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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والـسياسية واالقتـصادية    

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

 املتعددة  -دولة  (، بوليفيا   *، باكستان، الربازيل، البوسنة واهلرسك    *إكوادور، إندونيسيا     
، الـصني،   *، الـسودان  *، جيبويت، سري النكا   *، تركيا *، بيالروس *، بريو )*القوميات

: *اغواكوبا، املكسيك، نيكـار ، *، فييت نام )*فاريةي البول -مجهورية  (غواتيماال، فرتويال   
  مشروع قرار

  ١٦.../ 
  احلق يف الغذاء

  ،إن جملس حقوق اإلنسان 
 إىل مجيع الـقرارات السابقـة للجمعيـة العامة واجمللس بشأن احلـق يف            إذ يشري  
 ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٢١ املؤرخ ٦٥/٢٢٠سيما قرار اجلمعية العامة   الغذاء، ال 

، وكذلك إىل مجيع قرارات جلنة حقوق       ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٣/٤ وقرار اجمللس 
  اإلنسان املتعلقة هبذه املسألة،

 دورته االستثنائية السابعة اليت تناول فيها بالتحليل التـأثري          دعق إىل   وإذ يشري أيضاً   
 ٧/١-السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وإىل قراراتـه د إ  

 ١ املؤرخ   ١٢/١٠ و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨ املؤرخ   ٩/٦ و ٢٠٠٨يو  ما/ أيار ٢٢املؤرخ  
  ،٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص علـى أن لكـل             وإذ يشري كذلك   
شخص احلق يف التمتع مبستوى معيشي مالئم لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذلك الغـذاء،               

  على اجلوع وسوء التغذية، وإعالن األمم املتحدة لأللفية،اإلعالن العاملي للقضاء إىل و
 إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      وإذ يشري  

  الذي يعترف باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،
طة عمـل مـؤمتر     إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي، وخ       يف اعتباره  وإذ يضع  

 ١٣ يف رومـا يف      ةالقمة العاملي لألغذية، وإعالن مؤمتر القمة العـاملي لألغذيـة، املعتمـد           
 تـشرين   ١٦، وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي، املعتمـد يف           ٢٠٠٢يونيه  /حزيران
ملمكنـة  ، ومقرر مراكش الوزاري بشأن التدابري املتعلقة باآلثار السلبية ا         ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

 أقل البلدان منواً والبلدان املستوردة الصافية لألغذية، املعتمـد    اليت قد تلحق  لربنامج اإلصالح   
  ،١٩٩٤أبريل / نيسان١٥يف 

 التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لـدعم          من جديد  وإذ يؤكد  
لوطين، اليت اعتمدها جملـس  اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي ا         

  ،٢٠٠٤ نوفمرب/منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين
 إىل مبادئ روما اخلمسة املتعلقة باألمن الغذائي العاملي املستدام اليت وردت            وإذ يشري   
  ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي، املعتمد يف يف إعالن 
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦الفقرة  وإذ يضع يف اعتباره      

  ، ٢٠٠٦مارس /آذار
 حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة، وأنه          أن مجيع  ويؤكد من جديد    

جيب تناوهلا على الصعيد العاملي تناوالً عادالً ومتكافئاً، وعلى قدم املساواة، وبنفس القـدر              
  االهتمام، من

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها         أيضاً من جديد  وإذ يؤكد  
السالم واالستقرار، على الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، هي الركيزة األساسـية             

  اليت متكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
 ما ورد يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن مـؤمتر             وإذ يكرر تأكيد   

 للـضغط  أداةً، أنه ال ينبغي استخدام الغذاء نعقاداالمخس سنوات بعد : القمة العاملي لألغذية 
االقتصادي، وإذ يؤكد من جديد يف هذا اخلصوص أمهية التعـاون والتـضامن              السياسي أو 

تتفق مـع القـانون الـدويل     عن اختاذ تدابري انفرادية الالدوليني، وكذلك ضرورة االمتناع     
  وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

كل دولة أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراهتا         ل ينبغي   ه بأن  منه واقتناعاً 
 األمـن   لتحقيق األهداف اخلاصة هبا يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن روما بشأن            
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 الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، وأن تتعاون يف الوقت نفسه، إقليمياً             
، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي العاملية يف عامل يتزايد فيه الترابط بني               ودولياً

وليات املؤسسات واجملتمعات واالقتصادات ويعّد فيـه تنـسيق اجلهـود وتقاسـم املـسؤ             
  ،أساسياً أمراً

ـ    ، اجلوع وانعدام األمن الغذائي    بالُبعد العاملي ملشكليت   وإذ يسلّم   ذل مـن    رغم ما ُب
 هـاتني   احتمال تفـاقم   يف جمال احلد من اجلوع، وب      الذي أُحرز  التقدم   وبعدم كفاية ،  جهود

  فرة، ومتضا تخذ إجراءات عاجلة وحامسةاملشكلتني على حنو خطري يف بعض املناطق ما مل ُت
بأن الطابع املعقد ألزمة الغذاء العاملية، اليت تتـسبب يف انتـهاكات             أيضاً وإذ يسلّم   

منها املضاربات   تضافر عدة عوامل رئيسية    ونشأت عن  واسعة النطاق للحق يف الغذاء الكايف     
  منها تأثرت سلباً أيضاً مبجموعة عوامل    قد  ،  وعوامل تتعلق باالقتصاد الكلي    يف السلع الغذائية  

التنمية ونقـل   التدهور البيئي والتصحر وتغري املناخ العاملي والكوارث الطبيعية واالفتقار إىل           
  ال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً، ، و ملعاجلة هذه املسألةالتكنولوجيا الالزمة

 ضعفاً األكثر الفئاتتعرض هلا تإزاء استمرار التبعات اجلسيمة اليت   القلقيساورهوإذ   
، ال سيما يف البلدان النامية، وهي تبعات تزيد من          أزمة الغذاء العاملية  النامجة عن   ثار  اآل بسبب

 وإذ تشعر باجلزع لتأثري هذه األزمة على العديد من          تفاقمها األزمة املالية واالقتصادية العاملية،    
ى أقل البلدان منواً يف البلدان املستوردة الصافية للغذاء على وجه اخلصوص، وخباصة تأثريها عل      

  فريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب، أ
 بأن إزالة أوجه اخللل احلالية يف نظام التجارة الزراعية ستتيح للمنـتجني          منه واقتناعاً 

 دخول املنافسة لبيع منتجاهتم، مبا يسهل إعمـال احلـق يف الغـذاء              احملليني وفقراء املزارعني  
  الكايف،

ن تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ العاملي عوامل تساهم يف البـؤس             أ وإذ يالحظ  
  ووطأة اليأس، وهلا أثر سليب على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة يف البلدان النامية،

 إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمـراض واآلفـات    وإذ يعرب عن بالغ قلقه     
ـ       ا أدى إىل تكبـد خـسائر جـسيمة يف األرواح           وآثارها املتزايدة يف السنوات األخرية، مم

وتعرض اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي للخطـر، وخباصـة يف           سبل كسب الرزق   وتضرر
  النامية، البلدان

 االلتزامات الدولية املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية، ويـشدد         من جديد  يؤكدوإذ   
حقيقية وكنسبة من جممـوع املـساعدة       م  رقاأ، ب ختصيص هذه املساعدة للزراعة    أمهيةعلى  

  السواء، اإلمنائية الرمسية على
بالتعهدات املعلنة الرامية إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة املخصـصة           وإذ يذكر    

للزراعة، ويذكر بأن إعمال احلق يف الغذاء ال يستلزم رفع اإلنتاجية فحسب بل يتطلب أيضاً               
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ملالكني وممارسي الزراعة التقليدية والفئات األكثر ضعفاً وعلى        هنجاً شامالًً يركز على صغار ا     
  السياسات الوطنية والدولية املؤاتية إلعمال هذا احلق،

زيادة االستثمار يف الزراعة باالستفادة من مجيع املـصادر         إبقاء   باحلاجة إىل    وإذ يقر  
  ذات الصلة من أجل إعمال احلق يف الغذاء، 

 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم          ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري  
 يف إطار اإلجراءات اخلاصـة      للمكلفني بواليات  بشأن مدونة قواعد السلوك      ٥/٢املتحدة، و 

  ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨جمللس حقوق اإلنسان املؤرخني 
 أن اجلوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة اإلنسان ويتطلب         يؤكد من جديد    -١ 
 اختاذ تدابري عاجلة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدويل مـن أجـل                 بالتايل
  عليه؛ القضاء

 حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذ،          أيضاً يؤكد من جديد    -٢ 
مبا يتفق مع احلق يف احلصول على غذاء كاف واحلق األساسي لكل إنسان يف أن يكـون يف                  

  لنمو على حنو كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من ا
 ألن أزمة الغذاء العاملية ال تزال تقوض على حنو خطري           يعرب عن بالغ القلق     -٣ 

سدس سكان العامل، وخصوصا يف البلـدان       النسبة ل إعمال احلق يف الغذاء للجميع، ال سيما ب       
   وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي؛النامية ويف أقل البلدان منواً اليت تعاين اجلوع

 أن أكثر من ثلث األطفال الذين ميوتون كل سـنة           يرى أنه من غري املقبول      -٤ 
 لتقديرات منظمة   قبل بلوغ سن اخلامسة يتوفون نتيجة اإلصابة بأمراض متصلة باجلوع، وفقاً          

 مليـون  ٩٢٥حنـو    بلغاألمم املتحدة للطفولة، وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد            
 لتقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وأن مليار         نسمة يف مجيع أحناء العامل، وفقاً     

 أن كوكـب     بسبب أزمة الغذاء العاملية، علمـاً       آخرين يعانون من سوء تغذية خطري      نسمة
كفـي   ملا ذكرته منظمة األغذية والزراعة، أن ينتج مـن الغـذاء مـا ي              األرض ميكنه، وفقاً  

  ؛ر نسمة مليا١٢ إلطعام
 بدرجة غري متناسبة للجـوع      النساء والفتيات  إزاء تعرض    يعرب عن قلقه    -٥ 

اة بـني اجلنـسني      إىل انعـدام املـساو     ذلك جزئياً يعزى  وعدام األمن الغذائي والفقـر،     وان
 الفتيات يف العديد من البلدان من جـراء سـوء التغذيـة             احتمال وفيات  إزاءوالتمييـز، و 

 وإزاء البـنني،  احتمال وفياتعادل ضعف   الذي قد ي  اض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها       وأمر
 تشري إىل أن عدد النساء الاليت يعانني سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجـال       اليت التقديرات

  الذين يعانون سوء التغذية؛
 مجيع الدول على اختاذ إجراءات للتصدي النعدام املـساواة بـني            يشجع  -٦ 

اجلنسني والتمييز ضد املرأة، وخباصة حيثما يسهم ذلك يف تعرض النساء والفتيـات لـسوء               
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 وعلـى قـدم      كـامالً  التغذية، ومبا يشمل اختاذ تدابري تكفل إعمال احلق يف الغذاء إعماالً          
املساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد، مبا فيها الدخل واألرض وامليـاه،               

 عن كفالة إمكانية حصوهلا على التعليم والعلـم والتكنولوجيـا           متالكها، فضالً وحقها يف ا  
  بصورة كاملة ومتكافئة، لتمكينها من توفري الغذاء لنفسها وألسرهتا؛

 على ضرورة ضمان حصول صغار املالكني وممارسي الزراعة التقليدية   يشدد  -٧ 
متييز، مبا يشمل بصفة خاصة      ودونومنظماهتم على احلقوق املتعلقة باألراضي على حنو عادل         

  النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على أن يواصل العمـل علـى              يشجع  -٨ 

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار واليته، ويشجع منظمـة               
وآليات األمم املتحدة األخرى اليت تعىن مبسألة       األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيع هيئات       

حقـوق اإلنـسان يف      منظورنساين و اجل املنظوراحلق يف الغذاء واألمن الغذائي على إدماج        
  الغذاء وعلـى إعمـال هـذين        سياساهتا وبراجمها وأنشطتها ذات الصلة مبسألة الوصول إىل       

  بفعالية؛املنظورين 
َمل برامج تقدمي األغذيـة املأمونـة       ضرورة ضمان أن تشْ   من جديد    يؤكد  -٩ 

  واملغذّية األشخاص ذوي اإلعاقة وأن ُييّسر وصوهلم إليها؛
 الدول على تعميم منظور حقوق اإلنسان يف سياق وضع واستعراض    يشجع  -١٠ 

استراتيجياهتا الوطنية من أجل إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وعلى اختاذ خطوات للنـهوض      
 كل فرد من العيش يف مأمن من اجلوع وتكفل له يف أسرع وقت ممكن               باألوضاع اليت متكّن  

التمتع الكامل باحلق يف الغذاء، وتشجعها على النظر يف وضع آليات مؤسسية مناسبة، عنـد               
  :االقتضاء، من أجل ما يلي

العمل يف أقـرب وقـت ممـكن على حتديد التهديدات الناشئة اليت تعيق             )أ( 
  اء الكايف هبدف مواجهتها؛التمتع باحلق يف الغذ

تعزيز النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان بصفة عامة هبدف اإلسـهام يف              )ب( 
  إعمال احلق يف الغذاء؛

حتسني التنسيق بني خمتلف الوزارات ذات الصلة وبني املستويات الوطنيـة             )ج( 
  ودون الوطنية للحكومة؛

حتديد أطر زمنيـة دقيقـة      حتسني املساءلة، وإسناد مسؤوليات واضحة، و       )د( 
  إلعمال أبعاد احلق يف الغذاء اليت تتطلب تنفيذاً تدرجيياً؛

ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان األكثر تعرضـاً             )ه( 
  النعدام األمن الغذائي؛
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  .إيالء اهتمام خاص لضرورة حتسني وضع شرائح اجملتمع األكثر ضعفاً  )و( 
تعزيز احلـق يف الغـذاء      مسؤولة يف املقام األول عن        أن الدول  يشدد على   -١١ 

من أجل  الطلب، عندعمل، عن طريق استجابة منسقة و   ومحايته وأن اجملتمع الدويل ُمطالَب بال     
تعاون دويل لدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية عن طريق توفري املساعدة الالزمة لزيادة إنتـاج              

ائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتقدمي املـساعدة       األغذية، وخباصة عن طريق املساعدة اإلمن     
احملاصيل الغذائية، وتقدمي املعونة الغذائية، مع التركيز بصفة خاصة على ُبعـد             لتطوير زراعة 
  اجلنساين؛ مراعاة املنظور

الدول األطراف يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           بهيب  ي  -١٢ 
 مـن   ٢ والفقـرة    ٢ من املـادة     ١بالتزاماهتا مبوجب الفقرة    أن تفي   واالجتماعية والثقافية   

   من العهد، ال سيما فيما يتعلق باحلق يف الغذاء الكايف؛١١ املادة
الدول، فرادى ويف إطار التعاون واملساعدة الدوليني، واملؤسـسات         ب هيبي  -١٣ 

زمـة لـضمان   املتعددة األطراف وسائر اجلهات صاحبة املصلحة، أن تتخذ مجيع التدابري الال     
إعمال احلق يف الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، وأن تنظر يف إعادة النظـر يف               
أي سياسة أو تدبري ميكن أن يكون له تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء، ال سيما حـق                   

  بري؛االتد  أوات اجلوع، وذلك قبل وضع هذه السياسكل إنسان يف أن يعيش يف مأمن من
 أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالسـتثمار يف جمـال            يشدد على   -١٤ 

التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر واجلوع، ال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك    
من خالل تشجيع االستثمار يف التكنولوجيات املناسبة يف جمال الري وإدارة املياه يف إطـار               

، فضالً عن االستثمار    احلجم من أجل احلد من سرعة التأثر مبوجات اجلفاف        مشاريع صغرية   
 اإليكولوجية، ويشجع   -يف الربامج واملمارسات والسياسات الرامية إىل تعزيز النهج الزراعية          

الدول واجلهات املاحنة، يف القطاعني العام واخلاص، على دراسة التوصيات الواردة يف التقرير             
، والنظـر يف سـبل إدراجهـا يف         )١( املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء       األخري املقدم من  

  ؛السياسات والربامج
ذين يعانون من اجلوع يعيـشون يف        يف املائة من األشخاص ال     ٨٠  بأن يقر  -١٥ 
 يف املائة منهم هم من صغار املزارعني وممارسي الزراعة التقليدية، وأن            ٥٠ريفية، وأن   مناطق  

شخاص معرضة بصفة خاصة النعدام األمن الغذائي، نظرا إىل ارتفاع تكلفة           هذه الفئة من األ   
احلصول على األراضـي     خمتلف مدخالت اإلنتاج الزراعي واخنفاض إيرادات املزارع؛ وبأن       

 يواجهه فقراء املنتجني؛ وبـأن       متزايداً واملياه والبذور واملوارد الطبيعية األخرى يشكل حتدياً      
السياسات الزراعية املستدامة واملراعية للمنظور اجلنساين هي أداة مهمة لتحقيق األمن الغذائي            

__________ 

)١( A/HRC/16/49. 
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والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إىل صغار املزارعني والـصيادين واملـشاريع      
   يف الغذاء؛احمللية عنصر رئيسي يف حتقيق األمن الغذائي وإعمال احلق

 أمهية مكافحة اجلوع يف املناطق الريفية، بوسائل منـها بـذل            علىيؤكد    -١٦ 
جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور األراضي، وعن طريق             
االستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي خلطر جفاف األراضي، ويدعو    

فيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين           يف هذا الصدد إىل التن    
  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛/من اجلفاف الشديد و

 إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ويعترف بأن           يشري -١٧ 
 يف خمتلف احملافل عن      من منظمات الشعوب األصلية وممثلي الشعوب األصلية قد أعربوا         كثرياً

قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها هذه الشعوب يف سبيل متتعهـا الكامـل               
باحلق يف الغذاء، وتدعو الدول إىل اختاذ إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية الكامنـة              

وب األصـلية    الـشع  أوسـاط وراء املستويات العالية غري املتناسبة للجوع وسوء التغذية يف          
  واستمرار تعرضها للتمييز؛

 إىل مجيع الدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلـاص، إضـافة إىل             يطلب -١٨ 
ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف أن تراعي متاماً   ات الدولية، كل يف إطار واليته،       املنظم

  يادين؛الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امل
مجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة علـى أن تراعـي           يشجع    -١٩ 

منظور حقوق اإلنسان واحلاجة إىل إعمال احلق يف الغذاء للجميع فيما تعده من دراسـات               
  وحبوث وتقارير وقرارات بشأن األمن الغذائي؛

ناء على طلـب     باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، ب        يقر  -٢٠ 
البلدان املتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال احلق يف الغذاء ومحايته على حنو كامـل،               

العمل بصفة خاصة من أجل إرساء آليات وطنية حلماية السكان الذين أجـربوا علـى                وإىل
مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب اجلوع أو بسبب حاالت طوارئ إنسانية تؤثر على التمتـع        

  يف الغذاء؛باحلق 
 احلاجة إىل بذل اجلهود لتعبئة املوارد التقنية واملالية من مجيع املصادر            يؤكد  -٢١ 

اليت تثقل  وختصيصها واستخدامها على أمثل وجه، مبا يشمل ختفيف عبء الديون اخلارجية            
كاهل البلدان النامية، وإىل تعزيز اإلجراءات الوطنية الرامية إىل تنفيـذ سياسـات األمـن               

  املستدام؛ ائيالغذ
 املقرر اخلاص على مواصلة التعاون مع الدول هبدف تعزيز إسـهام            يشجع  -٢٢ 

 التعاون اإلمنائي واملعونة الغذائية يف إعمال احلق يف الغذاء، يف إطار اآلليات القائمـة ومـع               
  آراء مجيع أصحاب املصلحة؛مراعاة 
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ون حىت ال يك  ـا  قصـارى جهده ببذل   أن مجيع الدول ُمطالََبة      علىيشدد    -٢٣ 
لسياساهتا الدولية ذات الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية الدولية،            

  أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛
 بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر،           يذكر  -٢٤ 

  اد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر؛ويوصي مبواصلة اجلهود الرامية إىل إجي
 ١٩٩٦ بأن الوعود املعلنة يف مؤمتر القمة العـاملي لألغذيـة يف عـام               يقر  -٢٥ 

بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية مبقدار النصف مل يوف هبا بعد، مع االعتراف مبا                
املؤسـسات املاليـة   تبذله الدول األطراف من جهود يف هذا الصدد، وحيث مجيع الـدول و         

واإلمنائية الدولية، وكذلك وكاالت األمم املتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيالء األولوية            
وتوفري الدعم الالزم لتحقيق هدف خفض عدد األشخاص الذين يعانون مـن اجلـوع إىل               

 مـن   ١ حسبما هو مبني يف اهلدف       ٢٠١٥النصف أو خفض نسبتهم على األقل حبلول عام         
ف اإلمنائية لأللفية، فضالً عن إعمال احلق يف الغذاء، على النحو املبــني يف إعـالن                األهدا

  روما بشأن األمن الغذائي العاملي ويف إعالن األمم املتحدة لأللفية؛
أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف هدف متكني مجيع الناس           تأكيديعيد   -٢٦ 

مأمون ومغذ يليب احتياجاهتم وأفـضلياهتم      يف مجيع األوقات من احلصول على غذاء كاف و        
الغذائية، من أجل حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل لتحسني الصحة العامة، مبا               

اإليدز والسل واملالريـا واألمـراض      /يف ذلك التصدي النتشار فريوس نقص املناعة البشرية       
  املعدية األخرى؛

ا اإلمنائية ونفقاهتا، أولوية كافيـة   الدول على أن تويل، يف استراتيجياهت  حيث  -٢٧ 
  إلعمال احلق يف الغذاء؛

 التعاون الدويل واملساعدة اإلمنائية الدولية باعتبارمهـا أداة          أمهية علىيشدد    -٢٨ 
فعالة للمسامهة يف توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وعلى أمهيتـهما             

 يف سياق األنشطة املتعلقة حباالت الطوارئ، من أجل إعمال لتقدمي املساعدة اإلنسانية الغذائية  
احلق يف الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، ويقّر يف الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف                

  الصدد؛ املقام األول عن كفالة تنفيذ الربامج واالستراتيجيات الوطنية يف هذا
باملوضوع، مبا فيها البنك الـدويل   مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة      يدعو  -٢٩ 

وصندوق النقد الدويل، إىل تشجيع السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً يف احلـق يف               
 تنفيذهم للمشاريع املشتركة، وإىل     عندالغذاء، وإىل ضمان أن حيترم الشركاء احلق يف الغذاء          

دي اختـاذ أي    ق يف الغـذاء وتفـا     دعم استراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احل       
  اً يف إعماله؛يإجراءات قد تؤثر سلب
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 البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية بدعم من اجملتمع الـدويل            يشجع  -٣٠ 
والشركاء يف التنمية لضمان بلوغ إنتاج زراعي كاف وبالتايل املـسامهة يف حتقيـق األمـن       

، ومعاجلة افتقار   البلدان اليت تعوزها األراضي اخلصبة    الغذائي، ال سيما يف البلدان النامية ويف        
   ؛بعض األقاليم هلذه الترتيبات

 باعتماد منظمة األغذية والزراعة هنجاً إقليمياً يرمي إىل حتقيق األمن           يرحب  -٣١  
الغذائي، ويعرب عن تقديره للتعاون الراهن مع كافة املؤسسات اليت تتخذ من روما مقراً هلا               

  املة حنو إعمال احلق يف الغذاء؛وتعمل بصورة ش
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملمثل اخلاص لألمني العام املعين يشجع  -٣٢ 

 بشأن  التعاونمبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية على           
ة أمهية ضمان توافر    موضوع إسهام القطاع اخلاص يف إعمال احلق يف الغذاء، مبا يشمل مسأل           

  موارد مائية مستدامة لالستهالك البشري والزراعة؛
على مواصلة تعاونه مـع املنظمـات الدوليـة         أيضاً   املقرر اخلاص    يشجع  -٣٣ 

ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ذات الصلة، ال سيما املؤسسات الـيت يوجـد              
ة لألغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية    مقرها يف روما، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحد        

إطار الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، للمسامهة يف ضمان مواصلة تعزيز احلق يف الغذاء يف              
 لواليات كل منها، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالنـهوض بـصغار             أعمال هذه املنظمات، وفقاً   

  ؛لنامية أو يف البلدان األقل منواًن ااملزارعني وعمال القطاع الزراعي سواء يف البلدا
زيادة درة الشرائية غري الكافية و     الق إزاء ما ينجم عن    عن قلقه العميق  يعرب    -٣٤ 

 يف األسـواق     واملمارسات الضارة بالتجـارة     السلع الزراعية  األسعار وارتفاع أسعار  تقلب  
ـ  بالنسبةسيما    ال الدولية من تأثري سليب على التمتع الكامل باحلق يف الغذاء الكايف،           سكان ل

   البلدان املستوردة الصافية لألغذية؛البلدان النامية و
 املقرر اخلاص على أن يعمل، يف إطار واليته احلالية، وبالتشاور مع            يشجع  -٣٥ 

الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة، على استكشاف سبل ووسائل من أجـل رفـع              
 والبلدان النامية املـستوردة     ية، مبا فيها أقل البلدان منواً     قدرات البلدان، ال سيما البلدان النام     

 حق سكاهنا يف الغذاء، وأن يقدم تقريراً      ومحاية  الصافية لألغذية، لتمكينها من ضمان إعمال       
  عن استنتاجاته إىل اجمللس؛

   والتوصيات الواردة فيه؛)١( مع التقدير بتقرير املقرر اخلاصحييط علماً  -٣٦  
ز والية املقرر اخلاص، اليت مددها اجمللس لفترة ثـالث سـنوات           إجنا يدعم  -٣٧  

  ، ويرحب بالعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص يف سبيل إجناز واليته؛١٣/٤مبوجب قراره 
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 إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من واليته، رصد تطورات أزمة            يطلب  -٣٨ 
قاريره املنتظمة، على تأثري األزمة علـى       الغذاء العاملية، وأن يواصل إطالع اجمللس، يف سياق ت        

  التمتع باحلق يف الغذاء، وأن ينبه اجمللس إىل مزيد من اإلجراءات املمكنة يف هذا الصدد؛
إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن            يطلب  -٣٩ 
تنفيـذ  مواصـلة  قرر اخلاص من تقدمي مجيع املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني امل   يواصال

  مهام واليته تنفيذاً فعاالً؛
 بالعمل الذي سبق أن قامت به جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية           يرحب  -٤٠ 

) ١٩٩٩(١٢والثقافية على صعيد تعزيز احلق يف الغذاء الكايف، ال سيما تعليقها العام رقـم               
الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        من العهد    ١١املادة  (بشأن احلق يف الغذاء الكايف      

حلـق يف الغـذاء     صلة ا ت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن        ، الذي أكد  )واالجتماعية والثقافية 
، وأنه حق ال غىن عنـه إلعمـال حقـوق     صلةٌ ال انفصام هلاالكايف بصميم كرامة اإلنسان  

اً حق ال ميكن فـصله   اإلنسان األخرى املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه أيض         
سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية مالئمة، على      اعتماد  عية، مما يستلزم    عن العدالة االجتما  

الصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي إىل القضاء على الفقر وإعمال كـل حقـوق               
  ؛للجميع اإلنسان

 امليـاه   بـشأن احلـق يف    ) ٢٠٠٢(١٥ إىل تعليق اللجنة العام رقـم        يشري  -٤١ 
، الذي تالحظ فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية ضمان تـوافر            ) من العهد  ١٢ و ١١ املادتان(

موارد مستدامة من املياه ألغراض االسـتهالك البـشري والزراعـة يف إعمـال احلـق يف                 
  الكايف؛ الغذاء

 أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمـال التـدرجيي          من جديد  يؤكد  -٤٢ 
الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق             للحق يف   

يف الغذاء للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتتيح بالتـايل أداة إضـافية لتحقيـق                
  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛

ي تضطلع به يف هذا الصدد اللجنة االستشارية املعنية باحلق           بالعمل الذ  يقر  -٤٣ 
التمييز يف سـياق إعمـال    اليت قدمتها إىل اجمللس بشأن النهائيةيف الغذاء، ويرحب بالدراسة   

ويطلب من اللجنة، نظراً للحاجة املاسة اليت أبرزهتا هذه الدراسة إىل املزيد            ،  )٢(احلق يف الغذاء  
  :  شاملة، حبسب االقتضاء، تتناول املواضيع التاليةمن البحوث، إجراء دراسات

حق فقراء املناطق احلضرية يف الغذاء، مبا يف ذلك االستراتيجيات املمكنـة              )أ(  
  لتحسني احلماية القانونية املمنوحة هلم واملمارسات اجليدة يف هذا الصدد؛ 

__________ 

)٢( A/HRC/16/40. 
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،  أمنـاط التمييـز    وما يتعرضـن لـه مـن      حق نساء األرياف يف الغذاء،        )ب(  
 احلماية القانونية هلن واتباع أفضل املمارسات       اليت تضمن توفري  واالستراتيجيات والسياسات   

على قـضايا    و ،يف هذا الصدد، مع التركيز بوجه خاص على األسر املعيشية اليت تعيلها نساء            
  العامالت بصفة مؤقتة أو مومسية؛النساء 

، مع أخذ األطفال املصابني     وأمراض الطفولة العالقة بني سوء التغذية احلاد        )ج(  
كمثال، واملبادئ التوجيهية لتحسني احلماية القانونيـة املمنوحـة         ) النوما(مبرض آكلة الفم    

   لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية؛
 إىل املفوضية أن جتمع آراء وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيـع            يطلب  -٤٤ 

صـاحبة  املعنية   اجلهات   وسائرابعة لألمم املتحدة    الوكاالت اخلاصة والربامج ذات الصلة الت     
حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف  أعاله، ٤٣املواضيع الواردة يف الفقرة املصلحة بشأن 

  ؛ات الشاملةالدراسلدى إجراء االعتبار 
 إىل اللجنة االستشارية أن تواصل عملها املتعلق مبـسألة التمييـز يف             يطلب  -٤٥ 

ترحب يف هذا الصدد بالدراسة األولية املتعلقـة بالنـهوض           و ،ق يف الغذاء  سياق إعمال احل  
  ؛ )٣(حبقوق األشخاص العاملني يف املناطق الريفية

وتعليقات مجيع الـدول األعـضاء       إىل املفوضية السامية جتميع آراء       يطلب  -٤٦  
ظمة األغذية  ، وخباصة من  ومجيع الوكاالت اخلاصة والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة        

الدراسة األولية املتعلقـة بالنـهوض       بشأن   ،صاحبة املصلحة املعنية   اجلهات   وسائر والزراعة،
حىت يتسىن للجنـة االستـشارية وضـعها يف    حبقوق األشخاص العاملني يف املناطق الريفية،      

  ؛لدى إعداد الدراسة النهائية اليت ستقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرةاالعتبار 
 إىل اللجنة االستشارية أن تنظم، كجزء من مـشاوراهتا الواسـعة            يطلب  -٤٧  

النطاق مع الدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة بـشأن النـهوض حبقـوق               
األشخاص العاملني يف املناطق الريفية، حلقة دراسية ُتعقد يف قصر األمم، جبنيف، قبل انعقاد              

، وسيكون متويل احللقة    ٦/٥على حنو ما جاء يف توصية اللجنة        الدورة السابعة للجنة بيومني،     
  الدراسية من التربعات؛ 

 بالتعاون املستمر بني املفوضة السامية واللجنة االستشارية واملقـرر          يرحب  -٤٨ 
  اخلاص، ويشجعهم على مواصلة تعاوهنم؛

ء  جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تـساعده يف أدا            يهيب  -٤٩ 
 يف االستجابة لطلباتـه  مهمته وأن تزوده جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها وأن تنظر جدياً          

   واليته مبزيد من الفعالية؛تنفيذ بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من 
__________ 

)٣( A/HRC/16/63. 
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 إىل املقرر اخلـاص أن      ٦٤/١٥٩ إىل طلب اجلمعية العامة يف قرارها        يشري  -٥٠ 
القـرار وأن     عن تنفيذ هذا    مؤقتاً  اخلامسة والستني تقريراً   يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا     

يواصل عمله، مبا يشمل دراسة القضايا الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغـذاء يف إطـار                 
  واليته احلالية؛

وصناديقها وبراجمها ذات الصلة،     احلكومات ووكاالت األمم املتحدة      يدعو  -٥١ 
علة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غـري احلكوميـة،           عاهدات واجلهات الفا  وهيئات امل 

وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً مع املقـرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك         
  بعدة طرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائـل إعمـال احلق يف الغذاء؛

اجمللس يف  يراً عن تنفيذ هذا القرار إىل        إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقر      يطلب  -٥٢ 
  دورته التاسعة عشرة؛

 عشرة يف إطار البند     التاسعة مواصلة النظر يف هـذه املسألة يف دورته         يقرر  -٥٣ 
  .نفسه من جدول األعمال

        
  


