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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  احلق يف الغذاء  - ٦٧/١٧٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

املتحدة وما لـه مـن أمهيـة يف تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان               ميثاق األمم  تعيد تأكيد إذ    

  واحلريات األساسية للجميع ومحايتها،

مجيــع القــرارات واملقــررات الــسابقة املتعلقــة بــاحلق يف الغــذاء    د أيــضا تأكيــدوإذ تعيــ  

  املتخذة يف إطار األمم املتحدة،

الـذي يـنص علـى أن لكـل شـخص       )١(إىل اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان       وإذ تشري   

 واإلعـالن  صـحته ورفاهـه، مبـا يف ذلـك الغـذاء،     معيـشة مالئـم للحفـاظ علـى     احلق يف مـستوى     

ــامل ــة    الع ــضاء علــى اجلــوع وســوء التغذي ــم املتحــدة   )٢(ي للق ــةل وإعــالن األم ، وخباصــة )٣(أللفي

ى الفقــر املــدقع واجلــوع حبلــول  مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بالقــضاء علــ   ١ اهلــدف

  ،٢٠١٥ عام

إىل أحكــام العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة  أيــضاوإذ تــشري   

  ،العيش يف مأمن من اجلوعيف شخص  باحلق األساسي لكل يعترف فيهي ذال )٤(والثقافية

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(

منـشورات األمــــم املتحـــدة،     (١٩٧٤نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ١٦-٥العـاملي، رومـا،      ألغذيـة امـؤمتر    تقرير )٢(
  .، الفصل األول)A.75.II.A.3املبيع  رقم

  .٥٥/٢القرار  )٣(

  .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٤(
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إعـالن رومـا بـشأن األمـن الغـذائي العـاملي وخطـة عمـل مـؤمتر                   وإذ تضع يف اعتبارها     

مخـس سـنوات بعـد االنعقـاد،        :  القمـة العـاملي لألغذيـة      مـؤمتر  إعـالن  و )٥(القمة العـاملي لألغذيـة    

  ،)٦(٢٠٠٢ونيه ي/ حزيران١٣الذي اعتمد يف روما يف 

ــد تأكيــد    ــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم       وإذ تعي  التوصــيات العمليــة ال

اإلعمال التـدرجيي للحـق يف احلـصول علـى غـذاء كـاف يف سـياق األمـن الغـذائي الـوطين الـيت                   

  ،)٧(٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرينلألغذية والزراعة يف  املتحدة األمماعتمدها جملس منظمة 

مبـادئ رومـا اخلمـسة املتعلقـة بـاألمن الغـذائي العـاملي املـستدام              عيد أيضا تأكيـد   وإذ ت   

 تــشرين ١٦الــواردة يف إعــالن مــؤمتر القمــة العــاملي لألمــن الغــذائي الــذي اعتمــد يف رومــا يف    

  ،)٨(٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

متـشابكة غـري قابلـة      مترابطـة    أن مجيع حقـوق اإلنـسان عامليـة         تعيد كذلك تأكيد   وإذ  

بد من أن تعامل على الصعيد العاملي على حنو يتـوخى فيـه اإلنـصاف والتكـافؤ      تجزئة وأنه ال لل

  على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

اتيـة يـسودها الـسالم    ؤأن يئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية م       تعيد تأكيـد  وإذ    

تمكن سـ  الركيزة األساسية الـيت  واالستقرار على الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء هي    

  وللقضاء على الفقر،والتغذوي الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي 

أداة للـضغط الـسياسي أو االقتـصادي،     ك ضرورة أال يستخدم الغذاء      تأكيدوإذ تكرر     

 ،غذيـة ة العـاملي لأل ـــ ر القمـــ مؤمتإعـالن   وبشأن األمن الغذائي العـاملي      إعالن روما   كما جاء يف    

ضـرورة االمتنـاع عـن اختـاذ        وأمهية التعاون والتـضامن الـدوليني       الصدد تأكيد   يف هذا   تعيد  وإذ  

يثـــاق وتعـــرض األمـــن الغـــذائي املتتفـــق مـــع القـــانون الـــدويل و مـــن جانـــب واحـــد التـــدابري 

  للخطر، والتغذوي

ا  مـع مواردهـا وقـدرا     ناسـب  كل دولة استراتيجية تت    أن تعتمد  ضرورة ب واقتناعا منها   

بـشأن األمـن   تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف إعـالن رومـا          سـياق   يف  اخلاصة ا    األهدافلتحقيق  

ــة والتعــاون يف الوقــت نفــسه     الغــذائي العــاملي  علــى وخطــة عمــل مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذي

العامليـة  والتغذوي  حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي       دف إجياد دويل  القليمي و الصعيدين اإل 

_______________ 

  . األول، التذييلاجلزء، WFS 96/REPالوثيقة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،  )٥(

)٦( A/57/499املرفق ،.  

)٧( E/CN.4/2005/131املرفق ،.  

  .WSFS 2009/2انظر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة  )٨(
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 تنـسيق اجلهـود   ويكون فيـه املؤسسات واتمعات واالقتصادات    الترابط بني  يتزايد فيه عامل  يف  

  ضروريني،  أمرينوتقاسم املسؤوليات

 حلق يف احلـصول علـى  ا بالطابع املعقد ألزمة الغذاء العاملية اليت دد بانتهاك     وإذ تسلم   

جمتمعـة مـن قبيـل األزمـة      يعزى إىل عوامـل أساسـية عديـدة     على نطاق واسع الذيغذاء كاف 

املالية واالقتصادية العاملية وتدهور البيئة والتصحر وتأثري تغري املناخ العاملي والكوارث الطبيعيـة             

وانعدام التكنولوجيا املناسبة واالستثمارات وتدابري بناء القدرات الالزمـة ملواجهـة آثـار األزمـة           

ــدان، وال   ــن البلـ ــد مـ ــيما يف العديـ ــة   سـ ــدان الناميـ ــل البلـــ البلـ ــة   وأقـ ــدول اجلزريـ ــوا والـ دان منـ

  النامية، الصغرية

علــى العمــل علــى ضـمان مراعــاة منظــور حقــوق اإلنــسان يف التــدابري   وتـصميما منــها   

  املتخذة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل للتصدي ألزمة الغذاء العاملية،

 انتـشار الت حـا و إزاء عـدد الكـوارث الطبيعيـة واألمـراض     وإذ تعرب عن بالغ قلقهـا     

ــسنوات        ــك يف ال ــة علــى ذل ــار املترتب ــاخ وتفــاقم اآلث ــتغري املن ــسليب ل ــر ال اآلفــات ونطاقهــا واألث

األخرية، ممـا أدى إىل تكبـد خـسائر فادحـة يف األرواح وسـبل كـسب الـرزق وعـرض اإلنتـاج           

   للخطر، وخباصة يف البلدان النامية، والتغذويالزراعي واألمن الغذائي

ومنظـور   مـسألة التغذيـة      تراعـى فيـه   تبـاع ـج متعـدد القطاعـات         أن ا  علـى تشدد  وإذ   

يف مجيع القطاعات، مبا يف ذلك الزراعة والصحة وامليـاه والـصرف الـصحي      يراعي نوع اجلنس  

أمر ال بـد منـه لتحقيـق األمـن الغـذائي والتغـذوي علـى الـصعيد                   واحلماية االجتماعية والتعليم،  

  العاملي وإعمال احلق يف الغذاء،

إلدارة املـسؤولة حليـازة األراضـي ومـصائد         لـ  إىل املبادئ التوجيهيـة الطوعيـة         تشري وإذ  

 يفجلنــة األمــن الغــذائي العــاملي   الــيت أقرــااألمســاك والغابــات يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين

ــيت عقــدت  ٣٨ دورــا ــار١١يف  ال ــايو / أي ــس منظمــة  و ٢٠١٢م ــم املتحــدة ل جمل ــة األم ألغذي

  ،)٩(١٤٤ يف دورته والزراعة

ــة  مـــسار أمهيـــة عكـــس تؤكـــدوإذ     االخنفـــاض املـــستمر يف املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـ

  ،السواء  علىاحلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسيةالقيم املخصصة للزراعة، ب

ــسلم   ــن       وإذ ت ــضمان األم ــه ل ــاظ علي ــوجي الزراعــي واحلف ــوع البيول ــة التن ــة محاي بأمهي

  احلق يف الغذاء للجميع،الغذائي وكفالة 

_______________ 

  .، التذييل دالCL 144/9 (C 2013/20)منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة  )٩(
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بالــدور الـذي تـضطلع بــه منظمـة األمـم املتحــدة لألغذيـة والزراعــة،       وإذ تـسلم أيـضا    

بوصفها وكالة األمم املتحدة الرئيسية املعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملـها يف جمـال دعـم                

بطــرق منــها تقــدمي للحــق يف الغــذاء،  التــاماإلعمــال  كفالــةجهــود الــدول األعــضاء الراميــة إىل 

  املساعدة التقنية إىل البلدان النامية دعما لتنفيذ أطر األولويات الوطنية،

باإلعالن اخلتامي الذي اعتمد يف املؤمتر الـدويل ملنظمـة األمـم املتحـدة            وإذ حتيط علما    

لألغذيــة والزراعــة املعــين باإلصــالح الزراعــي والتنميــة الريفيــة الــذي عقــد يف بورتــو أليغــري،    

  ،)١٠(٢٠٠٦مارس / آذار١٠ربازيل يف ال

املـستقبل  “ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونـة            وإذ تشري   

 ٢٧ املـــــؤرخ ٦٦/٢٨٨رهـــــا الـــــيت أقرـــــا اجلمعيـــــة العامـــــة يف قرا” الـــــذي نـــــصبو إليـــــه

  ،٢٠١٢ يوليه/متوز

زمة األمن الغـذائي العامليـة الـيت أنـشأها       بفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأ      وإذ تنوه   

األمني العام، وإذ تؤيد مواصلة األمني العام بذل اجلهـود يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك مواصـلة             

  الغذاء، العمل مع الدول األعضاء ومع املقرر اخلاص لس حقوق اإلنسان املعين باحلق يف

امة اإلنسان ويتطلـب بالتـايل      انتهاكا لكر إهانة و يشكل   أن اجلوع  تعيد تأكيد   - ١  

  عليه؛ واإلقليمي والدويل من أجل القضاءالصعد الوطين اختاذ تدابري عاجلة على 

 مغـذ،   كـاف  مـأمون طعـام  يف احلـصول علـى       فـرد حق كـل      تأكيد أيضا تعيد  - ٢  

 أن يكـون يف   يف فـرد غـذاء كـاف واحلـق األساسـي لكـل           احلـصول علـى     يتفـق مـع احلـق يف         مبا

ــأمن ــوع مـ ــن اجلـ ــي ، مـ ــى       لكـ ــاظ علـ ــل واحلفـ ــو كامـ ــى حنـ ــو علـ ــن النمـ ــتمكن مـ ــه يـ قدراتـ

  والعقلية؛ البدنية

 أن أكثر من ثلث األطفال الذين ميوتـون سـنويا قبـل     أنه من غري املقبول   ترى    - ٣  

بلــوغ ســن اخلامــسة ميوتــون بــسبب أمــراض متــصلة بــاجلوع، حــسب تقــديرات منظمــة األمــم  

عانون نقصا مزمنا يف التغذيـة، حـسب تقـديرات    املتحدة للطفولة، وأن عدد األشخاص الذين ي      

 مليــون شــخص يف مجيــع أحنــاء ٨٧٠منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، يــصل إىل حنــو 

العامل، وأن عددا إضافيا من األشخاص يبلغ بليون شخص يعانون سـوء تغذيـة حـاد، ألسـباب         

ذكرته منظمة األغذيـة     ب ما منها أزمة الغذاء العاملية، يف حني أنه ميكن لكوكب األرض، حس          

  يكفي إلطعام كل البشر يف العامل بأسره؛ والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما

_______________ 

  .، التذييل زايC 2006/REPمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة  )١٠(
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تــزال   إزاء اآلثــار املترتبــة علــى أزمــة الغــذاء العامليــة الــيت ال تعــرب عــن قلقهــا  - ٤  

تؤدي إىل تبعات جسيمة بالنسبة إىل أشد النـاس فقـرا وضـعفا، وخـصوصا يف البلـدان الناميـة،                    

زداد تفاقما من جـراء األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة وإزاء اآلثـار الـيت تترتـب علـى هـذه            وت

 األزمـــة بـــصفة خاصـــة يف كـــثري مـــن البلـــدان املـــستوردة الـــصافية لألغذيـــة، وخباصـــة يف أقـــل

  منوا؛ البلدان

العـامل    يفاألشخاص الـذين يعـانون اجلـوع   أن عدد   من  عرب عن بالغ قلقها     ت  - ٥  

نقـص    يف املائة من سكان العـامل الـذين يعـانون مـن    ٩٨ أنل مرتفعا بشكل غري مقبول و     ال يزا 

 تقرير منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة           كما جاء يف   ،غذية يعيشون يف البلدان النامية    الت

  ؛”٢٠١٢حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام “املعنون 

تيــات يتعرضــن أكثــر مــن غريهــن للجــوع   ألن النــساء والفب عــن قلقهــارعــت  - ٦  

يعزى جزئيا إىل انعدام املساواة بـني اجلنـسني    وانعدام األمن الغذائي والتغذوي والفقر، وهو ما 

والتمييز، وألن احتماالت وفاة الفتيات يف العديد من البلدان من جراء سوء التغذيـة واإلصـابة               

مـاالت وفـاة الفتيـان وألن التقـديرات     بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقايـة منـها هـي ضـعف احت      

  تشري إىل أن نسبة النساء الاليت يعانني من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛

ــدول عتــشج  - ٧   ــع ال ــني      مجي ــدام املــساواة ب ــى اختــاذ إجــراءات للتــصدي النع  عل

يف تعــرض النـساء والفتيــات لــسوء  ذلـك  سهم لتمييــز ضـد املــرأة، وخباصـة حيثمــا يــ  اجلنـسني وا 

كفالـة   التغذية، مبا يف ذلك تدابري تكفل اإلعمال التام وعلى قدم املساواة للحق يف الغـذاء، مـع           

امتالكهـا،   تكافؤ فرص حصول املرأة على املـوارد، مبـا فيهـا الـدخل واألرض وامليـاه واحلـق يف                

وإتاحة فرص احلصول على حنو تام ومتكافئ علـى التعلـيم والعلـم والتكنولوجيـا لتمكينـها مـن        

  وفري الغذاء لنفسها وألسرا؛ت

  املقرر اخلاص لـس حقـوق اإلنـسان املعـين بـاحلق يف الغـذاء علـى أن                 تشجع  - ٨  

 يف األنــشطة الــيت يقــوم ــا  املراعــي لنــوع اجلــنسيواصــل العمــل علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور  

آليـات  لالضطالع بواليته، وتـشجع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومجيـع هيئـات و          

األمم املتحدة األخرى املعنية مبسأليت احلق يف الغذاء وانعدام األمن الغذائي على إدمـاج منظـور             

  سياساا وبراجمها وأنشطتها يف هذا الصدد؛  يفيراعي نوع اجلنس

 ضرورة كفالـة أن تـشمل بـرامج تقـدمي األغذيـة املأمونـة واملغذيـة                 تعيد تأكيد   - ٩  

  ون ميسرة هلم؛األشخاص ذوي اإلعاقة وأن تك

ــد االقتــضاء  يــب  - ١٠   ــدول، وعن ــع ال ــة  ب  جبمي ــةاملنظمــات الدولي  أن تتخــذ، املعني

لــدى  و، وخباصــة أثنــاء فتــرة احلمــل،تــدابري ــدف إىل مكافحــة نقــص التغذيــة لــدى األمهــات 
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ــار   ــيت الاألطفــال واآلث ــداركها  ال ــة املبكــرة،    ميكــن ت ــة الطفول ــزمن يف مرحل ــة امل ــنقص التغذي  ل

  ؛للغرض نفسه، وأن تدعم برامج  إىل سن الثانيةتاريخ الوالدة الفترة من  يفوخباصة

اإلعمـال الكامـل   تـؤدي تـدرجييا إىل     خطـوات  مجيع الدول على اختـاذ       تشجع  - ١١  

مـن العـيش    اليت متكن كـل فـرد  األوضاع ب لنهوض لخطواتللحق يف الغذاء، مبا يف ذلك اختاذ  

لتمتـع الكامـل بـاحلق يف الغـذاء، وعلـى       اوقت ممكـن   سرعيف أ اليت تكفل   اجلوع و يف مأمن من    

  ؛وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع

 بالتقــدم الــذي أحــرز عــن طريــق التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف البلــدان  تقــر  - ١٢  

يتصل باألمن الغذائي وتنمية اإلنتـاج الزراعـي مـن أجـل اإلعمـال الكامـل          واملناطق النامية فيما  

  للحق يف الغذاء؛

 أن حتــسني احلــصول علــى املــوارد اإلنتاجيــة واالســتثمار العــام يف جمــال تؤكــد  - ١٣  

التنميــة الريفيــة عنــصران أساســيان مــن أجــل القــضاء علــى اجلــوع والفقــر، وخباصــة يف البلــدان 

النامية، بطرق منها تشجيع االستثمارات يف التكنولوجيات املناسبة ملشاريع الـري وإدارة امليـاه              

  جم من أجل احلد من التأثر مبوجات اجلفاف؛الصغرية احل

يف الغـذاء    د األمسـاك يف إعمـال احلـق       ئ لقطاع مـصا   البالغ األمهية باإلسهام   قرت  - ١٤  

ــق األمـــــن الغـــــذائي وإســـــهام صـــــغار        يف األمـــــن الغـــــذائي احمللـــــي يف  نصياديالـــــوحتقيـــ

  الساحلية؛ اتمعات

يعـانون اجلـوع يعيـشون يف      يف املائة مـن األشـخاص الـذين          ٨٠ بأن    أيضا تقر  - ١٥  

ــة وأن  ــهم مــن صــغار املــزارعني وأن هــؤالء األشــخاص عرضــة    ٥٠املنــاطق الريفي ــة من   يف املائ

بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغـذائي، نظـرا الرتفـاع تكلفـة مـدخالت اإلنتـاج واخنفـاض                   

عيـة األخـرى    املزارع، وبأن احلصول على األراضي واملياه والبذور واملـوارد الطبي          اإليرادات من 

يشكل حتديا متزايدا يواجهه فقراء املنتجني وبأن السياسات الزراعية املـستدامة واملراعيـة لنـوع              

اجلنس أداة مهمة لتعزيـز إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي واالئتمـان الريفـي والتـأمني يف           

تنميـة الريفيـة   الريف واملساعدة التقنية وما يـرتبط بـذلك مـن تـدابري لتحقيـق األمـن الغـذائي وال            

وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إىل صغار املزارعني واتمعات اليت تعتمـد علـى صـيد األمسـاك           

بطرق منها تيسري وصول منتجاـا إىل األسـواق الوطنيـة والدوليـة ومتكـني               واملؤسسات احمللية،   

صغار املنتجني، وخباصة النساء، يف سالسل األنشطة املضيفة للقيمة، عنـصر أساسـي يف حتقيـق             

  الغذاء؛ األمن الغذائي وإعمال احلق يف

  أمهيــة مكافحــة اجلــوع يف املنــاطق الريفيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود تؤكــد  - ١٦  
وطنيــة مدعومــة بــشراكات دوليــة مــن أجــل وقــف التــصحر وتــدهور األراضــي، وعــن طريــق    
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ــاف األراضــي،        ــصدي خلطــر جف ــة املالئمــة بوجــه خــاص للت ــسياسات العام االســتثمارات وال
وتدعو يف هذا الصدد إىل التنفيـذ الكامـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان            

  ؛)١١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/يد واليت تعاين من اجلفاف الشد

 علـى   )١٢( يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       تـصبح بعـد أطرافـا     الدول اليت مل     حتث  - ١٧  
أن تنظر يف أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل األولويـة يف أن تـصبح أطرافـا يف املعاهـدة              

  ؛)١٣(ةألغذية والزراعل املوارد الوراثية النباتية الدولية بشأن

، وتـسلم   )١٤(إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية            إىل   تشري  - ١٨  
بــأن كــثريا مــن منظمــات الــشعوب األصــلية وممثلــي الــشعوب األصــلية قــد أعربــوا يف خمتلــف     

التمتــع التــام  كفالــةاملنتــديات عــن قلقهــم البــالغ إزاء العقبــات والتحــديات الــيت يواجهوــا يف   
    يـب بالـدول اختـاذ إجـراءات خاصـة ملكافحـة األسـباب اجلذريـة الرتفـاع                  باحلق يف الغـذاء، و

ــة لــدى الــشعوب األصــلية بقــدر أكــرب مــن غريهــا واســتمرار       مــستويات اجلــوع وســوء التغذي
  ها؛ضد التمييز

الــسيادة “ مفهــوم مــن قبيــل ضــرورة مواصــلة دراســة مفــاهيم شــىت،  تالحــظ  - ١٩  
 ذائي واحلق يف الغذاء، مع مراعاة ضـرورة جتنـب أي  ، وعالقة هذه املفاهيم باألمن الغ   ”الغذائية

  تأثري سليب يف متتع مجيع الناس باحلق يف الغذاء يف مجيع األوقات؛

ــب  - ٢٠   ــاع اخلــاص واملنظمــات      تطل ــة يف القط ــات الفاعل ــدول واجله ــع ال  إىل مجي
 الغـذاء   الدولية أن تضع متاما يف اعتبارها، كل يف إطار واليتها، ضرورة تعزيـز إعمـال احلـق يف                 

  للجميع بشكل فعلي، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

 بضرورة تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلـب البلـدان    تقر  - ٢١  
إعمــال احلــق يف الغــذاء ومحايتــه علــى حنــو تــام، والقيــام    مــن أجــلاملتــضررة وبالتعــاون معهــا، 

ــشكل خــاص بإرســاء آل  ــارهم      ب ــادرة دي ــى مغ ــذين أجــربوا عل ــسكان ال ــة ال ــة حلماي ــات وطني ي
  وأراضيهم بسبب اجلوع أو بسبب حاالت طوارئ إنسانية تؤثر يف التمتع باحلق يف الغذاء؛

 املـوارد التقنيـة واملاليـة مـن مجيـع املـصادر      حلـشد   بـذل اجلهـود   ضـرورة  تؤكـد   - ٢٢  
لبلـدان   لفيـف عـبء الـديون اخلارجيـة     مبا يف ذلـك خت  وختصيصها واستخدامها على أمثل وجه،    

  ؛ املستدامألمن الغذائيا الرامية إىل تنفيذ سياسات وطنيةالنامية، وتعزيز اإلجراءات ال

_______________ 

  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١١(

  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )١٢(

  .٤٣٣٤٥، الرقم ٢٤٠٠املرجع نفسه، الد  )١٣(

  .، املرفق٦١/٢٩٥القرار  )١٤(
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إىل التعجيل باختتـام جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة الـيت جتريهـا                 تدعو  - ٢٣  

مهة يف يئـة الظـروف     منظمة التجارة العامليـة والتوصـل بنجـاح إىل نتـائج إمنائيـة املنحـى للمـسا                

  الدولية اليت تتيح اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء؛

ــة أال يكــون       ضــرورة تؤكــد  - ٢٤   ــدها لكفال ــصارى جه ــدول ق ــع ال ــذل مجي أن تب

لسياساا الدولية اليت هلا طـابع سياسـي واقتـصادي، مبـا يف ذلـك االتفاقـات التجاريـة الدوليـة،               

  لدان أخرى؛احلق يف الغذاء يف ب يفأي تأثري سليب 

 مكافحة اجلـوع والفقـر،   من أجل   العمل  ب املتعلقبأمهية إعالن نيويورك     تذكر  - ٢٥  

وتوصي مبواصلة اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتوفري التمويل الـالزم ملكافحـة اجلـوع               

   املعدية؛ غرياألمراضووالفقر 

ة العــاملي لألغذيــة يف عــام  بــأن الوعــود الــيت مت التعهــد ــا يف مــؤمتر القمــ تقــر  - ٢٦  

 خبفض عدد األشـخاص الـذين يعـانون نقـصا يف التغذيـة إىل النـصف مل يـتم الوفـاء ـا                     ١٩٩٦

و مـرة  تـدع بعد، وتنوه، يف الوقت نفسه، باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف هـذا الـصدد، و            

 إىل املعنيـة  ها وصـناديق  وكاالت األمم املتحـدة   و مجيع املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية       أخرى

األشـخاص الـذين    لتحقيق اهلدف املتمثل يف خفـض نـسبة         وتوفري التمويل الالزم    إيالء األولوية   

النحـو املبــني     احلـق يف الغـذاء، علـى   إعمـال  و٢٠١٥اجلوع مبقدار النصف حبلـول عـام    يعانون  

  ؛)٣(أللفيةل إعالن األمم املتحدةو )٥(يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي

  أن تعزيز الدعم الغذائي والتغذوي، دف متكـني مجيـع النـاس يف             تعيد تأكيد   - ٢٧  

مجيـع األوقـات مـن احلـصول علـى غـذاء كـاف مـأمون مغـذ مبـا يلـيب احتياجـام مـن األغذيــة              

، جـزء مـن اجلهـود الـشاملة املبذولـة           من أجل حياة نـشيطة وصـحية      ناسب خيارام الغذائية    وي

متالزمـة  /املناعـة البـشرية   فـريوس نقـص  النتـشار   لتـصدي اللنهوض بالصحة العامة، مبا يف ذلك      

  ؛ والسل واملالريا واألمراض املعدية األخرى)اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

ــث  - ٢٨   ــى  حتـ ــدول علـ ــو الـ ــةيل أولويـــة أن تـ ــال  كافيـ ــق يف الغـــذاء إلعمـ  يف احلـ
  ؛التنمية يف جمالاستراتيجياا ونفقاا 

 أمهيــة التعــاون الــدويل واملــساعدة اإلمنائيــة الدوليــة، باعتبارمهــا مــسامهة تؤكــد  - ٢٩  

ــاج الغــذائي ومــشاريع      ــا واإلنت ــة يف التوســع الزراعــي والنــهوض بالزراعــة واســتدامتها بيئي فعال

تعلقة بتنوع احملاصيل واملاشية واالبتكارات املؤسـسية، مـن قبيـل املـصارف األهليـة              االستيالد امل 

، ويف تقـدمي املـساعدات اإلنـسانية الغذائيـة          معارض البـذور   و مدارس املزارعني امليدانية  للبذور و 

يف سياق األنشطة املتعلقة حبـاالت الطـوارئ، مـن أجـل إعمـال احلـق يف الغـذاء وحتقيـق األمـن                       
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ستدام، وتقر يف الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقـام األول عـن كفالـة تنفيـذ           الغذائي امل 

  الصدد؛ برامج واستراتيجيات وطنية يف هذا

ــضا   - ٣٠   ــة التجــارة     تؤكــد أي ــاق منظم ــدول األطــراف يف اتف  ضــرورة أن تنظــر ال

لــــك  يف تنفيـــذ ذ )١٥(العامليـــة املتعلــــق جبوانـــب حقــــوق امللكيـــة الفكريــــة املتـــصلة بالتجــــارة    

ــز احلــق يف       االتفــاق ــزام الــدول األعــضاء بتعزي بطريقــة داعمــة لألمــن الغــذائي، مــع مراعــاة الت

  ومحايته؛ الغذاء

ــة األخــرى   املتحــدة األمــمبالــدول األعــضاء ومنظومــة   يــب  - ٣١   واجلهــات املعني

اجلهــــود الوطنيــــة الراميــــة إىل التــــصدي علـــى وجــــه الــــسرعة ألزمــــات الغــــذاء الــــيت   دعـــم 

 نقـص  أفريقيـا بأسـرها، وخباصـة القـرن األفريقـي، وتعـرب عـن بـالغ قلقهـا ألن           حاليـا  تشهدها

هـــا في يف خمتلــف املنـــاطق، مبــا   برنـــامج األغذيــة العـــاملي علــى خفــض عملياتـــه     جيــرب التمويــل  

  األفريقي؛ اجلنوب

 مجيع املنظمات الدولية املعنيـة، مبـا فيهـا البنـك الـدويل وصـندوق النقـد                  تدعو  - ٣٢  

اصــلة تـشجيع الــسياسات واملـشاريع الــيت تـؤثر تــأثريا إجيابيـا يف احلــق يف الغــذاء     الـدويل، إىل مو 

وكفالـة أن يراعــي الــشركاء احلــق يف الغــذاء يف تنفيـذ املــشاريع املــشتركة ودعــم اســتراتيجيات   

دي اختــاذ أي إجــراءات قــد تــؤثر    الــدول األعــضاء الراميــة إىل إعمــال احلــق يف الغــذاء وتفــا      

  سلبا؛ فيه

  ؛)١٦( للمقرر اخلاص بالتقرير املؤقتعلما مع التقديريط حت  - ٣٣  

ــد  - ٣٤   ــة املقــرر اخلــاص  تؤي ــذ والي ــوق     تنفي ــيت مــددها ــا جملــس حق ــصيغة ال ، بال

  ؛)١٧(٢٠١٠مارس / آذار٢٤ املؤرخ ١٣/٤اإلنسان يف قراره 

 أنحلقـوق اإلنـسان      ة األمـم املتحـدة الـسامي      ة إىل األمني العـام ومفوضـ      تطلب  - ٣٥  

لتمكني املقرر اخلاص من تنفيـذ مهـام واليتـه    الالزمة املوارد البشرية واملالية  مجيع  يواصال توفري 

  فعال؛ على حنو

_______________ 

الــصكوك القانونيــة املتــضمنة لنتــائج جولــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة املتعــددة األطــراف،  : انظــر )١٥(
ــل /نيــسان ١٥مــراكش يف  املوقعــة يف ــة جمموعــة االتفــاق العــام    (١٩٩٤أبري ــشورات أمان ــشأن التعريفــات  من ب

  ).GATT/1994-7اجلمركية والتجارة، رقم املبيع 

  .A/67/268انظر  )١٦(

، الفـصل  (A/65/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـم       :  انظر  )١٧(
  .الثاين، الفرع ألف
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 جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة      بالفعـل    بالعمل الذي قامت به      ترحب  - ٣٦  

 ١٢ رقــم  تعليقهــا العــام خباصــة غــذاء كــاف، و  احلــصول علــى والثقافيــة يف تعزيــز احلــق يف  

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص  ١١املــادة (غــذاء كــاف احلــصول علــى حلــق يف ابــشأن ) ١٩٩٩(

مجلـة أمـور منـها أن    اللجنـة   الـذي أكـدت فيـه       )١٨()باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

حــق  إلنــسان وأنــها وثيقــا بــصميم كرامــة غــذاء كــاف يــرتبط ارتباطــا  احلــصول علــىاحلــق يف

أنـه  ى املكرسة يف الشرعة الدولية حلقـوق اإلنـسان و          حقوق اإلنسان األخر   إلعمالغىن عنه    ال

يستلزم انتـهاج سياسـات اقتـصادية وبيئيـة          مماميكن فصله عن العدالة االجتماعية،       أيضا حق ال  

القـضاء علـى الفقـر     ترمـي إىل ،  على السواءواجتماعية مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل   

  وإعمال حقوق اإلنسان للجميع؛

احلقـــوق االقتـــصادية   للجنـــة ) ٢٠٠٢ (١٥رقـــم   ىل التعليـــق العـــام  إتـــشري  - ٣٧  

 الذي الحظـت    )١٩() من العهد  ١٢  و ١١ املادتان( املتعلق باحلق يف املياه      واالجتماعية والثقافية 

فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية كفالة احلـصول علـى مـوارد امليـاه بـشكل مـستدام لالسـتهالك            

   احلصول على غذاء كاف؛البشري والزراعة إعماال للحق يف

 أن املبـــادئ التوجيهيـــة الطوعيـــة لـــدعم اإلعمـــال التـــدرجيي       تعيـــد تأكيـــد   - ٣٨  

احلــصول علــى غــذاء كــاف يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين الــيت اعتمــدها جملــس      يف للحــق

 تـشكل أداة عمليـة   )٧(٢٠٠٤نـوفمرب   /األمم املتحدة لألغذية والزراعـة يف تـشرين الثـاين          منظمة

ــايل أداة       ــوفر بالت ــق األمــن الغــذائي وت ــع وتــسهم يف حتقي ــز إعمــال احلــق يف الغــذاء للجمي لتعزي

ــداف       ــا األهـ ــا فيهـ ــا، مبـ ــا دوليـ ــق عليهـ ــة املتفـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــافية لتحقيـ ــواردة يف إضـ  الـ

  أللفية؛ا إعالن

ن تــساعده يف أداء  جبميــع احلكومــات أن تتعــاون مــع املقــرر اخلــاص وأ يــب  - ٣٩  

مهمته وأن تزوده جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها وأن تنظـر جـديا يف االسـتجابة لطلبـات              

  املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداا لتمكينه من الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛

ــة  إىل املقـــرر اخلـــاص أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا تطلـــب  - ٤٠    الثامنـ

 وأن يواصـل عملـه، بطـرق منـها دراسـة القــضايا      القــرار  عـن تنفيـذ هـذا   مؤقتـا تقريـرا  ستني والـ 

  ؛الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغذاء، يف إطار واليته احلالية

_______________ 

ــر )١٨( ــس االقتـــصادي واالجتماع : انظـ ــة للمجلـ ــائق الرمسيـ ـــالوثـ ــ٢٠٠٠ي، ــ ــم ـ، امللحـ ــصويب٢ق رقـ   والتـ
E/2000/22) و Corr.1(املرفق اخلامس ،.  

  .، املرفق الرابع)E/2003/22 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٣املرجع نفسه،  )١٩(
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 املعنيـــة احلكومـــات ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا  تـــدعو  - ٤١  

 املنظمـــات غـــريعلـــة يف اتمـــع املـــدين واملنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات واجلهـــات الفايئـــات اهلو

 بطـرق  مع املقـرر اخلـاص يف تنفيـذ واليتـه،        التعاون على حنو تام   إىل  والقطاع اخلاص   احلكومية  

  منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛

بنـد املعنـون   اليف إطار ستني ال الثامنة و مواصلة النظر يف املسألة يف دورا   تقرر  - ٤٢  

  .” ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز“

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


