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 الدولة الغذاء الكافي بيف مسؤولية  في اإلنساف حؽ
 المنظمات الدوليةودور 

 دراسة تأصيمية تحميمية ناقدة
 

 د. جاسـ محمد زكريا*
 المخمص

 بكرامة، نفسو اإلنساف إطعاـ في الحؽ أنو عمى عامة بصورة يفيـ الذي الكافي، الغذاء في الحؽ إف
 الدوؿ مف عدد قاـ وقد كثيرة؛ بمداف بتنفيذه وتعيدت طويؿ، أمد منذ دولياً  بو معترؼ إنساني حؽ ىو

  وبرامج وسياسات واستراتيجيات وطنية وقوانيف دستورية، بتطوير تعديالت الماضية العقود خالؿ
ال يزاؿ بعيدًا عف  أف الحؽ في الغذاء الكافي؛ بيد لمجميع الغذاء في الحؽ إنفاذ إلى وتنفيذىا تيدؼ

إلى جياعًا مميوف إنساف يأووف  800في ظؿ وجود ما يزيد عمى  -عمى أرض الواقع  -التحقؽ 
 فراشيـ كؿ ليمة. 

وبالنظر إلى ؛ لمتحقيؽ قابؿٌ  ىدؼٌ  –عمى نحو دائـ  -لحؽ في الغذاء الكافي تمكيف الجميع مف ا إف
 ؛بو مف خالؿ اإلحساف طبيعتو الممزمة قانونيًا، ال يعّد تحقؽ الحؽ في الغذاء الكافي وعدًا يتـ الوفاء

الجيات بؿ ىو حؽ إنساني لكؿ امرأة ورجؿ وطفؿ، ويجب تنفيذه مف خالؿ أعماؿ مناسبة تقـو بيا 
 واألطراؼ الفاعمة األخرى مف خارج الحكومات. يةالحكوم
 العالمية الصعد عمى ُقُدمًا بيذا الحؽ السير في حاسماً  دوراً  والزراعة األغذية منظمة وتؤدي

 أصحاب لمختمؼ تحميمية وأدوات منيجيات بتطوير أيضاً  المنظمة وتقـو والوطنية؛ واإلقميمية
 المقر وفي واإلقميمي؛ القطري الصعيد عمى الفاعمة الجيات مف واسعة مجموعة تقـو كما المصمحة؛

 البمداف الغذاء؛ إذ أقرت في الحؽ إنفاذ بتشجيع تتصؿ ومتنوعة كثيرة بأعماؿ لممنظمة الرئيس
الحثيث  التنفيذ لدعـ الطوعية؛ التوجييية الخطوط -2004عاـ  - وباإلجماع المنظمة في األعضاء
 .والبرامج السياسات مف واسعة مف خالؿ مجموعة القطري الغذائي إطار األمف في ليذا الحؽ

                                                           
*
 جامعة دمشؽ. -كمية الحقوؽ  -القانوف الدولي والعالقات الدولية  قسـ أستاذ مساعد في 
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 :المقدمة
ارتبط نيوض اإلنساف عند تأسيس الحضارة بتوافر الغذاء والماء والمأوى؛ فسعى إلييا سعيًا حثيثًا،  

عندما ُىِدَي إلى الزراعة؛ فتوطف؛ ثـ ارتبط بيا ارتباطًا وثيقًا  -معًا  -واستمـز زمنًا طوياًل حتى أدركيا 
عمى األنيار الكبرى، ثـ ارتكزت تحددت مف خاللو أنساؽ الحياة؛ ونيضت الحضارة في مواطنيا األولى 

إف لـ يكف الدافع  –عمييا ألنيا المعيف النابض بنسغ الحياة، وأحد أىـ محاورىا الذي كاف دافعًا كبيرًا 
لحراؾ التاريخ؛ في حروبو وصراعاتو ونزاعاتو؛ فكاف الماء والغذاء حاضريف فييا سرًا أو  –األكبر

كاف بيف ِشباع  -تحددت بو مالمح الفقر والغنى  –ي البشر عالنيًة؛ ويبدو لي أف أوؿ تمايٍز بيف بن
 ...تغيير المسارات والمصائر والصفاتوجياع؛ ثـ نشب الصراع ل

ولعمنا ال نجافي الحقيقة؛ إذا قمنا: إف ىذا المعيار ما زاؿ قائمًا حتى يـو الناس ىذا؛ فثمة دوٌؿ 
مات لشعوبيا الغذاء؛ بحسبانو حقًا ال منة فيو لمِشباع وأخرى لمجياع؛ ففي " بالد الِشباع" وفرت الحكو 

وال تفضاًل وال إحسانًا؛ بؿ تجاوزتو إلى حد الكفاية؛ ثـ تخطتو إلى آفاٍؽ واسعٍة مف التنوع واالنتشار، 
الرفاىية؛ ومات خدمة شعوبيا حتى أوصمتيـ بر والوفرة واستمرارية التدفؽ؛ وواصمت بعض تمؾ الحك

ًا بمزاج شعوبيا؛ ولطالما أطاحت أمزجة الشعوب حكوماتيا؛ ألىوف وحتى صار أمر استمرارىا رىن
 تسقط إذا فقد نوٌع واحٌد مف أنواع الزبدة.. –في بالد الرفاىية   – األسباب؛ حتى قيؿ إف الحكومة

وفي المقابؿ؛ تميث الشعوب في " بالد الجياع" وراء سراب الحياة؛ حتى إذا أدركتو عاد سرابًا مف 
حكاميا في مف نقص الغذاء؛  في حيف تميو تمؾ البالد تسقط الشعوب صرعى جديد؛ وفي بعض 

ال يممكوف وسائؿ الثمف دومًا؛ ألنيـ الفقراء صفقات الفساد، وصراعات العبث واالستبداد...ويدفع 
تأميف  -دومًا  -يستطيعوف ال بؿ ، وصحيةٍ  نشيطةٍ سميمٍة و  لحياةٍ  ؛الضروري اءلحصوؿ عمى الغذا

 سبؿ العيش تضمف ليـألنيـ عاجزوف عف تكويف األصوؿ التي  استمرار حياتيـ؛ أبسط متطمبات
الكريـ؛ ولكف ىؿ يبرر لمعالـ أف يقابؿ عجزىـ غير اإلرادي بعجٍز إرادي؛ فيتركيـ يواجيوف الموت جوعًا؛ 

 في زماف " القرية الصغيرة" التي يتغنى بيا " نجـو عصر العولمة"؟ 

إلعماؿ العديد مف الحقوؽ  وحيوياً  ستمرار الحياة؛ال اً جوىري عدُّ ركناً يفي الغذاء اإلنساف حؽ  إفّ 
في األساس المادي ال يستمد الغذاء أىميتو مف كونو و  الصحة والتعميـ والعمؿ؛األخر مثؿ الحؽ في 
نّ و ، فحسب البقاء عمى قيد الحياة والنفسية لقدرات الجسدية ا تنميةفي  -اً أيض -الرئيس ما بسبب دوره ا 

ال يعني اإلقرار بو فحسب؛ بؿ توفير الغذاء  –وبحسبانو إنسانًا  –لإلنساف؛ وحؽ اإلنساف ىذا  والعقمية
؛ ولكف...وكما في كثيٍر مف حقوؽ اإلنساف األخر؛ مازالت كريمة في إطار حياةٍ  فعاًل وتمكينو منو
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يقاتيا في أوديٍة بعيدة؛ وفي الشعارات والمبادئ والقواعد الدولية في واٍد؛ والممارسة الفعمية ليا وتطب
تتجمى صوٌر فاجعة وفجُة ووحشيُة، إلجراءاٍت وسموكياٍت وقرارات داخمية  -بالذات  –ممارسة ىذا الحؽ 

قميمية؛ تقؼ وراءىا " قوى الظالـ" المييمنة في التنظيـ الدولي المعاصر..  ودولية عالمية وا 

 التقدـ بو يقاس - الحرية بعد – معيارٍ  ؿأو لإلنساف بكرامٍة؛ الغذاء توفير كاف ذلؾ؛ أجؿ مف
 مف حقبةٍ  ومصداقية قّيمو في الدولي التنظيـ قيمة تقاس وبو أخر؛ معايير أي قبؿ الدوؿ؛ بيف والتخمؼ
 غير الدولية وبو تعرؼ جدية المنظمات الحكومية، الدولية المنظمات فعالية تقّدر خاللو ومف الحقب؛

بيد أف حؽ اإلنساف في غذاٍء مناسٍب وكاٍؼ؛ بسبٍؿ كريمٍة مازاؿ بعيدًا؛ في معظـ  ...الحكومية وجدواىا 
أثناء  في البمداف لـ ينخفضتمؾ عدد ناقصي التغذية في دوؿ الجياع المسماة " العالـ الثالث"؛ بؿ إف 

الثاني  العقدفي  –زاد عدد الجياع ـ؛ بؿ 1996اء لمغذاألولى  ةقمة العالميال اأعقب فذيمال يفالعقد
 .تصاعديًة. زيادةً  -ـ2006/2016

جانب الصواب قومًا؛ تحروا التمكيف لحؽ اإلنساف في الغذاء عبر  -أيضًا  –ومف أجؿ ذلؾ 
المعاىدات واإلعالنات والقواعد الدولية فحسب؛ وناور بعيدًا عف الحقيقة مف ألصؽ نقص الغذاء، وسوء 

دراسة ىذه الظاىرة تستمـز البحث في عوامؿ ذاتية، وداخمية ودولية  التغذية بمف يعانوف منيما؛ ألفّ 
متشابكة تضافرت معًا؛ حتى أصبحت تشكؿ منظومًة قواميا رسوخ فكرة الييمنة لدى القوى الدولية 

أداء الدولة في كثيٍر مف دوؿ " العالـ  وقصوروالتجييؿ والتجاىؿ، الجيؿ الكبرى؛ ومتانة ومنيجية 
 مؾ التي تفشت في جنباتيا نظـ االستبداد والفساد.الثالث"؛ خاصًة ت

تمكـ ىي العناويف الرئيسة لدراستنا ىذه التي تعالج واحدًا مف أىـ حقوؽ اإلنساف؛ بحسبانو الركيزة 
والمنطمؽ لحقوقو األخر؛ الذي أحيط بكـٍ ىائٍؿ مف الحفاوة القانونية، والقمـ السياسية والتصريحات 

مازاؿ تأميف الغذاء حممًا يراود مئات المالييف مف البشر؛ والجوع  -ذلؾ  مع –الدبموماسية؛  ولكف 
بؿ ىـ في الجوار القريب عمى ىذه األرض؛ بؿ إف . ينيش مئات أخرى؛ وىؤالء ليسوا في كواكب قصية.

في بالد العرب التي ظف الناس فييا؛ أف الجوع ظاىرة مف زمٍف غابٍر، وأف  -ويتكاثروف  -كثيريف منيـ 
ّي الجوع" تاريٌخ مضى وانقضى؛ فإذا بو يسجؿ حضورًا رىيبًا في القرف الجديد؛ فضاًل عف نقٍص " سن

لمسناه في الدراسات والبحوث العربية؛ في ىذا الميداف الميـ مف مياديف حقوؽ اإلنساف؛ وِاْسَتْعَرَضْت 
 موضوعات دراستنا ىذه في المبحثيف اآلتييف: –بإيجاٍز  –
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 اإلنساف. حقوؽ مف حؽ الغذائية فايةالمبحث األوؿ: الك
 ومضمونو. الغذائية الكفاية لحؽ القانوني األوؿ: األساس المطمب

 وااللتزامػات. اآلليات: الغذائي األمف تحقيؽ عف الدولة الثاني: مسؤولية المطمب

 الغذائية. الكفاية حؽ بتأميف الخاصة الدولية المبحث الثاني: الجيود
 الغذائية. الكفاية حد تأميف في والفنية الجماعية الدولية األوؿ: الجيود المطمب

 اإلنساف حؽ تأميف في والزراعة لألغذية المتحدة األمـ منظمة الثاني: جيود المطمب
 الغذاء وضمانو. في

 األوؿ مبحثال
 الكفاية الغذائية حؽ مف حقوؽ اإلنساف

 تمييد:
الجادة في مياديف حقوؽ اإلنساف أف ىذه الحقوؽ؛ باتت محصنًة بسياٍج متيٍف مف  تتؤكد الدراسا

الضمانات أحاطتو بيا األمـ المتحدة، ووكاالتيا المتخصصة، مف خالؿ وثاؽ المعاىدات الدولية المتيف؛ 
ة، في حيف يؤكد الواقع الدولي أف بونًا شاسعًا مازاؿ يفصؿ؛ بيف منظومة الحقوؽ وضماناتيا النظري

وواقع قدرة تمؾ الضمانات في الحماية أو التمكيف لممارسة تمؾ الحقوؽ عمى أرص الواقع؛ وما حؽ 
 (1)اإلنساف بالغذاء مطمقًا، أو " حؽ الكفاية الغذائية" ببعيٍد عف تمؾ التناقضات.

 اإلنساف حقوؽ بجميع إلى التمتع بالنسبة حاسمةٍ  بأىميةٍ  الكافي الغذاء في اإلنساف حؽ يتسـ
 ولذلؾ اىتمت الوثائؽ الدولية بحؽ اإلنساف في الغذاء والكفاية الغذائية؛ ابتداًء مف اإلعالف األخرى؛

                                                           
أبدعيا أعالم نعتز بيم؛ ويمكن  ؛كانت نبعًا ثرًا وثريًا لنا وألجياٍل كثيرةٍ  -لطالما  -تحفل المكتبة العربية بدراساٍت جادٍة ورصينٍة   - 1

أ. د. عمي إبراىيم، حقوق اإلنسان والتدخل لحماية اإلنسانية،   -بإذن اهلل  -العودة خاصًة إلى المؤلف القّيم ألستاذنا المغفور لو 
وما بعدىا. وكذلك؛  د. أحمد أبو الوفا، )) نظام حماية  29م، ص 2000-9111الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 

السنة  45حقوق اإلنسان في منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة((، المجمة المصرية لمقانون الدولي، المجمد 
 وما بعدىا.  22م، ص 9111
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 معاشي، مستوى في الحؽ شخصٍ  لكؿ أف   إلى منو 25 المادة في أشار إذ اإلنساف؛ لحقوؽ العالمي
 الدولي ـ في العيد؛ ث...(والممبس األكؿ صعيد عمى خاصة وألسرتو، لو والرفاىية الصحة لضماف يكفي

، ثـ تواتر تأكيدىا في سائر 11 المادة في ؛ باإلشارةوالثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ الخاص
في  القمـ، والمؤتمرات العالمية التي انتظمت األجياؿ الثالثة لحقوؽ اإلنساف؛ وأصبح التزامًا حاضراً 

كّميا؛ وفضاًل عف ذلؾ أضحى التزامًا أخالقيًا تجاه  الدولية والصكوؾ والمواثيؽ المعاىدات واإلعالنات
 (2)األجياؿ القادمة.

 وجود ظؿ في -أي أف يناؿ اإلنساف كفايتو مف الطعاـ؛ بكرامٍة  الكافي، الغذاء في الحؽ أف ويبدو
 أرض عمى التحقؽ بعيدًا؛ عف يزاؿ ال - ليمة كؿ جياعاً  فراشيـ إلى يأووف إنساف مميوف 800 يناىز ما

 الوفاء يتـ وعداً  يعدّ  الكافي ال الغذاء في الحؽ فإف تحقؽ قانونيًا، الممزمة طبيعتو إلى وبالنظر (3)الواقع؛
 ويجب وطفٍؿ، ورجؿٍ  امرأةٍ  لكؿ حٌؽ أصيؿ مف حقوؽ اإلنساف؛ حؽٌ  ىو بؿ المنة واإلحساف؛ خالؿ مف بو

داخؿ الدولة؛ بمثؿ ما تفرضو  األخرى الفاعمة واألطراؼ الواجبات الدستورية لمحكومات، خالؿ مف تنفيذه
 (4).منظومة حقوؽ اإلنساف عمى المنظمات الدولية، والقوى الفاعمة في التنظيـ الدولي المعاصر

 المطمب األوؿ

 لكفاية الغذائية ومضمونوحؽ ااألساس القانوني ل
 الحياة التي ال يستغني عنيا كائف حي، وقد درجت ضروراتالغذاء ضرورة مف ال مراء في أف 

وأعطاه القدرة عمى  ،سكنو ىذه األرضأاإلنساف و  ومنذ أف خمؽ اهلل  الكائنات كميا عمى طمب الغذاء،
يتمكف مف العيش  مف الغذاء، لكي احتياجاتو إلى تأميف دوماً وىو يعمؿ ويسعى  ،واالنتشار السعي

 أىـ ولذلؾ؛ فمف .واالستقرارلألمف  اً الزم وحتى أصبح توفر الغذاء شرًطاوالديمومة واإلبقاء عمى ذاتو، 
 والسياسي واالقتصادي االجتماعي وعمى كيانيا األمة، عمى الشديد الخطر ذات المعاصرة المشكالت
 واإلسالمي، العربي العالميف في الغذائية المنتجات في نقص تتجمى التي الغذاء، مشكمة واألمني

                                                           
2 -See: Paolo Becchi, ((Our Responsibility Towards Future Generations)), In Klaus Mathis "ed", 

EFFICIENCY, SUSTAINABILITY, AND JUSTICE TO FUTURE GENERATIONS, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2011, pp 51-63. 

؛ وننوه FAOفي موقع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  -المتاحة بالمغة العربية  -نظر: البحوث والتقارير المنشورة ا - 3
مستقاة من عدة   -في دراستنا ىذه؛ ىي أن الفكرة " المشار إلى اليامش عندىا  -حيثما وردت  –بأن المقصود من ىذه اإلحالة 
 م.22/7/2902تاريخ الزيارة  ./http://www.fao.orgلموقع فعميًا.بحوث وتقارير موجودة في ىذا ا

4  - See: William D. Schanbacher, The Politics of Food: The Global Conflict between Food Security 

and Food Sovereignty, Praeger, California, 2010, pp 15-20. 
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نفاؽ األساسية، حاجاتيا لسدّ  المتقدمة البمداف مف منيا كبيرة استيراد كميات عمى واالعتماد ا   مبالغ و 
 (5).عمييا مالية كبيرة

 أو مباشرة بصورة إم ا عائؽ، ودونما ودائـ منتظـ بشكؿ الحصوؿ في الحؽ ىو الغذاء في الحؽ إف
 التقاليد مع يتفؽ والنوعية، الكمية الناحيتيف مف وكاؼٍ  واؼٍ  غذاء عمى نقدية، مشتريات بواسطة
 مرضية وجماعية، فردية ونفسية، بدنية حياة لو ويكفؿ المستيمؾ، إليو ينتمي الذي لمشعب الثقافية
 (6).القمؽ مف مأمف في وكريمة

بوصفو واحدًا مف حقوؽ اإلنساف األساسية التي تتكفؿ  الكافي؛ الغذاء في ينبغي فيـ الحؽ ولذلؾ
ـٌ وناجٌز، ومف  المنظومة الدولية لحقوؽ اإلنساف في حالتي السمـ والحرب؛بحمايتيا  ـٌ ودائ وىو حٌؽ قائ

ـ  البد  مف النظر  ومدى جدارتيا ف تطبيقيا العممي إلى ىذا الحؽ، في ميدا -عند تقويـ أداء الدولة  –َث
فًة؛ ليس في وقت السمـ انطالقًا مف نجاحيا، أو إخفاقيا في تأميف حد الكفاية الغذائية لسكانيا كا

والحد مف  لمظاىر الجوع؛ لمتصدي الالزمة التدابير باتخاذ أساساً  ممزمة الدوؿ ألف والظروؼ العادية؛
 (7).الطبيعية األزمات، والنزاعات المسمحة، أو الكوارث أوقات في آثاره؛ بؿ حتى

 لكفاية الغذائية:حؽ ااألساس القانوني ل -أوالً 
إف حؽ اإلنساف في الغذاء الكافي معترؼ بو في العديد مف الصكوؾ بموجب القانوف الدولي؛ 

مف أي  -نى بصورة أشمؿ تعالذي اوالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 
 : منو (11بيذا الحؽ؛ فطبقًا لممادة ) -صؾ آخر 

يوفر لو  في مستوى معيشي كاؼٍ  ؛كؿ إنسافتعترؼ الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ  -1
فيما يوفر كفايتيـ مف الغذاء والكساء والمأوى، وفي التحسيف المستمر لظروفو ؛ وألسرتو

 التعاوف الدولي القائـ عمى أساس حرية الرضا.  -في ىذا الصدد  -يا يالمعيشية التي يمم

                                                           
شكالية األمن الغذائي((، دراسة مقدمة في كمية القانون، جامعة ا - 5 نظر: آالء محمد صاحب، )) حق اإلنسان في الغذاء وا 

  .5-2القادسية، ص 
نظر الدراسات والتقارير المنشورة عمى موقع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان: المزيٍد من التفصيل؛  - 6

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ م.25/7/2092. تاريخ الزيارة 
7- See: Bender, William and Margaret Smith. "Population, Food, and Nutrition," Population Bulletin, 

vol. 51, №. 4,Washington, DC: Population Reference Bureau, 1997, pp 23-32. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
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اف بحقو األساسي في التحرر مف تقـو الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد، اعترافًا منيا لكؿ إنس  -2
الجوع، واستقالاًل أو عف طريؽ التعاوف الدولي، باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلؾ 

 ي: أتالبرامج المحددة الممموسة، الالزمة لما ي

العممية، و ، بتحقيؽ االستخداـ التاـ لممعارؼ التقنية توزيعياوحفظيا و  ؽ إنتاج األغذيةائ)أ( تحسيف طر 
بطريقة تكفؿ تحقيؽ أجدى أو إصالحيا باستحداث النظـ الزراعية ادئ التغذية، و وبنشر المعرفة بمب

 استغالؿ لمموارد الطبيعية، و  إنماء

فئتي  تيراعي الحاجات المختمفة ومشكال؛ عادالً  فرة في العالـ توزيعاً ا)ب( تأميف توزيع األغذية المتو 
  (8)مصدرة ليا.البمداف المستوردة لألغذية والبمداف ال

اإلنساف األخرى  لتمتع بحقوؽى الإبالنسبة  ؛حاسمةٍ  حؽ اإلنساف في الغذاء الكافي بأىميةٍ يتسـ و 
ال تعني ؛ لنفسو وألسرتو" إلى " 1-11ومف ثـ فإف اإلشارة في المادة  ،فيو ينطبؽ عمى كؿ فردكّميا؛ 

 (9).أو عمى ربات األسر ،أي تقييد النطباؽ ىذا الحؽ عمى األفراد

ولـ يقتصر ضماف الحؽ في الغذاء المناسب عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 
نّ   ما نصت عميو طائفة مف اإلعالنات والمواثيؽ والصكوؾ الدولية نذكر منيا:واالجتماعية والثقافية؛ وا 

لحؽ في مستوى لكؿ شخص ا َأف  منو إلى  25إذ أشار في المادة  ؛اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنسافػ 1
 لو وألسرتو، وخاصة عمى صعيد األكؿ والممبس...(. يةمعاشي يكفي لضماف الصحة والرفاى

( منيا أف  20إذ أكدت المادة) ؛ـ1955لقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء الصادرة في عاـ اػ 2
كافية لمحفاظ عمى  ذات قيمة غذائية ؛)توفر اإلدارة لكؿ سجيف في الساعات المعتادة وجبة طعاـ(

 وحسنة اإلعداد والتقديـ. ،صحتو وقواه، ويجب أف تكوف جيدة النوعية

                                                           
العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار  - 8

كانون  2م، تاريخ بدء النفاذ: 9122كانون األول/ديسمبر  92( المؤرخ في 29-ألف )د 2200الجمعية العامة لألمم المتحدة 
لمزيٍد من التفصيل؛ أنظر البحوث والتقارير المنشورة والمتاحة بالمغة العربية  في موقع منظمة األمم المتحدة م. و 9172اني/يناير الث

  ./FAO :http://www.fao.orgلألغذية والزراعة 
ولمزيٍد من التفصيل؛  .97م، ص 9112نظر: د. محمد راكان الدغمي، في اإلسالم الغذاء لكل فم، دار المعارف، القاىرة، ا  - 9
 .94-92م، ص 2001نظر: د. عبد الغفور إبراىيم أحمد، نظرة اقتصادية لمشكمة الغذاء في العراق، دار زىران، عمان، األردن، ا
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نو تكفؿ الدوؿ أإذ أشارت إلى ـ؛ 1979مرأة لعاـ أشكاؿ التمييز ضد ال جميعالقضاء عمى  اتفاقيةػ  3
ة ليا خدمات ة ما بعد الوالدة، موفر مرحماألطراؼ لممرأة خدمات مناسبة فيما يتعمؽ بالحمؿ والوالدة، و 

 .أثناء الحمؿ والرضاعةفي  كافية  جانية عند االقتضاء، وكذلؾ تغذيةم

منيا إلى مكافحة األمراض وسوء التغذية  24ـ إذ أشارت المادة 1989ػ اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ  4
وعف  ،حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، عف طريؽ أمور منيا تطبيؽ التكنولوجيا المتاحة بسيولة

يا أخطار تموث البيئة حسبانآخذة في  ياه الشرب النقية،طريؽ توفير األغذية المغذية الكافية وم
 ومخاطرىا.

المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة  ؛ػ البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ الممحؽ باتفاقية جنيؼ 5
كما منعت  ،أساليب الحربر تجويع المدنييف؛ كأسموب مف ظ( عمى ح54المادة )  ؛ إذ نصتالدولية

أو  مياجمة األعياف والمواد التي الغنى عنيا لبقاء السكاف المدنييفنفسيا الفقرة الثانية مف المادة 
؛ ومثاليا المواد الغذائية والمناطؽ الزراعية التي تنتجيا والمحاصيؿ تدميرىا أو نقميا أو تعطيميا

لري، إذا كاف القصد مف ذلؾ تجويع المدنييف أو والماشية، ومرافؽ مياه الشرب وشبكاتيا وأشغاؿ ا
الخصـ؛ لقيمتيا الحيوية ميما كاف الباعث سواء كاف بقصد تجويع المدنييف أو حمميـ عمى النزوح أو 

 (10) ألي باعث آخر.

المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة  ؛ػ البرتوكوؿ اإلضافي الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ 6
و يحظر تجويع المدنييف كأسموب مف أساليب القتاؿ، نّ أ(؛ إذ أشارت إلى 14في المادة ) غير الدولية

غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف عمى  ومف ثـ يحظر، توصاًل لذلؾ؛ مياجمة األعياف والمواد التي ال
التي تنتجيا،  ؛ ومثاليا المواد الغذائية والمناطؽ الزراعيةأو تدميرىا أو نقميا أو تعطيميا قيد الحياة

 (11)والمحاصيؿ والماشية ومرافؽ مياه الشرب وشبكاتيا وأشغاؿ الري.

                                                           
 –ماري ىنكرتس ولويز دوزوالد  –نظر: جون المزيٍد من التفصيل؛ . و 90-1نظر: آالء محمد صاحب، مرجع سابق، ص ا - 10

م، ص 2004القواعد، منشورات المجنة الدولية لمصميب األحمر، جنيف،  –الدولي اإلنساني العرفي، المجاد األول بيك، القانون 
924-927. 

التي تحظر تجويع السكان  –من قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي  – 42ما تقضي بو القاعدة مما يجدر التذكير بو ىنا؛  - 11
المدنيين؛ كأسموٍب من أساليب الحرب. وكذلك ما ذىب إليو النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية؛ من أن " تعمد تجويع المدنيين 

لنزاعات المسمحة الدولية؛ وكذلك ما تضمنو البروتوكول اإلضافي الثاني؛ " من كأسموٍب من أساليب الحرب"؛ يشكل جريمة حرب في ا
حظر تجويع المدنيين كأسموٍب من أساليب الحرب"؛ ناىيك عن أن بعض الدول تبنت مثل ىذا الحظر في تشريعاتيا بحسبانو جريمًة. 

 .921-925سابق، ص بيك، مرجع  –ماري ىنكرتس ولويز دوزوالد  –نظر: جون المزيٍد من التفصيل؛ 



 جاسـ محمد زكريا                     2017-الثانيالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية  

 

39 
 

 تنفيذ برصد المكمفة الييئة) المجنة المعنية بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد قامت
الدورة في ، (فيو األطراؼ الدوؿ في والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد
بتجميع معمومات ذات أىمية تتصؿ بالحؽ في الغذاء الكافي مف خالؿ دراستيا ، )1999ف )يالعشر 

ما يتوفر مف مبادئ  معوالحظت المجنة أنو ـ، 1979لتقارير الدوؿ األطراؼ خالؿ السنوات منذ عاـ 
لدوؿ بتوفير معمومات توجييية لتقديـ التقارير المتصمة بالحؽ في الغذاء الكافي، لـ تقـ سوى قمة مف ا

؛ ووضعت وافية وعمى درجة مف الدقة تمكِّف المجنة مف الوقوؼ عمى الحالة السائدة في البمداف المعنية
أنو:  المجنة التعريؼ بحؽ اإلنساف في الغذاء؛ وفيو أعمنت –فيما تضمف  –المجنة تعميقًا عامًا  تضمف 

 مع أو بمفرده وطفؿ وامرأة رجؿ لكؿ واقتصادياً  مادياً  يتاح عندما الكافي الغذاء في الحؽ إعماؿ يتـ"
 (12) .شرائو وسائؿ أو الكافي الغذاء عمى الحصوؿ سبيؿ األوقات جميعيا، في األشخاص، مف غيره

ذات أىمية فيما  ،يا المجنةأتوييدؼ ىذا التعميؽ العاـ إلى تحديد بعض القضايا الرئيسة التي ر 
مؤتمر القمة في وكاف الباعث عمى إعداده طمب الدوؿ األعضاء  ؛يتصؿ بالحؽ في الغذاء الكافي

والواردة في  ؛لمحقوؽ المتصمة بالغذاء أفضؿَ  تحديدٍ ـ؛ وذلؾ بغية 1996عاـ الذي عقد العالمي لألغذية 
عف مؤتمر  ،وطمب خاص إلى المجنة بإيالء بالغ االىتماـ لخطة العمؿ الصادرة؛ مف العيد 11المادة 

 (13) مف العيد. 11رصد تنفيذ التدابير المحددة التي تنص عمييا المادة القمة في معرض 

إال أىمية االحتراـ الكامؿ لمحؽ في الغذاء الكافي،  -مرارًا  -أف المجتمع الدولي قد أعاد تأكيد  معو 
 سالفة الذكر؛ مف العيد 11تفصؿ بيف المستويات المحددة في المادة خطيرة ال تزاؿ ىناؾ فجوة أّنو 
ما مميوف شخص في أنحاء العالـ، معظميـ في  800 يناىزفيناؾ ما دوٍؿ كثيرٍة؛ لحالة السائدة في وا

يعانوف مف المجاعة الذيف ، يعانوف مف الجوع المزمف، وىناؾ مالييف األشخاص لعالـ الثالث"ايسمى " 
واستخداـ الغذاء والحروب في بعض المناطؽ ، ولتزايد الصراعات األىمية ،نتيجة لمكوارث الطبيعية

 (14)كسالح سياسي.

                                                           
، 9111، نيويورك، 9نظر: الوثيقة المعنونة "الحق في الغذاء الكافي بوصفو حقًا من حقوق اإلنسان"، سمسمة الدراسات، العدد ا - 12

تاريخ الزيارة  ./hrlibrary.umn.edu/arabicمكتبة حقوق اإلنسان:  -منشورات األمم المتحدة؛ نقاًل عن موقع جامعة مينسوتا
 م.21/4/2092
الحق : 92، التعميق العام رقم )9111الدورة العشرون )، نظر: تقرير المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا - 13

"الحق في الغذاء الكافي  نظر: الوثيقة المعنونةا؛ وكذلك؛  .E/C.12/1999/5وثيقة األمم المتحدة(، 99في الغذاء الكافي )المادة 
 .5بوصفو حقًا من حقوق اإلنسان"، مرجع سابق، ص 

14 - See: Liston, Philip. "Feeding Frontline Forces," International Defense Review, vol. 31, №. 11, 

November 1, 1998, pp 22-28. 
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ذا كاف القانوف الدولي اإلنساني ال يشير إلى " حؽ الحصوؿ عمى الطعاـ" ، فإف كثير  مف أحكامو  اً وا 
تستيدؼ عدـ حرماف األشخاص أو المجموعات التي ال تشارؾ في األعماؿ العدائية، أو لـ تعد تشارؾ 

 (15) فييا، مف الطعاـ أو مف الحصوؿ عميو.

 الكفاية الغذائية:حؽ ًا ػ مضموف ثاني
رجؿ وامرأة إنساف لكؿ ؛ عندما يتاح ماديًا واقتصادياً  -فعميًا  –الغذائية  فايةالك ؽيتـ إعماؿ ح 
في كافة األوقات، سبيؿ الحصوؿ عمى الغذاء الكافي أو و أو مع غيره مف األشخاص، بمفرده وطفؿ 
تفسير الحؽ في الغذاء الكافي تفسيرًا ضيقًا يقصره عمى تأميف  عدـ ولذلؾ ينبغي ؛شرائومف سبؿ  تمكنو

مفيوـ الكفاية ف لأل ؛ وغير ذلؾ مف العناصر المغذية المحددة ،الحد األدنى مف الحريرات والبروتينات
يستخدـ إلبراز عدد مف العوامؿ التي يجب أف تؤخذ في  فيو ،أىمية خاصة فيما يتصؿ بالحؽ في الغذاء

في ظروؼ  دُّ أو النظـ الغذائية المتاحة يمكف أف تع ،أنواع معينة مف األغذية ىؿحديد االعتبار في ت
مفيوـ االستدامة مرتبط ارتباطًا ال انفصاـ فيو ؛ كذلؾ مف العيد 11معينة أنسب األنواع ألغراض المادة 

ستقبؿ عمى حد بمفيـو الغذاء الكافي، فيو ينطوي عمى إمكانية الحصوؿ عمى الغذاء حاضرًا وألجياؿ الم
المعنى الدقيؽ لكممة "كفاية" يتحدد إلى مدى بعيد باألوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية ف (16)؛سواء

ية وغيرىا مف األوضاع السائدة، في حيف أف "االستدامة" تنطوي عمى مفيوـ توفر بيئوالمناخية وال
مكاف الحصوؿ عميو في األجؿ الطويؿ المضموف األساسي لمحؽ في الغذاء الكافي ف أأي   (17)؛الغذاء وا 

  :اآلتي -حكمًا  –يعني 
توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفياف لتمبية االحتياجات التغذوية لألفراد، وخمو الغذاء مف المواد الضارة  -

مكانية الحصوؿ عمى الغذاء بطر  ؽ تتسـ باالستدامة وال تعطؿ ائوكونو مقبواًل في سياؽ ثقافي معيف؛ وا 
 (18) متع بحقوؽ اإلنساف األخرى.الت

                                                           
ت النزاع المسم:: اإلطار القانوني((، بحٌث منشور بالمجمة أثناء حاالفي  نظر: جيمينا بميك، )) حق الحصول عمى الطعام ا - 15

م، في موقعيا: 22/7/2092م. ومتاح بتاريخ الزيارة 2009-92-29، تاريخ 155الدولية لمصميب األحمر، العدد 
https://www.icrc.org/ara/resource . 

عالن مؤتمر القمة العالمي لألغذية الذي ُعقد في روما عام  - 16 لمعرفة مدى تقدم البمدان في تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية وا 
نظر: )) انعدام حالة األمن الغذائي في العالم((، تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي لمتنمية ام؛ 9112

م؛ عمى موقع المنظمة: 25/7/2902م، ومتاح بالمغة العربية في تاريخ الزيارة 2094غذية العالمي عام الزراعية وبرنامج األ
http://www.fao.org.  م((.2094. وسيشار إليو الحقًا تقرير )) انعدام حالة األمن الغذائي في العالم لعام 42-42ص 

17  - See: Paolo Becchi, ((Our Responsibility Towards Future Generations)), op, cit., pp 23-33. 
18 - See: Bender, William and Margaret Smith., op, cit., pp 15-22. 

https://www.icrc.org/ara/resource
https://www.icrc.org/ara/resource
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يتضمف خميطًا مف المغذيات الالزمة لمنمو  ّمو؛واالحتياجات التغذوية تعني أف النظاـ الغذائي ك -
وتكوف ىذه المغذيات متمشية مع االحتياجات  وتطّوره؛ الجسمي والنفسي، ولنماء النشاط البدني

دعو الحاجة ولذلؾ قد ت ؛ووفقًا لنوع الجنس والمينة جميعيا الفيزيولوجية البشرية في مراحؿ الحياة
 (19).ىماوتطويعيما وتعزيز  التنوع التغذوي واالستيالؾ المالئـ التخاذ تدابير إلدامة

وجممة مف التدابير الوقائية التي تتخذ  ،الخمو مف المواد الضارة يحدد اشتراطات لمسالمة الغذائية -
لمنع تموث المواد الغذائية بشوائب و/أو بسبب انعداـ الشروط البيئية الصحية  وخاصةً  ؛بوسائؿ عامة

 .أو المناولة غير السميمة في مختمؼ المراحؿ التي يمر بيا إنتاج األغذية
قدر  - الحسبافؤخذ بأي أف ي ؛أو وجية نظر المستيمؾ ،مقبولية الغذاء مف الوجية الثقافية -

 (20).في بيئٍة معينةٍ  بالغذاءبطة المرتقيـ مجموع ال  –المستطاع 
ا تغذية الفرد لنفسو مباشرة باالعتماد عمى األرض توافر األغذية يشير إلى اإلمكانيات التي تيسر إم   -

التي يمكف أف تنقؿ  ،أو الموارد الطبيعية األخرى أو عمى نظـ التوزيع والتجييز والتسويؽ ،المنتجة
 (21)لذي توجد فيو الحاجة إلى الغذاء.الغذاء مف موقع اإلنتاج إلى الموقع ا

إمكانية الحصوؿ عمى الغذاء تشمؿ اإلمكانية االقتصادية والمادية عمى حد سواء: فاإلمكانية  -
يدد تال  اء؛االقتصادية تعني أف التكاليؼ المالية الشخصية أو األسرية التي ترتبط بالحصوؿ عمى الغذ

 (22)الوفاء باالحتياجات األساسية األخرى.

                                                           
19 - Yoshikawa, Naoto. "Understanding Food Insecurity—What is the Root Cause of Famine?" 

Paper Presented to the Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) Workshop on Food Security 

and Political Stability in the Asia-Pacific region, Honolulu, HI, September 11, 1998. 

إلنسان ليس مادًة لحشو المعدة ى الإبالمكونات المعنوية " غير المادية" لمغذاء؛ فالغذاء بالنسبة  -بتقديرنا  –يتعمق ىذا الشرط  - 20
من االعتداد باألبعاد غير المادية لمغذاء؛ أي تمك األمور التي  فالبد   من َثم  امًا ثقافيًا متكاماًل لو ضوابطو ومعاييره؛ و فحسب؛ بل نظ

عناصر غير مالئمة، وغير مقبولة لمتناول  –في ظل ثقافٍة ما  -تجعل من أنواٍع معينٍة من الغذاء، أو عناصر غذائية محددة 
طبيعية؛ مثل لحم الخنزير والمحوم الحيوانية األخرى التي لم تتبع في توفيرىا؛ قواعد ) الحالل( في الشريعة الغذائي مطمقًا في ظروف 

 عن المشروبات المحرمة شرعًا. –بالمثل  -اإلسالمية؛ ويقال 
 .2-4نظر: الوثيقة المعنونة "الحق في الغذاء الكافي بوصفو حقًا من حقوق اإلنسان"، مرجع سابق، ص ا - 21

بجرعٍة عاليٍة من االىتمام؛ ولكنو ال يترجم إلى  -كما سنرى الحقًا  –تيا وتقاريرىا اطاأن تغني نش  FAOتحاول منظمة  - 22
طالع عمى الوثيقة الكاممة: لمزيٍد من التفصيل؛ واالطعاٍم يسد رمق الجائعين؛ وال ماٍل يعين المحتاجين والفقراء؛ و 

http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8350E.HTM ىـ األربعاء 5/9/9521. تاريخ الزيارة
 م.4/90/2092

http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8350E.HTM
http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8350E.HTM
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يجب أف يكوف الغذاء الكافي متاحًا لكؿ فرد، بما  وأنتعني و  ؛اإلمكانية المادية لمحصوؿ عمى الغذاء -
مثؿ الرضع واألطفاؿ الذيف ال تمكنيـ طبيعة أجساميـ مف تحصيميـ الغذاء الكافي  الفئاتفي ذلؾ 

واألشخاص الذيف يعانوف  ،شفاء منيا ال والمصابيف بأمراضٍ ، قيف بدنياً و الصغار والمسنيف والمع
وقد يحتاج ضحايا الكوارث الطبيعية وغيرىـ مف  ؛صحية مزمنة بمف فييـ المرضى عقمياً  تمشكال

وغيرىـ مف المجموعات المحرومة بشكؿ خاص  ،األشخاص الذيف يعيشوف في مناطؽ معرضة لمكوارث
إلى الفئات التي ال تتمكف  اؼيضو  ؛األولوية فيما يتعمؽ بالحصوؿ عمى الغذاءبؿ منحيـ  ة؛لعناية خاص

مف مجموعات السكاف األصمييف الذيف تكتنؼ  كثيرٌ مف الحصوؿ عمى حد الكفاية الغذائية بذاتيا؛ 
 (23)..األخطار سبيؿ وصوليـ إلى أراضي أجدادىـ.

 :اآلتيتيف الحؽ بالصفتيف ىذا اتصؼ إذا يتحقؽ الكافي الغذاء في الحؽ إعماؿ فاف وعميو
 ألنيا تؤخذ -كما تقدـ  الغذاء في بالحؽ يتصؿ فيما خاصة أىمية الصفة وليذه :الكفايةػ 1

 ظروؼ في تعدُّ  أف يمكف المتاحة الغذائية النظـ األغذية، أو مف معينة أنواع ىؿ عند تحديد بالحسباف؛
 واالقتصادية والثقافية االجتماعية باألوضاع بعيد مدى إلى يتحدد الكفاية األنسب؛ ووصؼ ىي معينة

 .السائدة األوضاع مف وغيرىا والبيئية، والمناخية
 الغذاء حاضراً  عمى الحصوؿ إمكانية عمى تنطوي الصفة وىذه :Sustainabilityاالستدامة ػ 2

مكاف الحصوؿ الغذاء توفر سواء؛ أي حد عمى المستقبؿ وألجياؿ  (24) الطويؿ. األجؿ في عميو وا 

 
 

                                                           
يبدو ىذا الكالم بعيدًا جدًا عنا؛ وأنو إنما ينصرف إلى "الينود الحمر" أو سكان أستراليا  -ربما  –أقول لموىمة األولى  - 23

الذين حال بينيم، وبين أراضي آبائيم  -اآلن  -األصميين فحسب؛ ولكن بوقفة قصيرة أمام حال أىمنا الفمسطينيين داخل فمسطين 
بدد ذاك التصور لنعرف كم ىي المسافة قريبة؛ عممًا أن بقايا السكان األصميين في المكسيك الذين ظمموا وأجدادىم الجدار العازل؛ ي

حتى بتغييب اسميم؛ خمف " الينود الحمر" التي نراىا تسميًة ظالمًة تضاف إلى سجل الظمم الكبير الذي حاق بيم؛ إّبان زمان " 
تمك الشعوب ما فتئت؛ تذكر بوجودىا عبر إبداعاٍت ثورية؛ تتجاوز فكرة االستيالء  الفتوحات الكبرى" لمرجل األبيض؛ أقول إن أحفاد

يجاد السبل الناجحة لحياة موازية؛ لمزيٍد من التفصيل؛ في الشأن األخير؛  نظر: اعمى السمطة إلى االمتناع عن التعامل معيا؛ وا 
م بموقع ساسة بوست: 22/2/2092شوُر في !((، بحٌث من9115محمد عزت، ))متعة الحياة دون دولة الينود الحمر 

revolution-the-of-stages-http://www.sasapost.com/4/  م.4/90/2092ىـ األربعاء 5/9/9521تاريخ الزيارة 
24 - Yoshikawa, Naoto. "Understanding Food Insecurity—What is the Root Cause of Famine?", op, cit., 

: الوثيقة المعنونة "الحق في الغذاء الكافي بوصفو حقًا من حقوق وكذلك؛ 1-7نظر: آالء محمد صاحب، مرجع سابق، ص او 
 .2-4اإلنسان"، مرجع سابق، ص 

http://www.sasapost.com/4-stages-of-the-revolution/


 جاسـ محمد زكريا                     2017-الثانيالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية  

 

43 
 

 المطمب الثاني

 االلتزامػات : اآلليات و األمف الغذائيتحقيؽ عف  مسؤولية الدولة
إف الحؽ في الغذاء الكافي، مثؿ أي حؽ آخر مف حقوؽ اإلنساف، يفرض عمى الدوؿ األطراؼ 

وااللتزاـ  ؛ثالثة أنواع أو مستويات مف االلتزامات ىي: االلتزامات باالحتراـ، والحماية، وباإلعماؿ
وااللتزاـ باحتراـ السبيؿ المتوفر لمحصوؿ عمى  ر؛اـ بالتوفيباإلعماؿ بدوره يشمؿ االلتزاـ بالتسييؿ وااللتز 

وااللتزاـ بالحماية  ؛الغذاء الكافي يستمـز مف الدوؿ األطراؼ أال تتخذ أي تدابير تسفر عف الحؤوؿ دونو
أو شركات بحرماف األفراد مف الحصوؿ عمى  ،يستمـز أف تتخذ الدولة تدابير لضماف عدـ قياـ أفراد

  (25).الغذاء الكافي

 تحقيؽ األمف الغذائي: آليات الدولة في  –أواًل 
الدوؿ بمجيودىا الفردي أو عف طريؽ التعاوف الدولي، بوضع مجموعة مف التدابير المتعمقة تمتـز 

يحرره مف  كاؼٍ  لمتأكد مف سيولة حصوؿ كؿ فرد عمى غذاءٍ  ؛بإنتاج المواد الغذائية وحفظيا وتوزيعيا
، مثؿ  ؛الجوع وسوء التغذية وال بّد لدى إعماؿ الحؽ في الغذاء إيالء بعض المفاىيـ االىتماـ الالـز

وألجياؿ المستقبؿ عمى  اً إمكانية الحصوؿ عمى الغذاء حاضر  استدامة) Food Securityاألمف الغذائي 
)حؽ الشعوب في تحديد نظميا الغذائية والزراعية  Food Sovereigntyحد سواء(، والسيادة الغذائية 

عمى عدد معيف  ؛ال يقتصر الحؽ في الغذاء عمى احتواء النظاـ الغذائي الذي يتبعو المرءو  ؛لخاصة(ا
وكمية محددة مف العناصر الغذائية الضرورية، وىذا يعني أنو يجب أف يممؾ كؿ  ،مف السعرات الحرارية

 األوقاتفي لمحصوؿ عمى الغذاء أو عمى وسائؿ إنتاجو  ؛المادية واالقتصادية اإلمكانياتشخص 
 (26).كّميا

إلى تحديد منيجي لتدابير الدولة في تأميف حد الكفاية الغذائية؛  استراتيجيةوينبغي أف تستند 
ذات الصمة بالحالة والسياؽ، عمى النحو المستمد مف المضموف المعياري  اتطاشنوال ،السياسة العامة
 15في الفقرة الواردة  ؛التزامات الدوؿ األطراؼف فيما يتصؿ بمستويات وطبيعة المبيّ  ؛لمحؽ في الغذاء

                                                           
العدد  -المحاميد، ))الحق في الغذاء في اإلسالم((، المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية، المجمد العاشر  نظر: د. شويشا - 25

 .79 -21م، ص 2095ىـ 9524األول، 
26  - See: Liston, Philip. Op,cit., pp 23-26. 

 .74-79نظر: د. شويش المحاميد، ))الحق في الغذاء في اإلسالم((، مرجع سابق، ص او 
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والسمطات اإلقميمية  ،وسيسيؿ ىذا األمر التنسيؽ بيف الوزارات لمجنة سابؽ الذكر؛ مف التعميؽ العاـ
 مف العيد. 11نة في المادة ويضمف امتثاؿ القرارات السياسية واإلدارية لاللتزامات المبيّ  ،والمحمية

تبني سياسات قائمة  وتنفيذىا؛ يات الوطنية المعنية بالحؽ في الغذاءيستمـز تصميـ االستراتيجو 
مبادئ المساءلة، والشفافية، والمشاركة الجماىيرية، والالمركزية، واألىمية التشريعية االلتزاـ ب عمى

وحسف التدبير الـز إلعماؿ كؿ حقوؽ اإلنساف، بما فييا القضاء عمى  ؛واستقالؿ السمطة القضائية
بما في ذلؾ إنتاج الغذاء المأموف وتجييزه وتوزيعو وتسويقو  ؛اف معيشة مرضية لمجميعالفقر وضم

؛ ولذلؾ فإف واستيالكو، وكذلؾ تدابير موازية في مجاالت الصحة والتعميـ والتشغيؿ والضماف االجتماعي
 (27)نجاح اآلليات مرىوٌف باألىداؼ الحقيقية لسياسة الدولة..!

، عمى واستغالليا إدارة الموارد الطبيعية وغيرىا مف موارد الغذاءوينبغي الحرص عمى ضماف 
المستويات الوطنية واإلقميمية والمحمية وعمى مستوى األسرة المعيشي، بشكؿ يتصؼ بأقصى قدر مف 

عناية خاصة لضرورة منع التمييز في مجاؿ الحصوؿ عمى  االستراتيجيةينبغي أف تولي ؛ كما االستدامة
ي: ضمانات الوصوؿ الكامؿ والمتكافئ إلى أتوينبغي أف يشمؿ ىذا ما ي؛ رد الغذائيةالغذاء أو الموا

وغير ذلؾ مف  ،ما لصالح النساء، بما في ذلؾ الحؽ في اإلرث وممكية األرضالموارد االقتصادية، والسي  
 الة الذاتية احتراـ العم بة؛ وتدابيرواالئتماف، والموارد الطبيعية والتكنولوجيا المناس (28)الممتمكات،

                                                           
27 -  See: Liston, Philip. Op,cit., pp 19-22. 

حقيا العادل في الميراث،  -فيما أعطت  –مما يجدر التذكير بو في ىذا المقام أن الشريعة اإلسالمية الغراء؛ أعطت لممرأة  - 28
، ميراث المرأة وقضية نظر: د. صالح الدين سمطاناوكسرت بذلك قواعد وأعراف كانت سائدًة في بيئة العرب؛ ولمزيٍد من التفصيل؛ 
وما بعدىا. بيد أن عودة العرب إلى  22م، ص 9111المساواة، الطبعة األولى، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 

الجاىمية مسحت كثيرًا من قيم اإلسالم ومكاسبو، في جوانب متعددة من حياة األمة؛ فاستحكمت األعراف والتقاليد خاصًة القبمية 
النفعية؛ وباتت تحرم المرأة من إعطائيا حقوقيا كاممًة؛ ولعل أقسى ىذه المظالم حرمانيا من الميراث الذي كفمتو ليا الشريعة، و 

وخاصًة الميراث العقاري، وذلك من قبل إخوانيا، وأقاربيا الذين يستأثرون بحقيا، بذرائع  جاىمية مؤداىا عدم انتقال الثروة لمغرباء؛ 
لمرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون » اعد الصارمة لمشرع الحنيف في موضوع اإلرث؛ وخاصًة قولو تعالى متجاىمين القو 

نظر: أشواق ا. النساء. لمزيٍد من التفصيل؛ 7« ولمنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل  منو أو كثر نصيبًا مفروضاً 
م،  2092مارس  94ىـ  9527/  2/ 2األعراف والقضاء((، منشور في عدد الثالثاء  الطويرقي " تقرير"، )) ميراث المرأة بين

تحرم ”.. أعراف قبمّية “نظر: عبد الرحمن القرني، ا. و //http://www.okaz.com.sa/articleصحيفة عكاظ ومتاح في موقعيا: 
م ومتاح في موقعيا:  02/09/2095ي تجبرىا عمى التنازل كرًىا عن حقوقيا، صحيفة المدينة، الخميس المرأة من ميراثيا الشرع

madina.com/-http://www.al م.22/7/2092. تاريخ الزيارة 

http://www.okaz.com.sa/article/
http://www.al-madina.com/
http://www.al-madina.com/
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)عمى النحو المنصوص عميو في  كريماً  يضمف لألجير وأسرتو عيشاً ؛ والعمؿ الذي يتيح أجراً وحمايتيا 
 (29) مف العيد(.’ 2‘)أ( 7المادة 

تفاوتًا  -حتما  -إلعماؿ الحؽ في الغذاء الكافي تتفاوت  ؛ف أنسب الوسائؿ واألساليبأوال شؾ 
في اختيار مناىجيا الخاصة، غير أف السمطة التقديرية  لكؿ دولةٍ ألف   ،أخرىإلى مف دولة ؛ كبيراً 
ما يمـز مف خطوات  ؛يشترط أف تتخذ كؿ دولة -ودستوريًا في كثيٍر مف دوؿ العالـ  –دوليًا  تزامياال

ويستمـز ىذا األمر  ؛ممكفٍ  في أقرب وقٍت  التحرر مف الجوعو التمتع بالغذاء الكافي  لتضمف لكؿ فردٍ 
إلى مبادئ حقوؽ اإلنساف التي تحدد  وطنية لضماف األمف الغذائي لمجميع، استناداً  استراتيجيةاعتماد 

الموارد  االستراتيجيةأف تحدد  - أيضاً  -وينبغي  ؛األىداؼ، وتصميـ سياسات وما يقابميا مف مقاييس
ي أف تراعى وذلؾ  كّمو يستدع ؛وأنجع وسائؿ استخداميا مف حيث التكمفة ،المتاحة لبموغ األىداؼ

ظروؼ الوفرة والندرة في إمكانيات الدولة، وأاّل تطالب الدولة بمقاييس الغذاء العالمية؛ في حيف أف 
إمكانيتيا الحقيقية ال ترقى إلى تمؾ المقاييس؛ وىنا ينبغي أف يتحقؽ مبدأ التعاوف الدولي، وأف تتضافر 

ؽ بشعبيا المجاعة؛ ولألسؼ أنيا أحاطت الجيود الدولية لعبور الدولة أزمة نقص الغذاء قبؿ أف تحي
 (30) .وتحققت في دوٍؿ كثيرة..

 :نتياكاتعف اال مسؤولية الدولة و االلتزامػات القانونية  -ثانيًا 
حماية الدولية؛ وخاصًة ما أوجبو العيد الثاني بالتزاماتيا وفائيا بكجزء مف  -كميا  - لمدوؿينبغي 

أجيزتيا ومكوناتيا  توافؽ نشاطاتقاعدة الموارد الغذائية لمسكاف، أف تتخذ الخطوات المناسبة لضماف 
وحتى في الحاالت التي تواجو فييا ؛ مع الحؽ في الغذاء ..التجاريةاالجتماعية وفعالياتيا االقتصادية و 

، أو انتكاس اقتصادي، أو ظروؼ شديدة عمى الموارد، سواء بسبب عممية تكيؼ اقتصادي الدولة قيوداً 
مناخية أو غير ذلؾ مف العوامؿ، ينبغي اتخاذ تدابير لضماف إعماؿ الحؽ في الغذاء الكافي خاّصة 

 (31)لصالح الضعفاء مف المجموعات السكانية واألفراد.

                                                           
الدول األطراف في ىذا العيد بحق كل انسان في التمتع من العيد الدولي الثاني عمى اآلتي: )) تعترف ’ 2‘)أ(  7تنص المادة  - 29

( عيشًا كريمًا ليم و 2ي :  )أتدنى، ما يأي:  أ  نيل مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أتبشروط عمل عادلة تؤمن خاصة ما ي
ء الكافي بوصفو حقًا من حقوق : الوثيقة المعنونة "الحق في الغذانظراألسرتيم وفقًا ألحكام ىذا العيد..((. ولمزيٍد من التفصيل؛ 

 .7اإلنسان"، مرجع سابق، ص 

30  - See: Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford 

University Press, 1987, pp 71-82. 
 .7-2"الحق في الغذاء الكافي بوصفو حقًا من حقوق اإلنسان"، مرجع سابق، ص  نظر: الوثيقة المعنونةا - 31
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ا المقصود مني نشاطاتفي ال ؛أنو يجب أف تشارؾ الدولة بفعاليةٍ  -كذلؾ  –االلتزاـ بالوفاء يعني و 
األمف توفير موجبات أف تعزز وصوؿ الناس إلى موارد ووسائؿ ضماف مقومات عيشيـ، بما في ذلؾ 

كمما عجز فرد أو جماعة، ألسباب خارجة عف نطاؽ إرادتيما، عف التمتع بالحؽ في الغذاء ، الغذائي
الطبيعية أو عمى األشخاص ضحايا الكوارث  - أيضاً  -الكافي بالوسائؿ المتاحة، ويسري ىذا االلتزاـ 

 (32)..غيرىا مف الكوارث.

الدولة والتزاـ  ؛مف العيد 2إف طبيعػة االلتزامػات القانونية التي تتعيد بيا الدوؿ مبينة في المادة 
بحسبانو حقًا  ؛الرئيس يتمثؿ في اتخاذ خطوات تسمح، تدريجيًا، باإلعماؿ الكامؿ لمحؽ في الغذاء الكافي

عف  تقصر  إذا -الواردة في تمؾ المادة  –دولة تخرؽ التزاماتيا لذلؾ فإف الو مف حقوؽ اإلنساف. 
عف  امتناعيافعؿ أو عند قياميا ب كذلؾو  ؛مف الجوع ليكوف الفرد متحرراً  الوفاء بالحد األدنى المطموب

  (33) .لمحؽ في الغذاء يعّد انتياكاً مما فعؿ القياـ ب

 ؛وعدـ استعدادىا لذلؾ ،الوفاء بالتزاماتيامف األىمية بمكاف التمييز بيف عجز الدولة الطرؼ عف و 
ذا ادعت دولة طرؼ أف القيود المفروضة عمى الموارد تجعؿ مف المستحيؿ عمييا أف توفر الغذاء  ؛وا 

مف أجؿ استخداـ   ،لمعاجزيف عف توفيره بأنفسيـ، يجب أف تثبت الدولة أنيا بذلت قصارى الجيد
مف العيد التي  1-2ؿ الوفاء، وىذا أمر مترتب عمى المادة في سبي كّميا الموارد الموجودة تحت تصرفيا

ـ  باتخاذ ما يمـز مف خطوات "بأقصى ما تسمح بو مواردىا المتاحة"، و  ؛تمـز الدولة ، فإف الدولة مف َث
 ،عف إرادتيا تتحمؿ عبء إثبات ذلؾ خارجةٍ  ألسبابٍ  ؛التي تدعي بأنيا عاجزة عف الوفاء بالتزاماتيا

ثبات أنيا الت مكانية وا  مست، بال جدوى، الحصوؿ عمى الدعـ الدولي لضماف توافر الغذاء الكافي وا 
 (34)الحصوؿ عميو.

لمعيد أي تمييز في الحصوؿ عمى الغذاء، وفي وسائؿ واستحقاقات  انتياكاً  ذلؾ، يعدُّ  فضاًل عفو 
أو الرأي الحصوؿ عميو، عمى أساس العرؽ، أو الموف، أو الجنس، أو المغة، أو السف، أو الديف، 

السياسي أو غير السياسي، أو األصؿ القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلؾ مف 

                                                           
 .927نظر: د. محمد راكان الدغمي، مرجع سابق، ص ا - 32

33 - See: William D. Schanbacher, op, cit., pp 77-83. 
تتحاشى بعض الدول ألسباب سياسية كشف ضعف إمكانياتيا في توفير الغذاء الكافي لسكانيا؛ وذلك لعدم البحث في ممفات  - 34

أخر تتعمق بحقوق اإلنسان؛ ويتجمى ذلك في دول الشموليات الباقية " كوريا الشمالية مثاًل" حيث يصعب الوصول إلى الحقيقة فييا؛ 
 نظر: اٍد من التفصيل؛ فتكثر التخمينات حوليا؛ لمزي

- Bodansky, Yossef. "Kim Jong-Il Chooses Crisis over Food as the Way to Retain Power," Defense 

and Foreign Affairs Strategic Policy (July 1998). 
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أو الثقافية أو  ،أو االجتماعية ،أو أثره إلغاء تكافؤ التمتع بالحقوؽ االقتصادية ،األسباب، يكوف غرضو
 (35).أو إعاقتو ممارستيا

أو كيانات أخرى ال  ؛عمؿ المباشر الذي تقوـ بو الدوؿوتحدث انتياكات الحؽ في الغذاء مف خالؿ ال
 ي: أتوتشمؿ ىذه االنتياكات ما ي (36)؛تخضع الخضوع الكافي لموائح الدولة

؛ وحرماف أو تعميقو بالتشريع الالـز الستمرار التمتع بالحؽ في الغذاء إلغاء العمؿ رسمياً  -
إلى التشريع أو تمييزًا  التمييز مستنداً أفراد أو جماعات مف الحصوؿ عمى الغذاء، سواء كاف 

 ًا.استباقي

أو في حاالت  ،منع الحصوؿ عمى المساعدة الغذائية اإلنسانية في المنازعات الداخمية  -
  .الطوارئ األخرى

مع االلتزامات القانونية القائمة سابقًا  وضوحاعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض ب -
  .والمتصمة بالحؽ في الغذاء

األفراد أو الجماعات عمى النحو الذي يمنعيـ مف انتياؾ حؽ  نشاطاتر في تنظيـ التقصي -
الغير في الغذاء، أو تقصير الدولة في مراعاة التزاماتيا القانونية الدولية فيما يتعمؽ بالحؽ 

 في الغذاء عندما تبـر اتفاقات مع دوؿ أو منظمات دولية أخرى.

ـ  وىي  ،دوف سواىا وفي حيف أف األطراؼ في العيد ىي الدوؿ المسؤولة في النياية عف  مف َث
األفراد واألسر والمجتمعات المحمية والمنظمات غير الحكومية  – كّميـ االمتثاؿ لمعيد، فإف أفراد المجتمع

يتحمموف مسؤوليات في مجاؿ  –وكذلؾ قطاع األعماؿ التجارية الخاص  ،ومنظمات المجتمع المدني
وينبغي أف  ؛وينبغي أف تييئ الدولة بيئة تسيؿ تنفيذ ىذه المسؤوليات ؛إعماؿ الحؽ في الغذاء الكافي

في إطار مدونة لقواعد السموؾ  نشاطاتو –الوطني والدولي  –يواصؿ قطاع األعماؿ التجارية الخاص 
 (37)ويتفؽ عمييا باالشتراؾ بيف الحكومة والمجتمع المدني. ،راـ الحؽ في الغذاء الكافيتؤدي إلى احت

                                                           
35 - See: William D. Schanbacher, op, cit., pp 61-69. 

ٍة عاصفٍة؛ تنشأ عنيا " كيانات أخرى" ال تمتزم بقوانين الدولة وأنظمتيا، وربما يتحول تعاني بعض الدول من صراعاٍت داخمي - 36
بعضيا إلى نزاعاٍت مسمحٍة ممتدٍة؛ تسيطر خالليا  بعض تمك " الكيانات" عمى أجزاٍء من إقميم الدولة؛ وغالبًا ما تحدث انتياكات 

لمزيٍد من لك محظور بموجب القواعد العرفية لمقانون الدولي اإلنساني؛ و أن ذمع واسعة لحقوق اإلنسان؛ وال سيما الحق في الغذاء.  
 .922-925بيك، مرجع سابق، ص  –ماري ىنكرتس ولويز دوزوالد  –نظر: جون االتفصيل؛ 

ظر لمزيٍد من التفصيل؛ أنوما بعدىا. و  22م((، مرجع سابق، ص ٢ٕٔٓنظر: تقرير )) حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ا - 37
  ./FAO :http://www.fao.orgالبحوث والتقارير المنشورة والمتاحة في موقع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
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 المبحث الثاني

 الجيود الدولية الخاصة بتأميف حؽ الكفاية الغذائية
/ج( في طميعة الجيود الدولية الخاصة بتأميف حد الكفاية  1) الغاية  1يعدُّ اليدؼ اإلنمائي لأللفية 

ـ، أو 2015الغذائية؛ بحسبانو كاف يستيدؼ خفض نسبة مف يعانوف نقص التغذية إلى النصؼ عاـ 
مستويات في المئة؛ ويقيس المؤشر الخاص بو نسبة األشخاص ذوي  5خفض ىذه النسبة إلى أقؿ مف 

أىمية ىذا اليدؼ والمؤشر؛ فإف ى لإاستيالؾ الطاقة الغذائية التي تقؿ عف مستوى الحد األدنى؛ ونظرًا 
جيودًا دولية متعددة تبذؿ لرصد قياـ الدوؿ بأداء واجباتيا؛ ويتـ الحصوؿ عمى النتائج بإتباع منيجية 

ة السنوات الثالث الماضية؛ مدوسطيا متسقة؛ إذ تستند إلى آخر البيانات العالمية المتاحة ويؤخذ مت
وقد تكوف ىناؾ لبعض البمداف بيانات أحدث عيدًا ربما أّدت، لو استعممت، إلى اختالؼ في تقديرات 

ـ  انتشار نقص التغذية  (38) في تقديرات التقدـ المحرز. ، ومف َث

، FAO  منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة - وكاالت األمـ المتحدة المعنية بالغذاءتؤدي 
دورًا ميمًا في متابعة  -IFAD ، والصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعيةWFPوبرنامج األغذية العالمي

باالشتراؾ مع برنامج األمـ المتحدة بشأف تأميف حد الكفاية الغذائية؛ وذلؾ  تنفيذ الجيود الدولية
والبنوؾ  IBRD، والبنؾ الدولي UNICEFومنظمة األمـ المتحدة لمطفولة  UNDPاإلنمائي 

مع المنظمات الدولية غير الحكومية  بصورة أكثر فعالية -كذلؾ  –بالتعاوف و اإلنمائية اإلقميمية، 
NGO,s وذلؾ باالعتماد عمى خبراتيا في مجاؿ إعماؿ الحؽ في الغذاء عمى المستوى الوطني مع ،

 (39)لوالية كؿ منيا. المراعاة الواجبة

والبنؾ الدولي، أف  IMFما صندوؽ النقد الدولي السيّ و ويتعيف عمى المؤسسات المالية الدولية، 
تولي حماية الحؽ في الغذاء اىتمامًا متزايدًا في سياساتيا المتعمقة بالقروض؛ واتفاقاتيا المتعمقة 

                                                           
 .47م((، مرجع سابق، ص 2094نظر: تقرير )) انعدام حالة األمن الغذائي في العالم لعام ا - 38
أصبحت المنظمات الدولية غير الحكومية فاعاًل ميمًا في التنظيم الولي المعاصر، وصارت تسجل حضورًا الفتًا في القضايا  - 39

تمك المنظمات تحالفات  ْنَشَأتْ واألزمات الدولية؛ بما في ذلك النزاعات المسمحة وامتداداتيا وآثارىا وخاصًة في قضايا تأمين الغذاء؛ وَأ
نقص التغذية ومكافحة الجوع...منيا الرابطة الدولية لممرشدات، وفتيات الكشافة، ومؤسسة كاريتاس الدولية؛ وّقعت دولية لواجية 

تعاونية في مجاالت ذات االىتمام المشترك؛  نشاطاتالمنظمتان األخيرتان عمى مذكرتي تفاىم مع منظمة األغذية والزراعة تشمل 
دة؛ لمزيٍد من التفصيل؛ نظر: أرنولد دو روالن، المنظمات غير الحكومية في المجتمع تستظل بمظمة األمم المتح NGO,sكما أن 

 وما بعدىا. 54م، ص 2001الدولي، تعريب: نقوال متيني وجورج سعد، الطبعة األولى، دار النجوى، بيروت، 
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وينبغي توخي الحذر، تمشيًا مع  (40)الديوف؛ باالئتماف وفي التدابير الدولية التي تتخذىا لمواجية أزمة
؛ لمجنة، في أي برنامج لمتكيؼ الييكمي لضماف حماية الحؽ في الغذاء 2مف التعميؽ العاـ رقـ  9الفقرة 

ليس دلياًل  الكافي الغذاء عمى الحصوؿ عف العاجزيف الجياع الناس مف الكبير العدد ىذابيد أف وجود 
 الزراعية السياسات مف عقود ألقت ذلؾ، مف العكس مكافحة الجوع؛ وعمىعمى تضافر جيود دولية في 

 الخراب ىّوة إلى العالـ في الغذائية النظـ المستدامة، غير والتنمية المنصفة، غير والتجارة المخفقة،
 (41).والفقر الثراء بيف الفجوة واتسعت والكساد والتقّمب
 المتكررة الغذاء أزمات الواقع، في. المجاعة في" يغرؽ" الكؿ فميس موجات، في يأتي الجوع أف ومع

 الفقراء يدّمروف مع أنيـ  غنى أكثر الجنسيات متعددة والشركات المستثمريف مف حفنة جعمت العالـ في
" شغب أعماؿ" بػ يسمى ما  موجة. شديد واقتصادي بيئي خطر في األرض كوكب مف تبقى ما ويضعوف

 البرازيؿ، مثؿ بالموارد الغنية البمداف في حتى ولكف (42)ىايتي، مثؿ الفقيرة البمداف في فقط ليس الغذاء
 مف فقط يتمردوف ال الناس أف حقيقة تعكس المتحدة، والواليات أوروبا في الصناعية الدوؿ في بؿ

 (43).عادؿ وغير خطير عالمي غذائي نظاـ ضد يتمردوف إن يـ بؿ الجوع،

 
 
 

                                                           
40 - See: Rosa M. Lastra, (( The Role of the IMF as a Global Financial Authority)), European 

Yearbook of International Economic Law, 2011, pp 121-133. 
عولمة الفقر، ترجمة: محمد مستجير مصطفى، دار سطور، القاىرة، نظر: ميشيل تشوسودوفيســكي، المزيٍد من التفصيل؛   - 41

-24م((، المرجع السابق، ص 2094لعام  أنظر: تقرير )) انعدام حالة األمن الغذائي في العالمم، ص . و  2000الطبعة الثانية، 
27. 

تزاد األسعار فتمتيب أيام الفقراء؛ ألنيا تمسيم في مفردات حياتيم البسيطة في غذائيم؛ وغالبًا ما يسرون القير من ذلك التحكم؛  - 42
بالمشاغبين في أحسن األحوال؛ ومن أوجو الغرابة أن  نفيتيمون بالتمرد والعصيان؛ أو يوصفو  –أحيانًا  –ولكنيم يحاولون الرفض 

م حذر برونو لومير وزير الزراعة 2001من أعمال شغب الفقراء بسبب غالء الغذاء؛ ففي عام  -أحيانًا  -تحذر دول األغنياء
ى أكثر من ذ لك؛ الفرنسي األمم المتحدة من اندالع أعمال شغب حول العالم بسبب زيادات حادة في أسعار الغذاء؛ بل ذىب إل

بالفعل  -لمنتجين والمستيمكين عمى السواء..((، وكانت قد اندلعت ى الإعندما أكد أن تقمبات أسعار الغذاء ال يمكن احتماليا بالنسبة 
نظر: )) ا" أعمال شغب" بشأن أسعار الغذاء؛ في دول متفرقة من العالم مثل مصر والكاميرون وىايتي... لمزيٍد من التفصيل؛  –
 924السنة  2099فبراير  91ىــ   9522من ربيع االول 92عمال شغب عالمية بسبب غالء الغذاء((، صحيفة األىرام، السبت أ

 .54224العدد 

م،  ومتاحة ٢ٕٔٓآب )أغسطس(  ٕٕثنين نظر: حسين سرمك حسن، )) في أزمة الغذاء العالمية((، دراسة منشورة يوم اإلا - 43
 ?http://www.diwanalarab.com/spip.phpفي موقع ديوان العرب: 
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 المطمب األوؿ
 الجماعية والفنية في تأميف حد الكفاية الغذائيةالجيود الدولية 

مسؤولية مشتركة ومنفردة عف التعاوف في  -بموجب التزاماتيا الدولية  –تقع عمى عاتؽ الدوؿ 
تقديـ اإلغاثة؛ في حاالت الكوارث والمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ، بما في ذلؾ مساعدة 

؛ ويتعيف عمى كؿ دولة أف تسيـ في ىذه الميمة وفقًا لقدراتياالالجئيف والمشرديف بصورة دائمة؛ 
برنامج األغذية العالمي ومفوضية األمـ و السيما  –الوكاالت الدولية والبرامج المتخصصة  تؤديو 

منظمة األمـ المتحدة لمطفولة )اليونيسيؼ( ومنظمة األمـ و  UNHCRالمتحدة لشؤوف الالجئيف 
ينبغي إيالء األولوية ولكف  ؛ًا في ىذا الصدد ينبغي تعزيزهميمدورًا  -لفاو( المتحدة لألغذية والزراعة )ا
؛ بما في ذلؾ الفئات التي تخرجيا ظروؼ مفاجئة السكافالضعيفة مف فئات الفي المساعدة الغذائية إلى 

 (44).إلى دائرة الفاقة والجوع

 :اإلعالف العالمي الخاص باستئصاؿ الجوع وسوء التغذية -أواًل 
 تشريف 16 يـو اعتمده، الذي التغذية وسوء الجوع باستئصاؿ الخاص العالمي اعتمد اإلعالف

 المتحدة لألمـ العامة الجمعية قرار بمقتضى المنعقد العالمي األغذية مؤتمر ،1974 نوفمبر/الثاني
أف  ىوبالنظر إل، الذي جاء فيو؛ أنو: )) 1973 ديسمبر/األوؿ كانوف 17 في المؤرخ( 28-د) 3180

، عف طريؽ جميعيا ضماف توفر كميات عالمية كافية مف الموارد الغذائية األساسية في األوقات
االحتياطيات المناسبة، بما في ذلؾ احتياطيات الطوارئ، ىو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، فإنو 

 ي:أتطريؽ ما ي أف تتعاوف في إقامة نظاـ فعاؿ لألمف الغذائي العالمي عف كّميا البمداف ىيتعيف عم
 .والتحذير المبكر بشأف األغذية والزراعة ،اإلسياـ في تشغيؿ النظاـ العالمي لممعمومات -
التقيد باألىداؼ والسياسات والمبادئ التوجييية الواردة في مشروع "التعيد الدولي بشأف األمف  -

 .الغذائي العالمي"، كما اعتمده مؤتمر األغذية العالمي
مكاف، بإفراد مخزونات أو اعتمادات لمواجية االحتياجات الغذائية الدولية الطارئة، وفقا عند اإل القياـ -

لما نص عميو مشروع "التعيد الدولي بشأف األمف الغذائي العالمي"، ووضع مبادئ توجييية دولية 
 .لتأميف تنسيؽ ىذه المخزونات واالنتفاع بيا

وارئ واالحتياجات التغذوية، وكذلؾ لحفز العمالة في اإلسياـ في توفير معونة غذائية لمواجية الط -
 الريؼ عف طريؽ مشاريع اإلنماء.

                                                           
44 - See: William D. Schanbacher, op, cit., pp 89-95. 
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وأف تطبقو وتبذؿ  ،بمفيـو التخطيط المسبؽ لممعونة الغذائية كّميا وينبغي أف تقبؿ البمداف المتبرعة
مف الحبوب فر كميات كافية التو  كافة الجيود لتوفير السمع األساسية و/أو المساعدات المالية ضماناً 

 (45).((وغيرىا مف السمع األساسية الغذائية

عالف روما بشأف األمف الغذائي لعاـ  –ثانياً   :ـ1996قمة الغذاء العالمية وا 
في ظؿ ظروٍؼ  - ـ1996عاـ  إّباف تشريف الثاني/ نوفمبر - رومافي قمة الغذاء العالمية  انعقدت

عالميٍة واعدة بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف.. وغيرىا مف الشعارات البراقة لمنظاـ الدولي الجديد 
وبعض الوكاالت الدولية المتخصصة؛ FAO   وبعد جيوٍد ومساٍع حثيثٍة لمنظمة (46)والميبرالية الجديدة؛

قمة؛ مف التسميـ بمأساة الجوع لاانطمؽ المجتمعوف في وكذلؾ المنظمات الدولية غير الحكومية؛ 
والسيما  كّمو أنحاء العالـ يمميوف نسمة، ف 800العالمية؛ بالقوؿ: ))إننا نرى أف عدـ حصوؿ أكثر مف 

مف غذاء لتمبية احتياجاتيـ الغذائية األساسية أمر ال يحتمؿ، ووضع ال  يالبمداف النامية، عمى ما يكف
 (47).يمكف قبولو أو السكوت عميو((

التي يوصؼ أكثرىا بدوؿ  -الغربية بشكٍؿ خاٍص  –مباحثاٍت وسجاالٍت ماراثونية بيف الدوؿ الغنية وبعد 
الرفاىية " أو دوؿ الشباع"؛ وتزعـ محاربة التخمؼ والفقر؛ وبيف دوؿ الجياع دوؿ ما يسمى العالـ الثالث التي 

 ةآسيA قارات الحػػرؼ يوسـ كثيٌر منيا بالتخمؼ والجيؿ؛ وفييا تتضور مئات المالييف جوعًا عمى امتداد 
  La zone de tempêtes.(48)وتسمى ىذه المنطقة منطقة العواصؼ.، كا الجنوبيةوأمري ةوأفريقي

                                                           
، مؤتمر 9175تشرين الثاني/نوفمبر  92نظر: اإلعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية الذي اعتمده، يوم ا - 45

، ثم 9172كانون األول/ديسمبر  97( المؤرخ في 21-)د 2910األغذية العالمي المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
مكتبة م؛ منشور بالعربية ومتاح في 9175كانون األول/ديسمبر  97( المؤرخ في 21-)د 2251أقرتو الجمعية العامة في قرارىا 

 م.22/7/2092. تاريخ الزيارة http://hrlibrary.umn.edu/arab/b070.htmlجامعة منيسوتا:  –حقوق اإلنسان 
46 - See: Robert A. Denemark, ―World System History: From Traditional International Politics to the 

Study of Global Relations,‖ International Studies Review, vol. 1, №. 2 (Summer 1999), pp. 43-51. 
المتاحة بالمغة العربية:  FAO نظر: موقع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةا؛ كامالً  طالع عمى إعالن رومالال - 47

http://www.fao.org/docrep/007/J4273e/J4273e02.htm.  م.25/7/2092تاريخ الزيارة 
 –نظر: األثر القّيم ألستاذنا المغفور لو المزيٍد من التفصيل في المسميات السياسية والجغرافية واالقتصادية ومدلول كل منيا؛  - 48

ومما  .991-995م، ص9117عمي إبراىيم، التجارة الدولية وجدلية التقدم والتخمف، دار النيضة العربية  األستاذ الدكتور -بإذن اهلل 
عدة  اً "احتفظ بما تممك واقتسم مع غيرك ما يممكو"، وألنو نفذ ىذا الشعار بجٍد وتفاٍن قروناألثير شعار الغرب  يجدر التذكير بو ىنا

من عالقٍة بين رفاىية الغرب واضطراد نموه، وبين فاقة العالم  ية الغربية؛ كان البد  عمى الشعوب التي خضعت لمييمنة االستعمار 
تمك العالقة التي وصفيا سمفا دور المندي  ـ قبل أشير من اغتيالو ـ عمى منبر األمم المتحدة قائاًل: "إن العالقة الجدلية  ؛وتنامي عوزه

 . يالية موجودة ألن التخمف موجود، والتخمف موجود ألن اإلمبريالية موجودة"بين التخمف واإلمبريالية واضحة كل الوضوح: اإلمبر 
 لمنشر الوطنية الشركة الصغير، عمار وبن مرسي جمال. د: تعريب جديد، دولي اقتصادي نظام أجل من بجاوي، محمد. د: انظر

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b070.html


  الدولة ودور المنظمات الدوليةبيف مسؤولية حؽ اإلنساف في الغذاء الكافي
 

52 

 

مف أجؿ ذلؾ؛ انتيت القمة التي ظف كثيروف أنيا ستقضي عمى ظاىرة الجوع في العالـ؛ بيد أنيا وكما 
؛ يقوؿ المثؿ العربي " تمخض الجمؿ فولد فأرًا"؛ ِإْذ انتيت تمؾ القمة إلى بياف ذي صياغة بالغية أخاذة

 (49)ـ.1996ما ممئت بطوف الجياع؛ سمي بإعالف روما لعاـ 

 المقرر الخاص المعني بالحؽ في الغذاء: –ثالثًا 
 يبحث لكي اإلنساف؛ حقوؽ مجمس يعينو مستقؿ المعني بالحؽ في الغذاء خبير الخاص المقرر

 المنصب وىذا المجمس؛ إلى عنو تقريراً  ويقدـ اإلنساف، في حقوؽ محدداً  موضوعاً  أو قطرياً  وضعاً 
 1979 عاـ عممو؛ ومنذ عف أجراً  يتقاضى وال المتحدة،  األمـ لدى موظفاً  ليس والخبير شرفي منصب
 حقوؽ منظور مف محددة موضوعات أو محددة قطرية أوضاع لبحث خاصة آليات المتحدة األمـ أنشأت

 نظاـ أو اإلنساف، لحقوؽ المتحدة األمـ واليات أو بآليات ُيعرؼ ما الخبراء ىؤالء اإلنساف؛ ويشكؿ
 حقوؽ لجنة أصالً  أنشأتيا الغذاء في بالحؽ المعني الخاص المقرر ووالية (50)الخاصة؛ اإلجراءات

                                                                                                                                   
 الدولي التنظيم في العالمية مفيوم زكريا، محمد جاسم. د: ولمزيٍد من التفصيل؛ انظر. 221ص م،9119 الجزائر، والتوزيع،
 ـ الحقوق كمية إلى مقدمة دكتوراه رسالة العالمية، الحكومة وفمسفة السيادة في المسـاواة لمبدأ الجدلية العالقات في دراسـة المعاصر

 ص م،2002 ىـ9522 بيروت؛ الحقوقية، لممنشورات الحمبي دار األولى، الطبعة ومنشورة م،2009/ىـ9522 شمس، عين جامعة
272-271.  

في مؤتمر القمة العالمي لألغذية  _المجتمعين_روما: ))نحن رؤساء الدول والحكومات، أو من يمثموننا، إعالن جاء في   - 49
بدعوة من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، نؤكد من جديد حق كل إنسان في الحصول م 92/99/9112المنعقد في روما، 

قد وطدنا إرادتنا فذية سميمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق األساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع؛ عمى أغ
 السياسية والتزامنا الجماعي والوطني عمى تحقيق األمن الغذائي لمجميع، وبذل جيد متواصل من أجل استئصال الفقر في البمدان 

ىو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد ال يتجاوز عام  جاعمين ىدفنا المباشركّميا 
لمعرفة مدى تقدم البمدان في تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية . و بعاد الغذاء عن حمبة الصراع السياسيإتعيد البيان ب؛ كما ((2094

عالن مؤتمر القمة العالمي لألغذية الذي ُعقد في روما  نظر: تقرير )) انعدام حالة األمن الغذائي في العالم لعام ام؛ 9112عام وا 
 . 42-42ص  م((، مرجع سابق،2094

يتوالىا  اإلنسان؛ حقوق لمجمس الخاصة ؛ تسمية لمجموعٍة من اإلجراءاتنظام اإلجراءات الخاصة، أو واليات األمم المتحدة - 50
 أو مواضيعي، منظور من اإلنسان حقوق بشأن ومشورة تقارير لتقديم بوالياتمكمفون؛  اإلنسان حقوق مجال في مستقمون خبراء
اإلنسان  حقوق ويشمل اإلنسان؛ لحقوق المتحدة األمم آليات في أساسي عنصر الخاصة اإلجراءات ونظام. محددة ببمدان خاص
 والية 95و مواضيعية والية 52 ،2092 سبتمبر/أيمول 20 حتى وتوجد،. واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية المدنية: كّميا

 تدابير من يمزم ما وتتخذ قطرية، بزيارات الخاصة اإلجراءات تقوم اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية من وبدعم .قطرية
 فييا تسترعي الجيات من وغيرىا الدول إلى رسائل بتوجيو نطاقًا، وذلك أوسع ىيكمي بطابع المتسمة؛ الفردية والشواغل الحاالت بشأن

 الدولية المعايير تطوير في وتسيم خبراء، مشاورات وتعقد مواضيعية دراسات وُتجري المدعاة، اإلساءات أو االنتياكات إلى انتباىيا،
 تقدم الخاصة واإلجراءات. التقني التعاون لتوفير مشورة وتقدم العام، الوعي وُتذكي دعوية، نشاطات في وتنخرط اإلنسان، لحقوق
 أصحاب ميام العامة؛ وُتحَدد الجمعية إلى تقارير تقدم الواليات أصحاب غالبية أن كما اإلنسان؛ حقوق مجمس إلى سنوية تقارير



 جاسـ محمد زكريا                     2017-الثانيالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية  

 

53 
 

 في المجنة محؿ اإلنساف حقوؽ مجمس إحالؿ وبعد. 2000/10 بالقرار 2000 أبريؿ/نيساف في اإلنساف
 سبتمبر/أيموؿ 27 المؤرخ 6/2 بقراره ومددىا؛ الوالية اإلنساف حقوؽ مجمس أقر ،2006 يونيو/حزيراف
 وأنيطت بالمقرر الخاص المياـ اآلتية:. 2007

 إليو. المسندة لممياـ مختمفة وفقاً  ونشاطات وسائؿ خالؿ مف الوالية الخاص المقرر ينفذ -

لى اإلنساف حقوؽ مجمس إلى سنوية تقارير الخاص المقرر يقدـ -  واليتو. عف العامة الجمعية وا 

بيذا الحؽ،  المتعمقة العامة االتجاىات ويحدد العالـ، أنحاء شّتى في الغذاء في الحؽ حالة يرصد -
 معيف. بمد في بو الخاص الوضع عف مباشرة بمعمومات تزوده قطرية بزيارات ويقوـ

 فييا ُيدعى التي بالحاالت يتعمؽ فيما األخرى؛ المعنية واألطراؼ الدوؿ مع الخاص المقرر يتواصؿ -
 .بواليتو المتعمقة األخرى الغذاء، وبالمسائؿ في لمحؽ انتياكات حدوث

 الجيات مع الحوار خالؿ مف وذلؾ الغذاء؛ في لمحؽ الكامؿ اإلعماؿ عمى الخاص المقرر يشجع -
 (51).الخبراء واجتماعات والمؤتمرات الدراسية الحمقات في بالمشاركة الصمة ذات الفاعمة

 :ـ2008الثانية قمة الغذاء العالمية  -رابعًا  
في خضـ تحدياٍت  -ـ 6/2008/ 5-3 المدة خالؿ روما في - الثانية العالمية الغذاء قمة انعقدت

 أف المعونة ووكاالت الدولي البنؾ غير مسبوقة في مياديف نقص الغذاء وتنامي ظاىرة الجوع؛ حيث قّدر
إنساٍف كانوا  مميوف 850 إلى الجوع أصبحوا يكابدوف ممف مميوف؛ 100أضافت  قد الغذاء أسعار ارتفاع
 مميوف 862الجوع فعميًا؛ وقدمت " الفاو" في القمة أرقامًا أكبر وأكثر دقًة؛ إذ أكدت أف ىناؾ  مف يعانوف
 الغذاء؛ وأصدرت أسعار في الحادة الزيادة بسبب التغذية سوء أو الشديد الجوع يعانوف مف شخص
 21 الدوؿ ىذه بيف ومف الخارج؛ مف غذائية لمساعدات عاجؿ احتياج في دولة 37 أف إلى تشير قائمة
 وىي أوروبا في فقط واحدة ودولة والجنوبية، الوسطى أميركا في 5و آسية، في 10و إفريقية، دولة

 .مولدوفا
                                                                                                                                   

واليات األمم المتحدة نظام اإلجراءات لمزيٍد من التفصيل؛ انظر: )) .تمديدىا أو والياتيم بإنشاء المتعمقة القرارات في الواليات
((، تقارير ودراسات منشورة في موقع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان؛ منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة الخاصة

 م؛ وبشكٍل خاٍص:2/90/2092
See: Rapporteur: Seong-Phil Hong , " Annual report of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General  

Human rights bodies and mechanisms, Distr.: General 17 February 2016, A/HRC/31/39. Pp 12-21. 

http://www.ohchr.org/Documents. 
نظر الدراسات والتقارير والبيانات المنشورة المزيٍد من التفصيل في ميام ومنجزات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ؛  - 51

 م.22/7/2092تاريخ الزيارة   .7ar.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2في: 

http://www.ohchr.org/Documents
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
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وقؼ المجاعة التي تيدد نحو مميار نسمة بخفض الرسـو ل عمؿالعمى حثت األمـ المتحدة القمة و 
يحمموف التجارية ورفع الحظر عمى الصادرات؛ وقاؿ األميف العاـ باف كي موف لقادة العالـ الذيف 

ليس ىناؾ ما ىو  » ؛بشأف الربط بيف إنتاج الوقود الحيوي وأسعار الغذاء المرتفعةوجيات نظر مختمفة 
« الفاتورة العالمية»؛ وقدر باف أف «حيف يكوف مف صنع يد البشر وصاً مف الجوع وخص أكثر إذالالً 

أف ترتفع  ينبغيوأف إمدادات الغذاء  ؛مميار دوالر سنوياً  20و 15لمتغمب عمى أزمة الغذاء تقدر بيف 
 لتمبية الطمب المتزايد.. 2030في المئة بحموؿ العاـ  50بنسبة 

( الفاو) والزراعة لألغذية المتحدة األمـ لمنظمة عاـال ضيوؼ " السنغاؿ" المدير وقاؿ السيد جاؾ
 الزائد واالستيالؾ الزراعي الدعـ عمى الدوالرات؛ مميارات تنفؽ الغنية الدوؿ أف   القمة تستضيؼ التي

 في السمنة مف يعانوف ممف الزائد االستيالؾ كمفة»األسمحة؛ وأضاؼ أف  وعمى لو إىدار أو لمغذاء
 وفيات بسبب دوالر مميار 100 مباشرة غير كمفة إليو تضاؼ أف وينبغي سنوياً  دوالر مميار 20 العالـ
 أف الصادرات، وأضاؼ تقييد مثؿ إجراءات أخذت الدوؿ بعض أف ؛ وذكر«بيا المتصمة واألمراض مبكرة
 اإلجراءات ىذه مثؿ لمقاومة الدوؿ ودعا الصعود، إلى األسعار ودفع السوؽ آليات إفساد ذلؾ شأف مف
 (52) .الفور عمى

 أسعار متوسط : إفعشية انعقاد تمؾ القمة – باريس في والتنمية االقتصادي التعاوف منظمة وقالت
 بنسبة أعمى المقبؿ العقد في ستظؿ ولكنيا الحالية؛ القياسية مستوياتيا مف ستتراجع العالمية الغذاء
 إف : »جوريا انخؿ المنظمة رئيس الماضية؛ وقاؿ العشر السنوات في عميو كانت مما المئة في 50

 أسعار وزادت .أيضاً  حاداً  انخفاضاً  تسجؿ ولف «الغذاء أسعار مف يتجزأ ال جزء» المرتفعة النفط أسعار
؛ كثيروف عميو ينحي الذي الحيوي بالوقود االىتماـ مف المرتفعة النفط  الحبوب عمى لتنافسو بالمـو

 والبرازيؿ، المتحدة األسعار؛ وتعدُّ الواليات الرتفاع يقود ما الغذاء إنتاج في المستخدمة الزيتية والبذور
 ربع نحو المتحدة الواليات السكر؛ ِإْذ توجو الذرة وقصب مف لموقود الحيوي " االيثانوؿ" منتجيف أكبر

 مف المئة في 10 توفير األوروبي االتحاد ويعتـز 2022 العاـ بحموؿ اإليثانوؿ إلنتاج الذرة مف إنتاجيا
 .2020 العاـ بحموؿ الحيوية الطاقة مف السيارات وقود

انتقدت منظمة "كير" لممساعدات اإلنسانية آليات عمؿ قمة الغذاء العالمية، ووصفت نيج القادة و 
؛ أف الدوؿ الصناعية تتحمؿ مسؤولية الجوع والفقر في العالـ ىالمشاركيف فييا بالنفاؽ، مشيرة إل

                                                           
 2011المنشورة في صحيفة الوسط العدد نظر الدراسات والتقارير و واية لمقمة في موقع وكالة رويترز؛ نظر التغطية اإلعالما - 52

 www.alwasatnews.comىـ: 9521جمادى األولى  21م الموافق 2001يونيو  05األربعاء 
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شككت و ؛ "تتحمؿ قبؿ أي شيء المسؤولية عف كارثة الجوع الحاليةالدوؿ الصناعية الكبرى وشددت أف 
أكد رئيس مجمس إدارة المنظمة، ىيربرت شارينبرويش، ؛ إذ قمةتمؾ الفي مغزى وأىمية " كير"  منظمة

نجاحيا، وانتقد بشدة اليوة العميقة بيف  ىأف مصالح الدوؿ المشاركة بالقمة تحوؿ دوف التوصؿ إل
 قمة: "الفي معرض نقده آلليات عمؿ قاؿ و ؛ وأفعاليـ ؿ السياسة المشاركيف بالقمةأقواؿ العديد مف رجا

عمى اإلطالؽ، في الوقت الذي يتـ إعاقة  توفير الدعـ المالي لصادرات الدوؿ الغنية أخالقياً  عدّ ال يمكف 
قبؿ أي شيء أف الدوؿ الصناعية الكبرى تتحمؿ  ىإل الدوؿ الفقيرة مف بيع بضاعتيا في بالدنا"، مشيراً 

ف ىذه القمـ والمؤتمرات ليست فقط لقاءات مميئة فإ [لذلؾ] ...ة.المسؤولية عف كارثة الجوع الحالي
 (53)."إنفاؽ األمواؿ إلقامتيا بالنفاؽ وتفتقر لممغزى واألىمية، بؿ ال تستحؽ أيضاً 

 العالمية: الغذاء أزمة عف األممية الطوارئ قوة -خامسًا 
 الغذاء أزمة عف أممية طوارئ قوة إنشاء موف -كي باف المتحدة لألمـ العاـ األميف يعدُّ قرار

الغذائية عالميًا؛ إذ  الكفاية حد الساعية لتأميف الدولية العالمية؛ محاولًة جديرة بالذكر في إطار الجيود
لو  أىمية دور األميف العاـ في متابعة الشؤوف الدولية في إطار ما تتركو -ىذه المبادرة  –تعكس 

 اإلنسانية، لمشؤوف وتجمى اىتماـ األميف العاـ بتعييف نائبو (54)القوى الدولية الكبرى مف ىامٍش لمحركة؛
 لمجمس طارئاً  ـ اجتماعاً 30/5/2008 في وعقد الجديدة اإلغاثة طوارئ لقوة «منسقاً » ىولمز، جوف
 مع مشتركاً  صحفياً  مؤتمراً  عقد بسويسرا؛ كما بيرف في المتحدة األمـ لنظاـ التنفيذييف المديريف إدارة

 العالمية؛ التجارة ومنظمة الدولي والبنؾ «فاو» والزراعة األغذية ومنظمة العالمي، الغذاء برنامج رؤساء

                                                           
منظمة عالمية لممساعدات اإلنسانية تعمل في مجال محاربة الفقر بالعالم وأنشئت عام  تعد   جدير بالذكر أن منظمة "كير" - 53

نظر: مارتن شريدر، )) افي عدد من دول العالم. لمزيٍد من التفصيل؛  وعفي الواليات المتحدة األمريكية ثم أصب: ليا فر  9154
م، 2001/.4/2: نيممي عزت، منشور في موقع التمفزيون األلماني تاريخ منظمة "كير" لمحاربة الفقر تنتقد نفاق قمة الغذاء((، إعداد

http://www.dw.com/ar/ االمم منظمة رئيس ضيوف جاك ؛ أنم. ومما يجدر التذكير بو ىنا25/7/2092. تاريخ الزيارة 
روما؛ ولكنو بحسبانو  في المنعقدة العالمية الغذاء لقمة الختامي اإلعالن عن رضاه عدم أعرب عن ؛(الفاو) والزراعة لألغذية المتحدة

نظر التغطية اإلعالمية لمقمة في موقع وكالة رويترز؛ ا - 53 ..؟!شارينبرويشموظفًا دوليًا لم يستطع أن يجير بالحقيقة كما فعل 
 ، مرجع سابق.2011وصحيفة الوسط العدد 

يعاني األمين العام لألمم المتحدة من صراعات القوى الدولية الكبرى الظاىرة والخفية ؛ خاصة صاحبة " حق الفيتو" لما ليا من   - 54
جرائية تمكنو من أداء دوره الميثاقي، بل منحو مزيدًا من الثقة ألداٍء مميٍز في القضايا الدولية؛ بمثل ما تستطيع أ ن قدراٍت حقيقية وا 

 نظر: اك؛ فتغل يد األمين العام وتحبط مساعيو وتوىن دوره، لمزيٍد من التفصيل؛ تفعل عكس ذل
- Thomas M. Franck, The Secretary – General's Role in Conflict Resolution: Past, Present and Pure 

Conjecture, , EJIL, VOL. 6, (1995) №.3, PP 366-388. 

http://www.dw.com/ar/
http://www.dw.com/ar/
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 المتكامؿ المشترؾ العمؿ عمى ومصممة موحدة تقؼ المنظمات ىذه بأف قوية رمزية برسالة يبعث لكي
 (55)ىولمز. قاؿ كما العالمي، الجوع «تحدي» لمواجية والشامؿ

 المطمب الثاني

في تأميف حؽ اإلنساف في الغذاء  جيود منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة
 وضمانو

قدرت منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة "فاو" كمية الغذاء المنتج لالستيالؾ البشري التي 
مميار طف سنويًا، أي ما يعدؿ نحو ثمث  1.3تؤوؿ إلى الخسارة واليدر عمى المستوى العالمي، بنحو 

وقالت "فاو" في بياف نشر في أيار  إنتاج الغذاء العالمي، وبما يكفي إلطعاـ نحو ممياري شخص.
المواد الغذائية بسبب التمؼ أو التسرب قبؿ أف تصؿ إلى وجيتيا النيائية أو  نو يجري إىدارـ: إ2016

أف تبمغ مرحمة التجزئة، وُييدر الغذاء ما لـ يستيمؾ إذ يفسد أو يمقى بو كنفاية مف قبؿ تجار التجزئة 
ألعداد وتشير تقديرات منظمة "فاو" إلى أف تمبية االحتياجات الكمية المتعاظمة لتمؾ ا؛ أو المستيمكيف

 (56)%.60إنما يتطمب زيادات في إمدادات الغذاء العالمية بنسبة 

في تأميف حؽ اإلنساف  جيود منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعةومما يجب التذكير بو ىنا؛ أف 
ـ؛ ومف أبرز تمؾ الجيود؛ 1996في الغذاء وضمانو؛ قد زادت كمًا ونوعًا وانتشارًا منذ إعالف روما عاـ 

 :اآلتي

 :احتساب عتبة متطمب الحد األدنى مف الطاقة –أواًل 
والزراعة المعايير التي  الحتساب عتبة متطمب الحد األدنى مف الطاقة، تستخدـ منظمة األغذية

الصحة العالمية وجامعة األمـ المتحدة ومنظمة  بيف منظمة ؛وضعيا اجتماع الخبراء التشاوري المشترؾ
ويتـ الحصوؿ عمى ىذه المعايير مف خالؿ احتساب احتياجات األيض ـ؛ 2001األغذية والزراعة عاـ 

الرقـ  أي الطاقة التي ينفقيا جسـ اإلنساف عندما يكوف في حالة استراحة، وضرب األساسي،
 .PALالمستخمص بعامؿ ىو مؤشر مستوى النشاط البدني 

                                                           
م، صحيفة الوطن "القطرية"، منشور ومتاح بتاريخ 21/02/2001ركاء في تجويع أىل غزة((، نظر: نقوال ناصر، )) كميم شا - 55

  /articles.islamweb.netم في موقع: إسالم ويب مقاالت: 92/99/2092ىـ  92/2/9521الزيارة في 
 http://www.fao.org/zhc/detail-eventنظر موقع منظمة الفاو: المزيٍد من التفصيل؛  - 56



 جاسـ محمد زكريا                     2017-الثانيالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية  

 

57 
 

واسعًا مستمرًا منذ  تثير نقاشاً  وال تزاؿ ؛أثارت منيجية منظمة األغذية والزراعة لتقدير نقص التغذية
عند تحميؿ النتائج  الحسبافبيا وأخذىا ب وتعاني المنيجية مف عدة حدود، ينبغي االعتراؼ ؛سنوات

 : المعروضة في ىذا التقرير

كفاية المتناوؿ مف الطاقة  فقط حاالت عدـ شمؿيرتكز المؤشر عمى تعريؼ ضيؽ لمجوع، فيو ي -1
 عندما تكوف الظروؼ أكثر شدة.وجودىا  ؛ ويغفؿأكثر مف عاـ واحدالغذائية المزمف الذي يدـو 

يكفي مف الطاقة  عمى ما ال يمكف لمؤشر انتشار نقص التغذية التقاط التقمبات في قدرات الحصوؿ  -2
 ذاتيا أف تتسبب في إجيادات كبيرة لمسكاف.  العاـ، والتي يمكف بحدخالؿ الغذائية التي تحدث 

أي انحياز قد يحدث في توزيع األغذية  حسباف؛بال الحتساب نقص التغذيةال تأخذ منيجية منظمة   -3
 (57)عمى نوع الجنس والمعتقدات.قائمة  عاداتأعراؼ و الذي ينشأ عف  داخؿ األسرة، كذاؾ

 وضع الخطط ومتابعة البرامج العالمية لتوفير الغذاء: –ثانيًا 
ووفقًا لمنظمة األمـ المتحػدة لمتغذية والزراعة ال بػّد لكي يأكؿ الجميع مف إنتػاج ما يكفي اآلكميف. 

%. ويتفّسر 70، بنسبة 2050)فاو( تنبغي زيادة اإلنتاج الزراعي العالمي، مف اآلف حتى حدود العاـ 
مميارات نسمة في  9,7ىذا الرقـ بالتأليؼ بيف عامميف، زيادة سكاف العالـ الذيف يفترض أف يصموا إلى 

الغػذائية، والسػيما لدى أبناء الطبقات الوسطى. فيػؤالء يزدادوف استيالكًا  تادا، وتطّور الع2050العاـ 
في عاـ ؛ فلمحـ والحميب، ويمتّصوف، عمى نحػٍو غير مباشر، كمية متزايدة مف الموارد الغذائية النباتية

 (58) !وثالثة أرباع إنتاج الذرة والصويا لتغذية المواشي ،ذىب نصؼ اإلنتاج العالمي مف القمح 2015

أف تقدـ المساعدة، عند الطمب، في صياغة ووكاالتيا يتعيف عمى برامج األمـ المتحدة المعنية 
التشريع اإلطاري وتنقيح التشريع القطاعي. فمدى منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، مثاًل، 

فر لدى منظمة ازراعة. كما تتو دراية كبيرة ومعمومات متراكمة تتعمؽ بالتشريعات في مجالي األغذية وال
األمـ المتحدة لمطفولة )اليونيسيؼ( دراية مماثمة بشأف التشريعات المتعمقة بالحؽ في الغذاء الكافي 
لمرضع واألطفاؿ الصغار مف خالؿ حماية األـ والطفؿ، بما في ذلؾ تشريعات تسمح بالرضاعة الطبيعية 

 (59) وتتعمؽ بتنظيـ تسويؽ بدائؿ لبف األـ.

                                                           
 .42-42م((، مرجع سابق، ص ٢ٕٔٓظر: تقرير )) حالة انعدام األمن الغذائي في العالم نا  - 57
عداد: أحمد فرحات؛ ا - 58 دراسة منشورة ومتاحة في صحيفة نظر: بونو بارمانتيير، )) الجوع في العالم ظاىرة سياسية((، ترجمة وا 

 م.9/99/2092تاريخ الزيارة  https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/11/9العربي الجديد: 
 .45م((، مرجع سابق، ص ٢ٕٔٓنظر: تقرير )) حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ا  - 59

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/11/9
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 :CFS( المجنة) العالمي الغذائي األمف إنشاء لجنة –ثالثًا 
 the Committee on World Food Security - CFS (المجنة) العالمي الغذائي األمف لجنة تعدُّ 

 المنتدى المجنة وتشكؿ. ومتابعتيا والتغذية الغذائي األمف سياسات استعراض يتولى دولياً  حكومياً  جيازاً 
 األمف تحقيؽ ضماف أجؿ مف معاً  لمعمؿ المصمحة جميعاً  ألصحاب  األشمؿ الدولي والحكومي الدولي
 خالؿ مف المتحدة لألمـ العامة الجمعية إلى تقارير سنويا المجنة وترفع. لمجميع والتغذية الغذائي
لى واالجتماعي، االقتصادي المجمس  بنيج باستعانتيا المجنة، وتضع .والزراعة األغذية منظمة مؤتمر وا 
 الموضوعات مف واسعة مجموعة بشأف سياسية وتوجييات توصيات المصمحة، أصحاب متعدد شامؿ
 وقائمة عممية تقارير إلى استنادا والتوجييات التوصيات ىذه وُتَعدُّ . والتغذية الغذائي باألمف تتعمؽ التي
 العمؿ خالؿ مف أو/و والتغذية الغذائي باألمف المعني المستوى الرفيع الخبراء فريؽ ُيعِدىا األدلة عمى
 وبرنامج الزراعية لمتنمية الدولي والصندوؽ والزراعة األغذية منظمة الفنية الناحية مف تدعمو الذي

 (60).الغذائي األمف لمجنة التابعة واالستشارية المجموعة وممثمو العالمي األغذية

نحو إعماؿ الحؽ في غذاء  لرصد التقدـ المحرزوتطورىا  آليات تضع ينبغي لمدوؿ األطراؼ أف
كاٍؼ لمجميع، وتحديد العوامؿ والصعوبات التي تؤثر في مستوى تنفيذ التزاماتيا، وتيسير اعتماد 

مف  23و 1-2تشريعات تصحيحية وتدابير إدارية، بما في ذلؾ تدابير لتنفيذ التزاماتيا بموجب المادتيف 
 (61)العيد.

الغذاء في النظاـ القانوني المحمي، أو االعتراؼ  ومف شأف إدراج صكوؾ دولية تعترؼ بالحؽ في
يمكف إسناد  وعندئذٍ تحقيؽ العدالة وفعاليتيا؛  تدابير بتطبيقيا، أف يعزز بصورة ممحوظة نطاؽ

صالحيات إلى المحاكـ لمفصؿ في انتياكات المضموف األساسي لمحؽ في الغذاء بالرجوع مباشرة إلى ال
ف القضاة وغيرىـ مف ممارسي المينة القضائية مدعووف إلى ؛ دااللتزامات المنصوص عمييا في العي وا 

ويتعيف عمى الدوؿ  إيالء انتياكات الحؽ في الغذاء المزيد مف االىتماـ عند ممارستيـ لمياميـ.

                                                           
نجازاتيا؛ لمزيٍد من التفصيل - 60 : FAOنظر: موقع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ا؛ في بنية المجنة وآليات عمميا وا 

http://www.fao.org/docrep/007/J4273e/J4273e02.htm.  
لمراقبة توفير الحق الكافي في الغذاء لدى مواطنيا وسكانيا؛ وكانت سورية من بين ىذه الدول؛  وطنيةً  اً أنشأت دول كثيرة لجان - 61

الذي قضى بإنشاء المجنة القطرية  91/90/2002بتاريخ  9142إذ أصدرت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي القرار الوزاري رقم 
ن عن وزارات الزراعة واالقتصاد والتربية والصحة واإلعالم وىيئة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في سورية؛ وضّمت المجنة ممثمي

 تخطيط الدولة واالتحاد العام النسائي.
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األطراؼ أف تحتـر وتحمي عمؿ مناصري حقوؽ اإلنساف وغيرىـ مف أفراد في المجتمع المدني الذيف 
 (62) جموعات الضعيفة لتحقيؽ تمتعيا بالحؽ في الغذاء الكافي.يقدموف المساعدة إلى الم

 :لحماية االجتماعيةااألماف ونظـ  اتشبكبناء  –رابعًا 
وتنفيذىا؛  ميـ في تصميـ برامج ذات فعالية وكفاءة بدورٍ   FAOتضطمع منظمة األغذية والزراعة 

وتمبي عادة نظـ ؛ الغذائي والتغذية األمفلحماية االجتماعية في بمداف ترّكز عمى الشبكة األماف ونظـ 
الفورية لمثغرة الغذائية، ويمكف أف تساعد عمى تحسيف الحياة وسبؿ  الحماية االجتماعية االحتياجات

 عدد الجياع في العالـ. وىذا عامؿ رئيسي لخفض –المعيشة إذا ما كانت مصممة وفقًا لذلؾ 

رصد األىداؼ اإلنمائية  ةمدالحّد مف الجوع إباف  في اً مباشر  إسياماً ت الحماية االجتماعية أسيم
اتجاىات عالمية نحو توسيع رقعة التحويالت  ومنذ أواخر تسعينيات القرف الماضي، برزت ؛لأللفية

 االجتماعية األخرى، ويعود ذلؾ بصورة جزئية إلى األزمات المالية التي النقدية وبرامج المساعدة
االجتماعية منذ ذلؾ الوقت ترتبط  ة. وبدأت الحمايةمدخالؿ تمؾ الشيدتيا اقتصاديات السوؽ الناشئة 

واّتسع نطاؽ ؛ تغطيتيا لدعـ المجموعات المعّرضة لممخاطر تدريجيًا بالتشريعات الوطنية، وازدادت
االجتماعية يمكف أف تكوف أساسية في تعزيز  التغطية ألسباب عديدة، بما في ذلؾ اإلقرار بأّف الحماية

تعالج  وتشكؿ الحماية االجتماعية جزءًا ميمًا مف مجموعة السياسات التي؛ المستداـ والشامؿالنمو 
والمستويات العالية والمتنامية لعدـ  المستويات المرتفعة والمستمرة لمفقر وانعداـ األمف االقتصادي،

 (63)أماـ الصدمات االقتصادية. المساواة، وضعؼ المثبتات التمقائية لمطمب اإلجمالي
 لمدوؿ بشأف الحؽ في الكفاية الغذائية:االلتزامات الدولية متابعة  –خامسًا 

، أف تضع معايير لممراقبة الالحقة عمى الغذائية يتعيف عمى الدوؿ، عند تنفيذ االستراتيجيات
المستوييف الوطني والدولي يمكف التحقؽ منيا. وفي ىذا الصدد، يتعيف عمى الدوؿ أف تنظر في اعتماد 

إطاري كأداة أساسية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية المتعمقة بالحؽ في الغذاء. وينبغي أف يتضمف  قانوف
القانوف اإلطاري أحكامًا تتعمؽ بغرضو؛ واألىداؼ أو المقاصد المنشودة واإلطار الزمني الواجب تحديده 

ما التعاوف األمثؿ مع المجتمع المدني ؽ المستخدمة لبموغ ىذا اليدؼ، والسي  ائلبموغيا ووصؼ الطر 
والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ والمؤسسية عف ىذه العممية؛ واآلليات الوطنية لرصدىا، وكذلؾ 

                                                           
 .42-49م((، مرجع سابق، ص ٢ٕٔٓنظر: تقرير )) حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ا  - 62
 .24-22ق، ص م((، مرجع ساب٢ٕٔٓنظر: تقرير )) حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ا  - 63
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اإلجراءات الممكنة لطمب االستعانة. ويتعيف عمى الدوؿ األطراؼ، عند وضع المعايير والتشريع اإلطاري، 
 (64)المدني. أف ُتشرؾ بصورة نشيطة منظمات المجتمع

وقد لثاني؛ مف العيد الدولي ا 2إف طبيعة االلتزامات القانونية لمدوؿ األطراؼ مبينة في المادة 
، االلتزامات التي يتعيف أف تفي بيا الدوؿ ألطراؼ 12، في التعميؽ العاـ رقـ وحددت المجنة المعنية ب

 ي بياف ىذه االلتزامات:أتي وفيما ؛مف أجؿ إعماؿ الحؽ في الغذاء الكافي عمى الصعيد الوطني

االلتزاـ باحتراـ السبيؿ المتوفر لمحصوؿ عمى الغذاء الكافي يستمـز مف الدوؿ األطراؼ أال تتخذ أي  -
 .تدابير تسفر عف الحؤوؿ دونو

االلتزاـ بالحماية يستمـز أف تتخذ الدولة تدابير لضماف عدـ قياـ شركات أو أفراد بحرماف األفراد مف  -
 .غذاء الكافيالحصوؿ عمى ال

وصوؿ الناس إلى موارد في يعني أف الدولة يجب أف تشارؾ بصورة نشطة  االلتزاـ باإلعماؿ -
 ووسائؿ لضماف مقومات معيشتيـ، بما في ذلؾ األمف الغذائي، واستخداـ ىذه الموارد والوسائؿ؛

ائؿ المتاحة كمما عجز فرد، ألسباب خارجة عف إرادتو، عف التمتع بالحؽ في الغذاء الكافي بالوس -
لو، أو عجزت جماعة، ألسباب خارجة عف إرادتيا، عف التمتع بالحؽ في الغذاء الكافي بالوسائؿ 

قع عمى عاتؽ الدوؿ التزاـ بإعماؿ )توفير( ىذا الحؽ مباشرة. ويسري ىذا االلتزاـ و المتاحة ليا، 
 (65)أيضًا عمى األشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرىا مف الكوارث.

                                                           
من الميم أن تدرك الحكومات .. أن المنظمات غير الحكومية .. تقوم بوظيفة الحارس )المراقب(، األمر الذي يضعيا في  - 64

دورًا ميمًا في تحديد االختالالت الوظيفية في الييئات الحكومية  ؤديمواجية مع الييئات الحكومية. وبقياميا بتمك الوظيفة، فيي ت
فييا أنظمة الرقابة الداخمية بفاعمية، وىي كذلك توفر متنفسًا لالحتجاج عندما تكون العممية السياسية مقصرة في تمبية  التي ال تعمل

توقعات المواطنين. في حصوليا .. عمى الوضع القانوني، في مناخ يساعد عمى التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. 
ة المنظمات غير الحكومية بالمجتمع((، وثيقة صادرة عن مركز التميز لممنظمات غير الحكومية، نظر: ))عالقالمزيٍد من التفصيل؛ 

 .1م، ص2002(، يونيو 2تصنيف ورقم الوثيقة: أبحاث ودراسات، عدد )
ق في الحصول ، التي تعطييا واقعًا عمميًا، يعد الح”اسفير“تتجسد ىذه الحقوق في المعايير الدنيا والمعايير األساسية لمشروع  - 65

وىو ينطوي عمى تحقيق مستوى معيشي الئق،  ، عمى المساعدات اإلنسانية عنصرًا ضروريًا من عناصر الحق في الحياة بكرامة
يتضمن ما يكفي من الغذاء والمياه والممبس واإليواء، والمتطمبات الالزمة لمحياة بصحة جيدة، وىو حق يضمنو القانون الدولي 

من حيث صراحة؛ وىذا يعكس مبدأ عدم التمييز األوسع نطاقًا الذي مفاده: أنو ال ينبغي التمييز ضد أي شخص بسبب وضعو، 
العمر، أو نوع الجنس، أو األصل، أو المون، أو العرق، أو " التوجو الجنسي"، أو المغة، أو المعتقد الديني، أو اإلعاقة، أو الحالة 

ىو مبادرة  -كما يقدم نفسو  –الصحية، أو الرأي سواًء كان سياسيًا أو غيره، أو األصل القومي أو االجتماعي. ومشروع "اسفير" 
ىدف مشترك ىو تحسين جودة المساعدة اإلنسانية،  فيع مجموعة كبيرة من الوكاالت اإلنسانية " غير الحكومية"؛ طوعية تجم

نظر اإلعالن اوتعزيز مساءلة الجيات الفاعمة اإلنسانية أمام ُمنِشئييا، والجيات المانحة والسكان المتضررين؛ ولمزيٍد من التفصيل؛ 
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ويقضي العيد بأف تتخذ الدوؿ ما يمـز مف خطوات لتضمف تحرر كؿ فرد مف الجوع وتمكنو في 
أقرب وقت ممكف مف التمتع بالحؽ في الغذاء الكافي، ولكف لدييا ىامش سمطة تقديرية في اختيار 

نى . وأخيرًا، يتعيف عمى الدوؿ أف تكفؿ توافر المستوى األدووسائمو إعماؿ الحؽ في الغذاء الكافي
 (66)الضروري لمعيش بمنأى عف الجوع.

التزامات عمى عاتؽ الدوؿ  ةثالثيفرض الحؽ في الغذاء الكافي  ونخمص مما تقدـ؛ إلى أف
 .حتراـ واإلعماؿاألطراؼ؛ وىي االلتزاـ بالحماية واال

ويقصد التزاـ الدولة باحتراـ السبيؿ المتوفر لمحصوؿ عمى الغذاء  االلتزاـ باالحتراـ: -1
 المناسب.

االلتزاـ بالحماية: ويقصد بو التزاـ الدولة باتخاذ تدابير تضمف عدـ حرماف األفراد مف  -2
 الحصوؿ عمى الغذاء المناسب.

االلتزاـ باإلعماؿ: ويقصد بو التزاـ الدولة باف توفر سبؿ وصوؿ الناس إلى وسائؿ وموارد   -3
لفرد؛ أو الجماعة ضماف مقومات معيشتيـ، واف توفر الحؽ في الغذاء الكافي كمما عجز ا

 (67)عف التمتع بو ألسباب خارجة عف إرادتيما.

 :الخاتمة

النواحي مف اإلنساف في حياة أساسية  يةأىم غذاءف لمأ -مع ختاـ دراستنا ىذه  –تبيف لنا 
 أصيؿُ  حؽٌ  الغذائية، الكفاية حد تأميف ..؛ وأفواالقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية  البيولوجية

ف مدى ارتباط ىذا ىنالؾ حتمية قانونية تبيّ  أف وجدناكما  ؛الدولي القانوفاإلنساف ضمنو  حقوؽ مف
العمؿ و  مف بينيا الحؽ في التعميـاألخر؛  اإلنسافمف حقوؽ  عددٍ مع  –انفصاـ فيو  ال بشكؿٍ  -الحؽ 

 لإلنساف الحصوؿ عمىحٌؽ ثابٌت وناجٌز ومستمٌر؛ ألنو يضمف  ىذا الحؽ وأف؛ الرعاية الصحية وغيرىاو 
 أو مباشرة بصورة إما عائؽ، ودونما ودائـ منتظـٍ  والنوعية بشكؿٍ  الكمية الناحيتيف مف وكاؼٍ  واؼٍ  غذاء

 مأمف في وكريمة ُمرضية وجماعية، فردية ونفسية، بدنية لو حياة نقدية، وألنو يكفؿ مشتريات بواسطة
 . المستيدؼ بو إليو ينتمي الذي لمشعب ريةالحضا اليوية مع القمؽ؛  وذلؾ  كّمو بشكٍؿ يتفؽ مف

                                                                                                                                   
. تاريخ الزيارة /spherey-is-http://www.spherehandbook.org/ar/whatلمشروع:  الصادر عن ىذه المبادرة في موقع ا

 م.2/90/2092
موقع:  نظر: المقرر الخاص المعني بالحق بالغذاء، األمم المتحدة حقوق اإلنسان المفوض السامي، دراسات وتقارير فيا - 66

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx 
 .90نظر: آالء محمد صاحب، مرجع سابق، ص ا - 67

http://www.spherehandbook.org/ar/what-is-spherey/
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 اإلنساف حقوؽ بوصفو واحدًا مف الكافي؛ الغذاء في الحؽ فيـ أنو ينبغي –أيضًا  – وتبيف لنا
ـ   والحرب؛ السمـ حالتي في اإلنساف لحقوؽ الدولية المنظومة بحمايتيا تتكفؿ التي األساسية  البدّ  ومف َث

 في ليس كافًة؛ ىذا الحؽ لسكانيا تأميف في أو إخفاقيا إلى نجاحيا الدولة؛ أداء تقويـ النظر عند مف
 والظروؼ بذلؾ؛ بؿ حتى في أوقات السمـ دستورياً  الطبيعية بحسبانيا ممزمة الكوارث أو األزمات أوقات

 يمزميا بذلؾ؛ كما أنيا ممتزمة دوليًا بيذا دستورياً  وىنا نجد لزامًا عمى الدوؿ؛ أف تتبنى نصاً  العادية؛
 االقتصادية بالحقوؽ الخاص الدولي ضمانو عمى العيد يقتصر إذ لـ الحؽ بموجب القواعد الدولية؛

نما والثقافية واالجتماعية الدولية األخر؛ مثؿ  مف الصكوؾ طائفة عميو نصت الذي أواله عنايًة كبيرًة؛ وا 
ـ؛ 1955 عاـ في الصادرة ناءالسج لمعاممة الدنيا النموذجية اإلنساف؛ والقواعد لحقوؽ العالمي اإلعالف
  ـ1989 لعاـ الطفؿ حقوؽ اتفاقية ـ؛1979 لعاـ المرأة ضد التمييز جميعيا أشكاؿ عمى القضاء اتفاقية

 والثقافية في واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ المعنية بيا المجنة وال ننسى الجيود التي قامت
بالواقع العممي لتطبيؽ ىذا  تتصؿ أىمية ذات معمومات ـ، حينما قامت بتجميع1999 العشريف دورتيا
 أنو المجنة والحظت ـ،1979 عاـ منذ السنوات خالؿ األطراؼ الدوؿ لتقارير دراستيا خالؿ مف الحؽ؛

 بتوفير الدوؿ مف قمة سوى تقـ لـ بيذا الحؽ، المتصمة التقارير لتقديـ توجييية مبادئ مف يتوفر ما مع
 البمداف في السائدة الحالة عمى الوقوؼ مف المجنة تمكِّف الدقة مف درجة وعمى وافية، معمومات

 المعنية...

قمة الغذاء  انعقدتومع ذلؾ؛ توالت الجيود لتنفيذ االلتزامات الدولية بتوفير حؽ الكفاية الغذائية؛ ف
في ظؿ ظروٍؼ عالميٍة واعدة؛ بالديمقراطية وحقوؽ  -ـ 1996عاـ  رومافي  -األولى العالمية 

 اروموتوجت بإعالف  ؛اإلنساف.. وغيرىا مف الشعارات البراقة لمنظاـ الدولي الجديد والميبرالية الجديدة
حؽ كؿ إنساف في الحصوؿ عمى أغذية سميمة ومغذية، بما يتفؽ مع الحؽ في الغذاء الذي أكد  

بذؿ ب -ذاؾ حين –ووعد أصحاب اإلعالف والحؽ األساسي لكؿ إنساف في التحرر مف الجوع؛  ،الكافي
خفض عدد مف  ؛المباشر يـجاعميف ىدفجميعيا  مف أجؿ استئصاؿ الفقر في البمداف ؛متواصؿٍ  جيدٍ 

ـ؛ ثـ 2015ال يتجاوز عاـ  في موعدٍ  ؛ إلى نصؼ مستواهـ 1996في عاـ  يعانوف مف نقص التغذية
تمؾ األمـ المتحدة حثت ؛ و ـ6/2008/ 5-3 خالؿ المدة قمة الغذاء العالمية الثانية  في روماانعقدت 
بخفض الرسـو التجارية ورفع الحظر  ،وقؼ المجاعة التي تيدد نحو مميار نسمةعمؿ لالعمى القمة 

اليوة الستمرار  اد كبيرٍ انتقولكف القمة لما ترؽ إلى مستوى التوقعات؛ بؿ كانت موضع عمى الصادرات؛ 
فييا  يـوصؼ نيجوأفعاليـ؛ وقد  بيف أقواؿ العديد مف رجاؿ السياسة المشاركيف بالقمة ؛العميقة



 جاسـ محمد زكريا                     2017-الثانيالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية  

 

63 
 

المناطة بيا أو  اتمسؤوليالتتحمؿ وذات االقتصادات الكبرى؛ لما أف الدوؿ الصناعية خاصًة بالنفاؽ، 
 ـ..2016 -1996المرجوة منيا عمى مدى أكثر مف عقديف مف الزمف 

حقًا معمقًا؛ عمى جدراف العبث المحمية واإلقميمية  الغذاء في اإلنساف مف أجؿ ذلؾ؛ ظؿ حؽ
قمتيف عالميتيف لمغذاء، وصدور عشرات  بو، وانعقاد والعالمية؛ فمع المواثيؽ الدولية التي تكفمت

 الغذاء أزمة في أممية طوارئ قوة بإنشاء المتحدة لألمـ العاـ األميف ومع قرار ،البيانات الدولية
اإلنسانية مديرًا ليا، إال أف ىذا الحؽ ما زاؿ منتيكًا وغير متحقؽ؛ بؿ  لمشؤوف وتعييف نائبوالعالمية؛ 

عقيدة و  ،إلى نتيجة فرعية مف نتائج العولمة -يومًا بعد يوـ  -أكثر مف ذلؾ؛ أضحى انتياكو يتحوؿ 
، المستفيدة مف الواقع القائـطراؼ الدولية وتنشرىا األ ،التي تبثياو" الميبرالية الجديدة"  ،"السػوؽ الحػّرة"

 ظمـٍ وجشٍع وفسادٍ  العالمية؛ في ظؿ وجود لمموارد نزيو وغير منطقي، غير وبّينا أف مرد ذلؾ استغالؿ
 مريٍع، في ثنايا الدوؿ والمنظمات الدولية واالحتكارات الغربية عابرة القارات...

كمية أف فاو" القدرت  "ة، إذ سوء التغذي نشرإلنقاص الغذاء، و " سياسات معقدة جميعمارس "ال
 1.3الغذاء المنتج لالستيالؾ البشري التي تؤوؿ إلى الخسارة واليدر عمى المستوى العالمي، بنحو 

؛ دؿ نحو ثمث إنتاج الغذاء العالمي، وبما يكفي إلطعاـ نحو ممياري شخصامميار طف سنويًا، أي ما يع
؛ ما تأكمو القطط والكالب في بالد الخاصة بحجـ -فة والمعرو  - فإذا أضفنا إلى ذلؾ اإلحصائية المؤلمة

أف الذيف يرفعوف  –حينئٍذ  -الغرب وقيمتو؛ الذي ال يقؿ عما يكفي إلطعاـ مميار إنساف أيضًا؛ نعمـ 
عاليًا شعار حؽ اإلنساف في الكفاية الغذائية؛ ىـ أنفسيـ الذيف يغرقوف الطعاـ في المحيطات والبحار؛ 

واستمرار احتكاراتيـ وزيادة أرباحيـ؛ وىـ الذيف يطعموف الكالب المدلمة، والقطط   ليحافظوا عمى أسعاره
 ويرتقبوف ىالؾ المالييف...! -كؿ يـو  –السماف، وىـ أنفسيـ الذي يرقبوف موت اآلالؼ جوعًا 
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  ./FAO :http://www.fao.org/docrepموقع منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة  -
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-مكتبة حقوؽ اإلنساف:  -موقع جامعة مينسوتا -

gc12.html. 
 .https://www.icrc.org/ara/resourceالدولية لمصميب األحمر: موقع المجنة  -
 /revolution-the-of-stages-http://www.sasapost.com/4موقع ساسة بوست:  -
 . /http://www.okaz.com.sa/article/صحيفة عكاظ: موقع  -
 /http://www.al-madina.comصحيفة المدينة: موقع  -
 ?http://www.diwanalarab.com/spip.phpموقع ديواف العرب:  -
 .http://www.Roueters: موقع وكالة رويترز -
 http://www.alwasatnews.comصحيفة الوسط: موقع  -
 .//:www.dw.com/ar/http :موقع التمفزيوف األلماني -
http://articles.islamweb.net/media/index إسالـ ويب مقاالت: موقع -

.
ex.  

 .https://www.alaraby.co.uk/opinionصحيفة العربي الجديد: موقع  -
http://ar.wfp.org/hunger/hunger-related-questionsموقع برنامج الغذاء العالمي:  -

  

 ?http://www.m.ahewar.org/s.aspموقع الحوار المتمدف:  -
   http://www.transparency.org موقع منظمة الشفافية العالمية: -

                                                      
 

 

 

                                                           
  4/1/2017تاريخ ورود البحث إلى مجمة جامعة دمشؽ

https://www.icrc.org/ara/resource
http://www.sasapost.com/4-stages-of-the-revolution/
http://www.okaz.com.sa/article/
http://www.dw.com/ar/
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/11/9
http://www.transparency.org/

