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  جملس حقوق اإلنسان
  التاسعةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

، )* اإلسـالمية  -مجهوريـة   (، إيـران    *ذربيجان، أملانيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا    أ
، *، بوتـسوانا  *، بنغالديش، بنمـا   *، بلجيكا *ا، البحرين، الربتغال  ـ، إيطالي *آيرلندا

، *، اجلزائر *، تشاد *، تركيا *، بيالروس *بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، بريو     
، مجهوريـة كوريـا الـشعبية       *، اجلمهورية العربية السورية   *ية العربية الليبية  اجلماهري

، *، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    *، مجهورية الكونغو الدميقراطية   *الدميقراطية
، سويسرا،  *، السودان *، سلوفينيا، سنغافورة  *، سري النكا  *، زمبابوي *جيبويت، زامبيا 

 -مجهوريـة   ( فرتويـال ،  *فلـسطني ، فرنـسا، الفلـبني،      *ا، غيني *غابون، غواتيماال 
، كوبـا،  *، قطـر، الكـامريون، كرواتيـا    *، قربص *، فييت نام  *، فنلندا )*البوليفارية
، املكـسيك،   *، ماليزيا، مدغشقر، املغـرب    *، ليسوتو *، لكسمربغ *، كينيا *الكونغو

  ، *، نيبال*، النمسا*ويج، النر*، موناكو*، موزامبيق*اململكة العربية السعودية، موريتانيا
 مشروع قرار *: ، هولندا، اليونان*، هندوراس*هاييت نيكاراغوا،                

متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة بالتأثري           - /... ٩
   للجميع احلق يف الغذاءمالأزمة الغذاء العاملية على إعلتفاقم  السليب

  ،ق اإلنسانإن جملس حقو

،  املعتمدة يف إطار األمم املتحدة     السابقة بشأن احلق يف الغذاء    واملقررات  مجيع القرارات   عيـد تأكيد   إذ ي 
  ،٢٠٠٨مايو / أيار٢٢ املؤرخ ٧/١- دإ اجمللسوال سيما قرار 
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املتمثل يف  وال سيما اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية         ،  إعالن األمم املتحدة لأللفية   إىل   وإذ يشري 
  ،٢٠١٥القضاء على اجلوع والفقر املدقع حبلول عام 

حتديات تغري املناخ والطاقـة      و املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي      بنتائج  يط علماً   وإذ حي 
   يف روما،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ إىل ٣ الذي عقد يف الفترة من األحيائية

ن مراعاة منظور حقوق اإلنسان على املستويات الـوطين واإلقليمـي           العمل لضما  لىعوقد عقد العزم    
  والدويل يف التدابري املتخذة للتصدي ألزمة الغذاء العاملية احلالية،

األسباب اجلذريـة   : حق اإلنسان يف الغذاء وأزمة الغذاء العاملية      " بعقد حلقة النقاش املعنونة      وإذ يرحب 
  ،٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩يويورك يف ، اليت عقدت يف ن"وسبل التصدي لألزمة

  بفرقة العمل اليت أنشأها األمني العام، ويؤيد مواصلة األمني العام جهوده يف هذا الصدد،وإذ ينوه 

هيكلية زمة الغذاء العاملية احلالية، اليت نشأت عن تضافر عدة عوامل رئيسية،            أل بالطابع املعقد    وإذ يسلِّم 
املناخ على التصحر وتغري اجلفاف والتدهور البيئي و  مبجموعة عوامل منهاضاًأيتأثرت سلباً  و،وظرفية على السواء

أيضاً بأن مواجهة التهديـدات     م  ، وإذ يسلّ   الالزمة بيعية واالفتقار إىل التكنولوجيا   العاملي والكوارث الط  الصعيد  
  دويل ككل،ألمن الغذائي تتطلب التزاماً قوياً من جانب احلكومات الوطنية واجملتمع اللالرئيسية 

  وحييط علماً بتوصياته؛ (A/HRC/9/23)بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ينوه مع التقدير   -١

  ألن أزمة الغذاء العاملية احلالية ال تزال تقوض على حنو خطري إعمال احلق             يعرب عن بالغ القلق     - ٢
 يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منواً ملقام األوليف اسدس سكان العامل، وفيما خيص ال سيما   يف الغذاء للجميع،    

  ؛ الغذائيوانعدام األمن التغذية اليت تعاين اجلوع وسوء

الدول على أن تراعي منظور حقوق اإلنسان عندما تقوم بوضع أو مراجعة استراتيجياهتا             يشجع    - ٣
ديد القطاعات السكانية حتوهو ما ميكن أن يشمل مجلة أمور منها  ،الوطنية إلعمال احلق يف الغذاء الكايف للجميع   

 إطار للحق يف الغذاء وحتديـد آليـات        ذاتمناسبة  النعدام األمن الغذائي واعتماد تشريعات وسياسات       املعرضة  
لضمان املساءلة لكي يتمكن أصحاب احلقوق من املطالبة حبقهم يف الغذاء ووضع آليات وعمليات تكفل مشاركة 

  ضعفاً، يف رسم هذه التشريعات والسياسات ورصدها؛همسيما أكثر حاب احلقوق، والأص

 مجيع الدول على االستثمار أو تشجيع االستثمار يف الزراعة واهلياكـل األساسـية       يشجع أيضاً   - ٤
  الغذاء؛ تأثراً باألزمة احلالية من ضمان إعمال حقها يفهاالفئات ضعفاً وأشدأكثر الريفية بطريقة تتيح متكني 

الدول، على املستوى الفردي وعن طريق التعاون واملساعدة علـى املـستوى الـدويل،              ب هبي  - ٥
تخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمـال       أن ت واملؤسسات املتعددة األطراف وسائر اجلهات املعنية ذات الصلة،         

أي سياسة أو تدبري ميكن أن يكون له اجعة مريف أن تنظر احلق يف الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، و
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تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما حق كل إنسان يف أن يعيش يف مأمن من اجلوع، وذلك قبل وضع 
 ؛مثل هذه السياسة أو هذا التدبري

غذائية  لتلبية االحتياجات الاها تبذل قصار أنه يقع على عاتق الدول التزام أساسي بأنيشدد على  - ٦
وسائل منها تعزيز برامج مكافحة سوء التغذية لدى باحليوية لسكاهنا، وخباصة احتياجات الفئات واألسر الضعيفة، 

األم والطفل، وزيادة اإلنتاج احمللي هلذا الغرض، بينما ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم، عن طريق استجابة منسقة                 
قليمية من حيث توفري املساعدة الالزمة لزيادة إنتاج األغذية، وخباصة وبناء على الطلب، بدعم اجلهود الوطنية واإل

تقدمي املساعدة لتطوير زراعة احملاصيل الغذائية، وتقدمي       و ونقل التكنولوجيا،    ،عن طريق املساعدة اإلمنائية الزراعية    
 عد مراعاة املنظور اجلنساين؛مع التركيز بصفة خاصة على ُب ،املعونة الغذائية

مجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة على أن تراعي منظور حقوق اإلنـسان              يشجع  - ٧
 الغذائي؛بشأن األمن دراسات وحبوث وتقارير وقرارات ما تعده من واحلاجة إىل إعمال احلق يف الغذاء للجميع يف 

ومتابعة األزمة الغذائيـة    املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن يواصل تعزيز احلق يف الغذاء             يطلب إىل     -٨
العاملية احلالية يف مجيع املنتديات ذات الصلة، وبوجه خاص يف إطار األمم املتحدة ومجيع املنظمات والوكاالت الدوليـة                  

 ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة من أجل اإلسهام يف حتديد السبل الكفيلة بإنفاذ احلق يف الغذاء؛

خلاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللس يف دورته الثانيـة               إىل املقرر ا   يطلب أيضاً   - ٩
التقدم احملرز والعقبات القائمة فيما يتعلق بتنفيذ التدابري وأفضل املمارسات اليت تعتمدها            عن   مبا يف ذلك     ،عشرة

 الدول على املستوى الوطين من أجل التصدي ألزمة الغذاء العاملية؛

وجـه عنايـة مجيـع املنظمـات       تحلقوق اإلنسان أن     األمم املتحدة السامية     ةمفوضطلب إىل   ي  - ١٠
 والوكاالت الدولية ذات الصلة إىل هذا القرار؛

  .تنفيذ هذا القرارعلى مطلعاً  أن يبقى يقرر  - ١١

 -  -  -  -  -  


