٢  
  .األخالقية و االجتماعية والثقافيةهم حتترم قيمبطرق لزيادة إنتاجيتهم، األخرى املناسبة

 ة إنتاج مستدام   الزراعي يف نظم   املياه ألغراض الري واإلنتاج     احلق يف  للفالحني  -٣  
  .وهلم احلق يف استخدام املوارد املائية يف أراضيهم وأقاليمهم.  اجملتمعات احملليةهايفتحكم ت

التخـزين   التجفيف و  وسائل النقل ومرافق   احلصول على     احلق يف  للفالحني  -٤  
  . يف األسواق احملليةمبيع منتجاهتل

عـة  املشاركة يف ختطيط امليزانيات احمللية والوطنية للزرا      يف  ق  احل للفالحني  -٥  
  .ها واعتمادتهاوصياغ

  ٧املادة     
  املعلوماتيف احلصول على احلق     

املتعلقـة باحتياجـاهتم،   الكافية  املعلومات  احلق يف احلصول على    للفالحني  -١  
  .السياسات واألسعار والتكنولوجياوواألسواق ها املعلومات املتعلقة برأس املال في مبا

، السلع واخلـدمات  مات الكافية عن     املعلو  احلق يف احلصول على    للفالحني  -٢  
   .قيامهم بذلكما يريدون إنتاجه واستهالكه وطريقة حتديد ويف 

على الصعيدين الـوطين    كافية   احلق يف احلصول على املعلومات ال      للفالحني  -٣  
  . احلفاظ على املوارد اجلينيةبشأنوالدويل 

  ٨املادة     
  اإلنتاج الزراعي حرية حتديد سعر وسوق     

. إعطاء األولوية الحتياجات أسرهم يف إنتاجهم الزراعي       احلق يف    فالحنيلل  -١  
  .تلبية احتياجاهتم واحتياجات أسرهم األساسيةلضمان وهلم احلق يف ختزين منتجاهتم 
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  . يف األسواق احمللية التقليديةم احلق يف بيع منتجاهتللفالحني  -٢  
  .مجاعيأو  فرديبشكل حتديد األسعار، يف  احلق للفالحني  -٣  
  .يف احلصول على سعر منصف ملنتجاهتم احلق للفالحني  -٤  
هم، من أجل تلبيـة     عن عمل منصف  احلصول على أجر    يف   احلق   للفالحني  -٥  

  .احتياجاهتم واحتياجات أسرهم األساسية
يف نظام منصف ونزيه لتقيـيم جـودة منتجـاهتم، علـى           احلق   للفالحني  -٦  

  .الوطين والدويلالصعيدين 
على اجملتمع احمللي من أجـل      تعتمد   نظم للتسويق    ءيف إنشا  احلق   حنيللفال  -٧  

  .ضمان السيادة الغذائية

  ٩املادة     
  ق يف محاية القيم الزراعيةاحل    

  . االعتراف بثقافتهم وقيمهم الزراعية احمللية ومحايتها احلق يفللفالحني  -١  
  .اعة وحفظهايف جمال الزرتطوير املعارف احمللية   احلق يفللفالحني  -٢  
  .يف رفض التدخالت اليت قد تدمر القيم الزراعية احمللية احلق للفالحني  -٣  
  .أو مجاعي فردييف التعبري عن قيمهم الروحية، بشكل  احلق للفالحني  -٤  

  ١٠دة املا    
  التنوع البيولوجيق يف احل    

ـ     احلق يف  للفالحني  -١   شكل  محاية التنوع البيولوجي واحلفاظ عليه وتطويره، ب
  .أو مجاعي فردي

اليت هتدد التنـوع البيولـوجي،      االختراع   رفض براءات     احلق يف  للفالحني  -٢  
  .فيها تلك املتعلقة بالنباتات واألغذية واألدوية مبا

السلع واخلـدمات   ب املتعلقة احلق يف رفض حقوق امللكية الفكرية        للفالحني  -٣  
أو حتفظها أو تكتشفها أو تطورهـا       احمللية    الفالحنيجمتمعات  تلكها  متواملوارد واملعارف اليت    

  .تنتجها أو
 رفض آليات منح الشهادات اليت تنشئها الشركات عـرب         احلق يف  للفالحني  -٤  
 اليت تديرها منظمـات الفالحـني بـدعم مـن           ةالضمان احمللي نظم  وينبغي تعزيز   . الوطنية
  .ومحايتها احلكومة
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  ١١املادة     
  ق يف احلفاظ على البيئةاحل    

  . بيئة نظيفة وصحية احلق يفللفالحني  -١  
  . ملعارفهم احلفاظ على البيئة وفقاً احلق يفللفالحني  -٢  
  . بيئية مجيع أشكال االستغالل اليت تسبب أضراراً احلق يف رفضللفالحني  -٣  
  .البيئية تعويض عن األضراربالرفع دعاوى واملطالبة  احلق يف للفالحني  -٤  
وعن نزع  حلصول على تعويض عن الدين اإليكولوجي       ا احلق يف    للفالحني  -٥  
  .راضيهم وأقاليمهمألالتارخيي واحلايل احليازة 

  ١٢املادة     
  تكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبريحرية     

، واإلعراب عن رأيهم، غريهميف حرية تكوين اجلمعيات مع    احلق للفالحني  -١  
احمللـي  ات وااللتماسات والتعبئـة علـى الـصعد    املطالببطرق منها   للتقاليد والثقافة،    وفقاً

  .واإلقليمي والوطين والدويل
منظمات أو نقابـات أو تعاونيـات مـستقلة         يف تكوين     احلق للفالحني  -٢  

  .للفالحني، أو أي منظمة أو رابطة أخرى، واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحلهم
احملليـة،  واسـطة عـاداهتم     ، أفراداً أو مجاعات، احلق يف التعبري ب       للفالحني  -٣  

  . ولغاهتم، وثقافتهم احمللية، وأدياهنم، وأدبياهتم الثقافية، وفنهم احمللي
  .بسبب مطالباهتم ونضاالهتمعدم التعّرض للتجرمي يف   احلقللفالحني  -٤  
من العمل املباشر السلمي    اللجوء إىل   القمع ويف   مقاومة  يف    احلق للفالحني  -٥  

  .أجل محاية حقوقهم

  ١٣ملادة ا    
  الوصول إىل العدالةاحلق يف     

وقـوع  انتصاف فعالـة يف حالـة       احلصول على سبل    يف    احلق للفالحني  -١  
بشكل فعلي  الوصول إىل احملاكم    يف  عدالة منصف و  نظام  هلم احلق يف    و. مقوقهحل اتانتهاك
  .متييزودون 

  .املساعدة القانونيةاحلصول على يف   احلقللفالحني  -٢  

        


