
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-10096    200208    210208 

  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  

  

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

  تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جان زيغلر

Distr. 
GENERAL 

A/HRC/7/5 
10 January 2008 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/7/5 
Page 2 

 

  موجز تنفيذي

رغم ما حصل من تطورات حقيقية يف بلدان خمتلفة، مثل مجهورية الصني الشعبية واهلند وجنوب أفريقيا وعـدد             
 إمجاالً تقدم ضئيل على صعيد خفض عدد ضـحايا اجلـوع       من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، فقد حتقق        

 ٨٥٤ وعدد من يعانون من اجلوع يرتفع سنوياً، حيث بلغ حـوايل             ١٩٩٦فمنذ عام   . وسوء التغذية يف مجيع أحناء العامل     
 ٢٠٠٠ رغم تعهدات احلكومات خبفض مستوى انتشار اجلوع بنسبة النصف يف مؤمتر قمة األلفيـة لعـام                  نسمةمليون  
وميوت كل مخس ثوان طفل دون سن العاشرة جراء اجلوع واألمراض املتصلة            . ٢٠٠٢ر القمة العاملي لألغذية لعام      ومؤمت

  .بسوء التغذية
فحسب منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ينتج العامل بالفعل مـا           .  حمتوماً غري أن اجلوع واجملاعة ليسا قدراً       

إن . سكانه احلـاليني  عدد  ، أو ضعف    نسمة مليار   ١٢أة ورجل وبوسعه إطعام     يكفي من األغذية إلطعام كل طفل وامر      
سوء التغذيـة   ماليني طفل دون سن اخلامسة جرَّاء ٦ميوت عاملنا أغىن من أي وقت مضى، فكيف ميكن إذن أن نقبل أن        

  وما يتصل به من أمراض؟
  .جلميع الكائنات البشرية احلق يف العيش بكرامة ويف مأمن من اجلوع  

ال يزال مثة الكثري مما ينبغي القيام به لتعزيز ومحاية          حيث  اليوم حلظة للتطلع إىل األمام، وليس الرجوع إىل الوراء،            
يف حقيقة األمر، يتمثل أحد املشاكل الرئيسية اليت ال تزال قائمة يف غياب االتساق داخل منظومـة  . احلق يف الغذاء الكايف   

ورات اإلجيابية يف بعض قطاعاهتا، كما تدل على ذلك على سبيل املثال املبادئ التوجيهية       التطوهو يتجلى يف    األمم املتحدة   
لطريقة اليت تقوض هبـا سياسـات وممارسـات    باملقابل لاملتعلقة باحلق يف الغذاء الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة، و         

  .لعاملية، محاية احلق يف الغذاءوكاالت أخرى، مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة ا
فبينما اعترفت الدول باحلق يف     . كما أن سياسات الدول املتعلقة باحلق يف الغذاء تنم عن أمناط مماثلة من التناقض               

 دولة إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية         ١٥٠الغذاء يف إعالنات مؤمتر القمة العاملي لألغذية وانضم أكثر من           
  .اعية والثقافية، متارس يف نفس الوقت سياسات جتارية مضرة بالتمتع حبقوق اإلنسان يف بلدان أخرىواالجتم

، ومنها، على سبيل املثال، ممارسة اإلقصاء والتمييز يف حق أشد           ما زالت تنتظر العالج   مثة مسائل أخرى مهمة     و  
  .رومة يف الغذاء، وخباصة النساء والشعوب األصليةات احملـوجيب إيالء عناية خاصة ملسألة محاية حق الفئ. الفئات ُضعفاً

" ةاألطراف الفاعلة غري الدول   "ومن بني الظواهر األخرى اليت هلا تأثري كبري على احلق يف الغذاء الكايف ما يسمى                  
فتقـر إىل   فما فتئت هذه األطراف الفاعلة تتقوى، ولكننا ن       . الشركات عرب الوطنية  :  أال وهي  القوية على الساحة الدولية   

  .من انتهاكات احلق يف الغذاء اليت يتحمل بعضها أحياناً مسؤولية ارتكاهبارصد للحماية الآليات 
 املستقبل هـي التـصحر       من العمل يف    هائالً تتطلب قدراً اليت ال تزال على جدول األعمال و      واملسائل األخرى     
  .حيائي والالجئون هرباً من اجلوعوالوقود األ

فقد اعتمد جملس منظمة األغذية والزراعة املبادئ التوجيهية املتعلقـة بـاحلق يف             .  كبري أيضاً  هناك مع ذلك أمل     
،  صياغة الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة تقـدماً             وتشهدالغذاء  

  .وكذلك االلتزامات العاملية واإلقليمية والوطنية مبكافحة اجلوع



A/HRC/7/5 
Page 3 

  احملتويات
  الصفحة  الفقرات    الفصل
  ٤  ٤-   ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٤  ٩-   ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقرر اخلاص
  ٥  ١٥- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات اليت حصلت مؤخراً فيما يتعلق باحلق يف الغذاء  - أوالً

  ٥  ١٢- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات اإلجيابية  - ألف  
  ٦  ١٥- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلاالت اليت تثري قلقاً خاصاً  - باء  

  ٨  ٢٣- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن الدويلاحلق يف الغذاء يف القانو  - ثانياً
  ٨  ١٨- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف احلق يف الغذاء  - ألف  
  ٩  ٢٠- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف التزامات الدول ذات الصلة  - باء  
  التزامات الدول فيما يتعلق باحلق يف الغذاء خارج نطاق األراضـي            - جيم  
  ٩  ٢٣- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلاضعة لواليتها    

  ١٠  ٥٨- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكمن املشاكل  - ثالثاً
  ١٠  ٣٢- ٢٤  ظومة األمم املتحدة ويف سياسات الدولاالنفصام الذي يالحظ يف من  - ألف  
  ١٠  ٢٨- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم قبول احلق يف الغذاء  - ١    
  ١٢  ٣٢- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم اتساق سياسات الدول  - ٢    
  ١٣  ٣٥- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستبعاد والتمييز  - باء  
  ١٥  ٤٢- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالجئون هرباً من اجلوع  - جيم  
  ١٥  ٣٩- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلرب من اجلوع  - ١    
  ١٦  ٤٢- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية اهلاربني من اجلوع  - ٢    
  ١٧  ٤٩- ٤٣  . الشركات عرب الوطنية: األطراف الفاعلة القوية اجلديدة غري الدولة  - دال  
  ١٩  ٥٢- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصحر  - هاء  
  ٢١  ٥٨- ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع الوقود األحيائي  - واو  

  ٢٢  ٧٥- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أين يكمن األمل؟  - رابعاً
  ٢٢  ٦٢- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء  - ألف  
  وكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية   الربوت  - باء  
  ٢٣  ٦٥- ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعية والثقافية    
  ٢٤  ٦٨- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . التقدم احملرز يف إجازة التقاضي بشأن احلق يف الغذاء  - جيم  
  ٢٥  ٧٠- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االلتزامات العاملية مبكافحة اجلوع  - دال  
  ٢٥  ٧٥- ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استراتيجية السيادة الغذائية  - هاء  
  ٢٦  ٧٧- ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات - خامساً
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  مقدمة

يتشرف املقرر اخلاص بتقدمي تقريره النهائي إىل جملس حقوق اإلنسان، وذلك بعد متديد فتـرة واليتـه                   - ١
  . الصادر عن تلك اهليئة٦/٢قرار الب

آلخر  وفقاًاد، ازديال يزال يف  العاملعلى صعيد اجلوع مستوى  أن يبلِّغ بأنباالستياء ويشعر املقرر اخلاص   - ٢
 .٢٠٠٦عـام   يف  حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل       بشأن  ) الفاو(ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      تقرير  

مثل مجهورية الصني الشعبية واهلند وجنوب أفريقيا وعدد        (فرغم التطورات احلقيقية اليت حصلت يف بلدان خمتلفة         
ومرة أخرى  ١٩٩٦االلتزامات اليت قطعتها احلكومات يف عام و) البحر الكارييبمن بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة 

بينما قُـدر عـدد      ف . مستوى اجلوع عاملياً   خفض، فقد حتقق تقدم ضئيل يف       ٢٠٠٠يف مؤمتر قمة األلفية يف عام       
ر أجرته  مليون نسمة؛ يشري آخر تقدي٨٠٠نحو   ب ١٩٩٦يعانون من نقص التغذية يف عام       كانوا  األشخاص الذين   
 ٦ أكثر مـن     ميوتو. من الطعام يومياً  ما يكفيهم    ممن ال حيصلون على       مليون نسمة حالياً   ٨٥٤الفاو إىل وجود    

  .عيد ميالدهم اخلامسأمراض متصلة باجلوع قبل جراء  سنوياًماليني طفل 

قبل عدد  يزداد أكثر من ذي     ففي عامل أضحى أكثر ثراء من أي وقت مضى،          . هذا األمر غري مقبول   إن    - ٣
 ما يكفي من الغذاء إلطعام سكانه قاطبـةً،         إن العامل ينتج أصالً   . واملخمصةسوء التغذية واجلوع    من يعانون من    

 مما يكفيهم من ُيحَرمون يومياً وال يزال ماليني األطفال     .  يف الليل  ومع ذلك يأوي املاليني منهم إىل الفراش جياعاً       
  .منوهم البدين وتطورهم الذهينتأخر لدقيقة، ما يؤدي إىل الكبرية واالغذاء الالئق ومن املغذيات 

 فاحلق يف الغذاء حق من      .إنه انتهاك حلقوق اإلنسان   .  حمتوماً قدراًاجلوع  يف عامل يفيض بالثروات، ليس        - ٤
وحيميه القانون الدويل   . حقوق اإلنسان حيمي حق مجيع الكائنات البشرية يف العيش بكرامة ويف مأمن من اجلوع             

  .وق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلحلق

  أنشطة املقرر اخلاص

حظي املقرر اخلاص بشرف مواصلة خدمة جملس حقوق اإلنسان بصفته املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف             - ٥
ويف إطار عمله خالل السنة املاضية، واصل الترويج للحق يف الغذاء يف أوساط احلكومات ووكاالت األمم . الغذاء

يف فقد زار املقرر اخلاص بوليفيا      : ومشلت هذه اجلهود بعثات قطرية    . واملنظمات غري احلكومية عرب العامل    املتحدة  
 تشرين  ٦أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٨من  يف الفترة    وكوبا   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٦أبريل إىل   / نيسان ٢٩من  الفترة  
، تلقّى ٢٠٠٧وخالل عام . ارتني كإضافتني هلذا التقرير، وُيقدَّم التقريران املتعلقان هباتني الزي٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  .رمدغشقى وإكوادور ومجهورية أفريقيا الوسطاملقرر اخلاص دعوات لزيارة 

 معلومات بشأن احلق يف الغذاء تشمل مجيع جوانب         ، يف إطار واليته   ،املقرر اخلاص أن يتلقى   كما يتعني     - ٦
 معلومات رة اليت يشملها التقرير، بعث رسائل إىل حكومات، ملتمساًوخالل الفتوبالتايل، . إعماله وأن يرد عليها

ويرد تقرير بشأن مجيع الرسائل املرسلة يف . بوقوع انتهاكات للحق يف الغذاءُبلِّغ هبا إضافية بشأن ادعاءات حمددة 
  . كإضافة يف مرفق هلذا التقرير٢٠٠٧عام 
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األمم املتحدة، وخباصة برنامج األغذية العـاملي        مع وكاالت    عن كثب كما واصل املقرر اخلاص العمل        - ٧
وُيسعد املقرر اخلاص أن يشري، وذلك عشية إحياء الذكرى السنوية الستني إلصدار األمم املتحدة لإلعالن . والفاو

 كُـرِّس   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٦العاملي حلقوق اإلنسان، إىل أن اليوم العاملي للغذاء الذي احُتِفل به يف             
وهبذه املناسبة، شارك   .  بلداً ١٥٠وقد ُنظِّمت أنشطة لتعزيز احلق يف الغذاء يف أكثر من           . ضوع احلق يف الغذاء   ملو

  .رن وجنيفحداث ُنظِّمت يف بروكسيل وبون وباملقرر اخلاص يف أ

 ويف نفس الوقت، واصل املقرر اخلاص كذلك متابعته للعمل املهم الذي قامت به املنظمات غري احلكومية     - ٨
ويود، على وجه اخلصوص، إبراز اجلهود اليت بذلتـها         . يف مجيع أحناء العامل من أجل تعزيز احترام احلق يف الغذاء          

فقـد  . )(ActionAidالعمل من أجل املـساعدة      منظمة  و) FIAN(شبكة املعلومات والعمل ملنح األولوية للغذاء       
واجهـه وتـصرَّف    "محلة  :  ومها ٢٠٠٧الغذاء يف عام    أطلقت هاتان املنظمتان محلتني دوليتني متعلقتني باحلق يف         

، وهي محلة مدهتا ثالث سنوات لشبكة املعلومات والعمل ملنح األولوية للغـذاء تـستهدف احلكومـات                 "اآلن
 العمل من اجل املـساعدة    األوروبية، ومحلة التخلص من اجلوع، وهي محلة مدهتا مخس سنوات أطلقتها منظمة             

)ActionAid (ق يف الغذاء على نطاق العامل تعزيز احليف.  

ويف هذا التقرير النهائي إىل جملس حقوق اإلنسان، يعرض املقرر اخلاص باقتضاب بعض أحدث التطورات   - ٩
ويعاجل التقريـر سـتة     . ويذكِّر بعد ذلك بتعريف احلق يف الغذاء وبالتزامات الدول        . فيما يتعلق باحلق يف الغذاء    

اللذان ميارسان   منظومة األمم املتحدة ويف سياسات الدول؛ واإلقصاء والتمييز          االنفصام يف : مواضيع رئيسية وهي  
 احلق يف الغذاء، وخباصة إزاء النساء والشعوب األصلية؛ والالجئون هرباً من اجلوع؛ وأثر األطراف الفاعلـة                 إزاء

يف اخلتام، يتناول التقريـر     و. حيائيرب الوطنية؛ والتصحر؛ والوقود األ    القوية اجلديدة غري الدول مثل الشركات ع      
املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف :  بعض األمل  ُتحيي فينا اجملاالت اليت قد    

الـيت  ) املشار إليها فيما بعد بعبارة املبادئ التوجيهية املتعلقة بـاحلق يف الغـذاء  (يف سياق األمن الغذائي الوطين     
؛ والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         ٢٠٠٤نوفمرب  /الفاو يف تشرين الثاين   اعتمدها جملس   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي جيري التفاوض بشأنه يف جملس حقوق اإلنسان؛ والتقدم احملرز يف جمـال                
ية مبكافحة اجلوع؛ وعمـل الـدول       إجازة التقاضي بشأن احلق يف الغذاء على الصعيد الوطين؛ وااللتزامات العامل          

  .واجملتمع املدين من أجل التعريف مبسألة السيادة الغذائية

   فيما يتعلق باحلق يف الغذاءالتطورات اليت حصلت مؤخراً -  أوالً
  التطورات اإلجيابية - ألف 

بلدان عديدة، وذلـك    تابع املقرر اخلاص التطورات التشريعية اهلامة الرامية إىل محاية احلق يف الغذاء يف                - ١٠
  .بوسائل من بينها بعثات قطرية إىل الربازيل واهلند وغواتيماال وبوليفيا

  هندوراس

ويرحب .  بالتعاون مع اجملتمع املدينهندوراس اليت اختذهتا حكومة التطلعيةيرحب املقرر اخلاص باملبادرات   - ١١
ري لألراضي واحلق يف الغذاء اليت نظمها املكتب على وجه اخلصوص مبختلف برامج التوعية املتعلقة باإلخالء القس
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اخلاص املعين حبقوق اإلنسان التابع ملكتب املدعي العام مبشاركة ضباط الشرطة ووكالء االدعاء وموظفي املعهد               
كما يرحب املقرر اخلاص باملقترح اخلاص بربوتوكول بشأن اإلخالء القسري لألراضي واحلق يف       . الزراعي الوطين 

 وكـذلك بـصياغة تلـك       ٢٠٠٧أغسطس  /ذي قدمته منظمات اجملتمع املدين إىل احملكمة العليا يف آب         الغذاء ال 
وحيث . ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٦املنظمات لقانون بشأن احلق يف الغذاء واألمن الغذائي قُدِّم إىل الربملان يف 

  . هذين الصكني املهمنياحملكمة العليا والربملان على أن يعتمدا فوراً

  الفلبني

 املؤقـت للقواعـد     التقييد والقاضي برفع    يشيد املقرر اخلاص بالقرار الذي اختذته احملكمة العليا مؤخراً          - ١٢
هذه احلالة مبتابعة  املقرر اخلاص وقام. واألنظمة التنفيذية املنقحة لتسويق أغذية الرضع اليت اعتمدهتا وزارة الصحة       

تسويق بدائل لنب األم،    عليا مل توافق على فرض حظر شامل على         كمة ال ورغم أن احمل  . )١( السنتني املاضيتني  طوال
فإهنا أعادت تأكيد أولوية دور احلكومة يف تقنني مواد الترويج والدعاية هلذه املنتجات وفرز تلك املواد واختـاذ                  

 ينبغي كذلك ل لنب األماملدونة الدولية لتسويق بدائوباإلضافة إىل ذلك، أكدت احملكمة العليا أن . القرارات بشأهنا
 وتعزز تغذيتهم، خالفاً الدعاء الشركات بأن نطاق تغطيتها          شهراً ١٢أن حتمي األطفال الذين تتجاوز أعمارهم       

  . شهرا١٢ً والصفريقتصر على من منهم يتراوح عمره بني 

   خاصاًاحلاالت اليت تثري قلقاً - باء 

  اجلنوب األفريقي

ق بالغ إزاء األزمات الغذائية اليت هتدد يف الوقـت الـراهن أرواح ماليـني            املقرر اخلاص يشعر بقل    يظلُّ  - ١٣
 منظمة األغذية والزراعة وبرنامج     ويؤكد تقييم أجرته مؤخراً   ). A/62/289انظر   (يف اجلنوب األفريقي  األشخاص  

د يتضاعف العدد    حيتاجون إىل املعونة الغذائية، وق     اجلنوب األفريقي  مليون شخص يف     ٢,١األغذية العاملي أن حنو     
وينتاب املقرر اخلاص القلق بصفة خاصة من كون النقص يف التمويل جيـرب برنـامج               . ٢٠٠٨حبلول مطلع عام    

ففي زامبيا، اضطر الربنامج إىل حصر املساعدة الغذائية        . األغذية العاملي على تقليص حجم العمليات عرب املنطقة       
ويف . )٢(يـدز اإل/مريض بفريوس نقص املناعة البشرية    يم و  وأرملة ويت  عرضة للتأثر السهل   طفل   ٥٠٠ ٠٠٠على  

ـ  معرضاً يتيم وطفل مستضعف،     ٩٠ ٠٠٠ل  الربنامج احلصص الغذائية     خفَّضناميبيا،   ذلك للخطـر إمكانيـة     ب
  .)٣(حصوهلم على ما يكفي من الغذاء

  

                                                      

)١( See A/HRC/4/30.  

)٢( IRIN, Critical funding shortfall threatens United Nations food lifeline for 500,000 

Zambians, 27 February 2007. 

)٣( IRIN, Namibia: WFP cuts rations for orphans, 12 January 2007. 
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  كولومبيا

اعات الزراعيـة يف    تلقّى املقرر اخلاص معلومات مفزعة تتضمن ادعاءات بأن شركات خاصـة للـصن              - ١٤
وهـذه  حيائي،   استخدامه كوقود أ   كولومبيا تنتج زيت النخيل األفريقي، وذلك ألغراض صارت تشمل مؤخراً         

وعلى سبيل املثال، شرعت شركات خاصة تـزرع        . )٤(متنع اجلماعات املشردة من استرجاع أراضيها     الشركات  
اندو وكورفارادو يف مقاطعة تشوكو الشمالية الغريب النخيل األفريقي يف إنشاء مزرعة على أراضي مجاعيت خيكوامي

َعيد تشرُّد أهاليها يف عام        جراء محلة عسكرية كبرية شنها اجليش والقوات شبه العسكرية على مجاعات            ١٩٩٦ُب
 رغم األوامر الـصادرة عـن املعهـد         ٢٠٠٧وواصلت هذه الشركات توسيع مزارعها طيلة عام        . )٥(املغاورين

 بالكف عن استغالل هذه حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان الريفية ومكتب املدعي العام والكولوميب للتنمية
عيش الوت بعض اجلماعات املشردة إىل مناطق لإلغاثة اإلنسانية ظروف  وقد أ .  إليها األرض وتيسري عودة مالكها   

قل سوى كميات حمـدودة مـن        أن اجلماعات العسكرية وشبه العسكرية ال تسمح بن        ويبدو أيضاً . خطرةفيها  
ومبساعدة اللجنة املشتركة بني الكنـائس للعدالـة        . )٦(األغذية والبضائع األخرى داخل هذه املناطق أو خارجها       

والسالم، أنشئت جلنة دولية لألخالقيات لتكفل احلد األدىن من احلماية للفالحني املهددين باإلخالء والتـشرد،               
  .)٧(اإلنسانيةوالذين يعيشون يف مناطق اإلغاثة 

  البحر الكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويبواتفاقات الشراكة االقتصادية بني بلدان أفريقيا 

يشعر املقرر اخلاص بالقلق بسبب أحكام االتفاقات اجلديدة اليت يتفاوض االحتاد األورويب بشأهنا يف إطار            - ١٥
انتباه مجيع الدول   ويود أن يوجه    . لبحر الكارييب واحمليط اهلادئ   اواتفاقات الشراكة االقتصادية مع بلدان أفريقيا       

وخباصة أعضاء االحتاد األورويب، إىل اآلثار اليت قد ختلفها هذه املسألة على حق املزارعني الفقراء يف الغذاء العاجل، 
لتجارة على الفالحني يف بلدان وينتابه قلق خاص إزاء اآلثار السلبية احملتملة لقدر أكرب من حترير ا. يف العامل النامي

البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، وال سيما بالنظر إىل املنافسة غري العادلة مع منتجات االحتاد األورويب اليت   وأفريقيا  
 يف املائة مـن     ٨٠ بالزراعة إىل    املشتغلنيففي هذه البلدان، حيث تصل نسبة       . حتظى بدعم مايل قوي من الدولة     

البحر الكارييب واحمليط اهلادئ خارج قطـاع       و املنافسة غري العادلة باملاليني من شعوب أفريقيا         السكان، قد تدفع  
وباإلضافة إىل ذلك، من احملتمل أن تـؤدي اتفاقـات الـشراكة            . الزراعة، تاركةً خيارات ضئيلة أخرى للعمل     

البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، اليت     ولعائدات بالنسبة حلكومات أفريقيا     يف ا االقتصادية اجلديدة إىل خسارة هائلة      

                                                      

)٤( International Displacement Monitoring Centre, Resisting Displacement by Combatants and 

Developers: Humanitarian Zones in North-West Colombia, November 2007. 

)٥( Ibid. Also Dar?o Fajardo Monta?a, “El desplazamiento forzado, ópalanca del 

‘desarrollo’?”, Naci?n, 27 November 2005; Human Rights Everywhere and Diócesis de Quibdó, El cultivo 

de la palma africana en el Chocó, 2004. 

)٦( See International Displacement Monitoring Centre, op. cit, 2007. 

)٧( Report of François Houtard, University of Leuven, Belgium, 2007. 
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 اجلمركيـة علـى   التعريفـات إن إلغاء . )٨(يعتمد معظمها بدرجة كبرية على ضرائب الواردات لزيادة العائدات 
الواردات من االحتاد األورويب سيخفض العائدات اجلمركية بقدر هائل، فيجرب هذه البلدان على خفض مستوى               

خطر ويؤثر على قدرة احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلـق      للج االجتماعية    بالتايل الربام  ويعرضاإلنفاق  
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء

  احلق يف الغذاء يف القانون الدويل -  ثانياً
  تعريف احلق يف الغذاء - ألف 

ي حق مجيع الكائنات البشرية يف العيش بكرامة ويف مأمن من      احلق يف الغذاء حق من حقوق اإلنسان حيم         - ١٦
  .وحيميه القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. اجلوع

، )١٩٩٩ (١٢احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقـم          املعنية ب لجنة  الوحسب تعريف     -١٧
ايف عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه من األشخاص،               يتم إعمال احلق يف الغذاء الك     "

 من هذا التعليق العام، يعـرِّف       وبإهلام). ٦الفقرة  " (يف كافة األوقات، سبيل احلصول على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه          
  :املقرر اخلاص احلق يف الغذاء بأنه

 احلصول بشكل منتظم ودائم ودومنا عائق، إما بصورة مباشرة أو بواسـطة             احلق يف الغذاء هو احلق يف     "  
مشتريات نقدية، على غذاء واٍف وكاٍف من الناحيتني الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب 
الذي ينتمي إليه املستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، فردية ومجاعية، مرضية وكرمية يف مأمن مـن                 

  ."قلقال

يف كنـف  واحلق يف الغذاء هو، قبل كل شيء، حق الشخص يف أن يتمكن من احلصول علـى طعامـه         - ١٨
ويشمل احلق يف الغذاء احلق يف االستفادة من املوارد والوسائل الالزمة للمرء لضمان وإنتاج قوته، مبا يف             . الكرامة

التكنولوجيا واألسواق احمللية واإلقليميـة، وال      ذلك األرض وري املزارع الصغرية احلجم والبذور، واالئتمانات و        
سيما يف املناطق الريفية وللفئات املستضعفة واليت تعاين من التمييز ويف مناطق الصيد البحري التقليدي، ومستوى                
دخل كاف لتمكني األشخاص من العيش بكرامة، مبن فيهم العمال الريفيون والصناعيون، وفسح جمال االستفادة               

ويشمل احلق يف الغذاء كـذلك احلـق يف         .  االجتماعي واملساعدة االجتماعية للفئات األشد حرماناً      من الضمان 
  .)٩(احلصول على املاء الصاحل للشرب

  

  
                                                      

)٨( Oxfam, Unequal Partners: How EU-ACP Economic Partnership Agreements could harm the 

development prospects of many of the world’s poorest countries, September 2006. 

)٩( See A/56/210 and E/CN.4/2003/54. 
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  تعريف التزامات الدول ذات الصلة - باء 

ميع األشـخاص يف    يوجب االلتزام باحلق يف الغذاء التزامات على احلكومات بكفالة األمن من اجلوع جل              - ١٩
 جيعلـها مقيَّـدة   التزام احلكومات بالنهوض باحلق يف الغذاء بتصديقها على االتفاقيات الدولية،           و. مجيع األوقات 

 أهنا ستخضع للمساءلة من قبل السكان اخلاضعني لواليتها          متييز، وهو ما يعين أيضاً     امبراعاته ومحايته وإعماله دومن   
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذه املستويات      املعنية ب  لجنةالوقد عرَّفت   . ت بتلك االلتزامات  إذا أخلَّ 

وأوضح املقرر اخلاص هذا اإلطار املعياري بتفصيل يف تقريـره          . ١٢الثالثة من االلتزامات يف تعليقها العام رقم        
  .)١٠(٢٠٠٦املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان يف عام 

 من التزامات الدول مبراعاته ومحايتـه وإعمالـه         ذا احلق وحظيت تعريفات احلق يف الغذاء وما يتصل هب         - ٢٠
باالهتمام يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء اليت اعتمدها جملس منظمة األغذية والزراعـة يف تـشرين                  

، حيث أهنت فترة مهمة مـن النقـاش النظـري            جداً وسجَّلت هذه اخلطوة تطوراً هاماً    . ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
 ومهَّدت السبيل لعهد جديد من التنفيذ العملي وامللموس للحق يف أسبيورن إيدي سنة بدأه ٢٠اهيمي دامت واملف

  .الغذاء على الصعيد الوطين

  التزامات الدول فيما يتعلق باحلق يف الغذاء خارج نطاق األراضي اخلاضعة لواليتها - جيم 

 غري أهنا ال تستطيع دائماً.  على احلكومات الوطنيةئماًتقع املسؤولية الرئيسية عن كفالة حقوق اإلنسان دا  - ٢١
محاية مواطنيها من آثار القرارات املتخذة يف بلدان أخرى بالنظر إىل السياق الراهن احملكوم بالعوملة والترابط القوي 

 انتـهاكات حقـوق   اإلسهام يف    سياساهتا   أن تتجنب لذلك، جيب على مجيع البلدان أن حترص على         . بني الدول 
 سلبية ففي هذا العامل املعومل واملترابط، قد ختلف اإلجراءات اليت تتخذها حكومة ما آثاراً. اإلنسان يف بلدان أخرى

.  على ذلك  وتشكل التجارة الدولية يف قطاع الزراعة دليالً      . على احلق يف الغذاء ألفراد يعيشون يف بلدان أخرى        
 سلبية على املـزارعني واحلـق يف   يف البلدان املتقدمة ختلف آثاراً فثمة إدراك واسع بأن إعانات الدولة للمزارعني        

  .)١١(هذه األخرية باملنتجات الغذائية" أُغرِقت أسواق"الغذاء يف البلدان النامية إذا 

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة بـأن          لقـد تعهدت الدول باعتمادها ا      - ٢٢
وحق املرء   من أجل كفالة إعمال احلق يف الغذاء         - القضائية  أو الوالية   هلا صلة باإلقليم    د   دون أي قيو   - تتعاون  

  ).١١من املادة ) ٢(و) ١( والفقرتان ٢املادة  (األساسي يف أن يأمن غائلة اجلوع

واعتمد املقرر اخلاص يف جهوده على عمل اللجنة ودراسات العديد من األكادمييني واملنظمـات غـري                  - ٢٣
 ويعتقد املقرر اخلاص اعتقـاداً    . اإلقليم الوطين ومية إلثبات انطباق االلتزامات باحلق يف الغذاء خارج حدود          احلك
الدول أن تراعي وحتمي حق من يعيشون خارج أراضيها يف الغذاء وتدعم إعماله، مبا يف ذلك عندما على  بأن قوياً

                                                      

)١٠( See E/CN.4/2006/44. 

)١١( See E/CN.4/2004/10. 
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د الدويل أو البنك الدويل، كي متتثل بالكامل اللتزاماهتا تتخذ قرارات داخل منظمة التجارة العاملية أو صندوق النق
  .)١٢(يف إطار احلق يف الغذاء

  مكمن املشاكل -  ثالثاً
  يف منظومة األمم املتحدة ويف سياسات الدولالذي يالَحظ االنفصام  - ألف 

  عدم قبول احلق يف الغذاء - ١

 أمام إعمال  أساسياً اجملتمع الدويل تشكل عائقاًيعتقد املقرر اخلاص أن التناقضات الداخلية العميقة داخل       - ٢٤
منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي        كفمن جهة، تركز وكاالت األمم املتحدة       . احلق يف الغذاء  

على العدالة االجتماعيـة وحقـوق      ) اليونيسيف(وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         
تقوم بعمل رائع لتعزيز احلق يف الغذاء، كما تدل على ذلك على سبيل املثال مبادئ الفاو التوجيهيـة                  اإلنسان و 

، إىل جانب حكومة الواليات املتحدة      مؤسسات بريتون وودز  ومن جهة أخرى، ترفض     . املتعلقة باحلق يف الغذاء   
  الغذاء وتفرض على أشد الدول ضعفاً    األمريكية ومنظمة التجارة العاملية، االعتراف مبجرد وجود حق لإلنسان يف         

 الذي يشدد على حترير التجارة وحترير القطاعات من األنظمة والقوانني واخلصخصة وتقلـيص              "توافق واشنطن "
 جوانب من   ولثالثة. امليزانيات احمللية للدول، وهذا منوذج يفرز يف حاالت عديدة املزيد من أشكال عدم املساواة             

خصخصة : هيحق يف الغذاء بالنسبة لل مفجعة عواقبخصخصة وحترير التجارة بصفة خاصة هذه العملية العامة لل
وتنايف . املؤسسات واملرافق العامة، وحترير التجارة الزراعية، ومنوذج اإلصالح الزراعي املستند إىل آليات السوق            

 بشأن احلق يف الغـذاء      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨هذه السياسات القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف         
)A/62/439/Add.2   الذي طُِلب فيه من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل تـاليف            )١٣()، القرار السابع عشر ،

  .اإلجراءات اليت قد يكون هلا أثر سليب على إعمال احلق يف الغذاء

ج التنمية القائم على آليات  بوضوح كيف أضر منوذكشفتا له إىل النيجر زيارتيهويعتقد املقرر اخلاص أن   - ٢٥
. )١٤(السوق، الذي فرضه إىل حد كبري صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، باألمن الغذائي ألشد الفئات ضعفاً               

 العديد من األطفـال     حرمانسياسات استرداد التكاليف يف املراكز الصحية، على سبيل املثال،          حيث ترتب على    
وأدت خصخصة دوائر الدعم احلكومية، مبا يف ذلـك         . امجة عن سوء التغذية    من األمراض الن   من العالج الفقراء  
 وتوزيع األغذية واملكتب الوطين للطب البيطري، إىل تفاقم حالة انعدام األمن الغـذائي يف               اللوجستياتمنظومة  

مال، حتظـى    مليون رأس من البقر واألغنام واجل      ٢٠ قوامهاومتلك النيجر ثروة    . أوساط صغار املزارعني والرعاة   
. وتشكل احليوانات مصدر الدخل األساسي ملاليني الرُّحل والفالحـني        . بقيمة تارخيية وُتصدَّر على نطاق واسع     

                                                      

)١٢( See E/CN.4/2006/44. 

)١٣( At the time of writing, the resolution had only just been adopted by the General Assembly 

and not yet numbered. 

)١٤( See A/60/350, E/CN.4/2002/58/Add.1. 
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ل أسـعار  فلم يعد بإمكان العديد من الرعاة حتمُّ: ولكن خصخصة املكتب الوطين للطب البيطري أدى إىل كارثة  
  .ر اخلواص التجايفرضهااللقاحات واألدوية والفيتامينات اليت 

ـ          منظومة األمم امل  الذي يالحظ يف    نفصام  الكما أن ا    - ٢٦ سائل تحدة جلي بصفة خاصـة فيمـا يتعلـق مب
اإلصالح القائم  على  ج اإلصالح الزراعي اليت تشجع      ليت يوليها اجملتمع الدويل لنماذ    فرغم األمهية ا  . )١٥(األراضي

عالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وخطة عمـل         ففي إ . على التغيري وإعادة التوزيع، فإن التناقضات مستمرة      
املـؤمتر  ويف إعالن   .  من االلتزامات املعلنة    أساسياً ، شكل اإلصالح الزراعي جزءاً    )١٦(مؤمتر القمة العاملي لألغذية   

ُعِقد يف  الذي نظمته منظمة األغذية والزراعة واحلكومة الربازيلية والدويل املعين باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية
 الطرق املهمة لـضمان     من دولة بأن    ٩٥، أقرت   )١٧(٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠ إىل   ٧بورتو أليغري، الربازيل، من     

تمثل يف إقامة اإلصالح الزراعي املناسب لتأمني احلصول على األراضي للفئات املهمشة            ما ي إعمال احلق يف الغذاء     
ويف نفس الوقت، تشجع    . جيع الزراعة التقليدية واألسرية   واملستضعفة واعتماد أطر قانونية وسياسات مالئمة لتش      

ج جديدة لإلصالح الزراعي تركز على السوق وتتوافق مع توافق واشـنطن،            كاالت من قبيل البنك الدويل مناذ     و
  .)١٨("يتعارض يف الصميم مع مبادرات السياسات الرامية إىل حتقيق املساواة االجتماعية"وهذا منوذج 

إىل " القائمة على التفاوض"أو " املستندة إىل آليات السوق"البنك الدويل لإلصالح الزراعي ج وهتدف مناذ  - ٢٧
لعدميي ملزارعني غري مالكني لألرض أو      التغلب على مشكل مقاومة النخبة لإلصالح الزراعي وذلك مبنح قروض           

غري . سيط فحسب وتوفري القروضك مع قيام الدولة بدور الواملالّلشراء األرض بأسعار السوق من كبار رأس املال 
 إىلنطق اإلصالح الزراعي عن مفهوم قائم على أساس احلق يف األرض وإعادة التوزيـع               مبعد  تج تب أن هذه النماذ  
 بشرائها بأسعار السوق، وذلك رغم سياق يتسم بأشكال من          ن احلصول على األرض ال يتأتى إال      رؤية مؤداها أ  

 املقرر اخلاص والعديد من املنظمـات غـري احلكوميـة           انتقاداتورغم  . خييةعدم املساواة أفرزهتا الظروف التار    
، )١٩(هذا النموذج يقوض برامج اإلصالح الزراعي األقدر على إحداث التغيري         القائلة بأن   واحلركات االجتماعية   
  .فإن املمارسة مستمرة

                                                      

)١٥( See A/57/356. 

)١٦( Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the World Food 

Summit, 13-17 November 1996 (WFS 96/REP), part one, appendix. 

)١٧( See FAO document (C/2006/REP), Appendix G. 

)١٨( FAO, Contemporary Thinking on Land Reforms, 1998, 

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/LTdirect/LTan0037.htm.FAO. 

)١٩( For example “Land for those who work it, not just for those who can buy it”, April 2002, 

http://www.foodfirst.org/progs/global/trade/worldbankseminar.html. 
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. )٢٠(أثناء بعثته إىل غواتيماال" املستند إىل آليات السوق"ووقف املقرر اخلاص على مواطن قصور النموذج   - ٢٨
بلداً تسوده الالمساواة إىل حد ال نظري له         رائعة لتغيري الوضع، فإن غواتيماال تظل        فرغم أن احلكومة تبذل جهوداً    

 يف املائة من السكان متلك ما تتراوح ٢ذلك أن نسبة : فملكية األراضي على قدر كبري من التركيز. يف بلدان العامل
 يف املائة من صغار املزارعني من أجل البقاء         ٩٠ يف املائة من األراضي الزراعية، بينما يكافح         ٧٥ و ٧٠نسبته بني   

 وفاقمتهعن تاريخ طويل من نزع ملكية األراضي من الشعوب األصلية،           ناتج  هذا الوضع   و. على أقل من هكتار   
ا بالقوة على مزيـد مـن       ك األراضي خالهل  طر اجليش ومال  سي) ١٩٩٦- ١٩٦٠( سنة   ٣٦حرب أهلية استمرت    

آليـات  أسـاس   إعادة توزيع األراضي على     لنهج   تشجيع البنك الدويل     يعتربويف هذا السياق اخلاص،     . األراضي
هنجـاً  ، لتوفري االئتمانات لشراء األراضي،      FONTIERRAإنشاء صندوق يسمى فونتيريا     الذي ينمُّ عنه    السوق،  

، تشمل ١٩٩٦عتماد تدابري أكثر أمهية يقتضيها اتفاق السالم لعام دون اعدمي الفعالية على وجه اخلصوص، وحيول 
صياغة قانون زراعي يعترف بأشكال ملكية الشعوب األصلية لألراضـي،          للتسجيل العقاري، و  إنشاء نظام فعال    

  .سوية املنازعات على األراضيتوإنشاء قضاء زراعي ل

  عدم اتساق سياسات الدول - ٢

ففي .  عديدة يعوزها متاما االتساق فيما يتعلق مبمارساهتا       يف أن دوالً  " االنفصام"ذا  يتمثل اجلانب الثاين هل     - ٢٩
كثري من األحيان، يتعهد شق من احلكومة حبماية احلق يف الغذاء وتعزيزه، بينما يتخذ شق آخر منها قـرارات أو                

  .)٢١(ُينفِّذ سياسات تقوض بشكل مباشر هذا احلق

من الدول باحلق يف الغذاء يف اإلعالنات الصادرة عن مؤمتر القمة العـاملي             لقد اعترفت األغلبية العظمى       - ٣٠
 دولة إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق ١٥٠وانضم أكثر من . لألغذية واملبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء

 عليها مراعاة احلـق يف      ويتعني.  منها إىل اتفاقية حقوق الطفل     ١٩٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأكثر من      
 نطاق عدم االتساق يف السياسات اليت       ولألسف، يتزايد حالياً  . الغذاء ومحايته وإعماله يف مجيع سياساهتا وقراراهتا      

تعتمد تلتزم باتباع هنج للتنمية قائم على أساس حقوق اإلنسان فيما تنفذها احلكومات، أي أهنا، على سبيل املثال، 
  . سلبية على حقوق اإلنسان يف بلدان أخرىن ختلف آثاراًسياسات جتارية ميكن أ

إن التباين الشاسع يف القوة االقتصادية بني الدول يعين أن الدول القوية تفاوض على قواعد جتارية ليست         - ٣١
 وال  على األمن الغذائي، على صغار املزارعني وتشكل خطراًتأثرياً بالغ السلبيةوتؤثر هذه القواعد . حرة وال عادلة

مث إن  . ن عليها أن حترر القطاع الزراعي إىل حد أكرب بكثري من البلدان املتقدمـة             سيما يف البلدان النامية اليت تعيَّ     
اإلعانات القوية لإلنتاج والصادرات اليت متنحها البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي               

 أو زهاء مليـار  ٢٠٠٦الر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية يف عام  مليار دو٣٤٩ أكثر من    - ملزارعيها  
فواكه االحتاد األورويب وخضرواته املدعومـة      جعلت   - ليوم  رات الواليات املتحدة األمريكية يف ا     دوالر من دوال  

غـم أن البلـدان     ور. لية يف داكار، السنغال، بأسعار أدىن من مثن املنتجات احمل         تعرض يف السوق  بإعانات الدولة   
                                                      

)٢٠( See E/CN.4/2006/44/Add.1. 

)٢١( See E/CN.4/2005/47. 
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 يف املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف        ، مبا فيها الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، قطعت وعوداً         املتقدمة
 بإلغاء إعاناهتا للصادرات اليت تتسبب يف إغراق األسواق، فقد حصل ٢٠٠٥ديسمرب /هونغ كونغ يف كانون األول

 مليون مزارع مكسيكي وأسـرهم  ١٥ حنوملكسيك، تشري التقديرات إىل أن   ويف ا . حىت اآلن تقدم ملموس ضئيل    
تفاق نتيجة الن األراضي اليت تشكل مصدر رزقهم وذلك قد يرتحون م)  مجاعات الشعوب األصليةمنكثري منهم (

  .)٢٢(األمريكية املدعومةواملنافسة اليت ختلقها الذرة  التجارة احلرة ألمريكا الشمالية

ميع السياسات احلكومية والكف عن أي سياسات       جل حموراًق االتساق جبعل حقوق اإلنسان      وميكن حتقي   - ٣٢
وقد اعُترِف بأولوية حقوق اإلنسان على هذا النحو . وبرامج قد تؤثِّر سلباً على حق سكان بلدان أخرى يف الغذاء

) ١٩٩٣يونيـه  / حزيران٢٥- ١٤نا، فيي(يف إعالن وبرنامج عمل فيينا املنبثقني عن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان         
وعـالوة  . )٢٣("املسؤولية األوىل للحكومات  "ومحايتها يعدان   حقوق اإلنسان   تعزيز  أقرت مجيع الدول بأن     حيث  

 على أن   )٢٤()، القرار السابع عشر   A/62/439/Add.2(على ذلك، يشدد قرار اجلمعية العامة بشأن احلق يف الغذاء           
ة، أي تأثري سليب على احلق ـيكون لسياساهتا، مبا يف ذلك اتفاقات التجارة الدوليتبذل الدول قصاراها لكفالة أال 

  .يف الغذاء

   والتمييز االستبعاد- باء 

 كذلك من بـني أشـد       ومها والتمييز بصفة خاصة يف حالة النساء والشعوب األصلية،          االستبعاديتجلى    - ٣٣
وار حيوية يف إنتاج األغذية وإعدادها ويف قطـاع         وتضطلع النساء بأد  . )٢٥(الفئات عرضة للجوع وسوء التغذية    

.  لبث املعرفة بأمور التغذية داخل األسرة إذا كنَّ متعلمات         وكأدواتالزراعة ويف كسب الدخل إلطعام أسرهن       
 يف املائة من احملاصيل الغذائية يف البلدان النامية ٨٠ إىل ٦٠ اتفاق واسع على أن النساء ينتجن ما نسبته ومثة حالياً

ويتزايد اإلدراك بأن صحة املرأة ضرورية لـصحة        . ويضطلعن بدور هام يف ضمان األمن الغذائي لألسر املعيشية        
 يعانون من سـوء   أكرب بأن تنجب املرأة اليت تعاين من سوء التغذية أطفاالً      اجملتمعات بأكملها، ألن هناك احتماالً    

فيما " دورة احلياة "جمال التغذية إىل اعتماد هنج قائم على        وتدعو األدلة العلمية اجلديدة يف      . التغذية ونقص النمو  
فثمة احتمال أكرب بأن تنجـب األمهـات     . )٢٦(يتعلق بالتغذية يقر بالصالت بني األجيال يف معاجلة حالة التغذية         

من ية  قدراهتم الذهنية والبدنتعاين يعانون من نقص الوزن، قد الالئي يعانني من نقص الوزن وسوء التغذية أطفاالً      

                                                      

)٢٢( Friends of the Earth International, “Sale of the century? Peoples’ food sovereignty”, 2003, 

www.foe.co.uk/resource/reports/qatar_food_sovereignty_1.pdf. 

)٢٣( See A/CONF/157/23, para. 1. 

)٢٤( See footnote 8 above. 

)٢٥( See A/58/330 and A/60/350. 

)٢٦( United Nations Sub-Committee on Nutrition (ACC/SCN), Nutrition Throughout the Life 

Cycle, 2000. 
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وقد ال يتعافون على اإلطالق     ". الوالدةاملصلوبون لدى   "وقد مسى رجييس ديرباي هؤالء األطفال       . شديدالتأخر  ال
  .فيتوارثون اجلوع جيالً بعد جيل يعانون من سوء التغذية، وقد ينجبون بدورهم أطفاالً

من جوعى العامل مـن النـساء أو    يف املائة ٧٠ورغم دور املرأة األساسي يف ضمان األمن الغذائي، فإن            - ٣٤
 ما تواجه النساء التمييز يف احلصول على املوارد اإلنتاجية األخـرى، مثـل األراضـي وامليـاه                  وكثرياً. الفتيات

وحسب . حيث ال ُيعترف هلن يف كثري من األحيان بصفة املنتج أو الند للرجال أمام القانونواالئتمانات، وحيازهتا 
فيما  يف املائة يف بعض البلدان النامية، ٣٠سبة ربات األسر املعيشية الريفية، حيث جتاوزت يتواصل ارتفاع نالفاو، 

ورغم متتع النساء يف العديد من البلدان باحلقوق القانونية . )٢٧( يف املائة من جمموع األراضي٢متلك النساء أقل من 
. ائلة يف جمال اإلرث وشراء األرض وحيازهتابل والدستورية يف كثري من احلاالت، فإهنن ال يزلن يواجهن عوائق ه          

 أي فرصة حقيقية للحصول على األرض،       ال تتاح هلا  ورغم احلماية الرمسية من التمييز يف بلدان كثرية، فإن املرأة           
  .)٢٨(انعدام احلقوق يف الوراثةوهذا مشكل تفاقم بفعل 

ران على حقها يف الغذاء، رغم االلتزامات  والتمييز اللذين يؤثلالستبعادكما أن الشعوب األصلية تتعرض   - ٣٥
. ةإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلي       حبماية حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية املبيَّنة يف        

 مليون فرد، تعيش أغلبيتـهم العظمـى يف         ٣٥٠ شعب خمتلف وحنو     ٥ ٠٠٠وتتألف الشعوب األصلية من زهاء      
للفقر واجلوع املعرَّضة أكثر من غريها فهوم منذ أمد طويل أن الشعوب األصلية من بني الفئات املو. البلدان النامية

وقـد  .  السياسي واالقتصادي  واالستبعادوسوء التغذية بسبب عمليات تارخيية طويلة من االستعمار واالستغالل          
يف أسفل الـسلم    " األصلية   أثبتت خمتلف الدراسات، على مدى فترة زمنية مطولة، أن مستويات معيشة الشعوب           

الشعوب األصلية يف العامل بأسره تنتمي عادةً إىل أشد قطاعات اجملتمـع تعرضـاً              "وأن  " االجتماعي واالقتصادي 
.  للتمييز املتواصل يف احلصول على املوارد اإلنتاجية        للقلق نظراً  ويظل هذا املشكل سبباً   . )٢٩("للتهميش واحلرمان 

اً أن الشعوب جباراً ثال، حيث بذلت احلكومة جهداً  ففي غواتيماال، على سبيل امل      لتغيري هذا الوضع، ال يزال جلّي
وبينما يعاين نصف جممـوع     . األصلية تعاين من مستويات من الفقر وسوء التغذية أعلى بكثري من باقي السكان            

 التغذية بدرجة أعلى    األطفال الغواتيماليني الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات من تأخر يف النمو، ينتشر سوء             
 يف ٧٠بكثري يف أوساط أطفال الشعوب األصلية، حيث تبلغ نسبة من ظهرت عليهم منهم أعراض التأخر يف النمو 

  .)٣٠( يف املائة من األطفال غري املنتمني إىل الشعوب األصلية٣٦املائة مقابل 

  

  

                                                      

)٢٧( FAO, Women’s right to land: a human right, www.fao.org/News/2002/020302-e.htm. 

)٢٨( See e.g. E/CN.4/2005/47/Add.1. 

)٢٩( See A/60/350. 

)٣٠( See E/CN.4/2006/44/Add.1. 



A/HRC/7/5 
Page 15 

   من اجلوعالالجئون هرباً - جيم 

كما أهنم من بني من يعانون .  والتمييزلالستبعاد  أشد األشخاص تعرضاً من اجلوع من بنيالالجئون هرباً  - ٣٦
 لالتساق، وقال املقرر اخلاص إنه يتعني على الدول، توخياً.  االتساق يف سياسات الدولغريهم من انعدامأكثر من 

ويدعو . قهم يف الغذاءأن توسع نطاق احلماية القانونية ليشمل اهلاربني من اجلوع وغريه من االنتهاكات اخلطرية حل
ومينحهم، على أقل تقدير، احلق يف عدم "  من اجلوعالالجئني هرباً"إىل وضع صك قانوين جديد يعترف هلم بوضع 

وقـد أقـرت    .  على أرواحهم   خطراً والسغباإلبعاد مع احلماية املؤقتة كي ال ُيعادوا إىل بلد يشكل فيه اجلوع             
 أُكرِهوا على ترك بيوهتم وأرضهم بسبب اجلوع يف قرارها املتعلق باحلق يف اجلمعية العامة بضرورة تعزيز محاية من

  .)٣١()، القرار السابع عشرA/62/439/Add.2(الغذاء 

  اهلرب من اجلوع - ١

يعرب ماليني األشخاص احلدود الدولية وحياول بعضهم، وال سيما من يعيشون يف أفريقيا جنوب الصحراء،   - ٣٧
وحياول كثري منهم الوصول إىل جـزر الكنـاري مـن           .  من اجلوع املستشري   دمة هرباً الوصول إىل البلدان املتق   

 إىل الشواطئ اإلسبانية يف عام       أفريقياً  مهاجراً ٣٧ ٦٨٥وحسب احلكومة اإلسبانية، وصل     .  أو السنغال  موريتانيا
 أو العربيـة الليبيـة  اجلماهريية  آخر إىل اجلزر اإليطالية أو مالطة، قادمني من       مهاجراً ٢٢ ٨٢٤ووصل  . ٢٠٠٥
، احتجزت الـسلطات    ٢٠٠٦ويف عام   .  الوصول إىل اليونان عرب تركيا أو من مصر        وحياولون أيضاً . )٣٢(تونس

 شخص وصلوا إىل جزر الكناري بعد رحلة خطرية يف عرض البحر يف قوارب              ٢٨ ٠٠٠اإلسبانية ما ال يقل عن      
ة، غري قادرين على املشي أو الوقوف من شـدة          ويصل الكثري منهم يف ظروف مزري     . )٣٣(صيد مفتوحة ومكتظة  

غري أن معظمهم ُيحتَجزون ويودعون يف مراكز للمعاجلة أو االحتجاز قبل . الوهن ويعانون من نقص التغذية املزمن
  .أن ُيعادوا بالقوة إىل بلداهنم األصلية

تدفع هبا  لكن اجلثث   وال يعرف أحد كم هلك من آالف األشخاص وهم حياولون القيام بتلك الرحلة، و               - ٣٨
، أفادت ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨ففي . )٣٤( بانتظام إىل الشواطئ أو تعلق بشباك صيادي السمكاألمواج

 إىل  بعد إحبـارهم   الجئ ماتوا غرقاً يف يوم واحد قبالة الساحل السنغايل           ١٠٠الصحف الدولية أن ما يربو على       
ُتقاَبل هذه : " نيسكاال، األمني العام لالحتاد الدويل للصليب األمحرولكن، وكما أشار إىل ذلك ماركو. )٣٥(إسبانيا

                                                      

)٣١( See note 8 above. 

)٣٢( Tribune de Genève, 14 December 2006. 

)٣٣( BBC News, 30 November 2006, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/6160633.stm. 

)٣٤( BBC News, 24 October 2006, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/_/2/hi/talking_point/5404816.stm. 

)٣٥( Le Courrier, Geneva, 10 December 2006. 
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، بل ال توجد أي منظمة تقوم حىت بتجميـع           يُهبُّ ملساعدة هؤالء اليائسني    الأحداً   ذلك أن : األزمة بتجاهل تام  
  .)٣٦("اإلحصاءات اليت تسجل هذه املأساة اليومية

 األفارقة اهلاربني من اجلوع يف زيادة عسكرة إجراءات اهلجرة          ويتمثل رد االحتاد األورويب على الالجئني       - ٣٩
  من مؤسسة جديـدة تـسمى فـرونتيكس      رق حرس احلدود للتدخل السريع جزءاً     وتشكل ف . ودوريات احلدود 

)"FRONTEX"( .عملية وشاركت يف "Hera II " وإيطاليـا   من إسبانيا ومروحياتزوارق الدوريات وطائرات
 العتراض سبيل قوارب املهـاجرين      موريتانيا والسنغال والرأس األخضر   ل على طول حدود      تعم وفنلندا والربتغال 

ويبدو أن احلكومات األوروبية تعتقد أنه ميكن معاجلة مأساة اهلجرة          . )٣٧( إىل الشاطئ  وإجبارهم على العودة فوراً   
  . اجليش والشرطةيعاجله  مشكالًابوصفه

  محاية اهلاربني من اجلوع - ٢

ألهنم ال ميلكون صفة وال توفر هلم أي محاية  بلدان أخرى بالدخول إىلعظم اهلاربني من اجلوع مل ال ُيسمح  - ٤٠
 باستقبال طاليب اللجوء ومـنح احلمايـة        إن مجيع احلكومات ُملَزمة قانوناً    . باملعىن التقليدي والقانوين  " الالجئ"

 املتعلقة بوضـع    ١٩٥١حسب اتفاقية عام     حمدود جداً " الالجئ"لالجئني مبوجب القانون الدويل، ولكن تعريف       
  ).A/62/289انظر  (١٩٦٧الالجئني وبروتوكوهلا لعام 

ُيمَنح أي شكل من أشكال احلماية املقترنة بوضع الالجئ وحـق عـدم   َمن قليل ِمن اهلاربني من اجلوع    - ٤١
فمعظم من  . اإلبعاد رغم أهنم يواجهون خطر وقوع انتهاكات خطرية حلقهم يف الغذاء تبلغ مستوى يهدد حياهتم              

غري . نيغري شرعي" مهاجرون اقتصاديون"يعربون احلدود الدولية هرباً من اجلوع واجملاعة ُيعاَملون على أساس أهنم 
ال ُيجَبرون على املغادرة وإمنا خيتـارون       " مهاجرين اقتصاديني "أن االفتراض بأن اهلاربني من اجلوع واجملاعة جمرد         

 االفتراض باب العبثفمن . ما يهدد حياهتم من األخطار عن حياة أفضل أمر ينم عن عجز تام عن إدراك ذلك حبثاً
وهي : ويلح املقرر اخلاص على هذه النقطة اهلامة      ". مبحض إرادهتم "ك  بأن اهلاربني من اجلوع واجملاعة يفعلون ذل      

مهـاجر  "عنـدما يبحـث   ". مهاجرون اقتصاديون" من اجلوع ومن هم  اخللط بني الالجئني هرباً  عدمينبغي  أنه  
  من اجلوع فـال أّما الالجئ هرباً. عن حياة أفضل باهلجرة إىل بلد آخر، فهو يفعل ذلك مبحض إرادته       " اقتصادي

فعندما تصيب اجملاعة سائر    . إنه ُيجَبر على الفرار   ). A/62/289انظر  " (الضرورة"يتحرك مبحض إرادته بل بدافع      
مثل اجملاعة اليت حصلت يف منطقة الساحل من أفريقيا جنوب الصحراء يف عام (بلد أو منطقة على وجه اخلصوص 

إن اجلوع يـشكل    . الفرار عرب احلدود الدولية    من اجلوع أي خيار آخر سوى        ، ال ميلك الالجئون هرباً    )٢٠٠٥
" حالة الضرورة"ومسألة . فهم يفرون بدافع الضرورة، ال باختيارهم.  على أرواحهم وأرواح أسرهم مباشراًخطراً

  . يف البلدان اليت تعتمد القانون العام واليت تتبىن القانون املدين على حد سواءوراسخمفهوم جد متطور 

                                                      

)٣٦( Amnesty International, 3 October 2005, AI Index EUR 41/011/2005 at www.amnesty.org. 

)٣٧( BBC News, 10 September 2006 (http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/ 

europe/5331896.stm.( 
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إن برنامج األغذيـة العـاملي      .  حتديد هذا النمط من الضرورة     اًاجلوع واجملاعة، ليس صعب   وفيما يتعلق ب    - ٤٢
 يصدران تقارير منتظمة حتدد املناطق اليت حتصل فيها حاالت طوارئ غذائية مزمنة             ومنظمة األغذية والزراعة معاً   

ميكن فرز من هذا املفهوم، وعلى أساس . لتغذيةوحتدد حىت عدد من يعانون من مستويات حادة ومزمنة من سوء ا
 من اجلوع من خالل      تدفعهم أسباب أخرى وتوفري احلماية لالجئني هرباً       ومتييزهم عمَّن يفرون من اجلوع واجملاعة     

وحيث املقرر اخلـاص مجيـع   .  احلق يف طلب اللجوء ويف التمتع باحلماية يف بلد اللجوء املؤقت         هلم االعتراف بأن 
  .انتهاكات احلق يف الغذاءلدرء شاء آلية قانونية جديدة حلماية اهلاربني من اجلوع والدول على النظر يف مسألة إن

  الشركات عرب الوطنية:  غري الدولةاألطراف الفاعلة القوية اجلديدة - دال 

قطاعات واسعة هناك ظاهرة هلا تأثري على احلق يف الغذاء أال وهي حتكم الشركات عرب الوطنية املتزايد يف   - ٤٣
يل مـوارد العـامل      تتحكم يف حوايل ربع إمجـا      ذلك أن الشركات املئتني األوىل حالياً     . )٣٨(قتصاد العاملي من اال 

عائدات تتجاوز بكثري إيرادات حكومات البلدان اليت تعمـل         على  ل شركات عرب وطنية عديدة      وحتص. اإلنتاجية
من إنتاج األغذيـة وجتارهتـا      ابتداًء   فقد أفرز التركيز شركات عرب وطنية ضخمة حتتكر السلسلة الغذائية         . فيها

فعشر شركات  . ا يضيِّق نطاق خيارات املزارعني واملستهلكني     ممإىل تسويقها وبيعها بالتقسيط،     وانتهاًء  ومعاجلتها  
، تتحكم يف ثلث سوق جتارة Syngentaوشركة  Pioneerوشركة  Monsantoوشركة  Aventisفقط، منها شركة 

 يف املائة مـن الـسوق   ٨٠كية وعلى ي املتحدة األمرليار دوالر من دوالرات الواليات    م ٢٣ البالغ قيمتها البذور  
 ١٠وتـتحكم  . )٣٩( مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكيـة        ٢٨ البالغةالعاملية ملبيدات احلشرات    

 يف جمـال   الرائدة عاملياً يف املائة من إمجايل مبيعات احملالت الثالثني٥٧يف  ،Cargill شركات أخرى، منها شركة   
ات املائـة األوىل لألغذيـة      ـ الـشرك  جتنيهـادات اليت   ـن العائ ـ يف املائة م   ٣٧البيع بالتقسيط وميثل دخلها     

  .)٤٠(واملشروبات يف العامل

رغم أن مشاركة شركات القطاع اخلاص يف قطاعي األغذية والزراعة أمر من شأنه أن حيسِّن الكفـاءة،          - ٤٤
فقد انـصب   . ز لسلطة االحتكار ينطوي على خطر ليس يف صاحل صغار املنتجني وال املستهلكني            فإن هذا التركي  

إىل حد كبري على االنـدماج العمـودي بـني      على سبيل املثالاالهتمام فيما يتعلق بإنتاج البذور املعدلة وراثياً
ة األغذية والزراعة النقاب    وكشفت منظم . قطاعات البذور ومبيدات احلشرات واإلنتاج لزيادة أرباح الشركات       

 هي فول الصويا والذرة والقطن، اليت ُعدِّلت  يف املائة من جمموع املزروعات من احملاصيل املهجنة وراثيا٨٥ًعن أن 
إطعام العامل أو   "لتقليص تكاليف املدخالت والعمال بالنسبة ملنظومات اإلنتاج الكبرية احلجم، وليس القصد منها             

ومل ُتخصَّص أي استثمارات ذات شأن ألي من احملاصيل اخلمسة املهمة ألفقر البلدان             . )٤١("حتسني جودة األغذية  
                                                      

)٣٨( See A/58/330, E/CN.4/2004/10 and E/CN.4/2006/44. 

)٣٩( Erosion, Technology and Concentration Action Group, Communiqué, November/December 

2003, Issue 82. 

)٤٠( Ibid. 

)٤١( L.O. Fresco, Which Road Do We Take? Harnessing Genetic Resources and Making Use of 

life Sciences, a New Contract for Sustainable Agriculture, 2003, www.fao.org/ag/magazine/fao_gr.pdf. 
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 يف املائة من ميزانيات ١وال ُينفَق سوى  .الذرة البيضاء والدخن والبسلة اهلندية واحلمص والفول السوداين: وهي
 مفيدة للعامل النـامي الواقـع يف        د تكون ـل اليت ق  ـالشركات املتعددة اجلنسيات للبحث والتطوير على احملاصي      

  .)٤٢(املناطق القاحلة

وعالوة على ذلك، تتعاظم سيطرة الشركات عرب الوطنية على قطاع توفري املياه، الذي يتزايد حتريره عرب                 - ٤٥
ففي العديد من احلاالت، جعل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مشاركة القطاع اخلاص يف خـدمات                . العامل

 Veolia وتسيطر ثالث شركات فقط، وهي شركة.  لتقدمي القروض واملنح للبلدان النامية أساسياًياه شرطاًتوفري امل

Environnement ،سابقاًاملسماة  Vivendi Environnement ،وشركة Suez Lyonnaise des Eaux  وشـركة 

Bechtel) اًطاع اخلاص عامليأغلبية االمتيازات املمنوحة للقعلى ، )الواليات املتحدة األمريكية.  

، وإن كان من شـأهنا       هذه اخلصخصة   بشأن خصخصة قطاع املياه أن      مؤخراً اليت توفرت وتفيد األدلة    - ٤٦
ـ يقوىتعين يف كثري من األحيان رفع األسعار، اليت ال      إال أهنا   حتسني الكفاءة يف بعض احلاالت،       هلكني ست أشد امل

وتظهر دراسـة أجريـت بـشأن       . )٤٣( غدت اآلن قضية مشهورة    اقضية كوتشابامبا، بوليفي  و. حتملهاعلى   فقراً
 بعض اآلثار اإلجيابية، حيث مت ربط مليون شخص إضايف بشبكة توزيع املياه )٤٤(خصخصة خدمات املياه يف مانيال

 يف املائة، فجعل هذه اخلدمات باهظة الـثمن         ٤٢٥ بنسبة   ، ولكن السعر ارتفع أيضاً    ٢٠٠٣ و ١٩٩٧بني عامي   
ن األسعار تبلغ أعلى املـستويات يف       إ يتعرضون لتمييز مزدوج إذ      وتقول الدراسة إن األشد فقراً    . راءبالنسبة للفق 

ة إىل أنه ـت الدراسـد خلصـوق.  يف أفقر أحناء املدينةسريعاًأما نوعية املياه فقد تدهورت  وأشد األوساط فقراً
 مؤسستا  وخلصت. مكاهنم املشاركة يف العملية   ال توجد أي آلية مستقلة للمساءلة وأن السكان املتضررين ليس بإ          

نفس االستنتاجات يف دراسة بشأن آثار خصخصة قطاع املياه يف إىل  (Tearfund) وتريفاند (WaterAid) واترإيد
)٤٥( بلدان نامية مولتها حكومة اململكة املتحدة١٠

. 

 فإنه ال يزال مثة عدد قليل نسبياًغذوي، املائي والتورغم أن الشركات عرب الوطنية تزداد حتكُّماً يف نظامنا  -٤٧
وقد الحظ األمني العام السابق لألمم . من اآلليات القائمة لكفالة احترامها للمعايري وعدم انتهاكها حلقوق اإلنسان

 أن االمتداد العاملي للشركات عرب الوطنية ال يواكبه نظـام عـاملي             ١٩٩٦غايل يف عام     -  املتحدة بطرس بطرس  
 .اءلة للمسمتماسك

                                                      

)٤٢( P.L. Pingali and G. Traxler, “Changing focus of agricultural research: will the poor benefit 

from biotechnology and privatization trends?”, Food Policy, 27, 2002. 

)٤٣( See A/58/330, para. 36. 

)٤٤( N. Roseman, “The human right to water under the conditions of trade liberalisation and 

privatisation - a study on the privatisation of water supply and wastewater disposal in Manila”, 2003. 

)٤٥( E. Gutierrez, B. Calaguas, J. Green and V. Roaf, “New rules, new roles: does private sector 

participation benefit the poor?”, 2003. 
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ويف العديد من احلاالت، اختارت الشركات عرب الوطنية طوعاً أن تتقيد مبعايري حقوق اإلنسان، حيـث                 - ٤٨
ولكن عدة منظمات غري حكومية .  على ذلكمثال Nestlé شركةو. اعتمدت سياسات داخلية ومدونات سلوك

 أن ممارساهتا يف جمال على حني عديدة  على سوق بدائل لنب األم يف بلدانمن أن هتيمن هذه الشركةأثارت خماوف 
وقد أعربت وكاالت تابعـة     . )٤٦(التسويق ختل بأحكام املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم املتفق عليها دولياً           

)٤٧(، عن خماوف مماثلة)اليونيسيف(لألمم املتحدة، ومنها منظمة األمم املتحدة للطفولة 
. 

ة الرئيسية اليت تنطبق على أنشطة الشركات عرب الوطنية اخلاصة املبادئ ومن بني الصكوك احلكومية الدولي - ٤٩
الدول (التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت تلتزم مبوجبها مجيع احلكومات املنضمة إليها               

بإنشاء مراكز اتصال وطنية ) لياألعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألرجنتني والربازيل وشي
ملعاجلة الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات اليت ترتكبها الشركات عرب الوطنية، وإعالن منظمة العمل الدولية الثالثي              

غري أن اآلليات املشرفة عليهـا شـديدة        . للمبادئ املتعلقة باملؤسسات املتعددة اجلنسيات والسياسة االجتماعية      
القواعد املتعلقة مبـسؤوليات    :  من الصكوك اجلديدة لسد هذه الثغرة وهي       جيِّدةجمموعة  وقد اقُترِحت   . الضعف

لألسف، مل حتظ هذه القواعد و. )٤٨(الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان
 ذلك، طلبت اجلمعية    وعالوة على . باالهتمام الالزم من قبل جلنة حقوق اإلنسان السابقة وجملس حقوق اإلنسان          

القرار ، A/62/438/Add.2) (العامة لألمم املتحدة على وجه التحديد يف القرار الذي اعتمدته بشأن احلق يف الغذاء
الفعلي يف اعتبارها ضرورة تعزيز اإلعمال      متاماً   القطاع اخلاص أن تضع      يف من األطراف الفاعلة     )٤٩(شرالسابع ع 

ينبغي إيالء قدر أكرب من العناية ملسألة تعزيز آليات اإلشراف بغية إخضاع األطراف حلق اجلميع يف الغذاء؛ غري أنه 
 .الفاعلة من القطاع اخلاص للمساءلة

 التصحر - هاء 

احلاد والتصحر وتردي األراضي أو العوز       ثر اجلفاف أل هي نتيجة  العديد من األزمات الغذائية العاملية       إن - ٥٠
 زهاء ملياري   وعلى الصعيد العاملي، ميس التصحر وتردي األراضي حالياً       . ملتضائلةعلى املوارد ا  املتزايد  الصراع  و

 مليـار  ١,٤حنو ( يف األراضي اجلافة يف آسيا    اليت تعيش وتوجد األغلبية الساحقة    .  بلد ١٠٠شخص يف أكثر من     
وروبـا   مليون شخص يف أ١٤٠ مليون شخص آخر يف أراضي أفريقيا اجلافة ويوجد أيضاً ٣٢٥ ويعيش) شخص

ويبلغ أثر تردي األراضي أقصى الدرجات من الشدة يف البلدان النامية، وخباصة . )٥٠( مليون يف األمريكيتني١٧٧و
 على األرض لكسب أرزاقهم كمزارعني أو رعاة وحيث تقل          يف أفريقيا، حيث يعتمد املاليني من األشخاص كلياً       

                                                      

)٤٦( www.ibfan.org. 

)٤٧( S. Lewis, “Malnutrition as a human rights violation”, ACC/SCN, SCN News, No. 18, 1999. 

)٤٨( E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, see E/CN.4/2004/10. 

)٤٩( See footnote 8 above. 

)٥٠( See A/61/306. 
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 مليون هكتار بتردي ٥٠٠ يف املائة من السكان وحنو ٤٦قيا ويتأثر يف الوقت الراهن يف أفري. مصادر الرزق البديلة
)٥١(األراضي، تشمل ثلثي األراضي الزراعية املنتجة يف املنطقة

. 

 مليـون يعيـشون يف أراض       ٨٥٤ يف املائة من جوعى العامل البالغ عددهم         ٥٠وتشري التقديرات إىل أن      - ٥١
 ُيحتمل أن لتايل من أجل البقاء على أراض فقرية أصالً  ويعتمد نصف جوعى العامل با    . )٥٢(هامشية وجافة ومتردية  

. املناخ واالستخدام غري املستدام لألراضي تتناقص خصوبتها وإنتاجيتها جراء آثار موجات اجلفاف املتكررة وتغري
 أراض جافة؛ ويعيش أغلـب      هي يف املائة من األراضي املنتجة       ٩٥ ما يناهز    قوامففي النيجر، على سبيل املثال،      

ويف زمبابوي، تعيش األغلبية    . )٥٣(لسكان يف املناطق الريفية ويعانون من الفقر املزمن واألزمات الغذائية املتكررة          ا
درجات الشدة يف املناطق القليلة األمطار يف مقاطعات        ناطق الريفية ويبلغ الفقر أقصى      الساحقة من الفقراء يف امل    

كما يتسبب تردي األراضي يف اهلجرة ويؤجج الصراع . )٥٤(د الشماليةماتابيليالند اجلنوبية وماسفينغو وماتابيليالن
وتـرتبط  . )٥٥( اخلاص يف النيجر وإثيوبياكما تبيَّن للمقرر على املوارد، وال سيما بني مجاعات الرعاة واملزارعني،         

 وبالتصحر  اًداد سوء ر، مبوجات اجلفاف اليت تز    نزاعات كثثرية يف أفريقيا، مبا يف ذلك الرتاع الدائر يف إقليم دارفو           
)٥٦(وما يتصل بذلك من الصراعات على املوارد

. 

لذلك، سيتوقف القضاء على اجلوع واإلعمال التام للحق يف الغذاء على اجلهود املبذولة ملعاجلة مشكلي                - ٥٢
ان اليت تعاين التصحر وتردي األراضي العامليني وعلى التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلد

ألراضي الريفية ل موارد ضئيلة تسخَّرولألسف، . أو التصحر، وخباصـــــة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و
حىت يومنا هذا    تعري   -  مستوى الفقر    ختفيض مبا يف ذلك استراتيجيات      - اجلهود الدولية ملكافحة اجلوع     و. اجلافة

 املعونة الغذائية، بتقدميويواجه املاحنون موجات اجلفاف الشديد .  ملشكلي تردي األراضي والتصحر ضئيالًاهتماماً
القليل من املعونة الرامية إىل التنمية الطويلة األجل اليت ستنهي دورة اجلفاف املتكرر وتردي إال يقدمون ال ولكنهم 

 على   إهنا ليست حالً   -  إهنا ال تنقذ مصادر الرزق    غري  رواح،  فرغم أن املعونة الغذائية تنقذ األ     . األوضاع والعوز 
)٥٧(لمقرر اخلاص يف خمتلف بلدان الساحل والقرن األفريقيل اتَّضحاملدى الطويل، كما 

. 

  
                                                      

)٥١( P.M. Johnson, K. Mayrand, M. Paquin, Governing Global Desertification: Linking 

environmental degradation, poverty and participation, 2006. 

)٥٢( Millenium Project, Task Force on Hunger, Halving hunger: it can be done, 2005. 

)٥٣( See E/CN.4/2006/44. 

)٥٤( IFAD, Rural Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty. 

)٥٥( E/CN.4/2005/47/Add.1, E/CN.4/2006/44. 

)٥٦( M. Leighton, “Desertification and Migration” in P.M. Johnson, K. Mayrand, M. Paquin, 

op.cit. 

)٥٧( E/CN.4/2005/47/Add.1, E/CN.4/2006/44. 
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 حيائيالوقود األ أنواع - واو 

سيترتب على أنـواع الوقـود       فيما يتعلق باحلق يف الغذاء األثر الذي          بالغاً من بني املسائل اليت تثري قلقاً      - ٥٣
وقد نعت املقرر اخلاص يف تقريره األخري إىل اجلمعية العامة لألمم املتحـدة             . ظاهرة اجلوع األحيائي بالنسبة إىل    

)A/62/289 ( إىل -  من قبيل الذرة والقمح والسكر وزيت النخيل - غذية األاالندفاع املفاجئ واألهوج حنو حتويل 
لذرة مللء خزان سيارة بالوقود     ن ا  كيلوغرام م  ٢٠٠وتشري التقديرات إىل أنه يلزم حنو       . كارثةلوقود بأنه وصفة    

 مـن نـشوب   فثمة إذن خماطر حقيقية     . )٥٨(، وهو ما يكفي إلطعام شخص مدة سنة       ) لتراً ٥٠حوايل  (حيائي  األ
السريعة االرتفـاع لألغذيـة     ألسعار  ا  واجلوعى يف العامل النامي رهينة     معركة بني الغذاء والوقود ستترك الفقراء     

 خماطر  الصناعية لتحويل األغذية إىل وقود، مثة أيضاً       -  مادي يف األساليب الزراعية   ويف حال الت  . واألراضي واملياه 
أن تنجم عن ذلك البطالة وانتهاكات احلق يف الغذاء ما مل ُتتَّخذ تدابري حمددة لتنمية قطاع الزراعة اخلاص بصغار                   

  .الفالحني واألسر

 االرتفاعات الضخمة يف االستثمار ويف حتديد       يفبشكل مفاجئ   حيائي  الهتمام بالوقود األ  اتفجر  ويتجلى    - ٥٤
حيـائي  حتاد األورويب أن يوفر الوقود األ     ويشترط اال . أهداف طموحة للطاقة املتجددة على نطاق البلدان الغربية       

. )٥٩(٢٠٢٠ يف املائـة حبلـول عـام    ١٠ و٢٠١٠ يف املائة من طاقة النقل يف الدول األعضاء حبلول عام  ٥,٧٥
 مليار غـالون يف     ٣٥حيائي إلنتاج الطاقة إىل      لرفع مقدار استخدام الوقود األ     تحدة أهدافاً وحددت الواليات امل  

لذلك، تتطلـع   . ولكن هذه األهداف ال ميكن أن تتحقق باالعتماد على اإلنتاج الزراعي للبلدان املصنعة            . السنة
  .ية هذه االحتياجاتالبلدان الشمالية املصنعة إىل إنتاج بلدان نصف الكرة األرضية اجلنويب لتلب

حيائي بفوائد إجيابية على تغري املناخ وعلى املزارعني يف البلدان النامية، مبا     قد تعود زيادة إنتاج الوقود األ       - ٥٥
ل أن تؤدي زيادة إنتاج الوقود غري أنه من غري املقبو. يف ذلك حتسني مستوى األمن الغذائي، إذا عمت هذه الفوائد

الصناعي لإلنتاج لن يفيد     -  ويتمثل أكرب خطر يف أن االعتماد على النموذج الزراعي        . وعحيائي إىل زيادة اجل   األ
  .الفالحني الفقراء وسيفرز انتهاكات للحق يف الغذاء

ويقدر املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، وهو مؤسسة حبوث حتظى بكثري من التقدير، أن األسعار             - ٥٦
 يف املائة ٢٠حيائي، وتوقع حصول ارتفاع نسبته  زاد إنتاج الوقود األبل القريب إذا يف املستق هائالً ارتفاعاًستشهد

وتوجد . )٦٠(٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ٤١، وبنسبة   ٢٠١٠لسعر الذرة على الصعيد الدويل من اآلن حىت عام          
أسعار حماصيل الزيوت   وقد ترتفع   . )٦١( تقارير تفيد أن السعر العاملي للذرة تضاعف خالل السنوات املاضية          أصالً

 يف املائـة  ٧٦ وبنسبة ٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٢٦النباتية، وال سيما فول الصويا وبذور عباد الشمس، بنسبة     
ويف أفقر منـاطق    .  يف املائة  ٣٠ يف املائة مث بنسبة      ١١، يف حني قد ترتفع أسعار القمح بنسبة         ٢٠٢٠حبلول عام   

                                                      

)٥٨( F. Nicolino, La faim, la bagnole, le blé et nous. Une dénonciation des biocarburants, 2007. 

)٥٩( Directive 2003/30/EC on promotion of the use of biofuels. 

)٦٠( IFPRI, Bioenergy and Agriculture: Promises and Challenges, 2006. 

)٦١( D. Howden, “The fight for the world’s food”, The Independent, 23 June 2007. 
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 يف املائة ١٣٥ يف املائة ومبقدار ٣٣ا الالتينية، قد يرتفع سعر املنيهوت بنسبة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريك
ويتوقع املعهد الـدويل    . وخيمةوقد تكون عواقب هذا االرتفاع السريع ألسعار األغذية         . )٦٢(٢٠٢٠حبلول عام   

ل كل زيادة    مليون شخص مقاب   ١٦لبحوث سياسات األغذية أن يرتفع عدد من يعانون من نقص التغذية مبقدار             
  ،٢٠٢٥وبالتايل، سيعاين من اجلوع حبلول عـام        .  يف املائة يف السعر احلقيقي للمواد الغذائية األساسية        ١بنسبة  
  . مليار شخص١,٢

وسـيؤجج االرتفـاع    .  عديدة أخرى على احلق يف الغذاء      حيائي آثاراً وسيخلف التحول إىل الوقود األ      - ٥٧
. فسة على األراضي وغريها من املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك احملميات من الغاباتالسريع لسعر احملاصيل الغذائية املنا

وسيثري هذا األمر الفالحني ومجاعات الشعوب األصلية من سكان الغابات ضد شركات األعمال الزراعية العمالقة 
. حني من أراضـيهم   وكبار املستثمرين الذين شرعوا بالفعل يف شراء مساحات شاسعة من األراضي أو طرد الفال             

حيائي ميكن أن حتسن    فرغم أن زيادة إنتاج الوقود األ     .  على فرص العمل وظروفه     آثاراً وقد خيلِّف هذا األمر أيضاً    
اليت يعيشها  " السخرة"فرص العمل، فإن حركة العمال الريفيني املعدمني يف الربازيل احتجت بالفعل على ظروف              

 آثار تتمثل يف ارتفاع األسعار      ، ستنجم عن ذلك أيضاً    وأخرياً. )٦٣(بلدالعمال يف بعض مزارع قصب السكر يف ال       
ة من املياه، ما سيحوِّل املياه عـن إنتـاج          ـات هائل ـكمييتطلـب  حيائي   إنتاج الوقود األ   إذ إن . وشح املياه 

  .احملاصيل الغذائية

حيائي  اإلمجايل إلنتاج الوقود األاألثروقد شرعت املنظمات غري احلكومية اليت يزداد عدم اقتناعها بإجيابية   - ٥٨
حيائي ملية توسيع نطاق إنتاج الوقود األ     على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف الدعوة إىل وقف طوعي عاملي لع           

إىل أن يتسىن إجراء دراسة كاملة ملا قد يترتب عليه من آثار اجتماعية وبيئية وعلى حقوق اإلنسان وإنشاء هياكل 
 يف رأي استخدام احملاصيل الغذائية، ينبغي، وعوضاً عن. ع أي آثار سلبية أو التخفيف من وطأهتاتنظيمية مناسبة ملن

حيائي من النباتات غري الغذائية، وال سيما تلك اليت ميكن إنباهتا يف املنـاطق              املقرر اخلاص، استخالص الوقود األ    
ويدعو املقرر . فس على األغذية واألراضي واملياهالقاحلة وشبه القاحلة، ومن النفايات الزراعية، ما سيحد من التنا

  .حيائي والديزل األحيائيلى نطاق العامل إلنتاج الوقود األاخلاص إىل وقف طوعي ملدة مخس سنوات ع

  أين يكمن األمل؟ -  رابعاً
  املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء - ألف 

الغذاء اليت اعتمدها جملس منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة           تسجل املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف         - ٥٩
  . خطوة هامة يف جمايل تعريف احلق يف الغذاء وإعماله٢٠٠٤نوفمرب /والزراعة يف تشرين الثاين

 

                                                      

)٦٢( IFPRI, op.cit. 2006. 

)٦٣( IPS 05.06.2007, http://ipsnews.net/news.asp?idnews=38051. 
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 للحق يف الغذاء  من حيث أهنا تقدم تعريفاً خارقاًوتشكل املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء إجنازاً  - ٦٠
 التعريف الـذي  يكاد يطابق) ١٧ و١٦انظر الفقرتني (التعريف الذي اعتمدته احلكومات     و. قبول دولياً حيظى بال 
 التفسري الذي قدمته اللجنة ومؤداه ويطابق أيضاً. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملعنية بلجنة الاعتمدته 

وهلذه املسألة آثار مهمة فيما يتعلق بقبول هذا . ذاء الكايف احلق يف الغ  " حتترم وحتمي وُتعِمل  "أن الدول ُملَزمة بأن     
  .اإلطار على نطاق مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 من حيث أهنا تعترف بالبعد الـدويل   خارقاًكما أن املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء متثل إجنازاً    - ٦١
مسائل هتم، على سبيل املثال، التجارة الدولية واملعونة الغذائية وحـاالت احلظـر             املتعلق باحلق يف الغذاء وتعاجل      

 نطاق العالقة التقليديـة بـني دولـة         على حنو يتخطَّى  وهذا أمر مهم إذ يوسِّع فهم احلق يف الغذاء          . االقتصادي
كما تعاجل هذه اجملموعة ". خارج حدود األراضي الوطنية" أكرب من االعتراف بااللتزامات اًقدرليشمل ومواطنيها 

، حيث تشجع على حتميلها املسؤولية املباشرة       ةمن املبادئ التوجيهية القضايا املتصلة باألطراف الفاعلة غري الدول        
  .عن احترام احلق يف الغذاء وحتسني تقنني األسواق لضمان األمن الغذائي

 يف االسـتراتيجيات واملؤسـسات      كما تبني املبادئ التوجيهية كيف ميكن إدمـاج احلـق يف الغـذاء              - ٦٢
 عدم التمييز، واملشاركة، والشفافية، واملساءلة - وتظهر كيف أن مبادئ حقوق اإلنسان األساسية   . )٦٤(احلكومية

كما .  ميكن إدماجها يف هنج قائم على أساس احلقوق فيما يتعلق باألمن الغذائي            - وجعل نظام العدالة يف املتناول      
املبـدأ  " (األمن الغـذائي  يف جمال    اسياساهتالواسعة النطاق الداعمة ل   لتنمية االقتصادية   ا"تدعو الدول إىل تشجيع     

مصايد ووسليمة يف جماالت االقتصاد والزراعة      شاملة وخالية من التمييز     اتباع سياسات   "، وإىل   )١- ٢التوجيهي  
وإىل إدماج ؛ )٥- ٢التوجيهي املبدأ " (واإلصالح الزراعي، حسب االقتضاء  األمساك والغابات واستخدام األراضي     

أن تأخذ يف االعتبار مواطن قصور آليات       "كما حتث الدول على     . احلق يف الغذاء يف استراتيجيات احلد من الفقر       
، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بـاملرأة        )١٠- ٤التوجيهي  املبدأ  " (السوق يف ميدان محاية البيئة واملنافع العامة      

وتدعو املبادئ التوجيهية املتعلقة بـاحلق يف  ). ١- ٨املبدأ التوجيهي (فئات املستضعفة وال) ٣- ٨املبدأ التوجيهي   (
الغذاء الدول إىل إنشاء آليات إلعالم األشخاص حبقوقهم وحتسني سبل اللجوء إىل العدالة فيما يتعلق بـاحلق يف                  

  ).٧املبدأ التوجيهي (الغذاء 

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص  - باء 

بـالربوتوكول   بتمديد والية الفريق العامل املعين       يرحب املقرر اخلاص باختاذ جملس حقوق اإلنسان قراراً         - ٦٣
وذلك مبوجـب قـراره     االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مدة سنتني،           

ي وضع بروتوكول اختياري، وكذلك بالعمـل املنجـز يف دورة           ـل ف ـهمة حمددة تتمث  وتكليفه مب ،  ٢٠٠٦/٣
  .٢٠٠٧يوليه /متوز

                                                      

)٦٤( FAO, Right to Food in Action. Examples of How FAO Member Countries Make it Happen, 

2007. 
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على  وضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وسيساعد  - ٦٤
وق االقتـصادية واالجتماعيـة     خبصوص احلق " إمكانية التقاضي "على الصعيد الدويل يف تطوير      حتقيق تطور هام    

الوطنيـة  على صعيد الـسوابق القانونيـة       وسيفيد من التطورات احلاصلة     . والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء      
وأثناء بعثات املقرر اخلاص إىل بلدان من   . )٦٥(واإلقليمية والدولية، من قبيل ما أبلغ عنه املقرر اخلاص يف ما مضى           

 يف بعض األحيان    وبنغالديش وغواتيماال واهلند ومنغوليا وغريها، اكتشف أنه يصعب جداً        قبيل الربازيل وإثيوبيا    
وسيحسِّن اعتماد الربوتوكول االختياري إىل . ، اللجوء إىل احملاكم احمللية والوطنيةا الفالحنيعلى الفقراء، وال سيم

ألفراد أو اجملموعات مـن عـرض       حد كبري سبل االنتصاف لضحايا انتهاكات احلق يف الغذاء، وذلك بتمكني ا           
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملعنية بلجنة الالشكاوى مباشرةً على 

ويعتقد املقـرر   . ويشكل مشروع الربوتوكول االختياري الذي أعده رئيس الفريق العامل منطلقاً جيداً            - ٦٥
اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جيوز اخلاص أن مجيع حقوق اإلنسان املعترف هبا يف العهد الدويل اخل

  .التقاضي بشأهنا وحيث الدول على احلرص على أن ختضع مجيع هذه احلقوق إلجراء لتقدمي البالغات

  التقدم احملرز يف إجازة التقاضي بشأن احلق يف الغذاء - جيم 

 ويعين جعل احلق يف الغذاء أمراً.  يف الغذاءإن إمكانية التقاضي أمر ال غىن عنه على اإلطالق إلعمال احلق  - ٦٦
وليست إمكانية . جيوز التقاضي بشأنه أن األشخاص ميكنهم طلب االنتصاف واملساءلة إذا انُتهِك حقهم يف الغذاء

 يف كل البلدان، ولو أنه حتقق تقدم هام يف السنوات األخرية يف عدد من بلدان أمريكـا                   واقعاً التقاضي بعد أمراً  
  .ية وأفريقيا وآسياالالتين

ذلك أن  . )٦٦(وتشكل اهلند أحد أفضل األمثلة يف العامل فيما يتعلق بإجازة التقاضي بشأن احلق يف الغذاء                - ٦٧
ويقر بأن احلق يف احلياة حق أساسي جيوز التقاضي         . الدستور اهلندي حيظر التمييز ويعترف جبميع حقوق اإلنسان       

). ٤٧املادة (رِّف احلق يف الغذاء باعتباره أحد املبادئ التوجيهية لسياسة الدولة ، بينما ُيع)٢١املادة (املباشر بشأنه 
وخلصت احملكمة العليا باهلند، حسب تفسريها هلذه األحكام، إىل أن احلكومة يقع عليها التزام دستوري باختـاذ                 

  .خطوات ملكافحة اجلوع والفقر املدقع وضمان حياة كرمية جلميع األفراد

هنا مبوجب قـانون  ب أفريقيا، أُعِلن أن مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية جيوز التقاضي بشأويف جنو   - ٦٨
، بشكل  ١٩٩٦ يف دستور عام     ا جرى إدماجه   أفريقيا حلقوق اإلنسان، اليت     جنوب شرعةنص  وت. جنوب أفريقيا 

يكفي من الغذاء واملاء، على أن كل شخص له احلق يف احلصول على ما ) ٢٧من املادة ) ب (١يف الفقرة (صريح 
وقد مكَّن هذا االعتراف القانوين باحلق يف الغذاء، على سبيل املثال، املنظمـات غـري               . رهناً باإلعمال التدرجيي  

                                                      

)٦٥( A/61/306 and E/CN.4/2002/58. 

)٦٦( See E/CN.4/2006/44/Add.2. 
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وقـد   ٢٠٠٧احلكومية لصيد األمساك يف جنوب أفريقيا من عرض قضية على احملكمة العليا بكيب تاون يف عام                 
  .)٦٧(كسبت هذه القضية

  ات العاملية مبكافحة اجلوعااللتزام - دال 

يعرب املقرر اخلاص عن إعجابه باحلملة الشاملة ملكافحة اجلوع والفقر على نطاق العامل واليت يتزعمهـا       - ٦٩
ومبساعدة . إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر        رئيس الربازيل وبااللتزامات املقطوعة يف      

 الربازيل وفرنسا وشيلي وإسبانيا، أنشئ صندوق دويل ملكافحة اجلوع اعتماداً           جمموعة رباعية األطراف تتألف من    
  .)٦٨(على تقرير النداو املتميز الذي يقترح آليات ابتكارية لتمويل املعونة من أجل التنمية

وعلى الصعيد اإلقليمي، يرحب املقرر اخلاص بدينامية منطقيت أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بـصفة                - ٧٠
مبادرة "امة، وعلى وجه اخلصوص باعتماد املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي يف إطار                ع

، اليت جتعل إعمال احلق يف الغذاء الكايف للجميع وعلى "أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للقضاء على اجلوع
  .مجيع الصعد أولوية أساسية يف املنطقة

  اتيجية السيادة الغذائيةاستر - هاء 

نشطت عدة دول ومنظمات للمجتمع املدين يف نقد منوذج التجارة احلرة الكلي يف قطاع الزراعة ألهنـا                   - ٧١
تعتقد أن أوجه احليف اليت ينطوي عليها النظام العاملي للتجارة الزراعية تشكل كارثة على األمن الغذائي، وخباصة 

أملانيا والنرويج وسويسرا وغريها ومنظمات للمجتمـع  ك دول وتدعو حالياً. فقراءفيما يتعلق بالبلدان الفقرية وال   
يتحدى النموذج احلايل للتجارة الزراعية، الذي ترى       " السيادة الغذائية "املدين إىل منط جديد من االهتمام بقضية        

  .)٦٩(أنه يشجع زراعة صناعية موجَّهة حنو التصدير تشرد الفالحني وتدمر الزراعة األسرية

منتـدى  ف  ، عرَّ ٢٠٠٢يف عام   املعقود  " مخس سنوات بعد االنعقاد   ": وأثناء مؤمتر القمة العاملي لألغذية      - ٧٢
 ٤٠٠أكثـر مـن      حضره ممثلو " منتدى السيادة الغذائية  "منظمات اجملتمع املدين عنوانه     /للمنظمات غري احلكومية  

  :التايلالسيادة الغذائية على النحو  مفهوم منظمة من منظمات اجملتمع املدين ومنظمات املزارعني

السيادة الغذائية هي حق الشعوب واجملتمعات والبلدان يف حتديد سياساهتا املتعلقة بالزراعة والعمل وصيد "  
وتضم هذه  . األمساك والغذاء واألرض اليت تالئم ظروفها اخلاصة إيكولوجياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً          

 احلصول على الغذاء وإنتاجه، ما يعين أن جلميع السكان احلق يف احلصول علـى               السيادة احلق الفعلي يف   
غذاء مأمون ومغٍذ ومناسب ثقافياً ويف احلصول على موارد إنتاج هذا الغذاء، واحلق يف القدرة على إعالة 

                                                      

)٦٧( FIAN, Decision by South African High Court ends long lasting fight of fishermen, 

www.fian.org. 

)٦٨( J-P. Landau, “New International Financial Contributions for Development”, 2004. 

)٦٩( See E/CN.4/2004/10. 
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 علـى   وُيقصد بالسيادة الغذائية أسبقية حقوق السكان واجملتمع يف احلـصول         . أنفسهم وإعالة جمتمعاهتم  
  .)٧٠("اء وإنتاجه على الشواغل التجاريةالغذ

والعنصر األساسي األول يف مفهوم السيادة الغذائية هو املطالبة بالسيادة الوطنية والفردية على سياسـة                 - ٧٣
 للصادرات واإلغراق اليت متنح للتجارة، وإمنا يعارض األولوية وليس مفهوم السيادة الغذائية مناهضاً. األمن الغذائي

ويتوخى بالدرجة . لذي يدمر مصادر رزق املزارعني احملليني لألسواق احمللية باألغذية املستوردة املدعومة باإلعاناتا
وتركز السيادة الغذائية على . األوىل ضمان األمن الغذائي، وذلك بتشجيع توجيه اإلنتاج احمللي إىل األسواق احمللية

غار الفالحني وُيوجَّه إنتاجها لالستهالك داخل البلد، على عكس النموذج الزراعة ذات التوجه احمللي اليت يزاوهلا ص
  .احلايل للزراعة املصنعة املوجهة حنو التصدير

. كما جتسد السيادة الغذائية دعوة إىل فسح جمال أكرب للحصول على املوارد أمام الفقراء، وخباصة النساء    - ٧٤
لوية لألمن الغذائي وتتعامل مع التجارة بوصفها وسيلة للوصـول إىل           وتتيح السيادة الغذائية رؤية بديلة متنح األو      

  .غاية، بدل اعتبارها غاية يف حد ذاهتا

وتعتقد منظمات اجملتمع املدين أن منوذج الزراعة املوجهة حنو التصدير يفرض تصنيع السلسلة الغذائيـة،                 - ٧٥
لفالحون، يف الشمال ويف اجلنوب، لصاحل شركات       فيتسبب يف تراجع املزارع الصغرى ومنط الزراعة اليت يزاوهلا ا         

 بـاألمن    األدلة املتزايدة على أن نظام التجارة العاملية احلايل يلحق ضـرراً           وإزاء. )٧١(األعمال الزراعية العمالقة  
، يعتقد املقرر اخلاص أنه قـد آن األوان         كرباً وخيلق تفاوتات ما فتئت تزداد        وهتميشاً الغذائي ألشد الفئات فقراً   

ويعد تنفيذ مفهوم السيادة الغذائيـة  . للبحث عن وسائل بديلة من شأهنا أن تكفل على حنو أفضل احلق يف الغذاء     
  .ماً قيِّحالً

  االستنتاجات والتوصيات -  خامساً
 اليت ال تقر بوجود احلقوق الليربالية اجلديدةيؤيد بعض احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية نظرية   - ٧٦

. واالجتماعية والثقافية وتدعي أن احلقوق السياسية واملدنية هي وحدها اليت تشكل حقوق اإلنساناالقتصادية 
  واخلصخصة الكلية القضاء تدرجيياً    الليربالية لسوق عاملية موحدة تتسم ب     إالوحسب هذه النظرية، لن يتسىن      
 حترير التجارة واخلصخصة بسرعة فقد انتشر: غري أن األدلة تؤكد العكس. على اجلوع وسوء التغذية يف العامل

ويف نفس الوقت، تظهر األرقام أن الناس على نطاق العامل          . يف معظم البلدان خالل السنوات العشر األخرية      
وبالتايل، يؤكد املقرر اخلاص أن النهج . يعانون اليوم أكثر من أي وقت مضى من نقص خطري ودائم يف التغذية

وينبغي أن .  على اجلوع وسوء التغذية اخلطري والدائم يف العامليقضي تدرجيياًالذي ميكن أن هو املعياري وحده 
ُتعِمل حق اإلنسان يف الغذاء مجيع الدول ومجيع املنظمات احلكومية الدولية ومجيع األطراف الفاعلـة غـري                 

                                                      

)٧٠( www.foodfirst.org/progs/global/food/finaldeclaration.html. 

)٧١( www.foodfirst.org/pubs/backgrdrs/2001/f01v7n4.html. 



A/HRC/7/5 
Page 27 

قـد   عامـا يف الع ٢٤٦وكما كتب جون جاك روسو منذ . الدول، مبا يف ذلك الشركات املتعددة اجلنسيات 
  :االجتماعي

  ."ما بني الغين والفقري، احلرية هي اليت تقهر والقانون هو الذي حيرر"  

  :ويقدم املقرر اخلاص التوصيات التالية  - ٧٧

ومن غري املقبول عدم حصول تقدم يف حتقيق أهداف مؤمتر القمـة            .  حمتوماً ليس اجلوع قدراً    )أ(  
وجيب . ٢٠١٥خفض عدد ضحايا اجلوع بالنصف حبلول عام  املتمثل يف ١العاملي لألغذية وهدف األلفية رقم 

وميكن استخالص الدروس مما . على مجيع الدول أن تتخذ إجراءات فورية إلعمال حق مجيع مواطنيها يف الغذاء
 على سياسـات    وردت تفاصيله يف هذا التقرير ويف التقارير السابقة للمقرر اخلاص من األمثلة اإلجيابية جداً             

وتشكل املبادرات األساسية حلكومات الربازيل وكوبا وبوليفيا اليت الحظهـا املقـرر     . كوماتالعديد من احل  
  بقية العامل؛ ُيحتذى به يف بعثاته القطرية مثاالًاخلاص خالل 

 إجراءاهتا السياسية واالقتصادية، مبا يف      تترتب على  أالجيب على مجيع الدول أن حترص على          )ب(  
ويف هذا السياق، يتعني على     .  سلبية على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى        لية، آثار ك اتفاقات التجارة الدو   ذل

 تؤثر اتفاقات الشراكة االقتصادية مع بلدان آسيا ومنطقيت البحر أالحكومات االحتاد األورويب أن حترص على 
 وأن تـشمل آليـات      الكارييب واحمليط اهلادئ سلباً على اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء يف تلك البلدان            
وينبغي أن تنص مجيـع     . احترازية تتيح أساليب مناسبة ملواجهة ما قد ينجم من انعدام األمن الغذائي واجلوع            
وجيب مناقشة مـسألة  . اتفاقات التجارة الدولية على إشراك  مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك اجملتمع املدين          

  تنفيذ مفهوم السيادة الغذائية؛

لى الدول أن حتسِّن اآلليات الدولية لرصد الشركات عرب الوطنية، وال سيما تلك اليت جيب ع  )ج(  
وينبغي أن يشمل هذا األمـر مناقـشة        . تتحكم يف نظامنا لألغذية واملياه، لكفالة احترامها للحق يف الغذاء         

يف جمال حقـوق    القواعد املتعلقة مبسؤوليات الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال           واعتماد  
  ؛)٧٢(اإلنسان

يتعني على الدول أن متنح األولوية لالستثمارات يف مشاريع التنمية الطويلة األجل اليت تقلص   )د(  
قابلية التأثر باجلفاف والتصحر، ويشمل ذلك االستثمار يف مجع املياه وإدارهتا على نطاقات صغرية لتحـسني                

  األمن الغذائي؛

ت جلميع مبـادرات تطـوير الوقـود        قف طوعي مدته مخس سنوا    جيب على الدول إقرار و      )ه(  
حيائي مـن   أن حترص على أن ُينَتج الوقود األ      وعلى الدول   . حيائي اليت ترمي إىل حتويل األغذية إىل وقود       األ

النباتات غري الغذائية والنفايات الزراعية وبقايا احملاصيل ِعوض احملاصيل الغذائية، بغية تاليف حصول ارتفاعات 

                                                      

)٧٢( E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. 



A/HRC/7/5 
Page 28 

 

وسـيتطلب هـذا األمـر      . ائلة يف أسعار األغذية واملياه واألراضي وحتويل هذه املوارد عن إنتاج األغذية           ه
  حيائي؛إلنتاج الوقود األ" اجليل الثاين"تثمارات ضخمة مباشرة يف تكنولوجيات سا

يتعني على الدول تعزيز اآلليات الدولية والوطنية حلماية من أُجبِروا علـى تـرك بيـوهتم                  )و(  
  قانونياًوجيب عليها أن تضع صكاً . أراضيهم بسبب اجلوع أو غريه من االنتهاكات اخلطرية حلقهم يف الغذاء          و

الوقت الراهن باحلمايـة مبوجـب        يوفر احلماية جلميع اهلاربني من اجلوع الذين ال يتمتعون يف           جديداً دولياً
ويقترح املقرر اخلاص   . الجئنياملتعلق بال القانون  القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل أو          

 من ه االستشارية اجلديدة والية صياغة معيار جديد لتمتيع اللجئني هرباًـأن مينح جملس حقوق اإلنسان للجنت
  .الطرداجلوع باحلق املؤقت يف عدم 

 -  -  -  -  -  

  


