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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية 

 مشروع قرار: كوبا

  والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء-/...٦

 

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان يف مسألة احلق يف إذ يعيد تأكيد 
 وقرار جلنة حقوق اإلنسان ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٦٣ية العامة الغذاء، مبا فيها قرار اجلمع

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/١٨

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره 

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨  املؤرخني٥/٢ و٥/١ قراري جملس حقوق اإلنسان وإذ يضع يف حسبانه 

  بااللتزامات اليت قطعها اجملتمع الدويل بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية تنفيذاً كامالً،وإذ يذكِّر 

 بلأن تستمر هذه األبعاد،     املرجح   عاملية، وبأن من      وانعدام األمن الغذائي أبعاداً    اجلوع يت ملشكل بأن يسـلِّم  وإذ 
 ومتضافرة،تخذ تدابري عاجلة وحامسة  بعض املناطق ما مل ُتعلى حنو خطري يفتتفاقم وأن 
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 على ما اضطلع به السيد جان زيغلر من عمل قّيم وما أظهره من التزام أثناء شغله منصبه بصفته                   يـثين  -١ 
 صاحب الوالية األول من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛

 :ملدة ثالث سنوات من أجل ما يليمتديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يقرر  -٢ 

تعزيـز اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء واعتماد تدابري على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من                )أ( 
 على  متاماً إنسان يف التحرر من اجلوع لكي يكون قادراًلكل الغذاء الكايف واحلق األساسي   يف كل إنسان    حقأجل إعمال   

 ؛والعقليةالبدنية لى قدراته النمو واحلفاظ ع

 حبث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال احلق يف الغذاء؛ )ب( 

مواصلة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف تنفيذ الوالية، نظراً لتعرض املرأة بشكل غري متناسب للجوع                )ج( 
 وانعدام األمن الغذائي والفقر؛

 من األهداف اإلمنائية لأللفية واملتمثل يف       ١رحات ميكن أن تساعد على حتقيق اهلدف رقم         تقـدمي مقت   )د( 
، وكذلك إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما من ٢٠١٥خفـض نسـبة الناس الذين يعانون اجلوع إىل النصف حبلول عام           

 الغذائيمية إىل تنفيذ سياسات األمن       الرا الوطنية تعزيز اإلجراءات    خـالل مـراعاة دور املسـاعدة والتعاون الدوليني يف         
 ؛املستدام

 بصورة  اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء    ها من أجل    اختاذتقـدمي توصـيات بشـأن اخلطوات املمكن           )ه( 
التمتع الكامل باحلق يف إىل إىل حترر مجيع الناس من اجلوع ولتهيئة األوضاع اليت تؤدي ، مبا يف ذلك اختاذ خطوات     تدرجيية

، واملبادئ التوجيهية   ملكافحة اجلوع مع مراعاة الدروس املستفادة يف تنفيذ اخلطط الوطنية          وقت ممكن،    أقربيف  الغـذاء   
الطوعـية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها اجمللس العام ملنظمة     

 ؛٢٠٠٤نوفمرب / الثايناألمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين

العمـل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، واللجنة        )و( 
املعنـية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسع نطاق              

، كل يف إطار واليتها، لكي تضع يف اعتبارها الكامل ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف                ممكن من املصاحل والتجارب   
 الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

مواصـلة املشـاركة واملسامهة يف املؤمترات واألنشطة الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال احلق يف                 )ز( 
 .ءالغذا

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده                يهيب -٣ 
جبمـيع املعلومـات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا                  

 لتمكينه من الوفاء بواليته بفعالية؛
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مجيع املوارد البشرية واملالية الضرورية     توفر  ن  تحدة السامية حلقوق اإلنسان أ    إىل مفوضة األمم امل    لبيط -٤ 
  فعال؛حنوعلى أداء واليته لتمكني املقرر اخلاص من 

 بتقرير هنائي شامل    ٢٠٠٨ املقرر اخلاص الذي ينتهي من إجناز واليته إىل موافاة اجمللس يف عام              يدعـو  -٥ 
توصيات، بعد مضي أكثر من ست سنوات على توليه الوالية اخلاصة باحلق يف             عمـا خيلص إليه من نتائج واستنتاجات و       

 الغذاء؛

الثالثة  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا       عن تنفيذ هذا القرار     إىل املقـرر اخلاص أن يقدم تقريراً       يطلـب  -٦ 
 ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٨والستني وإىل اجمللس يف عام 

، عاهداتاملالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات          احلكومات ووكا  يدعو -٧ 
 تعاوناًالتعاون إىل  وكذلك القطاع اخلاص،     ،املنظمات غري احلكومية  واجلهـات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها         

سبل ووسائل إعمال  منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن   بطرق مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك         كامالً
 احلق يف الغذاء؛

 .النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالمواصلة يقرر  -٨ 

- - - - - 

 


