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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٧البند 

مـسائــل   :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
هــــج ق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النُ  وحقــ

البديلــة لتحـسني التمتـع الفعلـي حبقـوق         
    اإلنسان واحلريـــات األساسيــة 

 احلق يف الغذاء  
 

 ن األمني العاممذكرة م  
، وليفيـه دو شـاتر    أل اجلمعيـة العامـة التقريـر املؤقـت        يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل        

قــرار اجلمعيــة العامــة    مــن ٣٣لفقــرة املقــدم وفقــا ل  ، بــاحلق يف الغــذاء ملقــرر اخلــاص املعــين  ا
٦٢/١٦٤. 

 

 * A/63/150 و Corr.1. 
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 تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  
 

 موجز 
يف إعمـال    حاليـا    تواَجـه  املؤقـت الـضوء علـى بعـض التحـديات الـيت              هذا التقرير يلقي   

ولويــات واليــة املقــرر اخلــاص اجلديــد املعــين أ ويعــرض ،الغــذاء الكــايف احلــصول علــى  يفاحلــق
 بيئـة دوليـة   لتهيئةاالهتمام قدر مساو من ىل تكريس إاملقرر اخلاص وسيسعى  . باحلق يف الغذاء  

وضـــع مثـــل هـــذه   ول يف الغـــذاء، عمـــال احلـــق إلمتكـــن الـــدول مـــن وضـــع اســـتراتيجيات     
 البعـد   تنـاول وىل مـن واليتـه      ألخـالل الـسنة ا    وهـو يعتـزم     . االستراتيجيات على املستوى احمللي   

؛ أثـر   ئيـة مـستقبل املعونـة الغذا    : لوالية من خـالل التركيـز علـى أربـع مـسائل هـي             هلذه ا الدويل  
ــة   ــسلع الزراعي ــىالتجــارة يف ال ــذاء؛  عل ــر محأ احلــق يف الغ ــث ــة حقــوق امللكيــ ةاي ــى ة الفكري  عل

 وســوف.  احلــق يف الغــذاءعلــىعمــال الزراعيــة  قطــاع األةنــشطأثــار املترتبــة علــى آل ا؛الزراعــة
منظمــة التجــارة العامليــة مهمتــه الــيت سيــضطلع هبــا لــدى مــن خــالل املــسائل  تلــكستكــشف ي

أن تــضعها ي  ينبغــ الــيتوطنيــةالســتراتيجيات بااليتعلــق  وفيمــا. ة ســيجريهاخمتلفــومــشاورات 
دوات املقـرر اخلـاص األ    سيستكـشف   ،  هعمالـ إ و تهجل احترام احلق يف الغذاء ومحاي     ألدول من   ا
 ا خاصـ ا اهتمامـ وسـيويل يف حتقيق هذا اهلـدف،  على أفضل وجه ن تسهم أ ميكن  اليت ةسسيؤامل

 .لمرأةاإلنسان لقوق حلراضي واستخدام األبنسان ذات الصلة إلحلقوق ا
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 مقدمة -أوال  
والية املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف         ٢٠٠٠/١٠ ها بقرار اإلنسانت جلنة حقوق    أنشأ - ١

ض واليـة  ااسـتعر ب ٦/٢ ه قرار يفنسان  اإلجملس حقوق   قام  ،  ٢٠٠٧سبتمرب  /يلولأيف  و. الغذاء
تعزيـز اإلعمـال الكامـل للحـق يف         ) أ(: إليـه طلب  ، و ثالث سنوات ملدة    ومتديدها املقرر اخلاص 

 كـل   حـق الغذاء واعتماد تدابري علـى املـستويات الـوطين واإلقليمـي والـدويل مـن أجـل إعمـال                    
 مـن اجلـوع لكـي يكـون قـادراً      إنـسان يف التحـرر   لكل الغذاء الكايف واحلق األساسي يفإنسان  
ــةالبدنيــة قدراتــه تنميــة  علــى متامــاً حبــث ســبل ووســائل تــذليل  ) ب( واحلفــاظ عليهــا؛ والعقلي

مواصلة تعميم مراعـاة    ) ج(العقبات القائمة والناشئة اليت تعترض سبيل إعمال احلق يف الغذاء؛           
النـساء واألطفـال بـشكل غـري      املنظور اجلنساين والُبعد الُعمري يف تنفيذ الواليـة، نظـراً لتعـرض             

تقـدمي مقترحـات ميكـن أن تـساعد علـى           ) د(متناسب للجوع وانعدام األمـن الغـذائي والفقـر؛          
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واملتمثـل يف خفـض نـسبة النـاس الـذين يعـانون           ١حتقيق اهلدف  

مـن خـالل    ، وكذلك إعمال احلـق يف الغـذاء، وال سـيما            ٢٠١٥اجلوع إىل النصف حبلول عام      
 الراميـــة إىل تنفيـــذ الوطنيـــة تعزيـــز اإلجـــراءات مراعـــاة دور املـــساعدة والتعـــاون الـــدوليني يف 

هـا مـن   اختاذتقدمي توصيات بـشأن اخلطـوات الـيت ميكـن         ) ه(؛   املستدام الغذائي سياسات األمن 
لتهيئــة ، مبــا يف ذلــك اختــاذ خطــوات   بــصورة تدرجييــةاإلعمــال الكامــل للحــق يف الغــذاء أجــل 
التمتـع الكامـل بـاحلق يف الغـذاء يف          إىل  إىل حترر مجيع النـاس مـن اجلـوع و         ضاع اليت تؤدي    األو
؛ ملكافحـة اجلـوع  مـع مراعـاة الـدروس املـستفادة يف تنفيـذ اخلطـط الوطنيـة          وقت ممكـن،     أقرب

العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع مجيــع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري     ) و(
جنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وكـذلك مـع اجلهـات                  احلكومية، والل 

والتجـارب، كـل يف     االهتمامـات   الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسع نطاق ممكـن مـن             
كامل ضرورة تعزيـز اإلعمـال الفعلـي للحـق يف           على حنو   إطار واليتها، لكي تضع يف اعتبارها       

ــا    ــشر، مب ــع الب ــذاء جلمي ــادين؛    الغ ــف املي ــة يف خمتل ــك يف املفاوضــات اجلاري مواصــلة ) ز(يف ذل
ــز إعمــال احلــق      ــصلة هبــدف تعزي ــة ذات ال ــشطة الدولي  املــشاركة واملــسامهة يف املــؤمترات واألن

 .الغذاء يف
) بلجيكـا  (شـاتر  ونسان أوليفيـه د   إلن جملس حقوق ا   ، عيَّ ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦يف  و - ٢

، ٢٠٠٨مـايو   /يـار أ ١ يف   شـاتر  و الـسيد د   ةبـدأت واليـ   و. اء بـاحلق يف الغـذ     ا معنيـ  ا خاص مقررا
غتـنم املقـرر اخلـاص      وي.  سـت سـنوات    تملـدة جتـاوز    ةالواليـ ب الـذي اضـطلع   ان زيغلـر    جلـ خلفا  

ضـطلع بـه الـسيد زيغلـر يف         ا ياجلديد هذه الفرصة ليعرب عن تقديره العميـق للعمـل اهلـام الـذ             
 .ة الواليوتطويرتعزيز احلق يف الغذاء 
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ىل اجلمعيـة العامـة     إ املقـرر اخلـاص اجلديـد        هقدمـ يهو األول الذي    املؤقت   التقرير   هذاو - ٣
طـار  لإل اأوليـ  اوصـف يتـضمن   وهو  . ٦/٢نسان  إلجملس حقوق ا  قرار   و ٦٢/١٦٤ هاوفقا لقرار 

 الـيت مت اختيارهـا،       لألولويـات  اوشرح ،واليتهب العطمن خالله االض  الذي يعتزم املقرر اخلاص     
 . اختيارها أسبابو
لحـق  ل  البعدين اهليكلي والطويل األجـل      على ةلوالياولويات  أ عرضيف  ويركز التقرير    - ٤

كمـا هـو    ف. لحـق يف الغـذاء يف العـامل       ل الـراهن مناقشة الوضـع    وال يهدف إىل    . يف الغذاء الكايف  
ــامعــروف  ــادة كــبرية يف     متام ــام املاضــي زي ــامل خــالل الع ــواد الغذا أ، شــهد الع ــةســعار امل  يف ئي

ــةســواق الاأل ــة األ وخــالل األ. دولي ــةاألســعار لغــت ، ب٢٠٠٨وىل مــن عــام  شــهر الثالث  االمسي
 يف  ، عامـا  ٥٠املـسجلة علـى مـدى حنـو         علـى مـستوياهتا     أالرئيسية  ئية  ميع السلع الغذا  جلالدولية  
 عامـا،  ٣٠ املـسجلة علـى مـدى حنـو      مـستوياهتا علـى أ احلقيقيـة،  ةسـعار، بالقيمـ   األبلغـت حـني  

ني املقـرر اخلـاص يف   عُـ وقـد  . بلـدا ربعـني  أثـر مـن   يف أك اجتماعيـة   اضطراباتوأفضى ذلك إىل    
 وقـدم املقـرر اخلـاص فـور         .ئيـة سعار املواد الغذا  أل  الظروف املتسمة باالرتفاع البالغ    سياق هذه 
 ودعـا جملـس حقـوق       ،ساسية عن العوامـل الكامنـة وراء األزمـة        أ مذكرة معلومات    تهتوليه والي 

يو مــا/يــارأ ٢٢يف الــدورة عقــدت ف ،شأن أزمــة الغــذاء العامليــة بــئيةنــسان لعقــد دورة اســتثناإلا
 تــهدورإليــه يف ن يقــدم أىل املقــرر اخلــاص  إلــس اجمل وطلــب. )A/HRC/S-7/2انظــر  (٢٠٠٨
ســبتمرب /يلــولأ ٢٦-٨(  اجملتمــع الــدويل ألزمــة الغــذاء العامليــة بــشأن اســتجابة تقريــرا ةالتاســع
 هــذا  يتطــرقال، ةالزدواجيــا احلــد مــن بغيــةو). A/HRC/9/23، و S-7/1؛ انظــر القــرار ٢٠٠٨
منحـى  ن  أآراء املقـرر اخلـاص بـش      عـرض   يبل  . باشرة، رغم أمهيتها   التطورات امل  تلكىل  إالتقرير  

 بـصفة  ممتنـا وسـيكون املقـرر اخلـاص    .  يف إطارها   اليت ينبغي التصدي هلا    سائلواملتطوير الوالية   
 . ى هذه املقترحات علمالحظة تبديهاي  ألاألطراف املعنيةخاصة جلميع 

ــا - ٥ ــام  ووفقـ ــوق  ألحكـ ــرار جملـــس حقـ ــسان قـ ــ٦/٢اإلنـ ــاص شجَّ، ُيـ ــرر اخلـ  يف ،ع املقـ
، مبـا فيهـا اجلهـات    األطـراف املعنيـة  وثيـق مـع مجيـع    التعـاون   بال على العمـل     ،تهواليب العطاالض
 واليتـه، فـرص حتـسني فهمـه         بدايـة  منـذ    ،لمقـرر اخلـاص   لقـد أتيحـت     و.  من غري الدول   ةالفاعل
مـع اجمللـس    اآلراء   تبادل   ومن ذلك ،  ةواليبال فيما يتعلق نسان  إلعضاء جملس حقوق ا   أعات  لتوق
لـس  اجملىل  املقـرر اخلـاص إ    قـدم   وقـد    . العاملية غذاءالزمة  أل املكرسة ة السابع ئية االستثنا دورتهيف  
ــ/حزيـــران ١٨ إىل ٢مـــن يف الفتـــرة املعقـــودة  الثامنـــة، تـــهدوريف  ، تقريـــرا عـــن ٢٠٠٨ هيونيـ

يف الفتـرة  األمن الغذائي العـاملي الـذي عقـد يف رومـا     املعين ب  يف املؤمتر الرفيع املستوى      هتمشارك
 . ة التاسعتهدورقدم إليه تقريرا يف و، ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران٥ إىل ٣من 
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فقـد  . خـرى  األ ة مشاورات مع العديد مـن اجلهـات الفاعلـ          أيضا املقرر اخلاص وأجرى   - ٦
 املـستوى مـن    ي مـع ممـثلني رفيعـ      ٢٠٠٨غـسطس   أ/ آب ١ إىلو  ماي/ أيار ١  يف الفترة من   اجتمع

قـوق  األمـم املتحـدة حل     ومل يعقد مشاورات مع مفوضية    . البنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية    
منظمـة األمـم   ، واإلمنـائي مـم املتحـدة   مع برنامج األ بل عقد أيضا مشاورات     ،  اإلنسان فحسب 
لـس الرؤسـاء التنفيـذيني    جملمانة العامـة   األو،  ةانينساإل ومكتب تنسيق الشؤون     املتحدة للطفولة، 

ئي  الغـذا   األمن فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة     و،   املعين بالتنسيق  نظومة األمم املتحدة  مل
 ،ومـن وحـداهتا   ( والزراعـة    ةغذيـ ألاألمـم املتحـدة ل    اتصاالت مـع منظمـة      أيضا  جرى  أو. العاملي

ــ وحــدهتا ،ال احلــصرالــذكر علــى ســبيل  ، والــصندوق الــدويل للتنميــة  )احلق يف الغــذاءاملعنيــة ب
، وباشــر مــشاورات مــع القطــاع  للتغذيــةئمــة واللجنــة الدا، العــاملياألغذيــةالزراعيــة، وبرنــامج 
 مـن   اعـدد أيـضا    عقـد و. التحالف من أجـل حتقيـق ثـورة خـضراء يف أفريقيـا            اخلاص، وال سيما    

ــ املقــرر اخلــاص عــن  وأعــرب . األكــادمييني واخلــرباء ةشاورات مــع املنظمــات غــري احلكوميــ  امل
تــأثره باآلمــال وعــن إعمــال احلــق يف الغــذاء، ب األطــراف الفاعلــة تلــكستوى التــزام إعجابــه مبــ

ىل إ ويتطلـع  م،معهـ مـن تـشاور   عرب عن امتنانـه جلميـع   هو يو. تهوالياليت حتدوها إزاء الكبرية  
 .  السنة القادمةاملشاورات يفتلك تعميق 

 
 والية الع بالطاالض هج ُن - ثانيا 

 تتمثـل يف  ن أول خطوة حامسة حنو إعمـال احلـق يف الغـذاء الكـايف               أيرى املقرر اخلاص     - ٧
ركـز علـى احتياجـات      أن ي   اجملتمـع الـدويل    ويـتعني علـى   . لفيـة  لأل ئيـة مناإلهـداف ا  ول األ أحتقيق  
مـع  ه يتنـاقض    فإنـ ،  ولـئن كـان ذلـك يبـدو بـديهيا         . )١(اجلـوع  مـن يعـانون    مليون شخص    ٩٠٠

نتـاج الزراعـي،     زيـادة مـستوى اإل     مـن خـالل جمـرد      مشكلة اجلوع     على التغلبالقول بإمكانية   
ــة   ــذلك  والقــول بإمكاني ــام ب ــر   القي ــق مكافحــة الفق ــة عــن طري ــصورة عام ــع قــد يكــون  ف. ب رف

ال يتيـسر   الـذين   لفقـراء   يكفـل اسـتفادة ا     يف حد ذاتـه، لكنـه ال         ا هام ينتاج الزراع مستويات اإل 
ــى  ــذاءهلــم احلــصول عل ــزارعني الغ ــذين  ، أو امل ــصغار ال ــسر هلــم  ال  ال ــى  دائمــا يتي احلــصول عل

 اتاالئتمانـ يتعـذر علـيهم احلـصول علـى         و  أ ة،غذيـ نتـاج األ  املـدخالت الالزمـة إل    يكفي من    ما
 يف  ةمهيـ مكافحة الفقر هي، بطبيعة احلـال، هـدف بـالغ األ          ف. املناسبةساسية   أو البنية األ   ياهامل أو

__________ 
 مليون شخص، معظمهم من العامل النامي، كـانوا         ٨٥٢، قدرت منظمة األغذية والزراعة أن       ٢٠٠٥يف عام    )١( 

 مليـون   ٢٢١(واملناطق املتأثرة هـي آسـيا، وبـصورة خاصـة اهلنـد             .  يف التغذية  يعانون من نقص مزمن أو حاد     
من اجلوع يف أفريقيا جنوب الـصحراء       الذين يعانون   ؛ وقد بلغ عدد     ) مليون شخص  ١٤٢( والصني   )شخص

ــة  .  ماليــني، وهــي املنطقــة الوحيــدة يف العــامل الــيت يتزايــد فيهــا اجلــوع   ٢٠٤الكــربى  وتقــدر منظمــة األغذي
جـة الرتفـاع   نتيشخص  مليون ٥٠ بنحو ٢٠٠٧من اجلوع قد ازداد يف عام      الذين يعانون   والزراعة أن عدد    

 .أسعار األغذية
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وذلــك ألن . مــن اجلــوع بــصورة متناســبةالــذين يعــانون اســتفادة  ضمنتــ ال احــد ذاتــه، لكنــه
 يــرتبط بأوجــه متعــددة الفقرفــ . نتيجــة للفقــر فحــسب، بــل هــو أيــضا مــن أســبابه اجلــوع لــيس

 نلــبــصفة عامــة التــصدي للفقــر وعليــه، فــإن ، ة إال واحــدا منــها نقــص التغذيــلــيسلحرمــان، ل
  إىلواليهـدف أ  ة، إذا كـان  نقـص التغذيـ   ىل احلـد مـن    علـى حنـو مباشـر أو سـريع إ         يؤدي دائما   

 .  للفقرخرىبعاد األاألمعاجلة 

 فمعظـم . مـن اجلـوع  من هـم الـذين يعـانون    على الدوام نعرف ولذلك، جيب علينا أن      - ٨
املعيـشية  سـر   مـن األ   هم تقريبـا  نـصف و. ةيف مناطق ريفيـ   يعيشون   يف العامل    من يعانون من اجلوع   

ويقـدر أن  . أراضميلكـون  ومـا يقـارب الُعـشَرين منـهم ال           .اليت لديها حيازات زراعيـة صـغرية      
وأمـا الُعـشران املتبقيـان منـهم فهـم          . مساك ومستخدمي الغابات   وصيادي األ  ةالرعاُعشرهم من   

ىل ذلـك،   إضـافة   إو.  اجملموعـات  على تلك  اجلهود   نصبن  أينبغي  ف. ةفقراء املناطق احلضري  من  
كمـا هـو    (خـرى   األمـصاحل الفئـات     ولويـة علـى     هذه الفئـات األ   إحدى  ملصاحل  أال نعطي   ينبغي  

جـل تلبيـة احتياجـات      أسواق احمللية من     األ يف ةغذيسعار األ أ خفض   ضرورة نذكراحلال عندما   
، )ملنـتجني الـزراعيني   على ا رر  ضا يستتبعه ذلك من     ، رغم مم  املناطق احلضرية الفقراء من سكان    

  احتياجـات  الكفيلـة بتلبيـة   تيجيات   علينا أن نقر بضرورة وضـع جمموعـة كاملـة مـن االسـترا              بل
لسنا حباجة لـسياسة عامـة واحـدة، بـل لعـدد مـن الـسياسات          ف.  واحد آنيف  كافة تلك الفئات    

 .من اجلوعالذين يعانون فئات األشخاص لتلبية احتياجات خمتلف جمتمعة 
يــصبح احلــق يف الغــذاء حقيقــة عنــدما تتــوافر لكــل رجــل وامــرأة وطفــل، إمــا فــرادى     - ٩
شاركة مع اآلخـرين، إمكانيـة فعليـة واقتـصادية للحـصول يف كـل األوقـات علـى الغـذاء                     بامل أو

واألمر هنا ال يتعلـق بإطعـام       ). ٦، الفقرة   E/C.12/1999/5انظر  (الكايف أو على الوسيلة لشرائه      
أحــد، بــل بــأن يــضمن املــرء احلــق يف إطعــام نفــسه، وهــذا ال يقتــضي فحــسب تــوافر األغذيــة   

بــل أن يتيــسر احلــصول عليهــا، أي أن ) إلنتــاج إىل عــدد الــسكان كافيــةأن تكــون نــسبة ا أي(
يكون لدى كل أسرة معيشية الوسيلة إلنتاج غذائها، أو أن يكون لـديها مـا يكفـي مـن قـدرة                     

واحلق يف الغذاء الكايف معترف به يف صـكوك حمـددة، مثـل    . شرائية لشراء ما حتتاجه من أغذية 
لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، أو االتفاقيــة  اتفاقيــة حقــوق الطفــل أو اتفاقيــة ا

ــرد بأقــصى درجــة مــن الوضــوح وعلــى       ــها ت ــة، ولكن املتعلقــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق
 مـن العهـد الـدويل       ١١ من اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان واملـادة            ٢٥مستوى أعم يف املادة     

 وينبغــي أن ُتقــرأ هــذه املــادة مــع مراعــاة  .اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
التفــسري الــذي أوردتــه جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ســواء يف مالحظاهتــا    
اخلتامية على التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد، أو يف التعليق العـام بـشأن احلـق يف                  

بـادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـدعم اإلعمـال          امل”وقد اسُتكملت هذه األحكام من خـالل        . الغذاء
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 الـيت اعتمـدهتا الـدول األعـضاء يف          “التدرجيي للحق يف الغذاء ويف سياق األمن الغذائي الـوطين         
ومتثـل هـذه املبـادئ التوجيهيـة     . ٢٠٠٤نوفمرب /جملس منظمة األغذية والزراعة يف تشرين الثاين  

علـى إعمـال احلـق اإلنـساين يف الغـذاء           جمموعة من التوصيات الـيت اعتمـدهتا الـدول للمـساعدة            
وهي تقدم إرشادا عمليـا للـدول حـول أفـضل الوسـائل لالضـطالع بالتزامهـا مبوجـب                   . الكايف

 .القانون الدويل الحترام احلق يف الغذاء الكايف وضمان التحرر من اجلوع
ويفرض احلـق يف الغـذاء علـى مجيـع الـدول، حـسبما تقـر بـه هـذه األحكـام والقـانون                         - ١٠

ــة فحــسب،        ــا الوطني ــشون يف أقاليمه ــذين يعي ــات ال إزاء األشــخاص ال ــريف، التزام ــدويل الع ال
. وتكمَّل هاتان اجملموعتان مـن االلتزامـات إحـدامها األخـرى          . وإزاء سكان الدول األخرى    بل

ــات        ــال لاللتزام ــتم االمتث ــدما ي ــل إال عن ــه بالكام ــذاء ال ميكــن إعمال ــاحلق يف الغ ــة”ف “ الوطني
وسوف تظل اجلهود الوطنية يف أغلب األحوال حمدودة األثـر يف مكافحـة سـوء               : “الدولية” و

التغذية وانعدام األمن الغذائي ما مل تسهل البيئة الدوليـة هـذه اجلهـود الوطنيـة وتكـافئ عليهـا،                    
جهـود   وال يشمل املساعدة والتعاون يف ميدان  التنمية فحسب، بل ونظم التجارة والتنميـة أو              

وخبـالف ذلـك، فـإن أي جهـود يـضطلع هبـا اجملتمـع               . ملناخ على مستوى عـاملي    التصدي لتغري ا  
ــشاء أطــر مؤســسية         ــى إن ــها عل ــوغ هــذه األهــداف، ســتعتمد يف فعاليت ــدويل لإلســهام يف بل ال
وقانونية على املستوى الوطين، وعلى سياسات ترمي بـشكل فعلـي إىل إعمـال احلـق يف الغـذاء                 

تبـادل بـني االلتزامـات الدوليـة والوطنيـة إزاء احلـق يف الغـذاء                وهـذا االعتمـاد امل    . يف البلد املعـين   
 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية ٢٣ و ٢٢يظهــر بوضــوح يف أحكــام املــادتني 

واالجتماعية والثقافية الذي تتحدد فيه صلة بني الصعوبات اليت تواجـه الـدول يف تنفيـذ العهـد                  
مـل أن تـسهم يف ذلـك التنفيـذ، ويـرد وصـف لإلجـراءات               واستصواب التدابري الدوليـة الـيت حيت      

 .الدولية اليت ميكن اختاذها إلعمال احلقوق املكرسة يف العهد
 

 بيئة دولية متكينية -ثالثا  
 االلتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدول -ألف  

اجهها البلـدان  املشاكل اليت تو من العهد، إىل احلاجة ملراعاة  ٢، الفقرة   ١١تشري املادة    - ١١
ء، وتفرض التزاما على الدول لتـأمني توزيـع املـوارد        ة لألغذية واملصدرة هلا على السوا     داملستور

وتؤكــد هــذه الــصياغة نفــسها أن علــى  . الغذائيــة العامليــة توزيعــا عــادال يف ضــوء االحتياجــات 
يت تـدين هبـا كـل       ، تتجاوز اإلقليم الوطين، باإلضافة إىل االلتزامات ال       “دولية”الدول التزامات   

والواقــع أن الــدول ال جيــوز هلــا، وفقــا للقــانون الــدويل العــام، أن تتجاهــل . دولــة لــسكاهنا هــي
ومتـشيا مـع    . يترتب على األنشطة اجلارية ضمن واليتها من آثـار علـى أراضـي دول أخـرى                ما

ف يف هذا املطلب، الحظت جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة أن الـدول األطـرا                
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العهــد ينبغــي أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة الحتــرام التمتــع بــاحلق يف الغــذاء يف بلــدان أخــرى،   
وحلماية هذا احلق، ولتيسري احلصول على الغذاء ولتوفري املـساعدة الالزمـة عنـد الطلـب؛ وأهنـا                  

؛ ينبغي أن تكفل منح االعتبار الواجب للحق يف غذاء كاف يف االتفاقـات الدوليـة الـيت تربمهـا            
ــرض         ــذا الغــ ــق هــ ــة لتحقيــ ــة الدوليــ ــصكوك القانونيــ ــن الــ ــد مــ ــياغة مزيــ ــر يف صــ وأن تنظــ

)E/CN.12/1999/5 انظــــر أيــــضا ،E/CN.4/2005/47(  ؛ ويــــرى جملــــس حقــــوق اإلنــــسان، يف
مجيــع الــدول أن تبــذل قــصارى جهــدها لكفالــة أال يكــون لــسياساهتا   ، أن علــى ٧/١٤ قــراره

مبا يف ذلـك االتفاقـات التجاريـة الدوليـة، أي تـأثري           الدولية ذات الطابع السياسي واالقتصادي،      
 .على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرىسليب 
 من العهد، إىل خمتلف أشكال التـدابري الدوليـة الـيت ميكـن              ٢٣وتعين اإلشارة إىل املادة      - ١٢

وليـة،  اختاذها لكفالة احلقوق املعترف هبا يف العهـد، أن علـى الـدول، لكـي متتثـل اللتزاماهتـا الد               
أال متتنع فحسب عن اختاذ التدابري اليت تؤثر تأثريا سلبيا على حق الغـذاء يف بلـدان أخـرى، بـل                     

. أن تعتمد أيـضا تـدابري إجيابيـة مـن أجـل محايـة احلـق يف الغـذاء يف اخلـارج وإعمـال هـذا احلـق               
ــرام اتفاقيــات، فرمبــا اقتــضت هــذه االلتزامــ  ٢٣وكمــا يظهــر مــن اإلشــارة يف املــادة    ات  إىل إب

الدولية ال القيام بأعمال أحاديـة اجلانـب فحـسب، بـل وإقامـة تعـاون دويل، مثـل تـوفري املنـافع                   
وينبغـي أن يكـون اهلـدف يف النهايـة إقامـة نظـام اجتمـاعي ودويل                 . العامة على الصعيد العـاملي    

ميكــن أن يكتمــل فيــه إعمــال احلقــوق واحلريــات املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق  
ومـن  .  من اإلعـالن العـاملي   ٢٨ وهو شيء لكل إنسان احلق فيه وفقا ألحكام املادة           -ان  اإلنس

حيث املبدأ، ولكي تفي كل دولة بالتزاماهتا الدولية بتقدمي املساعدة والتعـاون الـدوليني، مبـا يف      
وينبـع هـذا احلكـم ال مـن         . ذلك تقدمي املعونة، من الـضروري أن تقبـل ذلـك الـدول املـستفيدة              

مـن العهـد، بـل ومـن مبـدأ          ) ١ (١١يف اجلملة الثانيـة مـن املـادة         “ االرتضاء احلر ”ة إىل   اإلشار
، ٢، املـادة   العـام األمـني انظر، علـى سـبيل املثـال، ميثـاق         (الوالية اخلالصة للدولة على أراضيها      

ة ويتمثل االستثناء الوحيد هلذا املبدأ يف احلالة الـيت يـشكل فيهـا عـدم رغبـة الدولـ         )). ٤الفقرة  (
املعنيــة يف قبــول املعونــة انتــهاكا حلــق ســكاهنا يف الغــذاء علــى حنــو خطــري وواســع النطــاق، إىل   

 .درجة تكفي لتربير فرض مسؤولية توفري احلماية على اجملتمع الدويل
ومثة فخ آخر ينبغي جتنب الوقوع فيه عند توضـيح نطـاق االلتزامـات الدوليـة مبوجـب                   - ١٣

 مبعـىن أنـه     ،“مفارقـة كـثرية األيـادي     ”ميكن أن يطلق عليه تعـبري       وهذا ما   .  من العهد  ١١املادة  
كلما زاد عدد الدول اليت أسهمت يف نشوء حالـة تقـود إىل انتـهاكات احلـق يف الغـذاء، كلمـا            

. َصُعَب إلقاء املسؤولية عن احلالة اليت نشأت على هذا النحو على كل دولة مـن الـدول املعنيـة            
األخص يف احلاالت الـيت يقـود التعـاون الـدويل فيهـا إىل إنـشاء                وتظهر هذه املفارقة جبالء على      

منظمات دولية، تنقل إليها سلطات معينة الختاذ القرارات، ولكنها ال تعتـرب وريثـة لاللتزامـات                
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املوجودة من قبل يف جمال حقوق اإلنسان والواقعة علـى الـدول األطـراف يف تلـك املنظمـات،                    
مستقلة، وهلا حقوق والتزامات حمددة بـصورة مـستقلة عـن           وذلك ألهنا متتلك شخصية قانونية      

وينبغــي، كحــد أدىن، أن تقــّيم الــدول أثــر أي مــن هــذه االتفاقــات . حقــوق والتزامــات الــدول
على احلق يف الغذاء للتأكد من عدم التفافها حول التزامها إزاء هذا احلق بتزويد منظمـة دوليـة                  

حلق يف الغذاء، وإذا ُنسب هذا اإلنكار إىل الدولـة          سلطة تلك املنظمة بطريقة تسفر عن إنكار ا       
 ٢٨، املـادة    ٩٠، الفقـرة    A/61/10انظـر   (مباشرة، فسيكون قد شكل انتهاكا حلقـوق اإلنـسان          

ــة    ــالطبع بالتزامــات  ). مــن مــشروع املــواد املتعلقــة مبــسؤولية املنظمــات الدولي وال خيــل ذلــك ب
ب القواعد العامـة للقـانون الـدويل، سـواء حبكـم            املنظمة الدولية ذاهتا، إذ أهنا تظل ملتزمة مبوج       

 .دستورها أو حبكم أي اتفاق دويل آخر تكون طرفا فيه
ــدول         - ١٤ ــزل عــن ال ــه مبع ــة إعمال ــة دول ــا ميكــن ألي ــيس حق ــذاء ل ــع أن احلــق يف الغ والواق

األخرى، ذلك أن مجيع الدول تتحمل مسؤولية مشتركة تقوم دعائمها علـى القـانون الـدويل،                
يئة البيئة الدولية اليت تعمـل فيهـا الـدول علـى حنـو ميكّنـها مـن احتـرام احلـق يف الغـذاء                         لكفالة هت 

وينوي املقرر اخلاص، خالل السنة األوىل من واليته، مـساعدة          . ومحايته وإعماله ملنفعة سكاهنا   
الــدول علــى فهــم نطــاق مــسؤولياهتا يف هــذا اخلــصوص، وذلــك بــالتركيز علــى جمــاالت أربعــة  

 . أمهية خاصة يف السياق الراهنيعتربها ذات
 

 مسائل يتعني مواصلة النظر فيها  - باء  
 املعونة الغذائية  - ١  

علـى عـدد مـن األدوات       من جديـد    جري التفاوض   ي، س ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة     - ١٥ 
أسـعار  الـشديد يف    رتفـاع   لالوباإلضـافة إىل ذلـك، تـربز االسـتجابات          . املتصلة باملعونة الغذائية  

 الطارئـة وضـرورة النـهوض بأسـواق     اتاالسـتجاب اجلمـع بـني   يـشكلها   ذية الصعوبات اليت    األغ
ومثـة توافـق   . األغذية يف البلدان النامية واألمن الغذائي يف البلدان املستفيدة مـن املعونـة الغذائيـة     

آراء بشأن ضرورة التحـول مـن املعونـة العينيـة إىل املعونـة عـن طريـق التحـويالت النقديـة الـيت                        
تيح الشراء من األسواق احمللية أو اإلقليمية، وبشأن أمهية تقدمي املعونة الغذائية مـع اسـتراتيجية                ت

 مثـل   ،دوليـة الوكاالت  الويف الوقت نفسه، مبا أن       .واضحة للخروج منها هبدف تفادي التبعية     
 فــإن يف العديــد مــن األســواق،  ل عليهــا و ال تــشكل جهــات شــراء يعــ،برنــامج األغذيــة العــاملي

تكـون أمهيـة برنـامج       االت،  بعض احل يف  و .قدرهتا على املسامهة يف تنمية األسواق تظل حمدودة       
 على كبار التجـار     اترك أثر ي  هانسحاببالقدر الذي جيعل    احمللية   األغذية العاملي بالنسبة لألسواق     

ــلة      ــى مواصـ ــصدير علـ ــاع التـ ــدرة قطـ ــى قـ ــووعلـ ــشراء   .النمـ ــات الـ ــيت  ويف سياسـ ــا  الـ تتبعهـ
املـزارعني    حتقيـق تـوازن بـني ضـرورة دعـم صـغار              جيبمثل برنامج األغذية العاملي،      االتالوك
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ــة عـــن   ــاليف النامجـ ــود احملـــدود   والتكـ ــبري مـــن العقـ ــدد كـ ــد عـ ــرورة رصـ ــمضـ ــر (ة احلجـ  انظـ
  WFP/EB.1/2006/5-C  .(  تواجــه هنــج تــسخري الــشراء مــن أجــل    وهــذه بعــض التحــديات الــيت

 مـن  مشتريات برنـامج األغذيـة العـاملي     من  حتقيق أفضل النتائج     الذي يهدف إىل   إحراز التقدم،   
 وتتعلــق املـــسائل   ).٢٠٠٧ مليــون دوالر يف عــام   ٦٠٠  جمموعهـــاالــيت بلــغ  (  األغذيــة احملليــة   

ــة   باحلاجــة إىلاألخــرى  ــاملي لألغذي ــات    هبــدف  صــندوق ع ــة االحتياجــات يف أوق ــة تلبي كفال
ارة املعونــة الغذائيــة الثنائيــة؛ ومتابعــة إعــالن علــى األســواق؛ وإدالــضغط الطــوارئ دون زيــادة 

املـساعدة  وبالقدر الذي ميكن أن تـساهم بـه          ،باألغذيةعالقته  باريس بشأن فعالية املعونة بقدر      
عمالــه أ توجيــهوســيعقد املقــرر اخلــاص، ســعيا إىل . احلــق يف الغــذاءضــمان اإلمنائيــة الرمسيــة يف 

، بالتعـاون مـع منظمـة       ٢٠٠٨نـوفمرب   / يف تشرين الثاين   املتعلقة هبذه املسائل، مشاورة يف أوتاوا     
 مـستقبل  علـى وسـتركز املـشاورة   . الكنـدي للحبـوب الغذائيـة   واملـصرف   احلقوق والدميقراطيـة    

 ملنظمـة   االختياريـة  مـن املبـادئ التوجيهيـة   ١٥اتفاقية املعونـة الغذائيـة، وتنفيـذ املبـدأ التـوجيهي        
ومن املتوقـع أن تقـدم االسـتنتاجات يف تقريـر املقـرر             . ذاءاحلق يف الغ  املتعلقة ب األغذية والزراعة   

ــيت ســتعقد يف آذار        ــه العاشــرة ال ــسان يف دورت ــوق اإلن ــس حق ــذي ســيقدم إىل جمل  /اخلــاص ال
 . ٢٠٠٩مارس 

 
 حترير التجارة يف جمال الزراعة واحلق يف الغذاء - ٢  

. ة التجـارة العامليـة    منظمـ مبهمـة لـدى      املقرر اخلـاص     اضطلع،  ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران   - ١٦ 
 وإىل األمانــة ،يــود اإلعــراب عــن شــكره بــشكل خــاص إىل باســكال المــي، املــدير العــام هــو و

تعاونـا  الـيت   تلـك املهمـة     لمـسامهة يف    لاسـتعداد   ما أبدياه مـن     العامة ملنظمة التجارة العاملية على      
ون مـع جامعـة     اجتمـاع عقـد بالتعـا     : يف اجتماعني للخرباء  املهمة   تظموُن.  بشكل كامل  معها

، وعقـد   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ و   ١٦ يومي    يف باريس  ربونوالس - باريس األوىل بونتيون  
 ، وحقـــوق اإلنـــسان،التجـــارة  - 3D  االجتمـــاع الثـــاين مـــع املنظمـــة غـــري احلكوميـــة املـــسماة

، وركز على مسألة حقـوق امللكيـة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩ يفواالقتصاد العادل، يف جنيف     
ويعتزم املقـرر اخلـاص الـدخول يف مـشاورات ثنائيـة مـع اجلهـات                . يف املنظومة الغذائية  الفكرية  

وضـع الـصيغة النهائيـة      منظمـة التجـارة العامليـة، قبـل         لـدى   املعنية األخـرى، وال سـيما الـسفراء         
  . تقريره الذي سيقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرةل
 أثـر   بحـث لع هبـا ل   لتجارة العاملية إىل األعمال الـيت اضـطُ       منظمة ا املهمة لدى   واستندت    - ١٧ 

 مــثالانظــر (اتفاقــات املنظمــة  مــن خــالل  احلــق يف الغــذاء، وال ســيما   علــى  حتريــر التجــارة 
E/CN.4/2002/54  .(بني التزامات الـدول بـضمان      القائمة  دراسة العالقة   منها هو   دف  اهل وكان

سـيما    إطار اتفاقات منظمـة التجـارة العامليـة، وال          والنظام الذي وضع يف    يف الغذاء الكايف  احلق  
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االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة              بل وكذلك   الزراعة،  املتعلق ب تفاق  اال
جعــل  يقتــصر علــى  الغــرضومل يكــن . بالتجــارة واالتفــاق العــام املتعلــق بتجــارة اخلــدمات     

 التوافـق هبدف حتديد أوجه عـدم    بعض،يتداخل بعضها فوق    جمموعات مستقلة من االلتزامات     
 التجاريـة   احلـواجز  ت إزالـة  احملتملة، بل متثل أيضا، وعلى حنو أكثر أمهية، يف دراسة ما إذا كانـ             

مــن قــدرة الــدول املعنيــة علــى محايــة احلــق يف الغــذاء،        ســتحد يف جمــال املنتجــات الزراعيــة   
لبلـدان  لوال سـيما بالنـسبة   (يـد   منتجيهـا الـزراعيني للتهد  معيشةتعرض سبل إمكانية  بسبب   إما

أو ألن جـزءا مـن سـكاهنا سـيفتقرون إىل القـدرة الـشرائية الالزمـة                 ) املستوردة الصافية لألغذية  
 املتعلــقلـشراء األغذيــة املناسـبة بكميــات كافيـة، عقــب األثــر التـضخمي النــاجم عـن االنفتــاح      

ه املرحلـة املبكـرة مـن دراسـة         ويف هـذ  ).  الصافية لألغذيـة   املصدرةبالنسبة للبلدان   (الصادرات  ب
هتمـام  ااملقرر اخلاص هلذه املسائل، سيقتصر علـى إبـراز املـسائل الـيت يـرى أهنـا تـستدعي إيـالء           

 . صادف من مشاكل متصلة باملنهجيةخاص هلا يف تقريره وما ُي
  يف املائة، مـن األغذيـة الـيت        ١٥قدر بـ   يصغري نسبيا،   زء  ر على الصعيد الدويل جب    ويتاَج  - ١٨ 

 بالنـسبة لـألرز،   ٦,٥لـغ  بتاملئويـة  ويفيد البنك الدويل بأن هذه النـسب   . تنتج على نطاق العامل   
 أن غــري. بالنــسبة لفــول الــصويايف املائــة  ٣٥ بالنــسبة للقمــح، و ١٨  بالنــسبة للــذرة، و١٢و 

  علــى قــدرة املــزارعني يف العــامل علــىا مهمــاأثــرتتــرك األســعار الــيت حتــدد يف األســواق العامليــة 
 األسعار احمللية واألسـعار العامليـة   تقاربكسب رزقهم على حنو الئق، حيث إن هناك ميال إىل         

 تنـافس الـسلع املـصنوعة حمليـا يف األسـواق            ، مثال، نتيجة لتحرير التجارة، ألن السلع املستوردة     
هنــا أل، ١٩٧٩ألســعار تــنخفض، وال ســيما منــذ عــام  اظلــت هــذه ، وعلــى مــر الــزمن. احملليــة

كبـار املنـتجني   دى  لات تكاليف إنتاج الوحدهاحدداليت ُت اهلامشياإلنتاج مع تكاليف  تتطابق  
. الزراعيني ذوي القـدرة التنافـسية العاليـة يف بلـدان مثـل األرجنـتني والربازيـل وجنـوب أفريقيـا                    

ــة  إنتــاج تكــاليف تــنخفض ففــي هــذه البلــدان،   ــة اإليكولوجي الوحــدات ألن األحــوال الزراعي
معـــززا  الواســـع النطـــاق مـــن حيـــث كثافـــة رأس املـــال واتـــساع األراضـــي،  مناســـبة لإلنتـــاج

 املتقدمـة النمـو    اخنفاض األجور مقارنة بالدول      مستفيدا من مسامهة  استثمارات سابقة كبرية و   ب
ففي هذه البلدان، ال يستطيع املنتجون الزراعيون األقـل إنتاجيـة           . اليت تتبع منوذجا زراعيا مماثال    

من الدولة، كما هـو احلـال يف االحتـاد األورويب    كبرية باالستفادة من إعانات دوليا إال   املنافسة  
هـذه  جـراء   ة،شـديد أضـرارا  الزراعـة  حلقت ب ذلك،  ويف مقابل   . الواليات املتحدة األمريكية  أو  

 أو الـيت    ا كافيـ   فيها ستثماريكن اال  ودمرت يف بعض احلاالت يف املناطق اليت مل           الدولية املنافسة
الـيت ال متثـل     (أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى        احلال يف كما هو    ،املزارعني فيها دعم  ال ميكن   
املــزارع يف أوروبــا أو الواليــات   املــزارع الواحــد فيهــا ســوى جــزء صــغري مــن إنتاجيــة  إنتاجيــة
عيــة علـى هــذا  اوالـسؤال املطــروح هـو مــا إذا كـان حتريـر التجــارة يف املنتجـات الزر     ). املتحـدة 
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ومـن مث يف القـدرة   (إىل هذه اإلخفاقات بسبب الفروق الكبرية يف اإلنتاجية النحو يؤدي حتما    
تـصور نظـام جتـاري متعـدد     كـان ممكنـا    أو مـا إذا       خمتلفـة  بني منتجني من منـاطق    ) على املنافسة 

 املـشهودة يف اآلثار التخريبية    أن حيدث    يتيح جين مثار التجارة دون       الزراعياألطراف يف اجملال    
وكمــا تؤكــده ديباجــة اتفــاق مــراكش  . يــر التجــارة لــيس غايــة يف حــد ذاتــه فتحر. يف املاضــي

وسـيلة لتحقيـق التنميـة    فهـي  املنشئ ملنظمة التجارة العامليـة وديباجـة االتفـاق املتعلـق بالزراعـة،            
  . املستدامة واألمن الغذائي ولرفع مستويات املعيشة

 سيـستفيدون   الشركاء التجـاريني  مجيع  الذي حيمله حترير التجارة يف أن      ن الوعد ويكُم - ١٩ 
اخلدمات الـيت هلـم فيهـا        وأخمتلف الدول للتخصص يف املنتجات      يف   حوافز للمنتجني    من تقدمي 

زيـادة الكفـاءة يف كـل بلـد وإىل زيـادة       مـن   ن ذلك سيؤدي إىل حتقيق مكاسـب        أل نسبية،   ةزيم
 الكالسـيكية املتعلقـة     “ةتـ بالثا”ويوحي توسيع نطاق النظرية      .املستويات العامة لإلنتاج العاملي   

أنـه  وهـذا يفتـرض   . قد ينتجان بفضل ذلـك   زة النسبية أن النمو االقتصادي واحلد من الفقر         يبامل
للعمـل    قطاع خاص يتسم مبا يكفي من القوة واملرونة على حد سـواء     الدول املعنية يف  جد  سيو

 احلـد  إىلسـتؤدي  دي النمـو االقتـصا  آثـار  وأن  إشارات األسعار اآلتية من الـسوق،   على أساس 
. زال موضـع جـدال فيمـا بـني علمـاء االقتـصاد         األثـر تلقائيـا مـا      امن الفقر، رغم أن وجود هذ     

أنه فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، ما يهم ال يقتصر على التساؤل عـن إنتـاج املزيـد أو االجتـار                إال
  مثـة سـؤاالن حموريـان      بـل . باملزيد، أو مـا إذا كـان حتريـر التجـارة يـؤدي إىل النمـو االقتـصادي                 

عىن منظور حقوق اإلنسان بالتـساؤل عـن اجلهـات اخلاسـرة عنـدما تتخـصص                فأوال، يُ . آخران
مـا إذا  ع التجاريـة، و إزالـة احلـواجز  البلدان يف السلع األساسية اليت هلـا ميـزة نـسبية فيهـا نتيجـة          

جـج  ني أن احل  ويف حـ  . نيـة ودوليـة بديلـة     سائر يف إطار سياسات وط    اخلمن املمكن تفادي    كان  
علـى الـصعيد    (ركـز علـى النتـائج الطويلـة األجـل والكليـة             ت لتحريـر التجـارة      ة املؤيد ةاالقتصادي
، يركز منظور حقـوق اإلنـسان علـى اآلثـار املباشـرة واألثـر القطـاعي املترتـب داخـل                     )القطري
أن  مـن    ، بـشكل أكثـر حتديـدا،      علـى احلـق يف التغذيـة      قائم  هنج  أي  يتحقق  ينبغي أن   و. كل بلد 

حالــة مــن يعــانون مــن اجلــوع وســوء التغذيــة يف البلــد املعــين ستتحــسن نتيجــة إزالــة احلــواجز     
علـى  ويف هذا الصدد، ينبغي اإلحاطة علما بالطريقة اليت تطورت هبا سلسلة اإلمداد             . التجارية

ورغم أن حتسني سبل الدخول إىل األسواق العامليـة ميكـن أن            . يف قطاع األغذية   النطاق العاملي 
 ئهم علـى  اإلنتـاج واالسـتثمار مبـا أنـه يكـاف         شكل حافزا قويا لفئات معينـة مـن املـزارعني علـى             ي
أيضا أن حيرم مـن ال ميلكـون رؤوس األمـوال الكافيـة             ميكن  حيققونه من زيادة يف اإلنتاجية،       ما

للقيام باالستثمارات املطلوبـة وميكـن أن يزيـد اعتمـادهم علـى كبـار جمهـزي األغذيـة وبائعيهـا                     
علـى قـدم    مـساومتهم    الذين كثريا مـا يكونـون مـن األجانـب، والـذين قلمـا ميكنـهم                  ،تجزئةبال

وكــثريا مــا يقــوم املنتجــون الزراعيــون الــصناعيون الكبــار بإنتــاج حماصــيل ألغــراض    . املــساواة
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وال تتـاح وفـورات احلجـم احملققـة مـن اتبـاع هـذا               . التصدير عـن طريـق زراعـة حمـصول واحـد          
اإلمــداد سالســل انــدماج يف أمــام  يواجهــون عقبــات نشني الــذي املهمَّــملنــتجنياالنــهج لــصغار 

الـدعم الـذي تقدمـه البلـدان املـصنعة إىل منتجيهـا الـزراعيني        فـإن  وباإلضافة إىل ذلـك،    . العاملية
 علـى منتجـي     أثر سليب كبري  كان له    ،البلدان النامية من جانب   اجلمركية  نقص احلماية   مقرونا ب 

محايـة  يف الواردات مل تكـن لـديهم   يما من حيث تسببه يف طفرات كبرية البلدان النامية، وال س  
ــها  ــة من ــبري       . كافي ــق بالتجــارة إىل حــد ك ــاق املتعل ــاح االتف ــشوهات، أت ــذه الت ــة ه ــدل إزال  وب
جتـارة حـرة وغـري      وجـود   منتجـي البلـدان الناميـة مـن االسـتفادة مـن             مـن مث    حـرم   و ،استمرارها
 أسـواقهم   يفاحملافظـة علـى قـدرهتم علـى املنافـسة             علـى هـؤالء املنـتجني     أيـضا   صعب  و. مشوهة

غـرق العديـد منـهم       وأُ ،احمللية، لعدم كفاية األسعار اليت ميكنهم احلصول عليها مقابل منتجـاهتم          
 .من األريافكثريين يف الديون، مما أدى إىل نزوح 

البلـدان  قوق اإلنسان على حتديد املخاطر اليت قد تواجه         حلمنظور  وجود  ثانيا، يساعد    - ٢٠
وتنـشأ امليـزة   . اليت تقصر إنتاجها على سلعة معينة تكون قد أوجدت لنفـسها فيهـا ميـزة نـسبية      

النسبية يف كثري من األحيان نتيجة جهد، وال تـأيت جمـرد نتيجـة هلبـة طبيعيـة يف قطـاع اإلنتـاج،          
 الـذي حيقـق بـه كـل واحـد مـن الـشركاء               ظـام بل بـسبب سياسـات عامـة حمـددة، أو نتيجـة للن            

وعلــى الــرغم مــن أن الظــروف الطبيعيــة  . تجــاريني وفــورات حجــم يف جمــاالت إنتــاج معينــة ال
ــإن امتالكهــا أو عــدم امتالكهــا للقــدرة        ــودا فيمــا ميكــن أن تنتجــه، ف ــدان قي تفــرض علــى البل

أي : رهتن إىل حـد كـبري خبياراهتـا يف جمـال الـسياسات            يـ التنافسية يف جمال إنتاج السلع الزراعيـة        
 احلـصول علـى     اتره يف البىن التحتية الريفيـة أو يف جمـال الـري أو هتيئـة إمكانيـ                مقدار ما تستثم  

االئتمانات الصغرية، أو مقدار الدعم الذي توفره للمزارعني بغرض التعويض عن األسعار الـيت             
وال ينبغـي أن يتخــذ االعتمــاد علـى امليــزة النـسبية ذريعــة إلعاقــة    . ال تكـون جمزيــة بقـدر كــاف  

 من خـالل التوجـه إىل       ،النامية على طريق التنمية، ويشمل ذلك القطاع الزراعي       ارتقاء البلدان   
 . ، حنو األغذية املصنعة على سبيل املثالدير املزيد من البضائع ذات القيمة اإلضافيةتص
فالتجــارة الدوليــة يف املنتجــات  . نفــس االجتــاهإىل هــذين االعتبــارين كــل مــن ويــشري  - ٢١

، إذا أخـذ يف االعتبـار   إي ملن هم أوفر قدرة على املنافـسة مجة للبعض، الزراعية قد حتقق فوائد  
لكنـها لـن تـسهم يف إعمـال         . لـيت يعملـون فيهـا     لقونـه ونـوع البيئـة ا      تحجم الدعم العام الـذي ي     

احلق يف الغذاء إال إذا استويف شرطان، أوهلما هو حتلي احلكومات باملرونة يف جمـال الـسياسات                
هبدف توفري احلماية ملنتجيها الزراعيني، الذين قد تتهدد سـبل كـسبهم للعـيش جـراء االرتفـاع                  

لسماح بدرجة مناسبة من تنـوع أصـناف         ا بغرضالكبري يف الواردات أو بسبب تدين األسعار،        
 - وثانيهمــا هــو وجــوب عــدم هتمــيش صــغار املــزارعني يف البلــدان الناميــة. املنتجــات املختلفــة

ــذي ــى وجــه األرض   نال ــاع عل ــة اجلي ــشكلون غالبي ــة،    -  ي ــداد العاملي ــو سالســل اإلم ــسبب من  ب
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الـسبل هلــم جلــين  هتيئــة (ووجـوب إدمــاج هـؤالء املــزارعني علـى حنــو أفـضل يف هــذه الـسالسل      
، أو إتاحة إمكانيـة االزدهـار هلـم باالعتمـاد علـى األسـواق               ) خفض احلواجز التجارية   مكاسب

وتـوفر الزراعـة    .  اآلثـار املـدمرة لتحريـر التجـارة العامليـة          مناحمللية واإلقليمية، اليت جتب وقايتها      
 العـامل، بـأكثر   اة للفقـراء يف    أسـباب اسـتمرار احليـ      هـا مصدرا لكسب العـيش عـالوة علـى توفري        

ــاجي آخــر   ممــا ــع الزراعــة مبركــز خــاص يف النظــام     . يفعــل أي قطــاع إنت ــه جيــب أن تتمت وعلي
 .التجاري العاملي

ويظــل حتقيــق أو عــدم حتقيــق هــذه الــشروط رهنــا ال بنظــام اتفاقــات منظمــة التجــارة    - ٢٢
. الــوطينالعامليــة فحــسب، بــل وبــالنظم الدوليــة األخــرى والــسياسات الــيت تتبــع علــى الــصعيد  

وتتمثــل إحــدى الــصعوبات الكــربى يف أنــه ال ميكــن النظــر يف تــأثري اتفاقــات منظمــة التجــارة    
وسـيويل املقـرر اخلـاص      . العاملية مبعـزل عـن اخليـارات الـيت تتخـذ يف جمـال الـسياسات األخـرى                 

 للقضايا املتعلقة بإمكانيـة الوصـول إىل األسـواق وتـوفري الـدعم علـى الـصعيد                  الاهتماما خاصا   
ــا ــة للــصادرات، مبوجــب االتفــاق   وفري حمللــي وت ، بــل املتعلــق بالزراعــة فحــسب اإلعانــات املالي

 اخلاصـة املهيـأة للبلـدان الناميـة         ات الـضمان  شـروط ، من قبيـل      فيه املتعلقة بالضمانات شروط  ولل
، أو القـرار اخلـاص   ) من االتفـاق املتعلـق بالزراعـة   ٥املادة  (،  )٢( اجلمركية للتعريفةاليت خضعت   

برنــامج اإلصــالح يف أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة   يترتــب علــى تــدابري املتعلقــة مبــا قــد  بال
وينــشئ هــذا القــرار آليــات ). “قــرار مــراكش”(املــستوردة الــصافية لألغذيــة مــن آثــار ســلبية  

الـسلع الزراعيـة علـى وفـرة اإلمـدادات بـاملواد الغذائيـة              باستجابة ملعاجلة تأثريات حترير التجارة      
وسينظر التقريـر فيمـا إذا      . ساسية الكافية من مصادر خارجية مبوجب شروط ومعايري حمددة        األ

 اءكان قـرار مـراكش يتـيح للـدول إمكانيـة تـوفري احلمايـة حلـق شـعوهبا يف احلـصول علـى الغـذ                         
ــع مبــستوى معيــشي        ــصغار يف التمت ــزراعيني ال ــاره أحــد عناصــر حــق منتجيهــا ال الكــايف، باعتب

ــدابري    . صوصمناســب علــى وجــه اخلــ   ــق بالت ــذ االتفــاق املتعل ــضا تنفي ــار أي وســيؤخذ يف االعتب
الصحية وتدابري الصحة النباتية، هبدف تقيـيم مـا إذا كـان تنفيـذه قـد يـؤدي إىل نـشوء عراقيـل                       
غـري معقولـة أمــام وصـول املنــتجني الـزراعيني وخباصـة صــغار املـزارعني مــن البلـدان الناميــة إىل        

ه العراقيل حال نشوئها، علـى أن       حبث كيفية التغلب على هذ    رض  بغأسواق البلدان الصناعية،    
 أمهية املسامهة يف مرفق تطـوير املعـايري والتجـارة الـذي أطلـق               ،خذ يف االعتبار يف هذا الصدد     تؤ

اخلــدمات،  ب التقريــر تــأثري االتفــاق العــام للتجــارةللوأخــريا، ســيح. ٢٠٠٢ســبتمرب /يف أيلــول
عني يف البلـدان الناميـة الـيت تواجـه منافـسة مـن جتـار التجزئـة                  سيما تـأثريه علـى صـغار املـزار         ال

 .العامليني يف أسواقها احمللية
__________ 

اإلجراءات املتصلة باألحكام املتعلقة بإمكانية الوصول إىل األسواق الزراعية يف االتفاق املتعلق بالزراعة، اليت               )٢( 
 .تتحول مبوجبها التدابري غري املرتبطة بالتعريفة إىل تدابري للتعريفة
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ة والـــسياسات يـــومـــن األمهيـــة مبكـــان أن يـــشار إىل أن كـــل مـــن الـــسياسات التجار   - ٢٣
 والـيت يـرهتن هبـا القـدر األكـرب مـن             -االقتصادية واالجتماعية واجلمركية اليت تتبعهـا أيـة دولـة           

 ال تنبـع مـن اتفاقـات منظمـة التجـارة العامليـة نفـسها، بـالرغم مـن أهنـا                      -جارة الدوليـة    تأثري الت 
 ألعضاء املنظمة، بل هـي بـاألحرى نتيجـة اخليـارات الـيت تتخـذها احلكومـات                   عمل توفر إطار 

املعنيــة يف ضــوء االعتبــارات احملليــة، أو اخليــارات الــيت تفرضــها املؤســسات املاليــة الدوليــة علــى 
جزءا من االتفاقات التجاريـة املربمـة علـى الـصعيدين الثنـائي             تعترب   )٣(شروطصفة  باحلكومات  

أو اإلقليمي؛ وهي تعتمد على خمصصات امليزانية املتاحة للحكومات لتمويل هـذه الـسياسات،            
ويـصعب عـزل تـأثري    . مبا يف ذلك ما يتعلـق منـها باالسـتثمار يف الزراعـة والـبىن التحتيـة الريفيـة         

األخــرى الــيت ختــضع هلــا  ) أو القيــود(مــة التجــارة العامليــة عــن هــذه املــؤثرات  منظعمــل إطــار 
وسيعمل املقرر اخلاص على تـوفري اإلرشـاد للـدول فيمـا يتعلـق بالكيفيـة                . سياسات احلكومات 

الفوائد اليت جتنيها من األطر القائمة إىل احلد األقـصى وكفالـة أال تكـون             زيادة  اليت تستطيع هبا    
 الكـايف،   اء على احلق يف احلصول على الغـذ       يب جتاه حترير التجارة ذات تأثري سل      اخلطوات التالية 

وتقـع مـسؤولية احتـرام احلـق يف احلـصول      . بل أن تسهم عوضا عن ذلك يف إعمـال هـذا احلـق            
 ملزمـة مبوجـب القـانون الـدويل بـأن           عـد  الكايف يف هناية املطـاف علـى الـدول الـيت ت            اءعلى الغذ 

ويــستطيع املقــرر اخلــاص . بــار عنــد إبــرام وتنفيــذ االتفاقــات التجاريــةتأخــذ هــذا احلــق يف االعت
 وحتديـد   ،اإلسهام يف هذا من خـالل إلقـاء الـضوء علـى املخـاطر الـيت تـصاحب حتريـر التجـارة                     

ذيـة أو عـدم احترامـه سـيكون رهنـا           بيد أن احترام احلق يف احلصول علـى األغ        . احللول املمكنة 
يـة وحـدها فحـسب، بـل وبالنتيجـة املـشتركة لكـل مـن تلـك                   باتفاقات منظمة التجـارة العامل     ال

 .االتفاقات والسياسات احمللية للدول املعنية
 

 حقوق امللكية الفكرية يف نظام األغذية - ٣ 
يستحق إدماج حقوق امللكية الفكرية يف إطار منظمـة التجـارة العامليـة تعليقـا منفـصال                  - ٢٤

ويتطلب االتفاق املتعلق جبوانب حقـوق امللكيـة        ). E/CN.4/Sub.2/2001/13انظر أيضا الوثيقة    (
الفكرية املتصلة بالتجارة أن يعتمد أعضاء منظمة التجارة العاملية نطاقا واسعا من املعايري الـدنيا               
ــأليف والنــشر       ــة، يف عــدد مــن اجملــاالت الــيت تــشمل حقــوق الت ــة الفكري ــة امللكي املتعلقــة حبماي

اع ومحاية أصـناف النباتـات، وكلـها أشـياء تترتـب عليهـا              والعالمات التجارية وبراءات االختر   
وعلى وجه اخلـصوص، يتطلـب االتفـاق املتعلـق          . نتائج هامة على نطاق النظام الغذائي بأكمله      

جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجـارة تـوفري احلمايـة لـرباءات االختـراع ملـدة ال تقـل           
__________ 

 مـن ختفيـضات التعريفـة الـيت توافـق عليهـا الـدول الناميـة                  يف املائـة   ٨٠تشري تقديرات معينة إىل أن مـا يفـوق           )٣( 
 .يتعلق باملنتجات الزراعية تأيت نتيجة مطالبات حمددة من املؤسسات املالية الدولية فيما
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ات ســواء كانــت منتجــات أو عمليــات، يف مجيــع  ســنة، فيمــا يتعلــق جبميــع االختراعــ٢٠عــن 
ويعتــرب تــوفري احلمايــة اختياريــا فيمــا يتعلــق بالنباتــات واحليوانــات . جمــاالت التكنولوجيــا تقريبــا

، وكــذلك فيمــا يتعلــق بالعمليــات الــيت تعتــرب بيولوجيــة بطبعهــا،        )عــدا الكائنــات اجملهريــة  (
غـري أنـه جيـب علـى        ). ات امليكروبيولوجية عدا العملي (وتستخدم يف إنتاج النباتات واحليوانات      

ــراءات           ــن خــالل ب ــا م ــات، إم ــة ألصــناف النبات ــوفري احلماي ــة ت ــة التجــارة العاملي ــضاء منظم أع
ــني           ــاجلمع ب ــات، أو ب ــة احملــددة لكــل نب ــي الطبيع ــال يراع ــام فع ــق نظ ــن طري ــراع، أو ع لالخت

 ). ٢٧من املادة ) ب (٣الفقرة (الطريقتني 
إذ ستكون نتيجة تعزيز محايـة امللكيـة الفكريـة          . ئل يف هذا السياق   ويربز عدد من املسا    - ٢٥

علـى الــصعيد العــاملي، يف حالـة توســيع نطاقهــا ليـشمل أصــناف النباتــات والبـذور، هــي تعزيــز     
، ورفـع أسـعار   )٤(سيطرة الشركات اليت تـّدعي ملكيـة هـذه احلقـوق يف النظـام الغـذائي العـاملي            

ــستخدمو   ــذين ي ــدخالت للمــزارعني ال ــة  امل ــة باحلماي ــات املتمتع ــى وجــه  . ن أصــناف النبات وعل
اخلــصوص، ســيؤدي توســيع نطــاق بــراءات االختــراع لتــشمل أصــناف النباتــات، إىل تــسريع     

لسلسلة إنتاج األغذية، نظـرا إىل أن املنـتجني الـزراعيني سيـصبحون         “ االمتداد الرأسي ”عملية  
لك براءات االختـراع اخلاصـة هبـا،        معتمدين على األسعار اليت حتددها الشركات للبذور اليت مت        

وسُيحرمون من احلق التقليـدي يف بيـع وتبـادل البـذور فيمـا بينـهم، عـالوة علـى حرمـاهنم مـن                        
 إمـا نتيجـة تـوفري       -ادخار جزء من حماصيلهم هبدف االحتفاظ بالبذور للموسم الزراعي التايل           

 اسـتخدام   اتفاقـات ”ىل تطبيـق    احلماية لرباءات االختراع أو جلوء الشركات الـيت تبيـع البـذور إ            
وســيؤدي ذلــك أيــضا إىل احلــد مــن التنــوع البيولــوجي، نظــرا إىل أن بــراءات    . “التكنولوجيــا

االختراع ُتمنح فيمـا يتعلـق بأصـناف ثابتـة أو ال تـتغري، مـن شـأهنا أن تـشجع علـى إتبـاع منـط                           
 .ة عاليةإنتاج احملصول الواحد يف الزراعة، على الرغم من أهنا تعد بتحقيق إنتاجي

ــا نظــرا ألن       - ٢٦ ــارا عملي ــار ذو الطــابع اخلــاص خي يظــل ســؤاال مفتوحــا مــا إذا كــان اخلي
وتثـار حجـج يف بعـض األحيـان بأنـه ومـن       . املضمون الفعلي هلذا الشرط ال يزال مشكوكا فيه     

أجــل االمتثــال هلــذا الــشرط يــتعني أن يتخــذ أعــضاء منظمــة التجــارة العامليــة تــشريعات وطنيــة   
 لالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األنـواع اجلديـدة مـن النباتـات يكـون                 ١٩٩١نسخة عام   تنسجم مع   

اهلــدف منــها مــنح حقــوق املــربني ومحايتــها يف ظــل نظــام يكفــل مــستوى مــن احلمايــة أعلــى      
كانــت تكفلــه صــيغ ســابقة لالتفاقيــة وجيعــل بيــع بــذور األنــواع احملميــة وتبادهلــا أمــرا غــري    ممــا

ى فــإن عــددا مــن البلــدان وال ســيما يف اجملموعــة األفريقيــة داخــل ومــن الناحيــة األخــر. قــانوين
__________ 

ويقـّدر برنـامج األمـم املتحـدة        . ينتمي حـاملو بـراءة االختـراع هـذه إىل البلـدان الـصناعية يف معظـم األحيـان                   )٤( 
 يف املائة من مجيـع بـراءات        ٩٧، أن البلدان الصناعية متلك      ١٩٩٩ عن التنمية البشرية لعام      اإلمنائي يف تقريره  

 . االختراع على نطاق العامل
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منظمة التجارة العاملية ورغم أهنا مل تعتمد نظام اخليار ذي الطابع اخلـاص يف تـشريعاهتا احملليـة،                  
رأت ضــرورة تطويــع االتفــاق املتعلــق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة ذات الــصلة بالتجــارة    

لتايل للممارسات الراسـخة حلفـظ البـذور وتبادهلـا وغرسـها مـن              الحتياجات األمن الغذائي وبا   
جديد وللممارسات التقليديـة أيـضا لـدى اجملتمعـات الزراعيـة احملليـة حلفـظ التنـوع البيولـوجي                    

 .)٥(واستخدامه على حنو مستدام بطرق منها انتقاء األنواع املختلفة من النباتات وتربيتها
 مـن البلـدان الناميـة للـضغوط العتمـاد تـشريع وطـين               ومن الناحية العملية تعرض عـدد      - ٢٧

 وال سـيما كجـزء مـن    ١٩٩١يتقيد باالتفاقية الدولية حلماية األنواع اجلديدة من النباتات لعام     
االتفاقات التجارية اليت تربمها أو كنتيجة للضغوط الـيت مورسـت ضـدها عـن طريـق املـساعدة             

دة من املرونة اليت يوفرها اخليـار ذو الطـابع اخلـاص            وجرى ثنيها عن االستفا   . التقنية املقدمة هلا  
لتعزيز األمن الغذائي، من خـالل احلـصول علـى املـوارد اجلينيـة للزراعـة علـى سـبيل املثـال مـن                        

ويف الوقت ذاته بدأت تظهر مبـادرات ملقاومـة   . خالل نظام الوصول إىل املوارد وتقاسم املنافع      
منوذجـا قانونيـا أفريقيـا     ) حاليا االحتاد األفريقي  (يقية  ووضعت منظمة الوحدة األفر   . هذا االجتاه 

حلماية حقوق اجملتمعات احملليـة واملـزارعني واملـربني وتنظـيم فـرص الوصـول إىل مـوارد التنـوع                    
البيولوجي يهدف إىل حتقيق التوازن بني محاية املربني واحملافظـة علـى حقـوق املـزارعني احمللـيني                  

اعتمــد مــؤمتر منظمــة األمــم املتحــدة   . لتنــوع البيولــوجيمــن أجــل حتقيــق اســتخدام مــستدام ل  
 املعاهــدة الدوليــة لتــسخري املــوارد الوراثيــة ٢٠٠١نــوفمرب /لألغذيــة والزراعــة يف تــشرين الثــاين

ــة طرفــا، وقــد دخلــت حيــز النفــاذ يف   ١٩النباتيــة ألغــراض األغذيــة والزراعــة الــيت تــضم     دول
وتـسعى إىل إنـشاء نظـام متعـدد     .  دولة١١٨ وانضم إليها حىت اآلن    ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٢٩

األطــراف لتــسهيل الوصــول إىل املــوارد الوراثيــة النباتيــة مــن أجــل األغذيــة والزراعــة وتقاســم    
وهـو نظـام واعـد وفريـد لـإلدارة اجليـدة للمـشاعات العامـة مـن                  . املنافع بطريقة منصفة وعادلة   

الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة        ولكنه يقتـصر فقـط علـى املـوارد          . أجل توفري األمن الغذائي   
األول للمعاهدة، اليت ختضـع إلدارة ومراقبـة الــدول األطــراف، ويف القطــاع               الواردة يف املرفق  

وبالرغم من أن على الـدول اختـاذ التـدابري املالئمـة لتـشجيع األشـخاص                ). ٢-١١ املادة(العـام  
ون على موارد وراثية نباتية لألغذيـة والزراعـة         الطبيعيني واالعتباريني داخل والياهتا الذين حيوز     

ترد ضمن املرفق األول على إدراج هذه املـوارد لألغذيـة والزراعـة يف النظـام املتعـدد األطـراف           
وبالرغم من تركيز املعاهدة على حرية تـدفق اجلبلـة الوراثيـة، فإهنـا تتـيح مـنح       ). ٣-١١املادة  (

حـىت يتـسىن    ) ٣-١٢املـادة   ( النماذج املفـصلة يف      حقوق امللكية الفكرية على كل ما مل يرد يف        
ضمان حقوق مريب النباتات من أنواع النباتـات اجلديـدة املـستنبتة مـن املـواد الوراثيـة املـأخوذة              

__________ 
لالطالع على هذه املواقف املختلفة انظر جملس منظمة التجارة العاملية املعين جبوانب حقـوق امللكيـة الفكريـة                  )٥( 

 .IP/C/W/370/Rev.1ذات الصلة بالتجارة 
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ولـذلك فأهنـا ال تكـون ذات فائـدة كـبرية يف التعـويض عـن           . من املـشاعات املتعـددة األطـراف      
لــصلة بــاملوارد الوراثيــة املــستخدمة يف    اخلصخــصة مــن خــالل محايــة امللكيــة الفكريــة ذات ا     

ــة ــزارعني       . الزراعـ ــوق املـ ــة حبقـ ــام املتعلقـ ــدول لألحكـ ــق الـ ــل تطبيـ ــك يظـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
 .متوازن غري
يعترف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة حبـق كـل فـرد           - ٢٨

ويف حني يكفـل العهـد   )). ب (١، الفقرة  ١٥املادة  (يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته       
أيضا حق كل فرد يف االستفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عـن أي إنتـاج علمـي                   
أو أديب أو فــين يقــوم بــه فــإن هــذا احلــق يــستفيد منــه األشــخاص الطبيعيــون فقــط خبــالف           

ــاريني  ــخاص االعتبـ ــة املعنيـــ    . األشـ ــرى اللجنـ ــك تـ ــافة إىل ذلـ ــصادية  وباإلضـ ــاحلقوق االقتـ ة بـ
، ضـرورة عـدم تفـضيل مـصاحل املـؤلفني علـى             ١٧واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العام رقـم        

حنــو ال داعــي لــه وأن يعطــى االهتمــام الــالزم للمــصلحة العامــة للتمتــع مبنتجــاهتم علــى نطــاق    
وبالتـايل  . اعيـة واسع، وأن امللكية الفكرية هي، يف النهاية، ناتج اجتماعي وتؤدي وظيفـة اجتم            

يقع على عاتق الدول األطراف واجب منـع فـرض تكـاليف باهظـة علـى وسـائل اقتنـاء البـذور          
ــرى    ــذاء األخـ ــاج الغـ ــرق إنتـ ــة أو طـ ــرة E/C.12/GC/17(النباتيـ ــح أن  ). ٣٥، الفقـ ــن الواضـ مـ

خصخصة املوارد الوراثية ألغراض الزراعة النامجة مـن توسـيع حقـوق امللكيـة الفكريـة لتـشمل               
ويعتـزم املقـرر   . ع اجلديدة من النباتات والنباتات والبذور قد يعرض هذا التـوازن للخطـر         األنوا

اخلاص دراسة هـذه املـسألة بتعمـق فـضال عـن املـسائل األخـرى حيـث تـرتبط امللكيـة الفكريـة                        
بأجزاء أخرى من النظام الغذائي من أجل مساعدة الـدول يف ضـمان أن يكـون تنفيـذ االتفـاق                    

قوق امللكية الفكرية املتـصلة بالتجـارة ومحايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة بـشأن                 املتعلق جبوانب ح  
األنواع اجلديدة من النباتات متفقا بشكل كامل مع التزامها حبماية احلق يف الغذاء مبا يف ذلـك                 

وسـوف يعمـل   . حق املزارعني يف إنتاج الغذاء يف ظـل أوضـاع تكفـل مـستوى معيـشيا مالئمـا            
وراته، واضـعا هـذا اهلـدف يف االعتبـار، لتـشمل األمانـة العامـة ملنظمـة                  املقرر على توسـيع مـشا     

التجارة العاملية واخلرباء األكـادمييني واملنظمـات غـري احلكوميـة وأمانـة املنظمـة العامليـة للملكيـة                   
وسـيلي تلـك املـشاورات تقـدمي        . الفكرية واالحتاد الدويل حلماية األنواع اجلديدة مـن النباتـات         

 .توصيات عملية
 

 أنشطة قطاع األعمال التجارية الزراعي  - ٤ 
يتعلــق اجملــال الثالــث الــذي قــد تتحمــل الــدول فيــه مــسؤولية تتجــاوز احلــدود الوطنيــة   - ٢٩

. حلماية احلق يف الغذاء الكايف بتنظيم الشركات عرب الوطنية يف سلسلة إنتـاج الغـذاء وتوزيعهـا                
عتزم املقرر اخلـاص دراسـة هـذه املـسألة          ، ي ٧/١٤ووفقا لطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره        
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بالتعاون الوثيق مع املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان والـشركات              
وإذا توفر التمويل املالئم فأنه يأمل يف أن يتمكن مـن           . عرب الوطنية واملشاريع التجارية األخرى    

امهة القطـاع اخلـاص يف إعمـال احلـق يف           عقد مشاورة ألصحاب مصاحل متعـددين لدراسـة مـس         
) البـذور واألمسـدة واملبيـدات     (الغذاء مع القيام، يف هذا الـصدد بتمييـز دور منتجـي املـدخالت               

واسـتنادا إىل هـذه املـشورة والبحـوث الـيت كلـف             . ودور جمهزي األغذية وكبـار جتـار التجزئـة        
ال الكامـل للحـق يف الغـذاء يف    بإجرائها بالفعل سيقدم املقرر اخلاص تشخيـصا ملعوقـات اإلعمـ       

التنظــيم احلــايل لسلــسلة إنتــاج وتوزيــع الغــذاء وانطالقــا مــن إطــار العمــل الــذي اقترحــه املمثــل 
اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية واملشاريع التجارية األخـرى             

A/HRC/8/5     ــشركات ــى ال ــة عل ــار املترتب ــد اآلث ــسعى إىل حتدي ــدول مــن احلــق يف   ســوف ي وال
وســيقوم أيــضا بتحديــد أفــضل املمارســات اآلخــذة يف الظهــور  . احلــصول علــى الغــذاء الكــايف

سيما مـا يتعلـق باحلـصول علـى مـدخالت وإدراج مزارعـي احليـازات الـصغرية يف سلـسلة                      وال
ــة الــيت تــساهم يف إعمــال احلــق يف الغــذاء    وســيتم التمــاس تعــاون األعمــال   . اإلمــدادات العاملي

 . تجارية بشكل نشط لتحقيق التوافق يف اآلراء بشأن هذه القضاياال
 

 إطار عمل حملي إلعمال احلق يف الغذاء -رابعا  
يــتعني وضــع اســتراتيجيات علــى الــصعيد القطــري تــضمن اإلعمــال املنــتظم للحــق يف    - ٣٠

الل دعـم  وتساهم الدول مسامهة كبرية يف إعمال احلق يف الغذاء الكـايف مـن خـ              . الغذاء الكايف 
الزراعة احمللية وال سيما توفري مستوى مالئم من االستثمار العام يف هذا القطاع وبنـاء اهلياكـل                 

 -األساسية املالئمة للنقل واالتصاالت وتـسهيل فـرص الوصـول إىل آليـات االئتمـان والتـأمني                 
 واملـدخالت   -سيما مشاريع التأمني املتعلقة بالطقس مما خيفف من املخاطر على املزارعني             وال

ومتثـل الزيـادة املفاجئـة      . بأسعار ميسورة وخاصة بالنسبة للمنتجني من ذوي احليازات الصغرية        
فقـد شـهد القطـاع الزراعـي إمهـاال      . يف أسعار الغذاء يف األسواق الدولية فرصة يف هـذا الـشأن      

 يف احلـد    على مدى األعوام اخلمسة والعشرين املاضية بالرغم من أن للنمو الزراعي تـأثري قـوي              
وقد تساعد الزيادة احلالية يف األسعار الدول يف االستثمار مـن جديـد يف الزراعـة                . )٦(من الفقر 

ولكن االستراتيجية الوطنية اليت هتدف إىل إعمال احلـق يف الغـذاء            . من أجل عكس هذا االجتاه    
. الـزراعيني الكايف تتعدى جمرد حتسني مستوى اإلنتاج الزراعي وتتجاوز حتسني حالـة املنـتجني            

 : وهناك ثالثة أبعاد هلذه االستراتيجية جديرة باالهتمام هي

__________ 
 . تسخري الزراعة ألغراض التنمية: ٢٠٠٨انظر البنك الدويل، تقرير التنمية يف العامل  )٦( 
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 العنصر املؤسسي -ألف  
أوال تـــشمل االســـتراتيجية الوطنيـــة اهلادفـــة إىل إعمـــال احلـــق يف الغـــذاء املالئـــم بعـــدا  - ٣١

. وهـذا العنـصر ضـروري لتهيئـة بيئـة دوليـة متكينيـة ووضـع سياسـات زراعيـة وطنيـة                     . مؤسسيا
و كانت الدولة تنتج غذاًء يكفي إلطعام مواطنيها مجيعا وتتمتـع بقـدرة لتـصدير الغـذاء                 وحىت ل 

تتوفر هلا سبل شراء الغـذاء مـن الـدول األخـرى، فـإن الغـذاء املتـوفر قـد ال يـصل إىل بعـض                           أو
وقد يكون ذلك راجعا عموما لعدم توفر القدرة الـشرائية الالزمـة لـدى              . الشرائح من السكان  

وقد يعزى ذلـك يف     . ن أجل احلصول على الغذاء املنتج أو املعروض يف األسواق         هذه الفئات م  
املقابل إما لعدم فهم احتياجاهتم أو لعدم مراعاهتا بـشكل كـاف يف الـسياسات الوطنيـة بـسبب                  
ممارسات متييزية أو لعدم الـسيطرة علـى اجلهـات الفاعلـة يف القطـاع اخلـاص الـيت تقـوم بإنتـاج                       

ن مهمــا كانــت األســباب املتعلقــة باملخــاطر الــيت هتــدد حقهــم يف الغــذاء ولكــ. الغــذاء وتوزيعــه
وهذا أحـد شـروط     . الكايف جيب توفري احلماية الكافية ألفراد هذه اجملموعات من هذه املخاطر          

 . األمن الغذائي الذي يعين أكثر من جمرد اإلطعام
 االســتراتيجيات لــيس القــصد مــن هــذا التقريــر االســتهاليل الــدخول يف تفاصــيل هلــذه   - ٣٢

الوطنية املتعلقة بإعمال احلق يف الغذاء املالئم ودراسة القـضايا املنهجيـة واملؤسـسية الـيت يثريهـا                  
وينــوي املقــرر اخلــاص دراســة هــذه املــسائل أثنــاء زيارتــه امليدانيــة  . تنفيــذ هــذه االســتراتيجيات

الـيت ينـوي دراسـة    ومناقشاته مع املؤسـسات الوطنيـة مـن أجـل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان           
ومن املتوقع أن تقـدم وحـدة احلـق يف الغـذاء     . مسامهتها احملتملة يف هذه االستراتيجيات الوطنية 

 دلـيال لتـشريع احلـق يف        ٢٠٠٨التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة وقبـل هنايـة عـام               
 حتــسني اإلطــار الغــذاء يقــدم مــوجزا مفــصال ملــستويات ثالثــة ميكــن أن تــساهم الــدول فيهــا يف

إصــدار أحكــام مؤســسية واعتمــاد قــانون إطــاري وضــمان (التنظيمــي للحــق يف الغــذاء الكــايف 
اســتعراض للتوافــق بــني معظــم األجــزاء املهمــة يف التنظــيم الــيت تكــون هلــا آثــار علــى احلــق يف     

، ويتعني أن يتيح نشر هذا الدليل فرصـة فريـدة إلجـراء مناقـشة عـن كيفيـة وضـع هـذه                       )الغذاء
 .لوصفات يف االعتبار ضمن عدة سياقات وطنيةا

 
 األراضياحلقوق املتعلقة باستخدام  -باء  

 غـذاء    احلـصول علـى     يف اإلنـسان ق  حبـ  ا واضـح  ارتباطـا  األراضـي  حيـازة  ضمان   يرتبط - ٣٣
ــان A/57/356انظــر  (كــاف ــاألمن نــصف إذ يعــيش . )٣٠ و ٢٤، الفقرت ــذين ال يتمتعــون ب  ال
ــذائي ــشية زر  يف الغ ــازات صــغرية  أســر معي ــة ذات حي ــة ، اعي ــاال   ٢٠ ويعمــل قراب ــة عم يف املائ
ــازة إن ضــمان: أراضال ميلكــون و زراعــيني كمــورد  األراضــي واحلــصول علــى األراضــي حي
ــاجي ــر جــوهري  إنت ــة أم ــى ال  احلــق يف حلماي ــذاء احلــصول عل ــلكلغ ــتنيت ــشدد . ا الفئ ــدأ وي املب
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والزراعـة بـشأن احلـق    األغذيـة  نظمـة   ملالطوعيـة   توجيهية  البادئ   من امل  ١٠، الفقرة   ٨التوجيهي  
ولــشرائح  وخاصــة للمــرأة، األراضــي حيــازة ضــمان ومحايــة تعزيــز إىليف الغــذاء علــى احلاجــة 

 اجملتمع، مـن خـالل التـشريعات الـيت حتمـي احلـق الكامـل واملتـساوي يف                   منالفقراء واحملرومني   
ــتالك ــك احلــق يف      األرض ام ــا يف ذل ــات، مب ــن املمتلك ــا م ــ وغريه ــهوضوصــي ي؛ وةالوراث  بالن
وانطالقـا مـن هـذا      .  علـى األراضـي    الفقـراء والنـساء   حـصول    إمكانيـة  لتعزيز   األراضي بإصالح

 الزراعـي والتنميـة     باإلصـالح   املعـين  املـؤمتر الـدويل   األعـضاء يف     الـدول    أكدت التوجيهي،املبدأ  
 لإلصـالح  األساسـي الـدور  علـى   ،٢٠٠٦عام يف  والزراعة  األغذيةمنظمة  الريفية الذي عقدته    

حلـصول  ا أن من جديـد   توأكد. الغذائي واألمن األساسية اإلنسان حقوق   عمالإالزراعي يف   
 الريفيـة  املنـاطق    يف الـسكان    عـيش سبل  ب املتعلقة األخرى الطبيعيةعلى األراضي واملياه واملوارد     

 شةاملهمـ لنساء والسكان األصليني واجلماعـات      ل وخاصة،  واستدامة أمنا وأكثر على حنو أوسع  
ينبغــي و ، للقــضاء علــى اجلــوع والفقــر، ويــسهم يف التنميــة املــستدامة  أساســي أمــر، والــضعيفة

ــة     ــسياسات الوطني ــذلك أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن ال ــإن  . ل ــل، ف ــة لحقــوق لوبالفع املتعلق
 أن إذ تؤكـد وثـائق كـثرية علـى        :  مـن الناحيـة االقتـصادية      األراضـي مـا يربرهـا أيـضا       باستخدام  

علـى   م يعـزز قـدرهت    طـردهم منـها    مـن   األراضـي  صحاب األراضي أو ملستخدمي   توفري األمن أل  
عـن طريـق   ، وخيفـض تكلفـة االئتمـان    باألراضـي  املتـصل  من خالل تـشجيع االسـتثمار        املنافسة

 .)٦(كضمان األرضزيادة استخدام 
 مــسألة فــإن ،)٧(لألراضــيالــدويل أعمــال االئــتالف يف وعلــى النحــو املــشار إليــه مــثال  - ٣٤

إن  أوالً، :أسـباب هـي  ثالثـة  ب ترتبط بشكل خـاص  األراضي املتعلقة باستخدام    اإلنسان حقوق
 أيـدي  يف   األراضـي  تركيـز    حنـو  الـضغط    يـؤدي إىل   جمـال الزراعـة      يفاالجتاه حنـو حتريـر التجـارة        

 تلبيــة ويــستطيعون العامليــة، باألســواق أفــضل زراعــيني كبــار توجــد لــديهم ارتباطــات منــتجني 
 هتديـدات جديـدة   ويـسبب ذلـك     . املعـايري مـن حيـث احلجـم و       أكـرب بسهولة  لتصدير  امتطلبات  

 حتريـر التجـارة   وبالفعـل، فـإن  .  ذوي احليازات الـصغرية     للمزارعني األراضي حيازة أمام ضمان 
العالقة بني مـستخدمي    إن  .  زيادة الطلب على األراضي    إىل أيضا قد يؤدي    أخرىيف قطاعات   

عـدد مـن    وقـد مت توثيـق      . القوة تتسم بوجود خلل رئيسي يف     املوارد احمللية والصناعات الكبرية   
، يف ظـل ظـروف      صناعية عليهـا  بناء منشآت   من أجل    صودرت فيها أراضي مزارعني   احلاالت  
ــسري الءجــاإل إىل وصــلت ــن  الق ــعدون م ــويضدف ــ  أو تع ــويض ب ــذا . غــري كــاف دفع تع وهل

 احلقــوق املتعلقــة لــضمان  االقتــصاديةاحلالــة التركيــز حــصرا علــى  أال يــتمالــسبب، مــن املهــم  
 أنعلـى الـرغم مـن    و: اإلنـسان مـن مـسائل حقـوق    مـسألة   ذلك علـى أنـه   لفهم  بل باألراضي،

إىل جمـاالت اســتخدام   ملكيـة األراضــي  لكـي تنقـل األســواق   ا شــرطيعـد  امللكيــةتعزيـز حقـوق   

__________ 
 .http://www.landcoalition.orgانظر  )٧( 
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 مـن    مزيـد  إىلبالقدر الذي ال يؤدي فيـه       ذلك إال   ينبغي تشجيع   ال  ،  إنتاجية مستخدمني أكثر و
 .أراضيهم املدينني إىل بيعاملزارعني اضطرار  إىل مما يؤدي مثال الناس فقرا، أشدهتميش 

ويف . حيـازة األراضـي   قد يفـاقم عـدم ضـمان   زيادة استخدام الوقود الزراعي   إن ثانيا، - ٣٥
) الفـاو (والزراعـة   األغذيـة   ومنظمـة     املعهد الدويل للبيئة والتنميـة     ذكر )٨( مؤخرا أجريتدراسة  

 ؤديفقـد تـ   آثـار اجيابيـة يف ظـروف معينـة،          علـى   تنمية الوقـود الزراعـي      قد تنطوي   نه يف حني    أ
 ومنتجــياملوارد بــني مــستخدمي املــوارد احملليــة واحلكومــات بــ بــةاملطالالتنــافس علــى  إىل أيــضا

 إلنتـاج االنتـشار الـسريع     فـإن   ،  املالئمـة  ال تتوفر الظـروف      لذلك عندما ،  اجلددالوقود الزراعي   
 فقـرا  إىل أن تفقـد فئـات أكثـر        - حاليـا  ويـؤدي    -  قـد يـؤدي     جتـاري   على حنو  د الزراعي الوقو

نتــشار قــد يكــون ال هــذا الــسياق،يف و.  عليهـا تعتمــد الــيت األراضــيإىل صــول والقـدرة علــى ال 
 الغـذائي احمللـي     األمن على   كبريةتأثريات سلبية   على حنو جتاري    زراعة حماصيل الوقود الزراعي     

 املؤلفـون   ، يـدعو  لـذلك . األراضـي سـتخدام   ال والثقافيـة القتـصادية واالجتماعيـة      ا األبعادوعلى  
ــات  ــشأن   وضــع ضــمانات يف  إىل احلكوم ــاج    أراضختــصيص اختــاذ إجــراءات ب ــن أجــل إنت م

غـري مـستغلة   ” اسـتعمال مفـاهيم مثـل        وعـدم إسـاءة   الوقود الزراعي على نطاق واسع،      أعالف  
 الـيت تعتمـد عليهـا     لتجنـب توزيـع األراضـي        “ورةاملتـده  األراضي” و   “غري منتجة ” و “جيداً

 .ا كسب رزقهيف احمللينيفئات املستعملني 
 جعلـت  العامليـة    األسـواق  يف السلع الزراعيـة األوليـة       أسعار يف   األخرية الزيادة إنثالثا،   - ٣٦
ــ ــشترونستثمرين امل ــة،  ي ــأن    أراض صــاحلة للزراع ــتكهن ب ــع ال ــعارم ــتزداد  األراضــي أس  يفس

الـذين ال يتمكنـون مـن حتمـل          األراضـي مـستخدمي   فقـر     ذلك إىل ازدياد   قد يؤدي و. املستقبل
 زراعــة احملــصول  التعجيــل يف توســيعإىلأيــضا  يــؤدي قــدو. يف أســواق بيــع األراضــي األســعار

خمــاطر جديــدة نامجــة عــن اســترتاف التربــة وفقــدان وحــدوث  حماصــيل نقديــة، الواحــد إلنتــاج
ــوجي  ــوع البيول ــازة  . التن ــشكل ضــمانة أساســية  األراضــي إن ضــمان حي ــع حــدوث ي  هــذه ملن

 . ضعفااألكثرزيد من هتميش الفئات ت، واليت حتدث بدون عوائقالتطورات 
 حاسـم   أمـر  احليـازة  ضـمان    أن بالـسكن الالئـق      املعيناملقرر اخلاص السابق    وإذ الحظ    - ٣٧

يف حيـاهتم و يف ة  املـوارد الربيـ   علـى    علـى األرض و    الـذين يعتمـدون   بالنسبة لغالبية سكان العـامل      
 استنادا إىل األعمال الـيت قامـت هبـا         دراسات يف هذا الصدد،      إجراءب  فقد أوصى  سبل عيشهم، 

يف تعـاون وثيـق     و. )٣١، الفقـرة    A/HRC/4/18(املنظّمة   والشعوب األصلية حركات الفالحني   
فـإن  ، األصـلية قـوق الـشعوب   وحبالـسكن  ب فيمـا يتعلـق    وخاصـة ،  آخـرين واليـات   ب مكلفنيمع  
ــاحلق يف الغــذاء   امل  باســتخدام املرتبطــةسألة احلقــوق اهتمامــه ملــ  ســيكرسقــرر اخلــاص املعــين ب

__________ 
 )٨( Fuelling Exclusion? The Biofuel Boom and Poor People's Access to Land, by Lorenzo Cotula, Nat Dyer 

and Sonja Vermeulen, www.iied.org/pubs/pdfs/12551IIED.pdf. 
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 بــشكل أن يركّــز أيــضايعتــزم و. عمــال احلــق يف الغــذاء الكــايفإل جــوهريشرط كــ، األراضــي
 مـستخدمي و األراضـي  وينبغي محايـة أصـحاب    .  يف هذا السياق   املرأة حقوق   محايةخاص على   
ــادئ   علــى أن تراعــى  القــسري، ءجــالاإل مــن عمليــات  األراضــي ، علــى وجــه اخلــصوص، املب
 الـذي قدمـه      والتـشريد لغـرض اسـتثمار األراضـي        جـالء حـاالت اإل   بشأن   والتوجيهية األساسية

 أن حتمـي  أيـضا وينبغـي للـدول   . (A/HRC/4/18, annex I) املقرر اخلاص املعـين بالـسكن الالئـق   
، حمـددة ويف ظروف   . اصيف القطاع اخل   فأطرااستخدام األراضي من تدخل     ب املتعلقةاحلقوق  

 .الذين ال ميلكون أرضا للعمال الزراعيني وخاصة، األراضيالوصول إىل ينبغي تيسري 
 

 املرأةحقوق  -جيم  
 اســتراتيجية وطنيــة فعالــة إلعمــال احلــق يف  يف أي حاســمأمــر املــرأة تعزيــز حقــوق إن - ٣٨

 و التكنولوجيا الزراعية من أجـل    عارف والعلوم للم التقييم الدويل    ورد يف وكما  . الغذاء الكايف 
 بـني تـراوح   تما بعد احلـصاد     وأنشطة   الزراعي   اإلنتاجيف  الاليت يعملن   التنمية، فإن نسبة النساء     

، الناميـة  يف العديـد مـن البلـدان         هن آخـذة يف االزديـاد      مـشاركت  إن نـسبة  ، و يف املائة  ٧٠ و ٢٠
تزايد الطلـب علـى اليـد العاملـة     برتبط ت اليتتصدير، لألغراض ا املرويةزراعة  ال تنمية يف وخاصة

أصـحاب احملـالت     فـإن معظـم      ذلك، إىل باإلضافة. ن العامالت املهاجرات  ، مبن فيه  اإلناثمن  
 .األسواقيف  ميارس البيعفإن النساء هن من  عامة،بصفة و ، هم من النساءالريفيةاملناطق يف 
 علـى القـضاء   املـرأة  التمييز ضـد  أشكال مجيع  من اتفاقيه القضاء على١٣ املادة   وتنص - ٣٩

علــى التمييــز ضــد املــرأة يف احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بــاحلق يف     
وبـالرغم  .  االئتمـان املـايل    أشـكال  وسائر العقارية اتنواحلصول على القروض املصرفية، والره    

مــن تعــاين  املــرأة ال تــزال القــانون، إطــار املــساواة بــني اجلنــسني يفكفالــة  تقــدم يف إحــرازمــن 
 املـــوارد احلــصول علـــى  مــن املـــساواة يف  فهــي ال تـــستفيد . )٩(التمييــز يف عـــدد مــن اجملـــاالت  

 األسـرية القـوانني   فـإن   يف عدد من الدول،     و. األراضيلكيه  مب فيما يتعلق االقتصادية، وال سيما    
ويف حـاالت  .  املمتلكـات يف إدارة أو وراثـة    املتزوجـة  القانونيـة للمـرأة      األهلية من   حتد التمييزية
وحـىت  .  يف امللكيـة   أسـرة  ربـة    الـيت هـي    الزراعي حتد من حق املـرأة        اإلصالحقوانني  فإن   معينة،
 األسـرة املـرأة تعـاين مـن التمييـز حبكـم الواقـع داخـل        فـإن  ، تتوفر حقوق متساوية كاملـة  عندما  
، )األراضـي  املائـة مـن مجيـع    يف ٢رأة سـوى     متلك امل  فمثال ال ( املوارد   احلصول على  يف   املعيشية

.  واملـشاركة  واملعلومـات  الـصحية والتعلـيم      الرعايـة احلـصول علـى     و أو األجور أو فرص العمل    
. حمـددة متييـزا متعـدد اجلوانـب      فئـات النـساء الـاليت ينـتمني إىل        ه  قـد تواجـ   ف ذلك، إىل باإلضافة
هــذا فــإن  الزراعيــة مــن أجـل التنميــة،  لعلـوم و التكنولوجيــا وا  للمعــارفلتقيــيم الــدويللووفقـا  

 زيـادة   إىلتزايد املنافسة يف األسواق الزراعية      ويؤدي  .  التطورات الراهنة  وفق يستمرالتمييز قد   
__________ 

 .FAO, Women and the Right to Food. International Law and State Practice, 2008انظر  )٩( 
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ــ. رنــةامل والرخيــصةالطلــب علــى اليــد العاملــة   علــى املــوارد الرتاعــات  وتنــشأضغوط وتــزداد ال
، هــا للمــزارع الــصغرية احلجــم دعممــن  احلكومــات قللــت األخــرية، الــسنوات ويف. الطبيعيــة

آخـرون  ووثّـق   . الـضخمة   األعمال التجاريـة الزراعيـة      املوارد االقتصادية لصاحل   وأعيد ختصيص 
 .)١٠(انتهاكات حقوق املرأة يف سالسل التوريد العاملية

أن بمـا   ف.  اقتصادي أساس منطقي  اإلنسان املنطقي حلقوق    األساس يعزز أخرى،مرة  و - ٤٠
فإهنـا  ، هـا  وبيعاألغذيـة وإنتاجهـا   وزراعـة  والزراعـة،  الغذاءجماالت  يف ساسياأاملرأة تلعب دورا   

  املـرأة  حتـسني وضـع   إن  : التنميـة غـري مـستغلة يف       مكانـات وإفرصة لتنفيـذ احلـق يف الغـذاء         توفر  
 إىل وباإلضـافة .  برمتـه   اجملتمـع  قـد يفيـد   املـوارد االقتـصادية،     قدرهتا على احلـصول علـى       وتعزيز  
جلـب   و األطفـال  تتمثـل يف إعـداد الطعـام ورعايـة        سؤوليات مرتليـة    مب غالباأة   املر تضطلعذلك،  

 كانت تعـرف   إذا األطفال يف تغذية    املرأة قد حيدث فرقا هائال    حتسني تعليم   إن  . املياه واحلطب 
 .ومأمون االستهالك هو صحي وتعرف ما عليها، واحملافظة األغذيةمع كيف تتعامل 

ــا  إعمــال احلــق يف الغــذاء إن - ٤١  والعلــم التعلــيم علــى املــرأة حــصول أن نــضع يتطلــب من
.  ســلم األولويــاتعلــىوالطبيعيــة  والــسيطرة علــى املــوارد االقتــصادية وامللكيــةوالتكنولوجيــا، 

 علــى ملكيــه إمكانيــة حــصوهلاتــسهيل مــن أجــل، مــثال، ، التمييزيــة التــدابريمجيــع وجيــب إزالــة 
 للمـرأة،  للـدخل    املـدرة  ينبغـي دعـم األنـشطة      ،ذلـك  إىل باإلضافة.  االئتمان ومشاريع األراضي
ــي  ــزوينبغ ــشبكات  تعزي ــات وال ــسائية املنظم ــدويل  ويوصــي . الن ــيم ال ــارف واالتقي ــوم للمع لعل

 واضـحة   أولويـة  النـساء املزارعـات   جمموعـات   ُتمـنح   التكنولوجيا الزراعية من أجل التنميـة أن        و
 الزراعـي   اإلنتـاج مهات املـرأة يف     مساقد تعزز من     أخرىقوائم  ويورد أيضا   . القيمةيف سالسل   
 . املستقبليف عمله يف هذه النتائج أن يستند إىلوينوي املقرر اخلاص . واستدامته

 
 اخلالصة -خامسا  

 احلصول  احلق يفإعمال بعض التحديات اليت تواجه حاليا األويلهذا التقرير أبرز  - ٤٢
لـذلك فـإن كفالـة      ع،   مليـون شـخص يعـانون مـن اجلـو          ٩٠٠ أنويقدر  .  غذاء كاف  على

.  مجيـع الـدول واجملتمـع الـدويل ككـل          يف تـصدر األولويـة   جيـب أن ت   احلق يف الغذاء الكـايف      
وضـع حلـول    مجيـع أصـحاب املـصلحة املهـتمني مـن أجـل             املقرر اخلاص بالعمل مع     ويلتزم  
 .لقضاء على اجلوع وتنفيذ احلق يف الغذاءل مستدامة

 تنظـر   لكـي  عن عمل املقـرر اخلـاص    ناشئه عينةم التقارير املقبلة توصيات     وستحدد - ٤٣
 .فيها اجلمعية العامة

 
__________ 
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