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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  احلق يف الغذاء  - ٧١/١٩١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ميثاق األمم املتحدة وما لـه مـن أمهيـة يف تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنسـان         إذ تعيد تأكيد  
  واحلريات األساسية للجميع ومحايتها،

مجيــع القــرارات واملقــررات الســابقة املتعلقــة بــاحلق يف الغــذاء    وإذ تعيــد أيضــا تأكيــد  
  املتخذة يف إطار األمم املتحدة،

الـذي يـنص علـى أن لكـل شـخص       )١(إىل اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان     وإذ تشري  
احلق يف مسـتوى معيشـة مالئـم للحفـاظ علـى صـحته ورفاهـه، مبـا يف ذلـك الغـذاء، واإلعـالن            

، وخباصـة اهلـدف   )٣(وإعالن األمـم املتحـدة لأللفيـة    )٢(العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية
، ٢٠١٥جلـوع حبلـول عـام    من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بالقضاء على الفقر املدقع وا ١

، وخباصــة هــدف القضــاء علــى اجلــوع وتــوفري األمــن  )٤(٢٠٣٠وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة وهدف القضاء على الفقـر جبميـع أشـكاله يف    

  كل مكان من أهداف التنمية املستدامة،

_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(

(منشــورات األمــــم املتحــــدة،   ١٩٧٤/نوفمرب الثـاين  تشـرين  ١٦-٥ رومــا، العـاملي،  األغذيــة مـؤمتر  تقريـر  )٢(
 )، الفصل األول.A.75.II.A.3املبيع  رقم

 .٥٥/٢القرار   )٣(

 .٧٠/١القرار   )٤(
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لــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة إىل أحكــام العهــد ا وإذ تشــري أيضــا  
  الذي يعترف فيه باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع، )٥(والثقافية

أمهيـة إعـالن رومـا بشـأن األمـن الغـذائي العـاملي وخطـة عمـل           وإذ تضـع يف اعتبارهـا    
: مخـس سـنوات بعـد االنعقـاد،     مؤمتر القمة العاملي لألغذية وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية

  ،)٦(٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣الذي اعتمد يف روما يف 

أمهية التوصيات الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لـدعم اإلعمـال    وإذ تعيد تأكيد  
التدرجيي للحـق يف احلصـول علـى غـذاء كـاف يف سـياق األمـن الغـذائي الـوطين الـيت اعتمـدها            

، فضـال عـن   )٧(٢٠٠٤راعـة لألمـم املتحـدة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب      جملس منظمة األغذية والز
ــا يف       ــدين يف رومـــ ــل، املعتمـــ ــار العمـــ ــة وإطـــ ــأن التغذيـــ ــا بشـــ ــالن رومـــ ــرين  ٢١إعـــ تشـــ

  ،)٨(٢٠١٤  نوفمرب/الثاين

بأن احلق يف الغذاء هو حق كـل شـخص، مبفـرده أو مـع غـريه مـن األفـراد، يف         وإذ تقر  
ادية للحصول يف مجيع األوقـات علـى الطعـام الكـايف واملناسـب      أن تتاح له السبل املادية واالقتص

واملغذي، مبا يتفق مـع مجلـة أمـور منـها ثقافـة الشـخص ومعتقداتـه وتقاليـده، وعاداتـه وخياراتـه           
حيفـظ إمكانيـة احلصـول علـى الغـذاء لألجيـال        ، ممـا الغذائية، واملنتج واملسـتهلك بشـكل مسـتدام   

  املقبلة،

مبادئ روما اخلمسة املتعلقة بـاألمن الغـذائي العـاملي املسـتدام الـواردة       وإذ تعيد تأكيد  
نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١٦يف إعالن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي الذي اعتمد يف روما يف 

٩(٢٠٠٩(،  

أن مجيــع حقــوق اإلنســان عامليــة مترابطــة متشــابكة غــري قابلــة  تأكيــد وإذ تعيــد أيضــا  
بد من أن تعامل على الصعيد العاملي على حنو يتـوخى فيـه اإلنصـاف والتكـافؤ      ال للتجزئة وأنه

  على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

_______________ 

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠ر انظر القرا  )٥(

)٦(  A/57/499.املرفق ، 

)٧(  E/CN.4/2005/131.املرفق ، 

 ، املرفقان األول والثاين.EB 136/8، الوثيقة الصحة العامليةمنظمة   )٨(

 .WSFS 2009/2انظر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة   )٩(
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أن يئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية مؤاتيـة يسـودها         وإذ تعيد كذلك تأكيـد   
األساسـية الـيت   السالم واالستقرار على الصعيدين الوطين والدويل على حد سـواء هـي الركيـزة    

  ستمكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي والتغذوي وللقضاء على الفقر،

ضرورة أال يستخدم الغذاء كأداة للضـغط السياسـي أو االقتصـادي،     وإذ تكرر تأكيد  
على النحو املـبني يف إعـالن رومـا بشـأن األمـن الغـذائي العـاملي وإعـالن مؤمتـــر القمـــة العـاملي            

غذية وإعالن روما بشأن التغذية، وإذ تعيد يف هـذا الصـدد تأكيـد أمهيـة التعـاون والتضـامن       لأل
تتفــق مــع القــانون الــدويل  ال الــدوليني وضــرورة االمتنــاع عــن اختــاذ تــدابري مــن جانــب واحــد 

  وامليثاق وتعرض األمن الغذائي والتغذوي للخطر،

تتناسـب مـع مواردهـا وقـدراا      بضرورة أن تعتمد كـل دولـة اسـتراتيجية    واقتناعا منها  
لتحقيـق األهـداف اخلاصــة ـا يف سـياق تنفيــذ التوصـيات الـواردة يف إعــالن رومـا بشـأن األمــن         
الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، وكذلك يف إعـالن رومـا بشـأن التغذيـة     

الـدويل ـدف إجيـاد حلـول     وإطار العمل، والتعاون يف الوقت نفسـه علـى الصـعيدين اإلقليمـي و    
ــني املؤسســات       ــرابط ب ــه الت ــد في ــة يف عــامل يتزاي ــة ملســائل األمــن الغــذائي والتغــذوي العاملي مجاعي

  واتمعات واالقتصادات ويكون فيه تنسيق اجلهود وتقاسم املسؤوليات أمرين ضروريني،

رغـم   التغذيـة  وسـوء  اجلـوع وانعـدام األمـن الغـذائي     ملشـاكل بالبعد العـاملي   وإذ تسلِّم  
اجلهود املبذولة وبعض النتائج اإلجيابية اليت حتققت، وبعدم كفاية التقـدم الـذي أُحـرز يف جمـال     

مل تتخـذ   مـا  بشـكل خطـري يف بعـض املنـاطق     هـذه املشـاكل  احلد من اجلوع، وباحتمـال تفـاقم   
  إجراءات عاجلة وحامسة ومتضافرة،

ــة، الــيت هــددت بانتــهاك واســع      وإذ تســلِّم أيضــا   بالطــابع املعقــد ألزمــة الغــذاء العاملي
النطاق للحق يف احلصول على غذاء كاف، باعتباره ناجتا عن تضافر عدة عوامل رئيسـية، مـن   
قبيل آثار األزمة املالية واالقتصادية العامليـة وتـدهور البيئـة والتصـحر وتـأثري تغـري املنـاخ العـاملي         

وانعــدام التكنولوجيــا املناســبة واالســتثمار وتــدابري بنــاء القــدرات الالزمــة  والكــوارث الطبيعيــة 
البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا       ال سـيما ملواجهة آثار تلـك األزمـة يف العديـد مـن البلـدان، و     

والدول اجلزرية الصغرية النامية، وباحلاجة إىل التماسك والتعاون بني املؤسسـات الدوليـة علـى    
  ملي،الصعيد العا

علــى العمــل علــى ضــمان مراعــاة منظــور حقــوق اإلنســان يف التــدابري  وتصــميما منــها  
  املتخذة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل ملعاجلة مسألة إعمال احلق يف الغذاء،

  الفوائد احملتملة للتجارة العاملية يف حتسني توافر الغذاء والتغذية، وإذ تؤكد  
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بل احلصـول علـى املـوارد اإلنتاجيـة واالسـتثمار يف جمـال       أن حتسني س وإذ تؤكد أيضا  
يف البلدان الناميـة، بطـرق منـها     سيما ال التنمية الريفية أمر أساسي للقضاء على اجلوع والفقر،

تشـجيع االســتثمار يف التكنولوجيـات املناســبة للـري وإدارة امليــاه علـى نطــاق صـغري مــن أجــل      
والتصدي لندرة امليـاه، وكـذلك يف الـربامج واملمارسـات      احلد من قابلية التأثر حباالت اجلفاف

  اإليكولوجية، -والسياسات الرامية إىل تعزيز تطبيق النهج الزراعية 

إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة واألمـراض وحـاالت        وإذ تعرب عن بالغ قلقها  
ى ذلـك يف السـنوات األخـرية،    انتشار اآلفات واألثر السليب لتغري املناخ وتفاقم اآلثار املترتبة عل

ممـا أدى إىل تكبــد خســائر فادحــة يف األرواح وســبل كسـب الــرزق وعــرض اإلنتــاج الزراعــي   
  واألمن الغذائي والتغذوي للخطر، وخباصة يف البلدان النامية،

إزاء اآلثـار السـلبية للرتاعـات املسـلحة علـى التمتـع        وإذ تعرب عـن بـالغ قلقهـا أيضـا      
  باحلق يف الغذاء،

علـى أن اتبـاع ـج متعـدد القطاعـات تراعـى فيـه مسـألة التغذيـة يف مجيــع           وإذ تشـدد   
ــة         ــة االجتماعي ــاه والصــرف الصــحي واحلماي ــة والصــحة واملي ــك الزراع ــا يف ذل ــات، مب القطاع

   ــه لتحقيــق األمــن الغــذائي    ال والتعلــيم، ويؤخــذ فيــه كــذلك مبنظــور جنســاين، هــو أمــر بــد من
  ي وإعمال احلق يف الغذاء،والتغذوي على الصعيد العامل

إىل إقرار جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورا الثامنـة والـثالثني الـيت عقـدت      وإذ تشري  
وجملــس منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة يف دورتــه الرابعــة    ٢٠١٢أيار/مــايو  ١١يف 

حليـازة األراضـي ومصـائد    واألربعني بعـد املائـة للمبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـإلدارة املسـؤولة        
  ،)١٠(األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

، الـيت  )١١(إىل مبـادئ االسـتثمار املسـؤول يف الـنظم الزراعيـة والغذائيـة       وإذ تشري أيضا  
إىل  ١٣أقرا جلنة األمـن الغـذائي العـاملي يف دورـا احلاديـة واألربعـني املعقـودة يف الفتـرة مـن          

  ،٢٠١٤ل/أكتوبر تشرين األو ١٨

أمهية املؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتغذيـة، الـذي استضـافته منظمـة الصـحة          وإذ تؤكد  
تشــرين  ٢١إىل  ١٩العامليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة يف رومــا يف الفتــرة مــن 

  العمل، ، وأمهية وثيقتيه اخلتاميتني، إعالن روما بشأن التغذية وإطار٢٠١٤نوفمرب /الثاين

_______________ 

 ، التذييل دال.CL 144/9 (C 2013/20)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة   )١٠(

 ، التذييل دال.C 2015/20منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة   )١١(
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احلاجة إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصـة للزراعـة، بـالقيم     وإذ تؤكد أيضا  
  احلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،

ــن       وإذ تســلّم   ــه لضــمان األم ــاظ علي ــوجي الزراعــي واحلف ــوع البيول ــة التن ــة محاي بأمهي
  اء للجميع،الغذائي وكفالة احلق يف الغذ

وإذ  ،القــيم الثقافيــة للــنظم الغذائيــة وعــادات الطعــام يف خمتلــف الثقافــات  وإذ تالحــظ  
تسلّم بأن الغذاء له دور هـام يف حتديـد اهلويـة الفرديـة واجلماعيـة وبأنـه عنصـر ثقـايف يعـرب عـن           

  إقليم وعن سكانه ويضفي قيمة عليهما،

بالدور الذي تضطلع به منظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة، بوصـفها       وإذ تسلِّم  
وكالة األمم املتحدة الرئيسية املعنية بالتنميـة الريفيـة والزراعيـة، وبعملـها يف جمـال دعـم جهـود        
الدول األعضاء الرامية إىل كفالة اإلعمـال التـام للحـق يف الغـذاء، بطـرق منـها تقـدمي املسـاعدة         

  البلدان النامية دعما لتنفيذ أطر األولويات الوطنية،التقنية إىل 

إىل الوثيقــــة اخلتاميــــة ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املســــتدامة املعنونــــة   وإذ تشــــري  
ــتقبل” ــبو إليـــه   املسـ ــذي نصـ ــا      “الـ ــة يف قرارهـ ــا اجلمعيـــة العامـ ــيت أقرـ  املـــؤرخ ٦٦/٢٨٨الـ

، وإذ تشـري إىل االلتـزام الـوارد فيهـا بالعمـل سـويا مـن أجـل تعزيـز النمـو           ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧
  االقتصادي املستدام والشامل والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة مبا يعود بالنفع على الناس كافة،

ــا    ــري أيضـــ ــار  وإذ تشـــ ــندايإىل إطـــ ــر    ســـ ــوارث للفتـــ ــاطر الكـــ ــن خمـــ ــد مـــ   ة للحـــ
مبادئــه التوجيهيــة الــيت تســلم، يف مجلــة أمــور، بأمهيــة التشــجيع علــى  وإىل )١٢(٢٠٣٠-٢٠١٥

إجــراء تــدريبات منتظمــة علــى التأهــب للكــوارث والتصــدي هلــا والتعــايف مــن آثارهــا، ــدف   
كفالـة التصــدي الســريع والفعــال للكــوارث ومــا يتصـل ــا مــن حــاالت الــرتوح، مبــا يف ذلــك   

األغذية ومـواد اإلغاثـة غـري الغذائيـة، مبـا يالئـم        إمكانية احلصول على اإلمدادات األساسية من
االحتياجات احملليـة، فضـال عـن تشـجيع التعـاون فيمـا بـني مجيـع اآلليـات واملؤسسـات العامليـة            
واإلقليمية املعنية بتنفيذ ومواءمة الصـكوك واألدوات ذات الصـلة باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث،       

البيولـوجي، والتنميـة املسـتدامة، والقضـاء علـى الفقـر،       يتصل بتغري املناخ، والتنوع  ما من قبيل
  والبيئة، والزراعة، والصحة، والغذاء، والتغذية، وغريها، حسب االقتضاء،

بالعمل الذي اضطلعت به فرقـة العمـل الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بأزمـة األمـن         وإذ تنوه  
األمـني العـام بـذل اجلهـود يف هـذا      الغذائي العاملية اليت أنشأها األمـني العـام، وإذ تؤيـد مواصـلة     

_______________ 

 ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣القرار   )١٢(
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الصـدد، مبـا يف ذلــك مواصـلة العمـل مــع الـدول األعضــاء ومـع املقـررة اخلاصــة لـس حقــوق         
  احلق يف الغذاء،شأن باإلنسان 

أن اجلوع يشكل إهانـة وانتـهاكا لكرامـة اإلنسـان ويتطلـب       تؤكد من جديد  - ١  
  ليمي والدويل من أجل القضاء عليه؛بالتايل اختاذ تدابري عاجلة على الصعد الوطين واإلق

حـق كــل فــرد يف احلصــول علـى طعــام مــأمون كــاف    تؤكـد مــن جديــد أيضــا   - ٢  
ومغذ، مبا يتفق مع احلق يف احلصول على غذاء كاف واحلق األساسي لكل فرد يف أن يكـون يف  

  لية؛مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على حنو كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعق

أن أكثر من ثلث األطفال الذين ميوتـون سـنويا قبـل     أن من غري املقبول ترى  - ٣  
بلــوغ ســن اخلامســة ميوتــون بســبب أمــراض متصــلة بــاجلوع، حســب تقــديرات منظمــة األمــم  

يزالون يعانون من سـوء التغذيـة    ال مليون شخص يف العامل ٧٩٥املتحدة للطفولة، وأن حوايل 
كنتيجـة مـن    سـيما  ال في من الغـذاء ليتمتعـوا حبيـاة نشـيطة وصـحية،     يك ما بسبب االفتقار إىل

ذكرتــه منظمــة األغذيــة  مــا نتــائج أزمــة الغــذاء العامليــة، يف حــني أن كوكــب األرض، حســب 
  يكفي إلطعام كل البشر يف العامل بأسره؛  ما ، ميكن أن ينتج من الغذاءلألمم املتحدة والزراعة

اآلثار املترتبة على أزمة الغـذاء العامليـة تـؤدي إىل    تزال  ال ألنه تعرب عن قلقها  - ٤  
تبعات جسيمة بالنسـبة ألشـد النـاس فقـرا وضـعفا، وخصوصـا يف البلـدان الناميـة، وهـي تبعـات           
تزداد تفاقما من جراء آثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية، وإزاء اآلثار اليت تترتب على األزمة 

  املستوردة الصافية لألغذية، وخباصة أقل البلدان منوا؛ بصفة خاصة يف كثري من البلدان

 من أن عدد األشخاص الـذين يعـانون اجلـوع يف العـامل     تعرب عن بالغ قلقها  - ٥  
يزال مرتفعا بشكل غري مقبول وأن الغالبية العظمى من سـكان العـامل الـذين يعـانون اجلـوع       ال

يعيشون يف البلدان النامية، كما جاء يف تقرير منظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة املعنـون      
  ؛٢٠١٥حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام 

يف املائـة مـن    ٥٠يسامهن يف أكثر من  ألن النساء تعرب عن بالغ قلقها أيضا  - ٦  
يف املائـة مـن اجليـاع يف العـامل، وألن      ٧٠إنتاج األغذية على صعيد العامل، ولكنهن ميثلن أيضـا  

ــر مــن غريهــن للجــوع وانعــدام األمــن الغــذائي والفقــر، وهــو       ــات يتعرضــن أكث  النســاء والفتي
وألن احتمـاالت وفـاة الفتيـات يف    يعزى جزئيـا إىل انعـدام املسـاواة بـني اجلنسـني والتمييـز،        ما

العديد من البلدان من جراء سوء التغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها هـي  
ضـعف احتمــاالت وفــاة الفتيـان وألن التقــديرات تشــري إىل أن نســبة النسـاء الــاليت يعــانني مــن    

  سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛



A/RES/71/191 احلق يف الغذاء  
 

7/13 

علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف بــرامج األمــن  مجيــع الــدول  تشــجع  - ٧  
الغـذائي واختــاذ إجــراءات ملعاجلــة عــدم املســاواة القانونيــة والفعليــة بــني اجلنســني والتمييــز ضــد  
املرأة، وخباصة حني يسهم ذلك يف تعرض النساء والفتيـات لسـوء التغذيـة، مبـا يف ذلـك تـدابري       

للحـق يف الغـذاء، وتكـافؤ فـرص حصـول املـرأة علـى         تكفل اإلعمال التام وعلـى قـدم املسـاواة   
املــوارد، مبــا فيهــا الــدخل واألرض وامليــاه واحلــق يف امتالكهــا، وحصــوهلا علــى املــدخالت          
الزراعية، وإتاحة فرص احلصول على حنو تام ومتكافئ على اخلدمات الصحية والتعليم والعلـم  

ا، وتشدد يف هذا الصدد علـى ضـرورة   والتكنولوجيا لتمكينها من توفري الغذاء لنفسها وألسر
  متكني املرأة وتعزيز دورها يف عملية اختاذ القرار؛

املقررة اخلاصة لس حقوق اإلنسان املعنيـة بـاحلق يف الغـذاء علـى أن     تشجع   - ٨  
ــوم ــا لالضــطالع         ــيت تق ــى تعمــيم األخــذ مبنظــور جنســاين يف األنشــطة ال تواصــل العمــل عل

األغذية والزراعة لألمم املتحدة وسائر هيئات وآليات األمـم املتحـدة   بواليتها، وتشجع منظمة 
املعنية مبسأليت احلق يف الغذاء وانعدام األمن الغذائي على أن تواصل إدمـاج منظـور جنسـاين يف    

  سياساا وبراجمها وأنشطتها ذات الصلة؛

املغذيـة  ضرورة كفالـة أن تشـمل بـرامج تقـدمي األغذيـة املأمونـة و       تعيد تأكيد  - ٩  
  األشخاص ذوي اإلعاقة وأن تكون ميسرة هلم؛

ــذاء       تؤكــد  - ١٠   ــز احلــق يف الغ ــام األول عــن تعزي ــدول هــي املســؤولة يف املق أن ال
ومحايته وأن اتمع الدويل ينبغي أن يتيح، عن طريق اسـتجابة منسـقة وعنـد الطلـب، التعـاون      

دة الالزمـة لزيـادة إنتـاج األغذيـة وسـبل      الدويل لدعم اجلهود الوطنية واإلقليميـة بتقـدمي املسـاع   
ــة، ونقــل التكنولوجيــا،           ــق املســاعدة اإلمنائيــة الزراعي ــا يف ذلــك عــن طري احلصــول عليهــا، مب
ــة لضــمان األمــن الغــذائي، مــع      ــة الغذائي ــة وتقــدمي املعون واملســاعدة يف إنعــاش احملاصــيل الغذائي

جيع االبتكــار، ودعــم تطــوير  ، وتشــوالفتيــاتاالهتمــام خاصــة باالحتياجــات احملــددة للنســاء   
التكنولوجيات املكيفة، والبحوث املتعلقة باخلدمات االستشارية ودعم احلصول على خـدمات  

  التمويل، وضمان الدعم إلقامة نظم محكمة حليازة األراضي؛

جبميع الدول، وعند االقتضاء، باملنظمات الدوليـة ذات الصـلة، أن تتخـذ     يب  - ١١  
ــدابري ــدف إىل مكا ــدى     ت ــرة احلمــل، ول ــاء فت ــدى األمهــات، وخباصــة أثن ــة ل فحــة نقــص التغذي

ميكن عالجها لنقص التغذية املـزمن يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة، وخباصـة       ال األطفال واآلثار اليت
  يف الفترة من تاريخ الوالدة إىل سن الثانية، وأن تدعم الربامج املوضوعة للغرض نفسه؛

، وعند االقتضاء، باملنظمـات الدوليـة ذات الصـلة أن    جبميع الدول يب أيضا  - ١٢  
تنفــذ سياســات وبــرامج للحــد مــن الوفيــات واألمــراض الــيت ميكــن الوقايــة منــها، نتيجــة لســوء 
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التغذية لدى األطفال دون سن اخلامسة، والقضـاء عليهـا، وحتـث يف هـذا الصـدد الـدول علـى        
ملتحــدة حلقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع  تعمــيم اإلرشــادات التقنيــة الــيت أعــدا مفوضــية األمــم ا 

، وتطبيقهــا، حســب االقتضــاء، يف تصــميم وتنفيــذ وتقيــيم ورصــد   )١٣(منظمــة الصــحة العامليــة 
القوانني والسياسات والـربامج وامليزانيـات وآليـات االنتصـاف واجلـرب الراميـة إىل القضـاء علـى         

  اخلامسة؛الوفيات واألمراض اليت ميكن الوقاية منها لدى األطفال دون سن 

مجيع الدول على اختـاذ خطـوات تـؤدي تـدرجييا إىل اإلعمـال الكامـل        تشجع  - ١٣  
للحق يف الغذاء، مبا يف ذلك اختاذ خطوات للنهوض باألوضاع اليت متكن كـل فـرد مـن العـيش     
يف مأمن من اجلوع واليت تكفل يف أسرع وقت ممكـن التمتـع الكامـل بـاحلق يف الغـذاء، وعلـى       

  وطنية ملكافحة اجلوع؛ وضع واعتماد خطط

بالتقدم الذي أحرز عن طريق التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب يف البلـدان    تقر  - ١٤  
واملناطق النامية فيما يتصل باألمن الغذائي وتنمية اإلنتـاج الزراعـي مـن أجـل اإلعمـال الكامـل       

  للحق يف الغذاء؛

االستثمار العـام يف جمـال   أن حتسني سبل احلصول على املوارد اإلنتاجية و تؤكد  - ١٥  
يف البلـدان الناميـة، بطـرق منـها      سـيما  ال التنمية الريفية أمر أساسي للقضاء على اجلـوع والفقـر،  

تشجيع االستثمار، مبا يف ذلك االستثمار اخلـاص، يف التكنولوجيـات املناسـبة للـري وإدارة امليـاه      
  اف والتصدي لندرة املياه؛على نطاق صغري من أجل احلد من قابلية التأثر حباالت اجلف

باإلسهام البـالغ األمهيـة لقطـاع مصـائد األمسـاك يف إعمـال احلـق يف الغـذاء          تقر  - ١٦  
  وحتقيق األمن الغذائي وإسهام صغار الصيادين يف األمن الغذائي احمللي يف اتمعات الساحلية؛

يشـون يف  يف املائة مـن األشـخاص الـذين يعـانون اجلـوع يع      ٧٠بأن  تقر أيضا  - ١٧  
املناطق الريفية، حيث يوجد زهاء نصف بليون مزارع أُسـري، وأن هـؤالء األشـخاص عرضـة     
بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغـذائي، نظـرا الرتفـاع تكلفـة مـدخالت اإلنتـاج واخنفـاض        
اإليرادات من املزارع؛ وبأن احلصول على األراضي واملياه والبـذور واملـوارد الطبيعيـة األخـرى     

ديا متزايدا يواجهه فقراء املنتجني؛ وبأن السياسات الزراعية املستدامة واملراعية لنـوع  يشكل حت
اجلنس أداة مهمة لتعزيـز إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي واالئتمـان الريفـي والتـأمني يف         
الريف واملساعدة التقنية وما يرتبط بذلك مـن تـدابري لتحقيـق األمـن الغـذائي والتنميـة الريفيـة؛        

بأن الدعم الذي تقدمه الدول إىل صغار املزارعني واتمعات اليت تعتمـد علـى صـيد األمسـاك     و

_______________ 

)١٣( A/HRC/27/31 انظر:  ٣٣/١١؛ انظر أيضا قرار جملس حقوق اإلنسان)     ،الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة
  .))، الفصل الثاينCorr.1و  A/71/53/Add.1والتصويب ( ألف ٥٣الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم 
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واملؤسسات احمللية، بطرق منها تيسري وصول منتجاـا إىل األسـواق الوطنيـة والدوليـة ومتكـني      
صغار املنتجني، وخباصة النساء، يف سالسل األنشطة املضيفة للقيمة، عنصـر أساسـي يف حتقيـق    

  ن الغذائي وإعمال احلق يف الغذاء؛األم

أمهيــة مكافحــة اجلــوع يف املنــاطق الريفيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود    تؤكــد  - ١٨  
وطنيــة مدعومــة بشــراكات دوليــة مــن أجــل وقــف التصــحر وتــدهور األراضــي، وعــن طريــق    
ــاف األراضــي،        ــة املالئمــة بوجــه خــاص للتصــدي خلطــر جف االســتثمارات والسياســات العام

هذا الصدد إىل التنفيـذ الكامـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان         وتدعو يف 
  ؛)١٤(اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا

الــدول علــى أن تنظــر علــى حنــو إجيــايب يف أن تصــبح أطرافــا يف اتفاقيــة    حتــث  - ١٩  
 املعاهـدة الدوليـة بشـأن املـوارد الوراثيـة النباتيـة       ويف أن تصـبح أطرافـا يف   )١٥(التنوع البيولـوجي 
  على سبيل األولوية، إن مل تكن قد فعلت ذلك؛ )١٦(لألغذية والزراعة

، وتسـلّم  )١٧(إىل إعالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية      تشري   - ٢٠  
ديات شـىت  بأن كثريا من منظمات الشعوب األصلية وممثلي الشعوب األصلية قد أعربوا يف منت

عــن قلقهــم البــالغ إزاء العقبــات والتحــديات الــيت يواجهوــا يف كفالــة التمتــع التــام بــاحلق يف    
الغذاء، ويب بالدول اختـاذ إجـراءات خاصـة ملكافحـة األسـباب اجلذريـة الرتفـاع مسـتويات         

  اجلوع وسوء التغذية لدى الشعوب األصلية بقدر أكرب من غريها واستمرار التمييز ضدها؛

بالوثيقـة اخلتاميــة الجتمـاع اجلمعيـة العامــة الرفيـع املسـتوى املعــروف       ترحـب   - ٢١  
ــود يف      ــين بالشــعوب األصــلية، املعق ــاملي املع ــاملؤمتر الع ، )١٨(٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٣ و ٢٢ب

وااللتزام بالعمل، بالتعاون مع الشعوب األصلية املعنية، وعنـد االقتضـاء، علـى إجيـاد سياسـات      
وبــرامج ومــوارد تــدعم مهــن الشــعوب األصــلية، وأنشــطتها الكفافيــة التقليديــة، واقتصــاداا،    

  وسبل كسب عيشها، وأمنها الغذائي، وتغذيتها؛

الســيادة ”قبيــل مفهــوم  ضــرورة مواصــلة دراســة مفــاهيم شــىت، مــن  تالحــظ  - ٢٢  
، وعالقة هذه املفاهيم باألمن الغذائي واحلق يف الغذاء، مع مراعاة ضـرورة جتنـب أي   “الغذائية

  تأثري سليب يف متتع مجيع الناس باحلق يف الغذاء يف مجيع األوقات؛
_______________ 

)١٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد   )١٥(

 .٤٣٣٤٥، الرقم ٢٤٠٠املرجع نفسه، الد   )١٦(

 ، املرفق.٦١/٢٩٥القرار   )١٧(

 .٦٩/٢القرار   )١٨(
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ــب  - ٢٣   ــة يف القطــاع اخلــاص واملنظمــات       تطل ــات الفاعل ــع الــدول واجله إىل مجي
متامـا، كـل يف إطـار واليتــه، ضـرورة تعزيـز إعمـال احلـق يف الغـذاء للجميــع         الدوليـة أن تراعـي   

  بشكل فعلي، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف ميادين خمتلفة؛

بضرورة تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلـب البلـدان    تقر  - ٢٤  
اء ومحايتــه علــى حنــو تــام، والقيــام  املتضــررة وبالتعــاون معهــا، مــن أجــل إعمــال احلــق يف الغــذ  

ــارهم          ــادرة دي ــى مغ ــذين أجــربوا عل ــة الســكان ال ــة حلماي ــات وطني بشــكل خــاص بإرســاء آلي
  وأراضيهم بسبب اجلوع أو بسبب حاالت طوارئ إنسانية تؤثر يف متتعهم باحلق يف الغذاء؛

 بتعــاظُم الــزخم يف شــىت منــاطق العــامل حنــو اعتمــاد   مــع التقــدير حتــيط علمــا  - ٢٥  
  قوانني إطارية واستراتيجيات وتدابري وطنية داعمة لإلعمال التام للحق يف الغذاء للجميع؛

ضـرورة بـذل اجلهـود حلشـد املــوارد التقنيـة واملاليـة مـن مجيـع املصــادر          تؤكـد   - ٢٦  
وختصيصها واستخدامها على أمثل وجه، مبا يف ذلـك ختفيـف عـبء الـديون اخلارجيـة للبلـدان       

  جراءات الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن الغذائي املستدام؛النامية، وتعزيز اإل

إىل التوصــل إىل نتيجــة ناجحــة تركــز علــى التنميــة خبصــوص املســائل     تــدعو  - ٢٧  
العالقة من جولة الدوحة للمفاوضـات التجاريـة الـيت جتريهـا منظمـة التجـارة العامليـة، كإسـهام         

  يف يئة الظروف الدولية اليت متكّن من اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء؛

ــدول قصــارى ج     تؤكــد  - ٢٨   ــع ال ــذل مجي ــة أال يكــون   ضــرورة أن تب ــدها لكفال ه
لسياساا الدولية اليت هلا طـابع سياسـي واقتصـادي، مبـا يف ذلـك االتفاقـات التجاريـة الدوليـة،         

  أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛

بأمهية إعالن نيويورك املتعلق بالعمل من أجل مكافحة اجلـوع والفقـر،    تذكّر  - ٢٩  
امية إىل إجياد مصادر إضافية لتوفري التمويل الـالزم ملكافحـة اجلـوع    وتوصي مبواصلة اجلهود الر

  والفقر واألمراض غري املعدية؛

بــأن الوعــود الــيت مت التعهــد ــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيــة يف عــام    تقــر  - ٣٠  
خبفض عدد األشـخاص الـذين يعـانون نقصـا يف التغذيـة إىل النصـف مل يـتم الوفـاء ـا           ١٩٩٦
تنوه، يف الوقت نفسه، باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف هـذا الصـدد، وتـدعو مـرة     بعد، و

أخــرى مجيــع املؤسســات املاليــة واإلمنائيــة الدوليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها ذات    
الصلة إىل إعطاء األولوية وتوفري التمويل الالزم إلعمال احلق يف الغـذاء، علـى النحـو املبــني يف     

مـن خطـة التنميـة املسـتدامة      ٢وحتقيق غايـات اهلـدف    ن روما بشأن األمن الغذائي العامليإعال
  وسائر الغايات املتصلة بالغذاء والتغذية؛ )٤(٢٠٣٠لعام 
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علــى أن دمــج الغــذاء والــدعم التغــذوي، ــدف متكــني مجيــع     تعيــد التأكيــد  - ٣١  
الناس يف مجيع األوقات من احلصول على طعام كاف ومأمون ومغـذ مبـا يلـيب احتياجـام مـن      
األغذية ويناسب خيارام الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، يندرج ضـمن إطـار اجلهـود    

ب التصــدي النتشــار فــريوس نقــص املناعــة الشــاملة املبذولــة للنــهوض بالصــحة العامــة إىل جانــ
  البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) والسل واملالريا واألمراض املعدية األخرى؛

الدول على إعطاء أولوية كافية إلعمال احلق يف الغـذاء يف اسـتراتيجياا    حتث  - ٣٢  
  ونفقاا يف جمال التنمية؛

واملســاعدة اإلمنائيــة الدوليــة باعتبارمهــا مســامهة   أمهيــة التعــاون الــدويل  تؤكــد  - ٣٣  
ــاج الغــذائي ومشــاريع       ــا واإلنت ــة يف التوســع الزراعــي والنــهوض بالزراعــة واســتدامتها بيئي فعال
االستيالد املتعلقة بتنوع احملاصيل واملاشية واالبتكارات املؤسسـية، مـن قبيـل املصـارف األهليـة      

ارض البـذور، ويف تقـدمي املسـاعدات اإلنسـانية الغذائيـة      للبذور ومدارس املزارعني امليدانية ومع
يف سياق األنشطة املتعلقـة حبـاالت الطـوارئ، مـن أجـل إعمـال احلـق يف الغـذاء وحتقيـق األمـن           
الغذائي املستدام، وتقر يف الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقـام األول عـن كفالـة تنفيـذ     

  برامج واستراتيجيات وطنية يف هذا الصدد؛

ــة التجــارة      تؤكــد أيضــا   - ٣٤   ــاق منظم ــدول األطــراف يف اتف ضــرورة أن تنظــر ال
ذلـك االتفـاق بطريقـة     العاملية املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجـارة يف تنفيـذ  

  داعمة لألمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول األعضاء بتعزيز احلق يف الغذاء ومحايته؛

ــب  - ٣٥   ــد ي ــات صــاحبة      بال ــائر اجله ــم املتحــدة وس ــة األم ول األعضــاء ومنظوم
املصــلحة دعــم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل التصــدي علــى وجــه الســرعة ألزمــات الغــذاء الــيت    
تشهدها حاليا خمتلف املناطق، وتعرب عن بالغ قلقها ألن نقص التمويـل جيـرب برنـامج األغذيـة     

  فيها اجلنوب األفريقي؛ ملناطق، مبا العاملي حاليا على خفض عملياته يف خمتلف ا

مجيــع املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة، مبــا فيهــا البنــك الــدويل وصــندوق  تــدعو  - ٣٦  
النقد الدويل، إىل مواصلة تشجيع السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثريا إجيابيـا يف احلـق يف الغـذاء    

يع املشـتركة ودعــم اســتراتيجيات  وكفالـة أن حيتــرم الشـركاء احلــق يف الغـذاء لــدى تنفيـذ املشــار    
  الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفادي اختاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
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الــذي يتنــاول  )١٩(بــالتقرير املؤقــت للمقــررة اخلاصــة مــع التقــدير حتــيط علمــا  - ٣٧  
ئيـة الصـناعية، وبيئـات األكـل     مجلة أمور منها العوامل اليت تؤثر يف التغذية، مبا فيها الـنظم الغذا 
  غري الصحية والتهديد املتنامي الذي تشكله األمراض غري املعدية؛

بأمهية إيالء االعتبار الواجب لألثر السـليب لـتغري املنـاخ ولإلعمـال التـام       تسلّم  - ٣٨  
للحق يف الغذاء، وحتيط علما باتفاق باريس، الذي اعتمـد يف الـدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر      
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املعقودة يف بـاريس يف الفتـرة مـن    

، وترحـب بتنظـيم الـدورة    )٢٠(٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٣تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٣٠
  الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف يف مراكش، املغرب؛  

بــأثر تغــري املنــاخ وظــاهرة النينيــو علــى اإلنتــاج الزراعــي واألمــن   تســلم أيضــا  - ٣٩  
علـى   ال سـيما الغذائي يف مجيع أحناء العامل، وبأمهية وضع وتنفيذ إجراءات للحد من آثارهـا، و 

الفئــات الســكانية الضــعيفة، مثــل النســاء الريفيــات، مــع مراعــاة الــدور الــذي يؤدينــه يف دعــم    
لية يف حتقيق األمن الغذائي والتغـذوي، وتوليـد الـدخل وحتسـني     أسرهن املعيشية وجمتمعان احمل

  سبل كسب الرزق والرفاه العام يف األرياف؛

لتنفيــذ واليــة املقــررة اخلاصــة، وتطلــب إىل األمــني العــام وإىل   تكــرر تأييــدها  - ٤٠  
ليـة  مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسـان أن يواصـال تـوفري مجيـع املـوارد البشـرية واملا      

  الالزمة لتنفيذ واليتها بفعالية؛

بالعمل الذي قامت به بالفعـل جلنـة احلقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة       ترحب  - ٤١  
ــم          ــام رقـ ــا العـ ــة تعليقهـ ــاف، وخباصـ ــذاء كـ ــى غـ ــول علـ ــق يف احلصـ ــز احلـ ــة يف تعزيـ والثقافيـ

ص مـن العهـد الـدويل اخلـا     ١١) بشأن احلق يف احلصول على غذاء كـاف (املـادة   ١٩٩٩( ١٢
الـذي أكـدت فيـه اللجنـة أمـورا منـها أن احلـق         )٢١(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة) 

غـىن عنـه    ال يف احلصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة اإلنسان وأنه حق
ــه حــق       ــة حلقــوق اإلنســان وأن  إلعمــال حقــوق اإلنســان األخــرى املكرســة يف الشــرعة الدولي

عن العدالة االجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئيـة واجتماعيـة    ميكن فصله ال
مالئمة، على الصعيدين الـوطين والـدويل علـى السـواء، ترمـي إىل القضـاء علـى الفقـر وإعمـال          

  كل حقوق اإلنسان للجميع؛
_______________ 

)١٩(  A/71/282. 

 ، املرفق.٢١-/م أ١، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر    )٢٠(

ــائق   )٢١( ــر الوثـ ــة انظـ ــس الرمسيـ ــادي للمجلـ ـــي، االقتصـ ـــق، ٢٠٠٠ واالجتماعــ ــم امللحـ ــويب  ٢ رقـ والتصـ
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) للجنـــة احلقـــوق االقتصـــادية    ٢٠٠٢( ١٥إىل التعليـــق العـــام رقـــم    تشـــري   - ٤٢  
الذي الحظـت   )٢٢(من العهد) ١٢ و ١١ية والثقافية املتعلق باحلق يف املياه (املادتان واالجتماع

فيه اللجنة يف مجلـة أمـور أمهيـة كفالـة احلصـول علـى مـوارد امليـاه بشـكل مسـتدام لالسـتهالك            
  البشري والزراعة إعماال للحق يف احلصول على غذاء كاف؛

الطوعيــة لــدعم اإلعمــال التــدرجيي  علــى أن املبــادئ التوجيهيــة تعيــد التأكيــد  - ٤٣  
للحق يف احلصول على غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين اليت اعتمدها جملـس منظمـة   

تشـكل أداة مفيـدة لتعزيـز     )٧(٢٠٠٤األغذية والزراعة لألمم املتحـدة يف تشـرين األول/نـوفمرب    
إعمال احلق يف الغذاء للجميع وتسـهم يف حتقيـق األمـن الغـذائي، وتـوفر بالتـايل وسـيلة إضـافية         
لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا ودعـم احلكومـات الوطنيـة يف تنفيـذ السياسـات           

  والربامج واألطر القانونية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية؛

جبميع احلكومات أن تتعـاون مـع املقـررة اخلاصـة وأن تسـاعدها يف أداء       يب  - ٤٤  
ــها وأن تنظــر جــديا يف االســتجابة         ــيت تطلب ــة ال ــات الالزم ــع املعلوم ــا جبمي ــها وأن تزوده مهمت

  لطلبات املقررة اخلاصة بشأن زيارة بلداا لتمكينها من الوفاء بواليتها مبزيد من الفعالية؛

ملقـــررة اخلاصـــة أن تقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الثانيـــة إىل ا تطلـــب  - ٤٥  
والسبعني تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هـذا القـرار وأن تواصـل عملـها، بطـرق منـها دراسـة القضـايا         

  الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغذاء، يف إطار واليتها؛

اجمهـا ذات الصـلة   احلكومات ووكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبر     تدعو  - ٤٦  
وهيئــات املعاهــدات واجلهــات الفاعلــة يف اتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع    
اخلــاص إىل التعــاون علــى حنــو تــام مــع املقــررة اخلاصــة يف تنفيــذ واليتــها، بطــرق منــها تقــدمي     

  تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛

ــرر  - ٤٧   ــد        تق ــار البن ــة والســبعني يف إط ــا الثاني ــألة يف دور مواصــلة النظــر يف املس
  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”املعنون 

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 

_______________ 

 )، املرفق الرابع.E/2003/22( ٢امللحق رقم ، ٢٠٠٣ ،املرجع نفسه  )٢٢(


