
 الحق في الغذاء الكافي

 مقدمة

إن حق اإلنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصككك  بمكبكا القكانكن الكدكلي  
كالعهد الدكلي الخاص بالحقكق االقتصادية كاالبتماعيكة كالققافيكة يعنكص بصككرم  مكمأ مكن    

األمككراف حبحككق كككأ مككن اككذا العهككدا تقككر الككدكأ  1-11صكك  رخككر بهككذا الحككق  فمبقككا  ل مككادم 
مكخص فككي مسكتكي معيمككي ككاف لكككه كألسكرته يكككفر مكا ي ككي بحكابتهل مككن الغككذاءا كالكسككاءا 

ا 2-11كالمكوكي كبحقكه فكي تحسكين متكاصكأ ل ركفكه المعيمكيةحا بينمكا تعتكرفا مبقكا  ل مكادم 
لحاحا  قد ت زل لتومين حالحق األساسي في التحرر من البكك  ك  سككء بون تدابير  كقر استعباال  كا 

التغذيةح  كحق اإلنسان في الغذاء الكافي يتسل بوامية حاسمة بالنسبة ل تمتع ببميع الحقكق  
إلكص حلن سكه كألسكرتهح ال تعنكي  1-11فهك ينمبق ع ص كأ فرد كمن قل فإن اإلمارم في المكادم 

 .   تقييد النمباق اذا الحق ع ص األفراد  ك ع ص ربات األسر

كمككات ذات  اميككة تتصككأ بككالحق فككي الغككذاء الكككافي مككن خكك أ كقككد قامككت ال بنككة بتبميككع مع 
كالح كت ال بنكة  نكه بكرال مكا  1191دراستها لتقارير الدكأ األمكراف خك أ السكنكات منكذ عكال 

يتكفر من مبادئ تكبيهية لتقديل التقارير المتص ة بالحق في الغذاء الكافيا لكل تقكل سككي ق كة 
بة من الدقة تمكِّكن ال بنكة مكن الكقككف ع كص الحالكة من الدكأ بتكفير مع كمات كافية كع ص در 

السككاةدم فككي الب ككدان المعنيككة فيمككا يخككص اككذا الحككق كتحديككد العراقيككأ التككي تعتككر  إعمالككه  
كيهدف اذا التع يق العال إلص تحديد بع  القضايا الرةيسية التي ترااا ال بنة ذات  امية فيمكا 

ع ص إعكداد  م كا الكدكأ األعضكاء  قنكاء مك تمر يتصأ بالحق في الغذاء الكافي  ككان الباعث 
الداعي إلص تحديد  فضأ ل حقكق المتصك ة بالغكذاء  1111القمة العالمي لألاذية المعقكد عال 

مكن العهكد كم كا خكاص إلكص ال بنكة بكإي ء بكالم االاتمكال لخمكة العمكأ  11كالكاردم في المادم 
 11ر المحددم التي تنص ع يها المادم الصادرم عن م تمر القمة في معر  رصد تن يذ التدابي

 .من العهد

كاستبابة لهذين الم بينا استعرضكت ال بنكة التقكارير كالكقكاةق ذات الصك ة الصكادرم عكن لبنكة 
حقكككق اإلنسككان كال بنككة ال رعيككة لمنككع التمييككز كحمايككة األق يككات كالمتع قككة بككالحق فككي الغككذاء 

ا  إلبكراء مناقمكة عامكة لهكذ  القضكية فكي الكافي بكص ه حقا  من حقكق اإلنسانا ككرست يكمك
رخكذم بعكين االعتبكار ممكرك  المدكنكة الدكليكة  1119دكرتها السابعة عمرم المعقكدم في عكال 

لقكاعكد السكك ك  بمككون حككق اإلنسككان فككي الغككذاء الكككافي الككذ   عدتككه المن مككات ايككر الحككميككة 



الغكذاء الككافي بكصك ه حقكا   الدكليةا كماركت في ابتماعين تماكريين ل خبراء بمون الحكق فكي
من حقكق اإلنسان ن متهما م كضية األمل المتحدم  السامية لحقككق اإلنسكان فكي بنيكف فكي 

 1111ا كفكككي ركمكككا فكككي مكككهر تمكككرين القكككانيرنكفمبر 1119مكككهر ككككانكن األكأرديسكككمبر 
ت كامتركت في استضافة اذين االبتماعين من مة األمل المتحدم لألاذية كالزراعةا كقكد  حامك

امكتركت ال بنكة  1111ال بنة ع ما  بالتقريرين النهاةيين الصادرين عنهما  كفي نيسكانر بريأ 
فككي نككدكم بعنكككان حبكككار الككنهي الككذ  تم يككه حقكككق اإلنسككان ك سككاليبه السياسككية فككي تنككاكأ 
السياسككات العامككة كالبككرامي المتع قككة باألاذيككة كسكككء التغذيككةحا ن متككه ال بنككة ال رعيككة المعنيككة 

غذيككة المنبققككة عككن لبنككة التنسككيق اإلداريككة التابعككة لألمككل المتحككدم فككي دكرتهككا السادسككة بالت
 .كالعمرين المعقكدم في بنيف كاستضافتها م كضية األمل المتحدم السامية لحقكق اإلنسان

كت كد ال بنة  ن الحق فكي الغكذاء الككافي يكرتبم ارتبامكا  ال ان صكال فيكه بالكرامكة المتوصك ة فكي 
كاك حق ال انص عنه ل تمتّكع بحقككق اإلنسكان األخكري المكرسكة فكي المكرعة الدكليكة  اإلنسانا

لحقكق اإلنسان  كال يمكن  يضا  فصأ اذا الحق عن العدالة االبتماعيكةا كاكك يسكت زل انتهكا  
السياسات االقتصادية كالبيةية كاالبتماعية الم ةمة ع ص الصعيدين الككمني كالكدكلي المكبهكة 

عماأ كافة حقكق اإلنسان ل بميعنحك القضاء ع  . ص ال قر كا 

كبككالرال مككن  ن المبتمككع الككدكلي قككد  عككاد التوكيككد مككرارا  ع ككص  اميككة االحتككرال الكامككأ ل حككق فككي 
الغذاء الككافيا ال تكزاأ انكا  فبككم مقيكرم ل نزعكا  ت صكأ بكين المسكتكيات المحكددم فكي المكادم 

م يككن  148 نحكاء العكالل  فهنكا  مكا يزيكد ع كص من العهد كالحالة الساةدم في العديد من  11
مككخص فككي  نحككاء العككاللا مع مهككل فككي الب ككدان الناميككةا يعككانكن مككن البككك  المككزمنا كانككا  
م يككين األمككخاص يعككانكن مككن المباعككة نتيبككة ل ككككارث المبيعيككة كلتزايككد الصككراعات األا يككة 

حكك  ال بنككة  نككه بككرال مككا كالحككركا فككي بعكك  المنككامق كاسككتخدال الغككذاء كسكك   سياسككي  كت 
تتسككل بككه ممككاكأ المباعككة كسكككء التغذيككة فككي الب ككدان الناميككة مككن حككدم بالغككة فككي الكقيككر مككن 
األحيانا فإن مماكأ سكء التغذيكة كنقكص التغذيكة كايكر ذلك  مكن الممكاكأ ذات الصك ة بكالحق 

مكن الناحيكة  في الغذاء الكافي كالحق في التحرر من البك  تكابه في بع   كقر الب دان تقدما  
االقتصادية  كبذكر ممك ة البك  كسكء التغذيكة ال تكمكن  ساسكا  فكي االفتقكار إلكص األاذيكة بكأ 
إنها تكمن فكي حرمكان قماعكات كبيكرم مكن السككان فكي العكالل مكن سكبيأ الحصككأ ع كص الغكذاء 

 .كذل  ألسباا منها ال قر

 



 2ك 1ا ال قرتان 11المضمكن المعيار  ل مادم 

ق في الغذاء الكافي عندما يتا  ماديكا  كاقتصكاديا  لككأ ربكأ كامكر م كم كأ بم كرد  يتل إعماأ الح
 ك مع اير  من األمخاصا فكي كافكة األكقكاتا سكبيأ الحصككأ ع كص الغكذاء الككافي  ك كسكاةأ 
مراةه  كلذل  ال ينبغي ت سكير الحكق فكي الغكذاء الككافي ت سكيرا  ضكيقا  يقصكر  ع كص تكومين الحكد 

ت كالبركتينككات كايككر ذلكك  مككن العناصككر المغذيككة المحككددم  إذ سككي زل إعمككاأ األدنككص مككن الحريككرا
الحق في الغذاء الككافي بصككرم تدريبيكة  بيكد  ن الكدكأ م زمكة  ساسكا  باتخكاذ التكدابير ال زمكة 

حتكص فككي  11مكن المكادم  2ل تخ يكف مكن  قكر البكك  ع ككص النحكك المنصككص ع يكه فكي ال قككرم 
 . كقات الككارث المبيعية

 

 اية كاستدامة تكفر الغذاء كسبيأ الحصكأ ع يهك 

لم هكل الك اية  امية خاصة فيما يتصأ بالحق في الغذاء ألنه يستخدل إلبراز عدد من العكامأ 
التككي يبككا  ن ت خككذ فككي االعتبككار فككي تحديككد مككا إذا كانككت  نكككا  معينككة مككن األاذيككة  ك الككن ل 

مككن  11 نسككا األنكككا  ألاككرا  المككادم الغذاةيككة المتاحككة يمكككن  ن تعتبككر فككي  ككركف معينككة 
العهد  كم هكل االستدامة مرتبم ارتباما  ال ان صال فيه بم هكل الغذاء الكافي  ك األمن الغذاةيا 
فهككك ينمككك  ع ككص إمكانيككة الحصكككأ ع ككص الغككذاء حاضككرا  كألبيككاأ المسككتقبأ ع ككص حككد سكككاء  

ا  االبتماعية كاالقتصادية كالققافيكة كالمعنص الدقيق لك مة حك ايةح يتحدد إلص مدي بعيد باألكض
كالمناخيككة كاإليككلكبيككة كايراككا مككن األكضككا  السككاةدما فككي حككين  ن حاالسككتدامةح تنمككك  ع ككص 

مكان الحصكأ ع يه في األبأ المكيأ  .م هكل تكفر الغذاء كا 

 :كتري ال بنة  ن المضمكن األساسي ل حق في الغذاء الكافي يعني ما ي ي

كنكعية تك يان لت بية االحتيابكات التغذكيكة لألفكرادا كخ كك الغكذاء مكن المككاد تكفر الغذاء بكمية 
 الضارم كككنه مقبكال  في سياق ققافي معين؛

مكانيككة الحصكككأ ع ككص الغككذاء بمككرق تتسككل باالسككتدامة كال تعمككأ التمتككع بحقكككق اإلنسككان  كا 
 .األخري

مكا  مكن المغكذيات ال زمكة ل نمكك كاالحتيابات التغذكية تعني  ن الن ال الغذاةي ككأ يتضمن خ ي
البسكككمي كالن سكككيا كلنمكككاء كتمككككر النمكككام البكككدني  كتكككككن اكككذ  المغكككذيات متممكككية مكككع 



االحتيابات ال يزيكلكبية البمرية في بميع مراحكأ الحيكام ككفقكا  لنكك  البكنم كالمهنكة  كلكذل  
السككته   الم ةككل قككد تككدعك الحابككة التخككاذ تككدابير إلدامككة كتمكيككع كتعزيككز التنككك  التغككذك  كا

كنماذ  الرضاعة بما في ذل  الرضكاعة المبيعيكة مكع تكومين كككن التغييكرات فيمكا يتككفر كيتكا  
الحصكأ ع يه من األاذية كحد  دنص ال ي قر توقيرا  س بيا  ع ص التركيبة التغذكية كالمتنكاكأ مكن 

 .الغذاء

ة مككن التكدابير الكقاةيككة التككي الخ كك مككن المككاد الضككارم يحكدد امككترامات ل سك مة الغذاةيككة كبم ك
تتخككذ بكسككاةأ عامككة كخاصككة لمنككع ت كككث المكككاد الغذاةيككة بمكككاةا كر ك بسككبا انعككدال المككركم 
البيةيكة الصكحية  ك المناكلكة ايككر السك يمة فكي مخت ككف المراحكأ التكي يمككر بهكا إنتكا  األاذيككةا 

 .كيبا الحرص ع ص تحديد كتبنا كتدمير التكسينات التي تحدث في المبيعة

مقبكلية الغذاء من الكبهة الققافية  ك كبهة ن ر المسته   تعنكي الحابكة إلكص  ن ت خكذ بعكين 
االعتبككارا قككدر المسككتما ا قككيل مستمكك ة ايككر العناصككر المغذيككة  كتككرتبم اككذ  القككيل بالغككذاء 

 .كااتمامات المسته   المستنير فيما يتع ق بمبيعة اإلمدادات الغذاةية المتاحة

مير إلص اإلمكانيات التكي تيسكر إمكا تغذيكة ال كرد لن سكه مبامكرم باالعتمكاد ع كص تكافر األاذية ي
األر  المنتبة  ك المكارد المبيعية األخكري  ك ع كص ن كل التكزيكع كالتبهيكز كالتسككيق العام كة 
بمكأ س يل كالتي يمكن  ن تنقأ الغذاء من مكقع اإلنتكا  إلكص المكقكع الكذ  تكبكد فيكه الحابكة 

 .ا الم اإلص الغذاء بحس

 :إمكانية الحصكأ ع ص الغذاء تممأ اإلمكانية االقتصادية كالمادية ع ص حد سكاء

فاإلمكانية االقتصكادية تعنكي  ن التككاليف الماليكة المخصكية  ك األسكرية التكي تكرتبم بالحصككأ 
ع ص األاذية من  بأ تومين ن ال اكذاةي ككاف ي كزل  ن تكككن بالمسكتكي الكذ  ال يهكدد الكفكاء 
باالحتيابات األساسية األخري  كاإلمكانية االقتصادية لتكومين الغكذاء تنمبكق ع كص    نمكم مكن 
 نمام الحصكأ ع ص األاذية  ك  ا ية الحصكأ ع يها كبها يقام مكدي مكا يتحقكق مكن التمتكع 
بككالحق فككي الغككذاء الكككافي  كالمبمكعككات الضككعي ة ابتماعيككا  مقككأ األمككخاص الككذين ال يم ككككن 

يرال من قماعات السكان التي تعاني من ال قر المديد قد تحتا  إلكص عنايكة تكفراكا  راٍ   ك ا
 .برامي خاصة

كاإلمكانية المادية ل حصكأ ع ص الغذاء تعني  ن الغذاء الكافي يبا  ن يككن متاحكا  لككأ فكردا 
بمككا فككي ذلكك  األفككراد ضككعاف البسككل مقككأ الرضككع كاألم ككاأ الصككغار كالمسككنين كالمعككاقين بككدنيا  



كالمصابين بومرا  ال م اء منها كاألمكخاص الكذين يعكانكن ممكاكأ صكحية مزمنكة بمكن فكيهل 
المرضص عق يا   كقد يحتا  ضحايا الككارث المبيعية كايرال من األمخاص الكذين يعيمككن فكي 
منامق معرضة ل ككارث كايرال من المبمكعات المحركمة بمكأ خكاص لعنايكة خاصكة كبعك  

فيما يتع ق بالحصكأ ع ص الغذاء  كانا  ضعف خاص يعانيه الكقير مكن االاتمال ذ  األكلكية 
 .مبمكعات السكان األص يين الذين تكتنف األخمار سبيأ كصكلهل إلص  راضي  بدادال

 

 االلتزامات كاالنتهاكات

من العهد كقد تناكلهكا  2إن مبيعكة االلتزامكات القانكنية التي تتعهد بها الدكأ مبينة في المادم 
(  كااللتزال الرةيسكي يتمقكأ فكي اتخكاذ خمككات تسكميا تكدريبيا ا 1118ل بنة ) 3التع يق العال 

باإلعماأ الكامأ ل حق في الغذاء الكافي  كاذا األمر ي ر  التزاما بالتقدل بوسر  ما يمكن نحك 
ب كغ اذا الهدف  ككأ دكلة م زمة بون تضمن لكأ فرد يخضع لكاليتها القضاةية الحصكأ ع كص 
الحد األدنص من الغذاء األساسي يككن كافيا كمغذيا بصكرم مناسبة كمومكنةا ك ن تضمن تحرر 

 .ال رد من البك 

كالحق في الغذاء الكافيا مقأ    حق رخكر مكن حقككق اإلنسكانا ي كر  ع كص الكدكأ األمكراف 
عمكككاأ  ق قكككة  نككككا   ك مسكككتكيات مكككن االلتزامكككات اكككيا االلتزامكككات بكككاالحترالا كالحمايكككةا كباإل

كااللتكزال بكاحترال السكبيأ  1 .كااللتزال باإلعماأ بكدكر  يمكمأ االلتكزال بالتسكهيأ كااللتكزال بكالتكفير
المتكفر ل حصكأ ع ص الغذاء الكافي يست زل من الدكأ األمكراف  ال تتخكذ    تكدابير تسك ر عكن 

قيككال  فككراد  ك الحكك كأ دكنككه  كااللتككزال بالحمايككة يسككت زل  ن تتخككذ الدكلككة تككدابير لضككمان عككدل 
مركات بحرمان األفراد مكن الحصككأ ع كص الغكذاء الككافي  كااللتكزال بالكفكاء يعنكي  نكه يبكا  ن 
تمار  الدكلة ب عالية في األنممة المقصككد منهكا  ن تعكزز كصككأ النكام إلكص مككارد ككسكاةأ 

 خيكرا ا ضمان مقكمات عيمهلا بما في ذل  األمن الغكذاةيا كاسكتخدال ت ك  المككارد كالكسكاةأ  ك 
كك ما عبز فرد  ك بماعةا ألسباا خاربة عن نمكاق إرادتهمكاا عكن التمتكع بكالحق فكي الغكذاء 
الكافي بالكساةأ المتاحة ل  رد  ك البماعةا يقع ع ص عكاتق الكدكأ التكزال بكون ت كي بكذل  الحكق 
مبامككرم  كيسككر  اككذا االلتككزال  يضككا ع ككص األمككخاص ضككحايا الككككارث المبيعيككة  ك ايراككا مككن 

 .ككارثال



كلبع  التدابيرا ع ص اذ  المسكتكيات المخت  كة مكن التزامكات الكدكأ األمكرافا مبيعكة عاب كةا 
بينما تكتسي تدابير  خري الصبغة األمكأ  ب  ل تكصأ تدريبيا إلص اإلعمكاأ الكامكأ ل حكق فكي 

 .الغذاء

ساسككي كتحككدث انتهاكككات ل عهككد عنككدما تقصككر الدكلككة عككن الكفككاءا ع ككص  قككأ تقككديرا بالحككد األ
األدنككص المم كككا ليككككن ال ككرد متحككررا مككن البككك   كلككدي تحديككد    فعككأ  ك إا ككاأ ل عككأ يعككّد 
انتهاكككا ل حككق فككي الغككذاءا مككن األاميككة بمكككان التمييككز بككين عبككز الدكلككة المككرف عككن الكفككاء 
ذا ادعككت دكلككة مككرف  ن القيكككد الم ركضككة ع ككص المكككارد  بالتزاماتهككا كعككدل اسككتعداداا لككذل   كا 

ن المستحيأ ع يها  ن تكفر الغذاء ل عابزين عن تكفير  بون سهلا يبا  ن تقبت الدكلة تبعأ م
 نهككا بككذلت قصككاري البهككد مككن  بككأ اسككتخدال كككأ المكككارد المكبكككدم تحككت تصككرفها فككي سككبيأ 

مككن  1-2الكفككاءا ع ككص سككبيأ األكليككةا بهككذ  االلتزامككات الككدنيا  كاككذا  مككر مترتككا ع ككص المككادم 
دكلككة باتخكاذ مككا ي كزل مككن خمككات حبوقصككص مكا تسككمي بكه مكارداككا المتاحككةحا العهكد التككي ت كزل ال

  كبالتاليا فكإن الدكلكة التكي 18ا ال قرم 3حسبما سبق ل بنة  ن  مارت إليه في تع يقها العال 
تدعي بونها عابزم عن الكفاء بالتزاماتها ألسكباا خاربكة عكن إرادتهكا تتحمكأ عكاء إقبكات ذلك  

قبككات  نهككا التمسككتا بكك   بككدكيا الحصكككأ ع ككص الككدعل الككدكلي لضككمان تكككافر الغككذاء الكككافي كا 
مكانية الحصكأ ع يه  .كا 

كباإلضككافة إلككص ذلكك ا يعككد انتهاكككا ل عهككد    تمييككز فككي الحصكككأ ع ككص الغككذاءا كفككي كسككاةأ 
كاستحقاقات الحصكأ ع يها ع ص  سام العرقا  ك ال كنا  ك البنما  ك ال غةا  ك السكنا  ك 

السياسككي  ك ايككر السياسككيا  ك األصككأ القكككمي  ك االبتمككاعيا  ك القككركم  ك  الككدينا  ك الككر  
النسا  ك اير ذل  من األسبااا يككن ارضه  ك  قكر  إلغكاء  ك إعاقكة تككاف  التمتكع بكالحقكق 

 .االقتصادية  ك االبتماعية  ك الققافية  ك ممارستها

  تقككل بكه الكدكأ  ك كيانكات كتحكدث انتهاككات الحكق فكي الغكذاء مكن خك أ العمكأ المبامكر الكذ
 خري ال تخضع الخضك  الكافي ل كاةي الدكلة  كتممأ اذ  االنتهاكات ما ي يا إلغاء  ك تع يكق 
العمأ رسميا بالتمريع ال زل الستمرار التمتع بالحق في الغذاء؛ كحرمان  فراد  ك بماعكات مكن 

تمييككزا  اسككتباقيا ؛ كمنكككع  الحصكككأ ع ككص الغككذاءا سكككاء كككان التمييككز مسككتندا إلككص التمككريع  ك
الحصكككأ ع ككص المسككاعدم الغذاةيككة اإلنسككانية فككي المنازعككات الداخ يككة  ك فككي حككاالت المكككارئ 
األخري؛ كاعتماد تمريعات  ك سياسات تتعار  بمككأ كاضكي مكع االلتزامكات القانكنيكة القاةمكة 

البماعات ع ص النحك  سابقا  كالمتص ة بالحق في الغذاء؛ كالتقصير في تن يل  نممة األفراد  ك



الذ  يمنعهل من انتها  حق الغير في الغذاءا  ك تقصير الدكلة في مراعام التزاماتها القانكنيكة 
 .الدكلية فيما يتع ق بالحق في الغذاء عندما تبرل ات اقات مع دكأ  ك من مات دكلية  خري

كلة في النهايكة عكن كفي حين  ن األمراف في العهد اي الدكأ دكن سكااا كاي بالتالي المس  
األفكراد كاألسكر كالمبتمعكات المح يكة كالمن مكات ايكر  –االمتقاأ ل عهدا فإن ككأ  فكراد المبتمكع 

يتحم ككككن  –الحككميكككة كمن مكككات المبتمكككع المكككدني كككككذل  قمكككا  األعمكككاأ التباريكككة الخكككاص 
سككهأ مسكك كليات فككي مبككاأ إعمككاأ الحككق فككي الغككذاء الكككافي  كينبغككي  ن تهيككصء الدكلككة بيةككة ت

الككمني كالكدكلي  –تن يذ اذ  المس كليات  كينبغي  ن يكاصأ قما  األعماأ التباريكة الخكاص 
 نممته فكي إمكار مدكنكة لقكاعكد السك ك  تك د  إلكص احتكرال الحكق فكي الغكذاء الككافي كيت كق  –

 .ع يها باالمترا  بين الحككمة كالمبتمع المدني

 

 المعايير كالتمريع اإلمار 

يتعين ع ص الدكأا عند تن يذ االستراتيبيات المحددم ل ب د الممار إليها  ع  ا  ن تضع معايير 
ل مراقبة ال حقة ع ص المستكيين الكمني كالدكلي يمكن التحقق منها  كفكي اكذا الصكددا يتعكين 
ع ككص الككدكأ  ن تن ككر فككي اعتمككاد قككانكن إمككار  كككودام  ساسككية لتن يككذ االسككتراتيبية الكمنيككة 

لمتع قكككة بكككالحق فكككي الغكككذاء  كينبغكككي  ن يتضكككمن القكككانكن اإلمكككار   حكامكككا  تتع كككق بغرضكككه؛ ا
كاألاكككداف  ك المقاصكككد المنمككككدم كاإلمكككار الزمنكككي الكابكككا تحديكككد  لب كاهكككا ككصكككف المكككرق 
المسككتخدمة لب كككغ اككذا الهككدفا كال سككيما التعككاكن المستصكككا مككع المبتمككع المككدني كالقمككا  

ة؛ كالم سسكية عكن اكذ  العم يكة؛ كاتليكات الكمنيكة لرصكدااا كككذل  الخاص كالمن مات الدكليك
اإلبراءات الممكنة لم ا االستعانة  كيتعين ع ص الدكأ األمرافا عند كضع المعايير كالتمكريع 

 .اإلمار ا  ن ُتمر  بصكرم نميمة من مات المبتمع المدني

مساعدما عند الم اا في صيااة كيتعين ع ص برامي كككاالت األمل المتحدم المعنية  ن تقدل ال
التمككريع اإلمككار  كتنقككيي التمككريع القمككاعي  ف ككدي من مككة األمككل المتحككدم لألاذيككة كالزراعككة 
)ال اك(ا مق  ا دراية كبيرم كمع كمات متراكمة تتع ق بالتمكريعات فكي مبكالي األاذيكة كالزراعكة  

يككة مماق ككة بمككون التمككريعات كمككا تتكككفر لككدي من مككة األمككل المتحككدم ل م كلككة )اليكنيسككيف( درا
المتع قة بالحق في الغذاء الكافي ل رضكع كاألم كاأ الصكغار مكن خك أ حمايكة األل كالم كأا بمكا 

 .في ذل  تمريعات تسمي بالرضاعة المبيعية كتتع ق بتن يل تسكيق بداةأ لبن األل



 

 عم يات الرصد

ر رليات لرصد التقدل المحر  ز نحك إعمكاأ الحكق فكي اكذاء ينبغي ل دكأ األمراف  ن تضع كتمكِّ
كككاٍف ل بميككعا كتحديككد العكامككأ كالصككعكبات التككي تكك قر فككي مسككتكي تن يككذ التزاماتهككاا كتيسككير 
اعتمككاد تمككريعات تصككحيحية كتككدابير إداريككةا بمككا فككي ذلكك  تككدابير لتن يككذ التزاماتهككا بمكبككا 

 .من العهد 23ك 1-2المادتين 

 

 سبأ االنتصاف كالمساءلة

كان من يقع من األمخاص  ك المبمكعات ضحية النتها  الحق فكي اكذاء ينبغي  ن يككن بإم
كاٍف الكصكأ إلكص سكبأ انتصكاف قضكاةية فعالكة  ك ايراكا مكن سكبأ االنتصكاف الم ةمكة ع كص 
المسككتكيين الكككمني كالككدكلي معككا   كيحككق لبميككع ضككحايا مقككأ اككذ  االنتهاكككات الحصكككأ ع ككص 

ص مكا كانكت ع يكها  ك التعككي   ك الترضكية  ك تعكي  مناسا قد يتخذ مككأ إعكادم الحالكة إلك
تقديل ضمانات بعدل التكرار  كيتعين ع ص  مناء الم الل كلبكان حقككق اإلنسكان ع كص المسكتكي 

 .الكمني  ن يعالبكا انتهاكات الحق في الغذاء

كمككن مككون إدرا  صكككك  دكليككة تعتككرف بككالحق فككي الغككذاء فككي الن ككال القككانكني المح ككيا  ك 
بيقهاا  ن يعزز بصكرم م حك ة نماق كفعالية تدابير االنتصكاف كينبغكي تمكبيعه االعتراف بتم

في بميع الحاالت  كعندةذ يمكن إسناد ص حيات إلص المحاكل ل  صأ في انتهاككات المضكمكن 
 .األساسي ل حق في الغذاء بالربك  مبامرم إلص االلتزامات المنصكص ع يها في العهد

ن القضككام كايككرال مككن ممارسككي المهنككة القضككاةية مككدعككن إلككص إيكك ء انتهاكككات الحككق فككي  كا 
 .الغذاء المزيد من االاتمال عند ممارستهل لمهامهل

كيتعين ع ص الدكأ األمراف  ن تحترل كتحمي عمأ مناصر  حقككق اإلنسكان كايكرال مكن  فكراد 
الحق في المبتمع المدني الذين يقدمكن المساعدم إلص المبمكعات الضكعي ة لتحقيكق تمتعهكا بك

 .في الغذاء الكافي

 



 االلتزامات الدكلية

 الدكأ األمراف

مككن ميقككاق األمككل المتحككدما كالنصكككص  61يتعككين ع ككص الككدكأ األمككرافا مبقككا  لككرك  المككادم 
عكك ن ركمككا الصككادر عككن مكك تمر  23) ( ك2ا 11المحككددم الكككاردم فككي المككادتين  مككن العهككد كا 

الهكال ل تعكاكن الكدكلي ك ن ت كي بالتزاماتهكا المتمق كة القمة العالمي لألاذيكةا  ن تعتكرف بالكدكر 
في اتخاذ إبراءات ممتركة كمن ص ة لب كغ ادف التحقيق الكامأ ل تمتع بالحق في اذاء كاف  
كيتعين ع ص الدكأ األمرافا عند االمتقاأ اللتزاماتهاا  ن تتخذ الخمكات ال زمة الحترال التمتكع 

لحماية ذل  الحقا كلتيسير الحصكأ ع كص الغكذاء كلتككفير بالحق في الغذاء في ب دان  خريا ك 
المسككاعدم ال زمككة عنككد الم ككا  كيتعككين ع ككص الككدكأ األمككراف  ن تك ككأ إيكك ء االعتبككار الكابككا 
ل حكق فككي اكذاء كككاٍف فكي االت اقككات الدكليككة حيقمكا تككككن لككه صكك ة بالمكضكك ا ك ن تن ككر فككي 

 .قيق اذا الغر صيااة مزيد من الصكك  القانكنية الدكلية لتح

كيتعين ع ص الدكأ األمراف  ن تمتنع في بمع األكقات عن فكر  ح كر ع كص الغكذاء  ك اتخكاذ 
تدابير ممابهة تعّر  ل خمر  ركف إنتا  الغذاء كالحصكأ ع يه في ب دان  خكري  فينبغكي  ال 

ال بنة  يستخدل الغذاء مم قا  كودام لممارسة ضغكم سياسية كاقتصادية  كفي اذا الصددا تذّكر
بمكون الع قكة بكين البكزاءات االقتصكادية كاحتكرال  1بمكق ها الممار إليه في التع يق العال رقكل 
 .الحقكق االقتصادية كاالبتماعية كالققافية

 الدكأ كالمن مات الدكلية

يكنص ميقككاق األمككل المتحككدم ع ككص  نككه تقككع ع كص عككاتق الككدكأ مسكك كلية ممككتركة كمن ككردم عككن 
اإلااقة في حاالت الككارث كالمساعدم اإلنسانية في حاالت المكارئا بما فكي التعاكن في تقديل 

ذلكك  مسككاعدم ال بةككين كالممككردين بصكككرم داةمككة  كيتعككين ع ككص كككأ دكلككة  ن تسككهل فككي اككذ  
المهمكككة كفقكككا  لقكككدراتها  كيككك د  برنكككامي األاذيكككة العكككالمي كم كضكككية األمكككل المتحكككدم لمككك كن 

األمكل المتحكدم ل م كلكة )اليكنيسكيف( كمن مكة األمكل المتحكدم  ال بةين كبصكرم متزايدم من مكة
لألاذية كالزراعة )ال اك( دكرا  ااما  في اكذا الصكدد كينبغكي تعزيكز   كينبغكي إيك ء األكلكيكة فكي 

 .المساعدم الغذاةية إلص  ضعف فةات السكان

كينبغي  ن تقدل المساعدم الغذاةيةا ك ما كان ذلك  ممكنكا ا بمكرق ال تك قر سك با  ع كص المنتبكين 
المح يين كاألسكاق المح يةا كينبغي تن يمها بمرق تيسر عكدم المست يدين منها إلص االعتماد 



 ع ص الذات في تكفير الغذاء  كينبغي  ن تستند مقأ اذ  المسكاعدم إلكص احتيابكات المسكت يدين
المسككتهدفينا كيبككا  ن تككككن المنتبككات التككي تمككم ها التبككارم الدكليككة فككي األاذيككة  ك بككرامي 

 .المساعدم منتبات س يمة كمقبكلة في السياق الققافي ل سكان المست يدين

 األمل المتحدم كالمن مات الدكلية األخري

ن لدكر ككاالت األمل المتحدما بما في ذل  الكدكر الكذ  ت ديكه فكي إمكار  المسكاعدم اإلنماةيكة كا 
التكي تكفراككا األمككل المتحككدم ع كص الصككعيد القمككر ا فككي تعزيككز التمتكع بككالحق فككي الغككذاء  اميككة 
خاصة  كينبغي المحاف ة ع ص البهكد المنسقة المبذكلة لتحقيق التمتع بالحق في الغذاء بغية 

 ككف عناصككر تعزيككز االنسككبال كالت اعككأ فيمككا بككين بميككع ال ككاع ين المعنيككينا بمككن فككيهل مخت
المبتمع المدني  كيتعين ع ص المن مات المعنية بالغذاءا كاكي من مكة األمكل المتحكدم لألاذيكة 
كالزراعةا كبرنامي األاذية العالميا كالصندكق الدكلي ل تنمية الزراعيةا  ن تقكل باالمترا  مع 

كالبنكك  الككدكلي برنككامي األمككل المتحككدم اإلنمككاةي كمن مككة األمككل المتحككدم ل م كلككة )اليكنيسككيف(ا 
كالبنككك  اإلنماةيككة اإلق يميككةا بالتعككاكن بصكككرم  كقككر فعاليككةا كذلكك  باالعتمككاد ع ككص خبراتهككا فككي 

 .مباأ إعماأ الحق في الغذاء ع ص المستكي الكمني مع المراعام الكاببة لكالية كأ منها

كليا  ن تكلي كيتعين ع ص الم سسات المالية الدكليةا ال سيما صندكق النقد الدكلي كالبن  الد
حماية الحكق فكي الغكذاء ااتمامكا  متزايكدا  فكي سياسكاتها المتع قكة بكالقرك  كات اقاتهكا المتع قكة 
باالةتمان كفي التدابير الدكلية التي تتخذاا لمكابهة  زمة الديكن  كينبغي تكخي الحذرا تمميا  

يك كي لضكمان حمايكة ل بنكةا فكي    برنكامي ل تكيكف اله 2مكن التع يكق العكال رقكل  1مع ال قكرم 
 .الحق في الغذاء


