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  جملس حقوق اإلنسان
  السابعةاالستثنائية الدورة 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢

 ،)*ية اإلسـالم  - مجهوريـة   (، إندونيسيا، أوروغـواي، إيـران       *إكوادور،  *إسبانيا
، اجلماهريية العربية *، بوليفيا، تونس*، بوركينا فاسو*، بوتان*، الربازيل، بنما*البحرين
مجهورية الو  ،  *، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    *، اجلمهورية الدومينيكية  *الليبية

، غواتيمـاال، الفلـبني،     *، جيبويت، سري النكا، سويسرا، شيلي     *الدميقراطية الشعبية 
  ،*مـايل، ماليزيـا، املكـسيك، ملـديف       ، كوبا،   )* البوليفارية - مجهورية   (فرتويال
  مشروع قرار*: ، اليونان*، هندوراس*، نيكاراغوا، هاييت*، نيبال*موزامبيق      

 احلـق يف    مالأزمة الغذاء العاملية من تأثري سليب على إع       لتفاقم  ما    - /... ٧
   للجميعالغذاء

  إن جملس حقوق اإلنسان،

،  املعتمدة يف إطار األمم املتحدةالسابقة بشأن مسألة احلق يف الغذاءواملقررات إىل مجيع القرارات  إذ يشري 
 وقرار جملس حقوق اإلنـسان      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٦٤اجلمعية العامة   وال سيما قرار    

  ،٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧ املؤرخ ٧/١٤

 اليت تنص على أنه جيوز جمللس       ٦٠/٢٥١ق قرار اجلمعية العامة      من منطو  ١٠إىل الفقرة   وإذ يشري أيضاً      
حقوق اإلنسان عقد دورات استثنائية، عند االقتضاء، بناء على طلب من أحد أعضاء اجمللس حيظى بتأييد ثلـث                  

  أعضاء اجمللس،

مستوى  الذي ينص على أن لكل شخص احلق يف          ، إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     كذلك وإذ يشري  
اإلعالن العاملي للقضاء على اجلـوع      إىل  مبا يف ذلك الغذاء، و    ،   وألسرته معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له     

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 وال سيما اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتمثـل يف             ، وإعالن األمم املتحدة لأللفية    ،وسوء التغذية 
  ،٢٠١٥القضاء على اجلوع والفقر املدقع حبلول عام 

وال سـيما    كذلك إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            ذ يشري وإ 
 وبواجـب الـدول يف   عترف باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،    منه اليت ت  ) ٢(١١املادة  

زمة إلعمال هذا احلق، وذلك بتحسني القيام، على املستوى الفردي وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ التدابري الال        
ن الغـذائي العـاملي،     ـأن األم ـإعالن روما بش  وإذ يضع يف اعتباره     طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية،       

مخس سنوات بعـد  :  وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية،١٩٩٦ لعام ر القمة العاملي لألغذية  ـوخطة عمل مؤمت  
  ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣روما يف االنعقاد، الذي اعتمد يف 

ويوصي مبواصلة  إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر          وإذ يضع يف اعتباره أيضاً        
  اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر،

يف غذاء كاف يف سـياق       طرد للحق التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال امل    اخلطوط  " من جديد    وإذ يؤكد  
  / اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة يف تـشرين الثـاين                ،"القطرياألمن الغذائي   

  ،٢٠٠٤نوفمرب 

ناوهلا جيب تأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة، وأنه        أيضاً   من جديد  وإذ يؤكد  
   وبنفس القدر من االهتمام،،ادل ومتكافئ، وعلى قدم املساواةعلى الصعيد العاملي على حنو ع

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السالم واالستقرار،  كذلكوإذ يؤكد من جديد 
ن سواء، هي الركيزة األساسية اليت متكن الدول من إيالء أولوية كافية لألم           العلى الصعيدين الوطين والدويل على      

  الغذائي وللقضاء على الفقر،

 يتعرض فيها احلق يف الغذاء الكايف خلطر        قم أزمة الغذاء العاملية احلالية، اليت     بالطابع املعقد لتفا  وإذ يسلِّم     
 والناشئة عن تضافر عدة عوامل رئيسية، منها عوامل تتعلق باالقتصاد الكلي، والـيت              ،واسعاالنتهاك على نطاق    

التدهور البيئي والتصحر والتغري العاملي للمناخ والكوارث الطبيعية واالفتقار إىل التكنولوجيـا            تتأثر سلبياً أيضاً ب   
  الالزمة ملعاجلة تأثريها، وخباصة يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منواً،

 تعاين   حالة سدس سكان العامل، وخاصة يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منواً اليت             وإذ يضع يف اعتباره     
اجلوع وسوء التغذية وعدم االستقرار الغذائي، وإذ يشعر باجلزع ملا ألزمة الغذاء العاملية الراهنة من آثار شـديدة       
  على البلدان املستوردة الصافية لألغذية، وال سيما أقل البلدان منـواً يف أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة                   

  ومنطقة الكارييب،

 على أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يقدم مساعدته إىل السكان احملتاجني بصورة فعالة ومنسقة، وإذ يشدد  
مبوافقة البلد املتأثر وبناء على نداء منه، بغية ضمان أن تصل هذه املساعدة اإلنسانية، وال سيما توريد األغذية، إىل 

  السكان املتأثرين،
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  نشأها األمني العام، وإذ يؤيد مواصلة األمني العام جهـوده يف          بفرقة عمل األمم املتحدة اليت أ     وإذ ينوه     
  هذا الصدد،

قوض على حنو خطري إعمال احلـق يف        اليت ت أزمة الغذاء العاملية    تفاقم   إزاء   يعرب عن بالغ القلق     - ١  
  ؛الغذاء للجميع

ائية لأللفية،   ألن هذه األزمة هتدد بزيادة صعوبة حتقيق األهداف اإلمن         يعرب عن بالغ القلق أيضاً      - ٢  
  ؛٢٠١٥ املتمثل يف خفض نسبة من يعانون اجلوع مبقدار النصف حبلول عام ١وال سيما اهلدف رقم 

 من الدول، على املستوى الفردي وعن طريق التعاون واملساعدة على املستوى الـدويل،              يطلب  - ٣  
يع التدابري الالزمة لضمان إعمال احلق ومن املؤسسات املتعددة األطراف وسائر اجلهات املعنية ذات الصلة، اختاذ مج

يف الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، ودرس إعادة النظر يف أي سياسة أو تدبري ميكن أن يكون لـه       
تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما حق كل إنسان يف أن يعيش يف مأمن من اجلوع، وذلك قبل وضع 

  هذا التدبري؛مثل هذه السياسة أو 

 تبذل قصارى اجلهود لتلبية االحتياجات      على أنه يقع على عاتق الدول التزام أساسي بأن         يشدد  - ٤  
الغذائية احليوية لسكاهنا، وخباصة احتياجات الفئات واألسر الضعيفة، من خالل وسائل منها تعزيز برامج مكافحة 

هلذا الغرض، بينما ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم، عن طريق سوء التغذية لدى األم والطفل، وزيادة اإلنتاج احمللي 
استجابة منسقة وبناء على الطلب، بدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية من حيث توفري املساعدة الالزمة لزيادة إنتاج                

ئيـة  األغذية، وخباصة عن طريق نقل التكنولوجيا، واملساعدة اهلادفة إىل التشجيع على زراعـة احملاصـيل الغذا               
  األساسية، واملعونة الغذائية؛ 

 من الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومن سائر اجلهات املعنية باألمر املشاركة على حنو               يطلب  - ٥  
فعال يف املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي وحتديات تغري املناخ والطاقة األحيائية، الذي تنظمه منظمـة                 

، ويأخذ علماً، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ إىل ٣والزراعة والذي سيعقد يف روما يف الفترة من األمم املتحدة لألغذية 
 ٢٠يف الوقت نفسه، بالنتائج اليت أسفر عنها االجتماع اخلاص للمجلس االقتصادي واالجتماعي الذي عقـد يف                 

  ؛٢٠٠٨مايو /أيار

امي حلقوق اإلنسان وإىل املقرر      منظمة األغذية والزراعة إىل توجيه دعوة إىل املفوض الس         يدعو  - ٦  
اخلاص املعين باحلق يف الغذاء حلضور املؤمتر الرفيع املستوى السالف الذكر واملشاركة فيه على حنو فعال، مبا يساعد 

  على إدراج منظور حقوق اإلنسان يف صلب حتليل أزمة الغذاء العاملية، مع التركيز على إعمال احلق يف الغذاء؛

رر اخلاص أن يقدم إىل الدورة الثامنة جمللس حقوق اإلنسان عرضاً عن مشاركته يف  من املقيرجو  - ٧  
 من املنطوق، وعن توصياته األولية فيما يتعلق باإلجراءات املطلوب اختاذها على  ٥االجتماع املشار إليه يف الفقرة      

م أزمة الغذاء الراهنة اليت ُيدعى      مجيع املستويات لتعزيز واحترام ومحاية احلق يف الغذاء والتحرر من اجلوع يف خض            
  فيها إىل اختاذ إجراءات لتعزيز األمن الغذائي يف األجلني املتوسط والطويل؛
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من املقرر اخلاص أن يقدم إىل الدورة التاسعة جمللس حقوق اإلنسان تقريراً عن تأثري              يرجو أيضاً     - ٨  
املطلوبة من منظور حقوق اإلنسان، وأن يدعو الدول        أزمة الغذاء العاملية على احلق يف الغذاء وعن وسائل العالج           
  وسائر األطراف الفاعلة ذات الصلة إىل إبداء مالحظاهتا عليه؛

 من املفوض السامي حلقوق اإلنسان أن يوجه عناية مجيع املنظمات والوكـاالت             يرجو كذلك   - ٩  
  الدولية ذات الصلة إىل هذا القرار؛

باحلق يف الغذاء أن يثابر على موافاة جملـس حقـوق اإلنـسان              إىل املقرر اخلاص املعين      يطلب  - ١٠  
  .واجلمعية العامة مبا يستجد من تطورات بشأن هذه املسألة

  . أن يبقى باستمرار على علم بتنفيذ هذا القراريقرر  - ١١  

 -  -  -  -  - 


