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جملس حقوق اإلنسان

الدورة األربعون
 52شباط/فرباير  55 -آذار/مارس 5102
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس األمن يف  12آذار/مارس 1122
 -7/01احلق يف الغذاء
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشيير إىل مجيييل الق يراراب السييادقت الييم يييدرب عيين احمويييت الوامييت وجملييس حقييوق
اإلنسان دشأن احلق يف الغذاء ،ومجيل قراراب حنت حقوق اإلنسان دشأن هذه املسألت،
وإذ يشيير أيضييا إىل ق يرارل جملييس حقييوق اإلنسييان  0/2دشييأن دنيياء مجملسيياب جملييس
حقوق اإلنسان و 5/2دشيأن مدونيت قواعيد السيلو أليياا اليوت ب يف إريار اإلجيراءاب ا اييت
للمجلييس ،املييجمر  01حزيران/يونيي  ،5112وإذ يشييدع علي أن يضييعلل مجيييل امل ل ي دييوت ب
دواجباهتم وفقا هلذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يشر كذلك إىل الدورة اتلتثنائيت السادوت جمللس حقيوق اإلنسيان ،اليم ونياول فيهيا
اجمللييس لتاليييا ار ر السييلبيت لت يياقم أغمييت الغييذاء الوامليييت علي إعمييال احلييق يف الغييذاء للجميييل،
وإىل قيراراب اجمللييس عإ 0/2 -املييجمر  55أ ر/مييايو  ،5111و 6/2املييجمر  01أيلول/لييبتمرب ،5111
و 01/05املجمر  0وشرين األول/أكتودر ،5112
وإذ يشر إىل اإلعالن الواملي حلقوق اإلنسيان ،اليذل يين علي أن ل يا شيق حيق
يف مستوى مويشت ي ي لضيمان الحيات والرفياه لي  ،و اييت علي ييويد املأكيا ،وإىل اإلعيالن
الويياملي للقضيياء عل ي احييول ولييوء التغذيييت ،وإعييالن األمييم املتاييدة دشييأن األل يييت ،و ايييت اهلييد 0
ميين األهييدا اإلةائيييت لال يييت املتولييق لقضيياء عل ي ال قيير املييدقل واحييول ولييول عييا ،5102
و عييت التنميييت املسييتدامت لوييا  ،5131و ايييت أهييدا التنميييت املسييتدامت املتولقييت لقضيياء علي
احول وووفر األمن الغيذائي والتغذييت انسينت وووزييز الزراعيت املسيتدامت والقضياء علي ال قير مييل
أش ال يف كا م ان،
وإذ يشير أيضييا إىل أح يا الوهييد الييدوي ا يا حلقييوق اتقتحياعيت واتجتماعيييت والثقافيييت
الذل يُورت في حلق األلالي ل ا شق يف أن يويش يف مأمن من احول،
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وإذ يضل يف اعتباره إعالن روما دشأن األمن الغيذائي الوياملي ،و عيت عميا ميجمقر القميت
الواملي لاغذيت ،الم اعتُ ِميدب يف ميجمقر القميت الوياملي لاغذييت يف وشيرين الثيان/نوفمرب ،0226
وإعالن مجمقر القمت الواملي لاغذيت :مخيس لينواب دويد اتنوقياع ،اليذل اعتُميد يف  03حزييران/
يونيي  ،5115وإعييالن مييجمقر القمييت الويياملي لاميين الغييذائي ،الييذل اعتُمييد يف  06وشيرين الثييان/
نوفمرب ،5112
وإذ يشيير إىل إعييالن رومييا عيين التغذيييت وإرييار الومييا ا ييا د ي  ،املوتمييدين يف املييجمقر
الدوي الثان املوين لتغذيت املوقوع يف روما يف  50وشرين الثان/نوفمرب ،510٢
وإذ يقيير أبني قييد اعي ُِيرت حلييق يف الغييذاء علي أني حييق كييا فييرع يف أن وتييا لي  ،ييرعه
أو مل غره من األفراع ،السبا املاعيت واتقتحاعيت للاحول ،يف مجيل األوقاب ،علي غيذاء وا
وكيا ومغيذ ،يت يق يف مجليت أميور ميل اقافييت ال يرع وموتقداوي ووقالييده وعاعاوي الغذائييت و ياراوي ،
ويُنتَج ويُستهلَك دش ا مستدا  ،مما حي ظ إم انيت احلحول عل الغذاء لاجيال املقبلت،
وإذ يجمكد من جدييد مبياع روميا ا مسيت مين أجيا أمين غيذائي عياملي مسيتدا  ،اليوارعة
يف إعالن مجمقر القمت الواملي حول األمن الغذائي،

وإذ يجمكييد ميين جديييد أيضييا أن مجيييل حقييوق اإلنسييان عامليييت ومرتادع ييت ومتش يياد ت وغ يير
قادليت للتجزئت ،وجيب وناوهلا دعريقت شياملت يُتييو فيييها اإلنحيا والت يافجم ،وعلي قيد املسياواة
ودن س القدر من اتهتما ،
وإذ يجمكد من جديد كذلك أن وجوع ديئت لياليت واجتماعيت واقتحاعيت مواويت ويسوعها
السال واتلتقرار ،عل الحويدين الورين والدوي ،هو الركيزة األلاليت الم لتم ِن الدول مين
إععاء األولويت املنالبت لامن الغذائي والقضاء عل ال قر،
ووحميما من عل املضي يف ووزيز التزا اجملتمل الدوي هبد إحراغ وقد كبر يف جمال
إعمييال احلييق يف الغييذاء عيين رريييق دييذل مزيييد ميين احهييوع الد ودييت يف جمييال التويياون والتضييامن الييدولي
من أجا دناء مستقبا مشرت لإلنسانيت،
وإذ ي ييرر أتكيييد مييا جيياء يف إعييالن رومييا دشييأن األميين الغييذائي الويياملي وإعييالن مييجمقر
القمت الوياملي لاغذييت :مخيس لينواب دويد اتنوقياع أبني ينبغيي أت يُسيتقد الغيذاء أعاة للضييغ
السياليي أو اتقتحياعل ،وإذ يجمكد من جديد يف هيذا الحيدع أةييت التوياون والتضيامن اليدولي ،
وضييرورة اإلحجييا عيين اايياذ وييدادر أحاعيييت احانييب ت وت ييق مييل القييانون الييدوي وميثيياق األمييم
املتادة ووُ ِ
ورض األمن الغذائي والتغذول للقعر،
واقتناعا من أبن جيب عل كا عولت أن ووتمد الرتاويجيت وتنالب مل موارعهيا وقيدراهتا
لتاقيييق األهييدا ا ايييت هبييا يف لييياق ون يييذ التويييياب ال يوارعة يف إعييالن رومييا دشييأن األميين
الغييذائي الويياملي و عييت عمييا مييجمقر القمييت الويياملي لاغذيييت ،وأن وتويياون يف الوق ي ن س ي عل ي
الحويدين اإلقليمي واليدوي مين أجيا إجيياع حليول مجاعييت ملسيائا األمين الغيذائي الواملييت يف عيا
يتزايد في اليرتاد دي املجملسياب واجملتموياب واتقتحياعاب ،ويشي ا فيي ونسييق احهيوع ووقاليم
املسجمولياب أمرا ألاليا،
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وإذ يجمكييد ميين جديييد أن األميين الغييذائي مسييجموليت ورنيييت ،وأن أل عييت ووضييل ملواجهييت
حتييد ب األميين الغييذائي جيييب أن و تسييي رادوييا ورنيييا يف يييياغتها ووحييميمها ومل يتهييا وإعارهتييا،
وأن وُبييع عل ي التشيياور مييل مجيييل احهيياب املونيييت الرئيسيييت ،وإذ يييدر مييدى اتلت يزا دتوزيييز الن ييا
املتودع األررا فيما يتولق دتوجي املوارع وووزيز السيالاب امل رلت مل افات احول ولوء التغذيت،

وإذ يُسيِيلم لتوقيييد الييذل يعبييل حالييت انوييدا األميين الغييذائي و حتمييال عوعهتييا نتيجييت
وضافر عدة عواما رئيسيت ،مثا آ ر األغمت املاليت واتقتحاعيت الواملييت ،والتيدهور البيئيي ،والتحيار،
وآ ر وغر املنا الواملي ،وكذلك ال قر ،وال وارث العبيويت ،والنزاعاب املسلات ،واح يا  ،ووقليب
ألييوار السييلل األلاليييت ،وعييد وييوفر الت نولوجييياب املنالييبت واتلييتثماراب ووييدادر دنيياء القييدراب
الالغمت ملواجهت آ ر ولك األغمت يف الوديد مين البليدان ،ت لييما يف البليدان النامييت وأقيا البليدان
ة يوا والييدول احزريييت الحييغرة الناميييت ،وإذ يسييلم حلاجييت إىل التمالييك والتويياون د ي املجملسيياب
الدوليت عل الحويد الواملي،
وإذ يسلم أيضا حلاجيت امللايت إىل مسياعدة دويب البليدان األفريقييت اليم يواجي املاليي
من ل اهنا ،و حويا النساء واألر ال ،عر املوب دسبب اح ا واجملاعت واحول الشديد،
وعزمييا مني علي الومييا لضييمان أن يراعي  ،يف وييدادر مواحييت مسييألت إعمييال احلييق يف الغييذاء،
ووزيز مجيل حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا عل الحويد الورين واإلقليمي والدوي،
وإذ يور عن لغ قلق إغاء عيدع ونعياق ال يوارث العبيوييت ووليك النامجيت عين النشياط
البشييرل ،واألميراض وارفيياب ،واألايير السييلا لتغيير املنييا وو يياقم ار ر املرتوبييت علي ذلييك يف السيينواب
األ رة ،ما أعى ،تقرتان مل عواما أ رى ،إىل سائر فاعحت يف األروا ولبا كسب الويش
وعرض اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي والتغذول للقعر ،ايت يف البلدان الناميت،
وإذ يشدع عل احلاجت إىل غ عة املساعدة اإلةائيت الرمسيت املقححيت للزراعيت ،ليواء مين
حيث قيمتها احلقيقيت أو كنسبت مين جمميول املسياعدة اإلةائييت الرمسييت ،وإذ يسيلم واجيت امليزارع
ميين أييياا احلييياغاب الحييغرة واملتولييعت احلجييم يف البلييدان الناميييت إىل الييدعم التقييين والييدعم يف
جماي نقا الت نولوجيا ودناء القدراب،
وإذ يشدع أيضا عل أةييت امليجمقر اليدوي الثيان املويين لتغذييت ،اليذل التضيافت من ميت
الحات الوامليت ومن مت األغذيت والزراعت لامم املتادة يف روما يف ال رتة مين  02إىل  50وشيرين
الثييان/نوفمرب  ،510٢واعتُ ِمييدب في ي وايقتييان تاميتييان رئيسيييتان ةييا إعييالن رومييا عيين التغذيييت
وإرار الوما،
وإذ يسييلم أبةيييت محايييت التنييول البيولييوجي الزراعييي واحل ييا علي ي لضييمان األميين الغييذائي
واحلق يف الغذاء للجميل،
وإذ يسييلم أيضييا لييدور الييذل وجمعي ي من مييت األغذيييت والزراعييت لامييم املتاييدة عتبارهييا
وكالت األمم املتادة الرئيسيت املونيت لتنميت الري يت والزراعيت ،ودوملهيا يف جميال ععيم جهيوع اليدول
األعضاء للتويا إىل إعمال احلق يف الغيذاء إعميات كيامال ،دوليائا منهيا وقيدع املسياعدة التقنييت
إىل البلدان الناميت لدعم ون يذ أرر األولو ب الورنيت،
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وإذ يشيير إىل ق يرار احمويييت الوام ييت  0/21املييجمر  52أيلول/ل ييبتمرب  ،5102واملون ييون
"حتوي ييا عاملن ييا :ع ييت التنمي ييت املس ييتدامت لو ييا  "5131ال ييذل اعتم ييدب احموي ييت الوام ييت وجبي ي
جمموعت شاملت ودويدة األار من األهدا والغا ب الوامليت املتولقت لتنميت املستدامت ،الم ووعيي
األولويييت للشييوو وو ضييي إىل التاييول ،وأعردي فيي عيين التزامهييا لومييا عون كلييا لتن يييذ هييذه
ا عييت ولييول عييا  5131ون يييذا كييامال ،وإذ يقيير أبن ميين شييأن دلييوا أهييدا التنميييت املسييتدامت أن
يساعد يف وضل حد للجول ميل أش ال ولول عا  5131ويف حتقيق األمن الغذائي،
 -0يجمكد من جديد أن احول يشي ا إهانيت وانتهاكيا ل راميت اإلنسيان ،وهيو ليذلك
يتعلب اعتماع ودادر عاجلت عل الحويد الورين واإلقليمي والدوي من أجا القضاء علي ؛
 -5يجمكيد ميين جدييد أيضييا حييق كيا شييق يف احلحييول علي غييذاء مييأمون ووا
ومغذ ،ا يت ق مل احلق يف احلحول عل غذاء كا واحلق األلاليي ل يا شيق يف أن يوييش يف
مأمن من احول ،كي يتم ن من النمو ال اما واحل ا عل قدراو البدنيت والوقليت؛
 -3يييرى أن ميين غيير املقبييول أن ي ييون السييبب يف ح يواي نح ي جممييول وفييياب
األر يال عون لين ا امسيت ،أل حيواي االايت ماليي ر يا ليينو  ،وفقيا لتقيديراب من ميت األميم
املتادة للع ولت ،راجوا إىل قلت التغذيت ،وأن يرو ل عدع األشيقا اليذين يويانون مين ليوء التغذييت
أو احلرمييان املييزمن ميين الغييذاء يف الوييا  ،وفقييا لتقييديراب من مييت األغذيييت والزراعييت لامييم املتاييدة ،إىل
حواي  150مليون شق عا  - 5102شيق مين كيا وسيوت أشيقا يف الويا وقريبيا  -يف
عر عل إنتاج غذاء ي ي إلروا مجيل ل ان الوا ؛
ح أن كوكب األرض قا ٌ

 -٢يور عين ليغ قلقي مميا ورع يف املنشيور املونيون "حاليت األمين الغيذائي والتغذييت
يف الوا  :5101دناء القدرة علي الحيموع يف وجي وغير املنيا مين أجيا األمين الغيذائي والتغذييت"(،)0
الذل ي يد أبن عدع جيال الوا يتزايد عل حنو غر مقبيول وأن الغالبييت الو مي مين األشيقا
الييذين يوييانون احييول يويشييون يف البلييدان الناميييت ،وأن دلييوا غايييت القضيياء عل ي احييول ميين ضييمن
أهدا التنميت املستدامت ولول عا  5131لن ي ون مم نا من عون دذل مزيد من احهوع؛

 -2يور عن قلق الشديد ألن النساء يساةن يف إنتاج أكثر من نح الغلت الغذائيت
يف الوييا ومييل ذلييك يشي لن  21يف املائييت ميين عييدع احيييال يف الوييا  ،وألن للجييول وانوييدا األميين
الغذائي وال قر أار يف النساء وال تيياب ي يوق أارهيا علي الرجيال وال تييان ألليبا وويزى يف جيزء
منهييا إىل انوييدا املسيياواة دي احنسي والتمييييز ،وألن احتميياتب وفيياة ال تييياب ميين جيراء لييوء التغذيييت
وأمراض الع ولت الم مي ن الوقايت منها ِضو ُ احتماتب وفاة ال تيان يف كثر من البليدان ،وألن
التقييديراب وشيير إىل أن عييدع النسيياء الالئييي يوييان ميين لييوء التغذيييت ينيياهز ِضييو عييدع الرجييال
الذين يوانون من ؛
 -6يشييجل مجيييل الييدول علي ووميييم مراعيياة املن ييور احنسييان يف ديرامج األميين الغييذائي
وعل اااذ إجراءاب للتحدل تنويدا املسياواة دي احنسي والتميييز ضيد امليرأة و يم القيانون وو يم
الواقل ،وت ليما يف حالت إلها انودا املساواة والتمييز يف ليوء وغذييت النسياء وال تيياب ،وذليك
دسبا منها اااذ ودادر وضمن إعمال احليق يف الغيذاء إعميات ميا و لتسياول دي احنسي  ،وضيمان

__________
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الحياعر عين من ميت األغذييت والزراعيت لاميم املتايدة ،والحيندوق اليدوي للتنمييت الزراعييت ،ومن ميت األميم املتاييدة
للع ولت ،ودرانمج األغذيت الواملي ،ومن مت الحات الوامليت.
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قتل النساء وال تيياب د ير متسياويت يف احلحيول علي احلماييت اتجتماعييت وامليوارع ،يا يف ذليك
الد ا واألراضي واملياه واحلق يف امتال ولك امليوارع ،ود ير كامليت ومتسياويت يف احلحيول علي
الرعايت الحايت والتوليم والولم والت نولوجيا لتم ينهن مين إرويا أن سيهن وإرويا أليرهن ،ويشيدع يف
هذا الحدع عل ضرورة ق املرأة وووزيز عورها يف عمليت ينل القرار؛
 -2يسِيلم أبةيييت عور أييياا احلييياغاب الحيغرة ومزارعييي ال ييا وال الحي يف
البلدان الناميت ،ن فيهم النساء واجملتمواب انليت وجمتمواب الشوو األيليت ،يف ضمان األمن
الغذائي واحلد من ال قر واحل ا عل الن م اإلي ولوجيت ،و حلاجت إىل املساعدة يف ونميتهم؛

 -1يشييجل املقييررة ا ايييت املونيييت حلييق يف الغييذاء عل ي موايييلت ووميييم مراعيياة املن ييور
احنسييان يف لييياق اتضييعالل دوتيتهييا ،ويشييجل من مييت األغذيييت والزراعييت لامييم املتاييدة ومجيييل
هيئاب وآلياب األمم املتادة األ رى املونيت سيألم احليق يف الغيذاء وانويدا األمين الغيذائي علي
اايياذ من ييور جنسييان يف وضييل لياليياهتا ودراجمهييا وأنشييعتها املتحييلت د يير احلحييول عل ي الغييذاء،
ووعبيق ذلك املن ور وعبيقا فوات؛
 -2يجمكيد مين جدييد احلاجييت إىل ضيمان أن و يون ديرامج ويوفر غيذاء مييأمون ووا
ومغذ ومقبول من الناحيت الثقافيت درامج شاملت للجميل ومتيسرة لاشقا ذول اإلعاقت؛
 -01يشييجل الييدول علي ووزيييز ال ييرو الالغمييت ل ييي يويييش كييا شييق يف مييأمن
م يين اح ييول ويتمت ييل قتو ييا ك ييامال حل ييق يف الغ ييذاء ،يف أق يير وقي ي مم يين ،وعلي ي الن يير ،عن ييد
اتقتضاء ،يف إنشاء آلياب مجملسيت منالبت واعتماع ع ورنيت مل افات احول؛
 -00يقيير أبوجي التقييد الييم حتققي عيين رريييق التويياون فيمييا دي دلييدان احنييو يف
البلدان واملنيارق النامييت فيميا يتحيا ألمين الغيذائي وونمييت اإلنتياج الزراعيي مين أجيا اإلعميال ال اميا
للاق يف الغذاء؛
 -05يسيلم أيضييا أبةيييت املمارليياب الزراعيييت التقليديييت املسييتدامت ،وميين مجلتهييا اليين م
التقليديت لتوفر البذور للوديد من الشوو األيليت واجملتمواب انليت وجهاب أ رى؛
 -03يشييدع علي أن الييدول مسييجمولت يف املقييا األول عيين ووزيييز احلييق يف الغييذاء ومحايتي ،
وعلي أن ي ينبغييي للمجتمييل الييدوي أن يقييد  ،عيين رريييق الييتجادت منسييقت وعنييد العلييب ،التويياون
الييدوي ععمييا للجهييوع الورنيييت واإلقليميييت عيين رريييق وقييدع املسيياعدة الالغمييت لييز عة إنتيياج الغييذاء
وفر احلحول علي  ،و ايت عن رريق املساعدة اإلةائيت الزراعيت ،ونقيا الت نولوجييا واملسياعدة
عل ي حتس ي غلييت اناييييا الغذائيييت ،ووقييدع املوونييت الغذائيييت ،وحتقيييق األميين الغييذائي ،مييل إيييالء
اهتمييا ييا تحتياجيياب النسيياء وال تييياب ا اييت ،وووزيييز الييدعم الييالغ لتعييوير و نولوجييياب
مالئمييت ،وإج يراء وييوث دشييأن ا ييدماب اتلتشيياريت الري يييت ،ووقييدع الييدعم للاحييول عل ي ييدماب
التمويا ،وأتم الدعم الالغ إلنشاء ن م ضمان حياغة األرض؛
 -0٢يهيييب لييدول ،من ييرعة أو يف إرييار التويياون واملسيياعدة الييدولي  ،و ملجملسيياب
املتودعة األررا ولائر احهاب املونيت ،أن وتقيذ مجييل التيدادر الالغميت لضيمان إعميال احليق يف
الغييذاء دوي ي هييدفا ألاليييا ميين أهييدا حقييوق اإلنسييان ،وأن ون يير يف مراجوييت أل لياليياب
أو ويدادر قيد ويجمار لييلبا علي إعميال احلييق يف الغيذاء ،و اييت حييق كيا شيق يف أن يويييش يف
مأمن من احول ،قبا اعتماع ولك السيالاب أو التدادر؛
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 -02يش يير إىل إع ييالن األم ييم املتا ييدة دش ييأن حق ييوق الش ييوو األي ييليت ،ويق يير أبن
الوديييد ميين ممثلييي ومن ميياب الشييوو األيييليت قييد أعيير يف فافييا ةتل ييت عيين قلييق عميييق إغاء
الوقبيياب والتاييد ب الييم ووييرتض قتييل الشييوو األيييليت حلييق يف الغييذاء قتوييا كييامال ،ويهيييب
لدول أن وتقذ إجراءاب للتحدل لتلك الوقباب والتاد ب وللتمييز املستمر ضد هذه الشوو ؛
 -06يق يير س يياةاب ال الحي ي وغ ييرهم م يين الو ييامل يف املن ييارق الري ي ييت يف مجي ييل
منارق الوا يف التنميت ،ويف ضمان احليق يف الغيذاء واألمين الغيذائي ،وهيي مسياةاب ألالييت يف
حتقيق األهدا اإلةائيت املت ق عليها عوليا ،ا فيها عت التنميت املستدامت لوا 5131؛
 -02يرحييب لوايقييت ا تاميييت لالجتمييال الوييا الرفيييل املسييتوى للجمويييت الوامييت املوييرو
ملييجمقر الو ياملي املوييين لشييوو األيييليت( ،)5املوقييوع يف  55و 53أيلول/لييبتمرب  ،510٢و تلت يزا
لوميا ،لتوياون ميل الشييوو األييليت املونييت ،وعنييد اتقتضياء ،علي إجييياع ليالياب وديرامج وميوارع
لدعم ِحَر الشوو األيليت ،وأنشعت ال ا التقليديت الم وزاوهلا ،واقتحاعاهتا ،ولبا كسب
عيشها ،وأمنها الغذائي ،ووغذيتها؛
 -01يعلب إىل مجيل الدول واحهياب ال اعليت يف القعيال ا يا واملن مياب والوكياتب
الدوليت ،كا يف حدوع وتيت  ،أن وراعي دش ا كاما احلاجت إىل ووزيز اإلعميال ال ويال للايق يف
الغذاء للجميل؛

ِ -02
يسلم حلاجت إىل ووزيز اتلتزاماب الورنيت واملساعدة الدوليت ،دناء علي رليب
البلييدان املتضييررة و لتويياون موهييا ،ميين أجييا اإلعمييال ال امييا للاييق يف الغييذاء ومحايتي  ،ويسييلم ايييت
حلاجييت إىل إنشيياء آلييياب ورنيييت حلمايييت األشييقا الييذين يُضييعرون إىل هجيير ديييوهتم وأراضيييهم
دسبب احول أو دسبب حاتب روار إنسانيت وجمار عل التمتل حلق يف الغذاء؛
 -51يشييدع علي ضييرورة أن وبييذل مجيييل الييدول قحييارى جهييدها ل ييي وضييمن لييو
ليالاهتا الدوليت ذاب العادل السياليي واتقتحياعل ،يا فيهيا او اقياب التجيارة الدولييت ،مين أل
أار للا عل احلق يف الغذاء يف دلدان أ رى؛
 -50يشييدع أيضييا عل ي أةيييت التويياون الييدوي واملسيياعدة اإلةائيييت الدوليييت عتبارةييا
مسيياةت فوالييت يف ووليييل نعيياق الزراعييت وحتسييينها وك الييت الييتدامتها البيئيييت ،ووقييدع املسيياعدة الغذائيييت
اإلنسييانيت يف لييياق األنشييعت املتحييلت ويياتب العيوار ميين أجييا إعمييال احلييق يف الغييذاء وحتقيييق
األمن الغذائي املستدا  ،ويسلِم يف الوق ن س أبن كا عولت مسجمولت يف املقا األول عن ضمان
ون يذ الربامج واتلرتاويجياب الورنيت يف هذا الحدع؛
 -55يييدعو مجيييل املن ميياب الدوليييت املونيييت ،ييا فيهييا البنييك الييدوي ،ويييندوق النقييد
الدوي ،إىل و اعل اااذ أل إجراءاب مي ن أن وجمار للبا عل إعمال احلق يف الغذاء؛
 -53يشييجل املقييررة ا ايييت علي موايييلت وواوهنييا مييل املن ميياب الدوليييت ووكيياتب األمييم
املتاييدة ويييناعيقها ودراجمهييا ذاب الحييلت ،ميين أجييا اإللييها يف ضييمان موايييلت ووزيييز احلييق يف الغييذاء
يف إرييار هييذه املن ميياب ،وفقييا لوتيييت كييا منهييا ،ألغ يراض وشييما النه يوض دحييغار امل يزارع والومييال
الزراعي يف البلدان الناميت ويف أقا البلدان ةوا عل حد لواء؛
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 -5٢حيي علما مل التقدير دتقرير املقررة ا ايت()3؛
 -52يقرر قديد وتيت املقررة ا اييت ل يرتة ايالث لينواب ،لتم ينهيا مين مواييلت الوميا
وفقا للوتيت الم وضوها جملس حقوق اإلنسان يف قراره  5/6املجمر  52أيلول/لبتمرب 5112؛
 -56يعلب إىل املقررة ا اييت املشياركت يف احليواراب الدولييت ذاب الحيلت واملنتيد ب
السياليياويت املتولقييت دتن يييذ عييت التنميييت املسييتدامت لوييا  ،5131مييل إيييالء اهتمييا ييا للهييد 5
دشأن القضاء التا عل احول؛
 -52يعلييب إىل األم ي الوييا وم وضييت األمييم املتاييدة السيياميت حلقييوق اإلنسييان أن
يوايييال وييوفر مجيييل امل يوارع البش يريت واملاليييت الالغمييت لتم ي املقييررة ا ايييت ميين اتلييتمرار يف أعاء
مها وتيتها عل حنو فوال؛
 -51يهي ييب مي ييل احل وم يياب أن وتو يياون م ييل املق ييررة ا اي ييت ووس يياعدها يف أعاء
مهمتها عن رريق وزويدها ميل املولومياب الالغميت اليم وعلبهيا وأن ون ير جيد يف ولبييت رلباهتيا
دشأن غ رة دلداهنا لتم ينها من أعاء مها وتيتها زيد من ال واليت؛
 -52يييدعو احل وميياب ،ووكيياتب األمييم املتاييدة ويييناعيقها ودراجمهييا ذاب الحييلت،
وهيئاب املواهداب ،واحهاب ال اعلت يف اجملتمل املدن ا فيها املن ماب غر احل وميت ،والقعال
ا ييا إىل التويياون دش ي ا كامييا مييل املقييررة ا ايييت يف لييياق أعاء مهييا وتيتهييا ،دعييرق منهييا وقييدع
السبا والولائا ال يلت إبعمال احلق يف الغذاء؛
ووليقاب ومقرتحاب دشأن ُ
 -31يعلب إىل املقيررة ا اييت وقيدع وقيارير لينويت عين ون ييذ وتيتهيا إىل جمليس حقيوق
اإلنسان واحمويت الوامت وفقا لربانمج عما كا منهما؛

 -30يقرر موايلت ن ره يف هذه املسألت يف إرار البند ن س مين جيدول األعميال يف
عورو الثالثت واألردو .

احلست 25
 50آذار/مارس 5102
[اعتُمد ددون وحوي ].

__________
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