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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، بـنغالديش،   * باكستان، الربتغـال   ،*) اإلسالمية -مجهورية  (، إندونيسيا، إيران    *إكوادور  
، *، توغـو *، بيالروس *، بريو ) املتعددة القوميات  –دولة  (، البوسنة واهلرسك، بوليفيا     *بنما

، مجهوريـة الو    *، مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة      *، اجلمهورية الدومينيكية  *اجلزائر
، *، صـربيا  *، سلوفينيا، سويـسرا   *، سري النكا  *، جيبويت، زمبابوي  *الدميقراطية الشعبية 

، *، فييـت نـام    )* البوليفارية -مجهورية  (، فرتويال   *، الفلبني، فلسطني  *الصني، غواتيماال 
، *، النرويج، النمـسا   *، مصر، املغرب  *، ماليزيا *، لكسمربغ *، كوبا، كوستاريكا  *كرواتيا

  مشروع قرار *:يا، نيكاراغوا، هاييترييجن

    ١٣/...  
  احلق يف الغذاء

  ،إن جملس حقوق اإلنسان 
 إىل مجيع الـقرارات السابقـة للجمعيـة العامة واجمللس بشأن احلق يف الغذاء،            إذ يشري  

 وقـرار   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٥٩ال سيما قرار اجلمعية العامة      
، وكذلك إىل مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ملؤرخ   ا ١٠/١٢ اجمللس

  املتعلقة هبذه املسألة،
  

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 دورته االستثنائية السابعة اليت تناول فيها بالتحليل التأثري السليب          انعقاد إىل   وإذ يشري أيضاً   
 ٢٢ املؤرخ   ٧/١-د إ لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وإىل قراراته             

 /تشرين األول  ١ املؤرخ   ١٢/١٠ و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨ املؤرخ   ٩/٦ و ٢٠٠٨مايو  /أيار
  ،٢٠٠٩أكتوبر 
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص على أن لكل شخص            وإذ يشري كذلك   

اإلعالن ىل  إاحلق يف التمتع مبستوى معيشي مالئم لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذلك الغذاء، و             
  العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية، وإعالن األمم املتحدة لأللفية،

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

 األمن الغذائي العاملي، وخطة عمل مؤمتر القمـة          يف اعتباره إعالن روما بشأن     وإذ يضع  
يونيـه  / حزيـران  ١٣العاملي لألغذية، وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية، املعتمد يف روما يف            

، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦، وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي، املعتمد يف  ٢٠٠٢
اليت قـد   ملتعلقة باآلثار السلبية املمكنة لربنامج اإلصالح       ومقرر مراكش الوزاري بشأن التدابري ا     

  ،١٩٩٤أبريل / نيسان١٤ أقل البلدان منواً والبلدان املستوردة الصافية لألغذية، املعتمد يف تلحق
 التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـدعم    من جديد  وإذ يؤكد  

ف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمـدها جملـس           اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كا     
  ،٢٠٠٤نوفمرب /منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين

مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦الفقرة  وإذ يضع يف اعتباره      
زَّأ ومتآزرة ومترابطـة،     حقوق اإلنسان عاملية وال تتج     ، ويؤكد من جديد أيضاً أن مجيع      ٢٠٠٦

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

 أيضا أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتيـة يـسودها            من جديد  وإذ يؤكد  
ى حد سواء، هي الركيزة األساسية الـيت      السالم واالستقرار، على الصعيدين الوطين والدويل عل      

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

اة للضغط السياسي مخس سنوات بعد انعقاده، أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأد العاملي لألغذية،
االقتصادي، وإذ يؤكد من جديد يف هذا اخلصوص أمهية التعـاون والتـضامن الـدوليني،                أو

تتفق مع القانون الدويل وميثـاق األمـم         وكذلك ضرورة االمتناع عن اختاذ تدابري انفرادية ال       
  املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

استراتيجية تتناسب مع مواردهـا وقـدراهتا        بأن كل دولة ينبغي أن تعتمد        واقتناعا منه  
لتحقيق األهداف اخلاصة هبا يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن روما بـشأن األمـن                



A/HRC/13/L.17 

3 GE.10-12331 

الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، وأن تتعاون يف الوقت نفسه، إقليميـا               
ائي العاملية يف عامل يتزايد فيه الترابط بـني         ودوليا، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغذ       

  املؤسسات واجملتمعات واالقتصادات ويعّد فيه تنسيق اجلهود وتقاسم املسؤوليات أمرا أساسيا،
ذل من جهود تظل مشكلتا اجلوع وانعـدام األمـن الغـذائي             بأنه رغم ما بُ    وإذ يسلّم  

 احلد من اجلوع غري كاف، وبأن هاتني        عد عاملي، وبأن التقدم احلاصل يف جمال      مشكلتني هلما بُ  
تخـذ إجـراءات عاجلـة      املشكلتني قد تتفاقمان على حنو خطري يف بعض املنـاطق مـا مل تُ             

  ومتضافرة،  وحامسة
 من أن آثار أزمة الغذاء العاملية مل تنته بعد ومن أهنا ما تزال تتسبب يف                وإذ يساوره القلق   

ا، ال سيما يف البلدان النامية، وهي تبعات تزيد من  األكثر ضعفالفئاتتعرض هلا تتبعات جسيمة 
  تفاقمها األزمة املالية واالقتصادية العاملية،

 بأن إزالة أوجه اخللل احلالية يف نظام التجارة الزراعية سـتتيح للمنـتجني              واقتناعا منه  
  لغذاء الكايف،احملليني وفقراء املزارعني دخول املنافسة لبيع منتجاهتم، مبا يسهل إعمال احلق يف ا

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

 عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات وآثارها            وإذ يعرب  
ايدة يف السنوات األخرية، مما أدى إىل تكبد خسائر جسيمة يف األرواح وتضرر سبل كسب               املتز

  وتعرض اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي للخطر، وخباصة يف البلدان النامية، الرزق
 أمهية عكس مسار االخنفاض املستمر يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصـصة            وإذ يؤكد  

  قيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،للزراعة، باألرقام احل
بالتعهدات املعلنة الرامية إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للزراعة،          وإذ يذكر    

ويذكر بأن إعمال احلق يف الغذاء ال يستلزم رفع اإلنتاجية فحسب بل يتطلب أيضاً هنجاً شامالًً                
ملالكني وممارسي الزراعة التقليدية والفئات األكثر ضعفاً وعلـى الـسياسات     يركز على صغار ا   

  الوطنية والدولية املؤاتية إلعمال هذا احلق،
 باحلاجة إىل زيادة االستثمار يف الزراعة باالستفادة من مجيع املصادر ذات الصلة             وإذ يقر  

  من أجل إعمال احلق يف الغذاء، 
 بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنـسان التـابع لألمـم       بشأن ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري  

 بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس ٥/٢املتحدة، و
  ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨حقوق اإلنسان املؤرخني 

 أن اجلوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة اإلنسان ويتطلب بالتايل          يؤكد من جديد    -١ 
  دابري عاجلة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل القضاء عليه؛اختاذ ت
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 حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذ، مبـا            أيضاً يؤكد من جديد     -٢ 
يتفق مع احلق يف احلصول على غذاء كاف واحلق األساسي لكل إنسان يف أن يكون يف مـأمن                  

   حنو كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على
 ألن أزمة الغذاء العاملية ال تزال تقوض على حنـو خطـري             يعرب عن بالغ القلق     -٣ 

إعمال احلق يف الغذاء للجميع، ال سيما فيما يتعلق بسدس سكان العامل، وخصوصا يف البلـدان          
   التغذية وانعدام األمن الغذائي؛النامية ويف أقل البلدان منواً اليت تعاين اجلوع وسوء

 أن أكثر من ثلث األطفال الذين ميوتون كل سنة قبـل            يرى أنه من غري املقبول       -٤ 
بلوغ سن اخلامسة يتوفون نتيجة اإلصابة بأمراض متصلة باجلوع، وفقا لتقديرات منظمة األمم             

 مليار نسمة   ١,٠٢ حنو   املتحدة للطفولة، وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد ارتفع إىل           
 مليار نسمة   ١يف مجيع أحناء العامل، وفقا لتقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وأن             

آخرين يعانون من سوء تغذية خطري، بسبب أمور منها أزمة الغذاء العاملية، علما أن كوكـب                
 ١٢ الغذاء ما يكفي إلطعام      األرض ميكنه، وفقا ملا ذكرته منظمة األغذية والزراعة، أن ينتج من          

  مليار نسمة، أي ضعف سكان العامل حاليا؛
 إزاء تعرض املرأة والفتاة بدرجة غري متناسبة للجوع وانعدام األمن يعرب عن قلقه    -٥ 

الغذائي والفقـر، مما يعزى يف جانب منه إىل انعدام املساواة بني اجلنسني والتمييـز، ومـن أن              
العديد من البلدان من جراء سوء التغذية وأمراض الطفولة اليت ميكـن            احتمال وفاة الفتيات يف     

الوقاية منها تعادل ضعف احتمال وفاة البنني، ومن أن التقديرات تشري إىل أن عدد النساء الاليت                
  يعانني سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجال الذين يعانون سوء التغذية؛

ت للتصدي النعدام املساواة بني اجلنـسني        مجيع الدول على اختاذ إجراءا     يشجع   -٦ 
والتمييز ضد املرأة، وخباصة حيثما يسهم ذلك يف تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، ومبـا               
يشمل اختاذ تدابري تكفل إعمال احلق يف الغذاء إعماال كامال وعلى قدم املساواة، مـع كفالـة                 

ل واألرض واملياه، وحقها يف امتالكهـا،       تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد، مبا فيها الدخ        
فضال عن كفالة إمكانية حصوهلا على التعليم والعلم والتكنولوجيا بصورة كاملـة ومتكافئـة،              

  لتمكينها من توفري الغذاء لنفسها وألسرهتا؛
 على ضرورة ضمان حصول صغار املالكني وممارسي الزراعـة التقليديـة            يشدد   -٧ 

تعلقة باألراضي على حنو عادل وخال من التمييز، مبا يشمل بـصفة            ومنظماهتم على احلقوق امل   
  خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على أن يواصل العمل علـى تعمـيم               يشجع   -٨ 
تحدة مراعاة املنظور اجلنساين فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار واليته، ويشجع منظمة األمم امل        

لألغذية والزراعة ومجيع هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى اليت تعىن مبسألة احلق يف الغـذاء               
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واألمن الغذائي على إدماج بعد جنساين وبعد حلقوق اإلنسان يف سياساهتا وبراجمها وأنـشطتها              
  ذات الصلة مبسألة الوصول إىل الغذاء وعلى إعمال هذين البعدين بفعالية؛

ضرورة ضمان أن تْشَمل برامج تقدمي األغذية املأمونة واملغذّيـة          من جديد    يؤكد  -٩ 
  األشخاص ذوي اإلعاقة وأن ُييّسر وصوهلم إليها؛

 الدول على تعميم منظور حقوق اإلنسان يف سياق وضـع واسـتعراض             يشجع  -١٠ 
لنـهوض  استراتيجياهتا الوطنية من أجل إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وعلى اختاذ خطـوات ل             

باألوضاع اليت متكّن كل فرد من العيش يف مأمن من اجلوع وتكفل له يف أسرع وقت ممكـن                  
التمتع الكامل باحلق يف الغذاء، وتشجعها على النظر يف وضع آليات مؤسسية مناسـبة، عنـد                

  :االقتضاء، من أجل ما يلي

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

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

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

 وإسناد مسؤوليات واضحة، وحتديد أطر زمنية دقيقة إلعمـال          حتسني املساءلة،   )د( 
  أبعاد احلق يف الغذاء اليت تتطلب تنفيذاً تدرجيياً؛

ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان األكثر تعرضاً النعدام             ) ه( 
  األمن الغذائي؛

  .اإيالء اهتمام خاص لضرورة حتسني وضع شرائح اجملتمع األكثر ضعف  )و( 
 أنه يقع على الدول التزام أساسي بتعزيز احلق يف الغذاء ومحايته وعلى             يشدد على   -١١ 

أن اجملتمع الدويل ُمطالَب بالعمل، عن طريق استجابة منسقة وبناء على الطلب، بإجياد تعـاون               
، دويل لدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية عن طريق توفري املساعدة الالزمة لزيادة إنتاج األغذيـة             

وخباصة عن طريق املساعدة اإلمنائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتقـدمي املـساعدة لتطـوير              
احملاصيل الغذائية، وتقدمي املعونة الغذائية، مع التركيز بصفة خاصة علـى ُبعـد مراعـاة               زراعة
  اجلنساين؛ املنظور
 واالجتماعيـة   الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      يدعو  -١٢ 

 من العهد،   ١١ من املادة    ٢ والفقرة   ٢ من املادة    ١والثقافية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة       
  ال سيما فيما يتعلق باحلق يف الغذاء الكايف؛
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 الدول، فرادى ويف إطار التعاون واملساعدة الدوليني، واملؤسسات املتعددة          يدعو  -١٣ 
املصلحة، إىل أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمال احلق األطراف وسائر اجلهات صاحبة  

يف الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، وأن تنظر يف إعادة النظر يف أي سياسـة أو                  
تدبري ميكن أن يكون له تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء، ال سيما حق كل إنـسان يف أن                    

  ك قبل وضع هذه السياسة أو هذا التدبري؛يعيش يف مأمن من اجلوع، وذل
 أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالستثمار يف جمال التنميـة            يشدد على   -١٤ 

الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر واجلوع، ال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلـك مـن                  
الري وإدارة املياه يف إطار مـشاريع       خالل تشجيع االستثمار يف التكنولوجيات املناسبة يف جمال         

  صغرية احلجم من أجل احلد من سرعة التأثر مبوجات اجلفاف؛
 يف املائة من األشخاص الذين يعانون من اجلوع يعيشون يف املنـاطق    ٨٠  بأن يقر  -١٥ 

 يف املائة منهم هم من صغار املزارعني وممارسي الزراعة التقليديـة، وأن هـذه   ٥٠الريفية، وأن   
الفئة من األشخاص معرضة بصفة خاصة النعدام األمن الغذائي، نظرا إىل ارتفاع تكلفة خمتلف              

احلصول علـى األراضـي وامليـاه        عي واخنفاض إيرادات املزارع؛ وبأن    مدخالت اإلنتاج الزرا  
والبذور واملوارد الطبيعية األخرى يشكل حتديا متزايدا يواجهه فقراء املنتجني؛ وبأن السياسات             
الزراعية املستدامة واملراعية للمنظور اجلنساين هي أداة مهمة لتحقيق األمن الغـذائي والتنميـة              

م الذي تقدمه الدول إىل صغار املزارعني والصيادين واملشاريع احمللية عنـصر            الريفية؛ وبأن الدع  
  رئيسي يف حتقيق األمن الغذائي وإعمال احلق يف الغذاء؛

 أمهية مكافحة اجلوع يف املناطق الريفية، بوسائل منها بـذل جهـود             علىيؤكد    -١٦ 
ـ            ي، وعـن طريـق     وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتـدهور األراض

االستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي خلطر جفاف األراضي، ويدعو يف 
هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين مـن                

  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛/اجلفاف الشديد و
ألمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ويعترف بأن كثريا          إىل إعالن ا   يشري -١٧ 

من منظمات الشعوب األصلية وممثلي الشعوب األصلية قد أعربوا يف خمتلف احملافل عن قلقهـم               
البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها هذه الشعوب يف سبيل متتعها الكامـل بـاحلق يف                

اءات خاصة ملكافحـة األسـباب اجلذريـة الكامنـة وراء     الغذاء، وتدعو الدول إىل اختاذ إجر     
املستويات العالية غري املتناسبة للجوع وسوء التغذية يف صفوف الشعوب األصـلية واسـتمرار              

  تعرضها للتمييز؛
 إىل مجيع الدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، إضافة إىل املنظمات            يطلب -١٨ 

ع متاما يف اعتبارها ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحـق يف  الدولية، كل يف إطار واليته، أن تض    
  الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛
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مجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة على أن تراعـي منظـور            يشجع    -١٩ 
تعده من دراسـات وحبـوث      حقوق اإلنسان واحلاجة إىل إعمال احلق يف الغذاء للجميع فيما           

  وتقارير وقرارات بشأن األمن الغذائي؛
 باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان             يقر  -٢٠ 

العمـل   املتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال احلق يف الغذاء ومحايته على حنو كامل، وإىل             
وطنية حلماية السكان الذين أجربوا على مغادرة ديـارهم         بصفة خاصة من أجل إرساء آليات       

  وأراضيهم بسبب اجلوع أو بسبب حاالت طوارئ إنسانية تؤثر على التمتع باحلق يف الغذاء؛
 احلاجة إىل بذل اجلهود لتعبئة املوارد التقنية واملالية مـن مجيـع املـصادر               يؤكد  -٢١ 

ختفيف عبء الـديون اخلارجيـة الواقـع        وختصيصها واستخدامها على أمثل وجه، مبا يشمل        
كاهل البلدان النامية، وإىل تعزيز اإلجراءات الوطنية الرامية إىل تنفيـذ سياسـات األمـن      على

  الغذائي املستدام؛
 املقرر اخلاص على مواصلة التعاون مع الدول هبدف تعزيز إسهام التعاون            يشجع  -٢٢ 

 الغذاء، يف إطار اآلليات القائمة ومع وضع آراء مجيع          اإلمنائي واملعونة الغذائية يف إعمال احلق يف      
  أصحاب املصلحة يف االعتبار؛

 أن مجيع الدول ُمطالََبة بأن تبذل قـصـارى جهدهــا لكفالـة             علىيشدد    -٢٣ 
يكون لسياساهتا الدولية ذات الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجاريـة      أال

   على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛الدولية، أي تأثري سليب
 بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحـة اجلـوع والفقـر،              يذكر  -٢٤ 

  ويوصي مبواصلة اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر؛
 بتخفـيض   ١٩٩٦ بأن الوعود املعلنة يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام            يقر  -٢٥ 

عدد من يعانون من نقص التغذية مبقدار النصف مل يوف هبا بعد، مع االعتراف مبا تبذله الدول                 
األطراف من جهود يف هذا الصدد، وحيث مجيع الدول واملؤسسات املالية واإلمنائيـة الدوليـة،         

عم الالزم  وكذلك وكاالت األمم املتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيالء األولوية وتوفري الد           
لتحقيق هدف خفض عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع إىل النصف أو خفض نـسبتهم               

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً      ١ حسبما هو مبني يف اهلدف       ٢٠١٥على األقل حبلول عام     
 عن إعمال احلق يف الغذاء، على النحو املبـني يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العـاملي ويف                

  إعالن األمم املتحدة لأللفية؛
أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف هدف متكني مجيع النـاس يف             يعيد التأكيد  -٢٦ 

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

  اإليدز والسل واملالريا واألمراض املعدية األخرى؛/التصدي النتشار فريوس نقص املناعة البشرية
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 الدول على أن تويل، يف استراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتا، أولوية كافية إلعمال      حيث  -٢٧ 
  احلق يف الغذاء؛

ة الدولية باعتبارمها أداة فعالـة       التعاون الدويل واملساعدة اإلمنائي     أمهية علىيشدد    -٢٨ 
للمسامهة يف توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وعلى أمهيتـهما لتقـدمي           
املساعدة اإلنسانية الغذائية يف سياق األنشطة املتعلقة حباالت الطوارئ، من أجل إعمال احلق يف              

لوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقام األول         الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، ويقّر يف ا       
  الصدد؛ عن كفالة تنفيذ الربامج واالستراتيجيات الوطنية يف هذا

 مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة باملوضوع، مبا فيهـا البنـك الـدويل              يدعو  -٢٩ 
 احلـق يف    وصندوق النقد الدويل، إىل تشجيع السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً إجيابيـاً يف            

الغذاء، وإىل ضمان أن حيترم الشركاء احلق يف الغذاء يف تنفيذهم للمشاريع املشتركة، وإىل دعم               
استراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفادي اختاذ أي إجراءات قـد               

  تؤثر سلبياً يف إعماله؛
 بدعم مـن اجملتمـع الـدويل         البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية      يشجع  -٣٠ 

والشركاء يف التنمية لضمان بلوغ إنتاج زراعي كاف وبالتايل املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي،              
  ال سيما يف البلدان النامية ويف البلدان اليت تعوزها األراضي اخلصبة؛

عـين   املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملمثل اخلاص لألمني العـام امل            يشجع  -٣١ 
مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية على أن يتعاونا بشأن             
موضوع إسهام القطاع اخلاص يف إعمال احلق يف الغذاء، مبا يشمل مسألة أمهية ضمان تـوافر                

  موارد مائية مستدامة لالستهالك البشري والزراعة؛
ونه مع املنظمات الدولية ووكاالت األمـم        املقرر اخلاص على مواصلة تعا     يشجع  -٣٢ 

املتحدة وبراجمها وصناديقها ذات الصلة، ال سيما املؤسسات اليت يوجد مقرها يف روما، مبـا يف        
ذلك منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة، وبرنـامج      

احلق يف الغذاء يف أعمال هذه املنظمات، وفقا   األغذية العاملي، للمسامهة يف ضمان مواصلة تعزيز        
لواليات كل منها، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالنهوض بصغار املزارعني وعمال القطاع الزراعـي               

  .سواء يف البلدان النامية أو يف البلدان األقل منوا
عية  مبا ينجم عن القدرة الشرائية غري الكافية وتزايد تقلب أسعار السلع الزرا            يقر  -٣٣ 

يف األسواق الدولية من تأثري سليب على التمتع الكامل باحلق يف الغذاء الكايف، ال سـيما علـى                  
  سكان البلدان النامية وعلى البلدان املستوردة الصافية لألغذية؛

 املقرر اخلاص على أن يعمل، يف إطار واليته احلالية، وبالتشاور مع الدول             يشجع  -٣٤ 
صلحة، على استكشاف سبل ووسائل من أجـل رفـع قـدرات            األعضاء واجلهات صاحبة امل   

البلدان، ال سيما البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا والبلدان الناميـة املـستوردة الـصافية       



A/HRC/13/L.17 

9 GE.10-12331 

لألغذية، لتمكينها من ضمان إعمال حق سكاهنا يف الغذاء ومحايته، وأن يقـدم تقريـرا عـن                 
  استنتاجاته إىل اجمللس؛

وباإلضافة امللحقـة   ) A/HRC/13/33(التقدير بتقرير املقرر اخلاص       مع ماًحييط عل   -٣٥ 
جمموعة من املبـادئ الـدنيا      : عمليات حيازة واستئجار األراضي على نطاق واسع      "به املعنونة   

  ؛)A/HRC/13/33/Add.2" (والتدابري للتصدي للتحدي الذي تطرحه حقوق اإلنسان

 سنوات كيما يواصل العمـل مبوجـب        ٣لفترة  والية املقرر اخلاص     متديديقرر    -٣٦ 
  ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ ٦/٢الوالية اليت حددها اجمللس يف قراره 

 إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من واليته، رصد تطورات أزمة الغذاء يطلب  -٣٧ 
ة علـى التمتـع     العاملية، وأن يواصل إطالع اجمللس، يف سياق تقاريره املنتظمة، على تأثري األزم           
  باحلق يف الغذاء، وأن ينبه اجمللس إىل مزيد من اإلجراءات املمكنة يف هذا الصدد؛

إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان أن              يطلب  -٣٨ 
تقدمي مجيع املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ مهام واليتـه               يواصال

  تنفيذاً فعاالً؛
 بالعمل الذي سبق أن قامت به جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             يرحب  -٣٩ 

بشأن ) ١٩٩٩(١٢والثقافية على صعيد تعزيز احلق يف الغذاء الكايف، ال سيما تعليقها العام رقم              
ماعيـة   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجت        ١١املادة  (احلق يف الغذاء الكايف     

، الذي أكدت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن احلق يف الغذاء الكايف يـرتبط ارتباطـاً                 )والثقافية
ينفصم بصميم كرامة اإلنسان، وأنه حق ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان األخرى املكرسة  ال

عية، ممـا   يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه أيضاً حق ال ميكن فصله عن العدالة االجتما             
يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل على            

  ؛السواء، ترمي إىل القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق اإلنسان للجميع
 ١١املادتـان   (بشأن احلق يف املياه     ) ٢٠٠٢(١٥ إىل تعليق اللجنة العام رقم       يشري  -٤٠ 

لذي تالحظ فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية ضمان توافر موارد مستدامة من             ، ا ) من العهد  ١٢و
  املياه ألغراض االستهالك البشري والزراعة يف إعمال احلق يف الغذاء الكايف؛

 أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف          من جديد  يؤكد  -٤١ 
الوطين، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغـذاء          الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي       

للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتتيح بالتايل أداة إضافية لتحقيق األهداف اإلمنائيـة              
  املتفق عليها دولياً، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛

شارية املعنية بـاحلق يف      بالعمل الذي تضطلع به يف هذا الصدد اللجنة االست         يقر  -٤٢ 
الغذاء، ويرحب بإحاطتها اجمللس علما بالدراسة األولية املتعلقة بالتمييز يف سياق إعمال احلق يف              
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الغذاء، اليت حتدد ممارسات جيدة يف جمال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييـز يف هـذا               
  ؛)A/HRC/13/32(الصدد 
ليقات مجيـع الـدول األعـضاء ومجيـع      إىل املفوضية أن جتمع آراء وتع  يطلب  -٤٣ 

الوكاالت اخلاصة والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة      
بشأن املمارسات اجليدة يف جمال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز املبينـة يف الدراسـة              

   من أجل اختتام الدراسة؛األولية، حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار
 إىل اللجنة االستشارية أن تواصل عملها املتعلق مبسألة التمييز يف سـياق             يطلب  -٤٤ 

إعمال احلق يف الغذاء وأن جتري يف هذا الصدد دراسة أولية بشأن السبل والوسـائل الكفيلـة                 
ذلك املرأة، ال سيما   بإتاحة مواصلة النهوض حبقوق األشخاص العاملني يف املناطق الريفية، مبا يف            

أو غريها من املنتجات الزراعية، مبا يشمل زراعة األرض         /صغار املزارعني من منتجي األغذية و     
زراعةً مباشرة والصيد التقليدي والقنص وأنشطة الرعي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجمللـس               

  يف دورته السادسة عشرة؛
سامية واللجنة االستشارية واملقرر اخلاص،      بالتعاون املستمر بني املفوضة ال     يرحب  -٤٥ 

  ويشجعهم على مواصلة تعاوهنم؛
 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده يف أداء مهمته             يهيب  -٤٦ 

وأن تزوده جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها وأن تنظر جديا يف االستجابة لطلباته بشأن زيارة       
  لوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛بلداهنا لتمكينه من ا

 إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل       ٦٤/١٥٩ إىل طلب اجلمعية العامة يف قرارها        يشري  -٤٧ 
القرار وأن يواصل عملـه،   اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا    

  يف الغذاء يف إطار واليته احلالية؛مبا يشمل دراسة القضايا الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق 
 احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة،           يدعو  -٤٨ 

واهليئات املنشأة مبعاهدات واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكوميـة،              
 اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلـك       وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً مع املقـرر        

  بعدة طرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائـل إعمـال احلق يف الغذاء؛
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل الدورة السادسة              يطلب  -٤٩ 

  عشرة للمجلس؛
ثة عشرة يف إطار البند نفـسه        مواصلة النظر يف هـذه املسألة يف دورته الثال        يقرر  -٥٠ 

  .من جدول األعمال

        


