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القــــوانو الورــــعية املعا ــــر يف تكريســــد

ملخــص:
تهــده هــذد الدراســة

ومحايتد ،سيما لـ املسـتوا الـدولي ،ومـا

معاجلــة ــق مــن

يرتتـــن ـــن ذلـ ـ مـــن التزامـــا

قوق اإلنسان وهو احلق يف الغذاء الكـايف،
الــــذى بأــ ـ بلهميــــة بالغــــة لــ ـ

الــدول،

يــ ـ

لـ ـ

ـــاتق

أن اإلنســان يــزال حلــد الســا ة

ويف أجــزاء ديــد مــن العــاا ةاجــة ماســة

املســـتويا  ،بـــال أر جلوانبـــد املتعـــد  ،فمـــا

للغــذاء ،ممــا يعــين أن رــمان التمت ـ ال علــي

يتــداول اليــا ــن امل ــكلة الغذائيــة ،بــا

والكامــل بهـــذا احلـــق ا يتحقــق بعـــد ،لـــذا

أمرا بالغ اخلطور ل األمة ،ملا ي طوى ليد

تبق اجلهو الدولية املبذولة يف حتقيق األمـن

ذلـــــ مـــــن تهديـــــد لكيانهـــــا ا قت ـــــا ى

الغـــذائي و تـ ـ ال ـــر ةقـــد يف الغـــذاء غـ ـ

وا جتمـــــا ي وال قـــــايف والسياســـــي و تـــ ـ

كافية.

األمين ،فرغم ما بأ بد الغـذاء مـن أهميـة

الكلمــــا امل تا يــــة :اإلقــــرار الــــدولي؛

كحق من قوق اإلنسان ،وبا تبـارد رـرور

التزاما الدول؛ احلق يف الغذاء.

* -املؤلف املُراسل.
even
security,
despite
the
importance of food as a human
right, and as a necessity of life and
one of the basic daily requirements
of the human being, in addition to
the role of contemporary man-made
laws in consecrating and protecting
it, Especially at the international
level,
and
the
consequent
obligations of states, yet the human
being remains until now and in

Abstract:
This study aims to address one of
the human rights, which is the right
to adequate food, which is of great
importance at all levels, given its
many aspects. What is currently
circulating about the food problem
has become a very dangerous matter
for the nation, because of the threat
that this entails of its economic and
social entity Cultural, political, and
666

اإلقرار الدويل باحلق يف الغذاء الكايف كضمانة للتحرر من اجلوع ________________________________ فوزية فتيسي

security and the individual's
enjoyment of his right to food is
insufficient.
Keywords:
International
recognition; State obligations; The
right to food.

many parts of the world in urgent
need of food, which means that
ensuring the actual and full
enjoyment of this right has not yet
been achieved, so the international
efforts exerted in Achieving food

مقدمــة:
يعد احلق يف الغذاء الكايف أ د قوق اإلنسـان األساسـية ،بمـي ـق كـل انسـان
يف العيش بكرامة ويف ملمن من اجلوع ،با تبار أن هذا احلق من احلقوق اليت ت ب مـن
الكرامة املتل لة يف الطبيعة الب رية ،وأى مسـا

بـد يعـد انتهاكـا لننسـانية يف ـد

ذاتها ،لذا ت حت ـ ل ننسـان كرامتـد بـد مـن حتريـرد مـن اجلـوع أو  ،ويعـد ذلـ
ررور بد م ها.
وبالتالي فاحلق يف الغذاء الكايف هو ق لكل فر يف كل ولـة ،هـذا مـا ا رتفـ
بــد غالبيــة الــدول ،كمــا أنــد ــق كمــي يف كــل مــن القــانون الــدولي حلقــوق اإلنســان
والقــانون الــدولي اإلنســاني ،مبع ـ أنــد ــق معــرته بــد لكــل انســان يف ــاليت الســلم
واحلرب .
ورغم ذل ويف ظل اا يتميز بالوفر يف ال روا  ،جند املعيو من الب ر يتضمرون
جو ا ويعانون مـن سـوء التغذيـة ،فحسـن م أمـة األمـم املتحـد لةغذيـة والزرا ـة ي ـت
العـاا بال عـل مــا يك ـي مـن الغــذاء إلاعـار كـل الب ــر قاابـة ،فهـو قــا ر لـ تــوف
الغذاء ل  21مليار نسمة ،أى بإمكاند تغذية رعف د سكاند احلاليو.

و ليــد نكــن اــرا اإل ــكالية ا تيــة :هــل يعــد ا قــرار الــدولي بــاحلق يف الغــذاء
الكايف رمانة للتحرر من اجلوع؟
 أهداه البحث: حتديد م هور احلق يف الغـذاء الكـايف ب ـكل وارـ  ،ملـا ي طـوى ليـة مـن مع ـقيق.
 التعـــرض ألهـــم ال ـــكول الدوليـــة الـــيت كرســ احلـــق يف الغـــذاء ،ســـواء لــاملستوا العاملي أر اإلقليمي.
 ظهار الععقة القائمة بو احلق يف الغذاء الكايف واحلقوق األخرا.جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
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 ال أـــر يف التزامـــا الـــدول املتعلقـــة بـــاحلق يف الغـــذاء الكـــايف مبقتضــ القـــانونالدولي.
 كاولــة ور ـ بعــا املقرت ــا للتو ــل لرةيــة مســتقبلية إل مــال احلــق يف الغــذاءالكايف.
 امل ه املتب : -امل ه الو

ي :وقد استع

بد لو ف هذا احلق وحتديـد م هومـد ،والععقـة بي ـد

وبو احلقوق األخرا ،و رض معأم املواثيق الدولية املكرسة لد.
 -امل ه التحليلي :واستع

بد لتحليل مضمون خمتلف ال ـكول الدوليـة املكرسـة

للحق يف الغذاء ،وكذا التزاما الدول فيما يتعلق بهذا احلق ،للوقوه لـ املقرت ـا
اليت قد تسا دنا ل

مالد.

وس حاول اإلجابة ل اإل كالية املطرو ة من خعل ما يلي:
احملور األول :م هور احلق يف الغذاء الكايف
احملور ال اني :ا رتاه القانوني الدولي باحلق يف الغذاء الكايف.
احملور ال الث :التزاما الدول يف جمال احلق يف الغذاء الكايف.
احملور األول :م هور احلق يف الغذاء الكايف
يــرتبا احلــق يف الغــذاء الكــايف بعــد م ــاهيم أخــرا ،كــاألمن الغــذائي ،الســيا
الغذائيــة وال ةــو الغذائيــة ...خل ،ممــا يقتضــي حتديــد مع ــاد و عقتــد ةقــوق اإلنســان
األخرا.
أو  -تعريف احلق يف الغذاء الكايف
لقد كان احلق يف الغذاء كل أول راسة قام بها م أمة ا مم املتحد ب ـلن أ ـد
احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية ،ذ

در

راسة ار  2891بع ـوان" :احلـق

يف الغذاء الكايف با تبارد من قوق اإلنسان" ،واليت أرح نقطة ا نطعقـة ممو ـة
من التقارير والدراسا اخلا ة بـاحلقوق املقـرر يف العهـد الـدولي للحقـوق ا قت ـا ية
وا جتما ية وال قافية ،وقد مت التلكيـد مـن جديـد لـ الـدور ال عـال للحـق يف الغـذاء
بعد والي

ر س وا  ،ملا الن مؤ ر القمة العاملي لةغذية لعار  2881من م ورـية

ا مم املتحد السامية حلقوق اإلنسان حتديد املضمون القانوني هلـذا احلـق ،وكـان مـن
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ال تائ األخرا لذل املؤ ر ورـ " م ـروع مدونـة سـلول وليـة ب ـلن احلـق يف الغـذاء
الكايف".

()1

وقد تضمن م ـروع املدونـة يف املـا ال ال ـة( )3م ـد لـ تعريـف للحـق يف الغـذاء ،ذ
ل  " :يعين احلق يف الغذاء الكايف وجوب أن تتوافر لكل خص ،سـواء كـان

ن

رجع أو امرأ أو ا ع ،مب ر د أو با
للح ــول ل ـ الغــذاء الكــايف يف

رتال م ا خرين ،السبل املا يـة أو ا قت ـا ية
ي ـ األوقــا أو اســتخدار قا ــد للمــوار املعئمــة

ل ــرائد بوســائل تتم ـ م ـ الكرامــة ا نســانية ،واحلــق يف الغــذاء الكــايف هــو جــزء
متميز من احلق يف املستوا املعي ي املعئم".

()2

و خيتلــف هــذا التعريــف للحــق يف الغــذاء ــن التعريــف الــذى قدمتــد اللة ــة املع يــة
باحلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية يف تعليقها العار رقم  ،)2888(21و سـبها:
"يــتم مــال احلــق يف الغــذاء الكــايف ــدما يتــاا ما يــا واقت ــا يا لكــل رجــل وامــرأ
وا ــل مب ــر د أو م ـ غ ـ د مــن األ ــخا  ،يف كافــة األوقــا  ،ســبيل احل ــول ل ـ
الغذاء الكايف أو وسائل ـرائد"( ،)3كمـا تـرا اللة ـة أن املضـمون األساسـي للحـق يف
الغذاء الكايف يعين ما يلي:
"تــوفر الغــذاء بكميــة ونو يــة تك يــان لتلبيــة ا

تياجــا التغذويــة لةفــرا  ،وخلــو

الغذاء من املوا الضار وكوند مقبو يف سـياق ثقـايف معـو؛ و مكانيـة احل ـول لـ
الغذاء بطرق تتسم با ستدامة و تعطل التمت ةقوق اإلنسان األخرا"(.)4
و ره املقرر اخلـا

املعـين بـاحلق يف الغـذاء جـان زيغلـر هـذا احلـق بـلن " :احلـق يف

الغذاء هو احلق يف احل ول ب كل م تأم و ائم و ومنـا ـائق ،مـا ب ـور مبا ـر أو
بواسطة م رتيا نقدية ،ل غذاء واه وكاه من ال ا يتو الكمية وال و ية ،يت ق
م التقاليد ال قافية لل عن الذى ي تمي ليد املستهل ويك ـل لـد يـا بدنيـة ون سـية،
فر ية و

ا ية ،مررية وكرنة يف ملمن من القلق"(.)5

وقــد أورــح اللة ــة املع يــة بــاحلقوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة يف تعليقهــا
العــار الســابق اإل ــار ليــد ،أن مل هــور الك ايــة أهميــة خا ــة فيمــا يتعلــق بــاحلق يف
الغــذاء ،يــث يســتعمل إلب ـراز ــد مــن العوامــل الــيت ي بغــي أن تؤخــذ يف ا تبــار يف
حتديد ما ذا كان أنواع معي ة من األغذية أو ال أم الغذائية املتا ة قد تعد يف ظروه
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معي ـة أنسـن األنـواع ألغـراض املـا ( )22مـن العهـد ،كمـا بي ـ أن م هـور ا سـتدامة
مــرتبا ارتبااــا وثيقــا مب هــور الغــذاء الكــايف أو األمــن الغــذائي ،فهــو ي طــوى لــ
مكانيــة احل ــول ل ـ الغــذاء ســواء لةجيــال احلاليــة أو املقبلــة ،وأن امل هــور الــدقيق
مل ــطل " ك ايــة" يتحــد

ــد بعيــد باألورــاع ا جتما يــة وا قت ــا ية وال قافيــة

وامل اخيــة واإليكولوجيــة وغ هــا مــن األورــاع الســائد  ،بي مــا م ــطل " ا ســتدامة"
ي طوى ل م هور توفر الغذاء و مكانية احل ول ليد ل املدا البعيد(.)6
و ليد فإن مال احلق يف الغذاء يتطلن حتقيق

ـ تو :أوهلمـا الك ايـة ،والـيت هلـا

أهمية خا ة بال سبة للحق يف الغذاء ،فهي تؤخـذ يف ا تبـار يف حتديـد مـا ذا كانـ
أنواع معي ة من األغذية أو ال أم الغذائية نكن أن تعترب يف ظروه معي ة هي األنسن،
كمـــا أن

ـ ـ ة الك ايـــة تتحـــد

مـــدا بعيـــد باألورـــاع ا جتما يـــة وا قت ـــا ية

وال قافية وامل اخية والبيئية وغ هـا مـن األورـاع السـائد  ،وثانيهمـا :ا سـتدامة ،والـيت
ت طــوى لـ مكانيــة احل ــول لـ الغــذاء ألجيــال احلارــر واملســتقبل ،مبع ـ تــوفر
الغذاء و مكانية احل ول ليد يف األجل الطويل.
ثانيا -عقة احلق يف الغذاء الكايف باحلقوق األخرا
يتسم احلق يف الغذاء الكايف بلهمية امسـة بال سـبة للتمتـ بكافـة قـوق اإلنسـان
األخرا ،فلهذا احلق عقة وايد جبمي أجيال قـوق اإلنسـان ،وسـ حاول بـراز ذلـ
من خعل راسـة منـاذل للععقـة بـو احلـق يف الغـذاء الكـايف وبعـا احلقـوق األخـرا،
واليت س قت رها ل احلق يف احليا واحلق يف ال حة.
 -2عقــة احلــق يف الغــذاء الكــايف بــاحلق يف احليــا  :ي ــدرل رــمن اائ ــة احلقــوق
املدنيــة والسياســية احلــق يف احليــا  ،والــذى يعــد أهــم ــق رــمن هــذد اممو ــة مــن
احلقوق ،هلذا نكن اختاذد ك موذل هلذد الطائ ة من احلقوق(.)7
ويعد احلق يف احليا

ق فطرى وأ يل ،مستمد من الوجو اإلنساني ذاتـد ،و سـن

نـص املـا ( )61مــن العهـد الـدولي اخلــا

بـاحلقوق املدنيـة والسياســية هـو" ـق مــعزر

لننسـان" ،كمــا و ـ تد اللة ــة املع يــة ةقـوق اإلنســان بلنــد " :احلــق األمسـ للكــائن
اإلنســاني" ،فهــو بــذل احلــق األك ــر أهميــة بــو احلقــوق احملميــة ،هلــذا فــإن تلمي ــد
ومحايتد راا رروريا للتمت مبختلف قوق اإلنسان األخرا ،اليت تعتمـد يف أساسـها
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ل وجو احليا يف د ذاتها( ،)8لذا د احلق يف احليا احلق األ لـ الـذى نكـن
تقييدد ت يف ا

الطوارئ)(.)9

وا ــرتار احلــق يف احليــا هــو التــزار الــابي يق ـ

ل ـ الــدول األاــراه يف ات اقيــا

قوق اإلنسان ،وهذا ا لتزار م درد ال لة بو احليا وبو تـلمو احلاجـا األساسـية
كالغذاء وامللبس ...خل ،وهي كلها مأاهر للحقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية،
ســيما احلــق يف مســتوا معي ــي ئــق ،لــذا يقو نــا احلــق يف احليــا ب ــكل مبا ــر
للحقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة ،وبالتــالي ي بغــي ل ـ الــدول اختــاذ خمتلــف التــداب
واإلجراءا العزمـة للتقليـل مـن معـدل الوفيـا  ،والقضـاء لـ األمـراض املعديـة وسـوء
التغذية واألوبئة والوقايـة م هـا ،وهـذا ا لتـزار اإللـابي للدولـة لضـمان احلـق يف احليـا
مرهون ابعا مبوار ها وقدراتها و مكانياتها(.)10
ونتد احلق يف احليا لي مل أيضا جو ونو يـة احليـا ( ،)11والـيت ي ـعن حتقيقهـا
أو التمتـ بهــا يف ظــل غيــاب الغــذاء الكــايف ،لــذا يــلتي ا ــرتاه بهــذا األخـ كحــق،
للح اظ ل احلق يف احليا  ،ومن مثة ي ب احلق يف الغذاء الكايف جزء يتةزء مـن
احلق يف احليا مب هومد الواس  ،وبالتالي فالععقة بو احلقو عقة ار ية.
ويف اــار امل هــور الواســ للحــق يف احليــا املســتقر يف اجتهــا ا الرقابــة ا ت اقيــة
حلقــوق اإلنســان ،يســتلزر هــذا احلــق مــن ال ا يــة العمليــة تــوف و امــة ظــروه العــيش
امل اسن ما يا ومع ويا ،هلذا السبن أ ب ا ـرتاه بـاحلق يف العـيش ورـا ـن احلـق
يف احليا مبع اد التقليدى ،وهذا ا نتقال ي طوى ل تكريس لتكامل قوق اإلنسـان
و در قابليتهـا للتةزئـة( ،)12و ليـد نكـن ت ـور التمتـ ال علـي والكامـل بـاحلق يف
احليا مبعزل ن رمان احلق يف الغذاء الكايف.
 -0عقة احلـق يف الغـذاء الكـايف بـاحلق يف ال ـحة :ي ـدرل رـمن اائ ـة احلقـوق
ا قت ـــا ية وا جتما يـــة احلـــق يف ال ـــحة ،والـــذى نكـــن اختـــاذد ك مـــوذل هلـــذد
اممو ة من احلقوق ةكم عقتد الوثيقة باحلق يف الغذاء الكايف(.)13
ن احلـق يف ال ـحة يقت ـر مضـموند لـ جمـر خلـو ال ـر مـن املـرض أو العةـز
(امل هــور الضــيق لل ــحة) ،وبالتــالي قــد يف تلقــي العــعل والر ايــة ال ــحية يف الــة
ــابتد بل ــدهما ،بــل فضــع ــن ذل ـ لــد عقــة جــد وثيقــة بــبعا احلقــوق األخــرا
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ا قت ا ية وا جتما ية ،الـيت تـوفر لـد ولغـ د مـن األ ـخا

مقومـا احليـا ال ـحية

اإلنسانية يف اار املساوا  ،كاحلق يف الغذاء الكـايف ،السـكن ،ميـاد ال ـرب ال قيـة
والبيئة ال حية( امل هور الواس للحق يف ال حة) ،وقد جاء هذا التطور يف م هور احلـق
يف ال ــحة بعــد ن ــاء م أمــة ال ــحة العامليــة وامل أمــا املع يــة بالعمــل ل ـ حتســو
األوراع ال ـحية يف العـاا ،وكـذا ال ـكول الدوليـة وا قليميـة املع يـة ةمايـة هـذا
احلق ،وأ ب هذا احلق هدفا ساميا مل أمة ال حة العاملية ،الـيت أ ـار يف سـتورها
أن ال ـــحة هـــي " :الـــة العافيـــة البدنيـــة وال ســـية وا جتما يـــة ،جمـــر انت ـــاء
املرض"(.)14
وقد تب ـ جل ـة احلقـوق ا قت ـا ية وا جتما يـة وال قافيـة وب ـكل

ـري امل هـور

الواس ـ للحــق يف ال ــحة يف تعليقهــا العــار رقــم ( )11/21ال ــا ر س ـ ة  ،1666ب ــلن
احلق يف التمت بل ل مستوا من ال حة نكن بلوغد(املا  ،)21يث أورح بلنـد
د

ياغة املا ( )21من العهد ا تعتمد اللة ة ال ال ة باجلمعية العامة لةمـم املتحـد

تعريف ال حة الوار يف ستور م أمـة ال ـحة العامليـة السـابق اإل ـار ليـد ،وأرـاف
أن هـذا احلـق يقت ـر لـ احلـق يف الر ايــة ال ـحية ،بـل ي ـتمل لـ جممو ـة مــن
العوامل ا جتما ية وا قت ا ية اليت توفر الأروه اليت كن اإلنسان من يش يـا
حية ،وهي ت مل املقوما األساسية لل حة ،كالغذاء والسكن ...خل(.)15
يتض ـ مــن خــعل م هــور احلــق يف ال ــحة ،أن هلــذا احلــق عقــة وايــد بــاحلق يف
الغذاء الكايف ،ذل أن بلوغ أ ل مستوا من ال ـحة نكـن أن يتحقـق،

بتـوافر

جممو ــة مــن العوامــل -مــن بي هــا الغــذاء ال ــحي -الــيت تســهم يف احل ــاظ ل ـ ال ــحة
وا رتقاء بها ،وا تبارها وامل وقاية من األمراض قبل أن تكون عجـا هلـا ،لـذا بـد
من ا هتمار بت مية هذد العوامل واملتعلقة يف جمملها بالبيئة احمليطة باإلنسان.
وجتدر اإل ار

أن نقص الغذاء هو السبن األول لعد كب من الوفيا  ،ال اجتة

ن احلالة ال حية يف ال
الدراســـا

ف اجل وبي للكر األررية ،أما يف ن

ها ال مالي فت ـ

تراجـ ـ مســـتوا غـــذاء ال قـــراء باملقارنـــة مـ ـ غـــذاء األغ يـــاء ،كمـــا أن

احل ول ل الغذاء ال حي أ ب م كلة يف د ذاتد ،نتيةة اخلطـر الـذى أ ـبح
ت ــكلد اثــار أســالين اإلنتــال الزرا ــي املســتخدمة واملــرول هلــا مــن ــركا اإلنتــال
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الزرا ي ل ال حة العامة(.)16
وبالتالي تعد محاية احلق يف الغذاء الكايف السبيل للح اظ ل
ال حة ،وقبل ذل

قد يف احليا الذى يعد أمس

ـق كـل نسـان يف

قوق اإلنسان ،ذ يعترب اجلـام بـو
لـ تـرابا وتكامـل

كافة قوق اإلنسان ا قت ـا ية وا جتما يـة وال قافيـة ،وم ـا

قوق اإلنسان بعضها ببعا و در قابليتها للتةزئة ،فلهـذا احلـق عقـة وايـد جبميـ
أجيال قوق اإلنسان.
احملور ال اني :ا

رتاه القانوني الدولي باحلق يف الغذاء الكايف

لقد سع اممو ة الدولية

ور ن و

قانونيـة تضـمن ا ـرتار احلـق يف الغـذاء

الكــايف ،لــذا ي ـ العديــد مــن املواثيــق وا ت اقيــا العامليــة واإلقليميــة بهــذا احلــق،
با تبارد من احلقوق األساسية اليت لن ا رتامها وا رتاه بها ،وهذا ما س تعرض لد
فيمايلي:
أو  -التكريس القانوني للحق يف الغذاء يف ال

و

العاملية:

مت اإلقــرار بــاحلق يف الغــذاء الكــايف ل ـ املســتوا العــاملي يف العديــد مــن ال

ــو

العاملية نذكر م ها:
 -2مي اق األمم املتحد لعـار ( :)2965ا يـ ص مي ـاق األمـم املتحـد ب ـكل

ـري

ل ـ احلــق يف الغــذاء الكــايف ،غ ـ أنــد ـ اإل ــار الضــم ية هلــذا احلــق م ـن خــعل
ن و

املوا ( 2و )55م د ،يث جاء يف املا (/2ه )3من هذا املي اق أند " :مقا ـد

األمـم املتحـد هــي -3... :حتقيـق التعــاون الـدولي لـ

ـل املســائل الدوليـة ذا ال ــبغة

ا قت ـــا ية وا جتما يـــة وال قافيـــة وا نســـانية ،و لــ تعزيـــز ا ـــرتار قـــوق ا نســـان
واحلريــا األساســية لل ــا

يعــا ،"... ،كمــا ن ـ املــا (/55ه/أ/ب) مــن املي ــاق

ل (..." :أ) حتقيق مستوا أ ل للمعي ـة وتـوف أسـباب ا سـتخدار املت ـل لكـل فـر
وال هوض بعوامل التطور والتقدر ا قت ا ى وا جتما ي؛ (ب) تيس احللول للم ـاكل
الدولية ا قت ا ية وا جتما ية وال حية ،وما يت ل بها"... ،
وبــذل يتض ـ أن ن ــو

مي ــاق األمــم املتحــد ا تتضــمن

ــار

ــربة ووارــحة

للحــق يف الغــذاء الكــايف ،واكت ـ باإل ــار الضــم ية مــن خــعل ن ــها ل ـ حتقيــق
التعاون الدولي يف املسائل ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية واإلنسـانية ،وكـذا حتقيـق
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مستوا أ ل للمعي ة ،ذ يدخل احلق يف الغذاء الكايف رمن هذد املسائل.
 -0اإل ــعن العــاملي حلقــوق اإلنســان لعــار( :)2960جــاء يف املــا ( )15مــن اإل ــعن
العــاملي حلقــوق اإلنســان أن " :لكــل ــخص احلــق يف مســتوا معي ــة يك ــي لضــمان
ال حة والرفاهية لد وألسرتد وخا ة ل

عيد امللكل."...

و ليــد فقــد جــاء اإلقــرار بــاحلق يف الغــذاء الكــايف رــمن ن ــو
حلقــوق اإلنســان ب ــكل

ــري  ،ولعــل التقــاا بــو ن ــو

اإل ــعن العــاملي

هــذا ا ــعن واحلــق يف

الغذاء الكايف ،يكمن يف أن ا عن ركـز مـن خـعل كتـواد ،و سـيما املـا األو
م د ل مبدأ الكرامة اإلنسانية ،الذى ي ـعن حتقيقـد يف ظـل غيـاب احلـق يف الغـذاء
الكايف ،ذ بمي هذا احلق وب

ق كل نسان يف العيش بكرامة ،مما يعين أن

غياب هذا احلق أو انتهاكد نس مببدأ الكرامة اإلنسانية الوار يف هذا اإل عن.
 -0ــعن قــوق الط ــل لعــار ( :)2959جــاء يف املبــدأ ( )4مــن هــذا اإل ــعن قــرار
ري ةق الط ل يف الغذاء الكـايف ،يـث نـص هـذا املبـدأ لـ أن " :للط ـل ـق يف
قدر كـاه مـن الغـذاء واملـلوا واللـهو واخلـدما الطبيـة" ،كمـا ور يف املبـدأ ( )9مـن
ن س اإل عن( )17أند" :ولن أن يكون الط ل ،يف

ي الأروه ،بـو أوائـل املتمـتعو

باحلمايــة واإلغاثــة" ،وهــذا اإلقــرار ال ــري للط ــل ةقــد يف الغــذاء الكــايف ،يرجــ
لكوند من ال ئا الضعي ة اليت حتأ ةماية خا ة.
 -6العهد الدولي اخلا

باحلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية لعـار (:)2966

ا تمل املا (/22ه )2من ا ت اقية الدولية املتعلقة باحلقوق ا قت ـا ية وا جتما يـة
وال قافيــة ل ـ أن " :تقــر الــدول األاــراه يف هــذا العهــد ةــق كــل ــخص يف مســتوا
معي ي كاه لد وألسرتد ،يوفر ما ي ي ةاجتهم من الغذاء والكساء وامللوا ،وةقـد
يف حتسـو متوا ــل لأروفـد املعي ــية .وتتعهــد الـدول األاــراه باختـاذ التــداب العزمــة
إلن اذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا ال د باألهمية األساسية للتعاون الـدولي القـائم لـ
ا رتضاء احلر".
كما جاء يف ال قر ال انية من ذا املـا بلنـد " :وا رتافـا مبـا لكـل نسـان مـن ـق
أساسي يف التحرر من اجلوع ،تقور الدول األاـراه يف هـذا العهـد ،مبةهو هـا ال ـر ى
و ــن اريــق التعــاون الــدولي ،باختــاذ التــداب امل ــتملة لــ بــرام كــد ملموســـة
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والعزمــة ملــا يلــي :أ -حتســو اــرق نتــال و ــ وتوزيــ املــوا الغذائيــة ،ــن اريـــق
ا ســـت ا الكليـــة مـــن املعـــاره التق يـــة والعلميـــة ،ون ـــر املعرفـــة مببـــا ئ التغذيـــة،
واستحداث أو

عا نأم توزي األراري الزرا ية بطريقة تك ل أفضـل منـاء للمـوار

الطبيعيـة وا نت ـاع بهـا ،ب -تـلمو توزيـ املــوار الغذائيـة العامليـة توزيعـا ـا
ا

يف رــوء

تياجـــا  ،يضـ ـ يف ا تبـــارد امل ـــاكل الـــيت تواجههـــا البلـــدان املســـتور لةغذيـــة

وامل در هلا ل السواء".
وبـــذل نـــص العهـــد الـــدولي اخلـــا
ب كل

ري

بـــاحلقوق ا قت ـــا ية وا جتما يـــة وال قافيـــة

ل احلق يف الغذاء الكايف رـمن ن و ـد ،وا تـربد قـا مـن احلقـوق

ا قت ــا ية وا جتما يــة لننســان ،ويــلتي ذل ـ يف اــار قــرارد حلــق كــل ــخص يف
مستوا معي ي كاه الوار رمن نص املا ( )22م د.
وجتدر اإل ار

أن ا تما الربوتوكـول ا ختيـارى امللحـق بالعهـد الـدولي للحقـوق

ا قت ــا ية وا جتما يـــة وال قافيـــة ســ ة  ،1669يعــد خطـــو فعالـــة يف ســـبيل ترســـيخ
فكر قابلية احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافيـة للتقارـي ،والـيت يعـد احلـق يف
الغذاء الكايف من بي ها(.)18
 -5اإل ـعن العـاملي اخلــا

باستئ ـال اجلـوع وســوء التغذيـة لعـار( :)2976ا تمــدد

مؤ ر األغذيـة العـاملي امل عقـد بر ايـة األمـم املتحـد يف  21نـوفمرب  ،2814يـث نـص
بياند اخلتامي يف الب د( )2م د أن" :لكل رجل وامرأ وا ل ـق ،غـ قابـل للت ـره،
يف أن يتحــرر مــن اجلــوع وســوء التغذيــة لكــي ي مــي قدراتــد اجلســدية والعقليــة منــاء
كامع وباف

ليها."...،

وقد ركز هذا اإل عن( )19يف ب ـو د األخـرا لـ مسـؤولية كافـة احلكومـا بـلن
تض سياسا غذائية وتغذوية م اسبة يف اار الت مية ال ـاملة ا جتما يـة وا قت ـا ية
والزرا ية ،كما يـتعو لـ

يـ الـدول املتقدمـة والـدول األخـرا القـا ر لـ ذلـ ،

مســا د الــدول ال اميــة ب ــروو معئمــة وةةــم يك ــي للوفــاء با تياجاتهــا ،وتوســي
موار ها العزمة لننتال الزرا ي ،كما يـتعو لـ كافـة الـدول التعـاون للح ـاظ لـ
املــوار الطبيعيــة املســتخدمة إلنتــال األغذيــة ،وكــذل أ ــار اإل ــعن

لتــزار كافــة

الدول بالتعاون يف قامة نأار فعال لةمن الغذائي العاملي.
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 -6الربوتوكول اإلرايف امللحق بات اقيا ج يف واملتعلقة ةماية رحايا ال زا ا
املســـلحة الدوليـــة لعـــار ( :)2977تؤكـــد املـــا ( )54مـــن هـــذا الربوتوكـــول لـ ـ أن:
" -2بأر جتوي املدنيو كلسلوب مـن أسـالين احلـرب -1 .أـر مها
نقـل أو تعطيـل األ يـان واملــوا الـيت غ ـ

ـة أو تـدم أو

هـا لبقــاء السـكان املـدنيو وم اهلـا املــوا

الغذائيـــة وامل ـــااق الزرا يـــة الـــيت ت تةهـــا واحملا ـــيل واملا ـــية ومرافـــق ميـــاد ال ـــرب
و ــبكاتها وأ ــغال الــرى ،ذا كــان الق ــد مــن ذلـ م عهــا ــن الســكان املــدنيو أو
اخل ــم لقيمتهــا احليويــة مهمــا كــان البا ــث ســواء كــان بق ــد جتوي ـ املــدنيو أر
حلملهم ل ال زوا أر ألى با ث اخر"(.)20
 -7ات اقية القضاء ل

ي أ كال التمييز رد املرأ لعار ( :)2979لقد أ رب

هذد ا ت اقية يف يباجتها ن قلقها ألند تتاا للمرأ يف ـا

ال قـر

أقـل ال ـر

للح ــول لــ الغــذاء وال ــحة والتعلــيم ،...كمــا جــاء يف املــا /21ه )1م هــا أنــد:
" ...-1تك ل الدول األاراه للمرأ اخلدما امل اسبة فيما يتعلق باحلمل والو
ما بعد الو

وفـرت

 ،وتوفر هلا اخلدما امانية ـد ا قتضـاء ،وكـذل التغذيـة الكافيـة

أث اء احلمل والررا ة".
واملع

من خعل هذا ال ص أن هـذد ا ت اقيـة قـد خ ـ املـرأ احلامـل واملررـعة

بلولوية يف توف الغذاء الكايف ،واخلدما امانيـة ذا اقتضـ الضـرور ذلـ  ،و لـ
الــدول األاــراه أيضــا ك الــة اخلــدما امل اســبة خــعل فــرت احلمــل والــو
الو

ومــا بعــد

.
وقــد أ ــار هــذد ا ت اقيــة كــذل

أنــد لـ الــدول األاــراه أن تك ــل للمــرأ

احلـــــق يف احل ـــــول لـــ ـ اإلئت مانـــــا والقـــــروض الزرا يـــــة وتســـــهيع التســـــويق
والتك ولوجيا امل اسبة ،واملساوا يف املعاملة يف م ـاري است ـعا األرارـي واإل ـعا
الزرا ــي وم ــاري التــواو الري ــي ،وكــذا ــق التمت ـ بأــروه معي ــية معئمــة(،)21
و مع بل كار هذد ا ت اقيـة لـ الـدول األاـراه أن تضـمن للمـرأ الو ـول املبا ـر
للغــذاء ،كمــا ليهــا أن تك ــل ــق املــرأ يف احل ــول ل ـ املــوار اإلنتاجيــة واملاليــة
والتك ولوجية امل اسبة ،سيما للمرأ الري ية ،الـيت تسـاهم بـدورها يف تـلمو الغـذاء،
من خعل ملها يف ميدان الزرا ة(.)22
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 -0ات اقية قوق الط ل لعار ( :)2909ن

املا (/14ه/1ل) ل أن تلتزر الدول

األاــراه يف ا ت اقيــة ب " :مكافحــة األمــراض وســوء التغذيــة ت ـ يف اــار الر ايــة
ال حية األوليـة ـن اريـق أمـور م هـا تطبيـق التك ولوجيـا املتا ـة بسـهولة و ـن اريـق
تــوف األغذيــة املغذيــة الكافيــة وميــاد ال ــرب ال قيــة ،اخــذ يف ا تبارهــا أخطــار تلــوث
البيئة وخماارد" ،وبذل أكد هذد املا
ال رب ال قية هو التزار يق

ل أن تـوف الغـذاء املغـذى الكـايف وميـاد

ل الدول األاراه يف هذد ا ت اقية.

وتعرته ا ت اقيـة ةـق الط ـل يف مسـتوا معي ـي معئـم مـن خـعل نـص املـا ()11
ل  -2 " :تعرته الدول األاراه ةق كل ا ـل يف مسـتوا معي ـي معئـم

واليت ن

ل مود البدني والعقلي والرو ي واملع وى وا جتما ي -1 .يتحمـل الوالـدان أو أ ـدهما أو
ا خــرون املســؤولون ــن الط ــل املســؤولية األساســية ــن القيــار ،يف ــدو

األ ــخا

مكانيــاتهم املاليــة وقــدراتهم ،بتــلمو ظــروه املعي ــة العزمــة ل مــو الط ــل -3 .تتخــذ
الدول األاـراه ،وفقـا لأروفهـا الوا يـة ويف ـدو مكانياتهـا ،التـداب املعئمـة مـن
أجــل الوالــدين وغ همــا مــن األ ــخا

مــال هــذا احلــق

املســؤولو ــن الط ــل ،لـ

وتقــديم ــد الضــرور املســا د املا يــة وبــرام الــد م ،ســيما فيمــا يتعلــق بالتغذيــة
والكساء واإلسكان".
وقد ا رتف بذل ا ت اقية من خعل نص هذد املا ةق الط ل يف الغذاء الكايف،
دما ن ـ
الغذاء

لـ

قـد يف مسـتوا معي ـي معئـم ،ذ مـن امل طقـي أن يكـون احلـق يف

ر من ا ر احلق يف مستوا معي ي معئم ،وأس د هـذد املـا مسـؤولية

حتقيق هذا املستوا املعي ي امل اسن للط ل

الوالدين أو ثم

األ خا

املســؤولون ــد ،وبغــرض مســا د الوالــدين وغ همــا مــن األ ــخا

ا خرون

املســؤولو ــن

الط ــل ،تلتــزر الــدول األاــراه يف ا ت اقيــة باختــاذ التــداب امل اســبة لت يــذ احلــق يف
الغذاء ،ويف الة الضرور تقديم برام الد م واملسـا د املا يـة لضـمان ـق الط ـل يف
احل ول ل الغذاء.
ثانيا -التكريس القانوني للحق يف الغذاء الكايف يف ال

و

ا قليمية

لقـــد مت اإلقـــرار بـــاحلق يف الغـــذاء الكـــايف لــ املســـتوا ا قليمـــي يف العديـــد مـــن
ال

و

نذكر م ها:
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 -2اإل عن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباتـد لعـار ( :)2960أ ـار هـذا اإل ـعن
ال ا ر ن م أمة الدول األمريكية

احلق يف الغذاء الكايف من خـعل الـ ص لـ

احلق يف ال حة الوار يف املا ( )22م د ،واليت ن ـ
احملافأــة ل ـ

لـ  " :لكـل ـخص احلـق يف

ــحتد ــن اريــق اإلجــراءا ال ــحية وا جتما يــة الــيت تتعلــق بالغــذاء

وامللــبس واإلســكان والر ايــة الطبيــة

احلــد الــذى تســم بــد املــوار العامــة ومــوار

امتم ".
ويتض أن هذا اإل عن ا يكر

احلق يف الغذاء الكايف ب كل

ري ووارـ ،

فلم خت ص لد ما م ـر كبقيـة احلقـوق األخـرا ،و منـا أ ـار فقـا يف نـص املـا
( )22م ــد للغــذاء كضــرور للمحافأــة ل ـ احلــق يف ال ــحة ،واألمــر ذاتــد بال ســبة
لعت اقية األمريكية حلقوق اإلنسان وواجباتد لعار ( ،)2818واليت أكـد فقـا لـ
الت مية واإل مال التدرلي للحقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية اليت يعـد احلـق يف
الغذاء الكايف من بي ها مـن خـعل نـص املـا ( )16م هـا ،وبالتـالي جـاء ا ـرتاه بهـذا
احلق رم يا.
 -0املي اق ا جتما ي األوروبي لعار ( :)2962ت اول هـذا املي ـاق احلقـوق ا قت ـا ية
وا جتما ية،

أند ا يعرته

را ة باحلق يف الغذاء الكايف ،رغم أند يـدخل رـمن

هــذد احلقــوق ،وبــذل يــوفر املي ــاق محايــة رــم ية فقــا هلــذا احلــق ،وذل ـ مــن خــعل
قـــرارد ةقـــوق أخـــرا ،كـــاحلق يف العمل(املـــا  ،)4احلـــق يف الضـــمان ا جتمـــا ي
(املا  )21واحلق يف املسا د ا جتما ية والطبية(املا .)23
واملع

أند رغم تعد وت وع املواثيق األوروبية ،سيما يف جمال قوق اإلنسان ،ا

ير رم ها أى نص يقر ةماية خا ة للحق يف الغذاء الكايف ،فغياب ال ص لـ هـذا
ا حلق يف ا ت اقية األوروبيـة حلمايـة قـوق اإلنسـان واحلريـا األساسـية لعـار(،)2856
قــد يكــون أمــر معقــول ،با تبارهــا ت اول ـ احلقــوق املدنيــة والسياســية ،لكــن املي ــاق
ا جتما ي األوروبي كان مـن امل ـروض أن يغيـن رـم د اإلقـرار بهـذا احلـق ،خا ـة
وأنــد ت ــاول احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة ،لت ــا ى انعكــا

ذلـ

ل ـ الت ــريعا

الداخلية للدول.
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 -0املي اق األفريقي حلقوق اإلنسان وال ـعوب لعـار(  :)2902ا يعـرته هـذا املي ـاق
ةــق اإلنســان يف الغــذاء الكــايف ب ــكل

ــري  ،وم ـ ذل ـ

رمن املا ( )18كواجـن لـ ال ـر جتـاد والديـد ،ارـافة

ـ اإل ــار

الطعــار

ا ـرتاه املي ـاق ةقـوق

أخرا نكن محاية احلق يف الغذاء الكايف من خعهلا كاحلق يف ال حة( املـا )21
واحلـق يف الكرامــة( املـا  ...)65خل ،كمــا تسرت ـد الــدول األاـراه يف املي ــاق وفقــا
للمــا ( )16م ــد مبختلــف األ كــار الــوار يف اإل عنــا وال ــكول الدوليــة املتعلقــة
ةقوق اإلنسان ،وتعرته غالبيتها باحلق يف الغذاء الكايف.
 -6الربوتوكول اإلرـايف امللحـق با ت اقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان وواجباتـد(
بروتوكــول ســان ســل ا ور) لعــار ( :)2900أقــر هــذا الربوتوكــول امللحــق با ت اقيــة
األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان وواجباتـــد ،واخلـــا
وال قافية

بـــاحلقوق ا قت ـــا ية وا جتما يـــة

را ة بـاحلق يف الغـذاء الكـايف ،وذلـ رـمن نـص املـا ( )21م ـد ،حتـ

وان احلق يف الغذاء ،واليت جاء فيها -2" :لكل خص احلق يف التغذية املعئمـة الـيت
تضمن مكانية التمت بل ل مستوا مـن ال مـو البـدني والعـاا ي والعقلـي -1.مـن أجـل
ت ةي ممارسة هـذا احلـق واستئ ـال سـوء التغذيـة -تتعهـد الـدول بتحسـو اـرق نتـال
و مدا وتوزي الطعار  -ومن أجل هذا اهلده توافق ل ت ةي التعاون الدولي ب ـكل
أكرب يف

م السياسا احمللية ذا الععقة".

و ليد جاء تكريس احلق يف الغذاء الكـايف

ـرا ة يف بروتوكـول سـان سـل ا ور،

وإل مال هـذا احلـق تعهـد الـدول بتحسـو اـرق نتـال و مـدا وتوزيـ الطعـار ،وتعزيـز
التعاون الدولي لد م السياسا احمللية ذا الععقة.
 -5املي اق األفريقي حلقوق ورفاهية الط ل لعار ( :)2998أ ار
الدول األفريقية أاراه هذا املي اق تع

يباجة املي ـاق بـلن

بقلق أن ور أغلن األا ال األفارقـة خطـ

نتيةة العوامل ال ريد لأروفهم ا جتما ية وا قت ا ية وال قافيـة ،...واجلـوع ،وبسـبن
در ال ض البدني والعقلي للط ل فإند بتال لضمانا ور اية خا ة(.)23
وابقــا للمــا (/24ه )1مــن هــذا املي ــاق تتعهــد الــدول األاــراه يف املي ــاق مبتابعــة
الت يذ الكامل للحق يف التمت بلفضل الة ممك ة التحقيق لل ـحة البدنيـة والعقليـة
والرو ية ،وتتخذ سيما جراءا لضمان توف التغذية الكافية ومياد ال رب ا م ـة،
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وكــذا ملكافحــة املــرض وســوء التغذيــة ،كمــا بي ـ املــا (/16ه )1بلنــد لـ الــدول
األاــراه يف املي ــاق أن تتخــذ و ســن مكانياتهــا وظروفهــا احملليــة خمتلــف اإلجــراءا
املعئمــة بغــرض مســا د ا بــاء واأل ــخا

ا خــرين املســؤولو ــن الط ــل -يف الــة

احلاجــة -ل ـ تــوف املســا د املا يــة ،وبــرام الــد م ،ســيما فيمــا يت ــل بالتغذيــة
وال حة ...خل.
 -6الربوتوكول اإلرايف ال اني امللحق باملي اق األفريقـي حلقـوق اإلنسـان وال ـعوب
اخلــا

ةقــوق املــرأ لعــار ( :)0880لقــد كــر

الكايف للمرأ األفريقية ب ـكل
جاء حت

هــذا الربوتوكــول احلــق يف الغــذاء

ـري  ،وذلـ مـن خـعل نـص املـا ( )25م ـد ،الـيت

وان احلق يف األمن الغذائي ،ون

ل  " :تضـمن الـدول األاـراه تـ

املرأ باحلق يف غذاء كاه تتوفر فيد ا ر التغذية .ويف هـذا ال ـد  ،تتخـذ التـداب
امل اسبة من أجل( :أ) كو املرأ من احل ول ل ماء ال رب ال قي ،ومـوار الوقـو
احملليــة ،واألرض ،ووســائل نتــال غــذاء تتــوفر فيــد ا ــر التغذيــة؛ (ب) قامــة أنأمــة
كافية لنمدا والتخزين وذل لضمان األمن الغذائي"(.)24
وبالتالي ومبقتض نص هذد املا يق
يف غذاء كـاه يتـوافر لـ

ل الدول األاراه رـمان تـ املـرأ بـاحلق

ا ـر التغذيـة ،وذلـ مـن خـعل كي هـا مـن احل ـول

ل ماء ال رب ال قي ،املوار ووسائل نتال الغذاء الـذى بتـوى لـ

ا ـر التغذيـة،

فضع ن قامة أنأمة كافية لنمدا والتخزين لضمان األمن الغـذائي ،كمـا أ ـار
املــا (/24ه/1ب) مــن هــذا الربوتوكــول واملتعلقــة بــاحلقوق ال ــحية واإلجنابيــة ل ـ
اختـــاذ الـــدول األاـــراه خمتلـــف التـــداب املعئمـــة ،إلن ـــاء و ـــم اخلـــدما ال ـــحية
والتغذوية للمرأ  ،وذل يف فرت ما قبل الو

وبعدها وأث اء احلمل والررا ة(.)25

 -7املي اق العربي حلقوق اإلنسان لعار ( :)0886نص هذا املي ـاق يف املـا ( )39م ـد
لـ أن " :لكــل ــخص احلــق يف مســتوا معي ــي كــاه لــد وألســرتد ويــوفر الرفاهيــة
والعيش الكريم من غذاء وكسـاء ومسـكن وخـدما ولـد احلـق يف بيئـة سـليمة و لـ
الــدول األاــراه اختــاذ التــداب العزمــة وفقــا إلمكاناتهــا إلن ــاذ هــذد احلقــوق" ،كمــا
تضم

املا ( )38م د " :تقر الدول األاراه ةق كـل فـر يف امتمـ بـالتمت بـل ل

مسـتوا مـن ال ـحة البدنيـة والعقليـة نكـن بلوغـد -1...ت ـمل اخلطـوا الـيت تتخــذها
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الدول األاراه التداب ا تية(... :هـ) توف الغذاء األساسي وميـاد ال ـرب ال قيـة لكـل
فر ."...
وبــذل كــر

املي ــاق العربــي حلقــوق اإلنســان احلــق يف الغــذاء الكــايف ب ــكل

ري  ،من خعل نص املا ( )39م د ،وذلـ رـمن احلـق يف مسـتوا معي ـي كـاه،
كما أ ار

هذا احلق رمن التداب اليت تتخـذها الـدول األاـراه إل مـال احلـق يف

ال حة.
-0

عن القاهر

ول قوق اإلنسان يف اإلسعر لعـار ( :)2998نـص هـذا اإل ـعن

ــن ــق األس ـ يف الغــذاء مــن خــعل املــا ( )63م ــد..." :واملــريا احلــق يف أن يــداوى
ولةس أن يطعم ويؤوا ويكس  ،"... ،كما كرس املا ( /21ل) هـذا احلـق لكـل
نسان ،وقد ن

ل  " :ل -تك ل الدولة لكل نسان قد يف يش كريم بقـق لـد

ار ك ايتد وك اية من يعولد وي مل ذل امللكل وامللبس واملسكن والتعليم والعـعل
وسائر احلاجا األساسية".
و ليد فإن احلق يف الغذاء الكايف بوجد ار هو ق من قـوق اإلنسـان ،كمـي مـن
القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
احملور ال الث :التزاما الدول يف جمال احلق يف الغذاء الكايف
ورح املـا ( ) 1مـن العهـد السـابق اإل ـار ليهـا ابيعـة ا لتزامـا القانونيـة الـيت
تتعهد بها الدول ،وا لتزار األساسي يكمن يف اختاذ خطوا تسم تـدرليا باإل مـال
الكامــل للحــق يف الغــذاء ،وتلتــزر كــل ولــة بضــمان احل ــول ل ـ احلــد األ ن ـ مــن
الغذاء الكايف وامل اسن ،كما تضمن حترر ال ر من اجلوع ،وذل لكل فـر خارـ
لو يتها القضائية( ،)26وهذا ا لتزار بال هوض باحلق يف الغـذاء لعلـها مقيـد با رتامـد
ومحايتد و مالد ،مبع أنها ختض للمساءلة من السكان اخلارعو لو يتها يف الـة
خعهلــا بتلـ املســتويا ال عثــة مــن ا لتزامــا  ،والــيت رفتهــا اللة ــة املع يــة بــاحلقوق
ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية يف تعليقها العار رقم .)27()2888( 21
و ســن التعليــق العــار لتل ـ اللة ــة ،ي ــرض احلــق يف الغــذاء كــلى ــق اخــر ثعثــة
مســـتويا مـــن ا لتزامـــا جتـــاد الـــدول األاـــراه ،وهـــي ا لتـــزار بـــا
وباإل مــال ،ويعــين ا لتــزار بــا

رتار واحلمايـــة

رتار ،ا ــرتار الســبيل املتــوفر للح ــول ل ـ الغــذاء
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امل اسـن ،وهــو مــا يسـتلزر ــدر اختــاذ الـدول األاــراه أى تــداب حتـول ونــد ،يف ــو
ا لتــزار باحلمايــة هــو أن تلتــزر الــدول باختــاذ تــداب لضــمان ــدر رمــان األفــرا مــن
احل ـول لـ الغـذاء امل اسـن ،أمـا ا لتــزار باإل مـال فـيعين التـزار الـدول بتـوف ســبل
و ــول ال ــا

املــوار ووســائل رــمان مقومــا

الكايف كلما ةـز فـر أو
ا لتداب

ي ــهم ،وأن تــوفر احلــق يف الغــذاء

ا ـة ألسـباب خارجـة ـن را تهـم ،ون ـ

أن بعـا

لـ هـذد املسـتويا املختل ـة مـن التزامـا الـدول األاـراه هلـا ابيعـة اجلـة،

بي مــا تــداب أخــرا تكتســي

ــبغة أاــول أجــع للو ــول التــدرلي لن مــال الكامــل

للحق يف الغذاء(.)28
وبذل ي رض احلق يف الغذاء الكايف ثعث التزاما
ا لتزار با

ل الدول األاراه تتم ـل يف:

رتار ،احلماية واإل مال.

وحت ل انتهاكا للعهد ملـا تق ـر الدولـة يف تلبيـة لـ أقـل تقـدير احلـد األساسـي
األ ن املطلوب ليكـون ال ـر متحـررا مـن اجلـوع ،و ـد حتديـد مـا ذا كـان ال عـل أو
غ ــال ال عــل يعــد انتهاكــا للحــق يف الغــذاء ،بــد مــن التمييــز بــو ةــز الدولــة الوفــاء
بالتزاماتهــا ألســباب خارجــة ــن را تهــا ،و ــدر اســتعدا ها لــذل  ،وه ــا تتحمــل ــنء
ثبــا ذل ـ  ،وأنهــا التمس ـ بــع فائــد خمتلــف الســبل لضــمان تــوافر الغــذاء امل اســن
و مكانية الو ول ليد(.)29
وبغــرض ك الــة مــال احلــق يف الغــذاء و ــق ال ــخص األساســي يف أن يــلمن مــن
اجلـــوع ،تعهـــد الـــدول الـــيت ا تمـــد العهـــد الـــدولي اخلـــا

بـــاحلقوق ا قت ـــا ية

وا جتما ية وال قافية ،بلن تتعاون من غ قيو هلا لة بالو ية القضائية( ،)30و رـافة
العهد يق

لـ الـدول األاـراه وفقـا للمـا ( )51مـن مي ـاق األمـم املتحـد و ـعن

روما امل ب ق ن مؤ ر القمة العاملي لةغذية ،ا رتاه بلهمية التعاون الدولي ،وت يـذ
التزاماتها باختاذ اجراءا م رتكة وم

لة لبلوغ التحقيـق الكامـل للتمتـ بـاحلق يف

غــذاء كــاه ،كمــا ليهــا ــد ا مت ــال بالتزاماتهــا اختــاذ اخلطــوا العزمــة إلقــرار
التمت باحلق يف الغذاء يف ول أخـرا ،و ليهـا أن تعطـي األهميـة الواجبـة هلـذا احلـق يف
ا ت اقيا الدولية و ياغة
األوقا
608
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ن فرض أر ل الغذاء أو أى تداب من لنها تعريا ظروه انتـال الغـذاء
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واحل ول لية يف ول أخرا للخطر ،في بغي أ يستخدر الغذاء مطلقا كل ا ملمارسة
رغوو سياسية واقت ا ية(.)31
وبالتــالي يوجــن ا لتــزار بــاحلق يف الغــذاء الكــايف التزامــا

ل ـ الــدول األاــراه

بضمان ك الة هذا احلق والتعـاون مـ بعضـها لتحقيـق ذلـ  ،سـواء بال سـبة للخارـعو
لو يتها القضائية أو ت خارجها.
وما لن مواجهتد اليـور ويف املسـتقبل القريـن ،هـو جت ـن أو لـ األقـل التقليـل مـن
اســـتمرار جتـــاد اجلـــوع عـــو اإلرت ـــاع ،ممـــا يتطلـــن الوقـــوه لـ ـ أســـباب اســـتمرارد
ومعاجلتها(.)32
خا ـــة:
يعد احلـق يف الغـذاء الكـايف مـن احلقـوق األساسـية لننسـان ،وقـد مت تكريسـد يف
خمتلــف اإل عنــا واملواثيــق الدوليــة ،ســواء العامليــة م هــا أر اإلقليميــة ،وبــذل

أــي

باهتمار واس  ،ونكن حتديد أبـرز ال تـائ وا قرتا ـا الـيت تو ـل ا ليهـا مـن خـعل
راسة موروع اإلقرار الدولي باحلق يف الغذاء الكايف كضمانة للتحرر من اجلـوع مبـا
يلتي:
أو  -ا ست تاجا :
 ن احلق يف الغذاء الكايف ق أساسي من قـوق اإلنسـان ،بـال أر ألهميـة الغـذاءيف يا اإلنسـان مـن خمتلـف ال ـوا ي ا قت ـا ية ،ا جتما يـة ،ال قافيـة ،السياسـية،
األم ية و ت ال سية ...خل ،با تبارد يدخل يف ا
 -ارتباو احلق يف الغذاء ارتبااا ان

تياجا اليومية لكل نسان.

ار فيد ةقوق اإلنسان األخرا ،كاحلق يف

احليا  ،ال حة ،الر اية ال حية ،الضمان ا جتما ي واحلق يف التعليم...اخل ،وهو مـا
يعكس ترابا وتكامل خمتلف قوق اإلنسان و در قابليتها للتةزئة.
 رغـم تـوافر العديـد مـن ال ـكول الدوليــة العامليـة م هـا واإلقليميـة ،الـيت تكــراحلق يف الغذاء الكـايف سـواء بطريقـة
الدول مبوجبها

ـربة أو رـم ية ،وا لتزامـا امل رورـة لـ

رتامد ومحايتد و مالد،

أن ا مازل ا ن هد العديد من ا نتهاكـا

هلــذا احلــق و ــدر رــماند مــن ال ا يــة ال عليــة ،والواق ـ ي ب ـ ذل ـ  ،لــذا تبق ـ اجلهــو
الدولية املبذولة يف هذا امال غ كافية وغ فعالة .
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ثانيا -ا قرتا ا :
-

ياغة

كول ولية ،تهده

أى وق وأى مكان من احل ول ل

التعاون الدولي يف اار كو كل نسـان يف
قد يف الغذاء الكايف.

 حتسو ا ليا الدولية املتوفر أو العمل ل ور اليا جديد  ،تك ل وب ـكلأفضــل محايــة احلــق يف الغــذاء الكــايف ،والــتمكو مــن وســائل ا ن ــاه يف ــا
ا نتهال هلذا احلق.
 ال هــوض بالقطـــاع الزرا ـــي مـــن خـــعل احل ـــاظ لــ ال ـــروا الطبيعيـــة وتر ـــيداســـتخدامها ،ســـيما األرارـــي الزرا يـــة ،الغابـــا وامليـــاد ،و خـــال التك ولوجيـــا
والتق يا الزرا ية احلدي ة ،ون رها والتـدرين ليهـا ،فضـع ـن ن ـر بـرام التو يـة
مبختلف الوسائل املمك ة للمواا و خا ة فئة ال ع و.
 ور اسرتاتيةية ولية فعلية يف جمال الغذاء للتخ يف من ال قر واجلوع ،وورـعهامورــ الت يــذ ،وذلــ بعــد الوقــوه لــ األســباب الرئيســية إلســتمرار أزمــة الغــذاء
ومعاجلتها.
اهلوامش واملراجــ :
( -)1جاء تل املدونة نتيةة اجلهد املبذول الذى قام بد بكة املعلوما والعمل ب لن أولويـة الغـذاء
( ،)FIANوهي م أمة ولية حلقوق اإلنسان مع ية ةق تغذية اإلنسان ل سد ،والتحالف العاملي للغذاء
والتغذيــة ( )WANAHRومعهــد جــال ماريتــان الــدولي ،أنأــر- :رولــف كونرمــان ،احلــق يف الغــذاء
الكــايف ،ائــر احلقــوق ،الو ــد رقــم ،21

 ،132تــاريخ الت ـ  ،14( :نــوفمرب،28 ،1616 ،

 ،)35متوفر ل الرابا:
PDF hrlibrary.umn.edu>arab

( -)2املرج ن سد.
( -)3التعليــق العــار رقــم  ،21املتعلــق بــاحلق يف الغــذاء الكــايف ،ال ــا ر ــن اللة ــة املع يــة بــاحلقوق
ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة ،2888 ،ائــر احلقــوق ،فقــر  ،1تــاريخ الت ـ  ،9( :يســمرب،
 ،)21 :16 ،1616متوفر ل الرابا:
PDF hrlibrary.umn.edu>arab

( -)4املرج ن سد ،ال قر .9
( -)5جــان ريغلــر ،تعزيــز ومحايــة

يـ

قــوق اإلنســان ،املدنيــة والسياســية وا قت ــا ية وا جتما يــة

وال قافية ،مبا يف ذل احلق يف الت ميـة ،تقريـر املقـرر اخلـا

600

املعـين بـاحلق يف الغـذاء ،جملـس قـوق
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اإلنسان ،الدور السابعة ،الب د  3من جـدول األ مـال 26 ،جـان ي  ،1669الوثيقـة،(A/HRC/7/5( :
.9
( -)6انأر التعليق العار رقم  ،)2888( 21املرج السابق ،فقر .1
( -)7لقد مت تكريس احلق يف احليـا يف العديـد مـن اإل عنـا وال ـكول الدوليـة واإلقليميـة املتعلقـة
ةقوق اإلنسان م ها :اإل عن العاملي حلقـوق اإلنسـان (املـا  ،)63اإلت اقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان
(املـــا  ،)61اإلت اقيـــة األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان (املـــا  )64واملي ـــاق األفريقـــي حلقـــوق اإلنســـان
وال عوب (املا .)64
( -)8كمد يوسف لوان وكمد خليل املوس  :القانون الدولي حلقـوق اإلنسـان -احلقـوق احملميـة ،-ار
ال قافة لل ر والتوزي  ،مان ،و ،1661 ،2ل،1

.248 -249
)(9

- Rhona K.M.Smith: International human right, OXFORD University Press, New
York, 2007, p. 194.

( -)10كمد يوسف لوان وكمد خليل املوس  ،املرج السابق،
( -)11رياض

ـا

253 -251

أبـو العطـا :محايـة البيئـة مـن م أـور القـانون الـدولي العـار ،ار اجلامعـة اجلديـد ،

اإلسك درية،1668 ،

.93

( -)12كمد يوسف لوان وكمد خليل املوس  ،املرج السابق،

.436

( -)13جاء تكـريس احلـق يف ال ـحة يف العديـد مـن اإل عنـا وال ـكول الدوليـة واإلقليميـة املتعلقـة
ةقــوق اإلنســان م هــا :اإل ــعن العــاملي حلقــوق اإلنســان( املــا  ،)15العهــد الــدولي اخلــا

بــاحلقوق

ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية( املا  )21واملي اق األفريقي حلقوق اإلنسان وال عوب( املا .)21
( -)14ا ل بيي :احلماية اجل ائية للحق يف ال حة بو ال أريـة والتطبيـق ،جملـة القـانون وا قت ـا ،
كلية احلقوق ،جامعة القاهر  ،العد ،1626 ،93

.13 -12

( -)15أنأــر- :فوزيــة فتيســي :عــو التلســيس للحــق يف البيئــة ال ــحية يف ظــل أ كــار القــانون الــدولي
حلقــوق اإلنســان ،أارو ــة كتــوراد غـ م ــور  ،خت ــص القــانون الــدولي حلقــوق اإلنســان ،كليــة
احلقوق والعلور السياسية ،جامعة احلال خلضر بات ة،1616 ،2-
( -)16رولف كونرمان ،املرج السابق،

.98 -91

.135 -134

( -)17عن قوق الط ل ،مكتبة قـوق اإلنسـان ،جامعـة م يسـوتا ،تـاريخ الت ـ  ،14 ( :نـوفمرب،
 ،)21 :66 ،1616متوفر ل الرابا:
hrlibrary.umn.edu/arab/b015.html

( -)18انأر :قطاو خدلة وبق ـيش مـان :احلـق يف الغـذاء يف اـار القـانون الـدولي حلقـوق اإلنسـان،
جملة األستاذ البا ث للدراسا القانونية والسياسية ،كلية احلقوق والعلور السياسـية ،جامعـة كمـد
بورياه ،باملبسيلة ،العد ،1628 ،23

.143
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( -)19اإل عن العاملي اخلا
تاريخ الت

باستئ ال اجلوع وسوء التغذية ،مكتبة قوق اإلنسان ،جامعة م يسوتا،

 ،14( :نوفمرب ،)11 :21 ،1616 ،متوفر ل الرابا:
hrlibrary.umn.edu/arab/b070.html

( -)20وجتدر اإل ار يف ذا ال د

أن املا ( )24من الربوتوكول اإلرايف ال اني امللحق بات اقيا

ج يف ،واملتعلق بضحايا ال زا ـا املسـلحة غـ الدوليـة تـ ص لـ قوا ـد مماثلـة ،ذ أ ـار
"بأر جتوي املدنيو كلسلوب من أسالين القتال ،ومن ثم بأر ،تو ـع لـذل  ،مها
أو نقل أو تعطيل ا يان واملوا اليت غ

أنـد:

ـة أو تـدم

ها لبقاء السكان املدنيو ل قيـد احليـا وم اهلـا املـوا

الغذائية وامل ـااق الزرا يـة الـيت ت تةهـا واحملا ـيل واملا ـية ومرافـق ميـاد ال ـرب و ـبكاتها وأ ـغال
الرى".
( -)21انأر :املا ( )24من ت اقية القضاء ل

ي أ كال التمييز رد املرأ لعار .2818

( -)22ذكرتد قطاو خدلة وبق يش مان ،املرج السابق،

.144

( -)23املي اق األفريقي حلقوق ورفاهية الط ل  ،2886مكتبة قـوق اإلنسـان ،جامعـة م يسـوتا ،تـاريخ
الت

 ،62( :يسمرب ،)13 :15 ،1616 ،متوفر ل الرابا:
hrlibrary.umn.edu/arab/Afr-child-charter.html

( -)24بروتوكول قوق املـرأ يف أفريقيـا امللحـق باملي ـاق األفريقـي حلقـوق اإلنسـان وال ـعوب ،مكتبـة
 ،62( :يسمرب.)21 :66 ،1616 ،

قوق اإلنسان ،جامعة م يسوتا ،تاريخ الت

hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html

( -)25ت ص املا (/24ه/1ب) مـن هـذا الربوتوكـول لـ  -1" :تتخـذ الـدول األاـراه كافـة التـداب
امل اسبة ملايلي(... :ب) ن اء و م اخلدما ال حية والتغذوية للمرأ  ،فيما يتعلق ب رت مـا قبـل الورـ
وبعدد وأث اء احلمل والررا ة؛."...
( -)26التعليق العار رقم  ،)2888( 21املرج السابق ،فقر .24
( -)27انأر :جان ريغلر ،املرج السابق،

.8

( -)28التعليق العار رقم  ،)2888(21املرج السابق ،فقر .21-24
( -)29املرج ن سد ،ال قر .21
( -)30انأر :جان ريغلر ،املرج السابق،

.8

( -)31التعليق العار رقم  ،)2888( 21املرج السابق ،فقر .31-31
( -)32انأر يف ذل  - :قا رى سو :سبل حتقيق األمن الغذائي املسـتدار ،جملـة البا ـث األكا نيـة،
كلية احلقوق ،جامعة بات ة  ،2م  ،69العد ،1612 ،62
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