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، الـذي   )٤(د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       كذلك إىل أحكام العه    وإذ يشري  
  يعترف 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 االنعقاد، الـذي اعتمـد يف رومـا يف             : ة وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذي     ،)٥(لألغذية
  ،)٦(٢٠٠٢يونيه /حزيران

 من جديد التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التـدرجيي              وإذ يؤكد  
غذية والزراعة يف للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لأل

  ،)٧(٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١  اجلمعية العامة من قرار٦ الفقرة يف اعتباره وإذ يضع 

 أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة، وأنه ال بد من تناوهلا               من جديد  وإذ يؤكد  
  عادل ومتكافئ، وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،على الصعيد العاملي على حنو 

أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السالم واالستقرار،           يؤكد من جديد أيضاً   وإذ   
على الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، هي الركيزة األساسية اليت متكن الدول من إيالء أولويـة كافيـة       

  من الغذائي وللقضاء على الفقر،لأل

:  ما ورد يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية              وإذ يكرر تأكيد   
وإذ يؤكد مخس سنوات بعد االنعقاد، ومفاده أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو االقتصادي، 

مهية التعاون والتضامن الدوليني، وكذلك ضرورة االمتناع عن االنفراد باختاذ تدابري            يف هذا اخلصوص أ    من جديد 
  ال تتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

عتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراهتا لتحقيـق األهـداف            أن ت منه بوجوب    واقتناعاً 
 سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة                اخلاصة هبا يف  

                                                      

 .، املرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٤(

 تـشرين   ١٧- ١٣،  تقرير مؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة       ،  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     )٥(
 .، اجلزء األول، التذييل)WFS 96/REP( ١٩٩٦نوفمرب /الثاين

  مخـس سـنوات بعـد    : تقرير مؤمتر القمة العاملي لألغذيـة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )٦(
 .، املرفقA/57/499 ، اجلزء األول، التذييل؛ انظر أيضا٢٠٠٢ًيونيه / حزيران١٣- ١٠، االنعقاد

  تقرير جملس منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،           منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )٧(
، التذييل دال؛ انظر )CL 127/REP (٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٧- ٢٢الدورة السابعة والعشرون بعد املائة، روما، 

 .، املرفقE/CN.4/2005/131 أيضاً
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، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغـذائي          ودولياً تعاون يف الوقت نفسه، إقليمياً    أن ت العاملي لألغذية، و  
 فيه تنـسيق اجلهـود وتقاسـم        عّد واالقتصادات ويُ  العاملية يف عامل يتزايد فيه الترابط بني املؤسسات واجملتمعات        

  ، أساسياًاملسؤوليات أمراً

 بأن ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي أبعاداً عاملية، وبأنه مل حيدث من الناحية العملية أي تقدم                 وإذ يسلم  
طق ما مل تتخذ إجراءات عاجلة يذكر يف جمال احلد من اجلوع، وأن هذه املشكلة قد تتفاقم على حنو خطري يف بعض املنا

  ،)٨(وحامسة ومتضافرة، وذلك بالنظر إىل الزيادة املتوقعة يف عدد سكان العامل والضغط على املوارد الطبيعية

 مما يـؤثر    ، أن تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ العاملي تزيد من حدة البؤس ووطأة اليأس             وإذ يالحظ  
   وخباصة يف البلدان النامية،على إعمال احلق يف الغذاء،اً سلب

إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات وآثارهـا املتزايـدة يف             عن بالغ قلقه     وإذ يعرب  
ض اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي السنوات األخرية، مما أدى إىل تكبد خسائر جسيمة يف األرواح واألرزاق وعرَّ

  ة،للخطر، وخباصة يف البلدان النامي

 أمهية عكس مسار االخنفاض املستمر يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للزراعة، باألرقام             وإذ يؤكد  
  احلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،

م  لالحتفـال بيـو    موضوعاً" حلق يف الغذاء  " باختيار منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        وإذ يرحب  
  ،٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٦األغذية العاملي يف 

باإلعالن اخلتامي الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل ملنظمة األغذية والزراعة املعين باإلصالح             علماً وإذ حييط  
  ،)٩(٢٠٠٦مارس / آذار١٠الزراعي والتنمية الريفية املعقود يف بورتو أليغري بالربازيل يف 

لكرامة اإلنسان ويتطلب بالتايل اختاذ تـدابري       اً  اجلوع يشكل إهانة وانتهاك    أن   يؤكد من جديد    - ١ 
  عاجلة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل القضاء عليه؛

 حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذ، مبا يتفق مع احلق يف               أيضاً يؤكد من جديد    - ٢ 
ي لكل إنسان يف أن يكون يف مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على احلصول على غذاء كاف واحلق األساس

  حنو كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

                                                      

 ٢٠٠٦، تقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل عام ألمم املتحدة لألغذية والزراعةانظر منظمة ا )٨(
 ).٢٠٠٦روما، منظمة األغذية والزراعة، (

تقرير املؤمتر الدويل املعين باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية، بورتو أليغري، منظمة األغذية والزراعة،  )٩(
 .، التذييل زاي)C 2006/REP(، ٢٠٠٦مارس / آذار١٠- ٧الربازيل، 
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 ماليني طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبـل           ٦ أن أكثر من     يــرى أنه من غري املقبول      - ٣ 
يف اً  مليون شخص يعانون نقص٨٥٤ حوايل بلوغ سن اخلامسة نتيجة ألمراض متصلة باجلوع، وأن يكون يف العامل

يف التغذيـة قـد ازداد يف       اً  التغذية، وأنه بينما تقلصت درجة انتشار اجلوع فإن العدد املطلق للذين يعانون نقص            
السنوات األخرية، يف حني ترى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن من املمكن أن ينتج كوكب األرض من   

  ؛ بليون نسمة، أي ضعف سكان العامل حاليا١٢ًطعام الغذاء ما يكفي إل

ل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغـذائي        ـ إزاء تعرض املرأة والفتاة بشك     يعرب عن قلقه    - ٤ 
د املرأة، ومن أن احتماالت وفاة ـز ضـر، مما يعزى يف جانب منه إىل انعدام املساواة بني اجلنسني والتمييـوالفق

 من البلدان من جراء سوء التغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها تبلغ ضعف                البنات يف العديد  
ة النساء الاليت يعانني سوء التغذية تناهز ضـعف         ـرات تشري إىل أن نسب    ـاحتماالت وفاة البنني، ومن أن التقدي     

  نسبة الرجال؛

ملساواة بني اجلنسني والتمييز ضد املرأة،  مجيع الدول على اختاذ إجراءات للتصدي النعدام ايشجع  - ٥ 
وخباصة حيثما يسهم ذلك يف تعرض املرأة والفتاة لسوء التغذية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تكفل إعمال احلـق يف                    

 وعلى قدم املساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد، مبا فيها الدخل واألرض  كامالًالغذاء إعماالً
  ، لتمكينها من إطعام نفسها وأسرهتا؛واملياه

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعـاة املنظـور              يشجع  - ٦ 
اجلنساين فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار أداء واليته، ويشجع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيـع                  

خرى املعنية بتناول مسألة احلق يف الغذاء واألمن الغذائي على إدماج بعد جنساين         هيئات وآليات األمم املتحدة األ    
  يف سياساهتا وبراجمها وأنشطتها ذات الصلة؛

َمل األشخاص ذوو اإلعاقة بربامج تقدمي األغذية املأمونة        ضرورة ضمان أن ُيشْ   من جديد    يؤكد  - ٧ 
  ر وصوهلم إليها؛يّسأن ُيواملغذية و

إىل اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء، مبا يف اً دول على اختاذ خطوات تؤدي تدرجيي مجيع اليشجع  - ٨ 
ذلك اختاذ خطوات للنهوض باألوضاع اليت متكن كل فرد من العيش يف مأمن من اجلوع واليت تكفـل التمتـع                    

 يف هـذا    قريالكامل باحلق يف الغذاء يف أسرع وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع، و               
الصدد باجلهود الكبرية والتطورات اإلجيابية اليت تشهدها بعض البلدان واملناطق النامية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، 

  ؛)١٠(ط عليها الضوء يف تقرير املقرر اخلاصلّمبا فيها اجلهود والتطورات اليت ُس

م يف جمال التنمية الريفية أمر ضـروري       أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالستثمار العا        يؤكد  - ٩ 
ال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تشجيع االستثمارات يف التكنولوجيات              وللقضاء على الفقر واجلوع،     

  املناسبة يف جمال الري وإدارة املياه يف املشاريع الصغرية احلجم من أجل احلد من التأثر مبوجات اجلفاف؛
                                                      

 .A/62/289 انظر )١٠(
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 يف املائـة  ٥٠ يف املائة ممن يعانون من اجلوع يعيشون يف املناطق الريفية، وأن        ٨٠سبة   بأن ن  يقر  - ١٠ 
إىل تزايد اً منهم من صغار املزارعني، وأن هؤالء األشخاص معرضون بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغذائي، نظر

ياه والبذور وغري ذلك مـن      تكلفة املدخالت، واخنفاض اإليرادات من املزارع؛ وبأن احلصول على األراضي وامل          
يواجهه املنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم املقدم من الدول إىل صـغار املـزارعني             اً  متزايداً  املوارد الطبيعية يعد حتدي   

  وجمتمعات الصيادين وإىل املشاريع احمللية عنصر أساسي لتحقيق األمن الغذائي وتوفري احلق يف الغذاء؛

يف املناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات  أمهية مكافحة اجلوع يؤكد  - ١١ 
دولية من أجل وقف التصحر وتدهور األراضي، واالستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي              

لبلدان خلطر جفاف األراضي، ويدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف ا
  ؛)١١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز وحيمي، دومنا متييز، احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              أيضاً يؤكد  - ١٢ 
ـ     اً  لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، آخذ    اً  للشعوب األصلية وفق   الن األمـم   يف االعتبار، حسب االقتضاء، إع

من منظمات الشعوب األصلية وممثلي جمتمعـات       اً   ويعترف بأن كثري   ،)١٢(املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    
الشعوب األصلية قد أعربوا يف خمتلف احملافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها تلك الشعوب 

دول اختاذ إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية الكامنة وراء هيب باليمن أجل التمتع التام باحلق يف الغذاء، و
  املستويات العالية غري املتناسبة للجوع وسوء التغذية يف صفوف الشعوب األصلية واستمرار التمييز ضدها؛

 إىل مجيع الدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، إضافة إىل املنظمات الدولية، كل يف             يطلب  - ١٣ 
يف اعتبارها ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف     اً  يته، أن تضع متام   إطار وال 

  املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

 باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان املتـضررة               يسلم  - ١٤ 
وبالتعاون معها، بغية إعمال احلق يف الغذاء ومحايته على حنو أفضل، وإىل القيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية 

الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت     حلماية السكان الذين أجربوا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب اجلوع أو            
  هي من صنع اإلنسان واليت تنال من التمتع باحلق يف الغذاء؛

 احلاجة إىل بذل اجلهود لتعبئة املوارد التقنية واملالية مـن مجيـع املـصادر وختصيـصها                 يؤكد  - ١٥ 
البلدان الناميـة، وإىل    واستخدامها على أمثل وجه، مبا يف ذلك ختفيف عبء الديون اخلارجية الواقع على كاهل               

  تعزيز اإلجراءات الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن الغذائي املستدام؛

 بضرورة اختتام منظمة التجارة العاملية ملفاوضات جولة الدوحة اإلمنائية بنجاح، كمـسامهة   يقر  - ١٦ 
  يف هتيئة الظروف الدولية اليت تتيح إعمال احلق يف الغذاء؛

                                                      

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

 .، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  )١٢(
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ا لكفالة أال يكون لسياساهتا الدولية ذات ـارى جهدهـعلى مجيع الدول أن تبذل قص أن يؤكد  - ١٧ 
  الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية الدولية، أي تأثري سليب على احلـق يف الغـذاء يف                   

  بلدان أخرى؛

قر، ويوصـي مبواصـلة      بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والف          يذكر  - ١٨ 
  اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر؛

 بتخفيض عدد مـن     ١٩٩٦ بأن الوعود اليت قطعت يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام             يقر  - ١٩ 
إلمنائية الدوليـة،   يعانون نقص التغذية مبقدار النصف مل تتحقق بعد، ويدعو مرة أخرى مجيع املؤسسات املالية وا              

إضافة إىل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها ذات الصلة، إىل إيالء األولوية لتحقيق اهلدف املتمثل يف خفض نسبة 
 وإتاحة التمويل الالزم لذلك، وإعمال احلق يف الغذاء، على ٢٠١٥الذين يعانون اجلوع مبقدار النصف حبلول عام 

  ؛)٣( وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية)٥( األمن الغذائي العامليالنحو املبـني يف إعالن روما بشأن

 أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف هدف متكني مجيع الناس يف مجيع األوقات من جديد يؤكد  - ٢٠ 
ألفضلياهتم من أجل حيـاة نـشيطة       اً  من احلصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاهتم الغذائية وفق          

) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     / جزء من التصدي الشامل النتشار فريوس نقص املناعة البشرية         وصحية
  والسل واملالريا واألمراض املعدية األخرى؛

  يف الغذاء؛  الدول على أن تويل، يف استراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتا، أولوية كافية إلعمال احلقحيث  - ٢١ 

ون الدويل يف جمال التنمية تقدمي واملساعدة اإلمنائية الدولية، وال سيما يف األنـشطة               أمهية التعا  يؤكد  - ٢٢ 
املتعلقة باحلد من خطر الكوارث ويف حاالت الطوارئ، من قبيل حاالت الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي مـن                  

ن الغذائي املستدام، ويـسلم يف      صنع اإلنسان، واألمراض واآلفات، وذلك من أجل إعمال احلق يف الغذاء وحتقيق األم            
  الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقام األول عن ضمان تنفيذ الربامج واالستراتيجيات الوطنية يف هذا الصدد؛

 بالدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة املعنيني دعم اجلهود الوطنية             يهيب  - ٢٣ 
أفريقيا بأسرها، ويعرب عن بالغ قلقه من أن        اً  سرعة ألزمات الغذاء اليت تشهدها حالي     الرامية إىل التصدي على وجه ال     

  فيها اجلنوب األفريقي؛ نقص التمويل جيرب برنامج األغذية العاملي على خفض عملياته يف خمتلف املناطق، مبا 

الدويل، إىل تـشجيع     مجيع املنظمات الدولية املعنية، مبا فيها البنك الدويل وصندوق النقد            يدعو  - ٢٤ 
 يف احلق يف الغذاء، وإىل ضمان أن حيترم الشركاء احلق يف الغـذاء يف                إجيابياً السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً    

تنفيذهم للمشاريع املشتركة، وإىل دعم استراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفـادي                
  ؛يه سلباًاختاذ أي إجراءات قد تؤثر ف

يف الغذاء واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق           املقرر اخلاص املعين باحلق      يشجع  - ٢٥ 
اإلنسان والشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية على أن يتعاونا بشأن موضوع إسهام القطاع اخلاص               

  ؛ موارد مائية مستدامة لالستهالك البشري والزراعةيف إعمال احلق يف الغذاء، مبا يشمل مسألة أمهية ضمان توافر
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  التأثري السليب للزيادات الشاملة يف أسـعار األغذيـة علـى إعمـال احلـق يف الغـذاء،                  ب ُيقر  - ٢٦ 
وخباصة تأثريها على السكان يف البلدان النامية اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على واردات الغذاء لتلبيـة احتياجاهتـا                  

  ؛ئيةالوطنية الغذا

 وبعمله القيم من أجل تعزيز احلق يف        ،)١٣(بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       علماً حييط  - ٢٧ 
الغذاء يف مجيع أحناء العامل، ويعرب عن تقديره ملا قام به املقرر اخلاص األول الذي كلف هبذه الوالية من عمل وما 

  أبداه من التزام من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛

واضعاً يف ااالعتبار  صاحب الوالية اجلديد املعين باحلق يف الغذاء على االضطالع بأنشطته         يشجع  - ٢٨ 
  ؛اهلامة اليت حتققت يف سياق االضطالع بالوالية يف السنوات األخريةاإلجنازات 

 ٦/٢ سنوات مبوجب قرار اجمللس ٣ تنفيذ والية املقرر اخلاص، بالصيغة اليت مددت هبا ملدة   يؤيد  - ٢٩ 
  ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ 

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يتيحا كـل املـوارد                يطلب  - ٣٠ 
  ؛فعاالًاً البشرية واملالية الضرورية لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ مهام واليته تنفيذ

القتصادية واالجتماعية والثقافية على صعيد      بالعمل الذي قامت به بالفعل جلنة احلقوق ا        يرحب  - ٣١ 
 من ١١املادة (بشأن احلق يف الغذاء الكايف ) ١٩٩٩(١٢تعزيز احلق يف الغذاء الكايف، وال سيما تعليقها العام رقم 

 الذي أكدت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن         ،)١٤()العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
ال ينفصم بصميم كرامة اإلنسان، وأنه حق ال غىن عنـه إلعمـال حقـوق    اً يف الغذاء الكايف يرتبط ارتباط  احلق  

حق ال ميكن فصله عن العدالة االجتماعية، اً اإلنسان األخرى املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه أيض
، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية مالئمة
  إىل القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق اإلنسان للجميع؛

 مـن  ١٢ و ١١املادتـان   (بشأن احلق يف املياه     ) ٢٠٠٢(١٥ إىل تعليق اللجنة العام رقم       يشيـر  - ٣٢ 
 مـستدامة مـن امليـاه ألغـراض      الذي تالحظ فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية ضمان توافر موارد    ،)١٥()العهد

  للحق يف الغذاء الكايف؛ االستهالك البشري والزراعة إعماالً

                                                      

)١٣( A/HRC/7/5. 

 والتصويب ٢، امللحق رقم ٢٠٠٠، ـيادي واالجتماعـة للمجلس االقتصـق الرمسيـالوثائ: رـانظ )١٤(
)E/2000/22و Corr.1(فق اخلامس، املر. 

 .، املرفق الرابع)E/2003/22 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٣املرجع نفسه،  )١٥(
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 أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق              من جديد  يؤكد  -٣٣ 
 ،)٧(٢٠٠٤نـوفمرب   /اعة يف تشرين الثـاين    األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزر          

 أداة إضـافية  تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتتـيح بالتـايل                 
  ، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

 لتعزيز أخرى ميكن اختاذهابشأن تدابري ممكنة   توصيات   تنظر يف ارية أن    إىل اللجنة االستش   يطلب  - ٣٤ 
، واضعة يف االعتبار ما يكتسيه تنفيـذ        إعمال احلق يف التغذية وأن تقدم تلك التوصيات إىل اجمللس ليوافق عليها           

  ؛املعايري القائمة من أمهية تتعلق باألولويات

مية واللجنة واملقرر اخلاص، ويشجعهم على مواصـلة         بالتعاون املستمر بني املفوضة السا     يرحب  - ٣٥ 
  تعاوهنم يف هذا الصدد؛

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده                يهيب  - ٣٦ 
هنا يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيـارة بلـدا         اً  جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدي       

  لتمكينه من الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛

  .حلقة نقاش بشأن إعمال احلق يف الغذاء ٢٠٠٩ الرئيسية يف عام دورتهفترة عقد خالل أن ي يقرر  - ٣٧ 

، ومؤداها أن يقدم املقرر اخلاص إىل ٦٢/١٦٤ إىل طلبات اجلمعية العامة، الواردة يف قرارها يشري  - ٣٨ 
 القرار وأن يواصل عمله، مبا يف ذلك دراسة         ذلكعن تنفيذ   اً  مؤقتاً  رهتا الثالثة والستني تقرير   اجلمعية العامة يف دو   

القضايا الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغذاء يف إطار واليته احلالية، وإىل طلب اجمللس أن يقدم املقرر اخلاص                   
  نامج عمله السنوي؛لرباً ، وفق٢٠٠٩يف عام   بواليتهاضطالعه بشأن  شامالًتقريراً

 احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، واهليئـات املنـشأة             يدعو  - ٣٩ 
مبعاهدات واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون 

اليته، وذلك بعدة طرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بـشأن سـبل       مع املقرر اخلاص يف تنفيذ و       كامالًاً  تعاون
  ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛

اً  ضمن نفس البند من جدول األعمال وفق       ٢٠٠٩ أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف عام          يقرر  - ٤٠ 
  .لربنامج عمله السنوي

 -  -  -  -  -  


