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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 - شباط/فرباير 27
 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

جنووو   ،جمهوريووة كوريووا الةووعدية الديمقرا يووة  ،الجزائوور  ،بيوورو  ،بنمووا ،أنوودورا  ،إكوووادور  
  ،الدوليداريووة  -فنووزويال مجمهوريووة  ،الدلدووي  ،بيا صوور  ،السوولدادور ،دولووة فلسوو ي   ،أفريقيووا
 : مةروع قرار هايتي ،نيكاراغوا  ،المكسيك  ،ماليزيا  ،ليديا  ،كوبا

 الحق في الغذاء .../٣٤  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيع القرارات السابقة للجمعية العامة وجملس حقووق اإلنسوان بشوان ا و   إذ يشري 

 يف الغذاء، عالوة على مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان بشان هذه املسالة،
 تنوووواول الووووي اإلنسووووان، حقوووووق جمللووووس السووووابعة االسووووئينا ية الوووودورة إىل أيضووووا   يشووووري وإذ 

لئحليووول الئوووالري السووولأ لئ ووواقء ألموووة الغوووذاء العامليوووة علوووى إعموووال ا ووو  يف الغوووذاء اجمللوووس با فيهوووا
 أيلووول/ 18املووخر   9/6، و2008أيار/مووايو  22املووخر   7/1-للجميوع، وإىل قوورارات اجمللووس  إ

 ،2009تشرين األول/أكئوبر  1املخر   12/10، و2008سبئمرب 
اإلعووووالن العوووواملإل  قوووووق اإلنسووووان، الووووذ  يوووون  علووووى أن ل وووول ىل إ كووووذل  يشووووري وإذ 

شخ  ا   يف مسئوى معيشإل كاف للمحافظة على صحئه ورفاهه، مبا يف ذل  الئغذية، وإىل 
اإلعووالن العوواملإل ابووائ باسئجلوووال اجلوووغ وسوووء الئغذيووة، وإعووالن األمووء املئحوودة بشووان األل يووة، 

 ية املئعل  بالقضاء على ال قور املودقع واجلووغ للوول من األهداف اإلمنا ية لألل 1وخباصة اهلدف 
، وخباصووة أهووداف الئنميووة املسووئدامة املئعلقووة 2030، وخطووة الئنميووة املسووئدامة لعووا  2015عووا  

بالقضاء على اجلوغ وحتقي  األمن الغذا إل والئغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املسئدامة والقضاء على 
 ،ال قر جبميع أش اله يف كل م ان

__________ 

  غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان. ولة  *
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إىل أح وا  العهوود الودوا ابوائ بووا قوق االقئووا ية واالجئماعيوة واليقافيووة،  وإذ يشوري 
ف فيهووا لوو  اجلميووع يف الغووذاء ال ووايف، مبووا يف ذلوو  ا وو  األساسووإل ل وول إنسووان يف  أن الووي يَتعووفي

 من اجلوغ، يعيش مبامن
ا إل العواملإل، وخطوة عمول موخلر القموة الغوذ األمن بشان روما إعالن اعئباره يف يضع وإذ 

، 1996العاملإل لألغذية، الي اعئمودت يف موخلر القموة العواملإل لألغذيوة يف تشورين اليوا /نوفمرب 
 13وإعوووووالن موووووخلر القموووووة العووووواملإل لألغذيوووووةل يوووووس سووووونوات بعووووود االنعقوووووا ، الوووووذ  اعئمووووود يف 

تشوورين  16لألموون الغووذا إل، الووذ  اعئموود يف ، وإعووالن مووخلر القمووة العوواملإل 2002حزيران/يونيووه 
 ،2009اليا /نوفمرب 

أمهيوووة الئوصووويات العمليوووة الووووار ة يف املبوووا و الئوجيهيوووة الطوعيوووة لووودعء  وإذ يخكووود جمووود ا   
اإلعموال الئوودرلإل للحوو  يف الغووذاء ال ووايف يف إاووار األموون الغووذا إل الووواس، الووي اعئموودها جملووس 

، ويف إعوووالن رومووا عووون 2004منظمووة األغذيووة والزراعوووة لألمووء املئحووودة يف تشوورين اليووا /نوفمرب 
 ،2014تشرين اليا /نوفمرب  21اللذين اعئمدا يف روما يف  الئغذية وإاار عمله،

بان ا   يف الغذاء معفف به على أنه ح  كل شوخ  يف أن تئوال لوه، مب ور ه  وإذ يقر 
أو مع غريه من األفرا ، السوبل املا يوة واالقئووا ية للحووول يف مجيوع األوقوات علوى غوذاء كواف 

منهوا لقافوة الشوخ  ومعئقداتوه وتقاليوده وعا اتوه الغذا يوة ومال ء ومغذ، مبوا يئ و  موع مجلوة أموور 
وخياراته؛ ويَتنوئي  هوذا الغوذاء ويَتسوئهلي  بشو ل مسوئدا ،  وا ا وة إم انيوة ا ووول علوى الغوذاء 

 لألجيال املقبلة،
املئعلِّقوووة بووواألمن الغوووذا إل العووواملإل املسوووئدا ،  ابمسوووة روموووا مبوووا و جديووود مووون يخكووود وإذ 

  خلر القمة العاملإل لألمن الغذا إل،الوار ة يف إعالن م
ومفابطوة  وغوري قابلوة للئجز وةأن مجيوع حقووق اإلنسوان عامليوة  وإذ يخكد من جديود أيضوا   

ومئشووواب ة، ولووووم الئعامووول معهووووا علوووى الوووووعيد العووواملإل بشوووو ل عوووا ل ومئ وووواف ، وعلوووى قوووود  
 ن الئوكيد،املساواة، وبن س القدر م

أن وجو  بيجلة سياسية واجئماعية واقئوا ية مواتية ويسو ها  وإذ يخكد من جديد كذل  
 سوويم ناملرت ووز األساسووإل الووذ   هوووالسووال  واالسووئقرار، علووى الوووعيدين الووواس والوودوا معووا ، 

 األولوية املناسبة لألمن الغذا إل والقضاء على ال قر، من إعطاءلدول ا
على اختواذ خطووات جديودة للودفع بوالئزا  اجملئموع الودوا زوو إحورال تقود   وتوميما  منه 

يف إعمال ا   يف الغذاء ب ضل بذل جهو  مئزايدة ومسئمرة يف جمال الئعاون والئضامن  ملموس
 ناء مسئقبل مشفك لإلنسانية،الدوليني هبدف ب

مووا ور  يف إعووالن رومووا بشووان األموون الغووذا إل العوواملإل ويف إعووالن مووخلر  وإذ ي وورر تاكيوود 
بوووان الغوووذاء ينبغوووإل أال يَتسوووئخدي  كوسووويلة  ،القموووة العووواملإل لألغذيوووةل يوووس سووونوات بعووود االنعقوووا 

يووووة الئعوووواون والئضووووامن للضووووغس السياسووووإل أو االقئوووووا  ، وإذ يخكوووود جموووود ا  يف هووووذا الووووود  أمه
الوودوليني، وووورورة اإلحجووا  عوون اختوواذ توودابري ان را يووة ال تئ وو  مووع القووانون الوودوا ومييوواق األمووء 

 املئحدة وتعرض األمن الغذا إل والئغذو  للخطر،
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 بان على كل  ولة أن تعئمد اسفاتيجية تناسوم موار هوا وقودراما مون أجول واقئناعا  منه 
حتقيوو  أهوودافها ال ر يووة يف سووياق تن يووذ الئوصوويات الوووار ة يف إعووالن رومووا بشووان األموون الغووذا إل 
العوواملإل وخطووة عموول مووخلر القمووة العوواملإل لألغذيووة، وأن تئعوواون يف الوقوون ن سووه علووى الوووعيدين 
اإلقليمووإل والوودوا موون أجوول تنظوويء حلووول مجاعيووة ملسووا ل األموون الغووذا إل ذات الطووابع العوواملإل يف 
عامل يئزايود فيوه تورابس املخسسوات واجملئمعوات واالقئووا ات، ويشو ِّل فيوه تنسوي  اجلهوو  وتقاسوء 

 املسخوليات ورورة حيوية،
 حتوديات ملواجهوة خطوة أ  وأن وانيوة، مسوخولية الغوذا إل األمون أن جديد من يخكد وإذ 

 يئها وقيا ما، وأن تَتبىن ومل وتوميمها صياغئها يف وانيا   اابعا   ت ئسإل أن لم الغذا إل األمن
علووى الئشوواور مووع مجيووع اجلهووات املعنيووة الر يسووية، وإذ يوودرك موودى االلئووزا  بئعزيووز النظووا  املئعوود  

 األاراف فيما يئعل  بئوجيه املوار  وتعزيز السياسات امل رسة مل افحة اجلوغ وسوء الئغذية،
سووووء الئغذيوووة، رغوووء لاجلووووغ وانعووودا  األمووون الغوووذا إل و  لملشووواك عووواملإلال بعووودبال يسووول ء وإذ 

اجلهو  املبذولوة ورغوء حتقيو  بعون النئوا   اإللابيوة، وبعود  إحورال تقود  كوافد يف جموال ا ود مون 
اجلوووغ، وبووان تلوو  املشوواكل قوود تئ وواقء علووى زووو خطووري يف بعوون املنوواا  مووا مل تَتئخووذ إجووراءات 

 عاجلة وحامسة ومئضافرة،
بانئهوواك واسووع النطوواق  موود بالطووابع املعقوود أللمووة الغووذاء العامليووة، الووي  وإذ يسوولِّء أيضووا   

، باعئبارهووا نا ووة عوون تضووافر عوودة عواموول ر يسووية، موون قبيوول للحوو  يف ا وووول علووى غووذاء كووافد 
 ،والئووووحر وآلوووار تغوووري املنوووا  العووواملإل ،البيجلوووإل الئووودهورآلوووار األلموووة املاليوووة واالقئووووا ية العامليوووة و 

وكوذل  ال ووارا الطبيعيوة وانعودا  الئ نولوجيوا املناسوبة واالسوئيمار وتودابري بنواء القودرات الاللموة 
ملواجهوووة آلوووار تلووو  األلموووة يف العديووود مووون البلووودان، وال سووويما البلووودان الناميوووة وأقووول البلووودان منووووا  

جووة إىل الئماسووو  والئعوواون بووني املخسسووات الدوليووة علوووى والوودول اجلزريووة الوووغرية الناميووة، وبا ا
 الوعيد العاملإل،

با اجووووة امللحووووة إىل مسوووواعدة بعوووون البلوووودان األفريقيووووة الووووي تواجووووه  وإذ يسوووولء كووووذل  
معظمهوء و خلر علوى املاليوني مون النواس، ف واجلوغ الشديد وخطور اجملاعوة الوي قود تواجل امشاكل 

 ان حيامء،من النساء واألا ال، املعروني ل قد
ان إلالوووة الئشووووهات ا اليوووة يف نظوووا  الئجوووارة الزراعيوووة سئسوووم  للمنئجوووني بووو يسووولء وإذ 

احملليووني واملوووزارعني ال قوووراء بالئنوووافس وبيوووع منئجوووامء،  وووا يسوووهل إعموووال ا ووو  يف الغوووذاء ال وووايف، 
ت هبووا منظمووة ة الزراعيووة الووي أموور مناقشووات الئجووار يف الوقوون ن سووه إىل االلئووزا  مبواصوولة  يشووري وإذ

 الئجارة العاملية،
يف تعزيوز واايوة وإعموال مجيوع حقووق اإلنسوان  أخوذعلى العمول لضومان  منه وتوميما   

   د الووواس واإلقليمووإل والوودوا يف الئوودابري املئخووذة ملعاجلووة مسووالة إعمووال ا وو يعلووى الوووعاالعئبووار 
 يف الغذاء،

، الناميوة البلودان يف اإللواي و ورهوء ال  واف ومزارعوإل املوزارعني صوغار بامهيوة يسلء وإذ 
مبووون فووويهء النسووواء املزارعوووات، واملزارعوووون الشوووباو، واألسووور املزارعوووة، واملزارعوووون يف املنووواا  األقووول 

  حظوة، والئعاونيات، وجمئمعات الس ان األصليني واجملئمعات احمللية،
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طاق ال وارا الطبيعيوة واألموراض وحواالت انئشوار إلاء عد  ون وإذ يعرو عن بالغ قلقه 
اآلفات واأللر السلأ لئغري املنا  وت اقء اآللار املفتبة على ذلو  يف السونوات األخورية،  وا أ ى، 
موووع عوامووول أخووورى، إىل ت بووود خسوووا ر فا حوووة يف األروال وسوووبل كسوووم الووورلق وعووور ض اإلنئوووا  

 صة يف البلدان النامية،الزراعإل واألمن الغذا إل والئغذو  للخطر، خا
  األولويوووة لألمووون الغوووذا إل والقضووواء علوووى اجلووووغ، وقابليوووة تضووورر مووون بضووورورة يسووولء وإذ 

املوزارعني أصوحاو ا يوالات  ولاجوةالنظء الغذا ية بوجه خائ جراء الئوالري السولأ لئغوري املنوا ، 
نقوول الئ نولوجيووا و علووى الوودعء الئقووس إىل ا وووول الوووغرية واملئوسووطة ا جووء يف البلوودان الناميووة 

 وبناء القدرات، يف ووء ا الة الراهنة،
على ا اجة إىل ليا ة املساعدة اإلمنا ية الرمسية املخو ووة للزراعوة، سوواء مون  وإذ يشد  

 حيث قيمئها ا قيقية أو حوئها من جمموغ املساعدة اإلمنا ية الرمسية،
با اجووة إىل ليووا ة االسووئيمارات اباصووة والعامووة القابلووة لالسووئدامة يف جمووال  يسوول ءوإذ  

 الزراعة من مجيع املوا ر ذات الولة من أجل إعمال ا   يف الغذاء،
املعقووووو ة إىل إقوووورار جلنووووة األموووون الغووووذا إل العوووواملإل يف  ورمووووا اليامنووووة والياللووووني  وإذ يشووووري 
وجملوووووس منظموووووة األغذيوووووة والزراعوووووة لألموووووء املئحووووودة يف  ورتوووووه الرابعوووووة  2012ر/موووووايو أيا 11 يف

واألربعني بعد املا ة للمبا و الئوجيهية الطوعية لإل ارة املسخولة  يالة األراووإل ومووا د األمسواك 
 والغابات يف سياق األمن الغذا إل الواس،

ء الزراعيووة والغذا يووة، الووي أقرمووا إىل مبووا و االسووئيمار املسووخول يف الوونظ وإذ يشووري أيضووا   
 ،2014جلنة األمن الغذا إل العاملإل يف  ورما ا ا ية واألربعني املعقو ة يف تشرين األول/أكئوبر 

 منظمووووة اسئضووووافئه الووووذ  بالئغذيووووة، املعووووس اليوووا  الوووودوا املووووخلر أمهيووووة علووووى يشووود  وإذ 
تشورين  21إىل  19ملئحدة يف روما يف ال فة من ا لألمء والزراعة األغذية ومنظمة العاملية الوحة

ووودت فيوووه وليقئوووان خئاميئوووان ر يسووويئان مهوووا إعوووالن روموووا 2014اليوووا /نوفمرب  عووون ، والوووذ  اعئَتم 
 وإاار العمل، الئغذية

أن الئعرض للمبيدات بش ل م رط وغري مونظء ك ون أن ت وون لوه  وإذ يضع يف اعئباره 
عوون ا وو  يف الئمئووع  علووى الئمئوع لقوووق اإلنسووان، وال سويما ا وو  يف الغووذاء، فضوال  آلوار وخيمووة 

 باعلى مسئوى ك ن بلوغه من الوحة البدنية والعقلية،
إىل مدونووة قواعوود السوولوك بشووان إ ارة املبيوودات، الووي اعئموودها مووخلر منظمووة  وإذ يشووري 

 ألناء  ورته اليامنة والياللني، 2013األغذية والزراعة لألمء املئحدة يف حزيران/يونيه 
بامهيووة اايووة الئنوووغ البيولوووجإل الزراعووإل وا  ووا  عليووه لضوومان األموون الغووذا إل  وإذ يسوول ء 

 وا   يف الغذاء للجميع،
 باعئبارهووا املئحوودة لألمووء والزراعووة األغذيووة منظمووة تخ يووه الووذ  بالوودور أيضووا   يسوولء وإذ 

بالئنمية الري ية والزراعية، وبعملها يف جمال  عوء جهوو  الودول  سية املعنيةالر ي املئحدة األمء وكالة
األعضاء من أجل حتقي  اإلعمال ال امل للح  يف الغذاء، بوسا ل منهوا تقودا املسواعدة الئقنيوة 

 إىل البلدان النامية  عما  لئن يذ أار األولويات الوانية،
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ة ملووخلر األمووء املئحوودة للئنميووة املسووئدامة، املعنونووة  املسووئقبل ابئاميوو الوليقووة إىل يشووري وإذ 
 لووووووول/ 27املووووووخر   66/288رهووووووا الووووووذ  نوووووووبو إليووووووه ، الووووووي اعئموووووودما اجلمعيووووووة العامووووووة يف قرا

 ، وإذ يعيد تاكيد املبا و الوار ة فيها،2012 يوليه
وانئهاكووا  ل رامووة اإلنسووان ويئطلووم موون    إهانووة يشوو ل اجلوووغ أن جموود ا   يخك وود -1 

 اعئما  تدابري عاجلة على الوعيد الواس واإلقليمإل والدوا من أجل القضاء عليه؛
ح  كل فر  يف ا وول على اعا  موامون وكواف ومغوذمب، مبوا  يخكد جمد ا  أيضا   -2 

ي وون يف موامن مون  يئ   مع ا   يف ا وول على غذاء كافد وا   األساسإل ل ول فور  يف أن
 اجلوغ، ل إل يئم ن من النمو على زو كامل وا  ا  على قدراته البدنية والعقلية؛

أن ي وووون أكيووور مووون للوووث وفيوووات األا وووال السووونوية  أن مووون غوووري املقبوووول يووورى -3 
حتووون سووون ابامسوووة، وفقوووا  لئقوووديرات منظموووة األموووء املئحووودة للط ولوووة، مرتبطوووا  بوووامراض مئوووولة 

وفقوا  لئقوديرات منظموة األغذيوة والزراعوة ، مليوون شوخ  يف العوامل 795ل لهواء بواجلوغ، وأن يظو
يعانون من سوء الئغذيوة بسوبم عود  وجوو  موا ي  وإل مون األغذيوة ليعيشووا حيواة  ،لألمء املئحدة

أن نئيجووة موون نئووا   ألمووة الغووذاء العامليووة ووومن أشووياء أخوورى، علووى الوورغء موون كنشووطة وصووحية،  
والزراعووة لألموء املئحوودة ت يود بووان كوكوم األرض قووا ر علوى إنئووا  أغذيووة بيانوات منظمووة األغذيوة 

 ت  إل إلاعا  مجيع س ان العامل؛
اجلووغ يف العوامل مون من أن عد  األشخائ الذين يعانون  يعرو عن بالغ قلقه -4 
اجلووغ مون بش ل غري مقبول وأن الغالبية العظمى من س ان العوامل الوذين يعوانون  يزال مرت عا   ال

جاء يف تقريور منظموة األغذيوة والزراعوة لألموء املئحودة املعنوون  وفقا  ملايعيشون يف البلدان النامية، 
  ؛2015 حالة انعدا  األمن الغذا إل يف العامل لعا  

إلاء اسوووئمرار معانووواة أشووود ال جلوووات فقووورا  وووووع ا ، ال سووويما يف  يعووورو عووون قلقوووه -5 
ار ألموة الغوذاء العامليوة، الوي ت اقمون أكيور ب عول األلموة البلدان النامية، من العواقوم الوخيموة آللو

املاليووة واالقئوووا ية العامليووة، وإلاء تووالري هووذه األلمووة بوجووه خووائ علووى العديوود موون البلوودان الناميووة 
 املسئور ة الوافية لألغذية، وخباصة أقل البلدان منوا ؛

نوو  غلوة األغذيوة  ألن النسواء الوالي ينوئجن أكيور مون يعرو عن قلقه البوالغ -6 
يف املا ووة موون عوود  اجلوووعى علووى الوووعيد العوواملإل، وألن النسوواء  70نسووبة  أيضووا   يف العوامل يشوو لن

 جز يوا  وال ئيات يئالرن بش ل غري مئناسم باجلوغ وانعودا  األمون الغوذا إل وال قور ألسوباو تعوزى 
ل ئيووات جووراء سوووء الئغذيووة إىل انعوودا  املسوواواة بووني اجلنسووني وإىل الئمييووز، وألن احئموواالت وفوواة ا

وأمراض الط ولة الي ك ن الوقاية منها تبلغ و ع  احئماالت وفاة ال ئيوان يف كيوري مون البلودان، 
وع  عود  مون  وألن الئقديرات تشري إىل أن عد  النساء الال إل يعوانني مون سووء الئغذيوة ينواهز و 

 يعانون منه من الرجال؛
، وخباصووة ال قووريات والضووعي ات موونهن، نسوواءالبووان تعزيووز حوو  ال ئيووات و  يسوولء -7 

يف الئعلوويء وا مايووة االجئماعيووة وليووا ة مشوواركة املوورأة يف صوونع القوورار وتعزيووز فوورئ حووووهلا علووى 
الئنميوة الزراعيوة النهووض باملوار  بوورة عا لة أمر بالغ األمهية من أجل  عء  ور املرأة ا يو  يف 

الزراعيووة موون خووالل النشوور  الووود ، بووان تعزيووز الوووناعةواألموون الغووذا إل، ويسوولء أيضووا ، يف ذلوو  
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وتوووفري الوودعء املوواا كيوول شووراا   ،الطوووعإل للمعووارف وتطوووير الئ نولوجيووا ونقلهووا وبنوواء القوودرات
 مسبقا  ل  الة مشاركة املرأة يف  فع عجلة الئنمية الزراعية يف البلدان النامية؛

ر اجلنسووووا  يف بوووورام  األموووون مجيووووع الوووودول علووووى تعموووويء مراعوووواة املنظووووو  يشووووجع -8 
نعوودا  املسوواواة بووني اجلنسووني والئمييووز ووود املوورأة ل ووء الالغووذا إل وعلووى اختوواذ إجووراءات للئووود  

القووانون ول ووء الواقووع، ال سوويما يف حالووة إسووها  انعوودا  املسوواواة والئمييووز يف سوووء تغذيووة النسوواء 
ل واملئ ووواف  للحووو  يف الغوووذاء وال ئيوووات، بوسوووا ل تشووومل اختووواذ تووودابري لضووومان اإلعموووال ال امووو

وتسوواو  النسوواء وال ئيووات مووع غووريهن يف ا وووول علووى علووى ا مايووة االجئماعيووة واملوووار ، مبووا يف 
ذلوو  الوودخل واألراوووإل وامليوواه، وحقهوون يف امووئالك تلوو  املوووار ، وفوورئ وصوووهلن وصوووال  كووامال  

لئم ينهن من إاعا  أن سهن  جياية والئعليء والعلء والئ نولو ومئساويا  إىل خدمات الرعاية الوح
           عزيووووووز  ورهووووووا يف عمليووووووة وأسووووورهن، ويشوووووود  يف هووووووذا الووووووود  علووووووى ا اجووووووة إىل ل ووووووني املوووووورأة وت

 ؛صنع القرار
يف البلوووودان وال الحووووني بامهيووووة  ور صووووغار املووووزارعني ومزارعووووإل ال  وووواف  يسوووولء -9 

النامية، مبا يف ذل   ور النساء واجملئمعات احمللية وجمئمعات الشعوو األصلية، يف ومان األمون 
 ؛ النمو، وبا اجة إىل مساعدمء على اإلي ولوجيةالغذا إل وا د من ال قر وح ة النظء 

نظور املقررة اباصة املعنية با   يف الغذاء على مواصلة تعميء مراعاة م يشجع -10 
واليئهوا، ويشوجع منظموة األغذيوة والزراعوة لألموء املئحودة ومجيوع هيجلوات ب االووطالغجنسوا  يف 

وآليات األمء املئحدة األخرى املعنية مبسوالي ا و  يف الغوذاء وانعودا  األمون الغوذا إل علوى إ موا  
  ذلووو  منظوووور جنسوووا  يف سياسووواما وبراجمهوووا وأنشوووطئها املئعلقوووة با ووووول علوووى الغوووذاء وتطبيووو

 املنظور ب عالية؛
يووة  يخكوود جموود ا   -11  ا اجووة إىل ووومان أن بوورام  توووفري أغذيووة مامونووة وكافيووة ومغذ 

 ومقبولة لقافيا  شاملٌة للجميع ويف مئناول األشخائ ذو  اإلعاقة؛
الدول على اختاذ خطوات هبدف الوصول تدرليا  إىل اإلعمال ال امول  يشجع -12 

ميع، وعلى اختاذ خطوات لئعزيز الظروف الاللموة لي وون مجيوع األفورا  مبوامن للح  يف الغذاء للج
مووون اجلووووغ وليئمئعوووووا يف أقووورو وقووون   وووون لئعوووا  كووووامال  بوووا   يف الغوووذاء، وعلووووى النظووور، عنوووود 

 االقئضاء، يف إنشاء آليات مخسسية مناسبة واعئما  خطس وانية مل افحة اجلوغ؛
ر -13  البلدان واملناا  النامية من خالل الئعاون فيما بني بلدان بالئقد  احملرل يف  يَتق 

اجلنوو فيموا يئوول بواألمن الغوذا إل وتنميوة اإلنئوا  الزراعوإل مون أجول اإلعموال ال امول للحو  يف 
الغوووذاء، ويشوووجع الووودول علوووى تعزيوووز هوووذا الئعووواون بوصووو ه عنوووورا  م موووال  للئعووواون بوووني الشووومال 

 الياللإل؛واجلنوو وعلى مواصلة تعزيز الئعاون 
ور أيضوا   -14  بامهيوة املمارسوات الزراعيوة الئقليديوة القابلوة لالسوئدامة، الوي تشوومل،  يَتق 

ووومن أشووياء أخوورى، الوونظء الئقليديووة لئوووفري البووذور جلهووات تشوومل ال يووري موون الشووعوو األصوولية 
 واجملئمعات احمللية؛

ألول عوووون تعزيووووز ا وووو  يف الغووووذاء علووووى أن الوووودول مسووووخولة يف املقووووا  ا يشوووود  -15 
واايئووه، وأن علووى اجملئمووع الوودوا أن يئووي ، عوون اريوو  اسووئجابة منسووقة وعنوود الطلووم، الئعوواون 
الوودوا  عمووا  للجهووو  الوانيووة واإلقليميووة بئقوودا املسوواعدة الاللمووة لزيووا ة إنئووا  األغذيووة وحتسووني 
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لزراعيوة ونقول الئ نولوجيوا واملسواعدة فرئ ا وول عليها، وخباصة عون اريو  املسواعدة اإلمنا يوة ا
على حتسني غلة احملاصيل الغذا ية، وتقدا املعونة الغذا يوة، وحتقيو  األمون الغوذا إل، موع االهئموا  
بوجه خاصة باالحئياجات احملد ة للنساء وال ئيات، وتقدا الدعء لئطوير ت نولوجيات مال موة، 

، وتقوووودا الوووودعء للحوووووول علووووى خوووودمات وإجووووراء لوووووا بشووووان ابوووودمات االسئشووووارية الري يووووة
 الئمويل، وك الة توفري الدعء إلنشاء نظء مامونة  يالة األرض؛

بالوووووودول األاووووووراف يف العهوووووود الوووووودوا ابووووووائ بووووووا قوق االقئوووووووا ية  يهيووووووم -16 
 11مون املوا ة  2وال قورة  2املوا ة مون  1واالجئماعية واليقافيوة أن ت وإل بالئزاماموا مبوجوم ال قورة 
 من العهد، ال سيما فيما يئعل  با   يف الغذاء ال ايف؛

الووودول، كوووال  علوووى حووودة أو مووون خوووالل الئعووواون واملسووواعدة الووودوليني، ب يهيوووم -17 
املخسسوووات املئعووود ة األاوووراف واجلهوووات املعنيوووة األخووورى ذات الوووولة، أن تئخوووذ مجيوووع الئووودابري بو 

إعمووال ا وو  يف الغووذاء بوصوو ه هوودفا  أساسوويا  موون أهووداف حقوووق اإلنسووان، وأن الاللمووة لضوومان 
تنظوور يف مسووالة اسووئعراض أ  سياسووات أو توودابري قوود تووخلر سوولبيا  علووى إعمووال ا وو  يف الغووذاء، 
 وخباصة ح  كل شخ  يف أن ي ون مبامن من اجلوغ، قبل اعئما  تل  السياسات أو الئدابري؛

يف املا وووة مووون األشوووخائ الوووذين يعوووانون مووون اجلووووغ يعيشوووون يف  70بوووان  يقووور -18 
يف املا وووة مووونهء مووون أصوووحاو املوووزارغ الووووغرية، وأن هوووخالء األشوووخائ  50املنووواا  الري يوووة، وأن 

معرووووون بشووو ل خوووائ بطووور انعووودا  األمووون الغوووذا إل نظووورا  الرت ووواغ ت ل وووة مووودخالت اإلنئوووا  
بوووان ا ووووول علوووى األراووووإل وامليووواه والبوووذور واملووووار  الطبيعيوووة واخن ووواض اإليووورا ات مووون املوووزارغ؛ و 

األخرى يش ل حتديا  مئزايدا  يواجهه فقراء املنئجني؛ وبوان السياسوات الزراعيوة املسوئدامة واملراعيوة 
لنوووغ اجلوونس أ اة مهمووة لئعزيووز إصووالل األراوووإل واإلصووالل الزراعووإل واال ئمووان والئووامني الووري يني 

وما يرتبس بذل  من تدابري لئحقي  األمن الغذا إل والئنمية الري ية؛ وبوان الودعء واملساعدة الئقنية 
واملخسسوات  ،الذ  تقدموه الودول إىل صوغار املوزارعني واجملئمعوات الوي تعئمود علوى صويد األمسواك

إىل األسواق الوانية والدوليوة ول وني صوغار املنئجوني،  ة، بطرق منها تيسري وصول منئجامءاحمللي
          النسوووواء، يف سالسوووول القيمووووة، عنووووور أساسووووإل لئحقيوووو  األموووون الغووووذا إل وإعمووووال ا وووو   وخباصووووة

 يف الغذاء؛
أمهية م افحوة اجلووغ يف املنواا  الري يوة، بوسوا ل منهوا بوذل جهوو   على يشد  -19 

وانيوووووة مدعوموووووة بشوووووراكات  وليوووووة مووووون أجووووول وقووووو  الئووووووحر وتووووودهور األراووووووإل، وعووووون اريووووو  
دعو يف هوذا ئ للئود  بطر األراوإل اجلافوة، ويووجه خااسئيمارات وسياسات عامة مال مة ب

الووود  إىل الئن يووذ ال اموول الت اقيووة األمووء املئحوودة مل افحووة الئوووحر يف البلوودان الووي تعووا  موون 
 اجل اف الشديد و/أو من الئوحر، خاصة يف أفريقيا؛

إىل إعووالن األمووء املئحوودة بشووان حقوووق الشووعوو األصوولية، ويسوول ء بووان  يشووري -20 
ل يووريين موون  يلووإل الشووعوو األصوولية ومنظمووامء قوود أعربوووا يف قافوول مئل ووة عوون قلقهووء العميوو  ا

بشووان العقبووات والئحووديات الووي تواجههووا الشووعوو األصوولية يف سووبيل الئمئووع ال اموول بووا   يف 
مل افحووووة األسووووباو اجلذريووووة ال امنووووة وراء  جديوووودةالغووووذاء، ويهيووووم بالوووودول أن تئخووووذ إجووووراءات 

وغ وسوء الئغذيوة الوي ت وون عوا ة مرت عوة بووورة غوري مئناسوبة يف أوسواط الشوعوو مسئويات اجل
 األصلية، ومل افحة تعرض هذه الشعوو املسئمر للئمييز؛
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بالوليقووووة ابئاميووووة الجئموووواغ اجلمعيووووة العامووووة الرفيووووع املسووووئوى املعووووروف  يرحووووم -21 
، 2014أيلول/سووووووبئمرب  23و 22، املعقووووووو  يف (1)بوووووواملخلر العوووووواملإل املعووووووس بالشووووووعوو األصوووووولية

وبوااللئزا  بالعموول، بالئعوواون مووع الشووعوو األصوولية املعنيووة، وعنوود االقئضوواء، علووى إلووا  سياسووات 
وووبورام  وموووار  تودعء م   ن الشووعوو األصولية، وأنشووطئها ال  افيووة الئقليديوة، واقئوووا اما، وسووبل  هي

 كسم عيشها، وأمنها الغذا إل، وتغذيئها؛
إىل مجيوووووع الووووودول واجلهوووووات ال اعلوووووة يف القطووووواغ ابوووووائ واملنظموووووات  يطلوووووم -22 

والوكووواالت الدوليوووة، كووول يف حووودو  واليئوووه، أن تراعوووإل بشووو ل كامووول ا اجوووة إىل تعزيوووز اإلعموووال 
 ال ع ال للح  يف الغذاء للجميع، ويشمل ذل  امل اووات اجلارية يف جماالت مئل ة؛

مجيوع املنظموات والوكواالت الدوليوة ذات الوولة علوى أن تشومل منظوور  يشجع -23 
حقوق اإلنسان وورورة إعمال ا و  يف الغوذاء للجميوع فيموا تَتع وده مون  راسوات ولووا وتقوارير 

 وقرارات بشان مسالة األمن الغذا إل؛
على الوم  بناء  با اجة إىل تعزيز االلئزامات الوانية واملساعدة الدولية،  يسلء -24 

البلدان املئضررة وبالئعاون معها، من أجل إعمال ا   يف الغذاء واايئه على زو كامل، ويسولء 
بووو ة خاصووة با اجووة إىل إنشوواء آليووات وانيووة  مايووة األشووخائ الووذين يضووطيرون إىل مغووا رة 

              وأراوووووويهء بسوووووبم اجلووووووغ أو بسوووووبم حووووواالت اووووووارو إنسوووووانية توووووخلر يف الئمئوووووع بوووووا  بيوووووومء
 يف الغذاء؛

ا ركووة املئناميوووة يف منووواا  مئل وووة موون العوووامل  ووواه اعئموووا   موووع الئقووودير يالحووة -25 
 قوانني إاارية واسفاتيجيات وتدابري وانية  عما  لإلعمال ال امل للح  يف الغذاء للجميع؛

ووور -26  بضووورورة االهئموووا  علوووى النحوووو الواجوووم بووواأللر السووولأ لئغوووري املنوووا  علوووى  يَتق 
 إلعمال ال امل للح  يف الغذاء؛ا
على ا اجة إىل بذل اجلهو  الاللمة  شد املووار  الئقنيوة واملاليوة مون مجيوع  يشد  -27 

املووووا ر وختويووووها واسوووئخدامها علوووى أميووول وجوووه، مبوووا يف ذلووو  خت يووو  عووومء الوووديون ابارجيوووة 
 للبلدان النامية وتعزيز اإلجراءات الوانية الرامية إىل تن يذ سياسات أمن غذا إل مسئدامة؛

 نئووا   إلابيووة موجهووة زووو الئنميووة خبووووئ املسووا ل العالقووة لئوصوول إىلل دعويوو -28 
مووون جولوووة الدوحوووة للم اوووووات الئجاريوووة الوووي  ريهوووا منظموووة الئجوووارة العامليوووة ك سوووها  يف ميجلوووة 

 ظروف  ولية ل  ن من إعمال ا   يف الغذاء إعماال  كامال ؛
د  تووالري علووى ووورورة أن تبووذل مجيووع الوودول قوووارى جهوودها لضوومان عوو يشوود  -29 

سياسووواما الدوليوووة ذات الطوووابع السياسوووإل واالقئووووا  ، مبوووا يف ذلووو  ات اقوووات الئجوووارة الدوليوووة، 
 بش ل سلأ على ا   يف الغذاء يف بلدان أخرى؛

املقوووررة اباصوووة علوووى مواصووولة الئعووواون موووع الووودول هبووودف تعزيوووز إسوووها   يشووجع -30 
منووا إل واملعونووة الغذا يووة يف إعمووال ا وو  يف الغوذاء، يف إاووار اآلليووات القا مووة ومووع أخووذ الئعواون اإل

 آراء مجيع اجلهات املعنية يف االعئبار؛

__________ 

   .69/2قرار اجلمعية العامة  (1)
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إىل أمهيووة إعووالن نيويووورك بشووان العموول موون أجوول م افحووة اجلوووغ وال قوور  يشووري -31 
  إوافية لئمويل م افحة اجلوغ وال قر؛ ويوصإل مبواصلة اجلهو  الرامية إىل إلا  موا ر

ووور -32  ر القموووة العووواملإل لألغذيوووة، يف بعووود  اسوووئي اء الوعوووو  الوووي قَتط عووون يف موووخل يَتق 
 وينووه، بشوان خ ون عود  األشوخائ الوذين يعوانون مون سووء الئغذيوة إىل النوو ، 1996 عا 

اء يف هووذا الووود ، ويوودعو موورة أخوورى مجيووع يف الوقوون ن سووه بوواجلهو  الووي تبووذهلا الوودول األعضوو
املخسسات املالية واإلمنا يوة الدوليوة ووكواالت األموء املئحودة وصونا يقها املعنيوة إىل إعطواء األولويوة 
وتووووفري الئمويووول الوووالل  إلعموووال ا ووو  يف الغوووذاء، حسوووبما يووون  عليوووه إعوووالن روموووا بشوووان األمووون 

الئنميووة املسووئدامة وغووريه موون الغايووات املئووولة موون أهووداف  2الغووذا إل العوواملإل، ولئحقيوو  اهلوودف 
 باألغذية والئغذية؛

أن إ ما  الدعء الغوذا إل والئغوذو  يف هودف وومان حووول  يخكد من جديد -33 
 مجيوووع النووواس يف مجيوووع األوقوووات علوووى أغذيوووة كافيوووة ومامونوووة ومغذيوووة لئلبيوووة احئياجوووامء الئغذويوووة
وأفضوووليامء الغذا يوووة ل وووإل يعيشووووا حيووواة نشوووطة وصوووحية كيووول جوووزءا  مووون جهووود شوووامل يرموووإل إىل 
حتسني الوحة العامة، مبا يف ذل  الئود  النئشوار فوريوس نقو  املناعوة البشورية/اإليدل والسول 

 واملالريا وأمراض أخرى؛
لويووة كافيووة يف اسووفاتيجياما الوودول علووى إعطوواء إعمووال ا وو  يف الغووذاء أو  اووث -34 

 ون قاما يف جمال الئنمية؛
علوى أمهيوة الئعواون الودوا واملسواعدة اإلمنا يوة الدوليوة باعئبارمهوا مسوامهة  يشد  -35 

فعالة يف توسيع الزراعة وحتسينها وك الة اسئدامئها البيجلية، وتقودا املسواعدة الغذا يوة اإلنسوانية يف 
ت الطووارو مون أجول إعموال ا و  يف الغوذاء وحتقيو  األمون الغوذا إل سياق األنشطة املئولة لاال

املسئدا ، ويسلء يف الوقن ن سوه بوان كول  ولوة مسوخولة يف املقوا  األول عون ك الوة تن يوذ الوربام  
 واالسفاتيجيات الوانية يف هذا الود ؛

ة البلودان النداء اإلنسا  العاجول لألموء املئحودة ملسواعد أن تلأالدول ب يهيم -36 
طار وووة والئمويووول العاجووول، ويخكووود ئقووودا املعونوووة البالوووي تواجوووه اجل ووواف واجلووووغ الشوووديد واجملاعوووة 

ل قووودان حسوووم الئقوووديرات، معظمهوووء مووون النسووواء واألا وووال، معرووووون  شوووخ مليوووون  20 أن
 يف حال عد  االسئجابة فورا ؛ حيامء

البنوو  الوودوا وصووندوق مجيووع املنظمووات الدوليووة ذات الووولة، مبووا فيهووا  يوودعو -37 
النقووود الووودوا، إىل مواصووولة تشوووجيع السياسوووات واملشووواريع الوووي توووخلر توووالريا  إلابيوووا  علوووى ا ووو  يف 

وك الة احفا  الشركاء للح  يف الغذاء لدى تن يذ املشاريع املشوفكة، و عوء اسوفاتيجيات  ،الغذاء
  إجراءات قد تخلر سولبا  يف إعموال الدول األعضاء الرامية إىل إعمال ا   يف الغذاء، وت ا   أ

 هذا ا  ؛
بالقطووووواغ ابوووووائ، مبوووووا يف ذلووووو  الشوووووركات عووووورب الوانيوووووة، أن تووووودعء  يهيوووووم -38 

االسوئيمار واالبئ وار، ويَتق ور بامهيووة ل وني املورأة يف اجملوال االقئوووا   بغورض املسواعدة علوى ليووا ة 
 ، يف مجلة أمور؛مشاركة صغار املزارعني يف األسواق وسالسل األغذية الزراعية

املقوووررة اباصوووة علوووى مواصووولة تعاوتوووا موووع املنظموووات الدوليوووة ووكووواالت  يشوووجع -39 
األمء املئحدة وبراجمها وصنا يقها ذات الولة، ال سيما املخسسات الي تئخذ من روما مقرا  هلوا، 
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وبرنووام   الزراعيووةالوووندوق الوودوا للئنميووة و  األغذيووة والزراعووة لألمووء املئحوودة مبووا يف ذلوو  منظمووة
األغذيووووة العوووواملإل، موووون أجوووول اإلسووووها  يف ووووومان مواصوووولة تعزيووووز ا وووو  يف الغووووذاء يف إاووووار هووووذه 
املنظمووات، وفقووا  لواليامووا املخئل ووة، ألغووراض تشوومل النهوووض بوووغار املووزارعني والعمووال الووزراعيني 

 يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منوا  على حد  سواء؛
 على أمهية سبل االنئواف ال عالة إلاء انئهاكات ا   يف الغذاء؛ يشد  -40 
الووودول إىل تعزيوووز املمارسوووات الوووي تقلووول مووون املخووواار الووووحية والبيجليوووة  دعويووو -41 

 احملئملة املرتبطة باملبيدات، وإىل العمل يف الوقن ن سه على ك الة اسئخدامها ب عالية؛
اعئموووا   ارسوووات إنئوووا  لراعوووإل تعوووزل الئنووووغ البيولووووجإل املوووزارعني علوووى  يشوووجع -42 

وخوووووبة الفبوووة واعئموووا  تووودابري مووون قبيووول تنووواوو احملاصووويل وقاصووويل الئغطيوووة وا ووورا اب يووو  
 وامل افحة املئ املة لآلفات واخئيار احملاصيل املناسبة للظروف احمللية؛

 ؛(2)بئقرير املقررة اباصة ع الئقديرم ايس علما   -43 
 6/2تن يذ والية املقررة اباصة الي أقرها جملس حقوق اإلنسان يف قوراره  يخيد -44 

 ؛2007أيلول/سبئمرب  27املخر  
إىل املقووررة اباصووة أن تواصوول، يف إاووار واليئهووا، رصوود تطووورات األلمووة  يطلووم -45 

ق واليئهوا وتقاريرهوا العا يوة، إاوالغ جملوس حقووق اإلنسوان الغذا ية العاملية، وأن تواصل، يف سيا
علوووى توووداعيات األلموووة فيموووا يئعلووو  بوووالئمئع بوووا   يف الغوووذاء، وأن تنب وووه اجمللوووس إىل أيوووة إجوووراءات 

 أخرى   نة يف هذا الود ؛
إىل األمووني العووا  وم وووض األمووء املئحوودة السووامإل  قوووق اإلنسووان أن  يطلووم -46 

املوووار  البشوورية واملاليووة الاللمووة لئم ووني املقووررة اباصووة موون االسووئمرار يف أ اء  يواصووال توووفري مجيووع
 مها  واليئها ب ع الية؛

جبميووووع ا  ومووووات أن تئعوووواون مووووع املقووووررة اباصووووة وتسوووواعدها يف أ اء  يهيووووم -47 
بشووان ئزويوودها جبميووع املعلومووات الاللمووة الووي تطلبهووا وأن تنظوور جووديا  يف تلبيووة البامووا بمهمئهووا 

 ليارة بلداتا لئم ينها من الوفاء بواليئها مبزيد من ال عالية؛
ا  ومووات، ووكوواالت األمووء املئحوودة وصوونا يقها وبراجمهووا ذات الووولة،  يوودعو -48 

وهيجلوووات املعاهوووودات، واجلهوووات ال اعلووووة يف اجملئموووع املوووود ، مبوووا فيهووووا املنظموووات غووووري ا  وميووووة، 
كاموول مووع املقووررة اباصووة يف الوفوواء بواليئهووا، بطرا وو  تشوومل والقطوواغ ابووائ إىل الئعوواون بشوو ل  

 تقدا تعليقات ومقفحات بشان سَتبل ووسا ل إعمال ا   يف الغذاء؛
 السابعةإىل املقررة اباصة أن تقد  إىل جملس حقوق اإلنسان يف  ورته  يطلم -49 

 والياللني تقريرا  عن تن يذ هذا القرار؛ 
 سه من جدول األعمال يف مواصلة النظر يف هذه املسالة يف إاار البند ن يقرر -50 

 ابعة والياللني. ورته الس
    

__________ 

(2) A/HRC/34/48 . 


