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 موجز

يعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن قلقه العميق وهو ُيبلغ جملس حقوق اإلنسان أن مستويات اجلوع                   
يون شخص وما انفك هذا      مل ٨٥٤فقد ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع إىل          . يف العـامل تواصل ارتفاعها    

ومل حيدث من الناحية العملية، أي تقدم يف احلدِّ من اجلوع، رغم االلتزامات اليت              . ١٩٩٦العـدد يـزداد سنوياً منذ عام        
. ٢٠٠٠ يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية، ومرة أخرى يف مؤمتر قمة األلفية يف عام               ١٩٩٦قطعـتها احلكومـات يف عام       

 .ماليني طفل ميوتون سنوياً قبل الذكرى السنوية اخلامسة مليالدهم ٦وهنالك ما يزيد على 

 .فلجميع البشر احلق يف احلياة بكرامة، متحررين من اجلوع. هذا األمر غري مقبول 

ومع ذلك،  . ويف هذا التقرير، يشيد املقرر اخلاص بعدد من التطورات اإلجيابية يف إطار حماربة احلكومات للجوع               
خلاص أيضاً نظر جملس حقوق اإلنسان إىل حاالت ُمقلقة بشدة تتعلق باحلق يف الغذاء، خاصة يف منطقة                 يوجِّـه املقـرر ا    

 .دارفور السودانية، ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف بلدان القرن األفريقي، ويف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

. طفال الذين يعانون وميوتون من اجلوع ومن سوء التغذية        ويركـز املقـرر اخلاص أيضاً على املأساة الصامتة لأل          
فبدون الغذاء والتغذية الكافيْين يف السنوات اخلمس األوىل من أعمار األطفال، يتعرض هؤالء لتوقف النمو البدين ويعانون                 

 دون احترام حق    ومن. مـن الـنمو الفكري احملدود، مما ُيسفر إما عن موهتم املبكر أو عن هتميش وجودهم طيلة حياهتم                 
األطفال يف احلياة، فإهنم ينخرطون يف العمل القسري كي ُيطعموا أنفسهم وعائالهتم، ويضحون عرضة للتجنيد كأطفال                

ويقرر آالف األطفال االلتحاق باجملموعات املسلحة بسبب اجلوع وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي، ومع              . حمـاربني 
وجيب أن يكون حق األطفال يف الغذاء ذا أولوية يف اجلهود املبذولة حملاربة اجلوع              . األمرذلك قلما جيري التطرق إىل هذا       

 .وضمان السلم

. وجيـرب اجلوع عشرات األلوف من األشخاص على النـزوح عن بلداهنم، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء                
 ويف عام . قيا، وإىل جترمي هجرهتم اجلربية    من أفري " الالجئني بسبب اجلوع  "ويسـترعي املقـرر اخلـاص انتباه اجمللس إىل          

، اسـتمر ترحيل عشرات األلوف من األشخاص الذين خاطروا حبياهتم هرباً من اجلوع إىل بلداهنم األصلية، حىت                  ٢٠٠٦
ويعتقد املقرر اخلاص أنه جيب توسيع احلماية القانونية        . وإن كانـت حـياهتم مهددة مرة أخرى من جراء اجلوع واجملاعة           

، وحينها فقط ستضطلع احلكومات اضطالعاً جاداً مبسؤولياهتا يف احترام ومحاية           "الالجئني بسبب اجلوع  "هؤالء  لتشـمل   
 .وإعمال احلق يف الغذاء جلميع البشر يف أحناء العامل

 .وُيختتم التقرير بسلسلة من التوصيات للحكومات فيما يتعلق بإعمال احلق يف الغذاء 
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 احملتويات

 حةالصف ـراتـالفق 
 ٤ ١٢-١  ..............................................................................مقدمة

 ٦ ٢٠-١٣ ............................تطورات إجيابية يف جمال إعمال احلق يف الغذاء -أوالً 

 ٨ ٢٦-٢١ ...................................................حاالت تثري قلقاً شديداً -ثانياً 

 ١١ ٤٦-٢٧ ........................................األطفال وحقهم اإلنساين يف الغذاء -ثالثاً 

 ١١ ٣٠-٢٩ ..........الضعف البالغ لألطفال يف مواجهة اجلوع وسوء التغذية -ألف 

 ١٢ ٣٧-٣١ ...................... الغذاء مبوجب القانون الدويلحق الطفل يف -باء  

 ١٤ ٤٦-٣٨ ........احملاربون األطفال يف النـزاعات املسلحة واحلق يف الغذاء -جيم 

 ١٧ ٦٧-٤٧ ...................... الالجئون بسبب اجلوع يف العامل-اهلرب من اجلوع  -رابعاً 

 ١٩ ٦١-٥٤ .................................................اهلرب من اجلوع -ألف 

 ٢٢ ٦٧-٦٢ ....................احلاجة إىل االعتراف بالالجئني بسبب اجلوع -باء  

 ٢٤ ٦٩-٦٨ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -خامساً 
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 مقدمة

 .٢/١٠٢يتشرف املقرر اخلاص بتقدمي تقريره األول إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً مبقرر اجمللس  -١

ووفقاً ملنظمة األمم املتحدة . ويشـعر املقـرر اخلـاص بالسخط وهو ُيبلغ بأن اجلوع العاملي ال يزال يف تصاعد     -٢
، مل ُيحَرز، من الناحية العملية، أي       ٢٠٠٦حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام        ية والزراعة يف آخر تقرير هلا عن        لألغذ

، ومرة أخرى يف مؤمتر قمة األلفية يف ١٩٩٦تقدم يف جمال احلد من اجلوع رغم االلتزامات اليت قطعتها احلكومات يف عام             
 مليون نسمة،   ٨٠٠ مبا يقارب    ١٩٩٦ص الذين يعانون من نقص التغذية يف عام         وبينما قدِّر عدد األشخا   . ٢٠٠٠عـام   

 مليون نسمة حالياً ممن ال حيصلون على كفايتهم ٨٥٤يشري آخر تقدير أجرته منظمة األغذية والزراعة إىل وجود          
بل الذكرى   ماليني طفل ميوتون سنوياً من أمراض متصلة باجلوع ق         ٦وهنالك ما يزيد على     . مـن الطعـام يومياً    

 .السنوية اخلامسة مليالدهم

وعاملـنا أكـثر ثراء من أي وقت مضى، ومع ذلك، يزداد عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ومن                     -٣
وُينتج العامل كميات من الغذاء أكثر مما مضى، وميكن هلذا الغذاء أن ُيطعم ضعف              . اجلـوع ومن اجملاعة أكثر من السابق      

واألطفال الصغار الذين ال حيصلون     . عه، ومع ذلك، ال يزال املاليني منهم يأوون إىل فراشهم ليالً جياعاً           سكان العامل بأمج  
يومـياً عـلى كفايتهم من الطعام أو من املغذيات الدقيقة الكافية، حيكم عليهم بالعيش يف ظلّ تأّخر النمو البدين والنمو                     

 .الفكري احملدود

فاحلق يف الغذاء هو حق من      . إنه انتهاك حلقوق اإلنسان   .  اجلوع ليس قدراً حمتوماً    ويف عامل يطفح بالثروات، فإن     -٤
وهو حق حتميه حقوق اإلنسان الدولية      . حقـوق اإلنسـان حيمي حق مجيع البشر يف العيش بكرامة متحررين من اجلوع             

ة واالجتماعية والثقافية يف تعليقها وكما جاء يف تعريف جلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادي        . والقـانون اإلنساين الدويل   
عندما حيصل كل رجل وامرأة وطفل، كل على حدة أو يف           إن احلق يف غذاء كاف يتحقق       ) "١٩٩٩(١٢العـام رقـم     

" جمموعـة مـع اآلخرين، على فرصة للحصول املادي واالقتصادي يف مجيع األوقات على غذاء كاف أو وسائل لشرائه                  
 :عليق العام هذا حيدد املقرر اخلاص احلق يف الغذاء كما يليوانطالقاً من الت). ٦الفقرة (

، سواء مباشرة أو بوسائل   وكيفاً اًاحلق يف احلصول بانتظام وباستمرار ودون قيود على غذاء مناسب وكاف كم           
 الذي ينتمي لـه مستهلك الغذاء والذي يكفل حياة جسدية          ، ويتفق مع التقاليد الثقافية للشعب     لشرائهمالـية   

 .تضمن العيش يف كنف الكرامة والتحرر من اخلوف لية، فردية ومجاعية،وعق

 أنشطة املقرر اخلاص

. لقد تشرف املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء باالستمرار يف العمل هبذه الصفة وخبدمة جملس حقوق اإلنسان                 -٥
 متكِّنه من أن خيدم، على الوجه األكمل،        وهـو مسـتعد ومنفتح لكافة اقتراحات أعضاء اجمللس فيما يتعلق بالكيفية اليت            

 .اجمللس والوالية اليت يضطلع هبا فيما يتعلق باحلق يف الغذاء

وواظـب املقـرر اخلـاص، يف عملـه طوال السنة املاضية، على تعزيز احلق يف الغذاء على صعيد احلكومات،                  -٦
، تقدم املقرر اخلاص بطلبات لكي ٢٠٠٦وخالل عام  . ووكـاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية يف أحناء العامل         
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وباإلضافة إىل الطلبات القائمة منذ مدة طويلة اليت بعثها إىل حكومات           . يقـوم ببعثات رمسية إىل عدد من البلدان املختلفة        
يا الوسطى،  كل من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومالوي وميامنار، أرسل أيضاً طلبات إىل كل من مجهورية أفريق               

وحىت اآلن، وبينما ُيجري حواراً بناًء مع تلك احلكومات، فإنه مل           . ومجهوريـة الكونغو الدميقراطية، والسودان، والفلبني     
 ليقوم ببعثة إىل هذا البلد      ٢٠٠٦سبتمرب  /ودعت حكومة لبنان املقرر اخلاص يف أيلول      . يـتلق بعد أية ردود رمسية إجيابية      

 ).A/HRC/2/8( اللبناين حيث قدم تقريراً بشأهنا إىل جملس حقوق اإلنسان -عقب النـزاع اإلسرائيلي 

ومن ضمن والية املقرر اخلاص أيضاً اشتراط تلقيه معلومات عن احلق يف الغذاء، توجهها إليه منظمات حكومية                  -٧
، يطلب منها املزيد     رسالة إىل احلكومات   ٤٦، بعث املقرر اخلاص     ٢٠٠٦ففي عام   . وغري حكومية، واشتراط الرد عليها    

 .ويوفّر تقرير عن هذه الرسائل يرد كإضافة هلذا التقرير. من املعلومات عن مزاعم معينة بشأن انتهاكات للحق يف الغذاء

يوليه / متوز ١٤ويف  . واسـتمر املقرر اخلاص يف عمله عن كثب مع احلكومات والربملانات لتعزيز احلق يف الغذاء               -٨
استضافه والتر فالتروين، عمدة روما، " انعدام األمن الغذائي واحلق يف الغذاء" يف روما عن ، حضـر مؤمتـراً دولياً     ٢٠٠٦

، حتدث املقرر اخلاص    ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . وُنظِّم هذا املؤمتر بالتعاون بني جامعة فلورنس ومؤسسة يونيديا يونيكريديت         
 .ستاغ وحضر ندوة نظمها حزب اخلضر يف أملانيايف برلني أمام جلنة التعاون الدويل واإلمنائي التابعة للبوند

كمـا واصل املقرر اخلاص عمله الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة، ويف مقدمتها برنامج األغذية العاملي ومنظمة            -٩
، وهي السنة الدولية للصحارى والتصحر، بدأ تعاونه اخلاص مع أمانة اتفاقية األمم             ٢٠٠٦ويف عام   . األغذيـة والزراعة  

كما شارك املقرر اخلاص يف مؤمتر . تحدة ملكافحة التصحر وبلّغ عن ذلك يف تقريره األخري الذي قدمه إىل اجلمعية العامة   امل
، شارك يف   ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . ٢٠٠٦أبريل  /، ُعقد يف جنيف يف نيسان     "التصحر واجلوع والفقر    "دويل هـام حول     

ويف سويسرا،  .  بلداً خمتلفاً حول العامل    ١١٦ مدينة من    ٤٠٠لعاملي يف   مسـرية عاملية ضد اجلوع نظمها برنامج األغذية ا        
ويف .  شخصاً يف هذه املسرية، وساهم كل فرد فيهم مبا يكفي لتقدمي وجبة غذاء لستني تلميذاً               ١ ٦٥٠شـارك أكثر من     

يدة معنية باحلق يف    ، شارك فريق املقرر اخلاص يف حلقة دراسية عن إنشاء شبكة عاملية جد            ٢٠٠٦نوفمرب  /تشـرين الثاين  
 .الغذاء، تقوم بتنسيقها الوحدة املعنية باحلق يف الغذاء التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

 ١٧ويف . وتوخـياً حلماية حق األطفال يف الغذاء، تتّبع املقرر اخلاص تنفيذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم    -١٠
وبية معّبراً عن قلقه من مشروع التوجيه الذي أعدته املفوضية األوروبية عن            ، كتب إىل املفوضية األور    ٢٠٠٦يوليه  /متـوز 

، الذي يؤكد على التزامها بدعم احلق يف الغذاء         ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٠وبناًء على رد املفوضية األوروبية يف       . الرّضـع 
قيح هذا التوجيه ال يتفق بالكامل      الكايف والصحي وذي النوعية اجليدة، أعرب املقرر اخلاص من جديد عن قلقه من أن تن              

مع ما قدمته اللجنة العلمية املعنية بالغذاء من نصح خاصة فيما يتعلق بالتوصية اليت تطلب تصنيف املغذيات بدالً من ِذكِر                    
 وعالوة على ذلك، خيشى املقرر اخلاص من أن ختفيض املعايري يف التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب قد                . مزاعم تغذوية 

نوفمرب / تشرين الثاين٣٠وكتب املقرر اخلاص أيضاً إىل حكومة الفلبني يف . ُيشـكل سابقة للمؤسسات اإلقليمية والوطنية   
 لريحـب باعتماد القواعد واللوائح التنفيذية اهلادفة لتقييد تلك املمارسات التسويقية اليت تروج لبيع بديل لنب األم                  ٢٠٠٦

وقف حكومة الفلبني لصاحل محاية احلق يف الغذاء والتغذية لألطفال، على الرغم من          كمـا أشاد املقرر اخلاص مب     . للرّضـع 
 .الضغوط اخلارجية اليت تتعرض هلا
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. ويف الوقت ذاته، واصل املقرر اخلاص عمله مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية                 -١١
 إىل  ٢١الذي ُعقد يف مدريد يف الفترة من        " الجتماعي العاملي حول اهلجرة   املنتدى ا "، شارك يف    ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران 

كيف ميكن حتقيق األهداف    "مارس، شارك املقرر اخلاص يف مؤمتر دويل بعنوان         /ويف آذار . ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٢٤
 مؤمتر نظمته الرابطة    ، شارك أيضاً يف   ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول  . اإلمنائـية لأللفية، ُعقد يف قصر األمم يف جنيف        

ويف . ؟"ما مصري حقوق الشعوب   "الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها يف معهد الدراسات الدولية العليا يف جنيف، بعنوان             
، شارك فريق املقرر اخلاص يف حلقة اخلرباء الدراسية املتعلقة بإعمال احلق يف الغذاء على املستوى                ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلـول 

 شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، باإلضافة إىل منظمة األغذية والزراعة، ومعهد ماكس              الوطـين، اليت نظمتها   
بالنـك للقانون العام املقارن والقانون الدويل يف هايدلربغ، وذلك يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية العشرين للشبكة                 

ق املقرر اخلاص أيضاً مشاركة يف إنشاء التحالف السويسري         وكانت لفري . الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     
 . يف برن٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٤ضد اجلوع يف 

ويف . وواصـل املقـرر اخلـاص تعاونه الوثيق مع الوسط األكادميي خبصوص مسائل ذات صلة باحلق يف الغذاء       -١٢
يف جامعة ماهنيم، نظَّمه    " س، ودراسة املدى، والتقييم   املؤشرات، واملقايي "، شارك فريقه يف منتدى عن       ٢٠٠٦مايو  /أيـار 

آيب ريدل، نائب رئيس جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية               
، ُعقدت يف "حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع      " وشـارك أيضاً املقرر اخلاص يف حلقة دراسية عن          . الغـذاء 

ومركز الدراسات الدولية ) Fondación la Caixa(، ونظَّمتها مؤسسة الكايكسا ٢٠٠٦نوفمرب /برشلونة يف تشرين الثاين
وشارك املقرر اخلاص وفريقه يف العديد من الدورات الدراسية األكادميية األخرى واحللقات الدراسية             . يف جامعة برشلونة  

دراسات التنموية العليا، ويف كلية الطب يف جامعة جنيف، ويف كلية القانون يف             ، وكذلـك يف معهد ال     ٢٠٠٦يف عـام    
 .جامعيت فريبورغ وغرونوبل

  تطورات إجيابية يف جمال إعمال احلق يف الغذاء-أوالً 

 يف يـود املقرر اخلاص أن يوجِّه نظر جملس حقوق اإلنسان إىل التطورات اإلجيابية التالية فيما يتعلق بإعمال احلق            -١٣
الغـذاء يف مجـيع أحناء العامل، باإلضافة إىل األمثلة اإلجيابية يف اهلند، وغواتيماال والربازيل، اليت قّدم املقرر اخلاص تقريراً                    

 .بشأهنا إىل اجلمعية العامة

 بوليفيا

ه الرئيس أيفو   ، اعتمد الربملان البوليفي قانوناً جديداً من نوعه إلصالح األراضي، اقترح          ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول  -١٤
مورالـيس هبـدف إعـادة توزيع أراٍض مل ُتستغل استغالالً كافياً على كافة اجملموعات احمللية الريفية، خاصة جمموعات                   

وينص هذا القانون اجلديد على أن أراض بور فقط أو أراض متت حيازهتا عن طريق الفساد سُتستخدم                 . السكان األصليني 
 ٢٠فِّذ هذا القانون على حنو سليم وفاعل، فإنه ميكن أن يسفر عن إعادة توزيع ما يفوق                 وإذا نُ . يف عملـية إعادة التوزيع    

ملـيون هكـتار مـن األراضي، شطرها الكبري عائد إىل السكان األصليني، وعن حتسني سبل معيشتهم وحصوهلم على                   
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 يف املناطق الريفية، من الفقر وال        باملائة من سكان بوليفيا، أغلبهم من السكان األصليني        ٤١ويعـاين حوايل    . )١(الغـذاء 
 . )٢(حيصلون على ما يكفيهم من الغذاء يومياً

 ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 

ووزعت مجهورية . وحتسن بشكل كبري حصول الفالحني بال أرض على أراٍض خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير -١٥
 ماليني مزارع،   ٣ن األرضي على املزارعني، وقدمت القروض ألكثر من          ماليني هتكار م   ٣فنـزويال البوليفارية أكثر من     

 مع سنِّ القانون املتعلق بالتنمية الزراعية وتنمية        ٢٠٠١وبدأ العمل هبذه اخلطة يف عام       . ضـمن خطتها إلصالح األراضي    
را اهلادفة إىل إعادة  مع صدور مرسوم رئاسي يقضي بإعداد خطة زامو  ٢٠٠٣األراضي، واستمر العمل هبذه اخلطة يف عام        

توزيـع أراٍض عـلى صـغار ومتوسـطي املنتجني وإىل دعم التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق أمن غذائي واكتفاء ذايت                    
من شركة تديرها الدولة      متاجر بقالة مدعومة   إنشاء، إىل   ٢٠٠٣وترمي املهمة ماركال اليت أُطلقت يف عام        . )٣(اقتصادي

موعـات احمللية على حتقيق االكتفاء الذايت من خالل االستعاضة عن الواردات الغذائية             تدعـى ماركـال، ملسـاعدة اجمل      
 مليون فرتويلي،   ١١,٣٦، استفاد   ٢٠٠٥ويف عام   . مبنـتوجات املزارعني احملليني، ومشاريع األعمال الصغرية والتعاونيات       

لتابعة ملهمة ماركال يف مجيع أحناء فنـزويال،       وتنتشر مواقع توزيع الغذاء ا    . بصـورة منتظمة، من برامج ماركال الغذائية      
وقد رحبَّ املقرر اخلاص مبا     . ٢٠٠٦وكانت هذه الربامج مكثَّفة يف عام       .  طناً مترياً من الغذاء يومياً     ٤ ٥٤٣ويتم توزيع   

ن اللتني  ملسـه لـدى مكتب أمني املظامل واحلكومة من اهتمام حبالة الفالحني، خاصة يف منطقيت آبور وتاشريا احلدوديتيْ                 
 .)٤(تواجهان أعمال عنف وجتاوزات بصورة منتظمة تقوم هبا جمموعات شبه عسكرية

 جنوب أفريقيا

ال يزال جنوب أفريقيا واحداً من أفضل األمثلة يف العامل من حيث أهلية املقاضاة فيما يتصل باحلقوق االقتصادية                   -١٦
وتنص شرعة  . ق يف املاء، مما أثَّر إجياباً يف حياة املاليني من الناس          واالجتماعـية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء واحل         
، صراحة على أن لكل شخص يف جنوب أفريقيا احلق يف           ١٩٩٦احلقـوق يف جنوب أفريقيا، اليت أُدجمت يف دستور عام           

مي وتلتزم بإعمال هذه    ، وينبغي للدولة أن حتترم وحت     ))ب(١، الفقرة   ٢٧القسم  (احلصول على ما يكفيه من الغذاء واملاء        
كما أن هذه الشرعة تعطي جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا السلطات الالزمة لرصد  ). ٢، الفقرة   ٧القسم  (احلقوق  

ولضمان احلق يف الغذاء، أصدرت احلكومة مشروع قانون األمن الغذائي الوطين،           . إعمال احلق يف الغذاء بصورة تدرجيية     
ويشجع املقرر اخلاص الربملان الوطين على اعتماد       ". محلة احلق يف الغذاء   "ين النشطة خصوصاً يف     مـع مشاركة اجملتمع املد    

 .مشروع قانون األمن الغذائي الوطين هذا يف أقرب وقت ممكن

                                                      

1  BBC News, “Bolivia passes land reform bill�, 11 November 2006, and Economist.com, �Land battles�, 21 
September 2006. 
2  Unidad de Análisis de Politicas Sociales y Económicas, Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

2003-2004. 
3  Global Exchange, Land Reform in Venezuela, 2003. 
4  Cadena Global, �Defensor del pueblo denuncia violaciones en el campo�, 15 May 2006. 
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 اجملتمع املدين

 . احلق يف الغذاءيرحب املقرر اخلاص أيضاً باملبادرات العديدة اليت قام هبا اجملتمع املدين يف أحناء العامل لتعزيز -١٧

ويف كولومبـيا، يرحب املقرر اخلاص مببادرة احملفل الكولوميب حلقوق اإلنسان والدميقراطية والتنمية، وهو رابطة                -١٨
ويسعى . ٢٠٠٦كولومبـية جامعة ملائة منظمة من منظمات اجملتمع املدين، أطلقت محلة وطنية عن احلق يف الغذاء يف عام           

ه النـزاع املسلح وتفاقم سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي يف كولومبيا، إىل زيادة إرهاف              هـذا احملفل، يف سياق يسود     
 .الوعي باحلق يف الغذاء وحتديد طرائق جديدة إلعماله

ويف مـالوي، قامـت منظمات غري حكومية مببادرة هامة، قادهتا الفرقة العاملة املعنية باحلق يف الغذاء، إلعداد                   -١٩
ويوصي . تعلق حبق اإلنسان يف الغذاء، بغية إنشاء سلطة مستقلة تضمن وترصد إعمال احلق يف الغذاء              مشـروع قـانون ي    

القـانون، يف مجلة أمور أخرى، بإنشاء سلطة قادرة على التحقيق يف انتهاكات احلقوق املتعلقة بالغذاء واختاذ اإلجراءات                  
اخلاص احلكومة على النظر جدياً يف القانون املقتَرح املتعلق         ويشجع املقرر   . الالزمـة بالنيابة عن ضحايا هذه االنتهاكات      

 .حبق اإلنسان يف الغذاء، هبدف تعزيز إطار التشريعات الوطنية الراهنة من أجل محاية احلق يف الغذاء الكايف وتعزيزه

يا كامبيسينا وشبكة   وعلى الصعيد الدويل، يرحب املقرر اخلاص بالعمل الذي تقوم به منظمة املزارعني العامليني ف              -٢٠
 العامل الثالث، لتحسني وضع صغار      -املعلومـات والعمل بشأن أولوية الغذاء، وهي منظمة غري حكومية، ومركز أوروبا             

وبعد . املزارعني ومزارعي الكفاف، الذين يشكلون الضحايا الرئيسيني للجوع ولسوء التغذية وانتهاكات حقوق اإلنسان            
حني يف مجيع أحناء العامل، وكذلك حتليل الثغرات يف اإلطار القانوين القائم الذي حيمي املزارعني               التشاور مع املزارعني الفال   

، اقترحت فيا كامبيسينا مشروع قرار      )الذي أعدته شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء وجلنة احلقوقيني الدوليني          (
هتمام على الكيفية اليت هبا يستطيع هذا اإلعالن أن يوفر محاية           ومن األمهية مبكان أن يتركز اال     . يـتعلق حبقوق الفالحني   

 .)٥(أوىف للحق يف الغذاء ألولئك الذين يعانون أكثر من الفقر أشّد املعاناة

  حاالت تثري قلقاً شديداً-ثانياً 

برياً فيما يتعلق يـود املقـرر اخلـاص أن يلفت اهتمام جملس حقوق اإلنسان إىل احلاالت التالية اليت تثري قلقاً ك         -٢١
 .بإعمال احلق يف الغذاء

 دارفور، السودان

يف مـنطقة دارفور السودانية، تفيد التقارير أن أعمال العنف قد ازدادت بسبب اهلجمات املستمرة للمجموعات        -٢٢
ة وانتهاكات  وُتسبب أعمال العنف أضراراً بشرية هائل     . املـتمّردة واستخدام القصف اجلوي يف دارفور الشمالية واجلنوبية        

لـلحق يف الغذاء، مبا يف ذلك هنب احملاصيل الزراعية والغذاء واملاشية، وتدمري مراكز توزيع املياه، وترحيل الناس القسري                   
كما أن اهلجمات اليت تشنها خمتلف اجملموعات املسلحة على العاملني          . )٦(من أراضيهم وإعاقة وصول املساعدات الغذائية     

                                                      

5  La Via Campesina, FIAN International, Rights, Resources and Resistance, 2006. 
6  The DPA Monitor, November 2006. 
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واستمر تدهور الوضع األمين يف     . انية ال تزال تعرقل تسليم الغذاء إىل من ُهم يف أشد احلاجة إليه            يف جمـال املعونـة اإلنس     
خميمات املشردين داخلياً وحوهلا، مما أعاق بشدة سبل كسب املشردين داخلياً للرزق وحرمهم من الوسائل اليت تسمح هلم  

على اتفاق دارفور للسالم، ازدادت أعمال العنف، أثناء الفترة         وعلى الرغم من التوقيع     . بتزويد أنفسهم وعائالهتم بالغذاء   
ويالحظ املقرر اخلاص مع القلق أنه على الرغم من أن          . املشـمولة هبـذا التقرير، بني األطراف املوقعة على هذا االتفاق          

جلنة  أراضي دارفور املزمع     األراضـي واملوارد الطبيعية هي مسائل حمورية يف النـزاع القائم يف دارفور، فإنه مل ُتنشأ بعد                 
 .)٧(إنشاؤها مبوجب اتفاقات دارفور للسالم ملعاجلة هذه املسائل

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

ال يـزال الوضـع األمين يف بعض مناطق مجهورية الكونغو الدميقراطية يهدد احلق يف الغذاء وجيعل سوء التغذية                    -٢٣
، كان اآلالف من الناس ميوتون من اجلوع ومن األمراض ذات           ٢٠٠٦وخالل عام   . املزمن وانعدام األمن الغذائي يتفاقما    

 يف املائة من السكان تفتقر إىل       ٥٠ يف املائة من األطفال دون مخسة أعوام تعاين من سوء التغذية و            ٣٠الصلة به، من بينهم     
منازهلم وأراضيهم ضعفاء على وجه     وكان الناس الذين ُرحِّلوا قسراً من       . )٨(سـبل احلصـول على املياه الصاحلة للشرب       

وكان الوضع األمين   . )٩( أشخاص يف خميم غييت للمشردين، معظمهم من األطفال        ١٠ إذ كان ميوت يومياً      -اخلصـوص   
 يـلحق ضـرراً بالغـاً بـتوزيع الغـذاء وغري ذلك من املعونات اإلنسانية يف املخيمات األخرى، مبا يف ذلك توزيعها                     

 .)١٠(خميمات دوبيه شخص مشرد يف ١٦ ٠٠٠على 

 القرن األفريقي

وبعد اجلفاف الشديد الذي ساد يف بداية هذه السنة، واَجه الناس يف بلدان القرن األفريقي فيضانات عارمة منذ                   -٢٤
ويف الصومال، فإن خمزونات الغذاء النادر املخصص ملا ُيقدر بتسعمائة ألف شخص قد             . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠

 شخص خاصة يف املنطقة النائية      ٥٠٠ ٠٠٠ويف كينيا، تضرر حوايل     . )١١(ت للخطر من جراء الفيضانات    ُدمرت أو تعرض  
ويف إثيوبيا، ُيقدر عدد األشخاص     . )١٢(الشـمالية الشرقية، واملقاطعات الساحلية واملناطق الواطئة يف األجزاء الغربية للبلد          

وسائل  )١٣(ة يف منطقة أوغادن ، حيث تضررت بشدة       الذيـن تضرروا من الفيضانات بثالمثائة وستني ألف شخص خاص         
ويف هذه املنطقة اليت أفادت التقارير عن تواجد عسكري فيها بشكل كثيف،            . كسـب الرزق على طول هنر وايب شيبلي       

باإلضـافة إىل بعض املناطق املتضررة من الفيضانات يف الصومال، زادت الشواغل األمنية تزيد من صعوبة التحرك داخل                  

                                                      

7  Ibid. 
8  Figures from Action contre la Faim, 2006. 
9  Irin, �Aid workers pull out of Gety�, 1 September 2006. 
10  Médecins Sans Frontières, �Food, nutrition and mortality situation of IDPs in Dubie�, 2006. 
11  Irin, �Somalia.  Floods increase risk of malnutrition�, 8 December 2006. 
12  �Kenya, Red Cross appeals for US$ 21.9 million for flood-affected people�, 12 December 2006. 
13  OCHA, August 2006. 
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ويثين املقرر اخلاص على اجلهود اليت بذلتها الوكاالت اإلنسانية من أجل الوصول إىل السكان              . طق املغمـورة باملياه   املـنا 
 .املتضررين كما حيث احلكومات على ضمان الشروط األمنية الالزمة لعبور املساعدة بشكل آمن

 حاالت العجز يف املعونة الغذائية املخصصة ألفريقيا جنوب الصحراء

يعـترف املقـرر اخلاص بأن هنالك جهوداً كبريةً تبذهلا أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وغريها من البلدان                  -٢٥
ولكن على الرغم من االلتزام الثابت لربنامج األغذية        . املـتقدمة لـتوفري املساعدة واملعونة الغذائيتني يف حاالت الطوارئ         

الت عجز خطرية يف متويل بعض برامج الطوارئ التابعة لـه، مما يهدد حياة             العـاملي، تلقى املقرر اخلاص تقارير عن حا       
 مليون شخص يف ٤,٣وقد اضطر برنامج األغذية العاملي إىل تقليص احلصص الغذائية املوجهة إىل . ماليني البشر يف أفريقيا

هات واألطفال والوجبات املدرسية قد     حىت إن املساعدة الغذائية املقدَّمة إىل مراكز تغذية األم        . أفريقـيا جنوب الصحراء   
 يف املائة ٨٠وتواجه بعض البلدان، مبا فيها سوازيلند ومالوي وناميبيا، إما تقليصاً يف احلصص يتجاوز    . ُخفِّضـت مجيعها  

 يف املائة برنامج األغذية العاملي على تقليص احلصص يف          ٧٠وقد أَجَبر عجز يف التمويل بأكثر من        . أو اهنـاء املسـاعدة    
. وهذا يعين أن الناس ستحصل على أقل من نصف السعرات احلرارية الالزمة للمحافظة على احلياة الصحية               . )١٤(وزامبيقم

 .وهذا األمر غري مقبول

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ية لتغذية قسم كبري    إن الوضع يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على املعونة اخلارج              -٢٦
أكتوبر /فبعد اإلعالن عن إجراء جتربة نووية يف تشرين األول        . مـن سـكاهنا، يبعث هو اآلخر على القلق الكبري         

ورغم صعوبة . ، خططـت بعـض اجلهـات املاحنة الثنائية لوقف املعونة املقدَّمة، يف حاالت الطوارئ، هلذا البلد          ٢٠٠٦
لشعبية الدميقراطية، تلقى املقرر اخلاص مؤشرات على أن أزمة غذائية أخرى قد            الـتحقق من الوضع يف مجهورية كوريا ا       
وتفيد تقارير بأن البلد تلقى حوايل مليون طن من املعونات الغذائية يف عام             . )١٥(تصـبح وشيكة بعد الفيضانات األخرية     

طاته من حصاد السنة املاضية وهذه      ، قَّدمـتها بشكل رئيسي اجلهات املاحنة الثنائية، ولكنه كان قد استنفد احتيا            ٢٠٠٥
، وقَّع برنامج الغذاء العاملي على برنامج جديد للمعونة الغذائية مع مجهورية كوريا             ٢٠٠٦مايو  / أيـار  ١٠ويف  . السـنة 

ويعرب املقرر  . )١٦(عقوبات على هذا البلد   ) ٢٠٠٦(١٧١٨وفرض قرار جملس األمن     . الشـعبية الدميقراطية مدته سنتان    
ينص على أن األموال الالزمة للمصاريف      ) ٢٠٠٦(١٧١٨ وهو يشري إىل أن قرار جملس األمن         اخلـاص عـن سـروره     

ويود أن يشارك أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة       . األساسـية، مبا يف ذلك مثن املواد الغذائية، غري خاضعة للعقوبات          
ونة اإلنسانية املوجهة إىل مجهورية كوريا الشعبية ووكاالت األمم املتحدة يف دعوة اجلهات املاحنة إىل املواظبة على دعم املع  

 .)١٧(الدميقراطية

                                                      

14  Irin, �WFP halves rations for the hungry�, 10 November 2006. 
15  Human Rights Watch, “North Korea:  Ending food aid would deepen hunger”, 11 October 2006. 
16  UN News, �Security Council imposes sanctions on DPRK�, 14 October 2006. 
17  UN News, �Security Council imposes sanctions on DPRK�, 14 October 2006. 
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  األطفال وحقهم اإلنساين يف الغذاء-ثالثاً 

، قال املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف الـيوم العاملي للغذاء املوافق ل           -٢٧
 :جيمس موريس

ومع ذلك، ال حيتل هذا األمر العناوين       .  من جراء اجلوع وسوء التغذية      طفل يومياً  ١٨ ٠٠٠ميـوت حـوايل     
عوضاً عن ذلك، ميوت هؤالء األطفال الفقراء املنسيون بصمت يف كثري من . الرئيسـية وال يثري احتجاجاً شعبياً  

أدوات لنجد  إذ إننا منلك كل ما حنتاجه من        : وشيء كهذا ما ينبغي أن حيدث     . بلـدان العامل بعيداً عن أنظارنا     
 .)١٨(حالً ملسألة اجلوع

ولـيس هـنالك أي احتجاج شعيب ألن اجلوع وسوء التغذية يف كثري من أصقاع هذا العامل ال يزاالن يعامالن                     -٢٨
ومع ذلك، إذا مل حيصل الرضيع أو الطفل على الغذاء والتغذية الكافيني            . وكأهنما ليسا مسألة من مسائل حقوق اإلنسان      

وقد أطلق رجييس .  األوىل، فإنه سيظل عرضة لنمو بدين وفكري حمدود، هذا إذا بقي على قيد احلياة        يف أيامـه وسـنواته    
 ".األطفال املصلّبون عند الوالدة"دوبريه على هؤالء األطفال لقب 

  الضعف البالغ لألطفال يف مواجهة اجلوع وسوء التغذية-ألف 

ففي النيجر، هذا البلد األفريقي الساحلي،      . خلامسة من العمر   مليون طفل سنوياً قبل بلوغهم ا      ٥,٦ميوت حوايل    -٢٩
ويعاين ماليني األطفال اآلخرين من التأخر يف النمو ومن منو          . ميـوت ربع األطفال قبل الذكرى السنوية اخلامسة مليالدهم        

 العامل، هنالك طفل وزنه     ومن بني كل أربعة أطفال تقريباً يف أحناء       . فكـري حمدود، نتيجة نقص الغذاء والتغذية املالئمني       
 يف املائة من األطفال املنخفضي الوزن لدى الوالدة يولدون من           ٩٦أقـل مـن الوزن العادي بالنسبة لعمره، وأكثر من           

أمهات وزهنن دون الوزن العادي بالنسبة لعمرهن يف العامل النامي، مما يعكس دورة نقص التغذية من جيل آلخر، وتنتقل                   
الرغم وعلى  . )١٩(عن طريق األمهات اللوايت هنَّ أصالً يف وضع صحي سيئ ويعانني من نقص التغذية             آثارها إىل األطفال    

من بعض التقدم احلاصل مؤخراً يف جمال احلد من مستويات سوء التغذية يف العامل، يعرب املقرر اخلاص عن قلقه                   
طفال املنخفضي الوزن إىل النصف مع حلول العميق من أال يتحقق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف تقليل عدد األ

 . )٢٠(٢٠١٥ عام

 ١٠٠وال يزال حوايل    . ويتسـبب نقـص التغذية يف وفاة أكثر من نصف األطفال الذين مل يبلغوا مخسة أعوام                -٣٠
. )٢١(مليون طفل ال حيصلون على كفايتهم من الفيتامني ألف الضروري لوظائف جهاز املناعة ولبقائهم ومنوهم وتطورهم               

يعـاين املاليـني منهم من اضطرابات نامجة عن نقص اليود، مما مينع منو عقوهلم ونظمهم العصبية منواً طبيعياً، مع أنه من      و

                                                      

18  Child Rights Information Network, 26 September 2006. 
19  UNICEF, Progress for Children.  A Report Card on Nutrition, May 2006. 
20  Ibid. 
21  Ibid. 
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ويلحق فقر الدم الناجم عن نقص . )٢٢(السهل جتنب حدوث ذلك بكل بساطة من خالل إضافة مادة اليود إىل ملح الطعام       
ولنقص التغذية أيضاً صلة وثيقة باإلسهال وبغريه من األمراض         . )٢٣(لفكرياحلديـد ضرراً شديداً بنمو األطفال الصغار ا       

 من املياه غري املأمونة وبسبب نقص خدمات        )٢٥( مليون طفل  ١,٥إذ ميوت سنوياً أكثر من      . )٢٤(اليت تنتقل عن طريق املياه    
 دون اخلامسة من العمر ال  مليون طفل١٢٥وهنالك يف أحناء العامل حوايل   . الصـرف الصحي والنظافة الصحية األساسية     

 مليون طفل دون اخلامسة من العمر على خدمات         ٢٨٠حيصـلون على مصدر حمسَّن ملياه الشرب، وال حيصل ما ُيقارب            
 .حمسَّنة للصرف الصحي

  حق الطفل يف الغذاء مبوجب القانون الدويل-باء 

من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة يف مستوى "إن اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان حيمي حق كل إنسان        -٣١
" ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة          . والرفاهـية لـه وألسرته   

ويعترف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبق كل فرد يف مستوى من املعيشة               ). ٢٥املادة  (
 ).١١املادة (كما يعترف باحلق األساسي لكل فرد يف التحرر من اجلوع " مبا يف ذلك الغذاء الكايف "كاف

وعـلى الرغم من أن كافة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تنطبق على كل من األطفال والبالغني، فإن اتفاقية                   -٣٢
ية الرامية بصورة خاصة إىل محاية وتعزيز حقوق حقـوق الطفـل هـي اليت تعترب املعاهدة الرئيسية حلقوق اإلنسان الدول          

 حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه البدين والعقلي        ٢٧وتعترف املادة   . الطفل، مبا يف ذلك حق الطفل يف الغذاء       
 أجل  على أنه يتعني على الدول األطراف أن تتخذ التدابري املناسبة من٢٤وتنص املادة  . والـروحي واملعنوي واالجتماعي   

مكافحة األمراض وسوء التغذية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفري األطعمة املغذية                 
 الدول األطراف   -١" على أن    ٦وتنص املادة   . الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره          

وينص ".  تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه          -٢يف احلياة؛   تعـترف بأن لكل طفل حقاً أصيالً        
القـانون اإلنسـاين الدويل أيضاً على جمموعة من التدابري الكفيلة حبماية االحتياجات اخلاصة بكل طفل أثناء النـزاعات                  

 . )٢٦(املسلحة

 اإلطار الذي وضعته جلنة احلقوق االقتصادية       ويـرى املقرر اخلاص أن حق األطفال يف الغذاء ميكن فهمه ضمن            -٣٣
واالجتماعـية والثقافية، والذي يستدعي من الدول احترام ومحاية وإعمال احلق يف الغذاء جلميع أفراد شعوهبا، من دون                  

ل وهذا يعين أن احلق يف الغذاء ليس حقاً إجيابياً فحسب، بل هو حق سليب أيضاً يهدف إىل منع التمييز يف حصو                    . متيـيز 
 .األطفال الفعلي على الغذاء الكايف وجتّنب أية انتهاكات هبذا الشأن

                                                      

22  Ibid. 
23  Ibid. 
24  UNICEF, �Progress for children:  A report card on water and sanitation�, September 2006. 
25  Ibid. 
26  Articles 23, 50, 89 of the Fourth Geneva Convention (1949) and article 70 of the Optional Protocol I (1977). 
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  حظر التمييز-١

يستدعي حظر التمييز أال تقوم احلكومات بالتمييز إزاء حصول األطفال على الغذاء، وال إزاء الوسائل والربامج                 -٣٤
لسن، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري        الالزمـة القتـنائه، عـلى أساس العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو ا               

ومع ذلك، ال يزال التمييز     . السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب              
واألطفال . دإزاء األطفال أمراً يتكرر يف املناطق الريفية باملقابل للمناطق احلضرية أو داخل اجملموعات احمللية يف البلد الواح                

الذيـن يعيشـون يف املناطق الريفية ُيحتمل أن يعانوا من سوء التغذية ضعف ما يعانيه األطفال الذين يعيشون يف املناطق                     
ويف جنوب آسيا، ُيحتمل بصورة أكرب أن تكون الفتيات أقل من الوزن العادي مقارنة         . )٢٧(احلضرية يف جل البلدان النامية    

وهذه . )٢٩(مثة متييز ضد األطفال من الداليت، حيدث بطرائق عديدة تؤثر يف حقهم يف الغذاء             ويف اهلـند،    . )٢٨(بالصـبيان 
الفـوارق، سواء كانت نتائج مباشرة أم غري مباشرة للسياسات واملمارسات احلكومية، تشكل انتهاكات حلظر التمييز يف               

 .جمال متّتع األطفال حبقهم يف الغذاء

  االلتزام باالحترام-٢

لتزام باحترام احلق يف الغذاء يتطلب من احلكومات أن متتنع عن اختاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر                  إن اال  -٣٥
وهذا ينطوي على عدم اختاذ تدابري هتدف إىل طرد ماليني          . سـلباً يف حصول األطفال على الغذاء واملاء الكافيني        

كما ينبغي أن ميتنع ممثلو الدولة . عيشهمالعائالت، مبن يف ذلك أطفاهلم، عنوة من أرضهم وبعيداً عن سبل كسب 
عـن تدمـري أو التشجيع على تدمري احملاصيل الغذائية، وإمدادات املياه، واملرافق الصحية، وأن ميتنعوا أيضاً عن                  
املشـاركة يف عملـيات الترحـيل القسري للعائالت وللمجموعات احمللية أثناء النـزاعات املسلحة اليت يذهب           

إن خصخصـة النظم العامة للمياه غالباً ما تسفر عن حدوث انتهاك حلق أكثر الشرائح               و. ضـحيتها األطفـال   
 .السكانية فقراً يف احلصول على ماء نظيف صاحل للشرب

  االلتزام باحلماية-٣

يتطلـب االلتزام باحلماية أن تتخذ الدولة تدابري تكفل عدم قيام أطراف ثالثة، مبا يف ذلك املؤسسات أو               -٣٦
وأحد األمثلة الواضحة على التدابري اليت ميكن أن تتخذها . حبرمان األطفال من حصوهلم على الغذاء الكايفاألفراد، 

فاملدونة الدولية  . احلكومـات حلماية حق األطفال يف الغذاء هو تنظيم ممارسات التسويق املتعلقة ببدائل لنب األم              
 املالئمة اليت تسعى إلقناع النساء بأن البدائل أفضل من لتسويق بدائل لنب األم حتمي من استراتيجيات التسويق غري

 ٢٢-٣٤جلميع البلدان مبوجب القرار     " متطلب يف حده األدىن   "واعُتمدت هذه املدونة الدولية بصفتها      . لنب األم 
ناعة كما أن الرضاعة الطبيعية يف األشهر الستة األوىل من احلياة ضروريةٌ حلفز أجهزة امل             . جلمعـية الصحة العاملية   

                                                      

27  See note 24. 
28  Idem. 
29  Joel Lee, Sukhadeo Thorat, Dalits and the Right to Food:  Discrimination and Exclusion in Food related 

Government Programmes. 
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وإن االستعاضة عن لنب األم أمر      . لـدى الرضـع، وحلمايتهم من اإلسهال ومن التهابات اجلهاز التنفسي احلادة           
 .ينطوي على خماطر كبرية من حدوث التهابات، خصوصاً إذا اختلط اللنب البديل باملاء امللوث

 )التيسري والتوفري( باإلعمال مااللتزا -٤

 يف الغذاء يستدعي أن تتخذ احلكومات خطوات للتصدي جلوع األطفال           إن االلـتزام بإعمـال احلـق       -٣٧
فااللتزام بالتيسري يعين   . بالتوفري وااللتزام   بالتيسري االلتزام   -وينطوي هذا االلتزام على التزامني إجيابيْين       . وفقرهم

بني على املصادر والوسائل اليت أنه على الدولة أن ُتيّسر األنشطة اهلادفة إىل دعم حصول العائالت، والوالدين، واملر
وهذا سيمكِّن الوالدين   . تكفـل سـبل معيشتهم، مبا يف ذلك األمن الغذائي، واستخدام هذه املصادر والوسائل             
وعالوة على ذلك، كلما . واملربني من الوفاء بالتزامهما بتوفري سبل احلصول على الغذاء الكايف واملناسب ألطفاهلم

 غري قادرين، ألسباب خترج عن إرادهتم، على التمتع باحلق يف الغذاء، باستخدام الوسائل كان األطفال أو عائالهتم
فربامج الوجبة املدرسية هي إحدى األمثلة      . املتاحة هلم، توجَّب على الدولة أن تلتزم بتوفري هذا احلق هلم مباشرة           

لة اهلند، وجنوب أفريقيا، وكوبا والربازيل ويرحب املقرر اخلاص بأمث. على التدابري الكفيلة بإعمال احلق يف الغذاء
وجيب على احلكومات أيضاً    . اليت كانت مجيعها يف طليعة َمن َبذلَ اجلهود لكي تصبح الوجبات يف املدارس حقاً             

أن تكفل قدرة مؤسسات الرعاية وغريها من املؤسسات على توفري الطعام املغذي والكايف هلؤالء األطفال الذين ما 
. وينطبق هذا االلتزام أيضاً على األطفال من ضحايا الكوارث الطبيعية أو غريها من الكوارث             . ايتهازالوا يف رع  

ويف حاالت الطوارئ، جيب على برامج اإلغاثة اليت توفر الطعام واملواد الغذائية أن تويل العناية إىل تلبية احتياجات 
باملراجعة اليت مت إجنازها هذا العام، للمبادئ ويرحـب املقرر اخلاص يف هذا اخلصوص،   ). A/51/306(األطفـال   

 ، اليت أصدرها الفريق العامل      ٢٠٠١التوجيهـية العملية لفريق وملديري برنامج اإلغاثة يف حاالت الطوارئ لعام            
 .املشترك بني الوكاالت املعين بتغذية األطفال يف حاالت الطوارئ

 ق يف الغذاء احملاربون األطفال يف النـزاعات املسلحة واحل-جيم 

إن محايـة حـق األطفال يف الغذاء هو أمر أساسي يف معركة القضاء على سوء تغذية األطفال ووفيات                    -٣٨
. األطفـال يف سن مبكِّرة، كذلك يف املعركة ضد عمل األطفال، مبا يشمل جتنيدهم القسري يف القوات املسلحة                 

لقد مسعت أطفاالً، يعملون يف البغاء، يقولون إهنم : "لففي زامبيا، أعلن املوظف املسؤول عن احلد من عمل األطفا
 .)٣٠("اإليدز ألنه أبطأ من املوت جوعاً/يفضلون املوت بفريوس نقص املناعة البشري

 إن العدد املذهل لألطفال الذين يقاتلون يف حروب تدور رحاها يف أحناء العامل هلو ناجم أيضاً عن اجلوع  -٣٩
على صدور تقرير غراسا ماشيل الشديد األمهية عن أثر الرتاع املسلح على األطفال فبعد عشر سنوات . )٣١(والفقر

)A/51/306 وAdd.1(                 يـود املقـرر اخلاص أن يستعرض دور اجلوع وانعدام األمن الغذائي يف خلق بيئة تدفع ،
 .باألطفال إىل االخنراط يف جمموعات مسلحة

                                                      

30 International Herald Tribune, 24 August 2006. 
31 Brett R., Specht I., Young Soldiers: Why they choose to fight, 2004. 
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 طفل ممن شاركوا مشاركةً فعلية يف       ٢٥ ٠٠٠٠ثر من   ، وجود أك  ٢٠٠٦وقدَّرت األمم املتحدة يف عام       -٤٠
النـزاع املسلح يف صفوف القوات املسلحة احلكومية، ويف امليليشيات احلكومية، ويف عدد من جمموعات املعارضة 

مبا يف ذلك أنغوال،    ( وُيجـنَّد األطفال لكي ُيحاِربوا يف مجيع مناطق العامل، من أفريقيا            . (A/61/275)املسـلحة   
إىل آسيا  ) ندا، وبوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وسرياليون، والصومال، وكوت ديفوار، وليبرييا         وأوغ

وقد . ومن أمريكا الالتينية حيث تسود هذه الظاهرة يف كولومبيا        ) مبـا يف ذلـك أفغانستان، وميامنار، ونيبال       (
 ).املرجع نفسه(يف البلقان مبا يف ذلك يف كوسوفو شهدت أوروبا أيضاً مشكلة احملاربني األطفال أثناء النـزاعات 

ويقرر آالف األطفال االلتحاق باجملموعات املسلحة نتيجة اجلوع، وسوء التغذية، وانعدام األمن الغذائي،  -٤١
وعلى الرغم من أن الكثري من    . )٣٢(ومـع ذلـك قلما جيري التطرق هلذا األمر يف النقاشات املتعلقة هبذه املشكلة             

 عاماً وهم   ١٨ و ١٤ جيـندون قسـراً، يكون أغلب احملاربني األطفال مراهقني تتراوح أعمارهم بني              األطفـال 
فقد . )٣٣(ألهنم يف حاجة يائسة إىل الغذاء والدخل، اللذين يسمحان هلم مبساعدة أنفسهم وعائالهتم            " متطوعون"

وا إهنم التحقوا باجملموعات املسلحة هبدف       باملائة تقريباً من احملاربني األطفال قال      ١٠أظهرت األحباث يف غينيا أن      
وأثناء النـزاع يف ليبرييا، تطوع األطفال أيضاً من أجل احلصول . )٣٤(احلصول على الغذاء أو على أية فوائد أخرى

وباملثل، ففي الكثري من هذه املناطق املتضررة من النـزاع يف مجهورية الكونغو            . عـلى الغـذاء هلـم ولعائالهتم      
 .)٣٥( ويف أوغندا، ينحدر األطفال اجملندون من أفقر العائالت اليت تكسب أقل من دوالر واحد يوميـاًالدميقراطية

ويقرر الكثري من الشباب التجنيد كوسيلة لتأمني الضرورات األساسية هلم ولعائالهتم، خاصة عندما تكون  -٤٢
 االلتحاق باجملموعات املسلحة ألهنم ويقرر الكثري من األطفال والشباب. )٣٦(احلرب قد قضت على سبل معيشتهم    

يشـعرون مبسـؤولية املشاركة يف مساعدة عائالهتم، خاصة عندما ُيقتل املعيلون، أو ُيجرحون، أو ُيسجنون، أو        
ويبدو أن الدالئل من نيبال، على سبيل املثال، تشري إىل أن األطفال الذين ينحدرون من أَُسر معيشية فقرية . خيتفون

ئل وحيد كانت معرضة أكثر من غريها خلطر أن جيند املاويون أطفاهلا بسبب انعدام األمن               جـداً يرأسـها عـا     
 .)٣٧(الغذائي

ومـع ذلك، فإن محل السالح أو االضطالع بواجبات أخرى جتاه اجملموعات املسلحة ال حيتم بالضرورة                 -٤٣
ِع. وبصورة تلقائية حتسن الوضع الغذائي األمين لألطفال ُد اجملموعات املسلحة باملكافآت على ويف بعض األحيان، َت

ومن خالل  . شكل مال، وغذاء، ولباس إلقناع الشباب بالتجنيد، إال أن هذه الوعود غالباً ما تكون هباًء منثوراً               
دراسـة حديـثة العهد، تبيِّن أن القادة كانوا ُيخِبرون األطفال بأنه يتوجب عليهم أن يوفروا الغذاء أو الوسائل                   
                                                      

32 See note 31. 
33 Idem. 

34 Small Arms Survey, 2006. 
35 Redress, Victims, Perpetrator or Heroes? Child soldiers before the International Criminal Court, 2006. 
36 See 31 above. 
37 Charu Lata Hogg, “Child recruitment in South Asian conflicts: A comparative analysis of Sri Lanka, 

Nepal and Bangladesh�, 2006, Chatham House, London. 
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. )٣٨(ائه بأنفسهم، األمر الذي يشكل تشجيعاً واضحاً لألطفال على سلب العائالت واجملموعات احملليةالكفيلة باقتن
 :وكثرياً ما يعود احملاربون األطفال جياعاً وميوتون من اجلوع مثلما تفيد بذلك جوزفني، وهي من مشال أوغندا

وأحياناً ... نأكل فقط أوراقاً ومثاراً برية فلم يكن لدينا غذاء وكنا . نعيش أحياناً ومعدتنا خاوية أليام عدة
إن اجلوع يقتل الكثري من األطفال، مبا يف     . يكـون يف جعبتنا حفنة من حبوب الفاصولياء لعشرة أشخاص         

 .)٣٩(ذلك أطفال القادة أنفسهم

ومية من  ويعرب املقرر اخلاص عن إعجابه باجلهود اليت بذهلا مؤخراً اجملتمع الدويل، واملنظمات غري احلك              -٤٤
السويد، والواليات املتحدة األمريكية، والنرويج، من أجل التركيز على القضاء على جتنيد األطفال والنـزاعات              

، اختذ جملس األمن قراراً بعيد األثر يتعلق باألطفال املتضررين من النـزاع، يدعو فيـه         ٢٠٠٥ويف عام   . املسلحة
 انظر قرار اجمللس  ( إنشاء فريق عامل هبدف رصـد هـذا االمتثال         إىل االمتـثال إىل قواعد ومعايري محايتهم وإىل       

وعـلى أرض الواقـع، فـإن التعاون بني وكاالت األمم املتحدة، خصوصاً بني اليونيسف،               )). ٢٠٠٥(١٦١٢
واحلكومـات، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين قد أدى إىل حدوث تقدم     

ا يف ذلك زيادة الوعي العاملي، ودعم النظام الدويل حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز محاية حقوق األطفال                 كبري، مب 
وقد أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أيضاً      ). A/61/275(كمـا أدى إىل طـرح هذه املسألة على األمم املتحدة            

 وقائد احتاد الوطنيني الكنغوليني يف مذكـرات اعتقال حبق مخسة أعضاء كبار يف جيش الرب للمقاومة، ومؤسس         
مـنطقة إيـتوري يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطية بتهمة التجنيد القسري لألطفال دون سن اخلامسة عشرة                  

 .واستخدامهم يف النـزاعات

إن اإلطار التشريعي الدويل حلماية األطفال من تأثري النـزاعات املسلحة قد تعزز بشكل كبري حني بدأ،                 -٤٥
 اليت تنص على وجوب أن تتخذ الدول        ١٩٩٩ لعام   ١٨٢، نفاذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٠٠٠عام  يف  

تدابـري فوريـة تكفل مبوجبها حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها، مبا يف ذلك التجنيد القسري أو                   
، مع سريان   ٢٠٠٢ هذا اإلطار يف عام      اإلجباري لألطفال من أجل استخدامهم يف الرتاعات املسلحة، كما َتعَززَ         

وتعكس . مفعـول الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة            
ومع ذلك، فإن املقرر اخلاص     . هذه التطورات التقدم الكبري احملرز يف اجلهود من أجل القضاء على جتنيد األطفال            

 . ال تركز دائماً على السببني اجلذريني لتجنيد األطفال، أال ومها اجلوع ونقص املدارسقلق من أن هذه اجلهود

ومثة حاجة ماسة إىل اإلقرار بوجود رابط بني اجلوع وانعدام األمن الغذائي وجتنيد األطفال يف الرتاعات                 -٤٦
م ومحاية وإعمال حق األطفال يف إذ جيب على احلكومات واجملتمع الدويل أن تتخذ تدابري ملموسة الحترا. املسلحة

وجيب التركيز يف حاالت النـزاع، إذا كان . الغذاء هبدف إزالة أسباب الرتاع وأسباب جتنيد األطفال من جذورها
الوضـع األمين يسمح بذلك، على ضمان الغذاء والتغذية الكافيْين جلميع األطفال، وذلك من خالل تعزيز تدابري              

املية، مبا يكفل بقاء األطفال يف املدارس، أو تأمني الغذاء للشبان يف برامج التدريب مـثل الوجـبات املدرسية الع     

                                                      

38 See note 35 above. 
39 Ibid. 
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وجيب أن تليب الربامج اخلاصة االحتياجات األساسية من الغذاء واملاء الصاحل للشرب ملائة وأربعني مليون   . املهـين 
حصول  لك، فإن استئصال اجلوع وضمانومع ذ. طفل دون سن الثانية عشر عاماً، الذين ال يرتادون املدارس بانتظام

 .كافة الناس بشكل كاف على املصادر اإلنتاجية سيكون مفتاح القضاء على جتنيد األطفال يف النـزاعات املسلحة

  الالجئون بسبب اجلوع يف العامل- اهلرب من اجلوع -رابعاً 

غادرة ديارهم وأرضهم ال بل حىت      يف كـثري من مناطق العامل، وخصوصاً يف أفريقيا، ُيرغم الناس على م             -٤٧
وال ُيعزى اجلوع واجملاعة إىل اجلفاف وحسب، ال بل إىل املشكالت . بلداهنم، بسبب اجملاعة والعوز واجلوع املزمن

ويعزى السبب أيضاً إىل سياسات النفاق      . االقتصادية أيضاً ناهيك عن املشاكل السياسية والفساد وسوء اإلدارة        
املتقدمة فيما يتعلق بالزراعة وبالتغري املناخي، إذ ُتسهم هذه السياسات يف زيادة اجلوع والفقر              اليت تتبعها البلدان    

وغالباً ما ُتستخدم اجملاعة واجلوع كسالحني يف احلرب ضد بعض فئات الناس            . وعدم املساواة يف البلدان النامية    
الدويل ال يعترب اجلوع وانتهاكات حق ومع ذلك، يظل اجملتمع    . الذيـن ُيجـربون على اهلرب خشية على حياهتم        

إن عشرات  . اإلنسـان يف الغـذاء أسباباً وجيهة وكافية أو ُتشكل أرضية قانونية كافية هلرب الناس من بلداهنم                
، خاصة إذا "كمهاجرين غري شرعيني"األلوف من الناس الذين يهربون من اجلوع واجملاعة ويعربون احلدود يعاملون 

بلدان املتقدمة كما أهنم يوقَفون وغالباً ما ُيحتجزون يف أوضاع ُمزرية يف االعتقال ومراكز              حـاولوا اهلرب إىل ال    
وبعد أن ُيرفض منحهم اللجوء السياسي، فإهنم يف العادة ُيرحَّلون قسراً إىل ديارهم، حىت لو ظلت حياهتم . املعاجلة

 .مهددة باجملاعة واجلوع املزمن

فما هو عدد . بة لألشخاص الذين يهربون من أفريقيا جنوب الصحراء       إن الوضـع مأساوٌي خاصة بالنس      -٤٨
األفريقـيني الشبان الذين يغادرون بلداهنم، خماطرين حبياهتم يف حماولة الوصول إىل أوروبا؟ يقدر عدد األشخاص                

 ٢ ٠٠٠الذين حياولون سنوياً دخول االحتاد األورويب بطريقة غري شرعية حبوايل مليوين شخص، وهنالك حوايل               
إهنم حياولون بلوغ جزر الكناري من موريتانيا أو من السنغال، أو عبور            . شخص منهم يغرقون يف البحر املتوسط     

 مهاجراً أفريقياً إىل الشواطئ اإلسبانية يف       ٣٧ ٦٨٥ووفقاً حلكومة إسبانيا، وصل     . مضيق جبل طارق من املغرب    
اإليطالية، قادمني يف الغالب من تونس أو من         مهاجراً آخر إىل جزيرة مالطا       ٢٢ ٨٢٤ووصـل   . ٢٠٠٥عـام   

وقد وّجه ماركو   . وحياول الناس أيضاً أن يبلغوا اليونان من تركيا أو من مصر          . )٤٠(اجلماهرييـة العربـية الليبية    
فعالوة على : إن هذه األزمة ُتَتجاهل بالكامل: "نيسكاال، األمني العام لالحتاد الدويل للصليب األمحر، نداء قال فيه

 .)٤١("ن أحداً ال يقدم املساعدة هلؤالء الناس اليائسني، ال تقوم أية منظمة جبمع إحصاءات عن هذه املأساة اليوميةأ

، قُتل على األقل مخسة رجال أفارقة رمياً بالرصاص عندما وقعت           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف لـيلة     -٤٩
 األشخاص الذين كانوا حياولون دخول اإلقليم    وبضع مئات من   )٤٢(مواجهات بني مسؤولني معنيني بإنفاذ القانون     

، قُتل ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٦ويف . اإلسباين، متسلقني أسوار األسالك الشائكة اليت تفصل سبتة عن املغرب
                                                      

40 Tribune de Genève, 14 December 2006. 
41 Ibid. 

42 Amnesty International, 3 October 2005 http://www.amnestyinternational.be/doc/article5981.html. 
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وقد دعت منظمة العفو الدولية إىل إجراء حتقيق . ستة رجال آخرون رمياً بالرصاص يف اجلانب املغريب من احلدود        
 يف هذه األحداث ويف تقارير إضافية أفادت بأن عدداً من األشخاص قد أصيب جبراح من جرَّاء سوء دويل مستقل

وأعربت منظمة  . )٤٣(املعاملة واالستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن اإلسبانية واملغربية يف سبتة ومليلة            
ا إىل املغرب بعد أن أفادت تقارير منظمة        العفـو الدولية أيضاً عن قلقها العميق من عمليات الترحيل من إسباني           

 شخص، َرمتُهم الشرطة املغربية يف الصحراء على        ٥٠٠أطـباء بال حدود بأهنا كانت قد اكتشفت ما يزيد على            
 .)٤٤(احلدود املغربية اجلزائرية، من دون غذاء وال ماء

، قد بذلت جهوداً مثرية لإلعجاب، ويعترف املقرر اخلاص بأن إسبانيا، وغريها أيضاً من البلدان األوروبية -٥٠
 ١٨وقد أعدت إسبانيا برناجماً إمنائياً خاصاً لصاحل        . إذ كثَّفت معونتها اإلمنائية إىل أكثر البلدان تضرراً من اجلوع         

 .بلداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

ى العاملي االجتماعي   وكانـت مأساة الالجئني بسبب اجلوع من األفارقة موضع اهتمام رئيسي يف املنتد             -٥١
، وبؤرة اهتمام اجملتمع املدين     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤ إىل   ٢١حـول اهلجرة الذي عقد يف مدريد يف الفترة من           

يف الفترة من   (األفريقي املتنوع للغاية والديناميكي، حىت أثناء املنتدى االجتماعي األفريقي الذي ُعقد يف باماكو              
 ٢٣ إىل ١٩يف الفترة من (واملنتدى االجتماعي العاملي الذي ُعقد يف نريويب    ) ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٥ إىل   ٢٢

على  وركَّزت األيام اخلاصة بإحياء الذكرى السنوية لألحداث الدامية يف سبتة ومليلة    ). ٢٠٠٧يناير  /كـانون الثاين  
).  يف باماكو٢٠٠٦أكتوبر /ن األول تشري٧سبتمرب إىل / أيلول٢٩يف الفترة من " (العوملة واهلجرة األفريقية"موضوع 

 : وعلى حد تعبري آميناتا تراوري، وزير الثقافة السابق يف مايل وأحد أبرز الكّتاب يف أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية

 بلداً أوروبياً يف مواجهة تدفق املهاجرين       ٢٥إن املـوارد البشـرية واملالية والتكنولوجية اليت استخدمها          
منا تعين يف الواقع وجود حرب حقيقية بني قوى العامل هذه وهؤالء الشبان األفريقيني العّزل               األفريقـيني، إ  

احلضـريني والريفيني، الذين ُحرموا، داخل بلداهنم اخلاضعة للتكييف اهليكلي، من حقهم يف التعليم، ويف               
 ذات صلة باالقتصاد    لقد وقعوا ضحية قرارات وخيارات    . املعلومـات االقتصادية، ويف العمل، ويف الغذاء      

إن كل  . الكلي، دون أن يكون هلم ذنب فيها، وهم يطاَردون، وُيقبض عليهم وُيهانون إذا حاولوا اهلرب              
، فضالً عن   ٢٠٠٥ميـت وكل جريح وكل معاق نتيجة األحداث الدامية اليت جَرت يف سبتة ومليلة عام                

زر الكناري، أو المبيدوسا أو أي مكان       مـئات اجلثث اليت يرمي هبا البحر على شواطئ موريتانيا، أو ج           
 .آخر، وقعوا مجيعهم ضحايا هلذه اهلجرة القسرية واجملّرمة

، أفادت  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف الـلحظة الـيت أجنـز فيها املقرر اخلاص هذا التقرير يف               -٥٢
احل السنغال وهم يف     مهاجر قد غرقوا قبل يوم من هذا التاريخ على س          ١٠٠الصـحف الدولـية بأن أكثر من        

 .)٤٥(طريقهم إىل إسبانيا

                                                      

43 Human Rights Watch, 13 October 2005 http://hrw.org/english/docs/2005/10/13/spain11866.htm. 

44 Ibid. 

45 Le Courrier, Genève, 10 December 2006. 
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ويرى املقرر اخلاص أن جترمي اهلجرة بصورة متزايدة سيسفر بكل بساطة عن حدوث مزيد من االنتهاكات  -٥٣
وتتحمل . وال بد من توسيع احلماية القانونية لتشمل املهاجرين بسبب اجلوع         . لـلحق يف احلياة وللحق يف الغذاء      

ائماً املسؤولية األوىل عن احترام احلق يف الغذاء، فإذا فرَّ الناس من بالدهم حفاظاً على               احلكومـات الوطنـية د    
ويرى املقرر اخلاص أن احلكومات لن تتحمل جبّد، يف . حياهتم، ال ينبغي أن ُيعادوا ليواجهوا اجلوع الذي يهددهم

 .ت بالتزاماهتا جتاه الالجئني اجلياع يف العاملهناية املطاف، مسؤولياهتا يف استئصال اجلوع العاملي، إال إذا أَقَرَّ

  اهلرب من اجلوع-ألف 

لقـد أُِجـرب مئات املاليني من البشر على ترك ديارهم وأراضيهم ألسباب عدة، إال أن قلة قليلة منهم                    -٥٤
ين الذين يرحتلون وبينما هنالك، يف أحناء العامل اليوم، ماليني املهاجر. أفلحت يف عبور احلدود الدولية إىل بلد آخر

 مليون مهاجر دويل فقط يف بلد غري بلد ١٩٠، يعيش )سواء كانت هجرهتم قسرية أم طوعية   (يف داخـل بلداهنم     
وهنالك حىت الجئون أقل حسب     . )٤٦( فقط من سكان العامل    ٪٢,٩مولدهم ويعملون فيه، وهو ما ُيشكل حوايل        

 مليون ٩,٢ ، كان هنالك ٢٠٠٠شري إىل أنه يف هناية عام تقديرات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اليت ت      
وغادرت الغالبية  ). ُيعرفون بصفتهم الجئني عربوا حدوداً دولية خشية من االضطهاد        ( الجـئ يف أحنـاء العامل       

، ٢٠٠٦ويف عام   . العظمـى من هؤالء املهاجرين بالدها، ولكنها بقيت يف البلدان اجملاورة يف أفريقيا أو يف آسيا               
 الجئ فقط طالب فعالً اللجوء واحلصول على صفة الجئ يف أمريكا الشمالية،             ٨٠٠ ٠٠٠ن هنالك حوايل    كـا 

 .)٤٨(وتضع الكثري من البلدان مزيداً من القيود للحد من أولئك املؤهلني للجوء. )٤٧(وأوروبا ويف البلدان النامية

ع احلكومات مبنح صفة الالجئ ألولئك      ، تلتزم مجي  ١٩٥١وفقـاً لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام         -٥٥
خوف له ما  "والالجئ هو كل من اضطر للهرب بسبب . الذين يستوفون الشروط الالزمة للتمتع باحلماية الدولية

" يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية        
 هذا التفاهم، خيتلف الالجئون عن غريهم من املهاجرين يف أهنم ُمجَبرون على مغادرة ديارهم ومبوجب). ١املادة (

بسبب تغيري يطرأ على بيئتهم االجتماعية ويصبح معه من الصعوبة مبكان مواصلة العيش بنفس الطريقة اليت اعتادوا 
 هذه احلماية لألشخاص اآلخرين الذي ومع ذلك، ال تتوفر. عليها، وعادة ما يواجهون القهر واالضطهاد السياسي

ووفقاً ملفوضية األمم   .  حبثاً عن حياة أفضل أو سبل كسب معيشة أفضل يف بلد آخر            طوعياًيغـادرون ديـارهم     
على كل شخص يغادر بلده طوعاً، بناء على أسباب         " مهاجر اقتصادي "املـتحدة لشؤون الالجئني، تطلق صفة       

إن الطابعني الطوعي واالقتصادي هلذا اخليار مها       . )٤٩(اإلقامة يف مكان آخر   اقتصـادية بدالً منها سياسية، هبدف       
وقد ُيقَبل املهاجرون االقتصاديون يف بلد آخر، إال أن         . اللـذان يصبغان على شخص ما صفة املهاجر االقتصادي        

ىل املصاحل الوطنية ذلـك يعود إىل السلطة التقديرية لسياسة اهلجرة املتعلقة بكل بلد على حدة، وعادة ما يستند إ     

                                                      

46 IOM, World Migration Report 2005. 

47 UNHCR, State of the World�s Refugees 2006. 

48 Ibid. 

49 UNHCR Handbook http://www.hrea.org/learn/tutorials/refugees/Handbook/hbpart1.htm. 
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وعلى عكس الالجئني، ال تتحمل الدول املسؤولية القانونية عن قبول املهاجرين االقتصاديني حيث           . اخلاصة بالبلد 
 .ُيرى أن هؤالء املهاجرين مل ُيرغموا على مغادرة بالدهم

ففي عامل . ل يف بلد آخروخيتار بالفعل كثري من املهاجرين مغادرة بالده وأرضه طواعيةً حبثاً عن حياة أفض -٥٦
وتظهر دراسة جديدة للمعهد    . تـزداد فيه البلدان الثرية ثراًء والبلدان الفقرية فقراً، تربز اهلجرة كرد فعل واضح             

العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي التابع جلامعة األمم املتحدة، ما أصبح عليه عدم املساواة املفرط يف العامل، حيث                 
 الثراء العاملي يف أمريكا الشمالية، وأوروبا وبلدان آسيا واحمليط اهلادئ ذات الدخل املرتفع، يتركز بشكل هائل جل

 من الثراء العاملي    ٪٩٠وميلك السكان يف هذه البلدان بشكل مجاعي حوايل         . )٥٠(مبـا يف ذلـك أستراليا واليابان      
ومع ذلك، ففي عامل    . )٥١( العـاملي  من الثراء  ٪١الكـلي، بينما يكاد النصف األفقر من سـكان العامل، َيملك           

يزداد فقراؤه وجياعه فقراً، تتزايد أعداد الناس الذين ال خيار أمامهم سوى مغادرة ديارهم وأراضيهم للبقاء على                 
 .)٥٢(قيد احلياة، وتزداد كذلك صعوبة التمييز بني املهاجرين االقتصاديني والالجئني

 واجلوع املزمن، واحلرمان، فيجب علينا إذاً أن نتساءل عما إذا           وإذا كان املهاجرون يهربون من اجملاعة،      -٥٧
إذ إن ماليني الناس الذين يعيشون يف أفريقيا، خاصة أفريقيا جنوب الصحراء، ". طوعاً"كانت هذه اهلجرة حتدث     

 يزداد فيها   وأفريقيا جنوب الصحراء هي املنطقة الوحيدة يف العامل اليت        . يواجهـون بانتظام اجملاعة والعوز املتنامي     
، قُدِّر ارتفاع عدد الناس الذين يعانون من نقص         ٢٠٠١ و ١٩٩٠وبني عامّي   . ١٩٩٠اجلوع باستمرار منذ عام     

إهنا منطقة نامية تسودها أعلى     . )٥٣( مليوناً ١٦٩الـتغذية بشكل مزمن مبائتني وستة ماليني شخص بعد أن كان            
ألدىن من كمية السعرات احلرارية اليومية الضرورية        إذ ال حيصل ثلث السكان على احلد ا        -نسـبة مـن اجلياع      
 من السكان يف جوع يومي حىت ٪٣٥ويف البلدان األربعة عشر األكثر فقراً، يعيش أكثر من . ليتمتعوا حبياة صحية

وقد ازداد اجلوع بكثرة يف البلدان اليت مزقتها        . )٥٤(أثـناء الفترات الطبيعية اليت ال تكون فيها جماعة وال جفاف          
. )٥٤(النـزاعات يف فترة التسعينيات، مبا يف ذلك بوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وسرياليون، وليبرييا            

وكـان هـذا األمر شديد الوطأة بشكل خاص يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث ارتفع عدد ضحايا نقص            
وغالباً ما تشتد هذه الروابط الوثيقة بني       . ائة بامل ٣١ باملائة بعد أن كان      ٧٢ إىل   )٥٤(الـتغذية من سكان الكونغو    

اجلوع والرتاعات عندما ُيستخدم الغذاء واجملاعة أيضاً كسالحْين يف احلرب ضد بعض الفئات أو اجلماعات احمللية                

                                                      

50 UNU-WIDER, Anthony Shorrocks, James Davies, Susanna Sandstrmِ, Edward Wolff, “The World 

Distribution of Household Wealth�, 2006, UNU Press, Tokyo. 
51 Ibid. 

52 Castles, Stephen, �Migration reform in the age of globalization�, 2004. 
53 FAO, State of World Food Insecurity 2006. 

54 Ibid. 
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ومن الصعوبة مبكان القول إن احلركات السكانية اجلماعية اليت َتستعِجلها          . )٥٥(يف كـثري مـن البلدان األفريقية      
 .اعة، ال لسبب آخر سوى النـزاعات، طوعيةٌاجمل

 ويـزيد التدهور البيئي، والتصحر، وتغري املناخ العاملي أيضاً من تفاقم العوز واليأس، خاصة يف البلدان                 -٥٨
، )وهي آخر مرة جرى فيها تقييم شامل   (١٩٩٥ففي عام   ). A/61/306انظر  (القاحلة بشدة يف أفريقيا الساحلية      

 مليون شخص أُرغموا على مغادرة ديارهم ألسباب بيئية، وكان     ٢٥تحدة أنه كان هنالك أساساً      قدَّرت األمم امل  
بيد أن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ قدَّر بأنه مع حلول عام             . )٥٦(أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء    

الجئون البيئيون أشخاص أُرغموا     وال - )٥٧( مليون شخص  ١٥٠إىل  " الالجئني البيئيني "، رمبـا يصل عدد      ٢٠٥٠
وتزيد . على مغادرة ديارهم وأراضيهم ألسباب بيئية ترتبط بتغري املناخ العاملي، مبا فيه التصحر وتردي األراضي              

 إذ يسهم استهالك الطاقة يف بلدان الشمال يف تغري          -السياسات اليت تتبعها البلدان املتقدمة من تفاقم هذه اآلثار          
وللسياسات الزراعية اليت تتبعها بلدان الشمال أثار       . )٥٨( مما يؤثر يف بلدان اجلنوب بالدرجة األوىل       املناخ العاملي، 

 .)٥٩(مدمرة أيضاً يف موارد الرزق الزراعية واجلوع يف بلدان اجلنوب

اراً إال أن ذلك ليس خي. )٦٠(ولطاملا كانت اهلجرة عبارة عن استراتيجية ملواجهة اجلوع واجملاعة يف أفريقيا -٥٩
إذ ُيغادر الناس ديارهم وأراضيهم عندما يكونون يائسني، وال يتمكنون من إطعام أنفسهم             . بل ضرورةً باألحرى  

ورغم أن أكثر اهلجرات حتدث يف البلدان املتجاورة يف أفريقيا، ال ميكن يف عامل اليوم ألي بلد أن  . وال عـائالهتم  
وعلى . سون بشكل متزايد إىل بلوغ شواطئ البلدان املتقدمة       يعـيش مبنأى عن آثار اجلوع؛ إذ يسعى الناس اليائ         

الرغم من أن الشخص الفقري واجلائع ال يستطيع دائماً أن يهاجر بعيداً جداً إذا كان غري قادر على دفع مثن العبور 
اول بالقـارب أو عـلى دفع أجرة الناقلني االستغالليني، تتكاتف الكثري من العائالت سوية لتجمع مواردها وحت                

ويف قرى مايل، على سبيل املثال، جيمع الكثري من الناس أمواهلم           . إرسـال شخص واحد فقط إىل ما وراء البحار        
وإذا جنح هذا الشخص،    . لريسلوا فرداً واحداً فقط إىل موريتانيا أو إىل السنغال ليلتحق مبركب مغادر إىل إسبانيا             

ولكنه إذا فَِشل، فلن يستطيع     . ن أن ُتطعم العديد من العائالت     فإن التحويالت النقدية اليت يرسلها إىل دياره ميك       
وهلذا يبقى الكثري . العودة إطالقاً إىل قريته خوفاً من اإلهانة بسبب الفشل وبسبب الديون الواجب سدادها جلريانه

 .منهم يف موريتانيا أو يف السنغال إىل أن يتمكنوا من القيام مبحاولة أخرى

                                                      

55 Joanna Macrae, Anthony Zwi, “Food as an instrument of war in contemporary African famines: a review 
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، واصل عشرات األلوف من األفريقيني ٢٠٠٥ألحداث املأساوية يف سبته ومليلة يف عام وعلى الرغم من ا -٦٠
 شخص على األقل، جاؤوا ٢٨ ٠٠٠واحتجزت السلطات اإلسبانية . ٢٠٠٦هرهبم إىل الشواطئ األوروبية يف عام 

فة، ووصل   بعد رحلة حمفوفة باملخاطر يف عباب البحر ويف قوارب صيد مكشو           ٢٠٠٦من جزر الكناري يف عام      
وال أحد يعلم كيف هلك آالف الناس    . )٦١( شـخص على األقل إىل جزيرة المبيدوسا يف العام املاضي          ١٦ ٠٠٠

ويصل الكثري . )٦٢(اآلخرون أثناء الرحلة، فاجلثث إما تظهر باستمرار على الشواطئ أو ُتمسك هبا شباك الصيادين
. م الشديد، كما أهنم يعانون من نقص مزمن يف التغذيةمنهم يف حالة مزرية، يصعب عليهم املشي أو الوقوف هلزاهل

ويكتسي . ومع ذلك، ُيحتجز الكثري منهم وميكثون يف مراكز املعاجلة أو االحتجاز، قبل إعادهتم إىل بالدهم قسراً               
نشأ لقد أ. رد فعل األوروبيني طابعاً عسكرياً بشكل متزايد يف مراقبة عمليات اهلجرة وَنشر الدوريات على احلدود
ويف أول  . االحتـاد األورويب، ضمن مؤسسة جديدة ُتعرف باسم فرونتكس، فرق تدخل سريع من حرس احلدود              

شاركت قوارب الدوريات، والطائرات واحلوامات من إسبانيا، وإيطاليا،        " ٢عملية هريا   "عملية لفرونتكس وهي    
خضر يف اعتراض القوارب وإعادهتا مباشرة      وفنلندا، والربتغال، على طول حدود موريتانيا، والسنغال، والرأس األ        

 .)٦٣(إىل الشاطئ

واحلكومـات األوروبـية ليست الوحيدة اليت تنظر إىل مأساة اهلجرة على أهنا يف الدرجة األويل مشكلة            -٦١
فمئات األلوف من املكسيكيني وغريهم من أمريكا الالتينية حياولون عبور          . تسـتدعي تدخـل اجليش والشرطة     

وعندما اعُتقل عشرات اآلالف من الناس أثناء حماولتهم عبور احلدود . لواليـات املتحدة األمريكية  احلـدود إىل ا   
الذي ينص على    ، وقّع الرئيس بوش على قانون اجلدار العازل       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥بطـريقة غري شرعية خالل عامّي       
وقد انُتقدت  . )٦٤(ية كم، ملنع الناس من عبور احلدود بطريقة غري شرع         ١١٢٥وضـع خطـط لبناء جدار بطول        

 .)٦٥(أستراليا أيضاً لتشديد سياسات اهلجرة واللجوء اخلاصة هبا

  احلاجة إىل االعتراف بالالجئني بسبب اجلوع-باء 

وكان اهلدف من   . ١٩٥١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام      إن حقوق الالجئني حممية قانوناً مبوجب        -٦٢
اغته يف أعقاب احلرب العاملية الثانية حلماية الفارين من البلدان الشيوعية،           قانون الالجئني الدويل، الذي جرت صي     

تأمني احلماية للناس الذين خيافون ألسباب وجيهة من التعرض لالضطهاد، الذي ُيفهم على أنه انتهاكات جسيمة                
 أفريقيا وأمريكا   وقد وسعت التطورات القانونية على الصعيد اإلقليمي، خاصة يف        . حلقوقهـم املدنية والسياسية   

الالتينية، نطاق هذا املفهوم ليشمل محاية أولئك الذين يفّرون من حالة العنف العامة، أو من االعتداء األجنيب، أو               
الصـراعات الداخلية، أو االنتهاكات اجلماعية حلقوق اإلنسان، أو غري ذلك من احلاالت اليت ختل بشكل خطري                 

                                                      

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

62 BBC News, 24 October 2006 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/talking_point/5404816.stm. 

63 BBC News, 10 September 2006 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/5331896.stm. 

64 BBC News, 27 October 2006 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/americas/6090060.stm. 

65 Human Rights Watch http://hrw.org/english/docs/2006/08/11/austra13964.htm. 
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 على طاليب اللجوء السياسي ١٩٥١ة يف السنوات اخلمسني األخرية اتفاقية عام وقد طّبقت دول كثري. بالنظام العام
إعالن اللجنة الوزارية " (الشخص الذي يعترب مستوفياً لشروط احلصول على اللجوء ألسباب إنسانية"اآلخرين مثل 

جئني، بشكل كبري ووّسعت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال). ١٩٧٧جمللس أوروبا بشأن اللجوء اإلقليمي لعام 
من الناحية العملية، نطاق فئات األشخاص الذين يهّمها شأهنم، وذلك ملساعدة ومحاية املشردين داخلياً يف الوقت  

ومع ذلك، مل ُتراَع فعلياً انتهاكات احلقوق . )٦٦(احلاضـر، أو األشـخاص عدميـي اجلنسـية، أو طاليب اللجوء       
 . ذلك احلق يف التحرر من اجلوعاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف

إذ ال ينبغي اخللط بني فئة الالجئني بسبب اجلوع  : ويشـدد املقـرر اخلـاص على هذه النقطة اجلوهرية          -٦٣
فالالجئ االقتصادي قد يكون أحد األشخاص الذين ينشدون        ". الالجئون االقتصاديون "والفئات األخرى املسماة    

. أما الالجئ بسبب اجلوع فال ينتقل طوعاً. ويقومون هبذا األمر طوعاً. آخرحياة أفضل عن طريق اهلجرة إىل بلد    
وهو ال ميلك اخليار، خاصة عندما      . فاجلوع يهدد حياته وحياة عائلته بشكل مباشر      . إذ إنـه ُيـرغَم على اهلرب      

 منطقة الساحل ٢٠٠٥ على سبيل املثال، اجملاعة اليت أصابت يف عام(َتضرب اجملاعة بلداً بكامله أو منطقة بكاملها 
 .، والالجئون بسبب اجلوع ال خيار آخر أمامهم سوى اهلرب عرب احلدود الدولية)يف أفريقيا جنوب الصحراء

 من العهد ١١وقد اعترفت املادة . لكل كائن بشري احلق يف الغذاء واحلق األساسي يف التحرر من اجلوع -٦٤
والثقافية، فضالً عن الكثري من الصكوك الدولية األخرى، هبذين         الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      

وسبق للمقرر اخلاص أن عرض، يف العديد من تقاريره . احلقّني من دون أي قيد ذي صلة باإلقليم أو باالختصاص        
: باالختصاص، النتائج القانونية املترتبة على انتفاء القيود ذات الصلة باإلقليم أو )E/CN.4/2006/44انظر (السابقة 

 الناس الذين يعيشون ضمن نطاق واليتها أو يف البلدان جلميعفالدول ُملزمة باحترام ومحاية وإعمال احلق يف الغذاء 
ويعين هذا األمر، يف هذا السياق اخلاص، أن على احلكومات التزاماً قانونياً مبساعدة الالجئني من اجلوع، . األخرى

 .ضعهمبصرف النظر عن بلدهم األصلي أو و

ومع ذلك، تعترب أغلب احلكومات أن قيام الناس بعبور احلدود الدولية لكي يتحرروا من اجلوع، أمراً غري  -٦٥
إذ أن أفضل ما ُيمكن عمله مع من يهرب من اجلوع هو . ويرى املقرر اخلاص هذا الرد عار على اإلنسانية. قانوين

ؤقت، وكذلك االعتراف على األمد الطويل بأنه الجئ له  االعتراف حبقه يف طلب اللجوء وطلب محاية اللجوء امل
ومن غري املربر احتجاز اهلاربني من اجلوع ومن ثََم ترحيلهم إىل إقليم ستستِمر فيه . احلـق يف احلمايـة الدولـية      

مييز ليس مثة ما : "وكما بينت حقاً املفوضية السامية حلقوق اإلنسان. معاناهتم من اجلوع ومن نقص التغذية املزمن
 .)٦٧("إنساناً يواجه املوت من اجملاعة عن إنسان آخر مهدد باإلعدام بإجراءات موجزة بسبب معتقداته السياسية

ويفيد هذا املبدأ بأنه ال جيوز رفض أو        . إن مبدأ عدم اإلعادة القسرية مبدأٌ راسخ متاماً يف القانون الدويل           -٦٦
وبناء عليه، ناشد   . ته أو سالمته اجلسدية أو حريته مهددة      إعـادة أو ترحيل أي شخص إىل إقليم تكون فيه حيا          

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، منفرد                 

                                                      

66 See note 47 above. 
67 OHCHR, Fact Sheet 20, Human Rights and Refugees. 
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د أو أقاليم  مببدأ عدم اإلعادة القسرية تقيداً دقيقاً وبأال تبعد أي شخص إىل حدو       تتقيد"نـواك، مجيع احلكومات     
يكون فيها عرضة فيها خلطر انتهاكات حقوق اإلنسان، بغض النظر عما إذا كان قد مت االعتراف أم مل يعترف به  

 ).٥٢ الفقرة ،A/60/316" (رمسياً كالجئ

والـيوم، مـن األمهـية مبكـان أن جيري توسيع نطاق هذه احلماية لتشمل محاية الالجئني من اجلوع،                    -٦٧
. م على األقل احلق يف طلب اللجوء، لكن فوراً، واحلق يف احلصول على محاية يف اللجوء املؤقتولالعتراف بأن هل

ومـن الضروري على األمد الطويل، أثناء حتديد الالجئني، مراعاة أكثر االنتهاكات جسامة للحقوق االقتصادية               
 هلذه الغاية، ينبغي على الدول أن تنظر يف وحتقيقاً. واالجتماعية، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت تتعلق باحلق يف الغذاء

إمكانـية توسيع نطاق تعريف الالجئني، سواء من خالل مراجعة الصكوك الدولية القائمة، أم من خالل اعتماد                 
صـكوك جديـدة حلمايـة مجيع الالجئني، وأولئك الفارين من االنتهاكات اجلسيمة حلقوقهم املدنية والسياسية              

 .اً من االنتهاكات اجلسيمة حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوكذلك الذين يفرون هرب

  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

إن استئصال اجلوع والقضاء على انتهاكات حق اإلنسان يف الغذاء مها ذَوا أولوية ملحة أمام احلكومات                 -٦٨
 مضى، أن يعاين األطفال والنساء والرجال من فمن غري املقبول، يف عامل أكثره ثراًء من أي وقت    . يف يومـنا هذا   

كمـا أن اجلوع وعدم توفر املوارد اإلنتاجية الكافية للناس كي يتمكنوا من إطعام أنفسهم،               . اجلـوع واجملاعـة   
سيؤديان دوماً إىل نشوب النـزاعات وإىل إجبار األطفال على ترك مدارسهم ليمارسوا العمل القسري مبا يف ذلك 

على أن الرّد ال يكون     . وسيواصل اجلوع أيضاً إرغام الناس على اهلرب من بلداهنم        . وات املسلحة جتنيدهم يف الق  
بل ينبغي أن يتمثل يف اختاذ إجراءات مباشرة الحترام ومحاية وإعمال احلق . بتجرمي أولئك الذين يعانون من اجلوع

 .يف الغذاء لكل كائن بشري

 :ةويقدم املقرر اخلاص التوصيات التالي -٦٩

يـتعني عـلى احلكومـات، يف إعماهلا للحق يف الغذاء على الصعيد الوطين، أن حتذو حذو                  )أ( 
ويشجع . حكومات الربازيل، وبوليفيا، وجنوب أفريقيا، وغواتيماال، ومجهورية فنـزويال البوليفارية، واهلند         

 للجميع، مبا يف ذلك، أضعف      املقرر اخلاص احلكومات على اعتماد أطر قانونية مالئمة لتضمن احلق يف الغذاء           
وينبغي أن ينطوي هذا األمر على تعريف واضح للحق يف الغذاء           . فـئات الـناس، عـلى وجـه اخلصوص        

ولاللتزامات اليت قطعتها احلكومات باحترام ومحاية وإعمال احلق يف الغذاء، من دون متييز، ناهيك عن توفري                
 فياً؛آليات إشراف راسخة ومستقلة وُمَمَولة متويالً كا

وينبغي أن  . ينـبغي أن تـتخذ مجيع احلكومات خطوات مباشرة للقضاء على جوع األطفال             )ب( 
يشـمل ذلـك بـرامج تتصدى ملسائل األمن الغذائي وتأمني سبل كافية للمعيشة، ناهيك عن مسائل األمن                

ج الوجبة وال بد من جعل برام   . الـتغذوي، خاصـة نقـص فيتامني ألف واحلديد واليود والترويج للرضاعة           
وجيب تصميم برامج خاصة للمائة واألربعني مليون . املدرسية عاّمةً ومن ضمان التغذية الكافية جلميع األطفال

 طفل دون سن الثانية عشرة ممن ال تتوفر هلم مدارس حىت اآلن؛
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وجيـب عـلى احلكومات والوكاالت الدولية أن تضمن العبور اآلمن وفقاً للقانون اإلنساين       )ج( 
يل كما جيب ضمان أن تستويف مساعدات اإلغاثة االحتياجات اخلاصة بالعائالت وبأوالدهم من الغذاء              الـدو 

 والتغذية يف حاالت الطوارئ مثل النـزاعات والكوارث الطبيعية؛

جيـب عـلى مجيع القوات املسلحة احلكومية وغري احلكومية أن تتوقف عن جتنيد األطفال                )د( 
 أخرى، وأن تقوم بعتق األطفال الذين ال يزالون يف خدمتها، وال بد أيضاً من اختاذ                كمحاربني أو للقيام مبهامّ   

 تدابري لتجنب جتنيد األطفال احملاربني الذين ُيرغمون على هذا األمر بسبب اجلوع؛

ينـبغي جلمـيع احلكومات والوكاالت الدولية أن تعاجل أسباب اهلجرة والرتاع املسلح من               )ه( 
بإعمال احلق يف الغذاء يف بلدان ال خيار للناس فيها سوى اهلرب أو يف بلدان ُيجَبر أطفاهلا جذورها، وأن تقوم 

 على االلتحاق باجملموعات املسلحة من أجل احلصول على الغذاء ألنفسهم ولعائالهتم؛

يتعني على الدول أن متتنع عن ترحيل من هربوا من بلداهنم بسبب اجلوع وانتهاكات احلق يف  )و( 
وينـبغي للدول أن تراعي احلماية القانونية للمرغمني على اهلرب ألسباب ذات صلة باالنتهاكات              . اءالغـذ 

اجلسـيمة حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك انتهاكات احلق يف الغذاء، سواء من خالل مراجعة                
 . جديدةالصكوك الدولية القائمة املتعلقة حبماية الالجئني أم من خالل اعتماد صكوك

 من العهد الدويل اخلاص ١١إذ إن املادة . مجيع احلكومات مسؤولة عن احترام احلق يف الغذاء )ز( 
 للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     ١٢بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليق العام رقم         

حيتم على مجيع الدول األعضاء احترام احلق يف الغذاء والثقافية، يرّتبان التزاماً يتجاوز حدود الوالية اإلقليمية، 
وجيب أن تشمل هذه املسؤولية مبدأ عدم الترحيل القسري للناس . جلميع البشر، بصرف النظر عن جنسيتهم    

وينبغي أال تقوم احلكومات بطرد أي شخص أو إعادته أو ترحيله إىل دولة             . الذين سُتهَدد حياهتم إذا ُرحِّلوا    
ـ     ت هنالك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأنه سيواجه خطر املعاناة من اجلوع أو من نقص               أخـرى إذا كان

وينبغي للحكومات أن تعترف حبق الالجئني بدافع من اجلوع . التغذية املزمن أو خطر انتهاكات احلق يف الغذاء
 .يف طلب اللجوء واحلق يف اللجوء املؤقت أثناء اجملاعة

 ـ ـ ـ ـ ـ


