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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 - شباط/فرباير 26
 من جدول األعمال 3البند 

 قتصةاييةة واالتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنيةة والسيايةي
 ةمبا يف ذلك احلق يف التنمي واالجتماعية والثقافية،

، تركيةةةا*، بةةة و، املتعةةةدية القوتيةةةا  * - بوليفيةةةا ليولةةةة، الربتغةةةا *، ابراغةةةوا *، أنغةةةوال، *إريةةة ا  
،  البوليفاريةة  - فنةزويال لمجهوريةة، الصة*، يولة فلسةني**، السورية* اجلمهورية العربية*، اجلزائر
 هاييت*: تشروع قرار، املكسيك، تصر، كواب

 احلق يف الغذاء .../٣٧  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيع القرارات السابقة للجمعية العامة وجملس حقووق اإلنسوان بشوان ا و   إذ يشري 

 ،يف الغذاء، عالوة على مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان بشان هذه املسالة
إىل الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان، اليت تناول فيهوا اجمللوس وإذ يشري أيضاً  

ارات لجميووع، وإىل قوور لالغووذاء  فوواقأ أةمووة الغووذاء العامليووة علووى إعمووال ا وو  يفابلتحليووا ار ر السوولبية لت
 12/10، و2008أيلول/سووبتمرب  18املورر   9/6، و2008أاير/مووايو  22املورر   7/1-اجمللوس إإ
 ،2009تشرين األول/أكتوبر  1املرر  

إىل اإلعووووالن العوووواملإل  قوووووق اإلنسووووان، الووووذ  يوووون  علووووى أن ل ووووا وإذ يشووووري كووووذل   
ىل غووذاء، وإشوو   ا وو  يف مسووتوة معيشووة ي فووإل لضوومان ال ووحة والرفاهووة لوو ،  ووا يف ذلوو  ال

ن األلفيووة، تحوودة بشووااإلعووالن العوواملإل اابوواص ابستجل ووال اجلوووغ وسوووء التغذيووة، وإعووالن األمووأ امل
جلووغ للوول قور املودقع وامن األهداف اإلمنائية لأللفية املتعل  ابلقضاء على الف 1وخباصة اهلدف 

سووتدامة املتعلقووة ، وخباصووة أهووداف التنميووة امل2030، وخطووة التنميووة املسووتدامة لعووام 2015م عووا
لوى عتدامة والقضواء اعة املسوابلقضاء على اجلوغ وتوفري األمن الغذائإل والتغذية احملسنة وتعزيز الزر 

 الفقر جبميع أش ال  يف كا م ان،
__________ 

 إولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
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قت وواإية واالجتماعيووة والثقافيووة إىل أح ووام العهوود الوودو  اابوواص اب قوووق اال وإذ يشووري 
 اليت يُعرتف فيها أبن ل ا إنسان ح  أساسإل يف أن ي ون يف مامن من اجلوغ،

إعالن روما بشان األمن الغوذائإل العواملإل، وخطوة عموا مورقر القموة  وإذ يضع يف اعتباره 
، 1996وفمرب العاملإل لألغذية، اليت اعتمودت يف مورقر القموة العواملإل لألغذيوة يف تشورين الثوا /ن

 13وإعوووووالن مووووورقر القموووووة العووووواملإل لألغذيوووووةل يوووووس سووووونوات بعووووود االنعقووووواإ، الوووووذ  اعتمووووود يف 
تشوورين  16، وإعووالن موورقر القمووة العوواملإل لألموون الغووذائإل، الووذ  اعتموود يف 2002حزيران/يونيوو  
 ،2009الثا /نوفمرب 

جيهيوووة الطوعيوووة لووودعأ أمهيوووة التوصووويات العمليوووة الووووارإة يف املبووواإ  التو  وإذ يركووود جمووودإاً  
اإلعمووال التوودرلإل للحوو  يف الغووذاء ال ووايف يف إلووار األموون الغووذائإل الووول ، الوويت اعتموودها جملووس 

، ويف إعوووالن روموووا عووون 2004منظموووة األغذيوووة والزراعوووة لألموووأ املتحووودة يف تشووورين الثوووا /نوفمرب 
 ،2014 تشرين الثا /نوفمرب 21التغذية وإلار عمل ، اللذين اعتمدا يف روما يف 

أبن ا   يف الغذاء قد اعورُتفف بو  علوى أنو  حو  كوا فورإ يف أن تتوار لو ،  فورإه  وإذ يقر 
أو مع غريه من األفراإ، السبا املاإية واالقت اإية للح ول، يف مجيع األوقات، على غذاء كاف 

الغذائيوووة ومالئوووأ ومغوووذ،  وووا يتفووو  موووع مجلوووة أموووور منهوووا ققافوووة الفووورإ ومعتقداتووو  وتقاليوووده وعاإاتووو  
وخيارات ، ويُنوتج  هوذا الغوذاء وُيسوتهلج  بشو ا مسوتدام،  وا افوة إم انيوة ا  وول علوى الغوذاء 

 لألجيال املقبلة،
مبووواإ  روموووا اابمسوووة املتعل فقوووة ابألمووون الغوووذائإل العووواملإل املسوووتدام،  وإذ يركووود مووون جديووود 

 الوارإة يف إعالن مرقر القمة العاملإل لألمن الغذائإل،
أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية مرتابطووة متشوواب ة وغووري قابلووة  ن جديد أيضاً وإذ يركد م 

للتجزئة، وأن  ال بد مون أن تُعامجوا علوى ال وعيد العواملإل علوى ـوو يُتوووخاى فيوو  العودل والسواسوية، 
 على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

أن وجوإ بيجلة سياسية واجتماعية واقت اإية مواتية ويسوإها  وإذ يركد من جديد كذل  
السووالم واالسووتقرار، علووى ال ووعيدين الووول  والوودو  معوواً، هووو املرت ووز األساسووإل الووذ  سوويم ن 

  الدول من إعطاء األولوية املناسبة لألمن الغذائإل والقضاء على الفقر،
اجملتموع الودو  ـوو إحوراة تقودم على اختواذ خطووات جديودة للودفع ابلتوزام  وت ميماً من  

ملموووووس يف إعمووووال ا وووو  يف الغووووذاء ببووووذل جهوووود متزايوووود ومتواصووووا يف جمووووال التعوووواون والتضووووامن 
 الدوليني هبدف بناء مستقبا مشرتك لإلنسانية،

أتكيوود ووورورة أال ُيسووت دم الغووذاء كوواإاة للضوووغو السياسوووإل أو االقت ووواإ ،  وإذ ي وورر 
روموووا بشوووان األمووون الغوووذائإل العووواملإل وإعوووالن مووورقر القموووة العووواملإل  علوووى النحوووو املووووبني يف إعوووالن

لألغذيووووةل يووووس سوووونوات بعوووود االنعقوووواإ، وإذ يركوووود موووون جديوووود يف هووووذا ال وووودإ أمهيووووة التعوووواون 
والتضووامن الوودوليني، وووورورة اإلحجووام عوون اختوواذ توودابري موون جانوول واحوود ال تتفوو  مووع القووانون 

 األمن الغذائإل والتغذو  لل طر،الدو  وميثاق األمأ املتحدة وتُعر فض 
أبن كووووا إولووووة لوووول عليهووووا أن تعتموووود اسوووورتاتيجية تتناسوووول مووووع موارإهووووا  واقتناعوووواً منوووو  

وقوودرا ا لتحقيوو  األهووداف ااباصووة هبووا يف سووياق تنفيووذ التوصوويات الوووارإة يف إعووالن رومووا بشووان 
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عاون يف الوقت نفس  على األمن الغذائإل العاملإل وخطة عما مرقر القمة العاملإل لألغذية، وأن تت
ال عيدين اإلقليمإل والودو  مون أجوا إلواإ حلوول مجاعيوة ملسوائا األمون الغوذائإل العامليوة يف عوا  
يتزايد في  الورتابو بوني املرسسوات واجملتمعوات واالقت واإات، ويشو ا فيو  تنسوي  اجلهووإ وتقاسوأ 

 ورورايً، املسروليات أمراً 
ئإل مسورولية ولنيوة، وأن أ  خطوة ملواجهوة  ودايت أن األمون الغوذا وإذ يركد من جديد 

األمن الغذائإل لل أن ت تسإل لابعاً ولنياً يف صياغتها وت ميمها ومل يتها وقياإ ا، وأن تُبىن 
علووى التشوواور مووع مجيووع اجلهووات املعنيووة الرئيسووية، وإذ يوودرك موودة االلتووزام بتعزيووز النظووام املتعوودإ 

 وتعزيز السياسات امل رسة مل افحة اجلوغ وسوء التغذية، األلراف فيما يتعل  بتوجي  املوارإ
ابلبعووود العووواملإل ملشووواكا اجلووووغ وانعووودام األمووون الغوووذائإل وسووووء التغذيوووة، رغوووأ  وإذ يسووول أ 

اجلهووإ املبذولوة ورغووأ  قيو  بعووئ النتوائ  اإللابيووة، وبعودم إحوراة تقوودم كواف  يف جمووال ا ود موون 
ى ـووو خطووري يف بعووئ املنووال  مووا   تُت ووذ إجووراءات اجلوووغ، وأبن تلوو  املشوواكا قوود تتفوواقأ علوو

 عاجلة وحامسة ومتضافرة،
أ أيضوواً   بطووابع التعقيوود يف حالووة انعوودام األموون الغووذائإل واحتمووال  وودإها نتيجووة  وإذ يُسوول ف

تضووافر عوودة عوامووا رئيسووية، موون قبيووا أتقووري األةمووة املاليووة واالقت وواإية العامليووة، والتوودهور البيجلووإل، 
ر تغوووري املنوووا  العووواملإل، وكوووذل  الفقووور، وال ووووارع الطبيعيوووة، والنزاعوووات املسووولحة، والت وووحر وآ 

واجلفوواف، وتقلوول أسووعار السوولع األساسووية وانعوودام الت نولوجيووا املناسووبة واالسووتثمار وتوودابري بنوواء 
القوودرات الالةمووة ملواجهووة آ ر تلوو  األةمووة يف العديوود موون البلوودان، وال سوويما يف البلوودان الناميووة 

والدول اجلزرية ال غرية النامية، واب اجة إىل التماس  والتعواون بوني املرسسوات  ا البلدان منواً وأق
 الدولية على ال عيد العاملإل، 

اب اجوووة امللحوووة إىل مسووواعدة بعوووئ البلووودان األفريقيوووة املهووودإة لالوووة  وإذ يسووولأ كوووذل  
اص، معظمهوووأ مووون النسووواء اجلفوواف واجلووووغ الشوووديد واجملاعوووة الووويت قووود توورقر علوووى ماليوووني األشووو 

 واأللفال، املعروني ابطر املوت،
علوى العموا لضومان أخوذ تعزيوز ووايوة وإعموال مجيوع حقووق اإلنسوان يف  وت ميماً من  

االعتبووار علووى ال ووعيد الووول  واإلقليمووإل والوودو  يف التوودابري املت ووذة ملعاجلووة مسووالة إعمووال ا وو  
 الغذاء، يف

إةاء عدإ ونطاق ال وارع الطبيعية واألموراض وحواالت انتشوار  وإذ يعرب عن قلق  العمي  
ارفوات النامجوة عوون النشواط البشوور ، واألقور السوولا لتغوري املنووا  وتفواقأ ار ر املرتتبووة علوى ذلوو  يف 
السوونوات األخوورية،  ووا أإة، مووع عوامووا أخوورة، إىل ت بوود خسووائر فاإحووة يف األروار وسووبا كسوول 

 راعإل واألمن الغذائإل والتغذو  لل طر، خاصة يف البلدان النامية،الرةق وعراض اإلنتاج الز 
على ا اجة إىل ةايإة املساعدة اإلمنائية الرمسية امل  ا وة للزراعوة، سوواء مون  وإذ يشدإ 

حيث قيمتها ا قيقية أو ح تها من جمموغ املساعدة اإلمنائية الرمسية، وإذ يسل أ لاجوة املوزارعني 
ال ووغرية واملتوسوطة ا جوأ يف البلودان الناميووة إىل الودعأ يف جموال ا  ووول مون أصوحاب ا يواةات 

 على املساعدة التقنية ونقا الت نولوجيا وبناء القدرات،
أ  اب اجوووة إىل ةايإة االسوووتثمارات ااباصوووة والعاموووة القابلوووة لالسوووتدامة يف جموووال  وإذ يسووول ف

 يف الغذاء،الزراعة من مجيع امل اإر ذات ال لة من أجا إعمال ا   
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إىل إقوووورار جلنووووة األموووون الغووووذائإل العوووواملإل يف إور ووووا الثامنووووة والثالقووووني املعقوووووإة  وإذ يشووووري 
 144وجملوووووس منظموووووة األغذيوووووة والزراعوووووة لألموووووأ املتحووووودة يف إورتووووو   2012أاير/موووووايو  11 يف

سوياق  للمباإ  التوجيهية الطوعية لإلإارة املسرولة  ياةة األراوإل وم وائد األمسواك والغواابت يف
 األمن الغذائإل الول ،

إىل مبوواإ  االسووتثمار املسوورول يف الوونظأ الزراعيووة والغذائيووة، الوويت أقر ووا  وإذ يشووري أيضوواً  
 ،2014جلنة األمن الغذائإل العاملإل يف إور ا ا اإية واألربعني املعقوإة يف تشرين األول/أكتوبر 

لتغذيووووة، الووووذ  استضووووافت  منظمووووة علووووى أمهيووووة املوووورقر الوووودو  الثووووا  املعوووو  اب وإذ يشووودإ 
تشورين  21إىل  19ال حة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة لألمأ املتحدة يف روما يف الفرتة مون 

وودت فيوو  وقيقتووان ختاميتووان رئيسوويتان مهووا إعووالن رومووا عوون التغذيووة 2014الثووا /نوفمرب  ، واعُتمف
 وإلار العما،

إل الزراعووإل وا فوواي عليوو  لضوومان األموون الغووذائإل أبمهيووة وايووة التنوووغ البيولوووج وإذ يسوول أ 
 وا   يف الغذاء للجميع،

ابلوودور الووذ  ترإيوو  منظمووة األغذيووة والزراعووة لألمووأ املتحوودة ابعتبارهووا  وإذ يسوولأ أيضوواً  
وكالة األمأ املتحدة الرئيسية املعنية ابلتنمية الريفية والزراعية، وبعملهوا يف جموال إعوأ جهووإ الودول 

صا إىل إعمال ا   يف الغوذاء إعموااًل كواماًل، بوسوائا منهوا تقودع املسواعدة التقنيوة األعضاء للتو 
 إىل البلدان النامية إعماً لتنفيذ ألر األولوايت الولنية،

إىل الوقيقوووة اابتاميوووة ملووورقر األموووأ املتحووودة للتنميوووة املسوووتدامة، املعنونوووة  املسوووتقبا  وإذ يشوووري 
، 2012يوليو  قوة/ 27املرر   66/288 قرارها الذ  ن بو إلي  ، اليت اعتمد ا اجلمعية العامة يف

 وإذ يركد من جديد املباإ  الوارإة فيها،
 ل راموة اإلنسوان ويتطلول مون أن اجلوغ يش ا إهانوة وانتهاكواً  يرك د من جديد -1 

 مث اعتماإ تدابري عاجلة على ال عيد الول  واإلقليمإل والدو  من أجا القضاء علي ؛
حوو  كووا شوو   يف ا  ووول علووى غووذاء مووامون وكوواف  يركوود موون جديوود أيضوواً  -2 

ومغذ  ،  ا يتف  مع ا   يف ا  ول علوى غوذاء كواف  وا و  األساسوإل ل وا شو   يف أن ي وون 
 من من اجلوغ، كإل يتم ن من النمو على ـو كاما وا فاي على قدرات  البدنية والعقلية؛يف ما

أنووو  مووون غوووري املقبوووول أن ي وووون السوووبل يف حووووا  ن ووو  مجيوووع وفيوووات  يووورة -3 
األلفووووال إون سوووون اابامسووووة، وفقوووواً لتقووووديرات منظمووووة األمووووأ املتحوووودة للطفولووووة، راجعوووواً إىل قلووووة 

مليووون شوو   يف  815ماليووني لفووا سوونوايً، وأن يعووا  ةهوواء  3ء التغذيووة،  ووا يوووإ  ليوواة ةهووا
العووا ، وفقوواً لتقووديرات منظمووة األغذيووة والزراعووة لألمووأ املتحوودة، موون اجلوووغ املووزمن موون جووراء عوودم 
وجوإ ما ي فإل من الغذاء ليعيشووا حيواة نشوطة وسوليمة، كنتيجوة مون النتوائ  املرتتبوة علوى انعودام 

، وفقوواً ملنظمووة الزراعووة، علووى إنتوواج غووذاء ي فووإل األموون الغووذائإل، يف حووني أن   كوكوول األرض قوواإرف
 إللعام مجيع س ان العا ؛

ألن عوودإ اجليوواغ يف العووا  ال يووزال مرتفعوواً بشوو ا غووري  يعوورب عوون قلقوو  العميوو  -4 
مقبول وألن الغالبية العظمى من اجلياغ يعيشون يف البلدان النامية، وفقاً ملوا جواء يف تقريور منظموة 

  ؛2017األغذية والزراعة لألمأ املتحدة املعنون  حالة انعدام األمن الغذائإل يف العا  لعام 
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تمرار أتقوري أةمووة الغوذاء العامليوة يف إفوراة عواقول وخيمووة إةاء اسو يعورب عون قلقو  -5 
سيما يف البلدان الناميوة، وهوإل عواقول تفاقموت أكثور بفعوا  على الفجلات األشد فقراً ووعفاً، وال

األةمووة املاليووة واالقت وواإية العامليووة، وإةاء أتقووري هووذه األةمووة بوجوو  خوواص علووى العديوود موون البلوودان 
 ة لألغذية، وخباصة أقا البلدان منواً؛النامية املستورإة ال افي

ألن النسووواء يسوووامهن يف إنتووواج أكثووور مووون ن ووو  الغلوووة  يعووورب عووون قلقووو  البوووال  -6 
يف املائووة موون عوودإ اجليوواغ يف العووا ، وألن اجلوووغ  70الغذائيووة يف العووا  ويشوو لن يف الوقووت نفسوو  

والفتيوات ألسوباب تعوزة يف وانعدام األمن الغذائإل والفقر يرقر بش ا غري متناسل علوى النسواء 
جزء منها إىل انعدام املساواة بني اجلنسني والتمييز، وألن احتماالت وفاة الفتيات من جوراء سووء 
وع  احتمواالت وفواة الفتيوان يف كثوري مون  التغذية وأمراض الطفولة اليت مي ن الوقايوة منهوا تبلو  وف

وع   البلدان، وألن التقوديرات تشوري إىل أن عودإ النسواء الالئوإل يعوانني مون سووء التغذيوة ينواهز وف
 عدإ الرجال الذين يعانون من ؛

مجيووووع الوووودول علووووى تعموووويأ مراعوووواة املنظووووور اجلنسووووا  يف بوووورام  األموووون  يشووووجع -7 
الغووذائإل وعلووى اختوواذ إجووراءات للت وود  النعوودام املسوواواة بووني اجلنسووني والتمييووز ووود املوورأة ل ووأ 

ة إسووهام انعوودام املسوواواة والتمييووز يف سوووء تغذيووة النسوواء سوويما يف حالوو القووانون ول ووأ الواقووع، وال
والفتيوات، بسوبا منهوا اختواذ تودابري تضومن إعموال ا و  يف الغوذاء ابل اموا وابلتسواو ، وووومان 

يف ذلو   قتع النساء والفتيوات بفورص متسواوية يف ا  وول علوى ا مايوة االجتماعيوة واملووارإ،  وا
امتالك تل  املووارإ، وبفورص كاملوة ومتسواوية يف ا  وول علوى  الدخا واألراوإل واملياه وا   يف

خووودمات الرعايوووة ال وووحية والتعلووويأ والعلوووأ والت نولوجيوووا لتم يووونهن مووون إلعوووام أنفسوووهن وإلعوووام 
 القرار؛ أسرهن، ويشدإ يف هذا ال دإ على ا اجة إىل ق ني املرأة وتعزيز إورها يف عملية صنع

يوواةات ال وغرية ومزارعووإل ال فوواف والفالحووني يف أبمهيووة إو ر أصووحاب ا  يسولأ -8 
يف ذلووو  إور النسووواء واجملتمعوووات احملليوووة وجمتمعوووات الشوووعوب األصووولية، يف  البلووودان الناميوووة،  وووا

ووومان األموون الغووذائإل وا وود موون الفقوور وا فوواي علووى الوونظأ اإلي ولوجيووة، واب اجووة إىل تقوودع 
 املساعدة لتنميتهأ؛

ملعنيوة اب و  يف الغوذاء علوى مواصولة تعمويأ مراعواة منظوور املقوررة ااباصوة ا يشوجع -9 
جنسوووا  يف سوووياق االووووطالغ بواليتهوووا، ويشوووجع منظموووة األغذيوووة والزراعوووة لألموووأ املتحووودة ومجيوووع 
هيجلووات وآليووات األمووأ املتحوودة األخوورة املعنيووة  سوواليت  ا وو  يف الغووذاء وانعوودام األموون الغووذائإل علووى 

 ا وبراجمها وأنشطتها ذات ال لة، وتطبي  ذل  املنظور بفعالية؛إإماج منظور جنسا  يف سياسا 
ا اجوة إىل وومان أن ت وون بورام  تووفري غوذاء موامون وكواف  يركد من جديد -10 

 ومغذ   ومقبول من الناحية الثقافية برام  شاملة للجميع ويف متناول األش اص ذو  اإلعاقة؛
صا تدرلياً إىل اإلعموال ال اموا الدول على اختاذ خطوات هبدف التو  يشجع -11 

للح  يف الغذاء للجميع،  ا يف ذل  اختاذ خطوات ترموإل إىل تعزيوز الظوروف الالةموة لي وون كوا 
شوو   يف مووامن موون اجلوووغ وليتمتووع قتعوواً كوواماًل اب وو  يف الغووذاء، يف أقوورب وقووت   وون، وعلووى 

 خطو ولنية مل افحة اجلوغ؛ النظر، عند االقتضاء، يف إنشاء آليات مرسسية مناسبة واعتماإ
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ابلتقووودم الوووذ  أحووورة عووون لريووو  التعووواون بوووني بلووودان اجلنووووب يف البلووودان  يُقووور -12 
واملنووال  الناميووة فيمووا يت ووا ابألموون الغووذائإل وتنميووة اإلنتوواج الزراعووإل موون أجووا اإلعمووال ال امووا 

 للح  يف الغذاء؛
ور أيضواً  -13  قابلوة لالسووتدامة، الويت تشووما، أبمهيووة املمارسوات الزراعيووة التقليديوة ال يُقف

ووومن أشووياء أخوورة، الوونظأ التقليديووة لتوووفري البووذور جلهووات تشووما ال ثووري موون الشووعوب األصوولية 
 واجملتمعات احمللية؛

علووووى أن الوووودول مسوووورولة يف املقووووام األول عوووون تعزيووووز ا وووو  يف الغووووذاء  يشوووودإ -14 
منسووقة وعنوود الطلوول، التعوواون  ووايتوو ، وأن علووى اجملتمووع الوودو  أن يتووي ، عوون لريوو  اسووتجابة

الووودو  إعمووواً للجهووووإ الولنيوووة واإلقليميوووة بتقووودع املسووواعدة الالةموووة لوووزايإة إنتووواج الغوووذاء وفووورص 
ا  وول عليو ، وخباصووة عون لريو  املسوواعدة اإلمنائيوة الزراعيوة، ونقووا الت نولوجيوا واملسواعدة علووى 

و قي  األمن الغوذائإل، موع االهتموام بوجو    سني غلة احملاصيا الغذائية، وتقدع املعونة الغذائية،
خاص ابالحتياجات احملدإة للنساء والفتيات، وتعزيز الدعأ الالةم لتطووير ت نولوجيوات مالئموة، 
وإجراء لوع بشان اابدمات االستشارية الريفية، وتقدع الدعأ للح ول على خدمات التمويا 

 ض؛وأتمني الدعأ الالةم إلنشاء نظأ ومان حياةة األر 
ابلووودول، كووواًل علوووى حووودة أو مووون خوووالل التعووواون واملسووواعدة الووودوليني،  يهيووول -15 

وابملرسسووات املتعوودإة األلووراف وسووائر اجلهووات املعنيووة، أن تت ووذ مجيووع التوودابري الالةمووة لضوومان 
إعمال ا و  يف الغوذاء بوصوف  هودفاً أساسوياً مون أهوداف حقووق اإلنسوان، وأن تنظور يف مراجعوة 

دابري قد ترقر سولباً علوى إعموال ا و  يف الغوذاء، وخباصوة حو  كوا شو   يف أ  سياسات أو ت
 أن ي ون يف مامن من اجلوغ، قبا اعتماإ تل  السياسات أو التدابري؛

يف املائوووة مووون األشووو اص الوووذين يعوووانون مووون اجلووووغ يعيشوووون يف  70أن  يووودرك -16 
ال وغرية، وأن هورالء األشو اص  يف املائوة مونهأ هوأ مون أصوحاب املوزارغ 50املنال  الريفية، وأن 

معروووووون بوجوووو  خوووواص ابطوووور انعوووودام األموووون الغووووذائإل نظووووراً الرتفوووواغ ت لفووووة موووودخالت اإلنتوووواج 
واخنفووواض اإليووووراإات موووون املووووزارغ؛ وأن ا  ووووول علوووى األراوووووإل وامليوووواه والبووووذور واملوووووارإ الطبيعيووووة 

زراعيوووة املسوووتدامة األخووورة يشووو ا صوووعوابت متزايووودة تعووورتض فقوووراء املنتجوووني؛ وأن السياسوووات ال
واملراعية لنوغ اجلنس أإاة مهمة للنهوض إبصالر األراووإل واإلصوالر الزراعوإل ونظوامإل  االئتموان 
الريفوووإل والتوووامني الريفوووإل واملسووواعدة التقنيوووة وموووا يووورتبو بوووذل  مووون تووودابري ترموووإل إىل  قيووو  األمووون 

ال ويد واملرسسوات احملليوة، الغوذائإل والتنميوة الريفيوة؛ وأن إعوأ الودول ل وغار املوزارعني وجمتمعوات 
بطرق منها تيسري وصول منتجا أ إىل األسواق الولنية والدولية وق ني صغار املنتجني، وخباصوة 
 النساء، يف سالسا القيمة، هو عن رف أساسإل لتحقي  األمن الغذائإل وإعمال ا   يف الغذاء؛

منهوا بوذل جهووإ  على أمهية م افحوة اجلووغ يف املنوال  الريفيوة، بوسوائا يشدإ -17 
ولنيوووووة مدعوموووووة بشوووووراكات إوليوووووة مووووون أجوووووا وقووووو  الت وووووحر وتووووودهور األراووووووإل، وعووووون لريووووو  
االستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوج  خاص للت د  ابطر األراووإل اجلافوة، ويودعو يف 

 مون هذا ال دإ إىل التنفيذ ال اما التفاقية األمأ املتحدة مل افحة الت حر يف البلدان اليت تعا 
 اجلفاف الشديد و/أو من الت حر، وال سيما يف أفريقيا؛
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إىل إعووالن األمووأ املتحوودة بشووان حقوووق الشووعوب األصوولية، ويسوول أ أبن  يشووري -18 
هووأ العميوو  ة عوون قلقال ثووريين موون  ثلووإل الشووعوب األصوولية ومنظمووا أ قوود أعربوووا يف  افووا  تلفوو

 كووواماًل، اء قتعووواً ب األصووولية اب ووو  يف الغوووذبشووان العقبوووات وال وووعوابت الووويت تعووورتض قتوووع الشووعو 
ووود  املسووتمر ويهيوول ابلوودول أن تت ووذ إجووراءات للت وود  لتلوو  العقبووات وال ووعوابت وللتمييووز

 هذه الشعوب؛
ابلوقيقة اابتاميوة لالجتمواغ العوام الرفيوع املسوتوة للجمعيوة العاموة املعوروف  يرحل -19 

، واباللتوزام 2014أيلول/سوبتمرب  23و 22املعقووإ يف  ،(1)األصولية ابملورقر العواملإل املعو  ابلشوعوب
ابلعما، ابلتعاون مع الشعوب األصلية املعنية، وعند االقتضاء، على إلاإ سياسوات وبورام  ومووارإ 
رجف الشعوب األصولية، وأنشوطة ال فواف التقليديوة الويت تزاوهلوا، واقت واإا ا، وسوبا كسول  لدعأ حف

 ا؛عيشها، وأمنها الغذائإل، وتغذيته
إىل مجيوووووع الووووودول واجلهوووووات الفاعلوووووة يف القطووووواغ اابووووواص واملنظموووووات  يطلووووول -20 

إلعموووال تعزيوووز ا والوكووواالت الدوليوووة، كوووا يف حووودوإ واليتووو ، أن تراعوووإل بشووو ا كاموووا ا اجوووة إىل
 الفع ال للح  يف الغذاء للجميع؛

لوى للول اب اجة إىل تعزيز االلتزامات الولنية واملساعدة الدولية، بناًء ع يسلأ -21 
توو ، ويسوولأ اء ووايالبلوودان املتضووررة وابلتعوواون معهووا، موون أجووا اإلعمووال ال امووا للحوو  يف الغووذ
ر بيو أ ن إىل هجب فة خاصة اب اجة إىل إنشاء آليات ولنية  ماية األش اص الذين يضطجرو 
 غذاء؛  يف الوأراويهأ بسبل اجلوغ أو بسبل حاالت لوار  إنسانية ترقر على التمتع اب 

ا ركة املتنامية يف منال   تلفة مون العوا   واه اعتمواإ قووانني  مع التقدير يالحة -22 
 ماالً كامالً؛لجميع إعإلارية واسرتاتيجيات وتدابري ولنية إعماً جلهوإ إعمال ا   يف الغذاء ل

علوووى ا اجوووة إىل بوووذل اجلهووووإ  شووود املووووارإ التقنيوووة واملاليوووة مووون مجيوووع  يشووودإ -23 
جيووة ون اابار وخت ي ووها واسووت دامها علووى أمثووا وجوو ،  ووا يف ذلوو  ختفيوو  عوولء الوودي امل وواإر

 ذائإل املستدام؛ألمن الغاللبلدان النامية، وتعزيز اإلجراءات الولنية الرامية إىل تنفيذ سياسات 
إىل اابووروج ل وويلة مثموورة  ورهووا التنميووة موون املفاووووات التجاريووة الوويت  يوودعو -24 

ائيوة، ة الدوحوة اإلمنة مون جولوارة العامليوة، وال سويما فيموا يتعلو  ابملسوائا املتبقيو ريها منظمة التج
 لغذاء؛لح  يف اوذل  إسهاماً يف  يجلة الظروف الدولية اليت ق  ن من اإلعمال ال اما ل

علووى ووورورة أن تبووذل مجيووع الوودول ق ووارة جهوودها لتضوومن أال ي ووون  يشوودإ -25 
لدوليووة، آ ر لتجوارة ااع سياسوإل واقت واإ ،  وا يف ذلو  اتفاقوات لسياسوا ا الدوليوة الويت هلوا لواب

 سلبية على ا   يف الغذاء يف بلدان أخرة؛
املقووررة ااباصووة علووى مواصولة التعوواون مووع الوودول مون أجووا تعزيووز إسووهام  يشوجع -26 

خوذ موع األالقائموة،  ارليوات التعاون اإلمنائإل واملعونة الغذائية يف إعمال ا   يف الغذاء، يف إلوار
 آبراء مجيع اجلهات املعنية؛

إىل أمهيووة إعووالن نيويووورك بشووان العمووا موون أجووا م افحووة اجلوووغ والفقوور  يشووري -27 
 ويوصإل  واصلة اجلهوإ الرامية إىل إلاإ م اإر إوافية لتمويا م افحة اجلوغ والفقر؛

__________ 

 .69/2قرار اجلمعية العامة  (1)
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ر -28  ، 1996أبن الوعوإ اليت ُقطفعوت يف مورقر القموة العواملإل لألغذيوة، يف عوام  يُقف
ه يف ذ، وينوووو بشوووان خفوووئ عووودإ األشووو اص الوووذين يعوووانون مووون سووووء التغذيوووة إىل الن ووو    تُنفاووو
يوووع ة أخووورة مجالوقوووت نفسووو  ابجلهووووإ الووويت تبوووذهلا الووودول األعضووواء يف هوووذا ال ووودإ، ويووودعو مووور 

عطواء املعنيوة إىل إ وبراجمهوا الدوليوة ووكواالت األموأ املتحودة وصوناإيقهااملرسسات املالية واإلمنائيوة 
عووالن رومووا   عليوو  إاألولويووة إلعمووال ا وو  يف الغووذاء وتوووفري التمويووا الووالةم لووذل ، حسووبما يوون

ملسوتدامة وغريهوا مون مون أهوداف التنميوة ا 2بشان األمن الغذائإل العاملإل، ولبلوغ غاايت اهلودف 
 ألغذية والتغذية؛الغاايت املت لة اب

أن إإراج الوووودعأ الغووووذائإل والتغووووذو  يف اهلوووودف الرامووووإل إىل  جديوووود موووون يركوووود -29 
اجووا أ بيوة احتيوومان ح وول النواس كافوة يف مجيوع األوقوات علوى غوذاء كواف وموامون ومغوذ   لتل

 ما يرمإل إىلن جهد شامالتغذوية وأفضليا أ الغذائية كإل يعيشوا حياة نشطة وسليمة ميثا جزءاً 
يدة والسوا شورية/اإل سني ال حة العامة،  ا يف ذل  الت د  النتشوار فوريوس نقو  املناعوة الب

 واملالراي وأمراض أخرة؛
الدول على إعطاء أولويوة كافيوة إلعموال ا و  يف الغوذاء يف اسورتاتيجيا ا  اث -30 

 ونفقا ا اإلمنائية؛
ائيوة الدوليوة ابعتبارمهوا مسوامهة علوى أمهيوة التعواون الودو  واملسواعدة اإلمن يشدإ -31 

نية يف لغذائيوة اإلنسواسواعدة افعالة يف توسيع الزراعة و سينها وكفالة استدامتها البيجلية، وتقودع امل
ن الغوذائإل قيو  األموسياق األنشطة املت لة لاالت الطووار  مون أجوا إعموال ا و  يف الغوذاء و 

نفيوذ الوربام  كفالوة ت  رولة يف املقوام األول عوناملستدام، ويسولأ يف الوقوت نفسو  أبن كوا إولوة مسو
 واالسرتاتيجيات الولنية يف هذا ال دإ؛

ابلدول أن تلا النداء اإلنسا  العاجا املوج  من منظمة األمأ املتحودة  يهيل -32 
ارئوووة والتمويوووا عونوووة الطملسووواعدة البلووودان الووويت تواجووو  اجلفووواف واجلووووغ الشوووديد واجملاعوووة بتقووودع امل

فوووال، مليوووون شووو   حسووول التقوووديرات، معظمهوووأ مووون النسووواء واألل 20ويركووود أن العاجوووا، 
 معروون ابطر املوت يف حال عدم االستجابة فوراً؛

مجيع املنظمات الدولية ذات ال لة،  ا فيها البن  الودو  وصوندوق النقود  يدعو -33 
لغووذاء وووومان  وو  يف ااالوودو ، إىل مواصوولة تشووجيع السياسووات واملشوواريع الوويت هلووا أقوورف إلووا  يف 
لودول األعضواء ااتيجيات مراعاة الشركاء للحو  يف الغوذاء لودة تنفيوذ املشواريع املشورتكة، وإعوأ اسورت 
 ى إعمال ؛سلا عل الرامية إىل الوفاء اب   يف الغذاء وتفاإ  أ  إجراءات قد ي ون هلا أقر

وليوووة ووكووواالت املقوووررة ااباصوووة علوووى مواصووولة تعاوتوووا موووع املنظموووات الد يشوووجع -34 
ومووا مقووراً ت ووذ موون ر تاألمووأ املتحوودة وصووناإيقها وبراجمهووا ذات ال وولة، وال سوويما املرسسووات الوويت 

انم  ة الزراعية وبور  للتنميهلا،  ا يف ذل  منظمة األغذية والزراعة لألمأ املتحدة وال ندوق الدو 
ذه هوووو إلووووار يفغووووذاء األغذيووووة العوووواملإل، موووون أجووووا اإلسووووهام يف ووووومان مواصوووولة تعزيووووز ا وووو  يف ال
لوزراعيني يف العموال او املنظمات، وفقاً لوالية كا منها، ألغراض تشوما النهووض ب وغار املوزارعني 

 البلدان النامية ويف أقا البلدان منواً على حد  سواء؛
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 ؛(2)بتقرير املقررة ااباصة ايو علماً  -35 
 6/2تنفيذ والية املقررة ااباصة اليت أقرها جملس حقوق اإلنسان يف قوراره  يريد -36 
 ؛2007أيلول/سبتمرب  27املرر  

إىل األمووني العووام ومفوووض األموووأ املتحوودة السووامإل  قوووق اإلنسوووان أن  يطلوول -37 
إاء يف أاالسووتمرار  اباصووة موونيواصووال توووفري مجيووع املوووارإ البشوورية واملاليووة الالةمووة لتم ووني املقووررة ا

 مهام واليتها على ـو فعاال؛
جبميووووع ا  ومووووات أن تتعوووواون مووووع املقووووررة ااباصووووة وتسوووواعدها يف أإاء  يهيوووول -38 

لبا ووا بشووان ل تلبيووة يفمهمتهووا بتزويوودها جبميووع املعلومووات الالةمووة الوويت تطلبهووا وأن تنظوور جوودايً 
 ةايرة بلداتا لتم ينها من الوفاء بواليتها  زيد من الفعالية؛

ا  ومووات، ووكوواالت األمووأ املتحوودة وصووناإيقها وبراجمهووا ذات ال وولة،  يوودعو -39 
  وميووووة، امووووات غووووري وهيجلوووات املعاهوووودات، واجلهووووات الفاعلوووة يف اجملتمووووع املوووود ،  ووووا فيهوووا املنظ
ها، بطرق منها ء بواليتوالقطاغ ااباص إىل التعاون بش ا كاما مع املقررة ااباصة يف سياق الوفا

 لغذاء؛ايقات ومقرتحات بشان الُسبا والوسائا ال فيلة إبعمال ا   يف تقدع تعل
إىل املقووووررة ااباصووووة أن تقوووودم تقريووووراً عووون تنفيووووذ هووووذا القوووورار إىل جملووووس  يطلووول -40 

 حقوق اإلنسان يف إورت  األربعني؛
مواصلة النظر يف هذه املسالة يف إلار البند نفس  من جدول األعمال يف  يقرر -41 
 ربعني.إورت  األ

    

__________ 

(2) A/HRC/37/61. 


