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                جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال ٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 تماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالج

            ، إيطاليا،    )*          اإلسالمية -        مجهورية   (                     ، أوروغواي، إيران     *                    أذربـيجان، إسبانيا  
  ،  *         ، اجلزائر  *       ، تونس  *        ، تركيا  *         ، تايلند  *               ، بريو، بيالروس   *         ، بلجيكا  *       الربتغال

                  ، جنوب أفريقيا،    *                        ، اجلمهورية الدومينيكية   *                            مجهوريـة ترتانـيا املـتحدة     
             ، غواتيماال،   *                ، سويسرا، شيلي   *                            ، سـري النكـا، السلفادور      *         زمـبابوي 

            ، املكسيك،   *         ، لكسمربغ  *        ، كينيا  *                 ، كوبا، الكونغو   *         ، فنلندا  *         فـنـزويال 
                مشروع قرار منقح  :  *                                                             نيكاراغوا، هاييت

  والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء-/...٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                        مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان يف مسألة احلق يف الغذاء،   يد             إذ يعيد تأك   
    ١٨ /    ٢٠٠٥                             وقرار جلنة حقوق اإلنسان          ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩          املؤرخ      ١٦٣ /  ٦١                                مبا فيها قرار اجلمعية العامة      

  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٤      املؤرخ 

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة  ٦         الفقرة                  وإذ يضع يف اعتباره 

 
                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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  ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨         املؤرخني  ٢ / ٥   و ١ / ٥                        قراري جملس حقوق اإلنسان                 وإذ يضع يف حسبانه 

                                                                      ً     ً  بااللتزامات اليت قطعها اجملتمع الدويل بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية تنفيذاً كامالً،       ِّ وإذ يذكِّر 

    بل                         أن تستمر هذه األبعاد،            املرجح                       عاملية، وبأن من                                 ً      وانعدام األمن الغذائي أبعاداً        اجلوع   يت    ملشكل     بأن     ِّ   يسـلِّم      وإذ 
          ومتضافرة،                      تخذ تدابري عاجلة وحامسة                               ُ على حنو خطري يف بعض املناطق ما مل ُت       تتفاقم     وأن 

            نصبه بصفته                                       ّ                                                      مبـا اضطلع به السيد جان زيغلر من عمل قّيم ومبا أظهره من التزام أثناء شغله م                       يرحـب  - ١ 
                                            صاحب الوالية األول من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛

  :                                                                   متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ملدة ثالث سنوات من أجل ما يلي     يقرر  - ٢ 

                                                                                                          تعزيـز اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء واعتماد تدابري على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من                 ) أ ( 
      على      ً  متاماً                                      ً  إنسان يف التحرر من اجلوع لكي يكون قادراً   لكل                             الغذاء الكايف واحلق األساسي    يف              كل إنسان      حق   ل           أجل إعما 

  ؛        والعقلية        البدنية                         النمو واحلفاظ على قدراته 

                                                                           حبث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال احلق يف الغذاء؛  ) ب ( 

              ُ                               ً                                ظور اجلنساين والُبعد العمري يف تنفيذ الوالية، نظراً لتعرض النساء واألطفال                                       مواصـلة تعميم مراعاة املن      ) ج ( 
                                                  بشكل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقر؛

                                           من األهداف اإلمنائية لأللفية واملتمثل يف        ١                                                       تقـدمي مقترحات ميكن أن تساعد على حتقيق اهلدف رقم             ) د ( 
                                       ، وكذلك إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما من     ٢٠١٥                    إىل النصف حبلول عام                                              خفـض نسـبة الناس الذين يعانون اجلوع         

                                    الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن            الوطنية                      تعزيـز اإلجراءات                                                              خـالل مـراعاة دور املسـاعدة والـتعاون الدولـيني يف           
  ؛         املستدام       الغذائي

         بصورة               حق يف الغذاء                    اإلعمال الكامل لل               ها من أجل        اختاذ                                         تقـدمي توصـيات بشـأن اخلطوات املمكن             ) ه ( 
                     التمتع الكامل باحلق يف    إىل                           إىل حترر مجيع الناس من اجلوع و                       لتهيئة األوضاع اليت تؤدي                           ، مبا يف ذلك اختاذ خطوات           تدرجيية

  ؛           ملكافحة اجلوع                                               مع مراعاة الدروس املستفادة يف تنفيذ اخلطط الوطنية            وقت ممكن،     أقرب         الغذاء يف 

                                                               ع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، واللجنة                                   العمـل بالتعاون الوثيق مع مجي       ) و ( 
                                                                                                                     املعنـية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسع نطاق              

                                  تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف                                                                                           ممكن من املصاحل والتجارب، كل يف إطار واليتها، لكي تضع يف اعتبارها الكامل ضرورة             
                                                              الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

                                                                                                 مواصـلة املشـاركة واملسـامهة يف املؤمترات واألنشطة الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال احلق                 ) ز ( 
  .        يف الغذاء
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                                                أن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده جبميع                                                        جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص و              يهيـب  - ٣ 
                                         ً                                                                               املعلومـات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من الوفاء             

                بواليته بفعالية؛

                      ية واملالية الضرورية                     مجيع املوارد البشر        توفر     ن                                                   إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ           لب  يط - ٤ 
        فعال؛  حنو    على            أداء واليته                     لتمكني املقرر اخلاص من 

                      بتقرير هنائي شامل        ٢٠٠٨                                                                        املقرر اخلاص الذي ينتهي من إجناز واليته إىل موافاة اجمللس يف عام                    يدعـو  - ٥ 
          اصة باحلق                                                                                                           عمـا خيلـص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات، بعد مضي أكثر من ست سنوات على توليه الوالية اخل                  

          يف الغذاء؛

                                                                                أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف                               يؤكـد مـن جديد     - ٦ 
      نوفمرب  /                                                                                                                سـياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها اجمللس العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين                

                                                                                  احلق يف الغذاء للجميع، واإلسهام يف حتقيق األمن الغذائي، ومن مث توفري وسيلة                                                  متـثل أداة عملية لتعزيز إعمال          ٢٠٠٤
                                              ً                                        إضافية لبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛

        الثالثة           دورهتا                           إىل اجلمعية العامة يف                          عن تنفيذ هذا القرار                                  ً          إىل املقـرر اخلاص أن يقدم تقريراً             يطلـب  - ٧ 
       ً                    ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛    ٢٠٠٨                      والستني وإىل اجمللس يف عام 

  ،       عاهدات  امل                                                                               احلكومـات ووكـاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات                   يدعـو  - ٨ 
      مع       ً   كامالً       ً تعاوناً        لتعاون   ا    إىل                        وكذلك القطاع اخلاص،       ،                    املنظمات غري احلكومية                                              واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها        

                                                                 منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛    بطرق                               املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك 

  .                                                   النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال       مواصلة      يقرر  - ٩ 

- - - - - 

 


