
مجال التطبيق في الغذاء في  احلق 
إعمال احلق في الغذاء 
على املستوى القطري



مجال التطبيق في الغذاء في  احلق 
إعمال احلق في الغذاء 
على املستوى القطري

المتحدة لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
2006 روما، 



 

FAO 2006 ©

 األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية 
والزراعة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أوإقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق 

 بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها.

حقوق الطبع محفوظة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ويجوز استنساخ ونشر المواد اإلعالمية الواردة في 
مطبوعات المنظمة لألغراض التعليمية، أو غير ذلك من األغراض غير التجارية دون أي ترخيص مكتوب من 

جانب صاحب حقوق الطبع، بشرط التنويه بصورة كاملة بالمصدر. ويحظر استنساخ المواد اإلعالمية الواردة في 
مطبوعات المنظمة ألغراض إعادة البيع، أو غير ذلك من األغراض التجارية، دون ترخيص مكتوب من صاحب 

حقوق الطبع. وتقدم طلبات الحصول على هذا الترخيص مع بيان الغرض منه وحدود استعماله إلى: 

Chief 
Electronic Publishing Policy and Support Branch 

Information Division 
FAO 

Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 

Italy 

أو بواسطة البريد اإللكتروني:
copyright@fao.org

تطلب مطبوعات منظمة األغذية والزراعة من:

Sales and Marketing Group
Information Division

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rome, Italy
 

publications-sales@fao.org :البريد اإللكتروني
 الفاكس:

www.fao.org/icatalog/inter-e.htm
(+39) 06 57053360



مة ملقد ا

1 .......................................................... احلق في الغذاء حق أساسي
معنى احلق في الغذاء....................................................................................................... 2

 احلق في الغذاء في مجال التطبيق – إعمال احلق 
5 ......................................................... في الغذاء على املستوى القطري
أوالً - قوة الصوت: التوعية والتدريب.............................................................. 6
التمكني من إحداث التغيير.............................................................................................. 7
8 ............................................................................................. بناء القدرات الالزمة للعمل
9 .......................................................................................................... التعليم أداة للفهم
ثانياً - سالمة الهدف: االستنارة والتقدير.................................................... 10
11 ........................................................................ من هم املقصودون بالفئات الضعيفة؟ 
ثالثاً - إتاحة الوصول إلى القضاء: التشريع واملساءلة............................... 13
14 .............................................................. األحكام الدستورية كضمان للحق في الغذاء
التشريعات اخلاصة باملساءلة......................................................................................... 15
اللجوء إلى اإلنفاذ بالطرق القانونية.............................................................................. 16
رابعاً - فعالية العمل: اإلستراتيجية والتنسيق.......................................... 18
19 .............................................................................................. املبادئ في مجال التطبيق
املؤسسات التي تأخذ مببدأ التجديد............................................................................... 20
22 ........................................ خامساً - دوام التأثير: القواعد املعيارية والرصد 
23 ............................................................... ما هو اجلديد في الرصد القائم على احلقوق؟ 
ما هي اجلهة التي ينبغي أن تقوم بعملية الرصد؟........................................................ 24
25 ..................................................................................... اخلالصة

احملتويات جدول 

iii الغذاء  في  احلق 



 



1 الغذاء  في  احلق 

 احلق 
في الغذاء 

حق أساسي
احلصول على الغذاء الكافي هو حق من حقوق اإلنسان، وهو حق لكل فرد 
في كل بلد. هذا ما اعترفت به رسمياً الغالبية العظمى من الدول. ومع 
ذلك، هناك فرق كبير بني االعتراف الرسمي باحلق في الغذاء كحق من 
حقوق اإلنسان ووضع هذا االعتراف موضع التنفيذ. فإذا كانت أي دولة 
ترغب حقيقة في اعتبار الغذاء الكافي حقاً من حقوق اإلنسان - وإذا كانت 
مصممة على اعتبار هذا احلق حقاً لكل فرد - فماذا يجب عليها عمله؟

احلق في  إعمال  إرشادات عملية حول كيفية  الورقة  وتتضمن هذه 
املمارسات  القطري، مع إعطاء أمثلة عن أفضل  الغذاء على املستوى 
توضيحية  أمثلة  الورقة  تقدم  وهكذا،  البلدان.  بعض  في  املتبعة 
البداية  من  بها  التمسك  يجب  التي  األساسية  احلقيقة  على  كثيرة 
واقعا ما  أمرا  الغذاء  احلق في  أي حكومة جعل  أنه لن تستطيع  وهي 
اإلنسان  حقوق  حتقيق  على  التصميم،  من  القدر  بنفس  حترص،  لم 
األخرى التي ال ينفصل عنها احلق في الغذاء، ومن بينها احلق في حرية 
واحلق  للشرب،  صاحلة  مياه  على  احلصول  في  واحلق  والتعبير،  التجمع 
في احلصول على املعلومات، واحلق في التعليم، واحلق في احلصول على 
احلقوق،  هذه  جميع  أهمية  ظم  لعِ ونظراً  ممكن.  صحي  مستوى  أعلى 
والترابط الشديد في ما بينها، البد من إتباع منهج كلي إزاء التنمية.

تقوم  الذي  العمل  وراء  يكمن  اإلنسان  حقوق  بني  الترابط  وهذا 
واألداة  الغذاء.  في  احلق  مجال  في  والزراعة  األغذية  منظمة  به 
اخلطوط  هي  العمل  هذا  في  املنظمة  عليها  تعتمد  التي  الرئيسية 
كاف  غذاء  في  للحق  املطرد  اإلعمال  لدعم  الطوعية  التوجيهية 
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التي  التوجيهية  اخلطوط  وهي  القطري،1  الغذائي  األمن  سياق  في 
عليها  ووافق  الغذاء،  في  احلق  إعمال  في  البلدان  ملساعدة  عت  وُضِ
التاريخ،  ذلك  الثاني 2004. ومنذ  نوفمبر/تشرين  املنظمة في  مجلس 
التوجيهية  اخلطوط  وضع  من  املنظمة  أنشطة  في  التركيز  حتول 
املستوى  على  الغذاء  في  للحق  العملي  التنفيذ  إلى  الطوعية 
دت  أُعِ وقد  الغرض.  لهذا  الغذاء  في  احلق  وحدة  ئت  وأنشِ القطري، 
الغذاء كحق  في  احلق  بإعمال  اخلاص  للحدث  استعداداً  احلالية  الورقة 
األمن  للجنة  والثالثني  الثانية  الدورة  انعقاد  أثناء  اإلنسان  حقوق  من 
.2006 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  ستُعقد  التي  العاملي،  الغذائي 

معنى احلق في الغذاء
واآلن وبعد االعتراف بأن احلق في الغذاء الكافي هو حق من حقوق   
اإلنسان، فما الذي يترتب على ذلك؟ إن ما يترتب على احلق في الغذاء، 
في  احلق  أو  املعلومات  في  كاحلق  األخرى،  اإلنسان  حقوق  شأن  شأنه 
حرية  في  احلق  أو  الصحية،  الرعاية  من  مستوى  أعلى  على  احلصول 
واجبات  الدول  تتحمل  أن  هو  عادلة،  محاكمة  في  احلق  أو  التعبير 
تكون  أن  أي  مبراعاتها.  الدولة  يطالبوا  أن  األفراد  حق  من  يكون  معينة 
يجب،  الدولة  أن  أي  وتنفذه"؛  وأن حتميه  احلق،  "حتترم  بأن  ملزمة  الدولة 
أن  يجب  وثانياً،  كاف؛  غذاء  على  احلصول  من  شخص  أي  حترم  أال  أوالُ، 
حتمي كل فرد محروم من احلصول على الغذاء بأي شكل من األشكال؛ 
الكافي،  الغذاء  على  املواطنني  من  أحد  أي  يحصل  ال  عندما  وثالثاً، 
على  االعتماد  على  تساعده  مواتية  بيئة  تهيئ  أن  الدولة  على  يجب 
يستطيعون  ال  ملن  الغذاء  توفر  أو  الغذاء،  على  احلصول  في  نفسه 
يكون  السياق،  هذا  وفي  عليه.  احلصول  في  أنفسهم  على  االعتماد 
وميكن  بها.  املنوطة  الواجبات  بأداء  الدولة  يطالب  أن  فرد  كل  حق  من 
املناهج  شأن  شأنها  الغذائي،  األمن  حتقيق  في  املتبعة  املناهج  وصف 
املتبعة في حتقيق التنمية بصفة عامة، على أنها "قائمة على حقوق"، 

(http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.htm :لإلطالع) FAO, 2005 1   
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نقاط  أنها  على  النقاط  تعاملت مع هذه  إذا  إال  يحدث  ال  ذلك  أن  بيد 
أساسية. فالنهج القائم على احلقوق يعتبر عمل احلكومة من أجل حتقيق 
األمن الغذائي التزاماً، وبالتالي فإنه ال يعد شكالً من أشكال الصدقة 
أو العمل اخليري، ألن هذا النهج يقضي بأن أصحاب احلقوق من حقهم 
يؤكد  الرشيدة  لإلدارة  النهج  ومفهوم هذا  املسؤولية.  مساءلة حملة 
بصفة خاصة على املشاركة النشطة من جانب جميع أصحاب املصلحة 
التأكد - من  في وضع السياسات، وعلى الشفافية في احلكم، وعلى 
خالل إطار قانوني مستقل - من أن جميع املواطنني من حقهم احلصول 
على تعويضات فعالة عندما ال يحصلون على حقوقهم املعترف بها.

وليس من املهم فقط أن تعترف الدولة بأن جميع األفراد هم أصحاب 
حقوق، بل من املهم أيضاً أن ينظر األفراد إلى أنفسهم من هذا املنظور، 
وأن يتصرفوا بناء على ذلك. وباختصار، يجب متكني الفرد - وهذا يعني 
كل فرد وأي فرد من ممارسة حقوقه. وملا كانت حقوق اإلنسان هي حقوق 
ينبغي أن يتمتع بها اجلميع بالتساوي، يعد عدم التمييز من املقومات 
األساسية األخرى للتعامل مع احلق في الغذاء. وهذا يتطلب أيضاً التركيز 
فاً، ألنها تضم األفراد الذين من  عْ بصفة خاصة على الفئات األكثر ضَ
األرجح أن تكون الدولة مطالبة ليس فقط بأن حتترم حقهم في الغذاء، 
بل أيضاً أن حتميه وأن تعمل على حتقيقه. وهذه املبادئ - أي املساءلة، 
فاً  عْ والشفافية، واملشاركة، وعدم التمييز والتركيز على الفئات األكثر ضَ
- جتعل النهج القائم على احلقوق مختلفاً بدرجة جوهرية عن مناهج 
بالتفصيل. الورقة  هذه  توضحها  سوف  بطرق  التنمية،  مع  التعامل 

نظرية  مجرد  كونه  عن  يكون  ما  أبعد  احلقوق  على  القائم  والنهج 
عدم  يعد  ال  إذ  الكلمة:  تعنيه  ما  بكل  عملي  منهج  فهو  منوذج.  أو 
الفقر،  تترتب على  التي كثيراً ما  النتائج  إحدى  اإلنسان  إعمال حقوق 
العمل من  أن  يعني  للفقر، وهذا  الرئيسية  أحد األسباب  أيضاً  بل هو 
أجل حتقيق احلق في الغذاء يعد من السبل الرئيسية ملكافحة الفقر. 



 

القطري املستوى  على  الغذاء  في  احلق  –إعمال  التطبيق  مجال  في  الغذاء  في  احلق 

4

2 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12، احلق في الغذاء الكافي، 1999. وثيقة األمم 
 املتحدة رقم E/C. 12/5/1999 (ميكن اإلطالع عليها أيضاً بالرجوع إلى العنوان التالي على شبكة اإلنترنت:

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3d02758c707031d58025677f003b73b9?Opendocument

ويعد النهج القائم على احلقوق من األدوات الرئيسية في السعي من أجل 
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، التي يهدف أولها إلى القضاء على الفقر 
املدقع واجلوع، ويحدد سنة 2015 لتخفيض نسبة السكان الذين يعيشون 
أو أقل في اليوم إلى النصف، وكذلك تخفيض نسبة  على دوالر واحد 
السكان الذين يعانون اجلوع إلى النصف بحلول ذلك التاريخ. وهكذا، يندرج 
احلق في الغذاء ضمن األهداف التي تأتي على رأس جدول أعمال التنمية.

من  الكثير  في  ثابت  اإلنسان،  حقوق  من  كحق  الغذاء،  في  واحلق   
املعاهدات الدولية والصكوك األخرى، مبا في ذلك اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان (1948)، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
يكون  وهكذا،   .(1989) الطفل  حقوق  واتفاقية   (1966) والثقافية 
ملنهج حتقيق األمن الغذائي القائم على احلقوق بُعد قانوني آخر، مبعنى 
أن احلكومات تكون ملزَمة قانوناً بأن تعمل بالتدريج على متكني جميع 
األفراد الذين يقيمون داخل أراضيها من أن يتحرروا من اجلوع، وليس هذا 
يكفيهم  الذي  الغذاء  شراء  أو  إنتاج  بوسعهم  يكون  أن  بل  فحسب 
ألن يحيوا حياة نشطة وصحية، بالشكل الذي يحفظ لهم كرامتهم 
والنوعية  بالكمية  الغذاء  "توافر  احلق  هذا  حتقيق  ويتطلب  اإلنسانية. 
املواد  من  خالياً  يكون  وأن  الغذائية،  األفراد  احتياجات  إلشباع  الكافية 
احلصول  تكون طرق  وأن  القائمة؛  الثقافية  البيئة  ومقبوالً في  الضارة 
عليه قابلة لالستدامة وأال تتعارض مع التمتع بحقوق اإلنسان األخرى".2 
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 احلق في الغذاء 
 في مجال التطبيق
إعمال احلق في الغذاء 
على املستوى القطري

الطوعية  التوجيهية  املبادئ  في  املبينة  التوصيات  على  االعتماد  إن 
في  الغذاء  في  احلق  إعمال  في  كثيراً  احلكومات  يساعد  أن  ميكن 
خمسة  الورقة  هذه  تناقش  املوضوع،  لهذا  وكمدخل  بلدانها. 
وفي  املعلومات،  جمع  عملية  في  تركيز  محل  كانت  عمل،  مجاالت 
الغذاء كحق  في  احلق  بإعمال  اخلاصة  املناسبة  في  الفنية  املناقشات 
العاملي: الغذائي  األمن  جلنة  دورة  انعقاد  أثناء  اإلنسان  حقوق  من 

وبتنفيذ ما هو مطلوب في هذه ااالت اخلمسة، ميكن للبلدان أن يكون   
لها صوت أقوى قائم على مزيد من املعرفة بني حملة املسؤولية وأصحاب 
احلقوق على السواء، وأن تضمن االستهداف السليم، والقدرة على اللجوء 
مستدامة،  آثار  حتقيق  إلى  تؤدي  فعالة  إجراءات  وتنفيذ  العدالة،  إلى 
وبالتالي تساعد كثيراً على حتقيق التنمية املستدامة وعلى بلوغ األهداف 
اإلمنائية لأللفية. وميكن اإلطالع على مزيد من املعلومات بالرجوع إلى 
وثيقة احلدث اخلاص بإعمال احلق في الغذاء كحق من حقوق اإلنسان أثناء 
انعقاد دورة جلنة األمن الغذائي العاملي أو إلى صفحة احلق في الغذاء مبوقع 
.(http://www.fao.org/righttofood) الغذاء:  في  باحلق  اخلاص  املنظمة 

الدعوة والتدريب
املعلومات والتقديرات
التشريعات واملساءلة

اإلستراتيجية والتنسيق
القواعد املعيارية والرصد
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 PUTTING THE RIGHT INTO PRACTICE
IMPLEMENTING THE RIGHT TO FOOD AT THE NATIONAL LEVEL –

قوة الصوت: 
التوعية والتدريب

لَة املسؤولية الوفاء بالتزاماتهم إال إذا  ال يستطيع حمَ
كانوا عليها متدربني، وال يستطيع أصحاب احلقوق املطالبة 

بحقهم في الغذاء إال إذا كانوا به عارفني.
إستراتيجية  على  اإلنسان  حقوق  على  القائم  النهج  يعتمد 
الوفاء  على  املسؤولية  حملة  قدرة  تعزيز  هما  شقني  على  تقوم 
اتمعات  مساعدة  على  القدر  بنفس  التركيز  مع  بالتزاماتهم 
الشأن.  ذوي  ومساءلة  أنفسهم  متكني  على  احلقوق  وأصحاب  احمللية 
الغذاء  في  باحلق  والتوعية  الوعي  زيادة  احلالتني  في  األمر  ويتطلب 
الدوام. على  الغذاء  في  احلق  حتقيق  عدم  وراء  الكامنة  واألسباب 

وتعد الدعوة ذات أهمية كبيرة كأداة لنشر اإلملام باحلق في الغذاء، إذ أنها   
ميكن أن حتفز احلكومات على اتخاذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها بوضع حد 
للجوع، كما أنها ميكن أن تزيد من متكني القادة السياسيني وتعزز قدرتهم 
على اتخاذ اإلجراءات املطلوب اتخاذها. ففي البرازيل، التزم أكثر من ألفي 
مندوب حكومي وغير حكومي بالعمل على الترويج للحق في الغذاء في 
والتغذوي،  الغذائي  الثاني لألمن  القومي  املؤمتر  أثناء  مارس/آذار 2004 
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الغذاء  في  احلق  حملة  أثناء  اجلمهورية،  رئيس  أصدر  ذلك  وبعد 
عام  العاملي  األغذية  بيوم  االحتفال  مبناسبة  تنظيمها  مت  التي 
مبدأ  بتنفيذ  احلكومة  التزام  جديد  من  فيه  أكد  خطاباً   ،2005
وقد  الطوعية.  التوجيهية  اخلطوط  على  اعتماداً  الغذاء  في  احلق 
البرازيل. في  مؤسسة   266 اآلن  حتى  اخلطاب  هذا  على  وقَّعت 

التمكني من إحداث التغيير
يستطيع اتمع املدني حتقيق التغيير عن طريق الضغط على   
عفاً لتمكني أنفسهم  كل قطاعات احلكم ومساعدة الفئات األكثر ضَ
عند  األخرى  اآلليات  استخدام  إلى  واللجوء  بحقوقهم  املطالبة  من 
اللزوم. ولقد كانت تقوية اتمعات احمللية وإقامة الشبكات في ما بينها 
خالل العقد املاضي من أفضل التطورات املبشرة في الكفاح ضد اجلوع.

حركة  وهي   - نَة  املواطَ حقوق  تأكيد  حركة  ركزت  البرازيل،  ففي 
من  اعتباراً   - اإلنسان  حقوق  مبادئ  إلى  استناداً  االجتماعي  للعمل 
ثمانينات القرن املاضي على محاربة اجلوع والفقر والعزلة االجتماعية. 
بتنفيذ  قامت  محلية  جلنة   7  000 من  أكثر  تأسيس  أمكن  وقد 
الدخل،  وتوليد  األغذية،  وتوزيع  القدرات،  بناء  مجاالت  في  مشروعات 
الزراعي.  باملناطق احلضرية، ودعم اإلصالح  لزراعة اخلضر  وإقامة حقول 

وقد ركزت احلركة على تعزيز قدرة السكان على إنتاج األغذية التي 
احملركة  الرئيسية  العوامل  بني  من  وكانت  شرائها،  أو  اليها  يحتاجون 
باحلق  يتعلق  ذلك فيما  أعقبت  التي  والسياسية  القانونية  لاللتزامات 
في الغذاء. ومن األمثلة األخرى على ذلك صياغة تقارير موازية للعرض 
على جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: وقد شارك أكثر من    
000 1 منظمة من منظمات اتمع املدني في البرازيل في جتميع معلومات 
دت في مايو/أيار 2003. قِ للعرض على اللجنة في دورتها الثالثني التي عُ
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بناء القدرات الالزمة للعمل
يعد بناء القدرات بالنسبة للحكومة، والسلطة القضائية، واملنظمات 
املصلحة  وأصحاب  اخلاص  والقطاع  اإلعالم،  وأجهزة  احلكومية،  غير 
وهذا  الغذاء.  في  للحق  بالنسبة  األهمية  شديدة  األمور  من  اآلخرين 
األغذية،  سالمة  وخبراء  التغذية،  في  املتخصصني  تدريب  يشمل 
وغيرهم من املهنيني العاملني في مجاالت الغذاء والتغذية، واملسؤولني 
مثل واضعي السياسات واإلداريني. وميكن ملمثلي وسائل اإلعالم املدربني 
باعتباره  الغذاء،  في  احلق  عن  الدقة  من  مبزيد  تتسم  صورة  ينقلوا  أن 
احلكومة  موظفي  بوسع  يكون  وسوف  منحة.  وليس  متكني  مسألة 
إعمال  في  بها  القيام  عليهم  ينبغي  التي  باألدوار  اإلملام  املدربني 
وغير  كاملة  مبعلومات  اجلمهور  بتزويد  والتزاماتهم  الغذاء،  في  احلق 
فاً. عْ ضَ وأكثرها  للتهميش  تعرضاً  الفئات  أكثر  ذلك  في  مبا  متحيزة، 

الغذاء  في  وباحلق  عموماً  اإلنسان  بحقوق  اجلمهور  إملام  ويؤدي   
خصوصاً إلى مساعد األفراد واتمعات احمللية على املشاركة في اتخاذ 
القرارات التي تؤثر على أوضاع األمن الغذائي اخلاصة بهم. ففي شمال 
أحدهما  بتنفيذ  املنظمة  تقوم  رائدان  يوجد مشروعان  البرازيل،  شرق 
بتنفيذ  اإلنسان  وحقوق  التغذية  أجل  من  البرازيلية  احلركة  وتقوم 
اآلخر. وهذان املشروعان معنيان بتقدمي الدعم الفني لعمليتي الرصد 
والتمكني القائمتني على املشاركة على مستوى اتمعات احمللية. حيث 
يتم توعية أعضاء اتمع احمللي في االجتماعات األسبوعية بحقوقهم 
وكيفية املطالبة بها أمام املؤسسات املعنية. ويتم عقد جلسات عامة 
واجتماعات مشتركة مع املسؤولني احلكوميني لتسهيل هذه العملية، 
كما تُناقش فيها الوثائق اخلاصة باحلق في الغذاء، مبا في ذلك اخلطوط 
التوجيهية الطوعية. وقد تعاونت قيادات اتمعات احمللية مع املسؤولني 
تكليف  تتضمن  التي  السلوك،  تعديل  شروط  وضع  في  احلكوميني 
احلكومة بالوفاء بحقوق اتمع احمللي في مجاالت اإلسكان، والتعليم، 
والصحة في حدود فترة زمنية معينة، على أن يكون من حق اتمعات 
به. وعدت  مبا  الوفاء  عدم  حالة  في  احمللية  احلكومة  مقاضاة  احمللية 
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التعليم أداة للفهم
يعد  إذ ال  الغذاء.  احلق في  إعمال  األهمية في  دور شديد  للتعليم 
املستدامة  التنمية  عملية  في  أساسياً  املهارات  على  التدريب 
لكل  متاحاً  العام  التعليم  يكون  أن  أيضاً  الضروري  من  بل  فقط، 
املطالبة  يستطيعون  التي  باحلقوق  ملمني  اجلميع  يكون  كي  فرد، 
بها. وينطبق ذلك بصفة خاصة على النساء والفتيات الالتي كثيراً 
ما يتعرضن للتمييز ضدهن: فمن الثابت باألدلة والقرائن أن تعليم 
من  يزيد  ذلك  وأن  أطفالهن،  تغذية  حتسني  على  يساعد  األمهات 
قدرة األطفال على التعلم أثناء املرحلة التعليمية. وعالوة على ذلك، 
فإن قدرة األطفال على ضمان أمنهم الغذائي في املستقبل تزداد 
لو أن حقوق اإلنسان، والزراعة، وسالمة األغذية، والتغذية، والتوعية 
في  الدراسية  املناهج  من  أساسياً  جزءاً  كانت  والصحية  البيئية 
جميع املراحل. كذلك ميكن أن تساعد برامج التغذية املدرسية على 
تشجيع وتنشيط العملية التعليمية ذاتها، عن طريق إغراء التالميذ 
بالذهاب إلى املدارس وزيادة انتظامهم في الدراسة، بل إن هذه البرامج 
تساعد أيضاً على تشجيع وتنشيط القطاع الزراعي إذا كانت عملية 
احمللية. السوق  تنشيط  على  يساعد  ذلك  ألن  محلياً،  تتم  التوريد 

 
وزيادة الوعي بني الشباب هي الهدف من مشروع "احلق في الغذاء: 
نافذة على العالم"، وهو مشروع عاملي للتعليم تشارك في تنفيذه 
منظمة األغذية والزراعة والرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 
وقد أنتج املشروع كتاباً تعليمياً يتضمن ثماني قصص مأخوذة من 
ثمانية بلدان ومزودة برسوم كرتونية توضيحية رسمها شبان من هذه 
البلدان، والغرض منها هو عرض القضايا املتصلة بالغذاء بطريقة 
جديدة وحية. وقد صدر هذا الكتاب مبناسبة االحتفال بيوم األغذية 
العاملي في 16 أكتوبر/ تشرين األول 2006 في روما. وجاري ترجمة هذا 
الكتاب وبعض املواد التوضيحية األخرى املوجهة إلى املدرسني وقادة 
مجموعات الشباب إلى ست لغات، وسوف يتم توزيعه على نطاق واسع.
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 سالمة الهدف: 
االستنارة والتقدير

لَة املسؤولية معرفة أصحاب احلقوق األشد  ال يستطيع حمَ
احتياجاً وتلبية مطالبهم في األمن الغذائي إال إذا كانوا 

مستنيرين.
االختالف  فإن  الغذاء  في  حق  لهم  األفراد  جميع  أن  من  الرغم  على 
في ظروف الشعوب يعني أن احلكومات تكون مطالبة باتخاذ إجراءات 
للجميع. وهكذا، كثيراً ما  الغذاء  احلق في  إعمال  مختلفة حتى ميكن 
والكوارث األخرى  باملنازعات  يتأثرون  الغذاء ملن  يتضمن ضمان احلق في 
على  الشيء  نفس  ويصدق  والدعم.  احلماية  لتوفير  خاصة  تدابير 
فاً نظراً ملظاهر عدم املساواة  عْ الفئات املعرضة للتهميش أو األكثر ضَ
القائم على  النهج  الهيكلية األخرى داخل اتمع. ويتطلب  والعوامل 
الفئات األكثر تعرضاً للصعوبات، مهما كانت األسباب،  احلقوق حتديد 
أي عمليات  اكتشاف  يتطلب  املطالبة بحقوقهم، كما  ومتكينهم من 
وتصحيحها.  السلطات  وتوزيع  احلكم  هياكل  في  التمييز  على  قائمة 
ولن تكون هناك فرص كبيرة أمام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية في 
التنمية. حتقيق  أمام  الداخلية  العقبات  هذه  مع  التعامل  عدم  حالة 
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من هم املقصودون بالفئات الضعيفة؟
اجتماعية  تقديرات  على  الغذائي  األمن  خطط  تقوم  أن  ينبغي   
واقتصادية دقيقة ألوضاع الفئات اتلفة فيما يتعلق بإعمال احلق في 
الغذاء، على أساس معلومات مفصلة إلى أقصى درجة ممكنة من حيث 
نوع اجلنس، والعمر، واألصل العرقي، على سبيل املثال، حتى ميكن حتديد 
الفئات األكثر تعرضاً النعدام األمن الغذائي، واإلملام بأسباب ذلك. وتضم 
الفئات األكثر تعرضاً النعدام األمن الغذائي املسنني، واألطفال، واألبناء 
املصابون  وخصوصاً  واملرضى،  والعجزة  واملرضعات،  واحلوامل  الصغار، 
بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسبة(اإليدز) 
أو غير ذلك من األمراض املزمنة، وضحايا الصراعات، وسكان الريف الذين 
يعيشون في ظروف معيشية محفوفة بااطر، والسكان الذين يعانون 
التهميش  خلطر  املعرضة  والفئات  احلضرية،  املناطق  في  التهميش 
العرقية.  واألقليات  األصليني  السكان  مثل  االجتماعي،  والتمييز 

التعرض النعدام األمن الغذائي: أهمية نوع اجلنس
تبلغ نسبة البنات الالتي من احملتمل أن متنت بسبب سوء التغذية وأمراض 
ف عدد البنني في كثير من البلدان،  عْ الطفولة التي ميكن الوقاية منها ضِ
كما تشير التقديرات إلى أن عدد النساء الالتي يعانني سوء التغذية يعادل 
ف عدد الرجال. ومع ذلك، متثل النساء نسبة 51 في املائة من القوى  عْ ضِ
إفريقيا  في  املائة  في   80 إلى  النسبة  هذه  (وتصل  الزراعة  في  العاملة 
جنوب الصحراء الكبرى)، كما أنهن يلعنب دورا رئيسيا في إنتاج األغذية 
وحتضيرها. وعلى الرغم من أن حق النساء في الغذاء أصبح راسخا في 
في  التمييز  تعاني  املرأة  مازالت  اإلنسان،  حقوق  تتناول  التي  االتفاقيات 
احلصول على الغذاء وحيازة األراضي وغيرها من املوارد والسيطرة عليها، 
كأطراف  أو  كمنتجات  بالنساء  اعتراف  هناك  يكون  ال  ما  كثيراً  حيث 
مساوية للرجال في املعامالت القضائية. ويرجع ذلك في جانب منه إلى 
األعراف االجتماعية التي تعزز القوانني بعضها والتي حتد من قدرة النساء 
على احلصول على املوارد اإلنتاجية. كذلك ففي داخل األسرة الواحدة، ال 
األسرة  أفراد  التي يحصل عليها  الغذاء  اإلناث على نفس كمية  حتصل 
الذكور، أو أن العرف يقضي بأن تأكل اإلناث بعد أن ينتهي الذكور من تناول 

طعامهم.
كذلك فإن مكانة املرأة املنخفضة تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر 
على صحة األطفال وتغذيتهم. وعلى سبيل املثال، تعد نسبة األطفال الذين 
املائة) في جنوب  في   47) باملدارس  االلتحاق  قبل سن  الوزن  يعانون نقص 
آسيا أعلى مما هي عليه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (31 في املائة)،
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على الرغم من أن مستويات النمو االقتصادي، واإلنتاج الزراعي، ومرافق البنية 
التحتية واخلدمات العامة في جنوب آسيا أعلى مما هي عليه في إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. وهذا يرجع إلى ارتفاع مستويات فقر الدم وانخفاض 
مستويات زيادة الوزن أثناء فترة احلمل، وسوء املمارسات اخلاصة بالرضاعة 
الطبيعية وظروف النظافة الصحية العامة، التي يكون مرجعها قلة تعليم 
املنازل، وكلها من  أمامهن خارج  املتاحة  الفرص االقتصادية  النساء وقلة 
العوامل التي حتد من انتقال املعرفة إلى النساء، وزيادة احترامهن ألنفسهن 

وقدرتهن على توليد الدخل.
ويعد التفاوت في املعاملة بني اجلنسني ضاراً ملن يعانون هذا التفاوت   
وضاراً للبلد ككل. فعندما ال يكون بوسع نسبة كبيرة من السكان احلصول 
على املوارد وعلى فرص التعليم وغيرها من الفرص األخرى، تكون قدرة الدولة 
على حتقيق التنمية مكبلة. ولذلك، فباإلضافة إلى املبادرات اخلاصة لتحسني 
حالة التغذية بني الصغار والنساء، ينبغي أن تتخذ الدولة إجراءات أخرى أعم 

لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  

د في 1996، وبناء  قِ وفي أعقاب مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي عُ
على طلب البلدان األعضاء في املنظمة، شكلت جماعة عمل حكومية 
والتعرض  الغذائي  األمن  انعدام  عن  املعلومات  بنظم  مختصة  دولية 
لنقص األغذية ورسم اخلرائط ذات الصلة، كخطوة رئيسية نحو حتقيق 
القمة  مؤمتر  عن  الصادرة  العمل  خطة  في  عليها  املنصوص  األهداف 
األمن  انعدام  عن  املعلومات  نظم  مبادرة  وتشجع  لألغذية.  العاملي 
الغذائي والتعرض لنقص األغذية ورسم اخلرائط ذات الصلة على زيادة 
اإلملام مبالمح انعدام األمن الغذائي والتعرض لنقض األغذية واألسباب 
الكامنة وراء ذلك، كما أنها تسهم في حتسني صياغة التدخالت التي 
م على أساسها احلكومات في مجال السياسات، وحتديد أهدافها  تقدِ
القطرية،  املستويات  على  والفقر  اجلوع  من  واحلد  ورصدها،  وتنفيذها 
تنفيذ  كيفية  على  جيداً  مثاالً  الفلبني  وتوفر  والعاملية.  واإلقليمية 
األغذية  لنقص  والتعرض  الغذائي  األمن  انعدام  عن  املعلومات  نظم 
توزع  التي  املوجزة  املعلومات  تتضمن  حيث  الصلة  ذات  اخلرائط  ورسم 
عن هذا النظام3 وصفاً تفصيلياً لعناصر النظام اتلفة. وينبغي هنا 
أيضاً مالحظة مبدأ املشاركة، كما أن مشاركة اتمع املدني عظيمة 
وحتليلها. الصلة  ذات  القطرية  البيانات  جمع  عملية  في  القيمة 
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3 لإلطالع على مزيد من املعلومات، ميكن الرجوع إلى أمانة نظم املعلومات عن انعدام األمن الغذائي والتعرض لنقص 
http://www.nnc.da.gov.ph  :لس القومي للتغذيةاألغذية ورسم اخلرائط ذات الصلة بالفلبني مبوقع ا
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التشريع واملساءلة اتاحة الوصول إلى القضاء:  
لَة املسؤولية عن  ال يستطيع أصحاب احلقوق مساءلة حمَ

ضمان األمن الغذائي إال في وجود قضاء نافذ األحكام 
ومؤسسات جديرة بالثقة ونظام قانوني مهتم بحق 

اإلنسان في الغذاء.
ال ميكن أن يصبح احلق في الغذاء حقيقة على املستوى القطري ما لم يكن 
بوسع أصحاب احلقوق مساءلة حملة املسؤولية. فالقدرة على املساءلة 
تساعد على متكني أصحاب احلقوق، كما تساعد حملة املسؤولية على 
الوفاء بالتزاماتهم. وهذا يتطلب وجود مؤسسات تؤدي واجباتها بشكل 
ن األفراد من احلصول على تعويضات في حالة عدم مراعاة  سليم ومتكِّ
حقوقهم، وهكذا، يستطيع السكان املهمشون، على سبيل املثال، اللجوء 
إلى العدالة إلنهاء املمارسات القائمة على التمييز. وعالوة على ذلك، فإن 
التصديق على الصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان يقتضي من 
الدول أن تضمن وجود توافق بني نظمها القانونية احمللية وواجباتها إزاء 
احلق في الغذاء، كما أكدت على ذلك جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
اخلاص  الدولي  العهد  في  األطراف  الدول  تكون  وهكذا  والثقافية.4 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،والبالغ عددها اآلن 153دولة، 

4 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12، احلق في الغذاء الكافي، 1999. وثيقة األمم 
املتحدة رقم E/C. 12/1999/5 (ميكن اإلطالع عليها أيضاً بالرجوع إلى العنوان التالي على شبكة اإلنترنت:

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3d02758c707031d58025677f003b73b9?Opendocument 
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وحمايته  الغذاء،  في  احلق  احترام  الوطنية  القوانني  بأن تضمن  ملزمة 
وتنفيذه.

األحكام الدستورية كضمان للحق في الغذاء

من الطبيعي أن يتجاوز االلتزام اخلاص باحترام احلق في الغذاء وحمايته 
وتنفيذه مجرد ضمان عدم عرقلة التشريعات القطاعية حلق املواطنني 
في احلصول على غذاء كاف. فإذا كانت القوانني تعزز حقيقة اإلعمال 
املطرد للحق في الغذاء، البد من تأكيد هذا التوجه بكل وضوح سواء 
في الدستور أو في قانون للحقوق أو في قوانني معينة. ويوجد أكثر من 
في  احلق  إلى  إشارة  دساتيرها  تتضمن  العالم  أنحاء  في  بلداً  عشرين 
للحقوق  قانوناً  يتضمن  إفريقيا  جنوب  أن دستور  ذلك  ومن  الغذاء.5  
ومن بينها احلق في غذاء كاف. وينص الدستور على أن الدولة ملتزمة 
غذاء  من  يكفيه  ما  على  احلصول  في  فرد  كل  حلق  املطرد  باإلعمال 
وأن  الفرصة حلصول كل طفل على تغذية أساسية،  وأن تهيىء  وماء، 
تغذية كافية.  احلصول على  أو مسجون من حقه  أي شخص محتجز 
لألجور  أدنى  على حد  في 1998  الصادر  الدستور  ينص  البرازيل،  وفي 
حيث  من  األساسية  السكان  احتياجات  يلبي  القطري  املستوى  على 
ل  أدخِ الذي  التعديل  ينص  بينما  والصحة،  والتعليم  والغذاء  املسكن، 
على الدستور في 2003 على تعريف احلقوق االجتماعية لكل مواطن 

مبا في ذلك احلق في الغذاء.

في  احلق  إلى  الدستور  فيها  يشير  ال  التي  البلدان  في  وحتى   
األخرى.  الدستورية  األحكام  سياق  في  احلق  هذا  تأكيد  ميكن  الغذاء، 
الهند، يشير الدستور إلى رفع مستوى التغذية على أنه "مبدأ  ففي 
أساسياً. حقاً  وليس  سياستها"  في  الدولة  به  تسترشد  توجيهي 

5 لإلطالع على قائمة كاملة بأسماء هذه البلدان، ميكن الرجوع إلى الوثيقة: األغذية ورسم اخلرائط ذات الصلة بالفلبني 
 FAO, 2006, The right to food guidelines: information papers and case studies

http://www.fao.org/docrep/meeting/007/j0574a.htm :أو إلى املوقع
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التوجيهي  املبدأ  بني  االرتباط  العليا  احملكمة  أوضحت  فقد  ذلك،  ومع 
اخلاص بالتغذية واحلق في احلياة (الذي هو حق أساسي ميكن تطبيقه 
تتعلق  العامة  املصلحة  قضايا  من  قضية  في  احملاكم)  إلى  باللجوء 
بعدم توزيع احلبوب التي حتتفظ بها هيئة األغذية في الهند في وقت 
متوافر  الغذاء  أن  للمحكمة  تبني  ولقد  البالد.  في  اجلوع  فيه  انتشر 
التي  املؤقتة  الناس جوعاً، ولذلك أصدرت عدداً من األوامر  بينما ميوت 
أصبحت برامج األغذية احلكومية مبقتضاها حقوقاً قانونية للسكان. 
وقد أكدت هذه األوامر بصفة خاصة أهمية احلق في الغذاء بالنسبة 
الغذاء  برامج  بتنفيذ  وقضت  الضعيفة،  السكان  قطاعات  جلميع 
املدارس. في  اليوم  منتصف  في  غداء  وجبة  وتقدمي  العمل  مقابل 

 التشريع من اجل املساءلة

ميكن أن تكون التشريعات اخلاصة باحلق في الغذاء وما يترتبط بها من 
التزامات على الدولة، مهما كان شكلها، مفيدة بطرق كثيرة. إذ ميكن أن 
توضح هذه التشريعات أدوار الوكاالت واألجهزة اتلفة ومسؤولياتها، 
وأن حتدد االستحقاقات واجلهات التي ميكن الرجوع إليها وآليات الرصد، 
وعموماً فإنها هي التي حتدد اجتاه السياسات وتؤكد األهمية القصوى 
الوقت احلاضر وضع إطار تشريعي للحق  الغذاء. وجاري في  للحق في 
قانون  إصدار  ومع  وأوغندا.  إفريقيا  جنوب  من  كل  في  الغذاء  في 
األمن الغذائي والتغذية في أبريل/نيسان 2005، أصبحت غواتيماال 
أول بلد في أمريكا الالتينية يضيف هذا القانون إلى مجموعة القوانني 
املدني  واتمع  احلكومة  القانون  هذا  صياغة  في  اشترك  وقد  احمللية. 
املواطنني،  الغذائي حق جلميع  األمن  أن  املتحدة، وهو ينص على  واألمم 
ومعروض  والتغذوي.  الغذائي  لألمن  عامة  أمانة  تشكيل  على  وينص 
على مجلس الشيوخ في البرازيل مشروع قانون لألمن الغذائي ينص 
على وضع نظام لرصد احلق في الغذاء. وفي إندونيسيا، يعترف قانون 
األغذية (القانون رقم 7/1996) بحق اجلميع في احلصول على غذاء كاف، 
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ويحدد  األغذية،  وسالمة  الغذائي  األمن  القانون  هذا  ويشمل 
الغذاء  قانون  وبإصدار  اتلفة.  األجهزة  تتوالها  التي  املسؤوليات 
القانوني  اإلطار  من  األولى  اللبنات  تكون  عليه،  املترتبة  واللوائح 

عت. وُضِ الغذائي قد  باألمن  اخلاص 

يكون  احلقوق،  على  القائم  للمنهج  الكلي  الطابع  مع  ومتاشياً   
األخرى  اإلنسان  حلقوق  قانونية  حماية  توفير  أيضاً  جداً  املهم  من 
املعلومات،  في  احلق  مثل  الغذاء،  في  احلق  على  يعتمد حتقيقها  التي 
قدرة  وتعد  النظيفة.  واملياه  والصحة  والتعليم،  االجتماع،  وحرية 
األهمية:  شديدة  األمور  من  املوارد  على  احلصول  على  الفقراء 
أن  التمييز  من  تعاني  التي  والفئات  الضعيفة  للفئات  كان  فإذا 
واضحة  بحقوق  تتمتع  أن  يجب  الغذاء،  في  حقها  حتقيق  من  ن  كَّ متُ
وتبادلها. وتوريثها  اإلنتاج،  موارد  ية  لكِ مِ في  للتطبيق  وقابلة 

اللجوء إلى اإلنفاذ بالطرق القانونية
املمكن  من  يكن  لم  ما  اجلدوى  قليلة  تكون  احلقوق  فإن  ذلك  ومع 
ك حقوقهم يجب أن يكون من حقهم  تُنتَهَ املطالبة بها، كما أن من 
تعويضات.  على  احلصول  من  متكنهم  التي  التدابير  إلى  اللجوء 
أمام  قضائية  دعاوى  رفع  شكل  في  التدابير  هذه  تكون  أن  وميكن 
أو  الغذاء،  في  احلق  بانتهاك  اخلاصة  القضايا  في  تنظر  التي  احملاكم 
مؤسسات أخرى قادرة على إعادة األمور إلى نصابها، أو دفع تعويضات، 
احلقوق. وهذه  انتهاك  تكرار  بعدم  تقدمي ضمانات  أو  االلتزامات  أداء  أو 
اإلنسان.  حقوق  جلان  أو  العموميون  احملققون  عادة  ميارسها  الوظائف 
ومع ذلك، فحتى في حالة توافر هذه اآلليات، يكون املواطنون في حاجة 
أن  ميكن  وهنا،  منها.  االستفادة  بكيفية  التوعية  وإلى  معلومات  إلى 
اتمع  وملنظمات  القانونية  املساعدة  بتقدمي  املعنية  للهيئات  تكون 
الدستور في  املثال، فقد نص  دور شديد األهمية. وعلى سبيل  املدني 
أفريقيا  جنوب  في  اإلنسان  حقوق  جلنة  إنشاء  على  إفريقيا  جنوب 
بني  اإلنسان  بحقوق  الوعي  زيادة  مهمته  ومحايد  مستقل  كجهاز 
حقوق إعمال  بشأن  الدولة  أجهزة  إلى  توصيات  وتقدمي  السكان، 
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الت اإلنسان  حقوق  بانتهاك  اخلاصة  الشكاوى  في  والتحقيق  اإلنسان، 
والسعي من أجل تصحيح األوضاع بالشكل املناسب، ورصد اإلعمال 
من  وكان  واالجتماعية.  االقتصادية  للحقوق  الدولة  جانب  من  املطرد 
املبادرات التي أوصت بها اللجنة وضع إطار تشريعي للحق في الغذاء.
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PUTTING THE RIGHT INTO PRACTICE 
– IMPLEMENTING THE RIGHT TO FOOD AT THE NATIONAL LEVEL

اإلستراتيجية والتنسيق فعالية العمل:
لة املسؤولية الوفاء بالتزاماتهم بتمكني  مَ ال يستطيع حَ

أصحاب احلقوق من إطعام أنفسهم إال من خالل سياسات 
فعالة موجهة نحو إعمال حقوق اإلنسان واستراتيجيات 

منسقة قائمة على احلقوق.

تبدو  الغذاء  في  اإلنسان  حلق  املطرد  باإلعمال  الدولة  التزام  درجة  إن 
وعلى  السياسات.  هذه  وتنفيذ  لسياساتها  الدولة  وضع  طريقة  من 
الرغم من أن التصديق على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
يتعلق  فيما  املرونة  من  شيئاً  للحكومة  يترك  والثقافية  واالجتماعية 
بالوفاء بتعهداتها على املستوى القطري، فمن املطلوب، كما هو مذكور 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  للجنة   12 رقم  العام  التعليق  في 
والثقافية على احلق في غذاء كاف، أن تتبنى كل دولة عضو إستراتيجية 
بصياغة  تقوم  وأن  للجميع،  والتغذية  الغذائي  األمن  لضمان  قطرية 
السياسات والقواعد املعيارية بناءً على ذلك. وآثار السياسات العديدة 
للمنهج القائم على احلقوق في ما يتعلق باألمن الغذائي تترتب على 
مبادئ عدم التمييز، واملشاركة والتركيز على أضعف الفئات، باإلضافة 
بينها  الفصل  ميكن  ال  اإلنسان  حقوق  بأن  األساسي  االفتراض  إلى 
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وأن كالً منها يعتمد على اآلخر. وهذه االعتبارات لها تأثيرها على جميع 
مراحل عملية السياسات، ابتداءً من إعدادها ومروراً بصياغتها وتنفيذها 

ورصدها وتقييمها.

املبادئ في مجال التطبيق
يقتضي مبدأ عدم التمييز أن تأخذ احلكومة بسياسة تعزز قدرة جميع 
االقتصادية  باملوارد  التمتع  فرص  على  بالتساوي  احلصول  على  األفراد 
ية األراضي وغيرها من املمتلكات، وتوريثها،  لكِ واإلنتاجية، مبا في ذلك مِ
وكذلك إمكانية حصول النساء والرجال، على حد سواء، على التسهيالت 
االئتمانية والتكنولوجيا املناسبة. وفيما يتعلق بالفئات الضعيفة، يجب 
ف، وكذلك  عْ وضع السياسات التي ميكن مبوجبها التصدي ألسباب الضَ
لدعم عملية متكني الفئات املتضررة وتزويدها باألدوات التي متكنها من 

املطالبة بحقوقها.

األخرى  اإلنسان  وحقوق  الغذاء،  في  احلق  بني  متبادل  اعتماد  ويوجد   
مثل احلق في املياه، واحلق في الرعاية الصحية، واحلق في العمل واحلق 
في السكن، وغيرها من احلقوق. ولذلك فمن املهم جداً أن يكون النهج 
القائم على احلقوق مدمجا بانتظام في إستراتيجية البلد اإلمنائية ككل، 
وأن يكون جزءاً أصيالً منها. ويعد اجليل الثاني من أوراق إستراتيجية احلد 
من الفقر هو احملدد األهم الستراتيجيات التنمية في كثير من البلدان. 
وهكذا تتوقف آفاق إعمال احلق في الغذاء على الصعيد القطري على 
إستراتيجية  وتركز  الفقر.  من  احلد  إستراتيجية  أوراق  من  جزءاً  جعله 
على   ،2007-2005 للفترة  سيراليون  وضعتها  التي  الفقر  من  احلد 
حتقيق األمن الغذائي. وتقوم هذه اإلستراتيجية على تدخالت ملموسة 
للتصدي ليس فقط لتوفير اإلمدادات الغذائية على املستوى القطري 
هذه  وتقوم  األسرة.  مستوى  على  عليها  احلصول  إلمكانية  أيضاً  بل 
إنتاج  زيادة  تستهدف  التي  األنشطة  بني  الربط  على  اإلستراتيجية 
األغذية، مثل حوافز االستثمار اخلاص وخلق فرص للعمل في املناطق 
مبا في  احمللية،  واتمعات  األفراد  لتمكني  تدابير معينة  واتخاذ  الريفية 

ذلك الفئات الضعيفة من السكان.

الغذاء  في  19احلق 
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ومن مظاهر الترابط بني حقوق اإلنسان إستراتيجية احلد من الفقر في 
الفترة 2009-2006 في موزامبيق، حيث تُبرز هذه اإلستراتيجية األمن 
الغذائي كقضية عامة حتفل بها جميع االستراتيجيات القطاعية، وال 
يقتصر التعامل معها على وزارة الزراعة فقط، بل تتعامل معها أيضاً 
وزارتا التعليم والصحة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم إستراتيجية احلد من 
الفقر على هدفني يتصالن باحلق في الغذاء، هما: احلد من عدد األطفال 
ر القامة، ووضع  دون سن اخلامسة الذين يعانون من نقص الوزن أو قِصَ
آخر عن األمن  أو إصدار تشريع مناسب  الغذاء  قانون إطاري للحق في 

الغذائي قبل حلول سنة 2009.

لم،  وتدعو مبادئ حقوق اإلنسان إلى مشاركة أصحاب احلقوق، عن عِ
في صياغة السياسات. ويؤدي هذا، باإلضافة إلى التمثيل الدميقراطي 
املطلوب  األنشطة  أولويات  حتديد  حتسني  إلى  التنفيذية،  الهيئات  في 
كما  املساءلة،  على  القدرة  وزيادة  تستهدفها،  التي  والفئات  تنفيذها 
على  جيد  مثال  ويوجد  الفقر.  من  احلد  في  املطاف  آخر  في  يسهم 
اجتماعية  سياسة  أول  وهي  أوغندا،  في  والتغذية  الغذاء  سياسة 
احلقوق  على  القائم  النهج  إتباع  على  أوغندا  في  تنص  واقتصادية 
في تنفيذها. ولقد كانت عمليات وضع السياسات املركزية، وتصميم 
على  مشاورات  إجراء  على  تقوم  والتقييم  والرصد  والتنفيذ،  البرامج، 
نطاق واسع مع أصحاب املصلحة، مبا في ذلك القطاع اخلاص، واتمع 

املدني، والشركاء اآلخرين في عملية التنمية.

املؤسسات التي تأخذ مببدأ التجديد

يقتضي األمر كثيرا أن تقوم مؤسسة عامة ذات اختصاصات شاملة 
بتصميم اإلستراتيجية وتنفيذها. فالبرامج والسياسات اخلاصة باحلق 
في الغذاء معقدة وحتتاج إلى ترتيبات إدارية جيدة؛ وعموماً فإن التحديات 
الس  ويجمع  فنية.  هي  ما  بقدر  مؤسسية  مواجهتها  ينبغي  التي 
املصلحة  أصحاب  جميع  بني  البرازيل  في  والتغذية  للغذاء  القومي 
احلكومة) في  اآلخر من  والثُلث  املدني  اتمع  (وثُلثاهم من  الرئيسيني 
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 منتدى يناقش قضايا األمن الغذائي. وقد مت تشكيل جماعة عمل ملتابعة
 إعمال احلق في الغذاء. ويقوم الس القومي للغذاء والتغذية بتقييم
 جميع السياسات العامة للتأكد من مطابقتها للحق في الغذاء، كما
 ساهم الس كثيراً في صياغة وعرض قانون األمن الغذائي والتغذوي،
أعلِن في 7 بوليفيا،  التوجيهية الطوعية. وفي  إلى اخلطوط   استناداً 
 يوليو/متوز 2006، عن تشكيل مجلس قومي لألمن الغذائي على غرار
البرازيل. كذلك، شكلت حكومة والتغذية في  للغذاء  القومي   الس 
اجليد التنسيق  لضمان  الغذاء  في  باحلق  مختصة  أمانة   سيراليون 
بني وكذلك  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  املانحة  واجلهات  احلكومة،   بني 
 القطاعات اإلنتاجية وقطاع البنية األساسية والقطاعات االجتماعية

.املعنية باألمن الغذائي
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القواعد املعيارية والرصد دوام التأثير: 
لَة املسؤولية وأصحاب احلقوق حتقيق األمن  ال يستطيع حمَ
الغذائي الدائم إال من خالل أهداف قابلة للتنفيذ، وتقييمٍ 

مستمر على مستوى اتمعات احمللية وعلى املستويني 
القطري والدولي.

ال  االقتصادية  والتنمية  االقتصادي  للنمو  العامة  األهداف  حتقيق  إن 
أو  أو حمايتها  فرد  بكل  اخلاصة  اإلنسان  احترام حقوق  بالضرورة  يعني 
في  احلق  التقدم في حتقيق  رصد مدى  يجب  السبب،  ولهذا  حتقيقها. 
النتائج  بهذه  جاءت  التي  األداء  عمليات  كانت  إذا  ما  ومتابعة  الغذاء، 
متفقة مع النهج القائم على احلقوق، وما إذا كانت البرامج تستهدف 
والتحديات  العوامل  أيضاً حتديد  وهذا يشمل  احملتاجة.  الفئات  بالفعل 

التي تؤثر على حتقيق احلق في الغذاء.6 

6 انظر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12، احلق في الغذاء الكافي، 1999. وثيقة 
األمم املتحدة رقم E/C. 12/1999/5 الفقرتني 22 و 28 (ميكن اإلطالع عليها أيضاً بالرجوع إلى العنوان التالي على 

 شبكة اإلنترنت: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3d02758c707031d58025677f003b73b9?Opendocument 
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مؤشرات  إلى  استناداً  واقعية،  معيارية  وقواعد  أهداف  وضع  وينبغي 
ميكن التحقق من سالمتها. وبهذه الكيفية ميكن حتديد مالمح التقدم 
وإعطاء حوافز لصانعي القرارات، وكذلك متكني األفراد واتمع ككل من 

مساءلة الدولة، مما يساعد على تعزيز سبل احلكم الرشيدة.

ما هو اجلديد في الرصد القائم على احلقوق؟
يتميز منهج الرصد القائم على احلقوق على غيره من املناهج بأنه يحاول 
تقدير عدد وأنواع األفراد املستهدفني بإجراء معني، وكذلك حتديد الفئات 
إذا كان  اجلاري توعيتها باحلق في الغذاء ومتكينها من املطالبة به، وما 
احلق في الغذاء تضمنه التشريعات بالشكل املناسب. ويركز هذا النهج 
التفصيلية  بياناته  في  ويتناول  الفئات،  أضعف  على  خاصة  بصفة 
مظاهر عدم املساواة ليس في الدخل فقط بل وكذلك في القدرة على 
احلصول على اخلدمات األساسية وفي احلالة الصحية والتعليمية أيضاً. 
وتتعاون منظمة األغذية والزراعة وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية ومكتب مندوب األمم املتحدة السامي لشؤون حقوق اإلنسان، 
في وضع طرق عملية لرصد مدى حتقيق احلق في الغذاء على املستوى 
أنه سيساعد على  البلدان كما  احتياجات  ذلك  يلبي  القطري. وسوف 
الدولي  للعهد  االمتثال  بشأن  الدولية  التقارير  تقدمي  عملية  حتسني 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

كذلك ينبغي أن تكون عملية الرصد ذاتها متوافقة مع املبادئ التي 
تقوم عليها حقوق اإلنسان، وهي الشفافية، واملشاركة، وعدم التمييز 
املؤشرات  حتديد  عملية  تقوم  أن  ينبغي  املثال،  سبيل  وعلى  والتمكني. 
واملُشرعني، وممثلي  البرامج،  على إشراك أصحاب املصلحة مثل مديري 
الفئات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والفئات الضعيفة بشكل 

مباشر وحقيقي.

فقط  النتائج  رصد  تعني  ال  احلقوق  على  القائمة  الرصد  وعملية 
بل أيضاً رصد الهياكل والعمليات. وتستخدم املؤشرات الهيكلية في 
في واملؤسسية  والتنظيمية  القانونية  الهياكل  كفاية  مدى  قياس 
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املنظور القائم على احلقوق، وكذلك، على سبيل املثال، تسجيل الوضع 
القانوني للحق في الغذاء واختصاصات املؤسسات املعنية. وينبغي أن 
ية األراضي وحقوق  لكِ تتضمن املؤشرات الهيكلية أيضاً معلومات عن مِ
ية، والقوانني التي تنظم سالمة األغذية واألجهزة املعنية بحماية  املِلكِ
العمليات فتتضمن معلومات  برصد  اخلاصة  املؤشرات  أما  املستهلك. 
مثل  الغذاء،  في  احلق  إعمال  على  تأثير  لها  يكون  التي  األنشطة  عن 
برامج اإلصالح الزراعي والتسهيالت االئتمانية للمشروعات الصغيرة، 
وتوفير املياه الصاحلة للشرب، ونقل التكنولوجيا الزراعية، وتوليد الدخل، 
احمللية.  للمجتمعات  الصحية  الرعاية  وتوفير  العمل،  مقابل  والغذاء 
التي  التدابير  نتائج  تسجل  النتائج  على  الدالة  املؤشرات  فإن   ،ً وأخيرا
األفراد  متتع  الغذاء، السيما من حيث  احلق في  إعمال  أجل  ذت من  اتخِ

والتمتع العام بحق فعال في غذاء كاف.

ما هي اجلهة التي ينبغي أن تقوم بعملية الرصد؟
إعمال  حالة  برصد  يقوم  أن  يجب  الذي  هو  للدولة  التنفيذي  اجلهاز  إن 
احلق في الغذاء، حتى ميكنه اتخاذ إجراءات تصحيحية وتقدير تأثير هذه 
اإلجراءات. وعالوة على ذلك، توصي اخلطوط التوجيهية الطوعية الدول 
بإنشاء مؤسسات حلقوق اإلنسان تكون مستقلة عن احلكومة للقيام 
بعمليات الرصد القائمة على احلقوق للسياسات والبرامج. ففي جنوب 
اإلعمال  برصد  إفريقيا  بجنوب  اإلنسان  حقوق  هيئة  تقوم  إفريقيا، 
املطرد للحقوق االقتصادية واالجتماعية باستخدام برتوكوالت تتضمن 
عدة عن كل حق من حقوق اإلنسان. واستناداً إلى املعلومات  أسئلة مُ
التي ترد إليها، تُقدم الهيئة تقريراً إلى البرملان، يتضمن حتليل وتقييم 
الفئات  إزاء  وخصوصاً  مبسؤولياتها،  بالوفاء  يتعلق  فيما  احلكومة  أداء 

الضعيفة.

أهمية  املدني  واتمع  احلكومة  بني  الشراكات  تكتسب  كذلك 
املدني  اتمع  منظمات  قامت  ما  وكثيراً  الرصد.  عملية  في  متزايدة 
أكثر  وتعتبر  املشاركة  من  مزيد  على  تقوم  منهجيات  وتطبيق  بوضع 
على  الغذائي  األمن  انعدام  وراء  تكمن  التي  األسباب  لقياس  مالءمة 
فيما  الرصد  عملية  تعزز  أن  الشراكات  لهذه  وميكن  احمللية.  املستويات 

يتعلق بكل من اخلبرات الفنية واخلبرات اخلاصة بحقوق اإلنسان.
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اخلالصة
يتيح منهج األمن الغذائي القائم على احلقوق طرقاً جديدة لتحديد 
ميثل  كما  وعالجها،  وحتليلها  والفقر،  اجلوع  وراء  تكمن  التي  املشاكل 
متثله  الذي  التحدي  إلى  والنظر  التنمية.  لتشجيع  بديلة  طريقة 
ال  التي  األخرى  اإلنسان  وحقوق  الغذاء  في  احلق  زاوية  من  التنمية 
تنفصل عنه، ال يعد أمراً ال غنى عنه بالنسبة لبقاء األفراد فحسب، 
لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  جديدة  طريقة  أيضاً  ميثل  إنه  بل 
ن األفراد واتمع املدني من املشاركة  والنهج القائم على احلقوق ميكِّ
ومساءلة  العون،  والتماس  بحقوقهم  واملطالبة  القرارات،  اتخاذ  في 
وتصرفاتهم.  سياساتهم  على  العموميني  واملسؤولني  احلكومات 
الطوعية  التوجيهية  اخلطوط  في  املبينة  التوصيات  وتساعد 
احلق في  إعمال  الوثيقة في  إليها في هذه  املشار  اجليدة  واملمارسات 
هذا  جعل  في  تساعد  كما  اإلنسان،  حقوق  من  حقاً  باعتباره  الغذاء 
بعد  باألفراد  يبدأ  كله  واألمر  القطري.  املستوى  على  واقعا  أمرا  احلق 
متكينهم من املطالبة بحقهم والشروع في إحداث تغييرات تؤدي في 

النهاية إلى حتويل األمن الغذائي إلى حقيقة ملموسة.





طبع في إيطاليا، أكتوبر/ تشرين األول 2006



والزراعة  األغذية  منظمة 
املتحدة لألمم 

وحدة احلق في الغذاء
Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rome/Italy

                        (+39) 06 57055475   

                       (+39) 06 57053712

www.fao.org/righttofood

             righttofood@fao.org
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