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 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

املتعاااددة  -إ وابراغاااواوإ وبااا، الدنمإ وب،وااااإ وبولي ياااا  دولاااة *إثيوبيااااإ وإداااوادورإ و ن اااوا  
القومياااااتجإ و ،ااااوا  ودنقياااااإ ودولااااة ولسااااوا*إ وسونسااااداإ وغااااا إ وال ل اااااإ وو،اااا ونال 

 وهانيت*إ واهل،د: مشدوع قدار ال ولي ارنةجإ ودوابإ والكون وإ ودي،ياإ ومصدإ - مجهورنة 

تع ن  ومحاناة حقاوق اإلنساان لل الحاا وغانها مام العااملا ق امل،اا    .../36  
 الدن ية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يذّكر 
 املتحدة،تعزيز االحرتام التام للمقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم  علىوتصميماً منه  
لعهذذذد ابابلعهذذذد الذذذدو  اقذذاا ابحلقذذذوق االجتصذذذادية واالجتماعيذذة والثقا يذذذة، و إذ يذذذّكر و 

 الدو  اقاا ابحلقوق املدنية والسياسية،
إبعذذالن وانذذرعمل عمذذا  يينذذا وانسذذاور صذذكون حقذذوق اإلنسذذان األ ذذر  إذ يذذذّكر أيًذذاً و 

 الصلة، ذات
رو   ،2010مذذاا  /آذاا 24املذذخا   13/4ن انقذرااات جملذذس حقذذوق اإلنسذا كذذذل  إذ يذذكّر

علذذذذذذ  تامل 2012مذذذذذذاا  /آذاا 22املذذذذذذخا   19/7، و2011مذذذذذذاا  /آذاا 25املذذذذذذخا   16/27و
 26/26و 2012رب أيلول/سبتم 27املخا   21/19اجمللس  اتسيما انقراا  ابحل  يف الغذاء، وال

شذذ ن تعزيذذز ان 2015تشذذرين األول/أكتذذوانر  1املذذخا   30/13و 2014حزيران/يونيذذه  27املذذخا  
 ومحاية حقوق اإلنسان للفالحني وغريهم من العاملني يف املناط  الريفية،

__________ 

 اإلنسان.دولة غري عًو يف جملس حقوق  *
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املسذذذايفة يف  احلاجذذذة احلتميذذذة إ  ألقيذذذ  األهذذذدال اإل اويذذذة ل لفيذذذة مذذذن أجذذذا وإذ يخكذذذد 
تدامة ميذذذذة املسذذذذلكذذذذا إنسذذذذان، ويرّحذذذذ    ذذذذة التن ابلنسذذذذبة جعذذذذا احلذذذذ  يف التنميذذذذة حقيقذذذذة واجعذذذذة

 ،2030 لعام
 2011 كذذذانون األول/ديسذذذمرب  22املذذذخا   66/222انقذذذراا ايمعيذذذة العامذذذة  يرحّذذذ وإذ  

يرحذذذذذ  أيًذذذذذاً سذذذذذنة دوليذذذذذة للزااعذذذذذة األسذذذذذرية، و  2014 الذذذذذذن أعلنذذذذذي  يذذذذذه ايمعيذذذذذة العامذذذذذة عذذذذذام
 عيذذذة العامذذذةايم الذذذذن أعلنذذذي  يذذذه 2013كذذذانون األول/ديسذذذمرب   20املذذذخا   68/232 انقرااهذذذا
 2013سذذذذمرب كذذذذانون األول/دي  20املذذذذخا   68/231ااهذذذذا وانقر  سذذذذنة دوليذذذذة للرتانذذذذة، 2015 عذذذذام

 للبقول؛سنة دولية  2016الذن أعلني  يه عام 
، الذذذذ  ( انشذذذذ ن حقذذذذوق املذذذذرأة الريفيذذذذة2016)34اجذذذذم  العامذذذذة لتوصذذذذيةاب علمذذذذاً حيذذذذي  وإذ  

 ،2016اعتمدهتا اللجنة املعنية ابلقًاء على التمييز ضد املرأة يف آذاا/ماا  
الكبرية للفالحذني ولغذريهم مذن العذاملني يف املنذاط  الريفيذة يف مكا حذة ابملسايفة وإذ يقر  

وق اإلنسذان حذرتام حقذاايوع ومحاية التنوع البيولوجي وألسينه، إ  جان  أموا أ ر ، وانًرواة 
 إعماهلا،و محايتها للفالحني ولغريهم من العاملني يف املناط  الريفية وتعزيز هذه احلقوق و 

يذذذزال مشذذذكلة ايفيذذذة يف الغالذذذ  األعذذذم،  الفقر، الكذذذألن ايذذذوع،  لقلذذذ  وإذ يسذذذاواه ابلذذذ  ا 
زعذذذه جيثذذذري  إذو نتجذذذون الغذذذذاء، ل هذذذم مذذذن ي  اايوألن مذذذن يعذذذا  ايذذذوع أكثذذذر مذذذن انذذذني سذذذكان األ

 50 اميذة، وأنلبلذدان النايف املاوة مّمن يعانون ايوع يعيشون يف مناط  ايفية، و اصذة يف  75 أن
ل، وأن هذذخالء عذذي الكفذذااا املذذزااعني وممااسذذي الزااعذذة التقليديذذة ومزاا يف املاوذذة مذذنهم هذذم مذذن صذذغ

 الل،واالستغ النا  معّرضون انصفة  اصة النعدام األمن الغذاوي وسوء التغذية والتمييز
طذذذاً ابلفقذذذر وتغذذذري املنذذذا  راً مفرر أبن أسذذذبامل املعيشذذذة يف املنذذذاط  الريفيذذذة تتذذذ  ر    ذذذوإذ يقذذذرّ  

  را االستفادة من التقدم العلمي، وانعدام التنمية وغيامل
أبن الفالحذذني وغذذريهم مذذن العذذاملني يف املنذذاط  الريفيذذة كثذذرياً مذذا يتًذذراون وإذ يقذذر أيًذذاً  

 من األ ر السليب ل نش ة التجااية أكثر من غريهم،
محايذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان للفالحذذذني وغذذذريهم مذذذن العذذذاملني يف  زايدةانًذذذرواة واجتناعذذذاً منذذذه  

 املناط  الريفية وإعمال هذه احلقوق،
انتقريذذر الفريذذ  العامذذا احلكذذومي الذذدو  املفتذذوع العًذذوية املعذذ  انوضذذ  إعذذالن  وإذ يرحّذذ  

ه يذذذذل مذذذذم املتحذذذذدة انشذذذذ ن حقذذذذوق الفالحذذذذني وغذذذذريهم مذذذذن العذذذذاملني يف املنذذذذاط  الريفيذذذذة، عذذذذن دوات
 19إ   15ومذذذن  2016 أايا/مذذذايو 20إ   17 مذذذن تذذذنييف الفرت  قذذذداع   تذذذنيللا (1)والراانعذذذة ةلثذذذالثا

 ،30/13و 26/26و 21/19عمالً انقراان جملس حقذوق اإلنسذان ، على التوا ، 2017أايا/مايو 
احلكومذذذذات ابلتفذذذذاوب البنذذذذاء واحلًذذذذوا الواسذذذذ  الن ذذذذاق واملشذذذذااكة النشذذذذ ة مذذذذن جانذذذذ  ويرحذذذذ  

واجملموعذذات اإلجليميذذة والسياسذذية واجملتمذذ  املذذد  واقذذرباء واملن مذذات الدوليذذة واملن مذذات احلكوميذذة 
ممثلذي الفالحذني وغذريهم مذن العذاملني يف  جان  سيما من والالدولية وأصحامل املصلحة املعنيني 

 املناط  الريفية،
 ات،استجد يف هذه املس لة من ت وا  ما وإذ يً  يف اعتبااه 
__________ 

(1) A/HRC/33/59 وA/HRC/36/58.  
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ملدة مخسذة أايم عمذا، جبذا  ة اقامسةأن يعقد الفري  العاما دواته السنوي يقرا -1 
لتفذذذاوب علذذى مشذذذروع إعذذذالن ، و قذذاً للواليذذذة املسذذذندة إليذذه، لة والثال ذذذنيثامنذذانعقذذاد دواة اجمللذذذس ال

األمذذذذم املتحذذذذدة انشذذذذ ن حقذذذذوق الفالحذذذذني وغذذذذريهم مذذذذن العذذذذاملني يف املنذذذذاط  الريفيذذذذة، ووضذذذذ  هذذذذذا 
 روع يف صيغته النهاوية وتقدميه إ  جملس حقوق اإلنسان؛املش

م مذذذذن قد  ذن سذذذذي  الذذذذ ،مشذذذذروع اإلعذذذذالنالصذذذذيغة املنقحذذذذة مذذذذن  ةترجذذذذيقذذذذرا أيًذذذذاً  -2 
مذ  إيذالء إ  جي  لغات األمم املتحذدة الرييذة،  ،ةمسادواته اق مقراة الفري  العاما يف - اويسة

 ؛ة الراانعة ولصيغة مشروع اإلعالن املنبثقة عن الدواة اقامسةاالعتباا لتقرير الرويسة/املقراة عن الدوا 
مقذذراة الفريذذ  العامذذا أن سذذرن، حسذذ  االجتًذذاء،  ذذالل  -إ  اويسذذة ي لذذ   -3 

الفذذرتات الفاصذذلة انذذني الذذدواات، مشذذاواات غذذري اييذذة مذذ  احلكومذذات واإلجذذراءات اقاصذذة ذات 
جليميذذة واملن مذذات احلكوميذذة الدوليذذة وآليذذات الصذذلة التاانعذذة جمللذذس حقذذوق اإلنسذذان واجملموعذذات اإل

األمم املتحدة ومن مات اجملتمذ  املذد  وممثلذي الفالحذني وغذريهم مذن العذاملني يف املنذاط  الريفيذة، 
 ًذذذاًل عذذذن أصذذذحامل املصذذذلحة املعنيذذذني اا ذذذرين والوكذذذاالت املتاصصذذذة املعنيذذذة األ ذذذر  التاانعذذذة 

 ملن ومة األمم املتحدة؛
أن ألذرا علذى أن ة األمذم املتحذدة السذامية حلقذوق اإلنسذان إ  مفوضيي ل   -4 

ممثلذذو الفالحذذني مذذن انيذذنهم ، كحذذد أجصذذى  مخسذذة  ذذرباءيشذذاان يف الذذدواة اقامسذذة للفريذذ  العامذذا 
وغذذريهم مذذن العذذاملني يف املنذذاط  الريفيذذة ومن مذذات اجملتمذذ  املذذد  واملن مذذات الشذذعبية مذذن البلذذدان 

 يف التحليا واحلوااات التفاعلية؛ لكي يدلوا اندلوهمالنامية، 
يلزمذذذه مذذذن مسذذذاعدة انشذذذرية  أن تقذذذدم إ  الفريذذذ  العامذذذا مذذذا األمانذذذةإ   ي لذذذ  -5 

مبا يف ذل  إاحة الرتجة الفواية أ ناء حصة مشاواة غذري اييذة وتقنية ومالية كي يً ل  انواليته، 
 ؛اة اقامسة للفري  العامايف الفرتة ال  تتالا الدواات، و  ٍّّ للبث الشبكي ألغراب الدو 

 يالذذدول واجملتمذذ  املذذد  وجيذذ  أصذذحامل املصذذلحة املعنيذذني، و اصذذة ممثلذذيذذدعو  -6 
الفالحذذذني وغذذذريهم مذذذن العذذذاملني يف املنذذذاط  الريفيذذذة، إ  املسذذذايفة يف عمذذذا الفريذذذ  العامذذذا انصذذذواة 

 نش ة وانناءة؛
ذذر ز مذذنّمذذا إ  الفريذذ  العامذذا أن يقذذدم تقريذذراً سذذنوايً ع ي لذذ  -7  إ  جملذذس  تقذذدمٍّ  حي 

 . يه اين ر كي ل وإ  ايمعية العامة حقوق اإلنسان
    


