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 احلق يف الغذاء - ٦٣/١٨٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 تخـذةمجيع القرارات واملقررات السابقة بـشأن احلـق يف الغـذاء امل إذ تؤكد من جديد 

 يف إطار األمم املتحدة،
 الـذي يـنص علـى أن لكـل شـخص)١(حلقـوق اإلنـسانإىل اإلعالن العـاملي وإذ تشري 

 واإلعـالن صحته ورفاهه، مبـا يف ذلـك الغـذاء،الئق يضمن لهاحلق يف التمتع مبستوى معيشي
، ال سـيما اهلـدف)٣( وإعالن األمم املتحدة لأللفيـة)٢(العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية

 ،٢٠١٥ء على الفقر املدقع واجلوع حبلول عامأللفية املتعلق بالقضااإلمنائية لهدافاأل من١
إىل أحكـام العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيــة أيـضاوإذ تـشري 

 ،العيش يف مأمن من اجلوعيفشخصباحلق األساسي لكلفيهعترفييذال )٤(والثقافية
ة عمـل مـؤمترإعـالن رومـا بـشأن األمـن الغـذائي العـاملي وخطـ وإذ تضع يف اعتبارها 

مخـس سـنوات بعـد االنعقـاد،: القمـة العـاملي لألغذيـةمـؤمتر إعـالن و)٥(القمة العاملي لألغذيـة
 ،)٦(٢٠٠٢يونيه/ حزيران١٣الذي اعتمد يف روما يف

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
منــشورات األمـــــم (١٩٧٤نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٦-٥العــاملي، رومــا، ألغذيــةا مــؤمترتقريــر )٢(

 .، الفصل األول)E.75.II.A.3املبيع املتحــدة، رقم
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٤(
ــة، )٥( ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــامنظمــة األم ــة الع ــؤمتر القم ــر م ــة،تقري ــشرين١٧-١٣ملي لألغذي  ت

 .، اجلزء األول، التذييل)WFS 96/REP (١٩٩٦ نوفمرب/الثاين
مخــس ســنوات بعــد:تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيــةمنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، )٦(

 .رفق، املA/57/499أيضا، اجلزء األول، التذييل؛ انظر٢٠٠٢يونيه/ حزيران١٣-١٠االنعقـــــاد،
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التوصيات العملية الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـدعم وإذ تؤكد من جديد 
 سـياق األمـن الغـذائي الـوطين الـيت اعتمـدها جملـساإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف

 ،)٧(٢٠٠٤نوفمرب/ الثاينتشرينلألغذية والزراعة يف املتحدةاألمممنظمة
ــا  ــرة وإذ تـــضع يف اعتبارهـ ــا٦الفقـ ــارس/ آذار١٥ املـــؤرخ٦٠/٢٥١ مـــن قرارهـ مـ

٢٠٠٦، 
 قابلـةوغـريومتـشابكةأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية ومترابطة وإذ تؤكد من جديد 

 وعلى قدم املـساواةد العاملي بطريقة نزيهة ومتكافئة وأنه ال بد من تناوهلا على الصعيللتجزئة،
 وبنفس القدر من االهتمام،

اتية يـسودهاؤأن يئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية م  أيضاوإذ تؤكد من جديد 
واء، هـي الركيـزة األساسـيةالسالم واالستقرار، على الصعيدين الـوطين والـدويل علـى حـد سـ

 اليت متكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
 ،ضرورة أال يستخدم الغذاء كأداة للضغط الـسياسي أو االقتـصادي تأكيدوإذ تكرر 

:مـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـةإعـالنوبـشأن األمـن الغـذائي العـامليإعالن روما يفكما جاء
وإذ تؤكد من جديـد يف هـذا اخلـصوص أمهيـة التعـاون والتـضامن االنعقاد،س سنوات بعدمخ

تتفـق مـع القـانون الـدويل اختـاذ تـدابري اليفضرورة االمتنـاع عـن االنفـرادكذلكالدوليني، و
 وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

 مـع مواردهـا وقـدرااناسـب تت كـل دولـة اسـتراتيجيةاعتمـاد بوجـوبواقتناعا منها 
بـشأن األمـنتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف إعـالن رومـاسياقيفاخلاصة ا األهدافلتحقيق

وخطة عمل مـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة، والتعـاون يف الوقـت نفـسه، إقليميـاالغذائي العاملي
 التـرابطيتزايـد فيـه يف عـامل حلـول مجاعيـة ملـسائل األمـن الغـذائي العامليـةدف إجيادودوليا،

ين أمـر تنـسيق اجلهـود وتقاسـم املـسؤولياتيعد فيهاملؤسسات واتمعات واالقتصادات و بني
 ،نيضروري

الـيت ـدد بانتـهاك احلـقاملتفاقمةزمة الغذاء العاملية احلاليةأل بالطابع املعقدوإذ تسلم 
 تــشمل إىل عــدة عوامــل أساســيةوالــيت يعــزى نــشوؤهاالغــذاء الكــايف علــى نطــاق واســع، يف

تـدهور البيئـة والتـصحر وتغـري املنـاخ العـامليويزيد من حدااالقتصاد الكلي،عوامل تتصل ب
_______________

ــة والزراعــة، )٧( ــة والزراعــة،منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــر جملــس منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي تقري
،)CL 127/REP (٢٠٠٤نــوفمرب/ تـشرين الثــاين٢٧-٢٢والعــشرون بعـد املائــة، رومــا، الـدورة الــسابعة

 .، املرفقE/CN.4/2005/131أيضا التذييل دال؛ انظر
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البلـدان الناميـة  التكنولوجيـا الالزمـة ملواجهـة آثارهـا، وخباصـة يفنعـداموالكوارث الطبيعيـة وا
 وأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية،

  يف التـدابري املتخـذةعلى العمل لضمان مراعاة منظور حقوق اإلنـسان يما منهاتصمو 
  العاملية احلالية،الغذاءعلى املستويات الوطين واإلقليمي والدويل للتصدي ألزمة

 إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة واألمـراض واآلفـاتوإذ تعرب عن بالغ قلقها 
ة، ممـا أدى إىل تكبـد خـسائر جـسيمة يف األرواح وسـبلوآثارها املتزايدة يف الـسنوات األخـري

 كسب الرزق وعرض اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي للخطر، وخباصة يف البلدان النامية،
ــدوإذ  ــةمـــسار أمهيـــة عكـــستؤكـ ــاض املـــستمر يف املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـ  االخنفـ

 ،السواء  علىدة اإلمنائية الرمسيةاحلقيقية وكنسبة من جمموع املساعالقيماملخصصة للزراعة، ب
ألغذيـة والزراعـة بوصـفهااألمـم املتحـدة لبالدور الذي تضطلع به منظمـة وإذ تسلم 

املتحدة الرئيسية املعنية بالتنميـة الريفيـة والزراعيـة، وبعملـها يف جمـال دعـم جهـود وكالة األمم
ذاء، بطرق منها تقدمي املـساعدةالدول األعضاء الرامية إىل حتقيق اإلعمال الكامل للحق يف الغ

 دعما لتنفيذ أطر األولويات الوطنية، ،لبلدان الناميةإىل االتقنية
باإلعالن اخلتامي الذي اعتمد يف املؤمتر الدويل ملنظمـة األمـم املتحـدة وإذ حتيط علما 

 ي، الربازيـلعقـود يف بورتـو أليغـرلألغذية والزراعة املعين باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية امل
 ،)٨(٢٠٠٦مارس/آذار ١٠يف
 بفرقــة العمــل الرفيعــة املــستوى املعنيــة بأزمــة األمــن الغــذائي العامليــة الــيتوإذ تعتــرف 

أنشأها األمني العام، وإذ تؤيد مواصلة األمني العـام بـذل اجلهـود يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك
 املعـين بـاحلق يف حقـوق اإلنـسان لـسمواصلة العمل مع الدول األعضاء ومع املقـرر اخلـاص

 الغذاء،
انتـهاكا لكرامـة اإلنـسان ويتطلـبإهانـة ويشكل  أن اجلوعتؤكد من جديد - ١ 

 عليه؛  الوطين واإلقليمي والدويل من أجل القضاءاألصعدةبالتايل اختاذ تدابري عاجلة على
  وكـاف مـأمونطعـام يف احلـصول علـىفـرد حق كلتؤكد من جديد أيضا - ٢ 

 أن يففــردغــذاء كــاف واحلــق األساســي لكــلاحلــصول علــىغــذ، مبــا يتفــق مــع احلــق يفوم

_______________

ــةألغذيــة والزراعــة،منظمــة األمــم املتحــدة ل )٨( تقريــر املــؤمتر الــدويل املعــين باإلصــالح الزراعــي والتنمي
 .، التذييل زاي)C 2006/REP (٢٠٠٦مارس/ آذار١٠-٧الريفية، بورتو أليغري، الربازيل،
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قدراتــهيــتمكن مـن النمــو علـى حنــو كامـل واحلفــاظ علـى لكـي، مـن اجلــوعيف مــأمن يكـون
  والعقلية؛البدنية

 ماليـني طفـل مـا زالـوا ميوتـون كـل٦ أن أكثر مـنأنه من غري املقبولترى - ٣ 
األشـخاصسة نتيجـة اإلصـابة بـأمراض متـصلة بـاجلوع، وأن عـددسنة قبـل بلـوغ سـن اخلامـ

 مليــون نــسمة يف مجيــع أحنــاء العــامل٩٢٣ التغذيــة قــد ارتفــع إىل حنــوا يفالــذين يعــانون نقــص
ــةألســباب عــدة ــه وفقــا ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــة، يف حــني أن ــها أزمــة الغــذاء العاملي  من

 بليـون نـسمة، أي١٢الغـذاء مـا يكفـي إلطعـامكوكب األرض أن ينتج مـنميكن لوالزراعة
 ضعف سكان العامل حاليا؛

إزاء تعرض النساء والفتيـات بـشكل غـري متناسـب للجـوع ب عن قلقهارعت - ٤ 
 إىل انعـدام املـساواة بـني اجلنـسني والتمييـزجزئيـاوانعدام األمن الغذائي والفقر، وهو ما يعزى
ــات ــاة الفتي ــرأة، وألن احتمــاالت وف ــةضــد امل ــدان مــن جــراء ســوء التغذي ــد مــن البل  يف العدي

ــان، وألن ــغ ضــعف احتمــاالت وفــاة الفتي ــة الــيت ميكــن اتقاؤهــا تبل واإلصــابة بــأمراض الطفول
 التقديرات تشري إىل أن نسبة النساء الاليت يعانني من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛

ــدولعتــشج - ٥  ــع ال ــى اختــاذ إجــراءات للتــصدي الن مجي ــني عل ــدام املــساواة ب ع
اجلنسني والتمييـز ضـد املـرأة، وخباصـة حيثمـا يـسهم ذلـك يف تعـرض النـساء والفتيـات لـسوء

، مـعحـق يف الغـذاءلل وعلى قدم املـساواة التامعمالاإلالتغذية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تكفل
، واحلــق يفكفالــة تكــافؤ فــرص حــصول املــرأة علــى املــوارد، مبــا فيهــا الــدخل واألرض وامليــاه

 علـى التعلـيم والعلـم والتكنولوجيـاوإتاحة فـرص احلـصول علـى حنـو تـام ومتكـافئامتالكها،
 لتمكينها من توفري الغذاء لنفسها وألسرا؛

 املقرر اخلاص لـس حقـوق اإلنـسان املعـين بـاحلق يف الغـذاء علـى أنتشجع - ٦ 
الضـطالع بواليتـه، وتـشجع منظمـةيواصل العمل على تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين عنـد ا

 م املتحـدة األخـرى املعنيـة مبـسأليتاألمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيع هيئـات وآليـات األمـ
احلق يف الغذاء واألمن الغـذائي علـى إدمـاج منظـور جنـساين يف سياسـاا وبراجمهـا وأنـشطتها

 ذات الصلة؛
ــد - ٧  دمي األغذيــة املأمونــة بــرامج تقــأن تــشمل كفالــةضــرورة تؤكــد مــن جدي

 تيسري وصوهلم إليها؛ضرورةواألشخاص ذوي اإلعاقةواملغذية
اإلعمـال الكامـلتـؤدي تـدرجييا إىل خطـوات مجيع الدول على اختاذتشجع - ٨ 

مـن العـيش اليت متكن كل فـرداألوضاعب لنهوض لخطواتللحق يف الغذاء، مبا يف ذلك اختاذ
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لتمتـع الكامـل بـاحلق يف الغـذاء، وعلـى ا وقت ممكنسرع أيفاليت تكفلاجلوع ويف مأمن من
 ؛وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع

 التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يفعــن طريــق بأوجــه التقــدم الــيت حتققــتتقــر - ٩ 
البلدان واملناطق النامية يف ما يتصل باألمن الغذائي وتنمية اإلنتاج الزراعـي مـن أجـل اإلعمـال

 حق يف الغذاء؛الكامل لل
ــام يف جمــالتؤكــد - ١٠  ــة واالســتثمار الع ــوارد اإلنتاجي  أن حتــسني الوصــول إىل امل

 مـن أجـل القـضاء علـى اجلـوع والفقـر، ال سـيما يف البلـدانعنـصران أساسـيانالتنمية الريفيـة
يـاهالـري وإدارة اململشاريعالنامية، بطرق منها تشجيع االستثمارات يف التكنولوجيات املناسبة

 الصغرية احلجم من أجل احلد من التأثر مبوجات اجلفاف؛
 الـذين يعــانون مـن اجلـوع يعيــشون يف األشـخاص يف املائـة مــن٨٠ بـأنتقـر - ١١ 

 يف املائـة منـهم مــن صـغار املـزارعني، وأن هـؤالء األشـخاص عرضــة٥٠املنـاطق الريفيـة، وأن
كلفـة مـدخالت اإلنتـاج واخنفـاضبشكل خاص خلطر انعدام األمن الغـذائي، نظـرا الرتفـاع ت

احلصول على األراضي واملياه والبـذور واملـوارد الطبيعيـة األخـرى اإليرادات من املزارع، وبأن
املراعيــةاملــستدامة و وبــأن الــسياسات الزراعيــة، فقــراء املنــتجنيهيــشكل حتــديا متزايــدا يواجهــ

 الزراعـي واالئتمـان الريفـيللمنظور اجلنـساين أداة مهمـة لتعزيـز إصـالح األراضـي واإلصـالح
ــذلك مــن تــدابري لتحقيــق األمــن الغــذائي ــأمني يف الريــف واملــساعدة التقنيــة ومــا يــرتبط ب والت

 وبـأن الـدعم الـذي تقدمـه الـدول إىل صـغار املـزارعني والـصيادين واملـشاريع،والتنمية الريفية
 ؛احمللية عنصر رئيسي يف حتقيق األمن الغذائي وإعمال احلق يف الغذاء

أمهيــة مكافحــة اجلــوع يف املنــاطق الريفيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود تؤكــد - ١٢ 
ــق ــدهور األراضــي وعــن طري ــة مــن أجــل وقــف التــصحر وت وطنيــة مدعومــة بــشراكات دولي
االستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي خلطر األراضـي اجلافـة، وتـدعو

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاينيف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل ال
 ؛)٩(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و

التزاماــا بــأن تعــزز وحتمــي، بــال متييــز، احلقــوق االقتــصادية تؤكــد أيــضا - ١٣ 
حبقـوق اإلنـسان، مـعالدولية املتعلقـةواالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية وفقا لاللتزامات

وتعتـرفحـسب االقتـضاء،،)١٠(مراعاة إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية
_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٩(
 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار )١٠(
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بأن كثريا مـن منظمـات الـشعوب األصـلية وممثلـي جمتمعـات الـشعوب األصـلية قـد أعربـوا يف
 خمتلف املنتديات عن قلقهم البـالغ إزاء العقبـات والتحـديات الـيت يواجهوـا مـن أجـل التمتـع
ــة ــاذ إجــراءات خاصــة ملكافحــة األســباب اجلذري ــدول اخت ــب بال ــذاء، وي ــاحلق يف الغ ــام ب الت

ــة ــدىالرتفــاع مــستويات اجلــوع وســوء التغذي  الــشعوب األصــليةعلــى حنــو غــري متناســب ل
 ها؛التمييز ضدواستمرار

 ضرورة إجراء مزيد من الدراسة ملفاهيم شىت تـشمل، ضـمن مفـاهيمتالحظ - ١٤ 
 وعالقة هذه املفاهيم باألمن الغذائي واحلـق يف الغـذاء، مـع“السيادة الغذائية”أخرى، مفهوم

ــىمراعــاة ضــرورة جتنــب أي ــأثري ســليب عل ــعت ــاحلق يف الغــذاء يف مجي ــشعوب ب ــع ال ــع مجي  متت
 األوقات؛

واجلهـــات الفاعلــة يف القطـــاع اخلـــاص، وكـــذلك إىل مجيـــع الـــدولتطلــب - ١٥ 
املنظمــات الدوليــة، كــل يف إطــار واليتــه، أن تــضع متامــا يف اعتبارهــا ضــرورة تعزيــز اإلعمــال

 الفعلي للحق يف الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛
اعدة الدوليـة، بنـاء علـى طلــب باحلاجـة إىل تعزيـز االلتـزام الــوطين واملـستقـر - ١٦ 

القيـام البلدان املتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال احلق يف الغذاء ومحايته على حنو تام، وإىل
ــارهم ــى مغــادرة دي ــذين أجــربوا عل ــة الــسكان ال ــة حلماي ــات وطني بــشكل خــاص بإرســاء آلي

 باحلق يف الغذاء؛وأراضيهم بسبب اجلوع أو بسبب حاالت طوارئ إنسانية تؤثر على التمتع
 املوارد التقنية واملاليـة مـن مجيـع املـصادرحلشد احلاجة إىل بذل اجلهودتؤكد - ١٧ 

لبلـدانل مبا يف ذلك ختفيـف عـبء الـديون اخلارجيـةوختصيصها واستخدامها على أمثل وجه،
 ؛تدام املسألمن الغذائيا الرامية إىل تنفيذ سياساتوطنيةتعزيز اإلجراءات الإىلالنامية، و

 جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة الـيت جتريهـاختتـامبا إىل التعجيلتدعو - ١٨ 
نتـائج إمنائيـة املنحـى كمـسامهة يف يئـة الظـروفالتوصـل بنجـاح إىلمنظمة التجارة العاملية و

 الدولية اليت تتيح اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء؛
ــصارتؤكــد - ١٩  ــذل ق ــدول أن تب ــع ال ــى مجي ــة أال يكــونأن عل ى جهــدها لكفال

لسياساا الدولية ذات الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية الدوليـة،
 أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛

بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل مـن أجـل مكافحـة اجلـوع والفقـر،تذكر - ٢٠ 
مية إىل إجياد مصادر إضافية لتوفري التمويل الـالزم ملكافحـة اجلـوعوتوصي مبواصلة اجلهود الرا

 والفقر؛
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 بــأن الوعــود الــيت مت التعهــد ــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيــة يف عــامتقــر - ٢١ 
 النصف مل يـتم الوفـاء ـا التغذية إىلا يف يعانون نقصعدد األشخاص الذين بتخفيض١٩٩٦
وكـاالت األمـموكـذلكملؤسـسات املاليـة واإلمنائيـة الدوليـة، مجيـع او مرة أخـرىتدعبعد، و

لتحقيـق اهلـدف املتمثـل يفوتوفري التمويل الـالزم، إىل إيالء األولويةاملعنية هااملتحدة وصناديق
 إعمـال، و٢٠١٥اجلوع مبقدار النـصف حبلـول عـاماألشخاص الذين يعانون منخفض نسبة

إعـالن األمـم و)٥(يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملياحلق يف الغذاء، على النحو املبـني
 ؛)٣(أللفيةاملتحدة ل

 أن إدماج الدعم الغذائي والتغـذوي يف هـدف متكـني مجيـعتؤكد من جديد - ٢٢ 
ــات مــن احلــصول علــى غــذاء كــاف ومــأمون ومغــذ لتلبيــة احتياجــام ــع األوق النــاس يف مجي

النتـشار الـشامللتـصديجـزء مـن ا ة نـشيطة وصـحيةوفقا ألفضليام مـن أجـل حيـاالغذائية
ــة البــشرية فــريوس نقــص ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/املناع والــسل واملالريــا)اإلي

 ؛واألمراض املعدية األخرى
ــث - ٢٣  ــىحتـ ــدول علـ ــة الـ ــة كافيـ يف احلـــق يف الغـــذاءإلعمـــال أن تـــويل أولويـ

 استراتيجياا اإلمنائية ونفقاا؛
 أمهية التعاون الدويل يف جمال التنمية وتقدمي املـساعدة اإلمنائيـة الدوليـة،دتؤك - ٢٤ 

، وال سـيما يف األنـشطة املتعلقــةالغـذائيالزراعـي ونتـاجزيـادة اإلباعتبارمهـا مـسامهة فعالـة يف
حباالت الطوارئ، من أجـل إعمـال احلـق يف الغـذاء وحتقيـق األمـن الغـذائي املـستدام، وتقـر يف

بأن كل بلد مـسؤول يف املقـام األول عـن كفالـة تنفيـذ الـربامج واالسـتراتيجياتالوقت نفسه
 الصدد؛ الوطنية يف هذا

ــضا - ٢٥  ــة التجــارةضــرورة أن تنظــر الــدول تؤكــد أي ــاق منظم األطــراف يف اتف
 يف تنفيــذ ذلــك االتفــاق)١١( بالتجــارةاملتــصلةالعامليــة املتعلــق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة

  التزام الدول األعضاء بتعزيز احلق يف الغذاء ومحايته؛مع مراعاةمة لألمن الغذائي،بطريقة داع
وســائر أصــحاب املــصلحة املتحــدةاألمــمبالــدول األعــضاء ومنظومــة يــب - ٢٦ 

ــيت ــيني دعــم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل التــصدي علــى وجــه الــسرعة ألزمــات الغــذاء ال املعن
 نقص التمويل جيرب برنـامج األغذيـة، وتعرب عن بالغ قلقها ألنتشهدها حاليا أفريقيا بأسرها

 ها اجلنوب األفريقي؛في يف خمتلف املناطق، مباالعاملي على خفض عملياته
_______________

تجاريـــة املتعـــددةك القانونيـــة املتـــضمنة لنتـــائج جولـــة أوروغـــواي للمفاوضـــات الالـــصكو :انظـــر )١١(
ــراكش يفاألطــراف، املوقعــ ــسان١٥ة يف م ــل/ ني ــام (١٩٩٤أبري ــاق الع ــة االتف ــة جمموع ــشورات أمان من

 ).GATT/1994-7بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة، رقم املبيع
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 مجيع املنظمات الدولية املعنية، مبـا فيهـا البنـك الـدويل وصـندوق النقـدتدعو - ٢٧ 
ر تـأثريا إجيابيـا يف احلـق يف الغـذاء، تشجيع الـسياسات واملـشاريع الـيت تـؤثمواصلةالدويل، إىل

الــشركاء احلــق يف الغــذاء يف تنفيــذهم للمــشاريع املــشتركة، وإىل دعــميراعــيوإىل كفالــة أن
استراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفادي اختاذ أي إجـراءات قـد

 سلبا؛ تؤثر فيه
وبالعمل الذي قـام )١٢( للمقرر اخلاصملؤقت بالتقرير امع التقدير يط علماحت - ٢٨ 

احلـق يفبه املقرر اخلاص األول الذي كلف ذه الوالية ومبا أبداه من التـزام مـن أجـل إعمـال
 الغذاء؛

ــرر اخلــاصتؤيــد - ٢٩  ــة املق ــذ والي ــيت مــددها ــا جملــس حقــوق تنفي ــصيغة ال ، بال
 ؛)١٣(٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول٢٧ املؤرخ٦/٢اإلنسان يف قراره

أنحلقـوق اإلنـسان ة األمـم املتحـدة الـسامية إىل األمني العـام ومفوضـتطلب - ٣٠ 
ــعيــوفرا ــشرية واملاليــةمجي ــةاملــوارد الب ــهالالزم ــذ مهــام واليت ــتمكني املقــرر اخلــاص مــن تنفي ل
 فعاال؛ تنفيذا

جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـةبالفعل بالعمل الذي قامت بهترحب - ٣١ 
بـشأن)١٩٩٩( ١٢ سـيما تعليقهـا العـام رقـم يف تعزيـز احلـق يف الغـذاء الكـايف، والوالثقافية

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة١١املادة(احلق يف الغذاء الكايف
مجلة أمور منها أن احلق يف الغذاء الكايف يـرتبط ارتباطـااللجنة الذي أكدت فيه)١٤()والثقافية

 حقـوق اإلنـسان األخـرىإلعمـالغـىن عنـه إلنـسان، وأنـه حـق الا بـصميم كرامـةمينفص ال
ــة حلقــوق اإلنــسان، و ــشرعة الدولي ــضا حــق الاملكرســة يف ال ــه أي ــةأن ــصله عــن العدال ميكــن ف

يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئيـة واجتماعيـة مالئمـة، علـى الـصعيدين ممااالجتماعية،
 حقــوق اإلنــسانكــل القــضاء علــى الفقــر وإعمــالترمــي إىل، علــى الــسواءالــوطين والــدويل

 للجميع؛

_______________

 .A/63/278انظر )١٢(
ــائق الرمس:انظــر )١٣( ــمالوث ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ،(A/63/53) ٥٣ي

 .الفصل األول، الفرع ألف
ـــالوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتماع:انظــر )١٤(  والتــصويب ٢ق رقــمـ، امللحــ٢٠٠٠ي،ـ

E/2000/22)و Corr.1(املرفق اخلامس ،. 
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ــشيـر - ٣٢  ــامتـ ــق العـ ــم  إىل التعليـ ــة)٢٠٠٢ (١٥رقـ ــصاديةللجنـ احلقـــوق االقتـ
 الـذي تالحـظ)١٥() مـن العهـد١٢  و١١ املادتـان( بشأن احلـق يف امليـاهواالجتماعية والثقافية

وارد مـستدامة مـن امليـاه لالسـتهالك البـشريفيه اللجنة مجلة أمـور منـها أمهيـة كفالـة تـوافر مـ
 والزراعة إعماال للحق يف الغذاء الكايف؛

ــد تؤكــد - ٣٣  ــدرجييمــن جدي ــدعم اإلعمــال الت  أن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة ل
للحــق يف الغــذاء الكــايف يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين الــيت اعتمــدها جملــس منظمــة األمــم

 تـشكل أداة عمليـة لتعزيـز إعمـال)٧(٢٠٠٤نوفمرب/ تشرين الثايناملتحدة لألغذية والزراعة يف
احلــق يف الغــذاء للجميــع وتــسهم يف حتقيــق األمــن الغــذائي وتــوفر بالتــايل أداة إضــافية لتحقيــق

 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛
ــنيترحــب - ٣٤  ــستمر ب املفوضــة الــسامية واللجنــة واملقــرر اخلــاص، بالتعــاون امل

 وتشجعهم على مواصلة تعاوم يف هذا الصدد؛
 جبميــع احلكومــات أن تتعــاون مــع املقــرر اخلــاص وأن تــساعده يف أداءيــب - ٣٥ 

مهمته وأن تزوده جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها وأن تنظر جـديا يف االسـتجابة لطلبـات
 يارة بلداا لتمكينه من الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛املقرر اخلاص بشأن ز

 الرابعـــة إىل املقـــرر اخلـــاص أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــاتطلـــب - ٣٦ 
 دراسـة القـضايابطـرق منـها وأن يواصـل عملـه،القـرار  عـن تنفيـذ هـذامؤقتـاتقريـراوالستني

 ؛إطار واليته احلاليةالناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغذاء يف
 املعنيـــة احلكومـــات ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــاتـــدعو - ٣٧ 
املنظمــــات واجلهــــات الفاعلــــة يف اتمــــع املــــدين ومعاهــــداتاملنــــشأة مبوجــــبيئــــاتاهلو

 بطـرق مع املقرر اخلـاص يف تنفيـذ واليتـه،بالكاملالتعاونإىلوالقطاع اخلاصاحلكومية غري
 قدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛منها ت

بند املعنـوناليف إطارستنيال الرابعة و مواصلة النظر يف املسألة يف دوراتقرر - ٣٨ 
 .“ ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز”

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

 
_______________

 .، املرفق الرابع)E/2003/22 (٢، امللحق رقم٢٠٠٣املرجع نفسه، )١٥(


