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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  األربعونالدورة 

  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ - أبريل /نيسان ٢٨

  )١(األزمة الغذائية العاملية

  يانب

إن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يهوهلا االرتفاع السريع يف أسعار األغذية يف                - ١
 مجيع أحناء العامل، كما يثري جزعها الصعود الكبري يف أسعار الطاقة، األمران اللذان أفضيا إىل أزمة غذائية عاملية وما برحا                   

 غذاء كاٍف واحلق يف التحرر من اجلوع، كما يضّران بغريمها من حقوق اإلنسان لدى يؤثران تأثرياً ضاراً باحلق يف
  .ما يزيد عن املائة مليون إنسان

 مليون نسمة من    ٨٥٤وما برح العامل يشهد طيلة عدد مفرط من السنوات أزمة مزمنة يعاين فيها زهاء                 - ٢
  .ضروب سوء التغذية والنقص فيهاانعدام األمن الغذائي، بينما يعاين زهاء امللياري نسمة من 

ّز والذرة والقمح وما إليها    (إن أسعار السلع الغذائية األساسية        - ٣ قد ارتفعت يف مجيع أحناء العـامل       ) كاألُر
وأشد سكان العامل فقراً هم أشدهم تأثراً بذلك، حيث إهنم ينفقون أصالً ما يصل              .  يف املائة  ٦٠بنسب تصل إىل    

  . يف املائة يف العامل املتقدم٢٠دخلهم على األغذية، مقارنة بنسبة  يف املائة من ٨٠- ٦٠إىل 

وتعمل األزمة الغذائية على إبراز الترابط القائم فيما بني حقوق اإلنسان كافةً، حيث إن متتع اإلنسان حبقه   - ٤
  .ها احلق يف احلياةيف غذاء كاٍف ويف التحرر من اجلوع هو أمر ذو أمهية بالغة من أجل متتعه بسائر احلقوق، مبا في

 من  ٢٥إن اللجنة هتيب بالدول كافةً أن تعيد النظر فيما يتعّين عليها الوفاء به من التزامات مبقتضى أحكام املادة                     -٥
فبموجب .  والثقافية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية١١اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 
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حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي "ن العهد، تقّر الدول األطراف م) ١(١١املادة 
  ".حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية

يف احلق يف الغذاء الكا"بشأن احلق يف الغذاء الكايف، أن ) ١٩٩٩(١٢وتؤكد اللجنة، يف تعليقها العام رقم   - ٦
يرتبط ارتباطاً ال انفصام فيه بالكرامة املتأصلة يف اإلنسان، وهو حق ال غىن عنه للتمتع حبقوق اإلنسان األخـرى              

  .)٢(املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

إن الدول األطراف كافةً ملزمة بأن تكفل لكل شخص خيضع لواليتها اإلمكانية املاديـة واالقتـصادية                  - ٧
احلد األدىن من الغذاء األساسي، حبيث يكون كافياً ووافياً الحتياجاته الغذائية وآمناً، ويضمن له أن للحصول على 

  .)٣(يكون متحرراً من اجلوع

مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من "من العهد، تعترف الدول األطراف ) ٢(١١ومبوجب املادة   - ٨
الدول ملزمة أساساً باختاذ التدابري الالزمة للتخفيف من أثر "، أن ١٢م وتؤكد اللجنة، يف تعليقها العام رق". اجلوع

، حىت يف فترات الكوارث الطبيعية أو غريهـا مـن           ١١ من املادة    ٢اجلوع على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        
 ويف التحرر   دىن من املستويات األساسية للحق يف الغذاء الكايف       أل وأن املضمون األساسي، أو احلد ا      )٤("الكوارث

توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية االحتياجات التغذوية لألفراد، وخلّو الغذاء من املـواد          "من اجلوع، يعين    
الضارة وكونه مقبوالً يف سياق ثقايف معني، وإمكانية احلصول على الغذاء بطرق تتسم باالستدامة وال تعطل التمتع 

  .)٥("حبقوق اإلنسان األخرى

 الغذائية العامليـة    إلمداداتثل األزمة الغذائية الراهنة عجزاً عن الوفاء بالتزامات ضمان توزيع عادلٍ ل           ومت  - ٩
األزمة عن فشل السياسات الوطنية والدولية يف أن تكفل للجميع اإلمكانيـة            هذه   تنّمكما  .  االحتياجات حسب

  .املادية واالقتصادية للحصول على األغذية

فرادى من خالل تدابري    سواء   أن تتصدى لألسباب الفورية لألزمة الغذائية،        ول كافةً وهتيب اللجنة بالد    - ١٠
التحرر من ودولياً من خالل التعاون واملساعدة الدوليني على ضمان احلق يف احلصول على غذاء كاف           وأوطنية،  
جراء األزمة هي تـدابري ذات      املتضررين من   ووتنّوه اللجنة أن كثرياً من التدابري املتخذة ملساعدة الدول          . اجلوع

  .تؤيد وضعها فوراً موضع التنفيذهي طابع إنساين، و

  :وعليه، حتث اللجنة الدول على اختاذ إجراءات عاجلة، من بينها ما يلي  - ١١
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 مجلـة  ختـاذ العمل فوراً، فرادى ومن خالل املساعدة الدولية، على ضمان التحرر من اجلوع با      - 
يف وينبغي تقدمي املعونة اإلنسانية     . )٦(دون متييز وتوزيعها  سانية طارئة   تدابري، منها توفري معونة إن    

  موارد نقدية حيثما أمكن؛شكل 

غذائية، ينبغي احلرص على شراء األغذية حملياً حيثما أمكن، وعلى أالّ يصبح            العونة  املعند تقدمي     - 
. إلنتاجهـا حمليـاً  طاً بِّثَنتاج األغذية حملياً أو عامالً ُمإتقدمي هذه املعونة عامالً حافزاً على عدم    

ـ           األولوية وينبغي للبلدان املاحنة أن تويل     اء ّر، فيما تقدمه من مساعدة، ألشد الدول تـضرراً َج
  األزمة الغذائية؛

نتاج إاحلد من االرتفاع السريع يف أسعار األغذية، وذلك باختاذ مجلة تدابري، منها التشجيع على          - 
ملواد الغذائية األساسية احمللية من أجل االستهالك احمللي بدالً من حتويل أجود األراضي الزراعية              ا

نتاج الوقود الزراعي، فضالً    إ احملاصيل املستخدمة يف     ةعااملناسبة لزراعة احملاصيل الغذائية إىل زر     
ملضاربة يف الـسلع  مكافحة االعمل على نتاج الوقود، وإعن استخدام احملاصيل الغذائية من أجل    

  الغذائية األساسية؛

وضع آلية دولية للتنسيق من أجل مراقبة وتنسيق تدابري التصدي لألزمة الغذائية وضـمان التوزيـع                  - 
 ،ما يتخذ من تـدابري سياسـاتية      يتم، يف    الغذائية وفقاً لالحتياجات، وضمان أن       إلمداداتالعادل ل 

  .صول على غذاء كاٍف واحلق يف التحرر من اجلوعاحلرص على احترام ومحاية وإعمال احلق يف احل

كما هتيب اللجنة بالدول أن تويل اهتماماً ملا لألزمة من أسباب هيكلية أطول أجالً، وأن تركز اهتمامها                   - ١٢
على اخلطورة اليت تتصف هبا العوامل األساسية املسببة ملا هو سائد منذ أمد طويل من انعدام أمن غذائي ومن سوء 

  .ونقص تغذيةتغذية 

وحتث اللجنة الدول األطراف على أن تتصدى لألسباب اهليكلية على الصعيدين الوطين والدويل، وذلك                - ١٣
  :باختاذ تدابري من بينها ما يلي

إعادة النظر يف النظام التجاري العاملي املعمول به يف إطار منظمة التجارة العاملية، بغية ضمان أن   - 
زة للحق يف احلصول على غذاء كاٍف واحلق يف التحرر اعية العاملية معزِّتكون قواعد التجارة الزر

ضة هلذين احلقني، وخباصة يف البلـدان الناميـة         من اجلوع بدالً من أن تكون تلك القواعد مقوِّ        
  والبلدان املستوردة الصافية لألغذية؛

يف غذاء كاٍف ويف التحرر     تنفيذ استراتيجيات ملكافحة تغري املناخ العاملي ال تكون ضارة باحلق             - 
 من  ٢من اجلوع، بل تتوخى باألحرى تشجيع الزراعة املستدامة، حسبما تقتضيه أحكام املادة             

  تغري املناخ؛بشأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

                                                      

 .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )٦(



E/C.12/2008/1 
Page 4 

  

جيات لواالستثمار يف الزراعة الصغرية النطاق ويف املساحات املروّية الصغرية وغري ذلك من التكنو  - 
ة لتعزيز حق اجلميع يف غذاء كاٍف ويف التحرر من اجلوع، وذلك بطرق من بينها وضع توصيات               املناسب

  .)٧( موضع التنفيذ٢٠٠٨التقييم الدويل للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية لعام 

األخذ مببادئ حقوق اإلنسان وتطبيق هذه املبادئ، وخباصة ما يتصل منها باحلق يف غذاء كاٍف                 - 
 مسبقٍ للـسياسات املاليـة والتجاريـة        االضطالع بعمليات تقييمٍ  وذلك ب والتحرر من اجلوع،    

واإلمنائية على الصعيدين الوطين والدويل، لضمان أن االلتزامات املالية والتجاريـة واإلمنائيـة،             
ها من تعددة األطراف، املترتبة على تلك السياسات، ال تتعارض مع ما يترتب علياملومنها الثنائية 

  .التزامات دولية متعلقة حبقوق اإلنسان، وخباصة منها االلتزامات املنصوص عليها يف العهد

د رِلدعم اإلعمال املطَّ) الفاو(اخلطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة "تطبيق وتعزيز   - 
  .ة الراهنة، يف ضوء األزمة الغذائي"للحق يف غذاء كاٍف يف إطار األمن الغذائي الوطين

اً للغاية يف اإلعمال التام حلق اإلنسان شديدويف اخلتام، تؤكد اللجنة أن األزمة الغذائية العاملية تؤثر تأثرياً      - ١٤
مبقتضى   به الوفاء أن تفي مبا يتعني عليها        فهي هتيب بالدول كافةً    من مث،  و ؛يف غذاء كاٍف ويف التحرر من اجلوع      

  .ال حقوق اإلنسان األساسيةأحكام العهد من التزامات يف جم

 -  -  -  -  -  
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