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  مقدمة  - أوالً  
ال يزال اجلوع، شأنه يف ذلك شأن الفقر، ميثِّل يف الغالب مشكلة ريفية؛ ومن بـني                  -١

ـ     . سكان الريف، يعاين من ينتجون الغذاء أكثر من غريهم         ا يلـزم   ففي عامل يغص بأكثر مم
 مليون شخص ممن يعيشون يف املناطق الريفية يعانون         ٧٠٠إلطعام سكانه، ال يزال أكثر من       

ويف الوقت الذي كانت فيه اللجنة االستشارية تصف هذا الوضع يف دراستها األولية             . اجلوع
 اعتربت الفالحني املزارعني، وصـغار      ،)A/HRC/13/32(عن التمييز يف سياق احلق يف الغذاء        

 بأهنم من   ، والقناصني، وقاطفي الثمار،   ، والصيادين ال ميتلكون األرض  ك، والعمال الذين    املالّ
  . للتمييزوعرضهبني أشد الفئات ضعفاً 

، اللجنـة   ١٣/٤واستجابة هلذا الواقع، كلف جملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره              -٢
ـ  تعزيز والوسائل الكفيلة ب    دراسة أولية بشأن السبل    االستشارية بإجراء  ملني يف  وق العـا   حق
سيما صغار املزارعني من منتجي األغذية أو غريها مـن           ، ال ن فيهم النساء  املناطق الريفية، مب  

 وأنـشطة   ، والقنص ، والصيد التقليدي  ، زراعة األرض مباشرة   ومن ذلك املنتجات الزراعية،   
  . عن ذلك إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرةالرعي، وأن تقدم تقريراً

ق صياغة معين باحلق يف الغذاء أنشأته اللجنة االستشارية يف دورهتا األوىل،            وأعد فري   -٣
ويتألف الفريق من خوسـيه     . دراسة أولية كي تنظر فيها اللجنة وتقرها يف دورهتا السادسة         

وهـذه  . )١(بنغوا كبّيو، وشيسونغ تشونغ، ولطيف حسينوف، وجون زيغلر، ومىن ذو الفقار   
  .حقوق اإلنسان كي ينظر فيها يف دورته السادسة عشرةىل جملس الدراسة األولية مقدَّمة إ

  حتديد الفئات العاملة املستضعفة واملعرضة للتمييز يف املناطق الريفية  - ثانياً  

   وضع الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيةعلىنظرة عامة   - ألف  
مم املتحدة واملعنيـة بـاجلوع      كشفت فرقة عمل مشروع األلفية للتنمية التابعة لأل         -٤
ويعيش يف املناطق الريفيـة  . )٢( يف املائة من اجلياع يف العامل يعيشون يف املناطق الريفية          ٨٠ أن

وَتَعقّد . )٣( يف املائة من أصل مليار شخص يعانون الفقر املدقع يف العامل اليوم            ٧٥ويعمل فيها   
__________ 

عضاء فريق الصياغة كريستوف غوالي وإيوانا سيسماس من أكادميية جنيف للقـانون اإلنـساين              يشكر أ  )١(
 .الدويل وحقوق اإلنسان على مسامهتهما املهمة يف صياغة هذه الدراسة

)٢( Pedro Sanchez and others, Halving Hunger: It Can Be Done, UN Millennium Project 2005, Task 

Force on Hunger (London, 2005). 
متاح ". حتديات القضاء على الفقر واجلوع    : ٢٠٠١تقرير الفقر الريفي    "الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،      )٣(

 .www.ifad.org/poverty: على الرابط التايل
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واليـوم، ميثـل    . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  هذا الوضع بفعل أزمة الغذاء اليت شهدها العامل يف          
 ٥٠صغار املزارعني املالّك الذين يعتمدون على الزراعة، أساساً أو جزئياً، لكسب رزقهم حنو   

 يف املائة من الذين يعانون اجلوع،       ٢٠يف املائة من جياع العامل، وتنتمي نسبة أخرى، قدرها          
خلصاص بوصفهم مزارعني مستأجرين إىل اُألسر غري املاِلكة لألرض اليت يعيش أفرادها عيشة ا         

أو عمال زراعيني يعملون بأجور خبسة وغالباً ما يضطرون إىل االنتقال من عمل غري آمـن                
 يف املائة من جياع العامل      ١٠وتعيش نسبة أخرى قدرها     .  إىل عمل آخر مماثل له     نظاميوغري  

ـ     . على أنشطة الصيد التقليدي والقنص والرعي       يف  ٧٠اع العـامل    وتبلغ نسبة النساء من جي
  .املائة، وتعمل األغلبية الساحقة منهن يف الزراعة

وتركز اللجنة االستشارية يف هذه الدراسة على حقوق أضعف العاملني يف املنـاطق               -٥
الريفية، خاصة صغار املالك، والعمال غري املالكني لألرض، والصيادون، والقناصون، وقاطفو           

 غريهم من العاملني يف املناطق الريفية، مثل العـاملني يف   وال تركز اللجنة على حقوق    . الثمار
  .اإلدارة العامة وأقطاع األعمال 

  صغار املزارعني املالّك  - باء  
 يف املائة من جياع العامل على رقعة صغرية من األراضـي وُينتجـون        ٥٠يعيش حنو     -٦

طيع معظمهـم إنتـاج      وال يست  .حماصيل لتأمني معيشة الكفاف أو لبيعها يف األسواق احمللية        
يفتقرون إىل فرص كافية للحصول على       ألهنم   يكفي لتوفري الغذاء ألنفسهم، وذلك أساساً      ما

ويعيش ثلثا صغار املزارعني املالك يف مناطق نائية         .املوارد اإلنتاجية مثل األرض واملاء والبذور     
جلبليـة أو املنـاطق     أو يف أراضٍ هامشية يف ظروف صعبة من الناحية البيئية، مثل املنـاطق ا             

املعّرضة للجفاف وغريه من الكوارث الطبيعية، يف حني أن األراضي اجليدة واخلصبة تتركـز              
فمعظم األراضي اخلصبة يف وسط غواتيماال، على سبيل املثـال،          .  أغىن ُمالّكعادة يف أيدي    

تغلون جزء من مزارع شاسعة، يف حني أن جل صغار املزارعني املالك والسكان األصليني يش             
ويصُدق الشيء نفسه على بلدان     . )٤(بزراعة املنحدرات الشديدة يف املناطق اجلبلية من البالد       

  .)٦(وإثيوبيا )٥(عدة أخرى، مثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 يف املائة من السكان ميلكون      ٢:  شديداً وتتركز ملكية األراضي يف غواتيماال تركزاً       -٧

 يف املائة من صغار املزارعني يعيشون       ٩٠راضي الزراعية، يف حني أن       يف املائة من األ    ٨٠حنو  
وتبني أن مستويات اجلوع وسوء التغذية يف غواتيماال ذات عالقـة           . )٧(على أقل من هكتار   

__________ 

 .A/HRC/13/33/Add.4و E/CN.4/2006/44/Add.1نظر ا )٤(
)٥( A/HRC/7/5/Add.2 ١٤، الفقرة. 
)٦( E/CN.4/2005/47/Add.1 ١١، الفقرة. 
  .The Human Right to Food in Guatemala, 2004  ،       الغذاء       أولوية     بشأن       والعمل         املعلومات     شبكة )٧(
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 ٢ األراضي اململوكة؛ فاحتمال أن يعاين أطفال األسر اليت متلـك أقـل مـن                مبساحةوثيقة  
 أضعاف مقارنة باألسر اليت متلك أكثر       ٣,٢ب ية أعلى   من األرض من سوء التغذ     )٨(مانزاناس

وال ميلك مزارعو الكفاف الفقراء أراضي كافية وذات نوعيـة جيـدة            . )٩(مانزاناس ٥من  
 تقل مساحتها عن هكتـار،      )حقول صغرية  (ميكروفينكاسويعيشون عيشة اخلصاص على     

 من األراضـي     هكتاراً ٢٥ رغم أهنم حيتاجون حقيقة إىل       ال تنتج شيئاً  وهي عبارة عن أراض     
ونتيجة للتفاوت البالغ يف احلصول على األراضـي، ميثـل          . اخلصبة إلطعام أسرهم مبا يكفي    

السكان األصليون واملزارعون الفقراء أو العمال الزراعيون الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة             
  .)١٠(األغلبية الساحقة من اجلياع ومن يعانون سوء التغذية

شابه يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات حيث ميلك صـغار املـزارعني            ومثة وضع م    -٨
 يف املائة من أغىن املـالك       ٧ يف املائة فقط من األراضي الزراعية، يف حني ميلك           ١,٤الفقراء  

وجل الفقراء واجلياع، يف الغرب، هم مـن     . )١١( يف املائة من األراضي الزراعية     ٨٥البوليفيني  
البقاء على قيـد   من أجل ويسعون جاهدينيعيشون يف مناطق ريفية السكان األصليني الذين    

 البـاردة والكـثرية     ألتيبالنوزراعة الكفاف على حقول صغرية على هضبة        ب احلياة مشتغلني 
.  ال تكاد تكفي مساحتها لزراعة الكفـاف       ومعظم الناس لديهم حقول صغرية جداً     . الرياح

 حـىت حلـرث احلقـول،        اآلالت إال نـادراً    ، وال تستعمل  ويتم جل العمل الزراعي يدوياً    
وقد ترتـب   . واالستثمار ضئيل يف الري وغريه من البىن التحتية اليت قد تسمح بزيادة اإلنتاج            

على ذلك استشراء سوء التغذية، خاصة نقص املغذيات الدقيقة، بني األسر الـيت تعـيش يف             
  .)١٢( ألن نظامها الغذائي غري كافألتيبالنوهضبة 

 يف البلد، الذي يغلـب عليـه     قائماً  املزمن وبيا، ال يزال انعدام األمن الغذائي     ويف إثي   -٩
 للغاية يف املنـاطق الريفيـة منـها يف املنـاطق            الطابع الزراعي، ومعدل الفقر أشد ارتفاعاً     

وتظل الزراعة يف معظمها تعتمد على املطر، وال يسقى من األراضي الـصاحلة             . )١٣(احلضرية
وال ينتج العديد   .  املائة، األمر الذي يسهم يف شدة التعرض للجفاف         يف ٣ سوى   للري حالياً 

 هكتار،  ٠,٥فثلثا األسر تزرع على أقل من       . من املزارعني اإلثيوبيني حىت ما يكفي لعيشهم      
__________ 

  .     ً      ً  متراً مربعاً     ٦,٩٨٧    =        مانزانا   ١ )٨(
)٩( United Nations, Common country assessment: Guatemala, 2004, p. 16. 
)١٠( A/HRC/13/33/Add.4 ١١         ، الفقرة  .  
)١١( Stephan Klasen and others, "Operationalizing pro-poor growth, country case study: Bolivia", 

discussion paper, Universität Göttingen, Ibero-Amerika-Institut für Wirtschaftsforschung 101, 

Goettingen, October 2004. 
)١٢( United Nations Development Programme (UNDP), Objetivos de desarrollo del milenio. La Paz, 

situación actual, evaluación y perspectivas, 2007. 
)١٣( International Food Policy Research Institute, Ending the Cycle of Famine in Ethiopia 

(Washington, D.C., 2003). 
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 بسبب النمو السكاين     فشيئاً وهي مساحة ال تكفي إلعالة أسرة، وهذه األمالك تتقلص شيئاً         
. الغري على العمل بأجر حمدد يف حقول         أساساً عوزاًس وأشدهم   ويعتمد أفقر النا  . )١٤(السريع
 السـتدرار فرص العمل يف إطار العمل بأجر حمدد أو خارج نطاق الزراعـة             قلة   إىل   ونظراً

  . خل، فإن العديد من األشخاص، بكل بساطة، ال جيدون ما يأكلونهدَّال

عني مـستأجرين    العـاملون بـصفة مـزار      األشخاص الذين ال ميلكون أرضاً      - جيم  
  عاملني زراعيني أو
ويعمـل معظمهـم   .  يف املائة٢٠ حنو تبلغ نسبة جياع العامل الذين ال ميلكون أرضاً   -١٠

وعادة ما يتعني على املـزارعني املـستأجرين دفـع          .  زراعيني مزارعني مستأجرين أو عّماالً   
وعـادةً  . خـر إجيارات مرتفعة، وليس هناك ما يضمن هلم استغالل األرض من موسم إىل آ            

ُيضطرون إىل    ال تكفي إلطعام عائالهتم، وغالباً ما      زهيدةيشتغل العمال الزراعيون بأجور      ما
وهـذا هـو احلـال يف        .)١٥(االنتقال من عمل غري آمن وغري رمسي إىل عمل آخر مماثل له           

  . على سبيل املثال)١٧( واهلند)١٦(بنغالديش
ملكيـة أقـل     (ال ميتلكون أرضاً  يف  فأما يف بنغالديش، فأكثر من ثلثي سكان الر         -١١
 وقـوانني   ألرض بسبب تزايد السكان   ل، ويرتفع بسرعة عدد غري املالكني       ) هكتار ٠,٢ من

 على  املتنفّذين بسبب استيالء    ، وأيضاً ما فتئت تتضاءل  اإلرث اليت تقسم املمتلكات إىل قطع       
ور تافهة، والباقي عبارة     مزارعني، مقابل أج   ويعمل كثري من غري املالكني عماالً     . )١٨(األراضي

عن مؤاكرين يزرعون أراضي املالك الغائبني يف إطار عالقة تقوم على االستغالل، إذ إنه جيب               
وتشهد املناطق الشمالية واملنـاطق القاحلـة يف   .  يف املائة من احملصول إىل املالك    ٥٠إرجاع  

 الفاصل بني   األعجف وسمامل، وهو   املونغاسيما يف موسم     بنغالديش أزمات جوع مومسية، ال    
ويسهم ارتفاع عدد   . الذين ال ميتلكون أراضي أي عمل      للمزارعني   يتاحاحملاصيل، حيث ال    

 عن العمل، األمر الذي يرغم كـثريين         إىل املناطق الريفية حبثاً    الرتوحألرض يف   لغري املالكني   
  .على العيش يف ظروف رهيبة يف األحياء الفقرية املكتظة بالسكان يف داكا

__________ 

)١٤( Rahmato D. and Kidanu A., “Consultations with the Poor: A study to inform the World 

Development Report (2000/01) on Poverty and Development”, National Report, Ethiopia, 1999. 
 .٢٠٠١تقرير الفقر الريفي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  )١٥(
)١٦( E/CN.4/2004/10/Add.1 ٩، الفقرة. 
)١٧( E/CN.4/2006/44/Add.2 ١١-١٠، الفقرتان. 
)١٨( Rahman A.T.R., Human Security in Bangladesh: In Search of Justice and Dignity (Bangladesh, 

UNDP, 2002(. 
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 األطفال  ، يف املقام األول،    للجوع وسوء التغذية هم    أما يف اهلند، فأشد الناس تعرضاً       -١٢
والنساء والرجال الذين يعيشون يف املناطق الريفية والذين يعتمدون على الزراعة ويعملـون             

 ومزارعني مستأجرين أو هامشيني ميلكون أقل مـن          مؤقتني، ومؤاكرين أيضاً   بوصفهم عماالً 
وهي ما فتئت تتقلـب، كمـا أن        جد متدنية   فاألجور الزراعية   أما  و. )١٩(ألرضهكتار من ا  

املواسـم   يف   ، وكثري من الناس ال جيدون عمـالً       هناك اجتاهاً إىل تطبيق احلد األدىن لألجور      
وال تزال األمناط اإلقطاعية مللكية األراضي سائدة يف بعض الدول رغـم إلغائهـا              . العجاف
الرمسي الذي يرمي إىل حتديد تركّـز       " ود القصوى مللكية األراضي   قانون احلد " ورغم   قانوناً

،  بأيدي البعض دون غريهم    وتبني األدلة يف التسعينات زيادة َتركز ملكية األراضي       . األراضي
 يف املائة مـن     ٤٥(وأضحت العديد من األسر بال أرض وتعتمد على العمل الزراعي املؤقت            

 املنبوذة أكثر من غريها من اجلوع وسـوء التغذيـة يف            وتعاين الطبقات والقبائل  . )٢٠()األسر
ويعود . )٢١( يف املائة  ٤٢ يف املائة وبني الفقراء      ٢٥اهلند، إذ إن نسبتهم بني سكان الريف تبلغ         

كما  دون أجر،    بالزراعة العديد منهم    يشتغلذلك باألساس إىل التمييز، إذ إن من املتوقع أن          
  . لعجزهم عن سداد ديوهنم من الطبقات األعلىدمهميسترقُّهم َمن يستخالعديد منهم أن 

   والرعيالقنصأنشطة صيد األمساك التقليدي وعلى األشخاص الذين يعيشون   - دال  
 يف املائة من اجلياع يف العامل على أنشطة صـيد األمسـاك والقـنص    ١٠يعيش حنو    -١٣

دان طريقة العيش التقليدية هلؤالء وهتدِّد املنافسة على املوارد اإلنتاجية يف كثري من البل. والرعي
  .الناس وُسُبل معيشتهم، األمر الذي يؤدي إىل تزايد اجلوع وسوء التغذية

أمساك طليقة تصاد من البحار أو مـن امليـاه          : وهناك نوعان من اإلنتاج السمكي      -١٤
ألحيـاء  تربيـة ا (وأمساك مستزرعة يف البحار أو يف املياه الداخلية       ) مصايد األمساك (الداخلية  

وكالمها يسري حنو التصنيع واخلصخصة ويوّجه حنو التصدير، األمر الذي يفـضي يف             ). املائية
هناية املطاف إىل حرمان السكان احملليني من حقـوقهم التقليديـة يف االنتفـاع بـاملوارد                

د  على سبيل املثال، أبلغ برنامج األمم املتحدة للبيئة بأن االحتا       ،٢٠٠٤ ففي عام    .)٢٢(السمكية

__________ 

)١٩( Sujoy Chakravarty and Sajal A. Dand, Food Insecurity in India: Causes and Dimensions, April 

 .www.iimahd.ernet.in/publications/data/2005-04-01sujoy.pdf: متاح على الرابط التايل. 2005
 Jayati Gosh, Trade Liberalization in Agriculture: An االستقصائية الوطنية بالعينـات يف  انظر الدراسة )٢٠(

Examination of Impact and Policy Strategies with Special Reference to India, UNDP, Occasional 

Paper, 2005, p. 14.  
)٢١( Gerard J. Gill and others, “Food security and the Millennium Development Goal on hunger in 

Asia”, Working paper 231 (Overseas Development Institute, London, 2003) .   ورقة متاحـة علـى
 .www.odi.org.uk/resources/download/1266.pdf: الرابط التايل

)٢٢( A/59/385 ٦٠-٣٣، الفقرات. 
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 مليون دوالر يف شكل دعم ألساطيل الصيد التابعة له كي ُيسمح له   ٢٣٠األورويب دفع مبلغ    
باالستفادة من حقوق الصيد اليت حصل عليها يف املنطقـة االقتـصادية اخلالـصة التابعـة                

ويف اتفاق آخر مع السنغال، ُوفق االحتاد األورويب يف احلصول على حقـوق             . )٢٣(لألرجنتني
، األمر الذي يهدد األمن الغـذائي آلالف        ملهددة باالنقراض أو املستعملة حملياً    صيد األنواع ا  

ويقع استزراع األمساك يف معظمـه يف البلـدان         . )٢٣(اجملتمعات احمللية املشتغلة بصيد األمساك    
 يف املائة من اإلنتاج العاملي يف البلدان احملدودة الدخل اليت تعـاين مـن العجـز                 ٨٤(النامية  
 يف كثري من األحيـان      ويلقى تشجيعاً  خاصة يف إندونيسيا والصني والفلبني واهلند،        ،)الغذائي

على أمل أنه سيخفف الضغط عن الثروة السمكية الطليقة، وحيّسن من األمن الغذائي، ويوفر              
 استغالل الثروات البحرية ألن  بيد أن استزراع األمساك ال خيفف تلقائياً       .وسيلة معيشة للفقراء  

ففـي أغلـب    . )٢٤( األمساك املستزرعة تتغذى على أمساك حبرية، وهذه مفارقـة         العديد من 
 يف وصول اجملتمعات احمللية التقليدية املـشتغلة بـصيد          احلاالت، يؤثر استزراع األمساك سلباً    

  .)٢٥(األمساك إىل الغذاء
كما يعاين األشخاص الذين يعيشون على القنص يف الغابات واملناطق اجلبليـة مـن        -١٥
فلم يعد مبقدور الكثري منهم الوصول إىل موارد العيش      . ش متزايد يف كثري من بقاع العامل      هتمي

التقليدية املتمثلة يف الغابات واملوارد الغذائية نظراً إلنشاء حمميات من الغابـات أو بـسبب               
مشاريع التنمية مثل إنشاء السدود وحمطات توليد الطاقـة الكهربائيـة ومنـاجم الفحـم               

ويظل الكثري منهم حمرومني من احلصول على الغذاء أو على اخلـدمات            . املعدنيةوالصناعات  
، حيث تقدر املنظمات غري احلكومية واألوسـاط األكادمييـة أن            مثالً ، ففي اهلند  .احلكومية

، تبلغ نـسبة    )٢٦( مليون شخص يف العقود األخرية     ٣٠مشاريع السدود وحدها شردت حنو      
املائة، ومعظمهم يعيشون على القنص يف الغابات واملنـاطق          يف   ٥٠ و ٤٠ بني    منهم القَبليني

  . يف املائة من السكان٨اجلبلية، رغم أن نسبتهم ال تتجاوز 
وتتزايد الرتاعات أيضاً يف العديد من البلدان بني الرعاة ومزارعـي احملاصـيل ألن                -١٦

للسماح للرعاة برعي   املزارعني يرعون حيواناهتم الصغرية يف أراضيهم وأصبحوا أقل استعداداً          
__________ 

)٢٣( United Nations Environment Programme, Fisheries and the Environment. Fisheries Subsidies and 

Marine Resources Management: Lessons learned from Studies in Argentina and Senegal (Geneva, 

United Nations, 2002). 
)٢٤( Rosamond L. Naylor and others, “Effect of Aquaculture on World Fish Supplies”, Nature, vol. 

405, 29 June 2000, pp. 1017-1024. 
)٢٥( Susan C. Stonich and Isabel De La Torre, “Farming shrimp, harvesting hunger: the costs and 

benefits of the blue revolution”, Backgrounder, vol. 8, no.1 (winter 2002). 
)٢٦( Harsh Mander and others, “Dams, Displacement, Policy and Law in India”, Displacement, 

Resettlement, Rehabilitation, Reparation and Development, contributing paper (Cape Town, 

World Commission on Dams, 1999). 



A/HRC/16/63 

9 GE.11-11046 

د  على سبيل املثال، يتزايد اخلطر الـذي يهـدّ         ، ففي إثيوبيا  .قطعاهنم يف احلقول بعد احلصاد    
أسباب رزق الرعاة؛ فالرعاة يتضررون من شح املياه وتـدهور األراضـي واملنافـسة مـع              

عقـب   الفقر بفعل اهنيار سوق تصدير املواشي إىل البلدان العربيـة            استفحلاملزارعني، وقد   
، ويف النيجر، يعاجل القانون الزراعي هذه القضايا، وهـو يـنص          . تفشي محى وادي ريفت   

 على قواعد الوصول إىل املوارد وينشئ ممرات ومناطق للرعي، عليهـا عالمـات              بوضوح،
، غري أن وسائل تنفيذ القانون الزراعي قليلة جداً       . )٢٧(واضحة، من أجل التقليل من الرتاعات     

لذي تعانيه الزراعة الوارد فيه أدى إىل املطالبة بقانون زراعي جديـد يركـز              وانتقاد التحيز ا  
ـ       االهتمام أكثر على املشكالت املختلفة واحملددة جداً       ل وشـبه    املتمثلـة يف الرعـاة الرحَّ

  .)٢٨(لالرحَّ

  الفالحات  - هاء  
يف  ٨٠ و ٦٠تقوم النساء بدور أساسي يف األمن الغذائي لألسر، إذ إهنن ينتجن بني               -١٧

ويف أفريقيا  . )٢٩(املائة من احملاصيل الغذائية يف البلدان النامية وحيققن عائدات إلطعام عائالهتن          
 ٨٠جنوب الصحراء الكربى، تقدر النسبة اليت تساهم هبا النساء يف اليد العاملة إلنتاج الغذاء               

  حامساًسيويات دوراًوتؤدي النساء اآل. الغذاء يف املائة من ٥٠أما نساء آسيا فينتجن . يف املائة
ورغم اخنفاض . النظامي يف إطار العمل يف القطاع غري        وكثرياً ما حيدث ذلك   يف إنتاج األرز،    

 يف املائـة يف     ٤٠، ال تزال النساء يسهمن بنـسبة        اإلنتاج الزراعي يف أمريكا الالتينية مؤخراً     
هـن   يف املائة و   ٧٠بلغ  بيد أن نسبتهن بني جياع العامل ت      . إمدادات السوق الزراعية الداخلية   

وتزرع النساء أكثر   .  من سوء التغذية والفقر وانعدام األمن الغذائي       أكثر من غريهن   يتضررن
بل إن .  ال حيظني بأدىن تقدير على عملهن   إال أهنن  يف املائة من الغذاء املنتج يف العامل،         ٥٠من  

  .كثريات منهن ال يتلقني عليه أجراً
تاجية األخرى، مثـل   التمييز يف احلصول على املوارد اإلن  حاتالفال ما تواجه    وكثرياً  -١٨

األرض واملاء واالئتمان، والتحكم فيها، إذ إنه ال ُيعترف هلن يف كثري من األحيان بصفة املنتج 
 والتمييـز الـذي     الفالحونوعند فهم املشاكل اليت يواجهها      . أو الند للرجال أمام القانون    
ويف الوقـت الـذي     . الفالحاتحظة احلالة اخلاصة اليت تعيشها      يعانونه، من املهم للغاية مال    

، ) يف املائة يف بعض البلدان النامية    ٣٠ أكثر من ( سبة ربات األسر الريفية    ارتفاع ن   فيه يتواصل
__________ 

)٢٧( E/CN.4/2002/58/Add.1 ٦٠، الفقرة. 
)٢٨( Nicoletta Avella et Frédéric Reounodji, La législation foncière pastorale au Niger et au Tchad. 

Une analyse comparative, « Savanes africaines en développement : innover pour durer », 20-23 

avril 2009, Garoua, Cameroun. 
)٢٩( Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Gender Food Security, Synthesis 

report of regional documents (Rome, 2004). 
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، ذلـك أن األعـراف   )٣٠( يف املائة من جمموع األراضـي ٢فإن النساء ميلكن أقل من   
وال يزال التمييز   . تغالل النساء ملوارد اإلنتاج   والتقاليد يف أحناء شىت من العامل تقيد اس       

 يف القوانني الوطنية يف بعض البلدان؛ وهو جزء من القانون العريف يف أخـرى               مسطَّراً
  ). أدناه٢٧- ٢٥انظر الفقرات (

 وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية       الفالحنيأسباب التمييز يف حق       - ثالثاً  
  تهم للتضرريوقابل
 وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيـة        الفالحني أهم أسباب التمييز يف حق       ترتبط  -١٩

؛  القسرّيانمصادرة األراضي واإلخالء والتشريد) أ: ( بانتهاكات حقوق اإلنسان وثيقاًارتباطاً
عـدم  ) د(عدم وجود إصالح زراعي وسياسات تنمية ريفية؛        ) ج(التمييز اجلنساين؛   ) ب(

جترمي حركات الدفاع عن حقوق العاملني يف       ) ه(ومحاية اجتماعية؛   وجود حد أدىن لألجور     
  .املناطق الريفية

  مصادرة األراضي واإلخالء والتشريد  - ألف  
لمعلومات والعمل الدولية لشبكة ال درست، ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٥يف الفترة املمتدة من      -٢٠

 الغذاء، وخلـصت     يف انتهاك احلق  حالة من حاالت     ١٠٠ على أكثر من     بشأن أولوية الغذاء  
 وجل النداءات العاجلة    .)٣١(إىل أن معظمها كان يتعلق مبصادرة األراضي واإلخالء والتشريد        

 إىل مـزاعم تتعلـق مبـصادرة        اليت يوجهها املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء تستند أيضاً         
ـ  " االستيالء على األراضي  "وأضافت ظاهرة    .)٣٢(األراضي واإلخالء والتشريد   صعيد على ال

 ألن احلكومات والشركات تـسعى     يف السنوات األخرية، ُبعداً جديداً هلذه املخاوف       العاملي،
واستئجارها من أجل إعادة     إىل شراء مساحات شاسعة من األراضي املنتجة يف بلدان أخرى         

تصدير الغذاء إىل بلداهنا أو زراعـة وقـود أحيـائي ملـلء صـهاريج الـنفط يف مشـال             
  .)٣٣(األرضية الكرة

__________ 

)٣٠ ( Isabelle Rae, Women and the Right to Food: International Law and State Practice (FAO, Rome 2008). 
)٣١( Jennie Jonsén, “Developing Indicators for the Right to Food. Lessons learned from the case work 

of FIAN International” تقييم التطورات الطارئة يف جمـال  "إطار ندوة للخرباء عن موضوع ، حبث قدم يف
 ,May 2006, Mannheim, Germany. 2006 23-22إعمال احلق يف الغذاء انطالقاً من بعـض املؤشـرات   

pp.115-117. 
 . على سبيل املثالA/HRC/4/30/Add.1انظر  )٣٢(
)٣٣( A/HRC/13/33/Add.2. 
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ويرتبط تكرار عمليات اإلخالء يف السنوات العشرين املاضية يف العديد من البلـدان               -٢١
 بسجل طويل من مصادرة موارد إنتاجية من صغار املزارعني املالّك واجملتمعات             وثيقاً ارتباطاً
، هناك يف الغالب مطالبات متعددة بنفس األراضي بسبب سجل          ففي غواتيماال، مثالً  . احمللية
يف السنوات العشر  وكان رد احلكومة على احتالل األراضي. درات من قبل ُمالّك أقوياء  املصا

فعلى سبيل املثال، أفادت منظمات غري حكومية حملية ودوليـة          . )٣٤(املنصرمة استخدام القوة  
ففـي  . )٣٥( أسرة ١ ٥٠٠ تضررت منها    ٢٠٠٤ عملية إخالء يف عام      ٣٠أكثر من   دوث  حب

، قيل إنه، يف الوقت الذي كان فيه )شامبرييكو، ريتالويليو، غواتيماال(حالة مزرعة نويفا ليندا 
 كـانوا قـد      حملياً  جمتمعاً ٢٢ إجالء سلمي مع ممثلني عن       بشأنبعض املسؤولني يتفاوضون    

 قتلـى  ٩احتلوا األرض قبل ثالث سنوات، تدخلت الشرطة املدنية الوطنية بعنف فخلفـت          
. )٣٦(فة إىل إتالف حماصيل اجملتمعات احمللية ومنازهلا      ، إضا  حمتجزاً ١٣ و  جرحياً ٤٠وأكثر من   

، قيل إن قوات الـشرطة      )فراخيانيس، غواتيماال (مزرعة إملاغوي   ويف حالة أخرى سجلت يف      
 أسرة مزارعة من أراضـيها عنـوة وأتلفـت حماصـيلها          ٨٦واجليش طردت جمموعة تضم     

 ٧ حكـومي مـؤرخ       يف اتفـاق   وشبكات الري هبا رغم االعتراف بأهنا متلك األراضـي        
ويف . )٣٦(٢٠٠٤مـايو   / أيار ٤ وحكم أصدرته احملكمة الدستورية يف       ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
إحدى خصائص الرتاعـات الزراعيـة يف   "، أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن    ٢٠٠٥ عام

غواتيماال أن القانون والنظام القانوين يلقيان بكامل ثقليهما يف الغالـب إلنفـاذ عمليـات               
، لكن األمر ليس كذلك عندما يتعلق بقضايا حقوق العمل اخلاصة بالعمال الريفيني             اإلخالء

  .)٣٧("أو حيازة األراضي أو اجملتمعات احمللية الريفية
ويف بلدان أخرى عدة، يشرد صغار املزارعني املالك عن أراضيهم نتيجة مـشاريع               -٢٢

الواسع النطـاق ملـوارد صـغار        ما يكون ذلك يف إطار االستغالل التجاري         إمنائية، وغالباً 
املزارعني املالك، مبا يف ذلك استخراج املعادن أو النفط أو الغاز، أو قطع األشجار، أو بنـاء                 

وقلّما تقّيم السلطات األثـر احملتمـل   . السدود والطرق السريعة، أو توسيع الزراعة الصناعية      
 على سبيل املثال،    ،في اهلند ف. لتلك املشاريع أو تتخذ إجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب        

. ُوثقت حاالت عدة لتشريد جمتمعات حملية ريفية دون إعادة توطينها وتأهيلها كما ينبغـي             
فعلى الرغم من أوامر واضـحة أصـدرهتا        . ، تثري خماوف شديدة   فحالة سدود نارمادا، مثالً   

__________ 

)٣٤( A/HRC/13/33/Add.4 ٢٠-١٨، الفقرات. 
)٣٥( Colectivo de Organizaciones Sociales, Otra Guatemala es Posible: Acuerdos de Paz, Unidad y 

Lucha de las Organizaciones Sociales, 2004; Amnesty International, Memorandum to the 

Government of Guatemala: Amnesty International’s concern regarding the current human rights 

situation, AMR 34/014/2005. 
 ).٧انظر احلاشية (شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء  )٣٦(
)٣٧( Amnesty International, Memorandum to the Government of Guatemala. 
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. تضررين كما ينبغي  ، مل ُيَعد بعُد توطني وال تأهيل آالف امل        )٣٨(٢٠٠٠احملكمة العليا يف عام     
 ١١ ٠٠٠ الشعبية اهلندية املعنية بالبيئة وحقوق اإلنسان أن         ة، وجدت احملكم  ٢٠٠٥ويف عام   

 أسرة يف غوجارات مل ُيعـد       ٢٠٠ أسرة يف ماهاراشترا، و    ١ ٥٠٠وأسرة يف ماديا براديش،     
 إىل عـدم حتـسن الوضـع،        ونظـراً . )٣٩(تأهيلها بعد، رغم أن قراها قد غمرهتـا امليـاه         

 / شخص متضرر من سدود نارمادا يف مسرية نظمت يف تـشرين الثـاين             ٢٠ ٠٠٠ كشار
  . )٤٠( مطالبني حبقوق املشردين وكرامتهم يف خاندوا وماديا براديش٢٠٠٨نوفمرب 

 ٢١انظر الفقرة   (على الصعيد العاملي    " االستيالء على األراضي  "وحيتمل أن ينطوي      -٢٣
ومع ازدياد إنتاج   . )٤١(راضي واإلخالء والتشريد  على قدر غري مسبوق من مصادرة األ      ) أعاله

، فإن عـودة  ٢٠٠٨ واندالع األزمة الغذائية العاملية يف عام       ٢٠٠٣الوقود األحيائي منذ عام     
 املتمثلـة  -شركات على السواء    الكومات و احل  من -ظهور استراتيجية املستثمرين األجانب     

 إجيار طويلة األجل يف بلدان أخرى قد        يف شراء األراضي املنِتجة أو استئجارها مبوجب عقود       
تؤثر سلباً يف املزارعني احملليني إذا بيعت األرض الـيت يـستغلوهنا أو أّجـرت ملـستثمرين                 

  .)٤٢(أجانب
 الصفقة املعقودة بني شركة دايـوو الكوريـة         وأشهر حالة للظاهرة املذكورة آنفاً      -٢٤

ن هكتار من األراضي، أي      مليو ١,٣وحكومة مدغشقر خبصوص عقد استئجار مساحة تبلغ        
وتشهد العديد من البلدان األخرى الظـاهرة       . ثلث األراضي الصاحلة للزراعة يف ذلك البلد      

نفسها حيث يقدَّر عدد الصفقات املتعلقة باألراضي اليت وصلت اليوم إىل مراحل خمتلفة من              
ى وحدها،   ويف مخسة بلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكرب        .)٤٢( صفقة ١٨٠ب املفاوضات  

ووقعـت مجهوريـة   . )٤٣(٢٠٠٨ و٢٠٠٤  عامي مليون هكتار من األراضي بني     ٢,٥ُوزع  
 هكتار، واإلمارات العربية املتحـدة صـفقات تقـدر          ٦٩٠ ٠٠٠ب كوريا صفقات تقدر    

 مليـون   ١٠٠ هكتار، يف السودان، وتنفق جمموعة من املستثمرين السعوديني          ٤٠٠ ٠٠٠ ب

__________ 

)٣٨( Supreme Court, Narmada Bachao Andolan v. Union of India, 2000. 
: متـاح علـى الـرابط التـايل    . ٢٠٠٥نية بالبيئة وحقـوق اإلنـسان،     تقرير احملكمة الشعبية اهلندية املع     )٣٩(

www.narmada.org/IPT_Report.pdf. 
 ).احلكومة (www.nvda.nic.inو) اجملتمع املدين (www.narmada.orgانظر  )٤٠(
)٤١( A/HRC/13/33/Add.2. 
)٤٢( Carin Smaller and Howard Mann, "A thirst for distant lands: foreign investment in agricultural 

land and water" (Winnipeg, International Institute for Sustainable Development, 2009). 
)٤٣( Lorenzo Cotula and others, Land grab or development opportunity? Agricultural investment and 

international land deals in Africa (London/Rome, IIED/FAO/IFAD, 2009). 
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 ويف  .)٤٤( والشعري واألرز على أراض أجرهتا احلكومـة هلـم         دوالر يف إثيوبيا لزراعة القمح    
 مليـون   ٤٢ وحده، قيل إن مستثمرين أعربوا عن اهتمامهم بشراء أو استئجار            ٢٠٠٩ عام

هذه املمارسات، اليت مل تكـن  . )٤٥( يف املائة يف أفريقيا   ٧٥هكتار إضافية من األراضي، منها      
 احمللـيني للتـضرر     الفالحـني د ِحّدةً قابلية    متبعة بنفس القدر إال يف عهد االستعمار، ستزي       

  .وتعرضهم للتمييز

  التمييز اجلنساين  - باء  
يف احلصول التمييز  ما تواجه النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية ويعملن فيها       غالباً  -٢٥

يد وتعاين النساء يف العد   . على املوارد اإلنتاجية، مثل األرض واملاء واالئتمان، والتحكم فيها        
ألهنن نساء وفقريات ويقمن يف الريف ومـن الـسكان          : من البلدان أنواع شىت من التمييز     

فالتمييز يف حق النساء يف القـانون       . ما ميتلكن أراض أو غريها من املمتلكات      األصليني، وقلّ 
 من قـانون العمـل تـصف        ١٣٩ يف غواتيماال على سبيل املثال، إذ إن املادة          مكّرساًيظل  

للعمال الزراعيني الذكور، وال يعتربهن من العمال حبيث حيق هلن  " مساعدات"ن  الريفيات بأهن 
 ال يدفعون للنساء حىت أجر عملهن        كُثُراً ونتيجة لذلك، تفيد تقارير بأن ُمالكاً     . تلقي أجور 

  .)٤٦(ألزواجهن" مساعدات"ألهنن يعتربن 
جة لـإلرث علـى قـدم        املتزو  املرأة الذي يقيد أهلية  (وقد ُنظر إىل قانون األسرة        -٢٦

باعتبارمها جممـوعتني   ) الذي أُثبت أنه يقيد حقوق املرأة يف اإلرث       (وقانون اإلرث   ) املساواة
والتمييـز  . من القوانني تفضي ممارستها إىل التمييز باستبعاد النساء من املطالبة حبقوق األرض          

.  الدستورية والتشريعية املتينة يف القوانني العرفية يف العديد من البلدان رغم األطريزال قائماً ال
 يف التمييـز اإلجيـايب       على سبيل املثال، ينص الدستور على حق النساء رمسيـاً          ،ففي إثيوبيا 

وتشمل هذه احلقوق املساواة يف امللكية واألرض، مبـا يف          )). ٣(٣٥املادة  (وتساوي احلقوق   
وحتـدد التـشريعات    )). ٨ و ٧ (٣٥املـادة   (ذلك اإلرث، واحلق يف املساواة يف التوظيف        

 وقـانون األسـرة     ١٩٩٧االحتادية، مبا فيها إعالن إدارة األراضي يف املناطق الريفية لعـام            
بيـد أن  . ، والسياسة الرمسية، املساواة بني الرجال والنساء يف القانون ويف الواقع          ٢٠٠١ لعام

الفقر نتيجـة    أشد الناس عرضة للجوع و     فالفالحات. هذه احلقوق الرمسية ال تطبق يف الواقع      

__________ 

)٤٤( “Outsourcing-s third wave. Rich food importers are acquiring vast tracts of poor countries’ 

farmland. Is this beneficial foreign investment or neocolonialism?”, The Economist, 21 May 2009. 

Available from www.economist.com/node/13692889. 
)٤٥( World Bank, Rising Global Interest in Farmland. Can It Yield Sustainable and Equitable 

Benefits?, September 2010, p. xiv. 
   ). ٧            انظر احلاشية  (  ء      الغذا       أولوية     بشأن       والعمل   ات      املعلوم     شبكة )٤٦(
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 يف املائة؛ ومع ذلـك      ٥٠وتبلغ نسبة النساء يف القوة العاملة الزراعية يف إثيوبيا          . )٤٧(للتمييز
 أو وسائل   القروضحيق هلن، عادة، أن يرثن األراضي اليت يعملن عليها، وال احلصول على              ال

لتنفيذية لرابطة  وجاء على لسان ميازا آشينايف، املديرة ا      . اإلنتاج الزراعي أو خدمات اإلرشاد    
النساء، يف كل املناطق، ال ميلكن أي إمكانية للحصول على أراض           "احملاميات اإلثيوبيات أن    

لكـن عنـدما ُيتـوىف     . وال حيق هلن اإلرث، واخليار الوحيد هو أن يتزوجن        . على اإلطالق 
  .)٤٨("الزوج، ُيطردن من أراضيهن

ن على محايتهن ويضمن هلـن      والوضع نفسه مستمر يف بنغالديش حيث ينص القانو         -٢٧
. املساواة، لكن القيم االجتماعية القائمة، اليت يدعمها الدين، تسمح بالتمييز يف حق النـساء             

أما أعراف  . فبمقتضى الشريعة اإلسالمية، ال حيق للمرأة سوى نصف ما للرجل من األرض           
 مـستويات سـوء     ونتيجة للتمييز، تبني  . اإلرث اهلندوسية فال متنح املرأة أي حق يف األرض        

  .)٤٩( يف املناطق الريفية بني اجلنسني، إذ إن النساء أشد تضرراً صارخاًالتغذية تفاوتاً

  عدم وجود إصالح زراعي وسياسات تنمية ريفية، مبا فيها الري والبذور  - جيم  
 وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية، جيب إيالء املزيد مـن            الفالحنيحلماية حقوق     -٢٨
 وصغار املالك   الذين ال ميتلكون أراضي   تمام لإلصالحات الزراعية اليت يستفيد منها املزارعون        االه

وتتكلل اإلصالحات الزراعية بالنجاح عنـدما      . )٥٠(وتعزيز أمن احليازة واحلصول على األراضي     
تؤدي إىل تقليص جذري ألوجه الالمساواة يف توزيع األراضي وتقترن باحلصول على قدر كاف              

  . دخالت األخرى، مثل املاء واالئتمان والنقل وخدمات اإلرشاد وغري ذلك من البىن التحتيةمن امل
، وقلّة   من القرن املاضي   اإلصالح الزراعي يف السبعينات   " وفاة"وعلى الرغم من إعالن       -٢٩

اجلهود اليت ُبِذلت لتنفيذ برامج اإلصالح الزراعي يف الثمانينات ومطلـع التـسعينات، فـإن               
املدرجة على جدول األعمال    ح الزراعي عاد مؤخراً ليحتل مكانة يف قائمة املوضوعات          اإلصال
ففي إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمـة            . ١٩٩٦ يف عام    الدويل

ويف إعالن املؤمتر   . )٥١(العاملي لألغذية، كان اإلصالح الزراعي جزءاً أساسياً من التزامات الدول         
يل لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية الذي نظّمته منظمة األغذيـة والزراعـة وحكومـة              الدو

__________ 

)٤٧( UNICEF, The Situation of Ethiopian Children and Women: A Rights-Based Analysis (Addis 

Ababa,  2002). 
)٤٨( E/CN.4/2005/47/Add.1 ٢٢، الفقرة. 
)٤٩( International Monetary Fund, Bangladesh: Interim Poverty Reduction Strategy Paper, No. 03/177 

(Washington, D.C., 2003). 
)٥٠( A/65/281. 
، اجلـزء األول،  )WFS 96/REP (١٩٩٦نـوفمرب  / تشرين الثاين١٧-١٣انظر مؤمتر القمة العاملي لألغذية،  )٥١(

 .التذييل
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 دولة بأن أحد أهم الُسُبل لضمان إعمال احلق يف          ٩٥، اعترفت   ٢٠٠٦مارس  /الربازيل يف آذار  
الغذاء هو إجراء إصالح زراعي مناسب لضمان وصول اجملموعات املهمـشة والـضعيفة إىل              

  .)٥٢( قانونية وسياسات للتشجيع على الزراعة التقليدية واُألسريةاألرض واعتماد أُطُر
وقد كان لإلصالح الزراعي يف اليابان ومجهورية كوريا ومقاطعة تـايوان الـصينية         -٣٠

وكانـت  . والصني وكوبا تأثري كبري على احلد من الفقر واجلوع وزيادة النمو االقتـصادي            
 ١٩٥٨يف اهلند يف الفترة املمتدة من عام         الفقرالواليات اليت سجلت أكرب اخنفاض يف معدل        

وجنحت حكومة دولة   . )٥٣( هي تلك الواليات اليت نفّذت اإلصالح الزراعي       ١٩٩٢إىل عام   
بوليفيا املتعددة القوميات مؤخراً يف اختيار التحول إىل إصالح زراعي قائم على إحداث تغيري              

ح الزراعي من جديد على جـداول       ورغم بروز اإلصال  . نوعي حقيقي وعلى إعادة التوزيع    
األعمال الدولية والوطنية، ال يزال البنك الدويل يروج مناذج اإلصالح الزراعي اليت تركـز              

وهتدف مناذج البنك الدويل احلالية يف جمـال         .على السوق واليت تنسجم مع توافق واشنطن      
، إىل التغلب   "ضموضوع تفاو " هي أو اليت    "آليات السوق "اإلصالح الزراعي اليت تستخدم     

الذين ال ميتلكون    لمزارعنيللإلصالح الزراعي، عن طريق تقدمي قروض        على مقاومة النخبة  
 ، لتمكينهم من شرائها بأسعار السوق من       غري صاحلة للزراعة   أراضي أو الذين ميلكون     األرض
 وقـد انتقـدت   . )٥٤(الّك، على أن يقتصر دور الدولة على الوساطة وتقدمي القروض         امل كبار

  .)٥٥(املنظمات غري احلكومية واحلركات االجتماعية هذه النماذج بشدة
 يف إعمال حقـوق      أيضاً  أساسياً  عامالً اجلّيدة الصياغة وتعد سياسات التنمية الريفية       -٣١

 فاضـاً العقود الثالثة املاضية اخنفـض اخن     غري أن دعم الزراعة يف      . العاملني يف املناطق الريفية   
 أجربت على تقليص دعمها لصغار املزارعني وحترير        املدينةلبلدان النامية   فالعديد من ا  . شديداً

يف الوقـت   اخنفضت  و. زراعتها حتت ضغط شديد من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل         
 يف املائة بني ٣,٤  يف املائة إىل١٣ نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة إىل الزراعة من نفسه
وجنم عن هذا   . )٥٦( مليار دوالر  ١,٩  مليار دوالر إىل   ٢,٦٣ ي من ، أ ٢٠٠٤ و ١٩٨٠ عامي

__________ 

)٥٢( FAO, Report of the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development, Pôrto 

Alegre, Brazil, 7–10 March 2006 (C 2006/REP), appendix G. 
 ".٢٠٠١تقرير الفقر الريفي "الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  )٥٣(
)٥٤( Peter Rosset, "Tides Shift on Agrarian Reform: New Movements Show the Way" (winter, 2001) .

 .www.thirdworldtraveler.com/Reforming_System/Agrarian_Reform.html: متاح على الرابط التايل
)٥٥( Land for those who work it, not just for those who can buy it”, Final declaration of the 

international seminar on the negative impacts of World Bank market-based land reform policy, 

April 2002. 
)٥٦( Jean Feyder, Ambassador of Luxembourg, “Panel on African Food Security: Lessons from the 

Recent Global Food Crisis”, forty-seventh executive session of the Trade and Development Board, 

Geneva, 30 June 2009. 
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الوضع إمهال مل يسبق له مثيل لسياسات الدولة لفائدة املشاريع الزراعية الـصغرية احلجـم،               
، وأفضى إىل   ترتب على ذلك من آثار سلبية على الفالحني يف كل البلدان النامية تقريباً             وما

  .)٥٧(٢٠٠٨م األزمة الغذائية العاملية يف عا
 تسخري املوارد املائية يف الري وتوفري املاء الـصاحل للـشرب            نويعد عجز الدول ع     -٣٢

ففـي  . ر آخر يوضح قابلة العاملني يف املناطق الريفية للتـضر         اً رئيسي عامالً) للناس واملاشية (
. التوايللى  يف املائة من األراضي ع١٠ و٣ ، ال تبلغ الزراعة املروية سوىمثالً ،إثيوبيا والنيجر

 بسبب شح املوارد املاليـة       املوارد املائية يف هذه البلدان، فإهنا مل تستغل إال قليالً          وجودومع  
. كـربى سيما عندما يتعلق األمر مبشاريع  ، اللالستثمار يف مشاريع الري الذي يكلف كثرياً     

يع الري  ، للتشجيع على مشار   وإن كانت على نطاق حمدود    وقد بذلت بعض اجلهود اجلبارة،      
  . آبار يف بعض القرىوحفرالصغرية 

 وضمان أمنهم   لتثبيت زرعهم الفالحون إىل البذور    وإضافة إىل األرض واملاء، حيتاج        -٣٣
                   صناف اجلديدة مـن     أل                           االتفاقية الدولية حلماية ا    وهم يتمتعون كما تنص على ذلك     . الغذائي
وشـدد  . لزرع أو البيع أو التبادل     إعادة ا  من أجل ، حبرية استعمال بذورهم التقليدية              النباتات

 يف املؤمتر العاملي الثاين للبـذور       ،املشاركون على أمهية محاية احلصول على البذور يف الزراعة        
بيد أن هذه احلرية مهددة اليوم بعدد قليل من         . ٢٠٠٩ سبتمرب/الذي استضافته الفاو يف أيلول    

ات هذه الشركات يف جمال البذور الشركات املتعددة اجلنسيات يتحكم يف سوق البذور وبراء   
 شركات فقط، مـن     ١٠ هتيمن عليه فثلث سوق البذور العاملية     . )٥٨(ًعدلة وراثيا احملسنة أو امل  
. )Syngenta ( وسـينغنتا  )Pioneer ( وبيونري )Monsanto ( ومونسانتو )Aventis (بينها أفنتيس 

  .ذور املعدلة وراثياً يف املائة من السوق العاملية للب٩٠ مونسانتو وحدها يفتتحكم و
لبذور احملـسنة أو    ا  يف ومتلك الشركات الدولية املشار إليها حقوق امللكية الفكرية         -٣٤

وأسر الفالحني الـيت  . ، األمر الذي مينحها حق منع الفالحني من متوين أنفسهم    املعدلة وراثياً 
م إىل شـراء بـذور       يف إطار برامج املساعدة الغذائية مضطرة اليو       كانت تتلقى البذور غالباً   

فقد بدأت الشركات عرب الوطنية متارس سيطرهتا يف هذا اجملال بصنع بذور            . جديدة كل سنة  
، فقـد غـريت     ؛ وملواجهة رأي عام ُمعادٍ    )"املبيدة"البذور اليت تسمى    (مربجمة للتدمري الذايت    

ية ضـد    الـدعاوى القـضائ    بواسطة زيادة عدد  فهي اليوم تدافع عن براءاهتا      االستراتيجية؛  
فقد رفعت مونسانتو، علـى سـبيل       . الفالحني الذين يستعملون بذورهم دون دفع إتاوات      

  . فالحني يف السنوات األخريةعلىاملثال، مئات الدعاوى 

__________ 

)٥٧( Christophe Golay, "The Food Crisis and Food Security: Towards a New World Food Order?", 

Revue internationale de politique de développement, vol. 1, 2010, pp. 215-232. 
)٥٨( A/64/170. 
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 ألهنم ال يستطيعون دفع مثن البذور اليت حيتاجون        هذا، وينتحر آالف الفالحني سنوياً      -٣٥
 ١٩٩٧  عام  عدد الفالحني الذين انتحروا منذ     ريقدففي اهلند وحدها،    . إليها إلطعام عائالهتم  

 أهنم أصبحوا يعتمدون على البذور اليت تزودهم هبا          ذلك أساساً  ومرّد.  شخص ٢٠٠ ٠٠٠ب 
  .)٥٩(تعذّر عليهم أداؤهاليت  وتراكمت عليهم الديون ا،الشركات عرب الوطنية

  عدم وجود حد أدىن لألجور ومحاية اجتماعية  - دال  
  تـضرراً   تـضرروا   يف املناطق الريفية الذين ال ميلكون أرضاً       نيالعاملن   أ جاء أعاله   -٣٦

.  من عدم وجود شبكات محاية اجتماعية وسياسات تنص على حـد أدىن لألجـور              شديداً
، هذه األجـور  و. ي إلطعام أسرهم   متدنية للغاية ال تكف    فالعمال الزراعيون يتقاضون أجوراً   

 عمل غـري    البعيد، والعمال جمربون على هجران     غري مضمونة على املدى      عالوة على ذلك،  
 ودولة بوليفيا املتعـددة     )٦١(كذلك احلال يف غواتيماال   و. )٦٠( مثله  غري مأمون إىل آخر    نظامي

  .القوميات
رتبطون يف الغالـب بنظـام      ويففي غواتيماال، يشتغل العمال الدائمون يف املزارع،          -٣٧

بـأجور   ،)لزراعة الكفاف مقابل العمـل    الذي يقدم املالك مبوجبه قطع أرض       (اإلقطاعات  
  ما يتجنب املالك دفع استحقاقات قانونية عن طريق طرد العمال مراراًوغالباً. منخفضة للغاية 

ن  ما يطـردون العمـال الـذي     ، وغالباً )٦٢(ائهم يف إطار العقود غري الدائمة      قصد إبق  وتكراراً
الكنسية، مثل تلك الـيت     وتساعد املنظمات   . )٦٣( أفضل وضعياتيتفاوضون للحصول على    

يقودها ألفارو رامادزيين، أسقف سان ماركوس، األسر على البقاء على قيد احلياة عن طريق              
مـا  إمدادها بالطعام ومساعدة العمال على رفع دعاوى إىل احملاكم احمللية، رغم أن العمال قلّ             

،  قليالً مـا تنفـذ     رةالصاد األحكام القانونية    فإن،  يرحبوهنا، بل حىت عندما     يرحبون قضاياهم 
 مزرعة نويفـا فلورنـسيا      طردوا من  وامرأة    رجالً ٣٢ ويف حالة أخرى، قيل إن    . يقال مافي
وبعد مضي سنوات   . ١٩٩٧ ُبعيد إنشاء نقابة يف عام     دون تعويض ) كولومبا، كويتزالتينانغو (

 عدة من اإلجراءات القانونية، ورغم صدور قرارين هنـائيني مـن احملكمـة الدسـتورية يف            

__________ 

)٥٩( Vandana Shiva, "From Seeds of Suicide to Seeds of Hope: Why Are Indian Farmers Committing 

Suicide and How Can We Stop This Tragedy?", The Huffington Post, 28 April 2009 .  متاح علـى
 .www.huffingtonpost.com/vandana-shiva/from-seeds-of-suicide-to_b_192419.html: الرابط التايل

 .٢٠٠١ تقرير الفقر الريفيالصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  )٦٠(
)٦١( A/HRC/13/33/Add.4 ٣٠-٢٧، الفقرات. 
)٦٢( World Bank, Guatemala: Poverty in Guatemala, 2003, p. 52. 
 ).٧انظر احلاشية (شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء  )٦٣(
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 يـزال    يأمران بإرجاع العمال وسداد رواتبهم اليت مل تدفع هلـم، ال           ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ عامي
  .)٦٤(العمال وعائالهتم دون عمل

ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، رغم اجلهود اجلبارة الـيت بذلتـها احلكومـة                -٣٨
طاعية تعتمـد  اجلديدة، ال يزال العديد من العمال الزراعيني يعملون على أراض يف ظروف إق       

، مبا فيها حاالت استعباد املـدين،  السُّْخرةوال تزال  . على نظام شبيه بالرق أو استعباد املدين      
ممارسة متبعة يف القطاع اخلاص، مبا فيه صناعة قصب السكر، وصناعة جوز الربازيل، وعلى              

خاوف وضـع    من امل  ومما يثري كثرياً  . )٦٥(اخلاصة يف منطقة شاكو   ) هاسينداس(مرايب املاشية   
الذي يعانيه شعب غواراين على بعض مرايب املاشية اخلاصة يف مقاطعـات سـانتا               السُّْخرة

 األجور اليت يتقاضـوهنا متدنيـة       توملا كان . كروس وشوكيساكا وتارخيا، يف منطقة شاكو     
ال مفر هلم من االعتمـاد علـى        فإنه  للغاية وال تكفي لسد االحتياجات املعيشية األساسية،        

وإضافة إىل ذلك، ُيتوقع أن تعمـل       . اليت يقدمها أرباب العمل الذين يستخدموهنم     القروض  
  .النساء واألطفال دون أجر على اإلطالق

  قمع وجترمي احلركات اليت حتمي حقوق العاملني يف املناطق الريفية  - هاء  
  دائمـاً  صـفوفهم ن، ينظمـون    و الفالح سيما الكان العاملون يف املناطق الريفية،        -٣٩
ففـي  . إنشاء حركات وطنية  وانتهاًء ب  من املستوى احمللي     ل، ابتداءً كافحة التمييز واالستغال  مل

طاملا كانت نقابات املزارعني احمللية تعمل يف مقاطعاهتا حلماية الزراعة األسـرية          ل،   مثالً ،كندا
اد  فأنشأت االحت  ١٩٦٩  إىل أن اندجمت يف عام     األخذ بأسباب التصنيع يف اجملال الزراعي     من  

 يف  الـذين ال ميتلكـون أراضـي      ويف الربازيل، ظهرت حركة العمـال       . الوطين للمزارعني 
، )التيفونديوس(ز املفرط لألراضي يف أيدي مالك أغنياء  نتيجة اإلحباط من الترك١٩٨٤ّ عام

. والتحديث والتحرير اجلاريني يف جمال الزراعـة      ) االستيالء على األراضي   (غرياغيموممارسة  
مئات املنظمات الشيء نفسه إىل أن أنـشأت حركـة الفالحـني الدوليـة يف               وقد فعلت   

 حلماية حقوقهم وتعزيـز الـسياسات   )La Via Campesina( ال فيا كامبيسينا، ١٩٩٣ عام
  .)٦٦(املزارعنيصالح الزراعي لفائدة صغار الزراعية واإل

يف أحناء العامل   عندما بدأت ال فيا كامبيسينا رصد وضع حقوق الفالحني اإلنسانية           و  -٤٠
 بدا من البديهي أن الفالحني، يف العديد من البلدان، عندما نظمـوا            ،٢٠٠١ منذ عام  قاطبة،

__________ 

 Guatemala: Harassment ofانظر أيضاً شبكة املعلومات والعمل بشأن أولويـة الغـذاء،   . املرجع نفسه )٦٤(

illegally dismissed workers from the Nueva Florencia Farm in 1997, 6 February 2009. 
)٦٥ ( Bhavna Sharma, Contemporary Forms of Slavery in Bolivia (London, Anti-Slavery International 2006). 
)٦٦( Desmanais, A. "Via Campesina: Consolidation d’un mouvement paysan international", Via 

Campesina. Une alternative paysanne à la mondialisation néo-libérale (Geneva, Centre Europe – 

Tiers Monde, 2002), pp. 71-134. 
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 معاملة اجملرمني أو يقـبض علـيهم أو    يف الغالب  للمطالبة حبقوقهم، كانوا يعاملون    صفوفهم
بل الدولة أو قوات  لتعذيب أو اإلعدام بإجراءات موجزة من ق      ل يتعرضون، أو   حيتجزون تعسفاً 
، خلصت املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة حبالـة           ٢٠٠٧ ففي عام . )٦٧(الشرطة اخلاصة 

 ما كانوا جيرَّمـون وأن املـدافعني        املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل أن قادة الفالحني غالباً        
بـسبب  قتـل   لرد هم ثاين أكثر الفئات عرضـة ل       العاملني يف جمال احلقوق يف األرض واملوا      

، قتل  مثالً ،ففي الفلبني . )٦٨( يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان      يضطلعون به من أنشطة    ما
فيسنيت :  وهم٢٠٠٩ يونيه/ وحزيران٢٠٠٨ نوفمرب/لفالحني بني تشرين الثاينا قادة  منثالثة

جزيـرة منـداناو؛ وإليـزر      يف   مات الفالحني باغليناوان، نائب رئيس التنسيقية الوطنية ملنظ     
ناس، نائب رئيس التحالف الوطين ملنظمات      نس، األمني العام لنقابة الفالحني؛ وريناتو بي      بيال

 اليت ذهب   ١٩٩٦ مذحبة عام : وختلد ال فيا كومبيسينا الذكرى السنوية حلدثني      . )٦٩(الفالحني
) الربازيـل ( يف إلـدورادو دو كاراخـاس   من الذين ال ميتلكون أراضي   فالحاً ١٩ ضحيتها

ريل، ووفاة يل كيون هاي، وهو فالح كوري طعن نفسه بسكني حىت املوت أب/ نيسان١٧ يف
 ١٠ يف) املكـسيك (أثناء مظاهرة حاشدة ضد منظمـة التجـارة العامليـة يف كـانكون              

  .٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول

 يف إطـار  محاية حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية            - رابعاً  
  نالقانون الدويل حلقوق اإلنسا

 محاية خاصـة  بأيني يف املناطق الريفية حقوق الفالحني وغريهم من العامل   ال حتظى     -٤١
غري أن هؤالء األشخاص، مثلهم مثل باقي الناس، يستفيدون مـن           .  القانون الدويل  يف إطار 

فالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      . )٧٠(ناإلنسا الصكوك الدولية حلقوق      اليت توفرها  يةمااحل
جتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،            االقتصادية واال 

.  محاية كبرية حلقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املنـاطق الريفيـة      انؤّمنيباخلصوص،  
وتستفيد النساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية والسكان األصليون، أيضا، من احلماية الـيت              

ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق            توفرها اتفاقية القضا  
  .الشعوب األصلية

__________ 

)٦٧( La Via Campesina, Annual Report: Violations of Peasants’ Human Rights, 2006. 
)٦٨( A/HRC/4/37 ٤٧-٤٥، الفقرات. 
 :متاح على الرابط التايل   . بشأن اغتيال ريناتو بيناس   ) PAKISAMA(بيان االحتاد الوطين ملنظمات الفالحني       )٦٩(

http://focusweb.org/philippines/content/view/301/4. 
ــر )٧٠(  Christophe Golay, The Rights of Peasants, CETIM, 2009 (available fromانظـ

http://cetim.ch/en/documents/report_5.pdf); and C. Golay, "Towards a Convention on the Rights 

of Peasants" in A. Paasch and S. Murphy, The Global Food Challenge. Towards a Human Rights 

Approach to Trade and Investment Policies, 2009, pp. 102-111. 
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  حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةباالعهد الدويل اخلاص   - ألف  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ١٢ و ١١ نياملادتإن    -٤٢

احلـق يف   ) ج(احلق يف السكن الالئق، و    ) ب(ق يف الغذاء، و   احل) أ( حتميان   ني اللت ،والثقافية
  . صلة حبماية حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية املواد مها أوثق،الصحة

  احلق يف الغذاء  -١  
 ١١  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف املـادة        ٢٥ يرد احلق يف الغذاء يف املادة       -٤٣

ر على أنه حق مجيع الناس يف أن يكونوا قادرين على إطعـام أنفـسهم               فُسِّ قدو. من العهد 
 للجنـة  )١٩٩٩(١٢ فقد جاء يف التعليق العـام رقـم    . بأنفسهم بإمكاناهتم اخلاصة بكرامة   

 مادياً  ، عندما يتاح   ُيعَمل احلق يف الغذاء الكايف    صادية واالجتماعية والثقافية أن   احلقوق االقت 
 مبفرده أو مع غريه من األشخاص، يف كافة األوقات،          ،وامرأة وطفل  لكل رجل    ،واقتصادياً

  ).٦ الفقرة(سبيل احلصول على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه 
 املبادئ التوجيهية الطوعية للحق يف الغذاء اليت اعتمدهتا باإلمجاع الـدول            جاء يف و  -٤٤

 حقـوق    حيمـي  ق يف الغذاء   احل أن ٢٠٠٤ نوفمرب/ الفاو يف تشرين الثاين     منظمة األعضاء يف 
العاملني يف املناطق الريفية يف الوصول إىل املوارد اإلنتاجية أو وسائل اإلنتاج، مبا فيها األرض               

وجاء ). ٨ املبدأ التوجيهي (واملاء والبذور واالئتمان البالغ الصغر والغابات والسمك واملاشية         
متييزية يف جمـاالت   اسات جامعة وال ينبغي للدول أن تنتهج سي أنهملبادئ التوجيهيةيف نفس ا  

عنـد   الزراعـي االقتصاد والزراعة وصيد األمساك والغابات واستعمال األراضي، واإلصالح         
؛ وكل هذه السياسات تسمح للمزارعني والصيادين ومستغلي الغابات وغريهم من           االقتضاء

م وإدارهتـم،   منتجي املواد الغذائية، خاصة النساء، بدر دخل كرمي من عملهم ورأس مـاهل            
والتشجيع على احلفاظ على املوارد الطبيعية واإلدارة املستدامة، مبا يف ذلك املناطق املهمـشة              

  .)٧١()٥-٢ املبدأ التوجيهي(
وقد اسُتكمل التفسري الوارد أعاله للحق يف الغذاء بعمل جلنة احلقوق االقتـصادية               -٤٥

ضاء يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق   فاللجنة تقول إن الدول األع . واالجتماعية والثقافية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملزمة بتأمني سبل احلصول على املاء باسـتمرار للزراعـة             

__________ 

 : على النحو التايل واجبات الدول بأن حتترم احلق يف الغذاء وحتميه وتنفذه٨حيدد املبدأ التوجيهي  )٧١(
فيما يتعلّـق باحلصـول علـى املـوارد       يتعّين على الدول احترام حقوق األفراد واجملموعات ومحايتها         

مثـل األراضي واملياه والغابات ومصايد األمساك والثروة احليوانية وأية حقوق موجـودة ذات الـصلة،               
إصالحات األراضـي وأيـة     ، ينبغي للدول أن تنفذ       ومالئماً ضرورياًاألمر  حيثما كان   و. دون أي متييز  

 ، لـسيادة القـانون    باهتا بشأن حقوق اإلنسان ووفقاً     مبا يتسق مع واج    ،إصالحات أخرى يف السياسات   
وينبغي للـدول أيـضاً      (...) .لضمان كفاءة وعدالة احلصول على األراضي لتعزيز النمو لصاحل الفقراء         

إتاحة فرص متساوية أمام النساء للحصول على موارد اإلنتاج وللتحكم هبا واالنتفاع منها، مبا يف ذلـك                 
 .والتقانة املالئمةالقروض واألراضي واملياه 
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واحلصول على املياه وتدبريها، خاصة التقنيات املستدامة لتجميع مياه األمطار وللري، لفائدة            
كدت اللجنة يف العديد من مالحظاهتا      وأ. )٧٢(، مبن فيهم النساء    وهتميشاً أشد العمال حرماناً  

ففي مالحظاهتـا   .  احلاجة إىل محاية حق أسر الفالحني يف احلصول على البذور          اخلتامية أيضاً 
 شـراء   حىت يتسىن للمـزارعني   ، طلبت إىل الدولة أن توفر إعانات         مثالً ،اخلتامية بشأن اهلند  

 تبعيتـهم  التخلص من من أجل    يستطيعون إعادة استعماهلا   بذور غري مسجلة بعالمات جتارية    
  .)٧٣(للشركات املتعددة اجلنسيات

  الئقالسكن الاحلق يف   -٢  
 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ٢٥ من املادة     على احلق يف السكن الالئق كلّ      ينّص  -٤٦

.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ١١اإلنسان واملادة   
ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنه ينبغي عدم تفسري هذا احلق يف إطاره    وتقول جلنة احلقو  

عيش املرء حتته، بل يتجاوزه حبيث ُينظر إليه        ي مبجرد توفري سقف     ، مثالً ،الضيق الذي يساويه  
وقد عرف احلق . )٧٤(على أنه احلق يف أن حييا املرء حياة كرمية يف مكان يسوده األمن والسالم

حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل يف احلصول على بيت آمن يؤويه            الئق بأنه   يف السكن ال  
  .)٧٥(وجمتمع حملي ينتمي إليه ويعيش فيه يف ظل السلم والكرامة

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إن لكل الناس، مبـن         ب اللجنة املعنية وتقول    -٤٧
ن هلم يف كل وقت وحني احلـد األدىن         فيهم العاملون يف املناطق الريفية، احلق يف سكن يضم        

للضمانات القانونية للحيازة، مبا فيها احلماية من اإلخالء؛ وتوفر اخلدمات واملواد واملرافـق             
والبىن التحتية األساسية، مبا فيها احلصول على املاء الصاحل للشرب واإلصحاح؛ ومـستوى             

، واحلماية من اإلجيارات املفرطة نبفضل دعم السكاإلنفاق املقبول، مبا يف ذلك لدى الفقراء، 
يف الغالء أو الزيادة يف اإلجيار؛ والصالحية للسكن، مبا فيها احلماية من الربد أو الرطوبـة أو                 
احلرارة أو املطر أو الريح أو غري ذلك مما يهدد الصحة؛ وسهولة املنال للفئات احملرومة، مبـن              

  الكوارث الطبيعية؛ واملكان املناسب، بعيداً      وضحايا فيها املسنون واألطفال واملعاقون جسدياً    
  .)٧٦( من املدارس وخدمات الرعاية الصحيةعن مصادر التلوث وقريباً

 أن الدول األعضاء ملزمة بوضع حد لعمليات اإلخالء الـذي           وأكدت اللجنة أيضاً    -٤٨
ل أو  يعرف بأنه طرد دائم أو مؤقت ألفراد أو أسر أو جمتمعات حملية رغم أنفهم من املنـاز                

__________ 

)٧٢( E/C.12/2002/11. 
)٧٣( E/C.12/IND/CO/5 ٦٩، الفقرة. 
، املرفـق الرابـع،     )E/1998/22 (٢، امللحق رقم    ١٩٩٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       )٧٤(

 .٧الفقرة 
)٧٥( E/CN.4/2001/51 ٨، الفقرة. 
 .٨، الفقرة )E/1992/23 (٣، امللحق رقم ١٩٩٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٧٦(
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األراضي اليت يشغلوهنا دون أن توفر هلم أشكال مناسبة من احلماية القانونية أو غريها مـن                
إن عمليات اإلخالء هذه ال تتوافق، ألول وهلة، مع واجبـات الدولـة             . )٧٧(أشكال احلماية 

مبقتضى العهد؛ وبصرف النظر عن نوع احليازة، ينبغي جلميع األشخاص أن يتمتعوا بقدر من              
 شغل املساكن يكفل هلم احلماية القانونية من إخالء املساكن بـاإلكراه واملـضايقة    األمن يف 

  .)٧٧(وغري ذلك من التهديدات

  احلق يف الصحة  -٣  
 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان        ٢٥احلق يف الصحة منصوص عليه يف املادة          -٤٩

التمتع بأعلى مستوى يف  من العهد حيث يعّرف بأنه حق كل إنسان ١٢ومعترف به يف املادة  
واحلق يف الصحة ال يقتصر على الرعاية الصحية املناسبة         . ممكن من الصحة ليحيا حياة كرمية     

، مثل احلصول علـى ميـاه الـشرب املأمونـة            األساسية للصحة أيضاً   احملدِّدات فقط، بل 
صـحية   والتغذية واملسكن، وظـروف    املأمونواإلصحاح املناسب، واإلمداد الكايف بالغذاء      

للعمل والبيئة، والتوعية واحلصول على املعلومات يف جمال الصحة، مبا فيها الصحة اجلنـسية              
  .)٧٨(واإلجنابية

وعلى الدول األعضاء يف العهد، حسب جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة               -٥٠
 متاحـة    األساسـية للـصحة    واحملّدداتتكون اخلدمات الطبية    والثقافية، أن تتأكد من أن      

يقع على عاتق الـدول     ويضاف إىل ذلك أنه     . جميع، مبن فيهم العاملون يف املناطق الريفية      لل
األطراف حد أدىن من االلتزام األساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير ويف كل وقت، باحلق               

سيما حق الفئات املستضعفة     يف الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات الصحية دون متييز، ال         
 احلد األدىن األساسي من األغذية الذي يضمن الكفاية والسالمة          واحلصول على ة؛  أو املهمش 

الوصول إىل مأوى الئق، والـسكن      ؛ و من حيث التغذية، بغية ختليص كل الناس من اجلوع        
  .)٧٩(واإلصحاح، وإمدادات كافية من املياه املأمونة الصاحلة للشرب

  سياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال  - باء  
من احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة    هناك الكثري     -٥١

ومن أهم تلك   .  توفر احلماية للفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية          اليت والسياسية
 احلقوق احلق يف احلياة، واحلق يف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي، واحلق يف حماكمة عادلة،             

  .وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات

__________ 

 .٣، املرفق الرابع، الفقرة )E/1998/22 (٢، امللحق رقم ١٩٩٨املرجع نفسه،  )٧٧(
)٧٨( E/C.12/2000/4 ٤ و١، الفقرتان. 
 .٤٣ و٣٦ و١٢املرجع نفسه، الفقرات  )٧٩(
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وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان األمهية الكبرية للحق يف احلياة يف تعليقها العام               -٥٢
، اليت تقتضيها اجلملـة الثالثـة مـن          حيث قالت إن احلماية من سلب احلياة تعسفاً        ٦رقم  
على الدول األطراف أن تتخـذ      ورأت اللجنة أن    . صراحة، تكتسي أمهية بالغة   ) ١(٦ املادة

تدابري ليس ملنع سلب أي إنسان حياته بأعمال إجرامية واملعاقبة على ذلك احلرمان فحسب،              
ويعد . وإمنا ملنع أعمال القتل التعسفي اليت ترتكبها قوات األمن التابعة لتلك الدول ذاهتا أيضاً             

  .سلطات الدولة أي إنسان حياته أمراً بالغ اخلطورة سلب
 ، مبوجـب العهـد    ، للفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيـة         وحيق أيضاً   -٥٣
 ألقـي علـيهم القـبض       إذايتعرضوا لالحتجاز التعسفي وأن حياكموا حماكمة عادلـة          أال
، ولكل  )١٠املادة  (وحيق لكل من سلبت حريته أن يعامل معاملة إنسانية          ). ١٤ و ٩ املادتان(

وتكوين اجلمعيات، واحلق يف تكوين نقابات عمالية واالنضمام        شخص احلق يف حرية التعبري      
لذا، فـإن   ). ٢٢ و ٢١ و ١٩املواد  (إليها من أجل محاية مصاحله، واحلق يف التجمع السلمي          

 الفالحـني تعـد     لزعماء وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء        واالحتجاز تعسفاً  االعتقال
 يف التعبري وتكـوين اجلمعيـات وحـق         انتهاكات جسيمة للعهد، وكذلك انتهاك حريتهم     

  .حركات الفالحني يف التجمع السلمي

  حقوق املرأة اليت تعيش يف املناطق الريفية  - جيم  
من أهم أهداف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وضع حد للتمييز                -٥٤

 علـى   االتفاقية حتديـداً   من   ١٤ وتنص املادة . يف حق النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية       
ية، محاية حقوق املرأة اليت تعيش يف املناطق الريفية من التمييز يف احلصول على املوارد اإلنتاج              

مبا فيها األرض، ويف التوظيف والسكن الالئق وبـرامج الـضمان االجتمـاعي والـصحة               
ابري الالزمـة    على أنه ينبغي للدول األطراف أن تتخذ التـد         وتنص أيضاً .  والتعليم والتدريب

للقضاء على التمييز يف حق املرأة يف املناطق الريفية وضمان حقوقهن يف تنظـيم مجاعـات                
املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن             
طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛ وفرصـة احلـصول علـى االئتمانـات                

لزراعية وتسهيالت التسويق والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع والقروض ا
والتمتع بظـروف   إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛          

 لـصحية واإلمـداد بالكهربـاء واملـاء والنقـل      واملرافق ا  السكنسيما   معيشية الئقة، وال  
   .واملواصالت

 إنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف العديد من تعليقاهتا اخلتامية وقال  -٥٥
نه ينبغي للدول األطراف أن     إ و  ينبغي أن تعظي األولوية للنساء يف املناطق الريفية        برامج التنمية 

. قطاع اخلاص ومن عمليات اإلخالءحتمي حق النساء يف احلصول على األراضي من أنشطة ال
 على دراسـة أثـر       بشأن هذا البلد   ا اخلتامية  يف تعليقاهت  ، مثالً ، اهلند حثت،  ٢٠٠٧عام  ويف  
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املشاريع الكربى على النساء  القبليات والريفيـات، واسـتحداث ضـمانات حتـول دون             
 كـون ي على ضـمان أن     الدولة الطرف أيضاً   وحثت.  حقوقهن اإلنسانية  تشريدهن وانتهاك 

وتوصـي  .  للزراعـة  اًردات، الريفيات والقبليات، صاحل   ملش للنساء ا  املمنوح األراضي   فائض
قـوق فرديـة يف   حبلنساء الريفيات والقبليات  ا متتع لضمان    الالزمة اللجنة أيضاً ببذل اجلهود   

  .)٨٠(وراثة األراضي واملمتلكات وامتالكها

  حقوق الشعوب األصلية  - دال  
تفاقية منظمة العمل الدولية    أهم اتفاقية دولية حتمي حقوق الشعوب األصلية هي ا        إن    -٥٦

وحتمي .  دولة ٢٠ اليت صدقت عليها     )١٦٩رقم  (١٩٨٩املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية،     
وباخلصوص، .  من حقوق الشعوب األصلية اليت تعيش يف املناطق الريفية          كبرياً االتفاقية عدداً 

حقها يف املـشاركة   حبقوق الشعوب األصلية يف أرضها وأقاليمها و  ١٧ و ١٣تعترف املادتان   
 على حق الشعوب األصلية يف وتنص االتفاقية أيضاً  . يف استعمال تلك املوارد وإدارهتا وصوهنا     

املشاركة يف املشاورات املتعلقة جبميع أشكال استعمال املوارد املوجودة يف أراضيهم ومنـع             
  .إجالئهم عن أراضيهم وأقاليمهم

، اعتمدت اجلمعية العامـة إعـالن       ١٦٩ رقم   ولتكملة اتفاقية منظمة العمل الدولية      -٥٧
ويعتـرف  . ٢٠٠٨ديـسمرب   /األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف كانون األول        

 ومجاعات، احلق يف التمتع الكامـل جبميـع حقـوق           اإلعالن بأن للشعوب األصلية، أفراداً    
الن العـاملي حلقـوق     اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة واإلع         

مث يتجاوز اإلعالن اتفاقية منظمة العمل الدولية       . اإلنسان ويف القانون الدويل حلقوق اإلنسان     
ويشري إىل احليف الذي . ويف األراضي واألقاليمباعترافه حبق الشعوب األصلية يف تقرير املصري 

، ويعتـرف  ملة حاليـاً عانوه نتيجة االستعمار، ويسلط الضوء على التهديد الذي تطرحه العو   
 علـى   وينص أيضاً . بأمهية املعارف التقليدية والتنوع األحيائي واحلفاظ على املوارد الوراثية        

تقييد األنشطة اليت قد تضطلع هبا أطراف أخرى على األراضي اليت متلكها اجملتمعات احملليـة               
عض البلدان، مثل دولـة     وميثل خطوة إىل األمام إدراج اإلعالن يف القانون احمللي لب         . األصلية

  .بوليفيا املتعددة القوميات وإكوادور

__________ 

)٨٠( CEDAW/C/IND/CO/3 ٤٧، الفقرة. 
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تعزيز حقوق الفالحني وغريهـم مـن العـاملني يف          ووسائل  سبل    - خامساً 
  الريفية  املناطق

رغم إطار حقوق اإلنسان القائم، يتعرض الفالحون وغريهم من العاملني يف املناطق              -٥٨
.  للجوع والفقرتعرضهم بشدةان تفضي إىل    الريفية ألشكال شىت من انتهاكات حقوق اإلنس      

تنفيذ املعايري الدولية تنفيذا أفضل؛     ) أ(وللتغلب على هذا الوضع وتعزيز حقوقهم، ال بد من          
وضع صـك   ) ج (؛سد الثغرة املعيارية القائمة يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان         ) ب(

  .قانوين جديد عن حقوق العاملني يف املناطق الريفية

  تنفيذ املعايري الدولية القائمة  - لفأ  
ينبغي للدول أن حتسن محاية حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية               -٥٩

بواسطة تنفيذ املعايري الدولية القائمة على الصعيد احمللي، ويفضل أن يكون ذلك ِمن طريـق               
د تلك الدول قوانني جديدة لتعزيـز        أن تعتم  وينبغي أيضاً . االعتراف هبا يف الدساتري الوطنية    

 للتمييـز العاملـة يف       وتعرضاً محاية هذه احلقوق، مبشاركة كاملة من أشد الفئات استضعافاً        
املعنيـة  لجنـة   الوينبغي للدول، لدى اعتمادها هذه القوانني، أن تتبع توصية          . املناطق الريفية 

 ٢٠ من تعليقها العام رقـم       ٨الفقرة  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت قالت يف        ب
القضاء على التمييز يف الواقع العملي يتطلب إيالء العناية الكافية جملموعات األفراد الـيت              إن  

تعاين من حتّيز تارخيي أو مستمر بدالً من جمرد املقارنة باملعاملة الشكلية اليت يتلقاها أفراد يف                 
 أن تعتمد على الفور التـدابري الـضرورية         لذا، جيب على الدول األطراف     .حاالت مشاهبة 

للحيلولة دون نشوء الظروف واملواقف اليت تسبب أو تدمي التمييز املوضـوعي أو الفعلـي،               
  .ولتخفيف تلك الظروف، أو املواقف أو التخلص منها

وعند وجود انتهاكات حلقوق اإلنسان، ميكن للضحايا أن يستفيدوا خري اسـتفادة              -٦٠
لوطنية واإلقليمية والدولية القائمة، رمبا بدعم من املنظمات غري احلكومية          من آليات الرصد ا   

وقد أثبتت آليات الرصـد اإلقليميـة       . الوطنية والدولية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     
وسـتتيح الـصكوك    . )٨١(والوطنية أهنا جد مفيدة يف إنفاذ حقوق العاملني يف املناطق الريفية          

 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           الدولية اجلديدة، مثل  
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف كـانون األول          

  .إمكانات جديدة للجوء إىل العدالة على الصعيد الدويل

__________ 

)٨١( Christophe Golay, The Right to Food and Access to Justice: Examples at the national, regional 

and international levels (Rome, FAO, 2009). 
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زمة اليت حتـسن     أن يستفاد خري استفادة من الصكوك القانونية غري املل         وينبغي أيضاً   -٦١
ظهور املعايري القائمة حلقوق اإلنسان اليت حتمي حقوق الفالحني وغريهم ممن يعيـشون يف              

املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنـصر مـن         "، وضع   ٢٠٠٧ففي عام   . مناطق ريفية 
جمموعة من  " عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق            

 األساسية واملبادئ التوجيهية عن عمليات اإلخالء والتشريد بـدافع التنميـة لـسد              املبادئ
واهلدف من املبادئ واملبادئ التوجيهية توفري      . )٨٢(الثغرات التشغيلية املتعلقة بعمليات اإلخالء    

 عمليات التشريد واإلخـالء     تنفيذهنج يقوم على التدرج ميكن للدول أن تنتهجه للتأكد من           
، وضع املقـرر  ٢٠٠٩ففي عام .  لقانون حقوق اإلنسان القائم بب التنمية طبقاً  الضرورية بس 

اخلاص املعين باحلق يف الغذاء جمموعة من املبادئ والتدابري األساسية للتغلب علـى التحـدي            
الذي تطرحه حقوق اإلنسان والذي يتمثل يف وضع معايري تتبعها الدول والشركات قـصد              

  .)٨٣(لقائم عند شراء األراضي أو استئجارها يف بلدان أخرىمحاية قانون حقوق اإلنسان ا

  سد الثغرات املعيارية يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان  - باء  
تظل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان القائمة، رغم تطبيقها خري تطبيق، غري كافية              -٦٢

 فقد عاىن هؤالء متييـزاً . طق الريفيةلتوفري احلماية التامة للفالحني وغريهم من العاملني يف املنا    
محاية حقـوقهم يف الوقـت       يف بلدان عدة يف مجيع أحناء العامل؛ وال تكفي            ومستمراً تارخيياً
لذا، من الالزم جتاوز املعايري احلالية وسد الثغرات املعيارية         .  للتغلب على هذا الوضع    احلاضر

  .يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان
املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق، يف التقرير الذي قدمه إىل جملس           وأوصى    -٦٣

، بأن يعترف اجمللس باحلق يف األرض يف القـانون الـدويل            ٢٠٠٧حقوق اإلنسان يف عام     
وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف التقرير الذي رفعـه إىل             . )٨٤(حلقوق اإلنسان 

، بأن تكرس اهليئات الدولية حلقوق اإلنـسان        ٢٠١٠أكتوبر  /ين األول اجلمعية العامة يف تشر   
 الفـاو    منظمـة   يف ي يف الوقت احلاضر   راليت جت  من العملية    ويراد أيضاً . )٨٥(احلق يف األرض  

 واملوارد األراضي حليازةاحلوكمة املسؤولة    بشأن الطوعية التوجيهية املبادئاملتمثلة يف إعداد    
  .وينبغي دعم هذه التوصيات واملبادرات. الثغرة سد نفس األخرى الطبيعية

__________ 

)٨٢( A/HRC/4/18املرفق األول ،. 
)٨٣( A/HRC/13/33/Add.2املرفق ،. 
)٨٤( A/HRC/4/18 ٣٣، الفقرة)ه.( 
)٨٥( A/65/281 ٤٣، الفقرة)د.( 
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  وضع صك قانوين جديد عن حقوق العاملني يف املناطق الريفية  - جيم  
ينبغي تكملة املبادرات الراهنة الرامية إىل سد الثغرات املوجودة يف القانون الـدويل               -٦٤

الـساحقة مـن     أن األغلبية    فمما يثري املخاوف خصوصاً   . حلقوق اإلنسان مببادرات أخرى   
، ومن مث فهـم  النظاميالفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية تعمل يف القطاع غري  

غري مشمولني باتفاقيات منظمة العفو الدولية، وكذلك عدم االعتراف صراحة يف أي صـك             
ض من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان حباجتهم إىل احلصول على املوارد اإلنتاجية، مثل األر   

لذا، فإن الضرورة تدعو    .  ومناطق صيد األمساك أو الغابات     وري املساحات الصغرى  والبذور  
  .إىل وضع صك دويل جديد عن حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية

، اعتمدت حركة ال فيا كامبيسينا، بعد أكثر من سـبع           ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران   -٦٥
           رجـاالً   -نظمات األعضاء فيها، إعـالن حقـوق الفالحـني          سنوات من التشاور مع امل    

 فعل على أزمة الغذاء العاملية أمام جملس حقوق اإلنـسان           رّدة وعرضته بوصفه    - )٨٦(ونساًء
 لالعتراف حبقوق الفالحـني   مهماًويوفر اإلعالن أساساً. )٨٧(٢٠٠٩واجلمعية العامة يف عام  

 ٦٩ منظمـة يف     ١٤٨وقد أعدته مؤسسة تتألف من      . ريفيةوغريهم من العاملني يف املناطق ال     
 مليون فالح ومزارع صغري وعامل زراعي وسكان أصـليني     ٢٠٠ب ، وهي متثل ما يقدر      بلداً
  .حات وأشخاص بال أرض يف أحناء العامل قاطبةوفالّ
 صيغت بنية هذا اإلعالن على غرار       حيث،  وقد ميثل إعالن حقوق الفالحني منوذجاً       -٦٦

وهو ُيقدِّم يف مادته األوىل تعريفاً للفالح . األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية إعالن  
 واُألسر غري الزراعيـة يف املنـاطق        يشمل صغار املزارعني والفالحني الذين ال ميلكون أرضاً       

مي الريفية اليت ميارس أفرادها أنشطة الصيد واملنتجات احلرفية لبيعها يف األسواق احمللية أو تقد             
اخلدمات، وكذلك غريها من اُألسر من الرعاة والُرّحل والفالحني الذين ميارسون الزراعـة             

ويعيد  .املتنقلة والصيادين وقاطفي الثمار، وغريهم من األشخاص الذين يعيشون عيشة مماثلة          
؛ واحلق يف حريـة     )٣املادة  (اإلعالن تأكيد احلق يف احلياة ويف التمتع مبستوى معيشي الئق           

؛ واحلـق يف الوصـول إىل القـضاء         )١٢املـادة   (ين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري      تكو
وباإلضافة إىل ذلك يعترف حبقوق جديدة من شأهنا أن تعزِّز محاية الفالحني من  ). ١٣ املادة(

؛ واحلق يف احلصول علـى البـذور        )٤املادة  (وهي تشمل احلق يف األرض واإلقليم       . التمييز
 واحلق يف اختيار ُسُبل اإلنتاج الزراعـي        ؛)٥املادة  (ات الزراعية التقليدية    واملعارف واملمارس 

؛ وحرية حتديد   )٧املادة  (؛ واحلق يف احلصول على املعلومات والتكنولوجيا الزراعية         )٦املادة  (

__________ 

)٨٦( A/HRC/13/32املرفق ،. 
: لـى الـرابط التـايل      ع ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٦أمام اجلمعيـة العامـة يف       " حياة الريف "انظر بيان    )٨٧(

www.viacampesina.org. 
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؛ )٩املادة  (؛ واحلق يف محاية القَيم الزراعية احمللية        )٨املادة  (أسعار وأسواق املنتجات الزراعية     
  ).١١ املادة(؛ واحلق يف صون البيئة )١٠املادة (حلق يف التنوُّع البيولوجي وا
وأعربت أوساط صيادي األمساك عن نفس االحتياجات يف حلقـات دراسـية يف               -٦٧

وتعقد خمتلف الفئات العاملة يف املناطق الريفية لقاءات،        . )٨٨(٢٠١٠خمتلف القارات يف عام     
 وصيادو األمساك والقناصة    الذين ال ميتلكون أراضي   مال  خاصة املزارعون وصغار املالك والع    

  .وقاطفو الثمار، للدفاع عن املزيد من االعتراف حبقوقهم يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

  خامتة  - سادساً 
املزارعون الصغار، واألشخاص الذين ال ميلكون األرض، والفالحون مـستأجرو          -٦٨

ص الذين يعيشون على األنشطة التقليدية املتمثلة يف        األرض، والعمال الزراعيون واألشخا   
 يف شـىت    صيد األمساك والقنص والرعي، هم من بني أكثر الناس عرضة للتضرر والتمييز           

 .فكل عام يقع آالف املزارعني ضحايا ملصادرة األرض واإلخالء والتـشريد          . بقاع العامل 
 اجلديـدة املتمثلـة يف      وهو وضع قد يصل إىل مستوى غري مسبوق مع انتشار الظاهرة          

ويف الوقت نفسه، يتزايد هتديد اجملتمعـات       . على نطاق عاملي  " االستيالء على األراضي  "
احمللية اليت تعيش على صيد األمساك التقليدي بفعل تصنيف أنشطة الصيد؛ واألشـخاص             

 الـيت   الذين يعيشون على القنص، بفعل إنشاء مشاريع تنمية؛ والرعاة، بفعل الرتاعـات           
 يف املائة مـن     ٨٠وجمموع هؤالء ميثل    .  مع املزارعني على األراضي وموارد املياه      بتنش

حات أكثـر   ؛ والفالّ هؤالء اجلياع  يف املائة من     ٧٠والنساء، لوحدهن، ميثلن    . جياع العامل 
 بسبب التمييز يف احلصول على املوارد اإلنتاجية         من اجلوع والفقر، وذلك أساساً     تضرراً

  . األرض واملاء واالئتمانوالتحكم فيها، مثل
ولتجاوز هذا الوضع، تدعو احلاجة إىل إيالء املزيد من االهتمـام لإلصـالحات               -٦٩

الزراعية اليت ينتفع هبا صغار املالك وتعزيز أمن احليازة واحلصول على األراضي، خاصـة              
ومتس احلاجة إىل وضع سياسات حكومية حمكمة قصد تلبية احتياجـات           . لفائدة النساء 

 تنفيـذ  حسن إىل   ومتس احلاجة أيضاً  .  العاملني يف املناطق الريفية     من د الناس استضعافاً  أش
صكوك حقوق اإلنسان اليت حتمي حقوق الفالحني وغريهم مـن العـاملني يف املنـاطق               
الريفية، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، والعهـد            

املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         الدويل اخلاص باحلقوق    

__________ 

اجلمع بني  : تأمني مصايد األمساك املستدامة الصغرية النطاق     "انظر مثالً استنتاجات حلقة العمل عن موضوع         )٨٨(
ـ  ٢٢-٢٠، سـان خوسـيه،      "مصايد األمساك املتسمة باملسؤولية والتنميـة االجتماعيـة        / شرين األول  ت

 .٢٠١٠ أكتوبر
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وينبغي االعتراف باحلق يف    . املرأة، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       
  .األرض يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 فلتعزيز حقوق الفالحني وغريهـم    . غري أن اإلجراء الوارد أعاله لن يكون كافياً         -٧٠
. من العاملني يف املناطق القروية، ال بد من وضع صك دويل جديد يف جمال حقوق اإلنسان

 أن  - الذي ميكن أن يكون يف شكل إعالن يف أول األمر          -وينبغي لصك من هذا القبيل      
 االتِّـساق  يف صكوك دولية أخرى، لزيـادة        املكّرسةيعترف، يف صك واحد، باحلقوق      

 باحلقوق اجلديدة للفالحني وغريهم مـن العـاملني يف          يضاًوينبغي أن يعترف أ   . والظهور
ومن شأن وضع هـذا     . املناطق الريفية، مثل احلقوق يف األرض والبذور ووسائل اإلنتاج        

 الذين ال ميتلكون أراضـي    الصك، باملشاركة التامة من املزارعني وصغار املالك والعمال         
ن أصحاب املصلحة، أن يكون أحد    وصيادي األمساك والقناصني وقاطفي الثمار وغريهم م      

 العاملـة يف املنـاطق      أفضل السبل لتجاوز قرون من التمييز يف حق أشد الفئات ضـعفاً           
  .الريفية

        
  


