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  جملس حقوق اإلنسان
  السابعةاالستثنائية الدورة 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢

  مشروع قرار: كوبا
ما لتردي أزمة الغذاء العاملية النامجة عن أمور منها االرتفاع الشديد   - /... ٧

   احلق يف الغذاءمالار األغذية من تأثري سليب على إعسعأيف 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

  ،٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧ املؤرخ ٧/١٤

مـستوى  احلق يف   " الذي ينص على أن لكل شخص        ، إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     أيضاً وإذ يشري  
 ،مبا يف ذلك الغذاء، واإلعالن العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية، "معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له

  ،حدة لأللفيةوإعالن األمم املت

 كذلك إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يعترف وإذ يشري 
  باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،

ر القمـة العـاملي     ـن الغذائي العاملي، وخطة عمل مؤمت     ـأن األم ـ يف اعتباره إعالن روما بش     ضعيوإذ   
 ١٣مخس سنوات بعد االنعقـاد، الـذي اعتمـد يف رومـا يف              :  وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية     ،ةلألغذي
  ،٢٠٠٢يونيه /حزيران

طـرد  التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمـال امل    اخلطوط  " من جديد التوصيات العملية الواردة يف        وإذ يؤكد  
دها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  اليت اعتم،"القطرييف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي للحق  

  ،٢٠٠٤نوفمرب /يف تشرين الثاين
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ناوهلا جيب تأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة، وأنه        أيضاً   من جديد  وإذ يؤكد  
  م، وبنفس القدر من االهتما،على الصعيد العاملي على حنو عادل ومتكافئ، وعلى قدم املساواة

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

  الغذائي وللقضاء على الفقر،

بأن تردي أزمة الغذاء العاملية النامجة عن أمور منها االرتفاع الشديد يف أسعار األغذية، يوجد               وإذ يسلِّم     
  حالة يتعرض فيها احلق يف الغذاء الكايف خلطر االنتهاك على نطاق مل يسبق له نظري،

يد يف   إزاء تردي أزمة الغذاء العاملية النامجة عن أمور منها االرتفاع الـشد            يعرب عن بالغ القلق     - ١  
  ؛أسعار األغذية، الذي يقوض على حنو خطري إعمال احلق يف الغذاء للجميع

املؤمتر الرفيـع   " من الدول األعضاء وسائر أصحاب املصلحة املشاركة على حنو فعال يف             يطلب  - ٢  
تحدة لألغذية  ذي تنظمه منظمة األمم امل     ال ،"حتديات تغري املناخ والطاقة األحيائية    : املستوى املعين باألمن الغذائي   

  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ إىل ٣والزراعة والذي سيعقد يف روما يف الفترة من 

 من املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن حيضر املؤمتر الرفيع املستوى املعـين بـاألمن                 يطلب  - ٣  
اإلنسان يف صلب حتليل    الغذائي العاملي وأن يقدم مسامهة خطية إىل املؤمتر، مبا يساعد على إدماج منظور حقوق               

  أزمات الغذاء العاملية، مع التركيز على إعمال احلق يف الغذاء؛

 اجلمعية العامة إىل النظر يف الدعوة إىل عقد دورة استثنائية يف أقرب وقت ممكن الختـاذ                 يدعو  - ٤  
لعاملية، مع مراعاة النتائج القرارات الالزمة لالستجابة على حنو سريع للحالة الطارئة الناشئة عن تردي أزمة الغذاء ا

  والتوصيات اليت يتمخض عنها املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي؛

 من املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن يثابر على موافاة اجمللس واجلمعية العامة بتقارير يطلب  - ٥  
  .عما يستجد من تطورات بشأن هذه املسألة

 -  -  -  -  -  




