
الوفاء باحلق في احلصول على الغذاء 
 — حتديات حقوق اإلنسان

 في القرن احلادي والعشرين



وسكان  املعدمني  املزارعني  من  املعرضون  األفراد  يكون  وسوف 

في  املقيمني  واألفراد  احلضرية،  املناطق  في  العشوائيات 

بفيروس  واملصابني  الصراعات،  فيها  حتتدم  التي  املناطق 

املكتسبة  املناعة  نقص  متالزمة  البشرية/  املناعة  نقص 

أكثر  هم  املُدقع  الفقر  يعانون  الذين  ومجموعات  )االيدز(، 

الغذاء.  على  احلصول  في  احلق  مبدأ  تفعيل  من  يستفيد  من 

بأسره. اجملتمع  على  بالفائدة  أيضا  سيعود  ذلك  أن  غير 

الغذاء هو  فرد على حقه في  الذي يحصل فيه كل  العالم  إن 

عالم البد أن يشارك فيه جميع األفراد من مختلف املستويات 

في أنشطة اجملتمع وفي رسم السياسات احلكومية وأن يكون 

اإلجراءات  باتخاذ  القادة  مطالبة  على  قادرين  األفراد  هؤالء 

عالم  أيضا  إنه  أمامهم.  مسؤولة  احلكومة  وتكون  الالزمة، 

واستدامة. عدالة  أكثر  بشكل  وتستغل  املوارد  فيه  توزع 

يرتبط  الغذاء  على  احلصول  في  باحلق  التسليم  فإن  كذلك 

أيضا بالتزام مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي عقدته منظمة 

الذين  عدد  بخفض  يقضي  والذي   1996 عام  والزراعة  األغذية 

يعانون نقص التغذية إلى النصف بحلول عام 2015، وبالهدف 

من  نسبة  بخفض  يقضى  الذي  لأللفية،  واحد  رقم  اإلمنائي 

.2015 عام  بحلول  النصف  إلى  واجلوع  املُدقع  الفقر  يعانون 

يبيت  التي  إلى األسر  العطف  يُنظر عادة بعني 

في  القانوني  الوضع  قوة  تزايد  مع  ولكن  جائعني.  أفرادها 

أخذت  الغذاء،  على  احلصول  في  للحق  بالنسبة  العالم  أرجاء 

ينظر  يعد  فلم  التغير.  في  األسر  هذه  أعضاء  إلى  النظرة 

يواجهون  بشرا  باعتبارهم  وإمنا  اإلحسان،  منظور  من  إليهم 

األساسية. اإلنسانية  حقوقهم  على  احلصول  في  عقبات 

احلصول  في  باحلق  القارات  جميع  في  البلدان  إميان  يتزايد  واآلن 

مساعدة  أجل  من  اإلجراءات  تتخذ  فهي  ثم  ومن  الغذاء،  على 

الوعد  أخذ  وقد  احلق.  هذا  على  احلصول  في  شعوبها 

متزايد  زخم  اكتساب  في  العشرين  القرن  في  ُقطع  الذي 

والعشرين. احلادي  القرن  في  الهدف  هذا  حتقيق  أجل  من 



االإطار الزمني القانوين للحق يف احل�شول على الغذاء

يعود اأول تاأكيد على االإميان باأن كل اإن�شان 

يكت�شب منذ مولده حقا �شمنيا يف احل�شول 

على الغذاء ب�شكل عام اإىل اخلطاب ال�شهري 

الذي األقاه Franklin Roosevelt، رئي�س 

الواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1941 الذي 

وهي  اأطلق عليه خطاب “احلريات االأربعة” 

حرية التعبري، وحرية االعتقاد، وحرية التحرر من 

احلاجة، وحرية التحرر من اخلوف. 

وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية اعتمدت 

بلدان عديدة هذه احلريات االأربعة، واأدرجت يف 

االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان الذي اعتمد 

يف عام 1948 �شمن االإجراءات االأوىل التي 

اتخذتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بعد 

اإن�شائها. وتن�س املادة 25 من االإعالن حتديدا 

 على اأن: 

“لكل �شخ�س احلق يف م�شتوى 
من املعي�شة كاف للمحافظة 

على ال�شحة والرفاهية له 

والأ�رشته، ويت�شمن ذلك حرية 

احل�شول على الغذاء...”.

وق�شم حمتوى االإعالن اإىل اتفاقيتني، تتعلق 

اإحداهما باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والثانية 

باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية. 

واأدرج احلق يف احل�شول على الغذاء يف العهد 

الدويل للحقوق االقت�شادية واالجتماعية 

والثقافية. وقد اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة هذا العهد يف عام 1966 واأ�شبح �شاري 

املفعول يف عام 1976. وبلغ جمموع البلدان 

التي ان�شمت اإىل هذا العهد 156 بلدا.

ت�شلم املادة 11 من العهد “بحق كل �شخ�س 

يف حتقيق م�شتوى كاف من املعي�شة... مبا يف 

و“احلق  ذلك احل�شول على كفايته من الغذاء” 

االأ�شا�شي لكل �شخ�س يف اأن يتحرر من اجلوع...”.

مبجرد اأن ي�شدق بلد ما على العهد ي�شبح 

ملتزما به قانونا. ويجب على حكومة هذا البلد 

اأن تتخذ اخلطوات من اأجل الوفاء املطرد بهذه 

احلقوق، مثل اإ�شدار القوانني وفر�شها. ومع 

م�شى الوقت، وتنفيذ هذه القوانني واإ�شدار 

املحاكم اأحكامها يف النزاعات املتعلقة بها، ازداد 

هذا احلق تعزيزا مع اإدراجه تدريجيا يف النظم 

القانونية يف خمتلف البلدان. واأ�شبحت البلدان 

التي تر�شخ فيها هذا احلق ت�شهد انخفا�شا يف 

معدل اجلوع بني �شعوبها، وقد اعتربت الهند 

مثاال على ذلك كما ورد يف الن�س الرئي�شي.

إن احلصول على الغذاء، هو حق لإلنسان منذ مولده. وال يتعني على 
أي شخص أن يفعل أي شيئا من أجل أن يتمتع بهذا احلق، فاحلق في 
احلصول على الغذاء هو حق مكتسب منذ حلظة الوالدة. ولكن ذلك 

ال يعطى للمرء احلق في أن يجلس ساكنا ويطالب بالغذاء مجانا. 
فكل شخص البد وأن يبذل كل ما في وسعه من أجل احلصول 

على الغذاء. وجميع احلكومات التي تعتبر أطرافا في العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هي مسؤولة عن 
ضمان توفير الُسبل لكل من يعيش داخل أراضيها في احلصول على 

هذا احلق.

وبعبارة عامة، ينبغي للحكومات أن توفر بيئة مساملة ومستقرة 
وحرة وواعدة متكن البشر من إطعام أنفسهم بكرامة. وحتى بدون 

وجود التزام قانوني بذلك، فإن احلكومات ملتزمة أخالقيا بضمان 
التحرر من اجلوع.

لقد اعترفت أول وثيقة دولية من وثائق حقوق اإلنسان، أي اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان، الذي اعتمدته األمم املتحدة في عام 1948، 

باحلق في احلصول على الغذاء. ومنذ ذلك احلني، أخذ هذا العهد يزداد 
قوة مع اتخاذ التدابير الالزمة على املستويني الدولي والقطري )انظر 

اإلطار الزمني القانوني للحق في احلصول على الغذاء(. 

ازداد التعبير عن هذه احلقوق تبلورا في عام 1999 مبوجب 
التعليق العام رقم 12 الصادر عن جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي تشرف على تنفيذ هذا 
العهد، فقد أعلن أن احلصول على الغذاء الكافي يعنى “حصول كل 
رجل وامرأة وطفل، سواء كفرد أو في إطار مجتمعه، على الوسائل 

املادية واالقتصادية في جميع األوقات للحصول على الغذاء أو 
وسائل شرائه”. ويتعني على احلكومات أن تساعد في احلصول على 

هذا احلق عبر وضع السياسات واتخاذ اإلجراءات التي متكن شعوبها 
من زراعة احملاصيل الغذائية أو شراء ما يكفيها من غذاء. 

فما هو الغذاء “الكافي”؟ إن ذلك يعنى احلصول على قدر كاف 
ومتنوع من األغذية لتلبية جميع االحتياجات التغذوية للمرء لكي 

يتمكن من أن يعيش حياة صحية ونشطة. كما أن احلق في احلصول 
على الغذاء هو أكثر من مجرد احلق في احلصول على األغذية 

األساسية أو على قدر كاف من أغذية الطاقة.

ويدعو العهد الدولي إلى تلبية احلق في احلصول على الغذاء 
بشكل مطرد وبأقصى قدر تسمح به املوارد املتاحة. وحتى البلدان 

التي ال حتقق النمو االقتصادي ميكنها أن تلبى بشكل مطرد احلق في 
احلصول على الغذاء من خالل إزالة العقبات التي قد يواجهها الفرد 

أو اجلماعة في احلصول عليه.

متى يكون احلق قائما ومتى ال يكون



بلوغ الهدف املنشود

يجب على كل شخص أن يعمل كل ما في 
وسعه لتلبية احتياجاته، ولكن يتعني على 
احلكومات التي صادقت على العهد الدولي 

أن تفي بثالثة التزامات هي:

��Oضرورة احترام هذا احلق، مبعنى أنها ال 
تستطيع اتخاذ أي إجراء يحول دون 

حصول األفراد على حقهم في الغذاء؛

 ��O حماية هذا احلق، مبعنى أال يعمل
 أي فرد على حرمان أي فرد آخر من

هذا احلق؛

��Oالوفاء بهذا احلق بطريقتني هما: 
ضرورة قيام احلكومات باتخاذ 

اإلجراءات التي تعزز قدرة األفراد على 
احلصول على املوارد واستغاللها؛ 
وضرورة توفير الوسائل الكفيلة 

مبساعدة غير القادرين، ألسباب خارجة 
عن إرادتهم، في احلصول على حقهم 

في الغذاء.

إن احترام حق اإلنسان في احلصول على 
الغذاء يعنى، على سبيل املثال، أال تصادر 

احلكومة األراضي أو تغير مجرى املياه التي 
تستخدم في الزراعة في املناطق التي 

تعانى العجز الغذائي بدون وجود مبرر قوى 
وبدون تقدمي التعويضات الكافية. كما أن 

حماية هذا احلق تعنى، مثال، أنه قبل إصدار 
التراخيص أو تقدمي امتيازات للنشاط 
الصناعي، مثل أنشطة قطع أشجار 

الغابات، ينبغي للسلطة العامة أن تضمن 
أن مثل هذه األنشطة لن تؤدى إلى احلرمان 
من احلصول على الغذاء أو ُسبل املعيشة. 

كما أن تيسير احلصول على هذه احلقوق 
يعنى اتخاذ تدابير أبعد مدى، مثل اإلصالح 

الزراعي، عند احلاجة، أو توعية السكان 
بحقوقهم. واحلكومات ملتزمة أيضا — 
كإجراء أخير عندما تكون جهودها في 

مجال احترام وحماية وتيسير هذه احلقوق 
غير كافية — باتخاذ إجراءات عالجية مثل 

دعم الدخل أو تقدمي املعونة الغذائية.

وعلى الصعيد الدولي، اكتسب احلق 
في احلصول على الغذاء قوة دفع هائلة 

في عام 2004 مع املوافقة باإلجماع على 
اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلعمال 

املطرد للحق في غذاء كاف في سياق األمن 
الغذائي القطري، التي تعرف بصورة غير 
رسمية باخلطوط التوجيهية للحق في 

احلصول على الغذاء التي اعتمدها مجلس 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 
وهذه اخلطوط التوجيهية التفصيلية 

توفر مساعدة متناسقة للحكومات من 
أجل الوفاء بالتزاماتها )انظر اخلطوط 

التوجيهية للحق في احلصول على الغذاء: 
أداة عملية(.



اخلطوط التوجيهية للحق 

 يف احل�شول على الغذاء: 

اأداة عملية

كان اعتماد جمل�س منظمة االأغذية 

والزراعة باالإجماع يف عام 2004 للخطوط 

التوجيهية للحق يف احل�شول على الغذاء 

من اأهم اخلطوات الفورية التي اتخذت 

يف التاريخ املتعلق باحلق يف احل�شول على 

الغذاء. وتعد هذه هي املرة االأوىل التي 

يوافق املجتمع الدويل باالإجماع مبوجبها 

على املغزى الكامل لهذا احلق. 

اإن هذه اخلطوط التوجيهية ت�شد 

الفجوة القائمة بني االعرتاف القانوين 

وبني الوفاء الفعلي بهذا احلق، حيث متثل 

هذه اخلطوط جمموعة متما�شكة من 

التو�شيات املتعلقة بال�شيا�شات املقدمة 

اإىل احلكومات واملجتمع املدين وغري ذلك 

من ال�رشكاء.

ت�شمل اخلطوط التوجيهية الت�شعة 

ع�رش �شيا�شات التنمية االقت�شادية؛ 

والق�شايا القانونية واملوؤ�ش�شية؛ 

وال�شيا�شات الزراعية والغذائية؛ والتغذية 

واالأمن الغذائي وحماية امل�شتهلك؛ ون�رش 

املعرفة والتوعية؛ وتوفري �شبكات االأمان 

االجتماعي؛ ومواجهة الطوارئ؛ والتعاون 

الدويل. وت�شكل هذه اخلطوط اإطارا جيدا 

لل�شيا�شات الدولية والوطنية املتعلقة 

باالأمن الغذائي.

يجري اتخاذ معظم اإلجراءات املتعلقة 
باحلفاظ على احلق في احلصول على الغذاء 

على املستوى الوطني. وتعتبر اإلرادة 
السياسية وااللتزام باملعايير الدولية 

مسألة أساسية في هذا الشأن. ويتضمن 
حتويل االلتزامات إلى واقع ملموس إصدار 

التشريعات التنفيذية واعتماد برامج 
وسياسات ملموسة في هذا الصدد. ومن 

بني البلدان التي تبذل حاليا جهودا في 
هذا اجملال بوليفيا، وغواتيماال، وإندونيسيا، 

ومالي، وموزامبيق، ونيبال، وأوغندا.
وتعتبر البرازيل مثاال جيدا على بلد اتخذ 

إجراءات شاملة للوفاء باحلق في احلصول 
على الغذاء )انظر جناح البرازيل: دور 

احلكومة واجملتمع املدني(.
وفي الهند تسارعت خطى اجلهود 

املتعلقة باحلق في احلصول على الغذاء 
في عام 2001 بعد قيام منظمة غير 

حكومية تدافع عن احلريات املدنية برفع 
قضية في هذا الصدد في راجيكستان. 

وقد استهدفت فرص االلتزام باستخدام 
اخملزونات القطرية من األغذية في مكافحة 

اجلوع عند وقوع حاالت اجلفاف الشامل. 
وفي سياق نظر احملكمة العليا الهندية في 
إصدار احلكم النهائي في القضية، أصدرت 

عددا من األوامر املرحلية املهمة. وأدت 
هذه األوامر إلى االعتراف رسميا باحلق في 

احلصول على الغذاء، حيث تضمنت إصدار 
أوامر إلى احلكومة املركزية وحكومات 
الواليات باتخاذ تدابير محددة تشمل 

تخصيص موارد من أجل حتسني األوضاع. 
وأمرت احملكمة أيضا احلكومة بتوعية 
 السكان املعنيني بحقهم في احلصول

على الغذاء.

وأدت هذه األوامر أيضا إلى حتقيق نتائج 
عملية مهمة. فقد دفعت إلى تنفيذ 

برنامج التغذية املدرسية النهارية في 
الهند، وجعلته مسألة إجبارية جلميع 

األطفال في املدارس االبتدائية احلكومية 
واملعانة من احلكومة. ويعتبر هذا البرنامج 
أكبر برنامج للتغذية املدرسية في العالم، 
حيث يقدم حاليا أكثر من 50 مليون وجبة 

غذائية جاهزة يوميا. 
إن الدستور الصادر في عام 1994 بعد 
انهيار عهد التمييز العنصري في جنوب 

أفريقيا حمل معه آماال واعدة كبيرة، 
حيث تضمن إصدار قانون حقوق اإلنسان 
أنه “يحق لكل شخص احلصول على قدر 
كاف من الغذاء واملاء...”. كما ينص على 

أنه يتعني على الدولة حماية حق كل 
طفل في احلصول على التغذية الكافية. 

ونص الدستور أيضا على إنشاء جلنة حقوق 
اإلنسان وأسندت إليها مهمة رصد صون 

جميع حقوق اإلنسان والتحقيق في 
الشكاوى املتعلقة بانتهاكها ورد احلقوق 
ألصحابها وتعميق وعى السكان بحقوق 

اإلنسان. وتبذل اجلهود أيضا من أجل وضع 
 إطار تشريعي يكفل احلق في احلصول 

على الغذاء.
وتتولى احملاكم في البلدان املتقدمة 

أيضا تفسير مفهوم احلق في احلصول على 
الغذاء وصونه. مثال ذلك، أن احملكمة العليا 

في سويسرا اعترفت في إطار النظر في 
قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية في 
عام 1996 بضرورة حماية احلد األدنى من 
احلقوق األساسية التي تشمل احلق في 

احلصول على الغذاء للحيلولة دون ظهور 
أوضاع تؤدى إلى تدنى البشر إلى “مستوى 

الشحاذين وهو وضع ال يليق باإلنسان”.

النهوض باحلقوق بحسب البلدان

“اجلوع هو احلرمان بعينه”، هذا هو ما كتبه، 
Josué de Castro )1908‑1973(، الطبيب 
البرازيلي الشهير والداعية إلى مكافحة 

اجلوع، إذ قال: “احلرمان يعنى احلرمان من حيازة 
األرض واحلرمان من العمل وكسب األجر 

والدخل، بل واحلرمان من احلياة واملواطنة. 
وعندما يصل املرء إلى حد عدم القدرة على 

احلصول على ما يقيم أوده، فإن ذلك يعنى أنه 
قد حرم قبل ذلك من كل شئ آخر. وهو شكل 

جديد للنفي من الوجود. إن هذه احلياة هي 
كاملوت سواء بسواء”.

بهذه العبارات، أوجز الدكتور دي كاسترو 
وصف ما يتعرض له 854 مليون جائع في 

العالم من حرمان. فقد عجزوا جميعا، رجاال 
ونساء، عن احلصول على حقهم في الغذاء 

الكافي وحقهم في الفكاك من شراك اجلوع. 
وميكن للعالم أن يوفر ما يكفى من غذاء 

صحي للبشر جميعا. ففي العقدين املاضيني 
سلمت البلدان اخملتلفة، بصورة مطردة، 

بالتزاماتها في هذا الصدد واتخذت إجراءات 
للحفاظ على هذا احلق اإلنساني.

وهكذا فان يوم األغذية العاملي يتيح 
الفرصة على املستويات احمللية والقطرية 

والدولية من أجل استمرار احلوار وتعزيز 
التضامن للحفاظ على احلق األساسي 

 لإلنسان في احلصول 

الدكتور Josué de Castro البرازيلي، رئيس مجلس املنظمة من 
عام 1951 الى عام 1955يتحدث أثناء الدورة الثانية عشرة ملؤمتر 
املنظمة التي عقدت في روما في نوفمبر/ تشرين الثاني 1963.  

نقطة التحول
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تعد الربازيل مثاال جيدا 

على بلد اتخذ اإجراءات 

�شاملة للوفاء باحلق يف 

احل�شول على الغذاء.

ومنذ الثمانينات، عندما قامت احلركة 

ال�شخمة للمجتمع املدين بامل�شاعدة يف 

ا�شتعادة الدميقراطية للبالد، ا�شتمر �شعب 

الربازيل يف ال�شغط على حكومته من اأجل 

الوفاء بحقوق االإن�شان. وبداأت اجلهود الرامية 

اإىل دعم الوفاء باحلق يف احل�شول على الغذاء 

بعقد املوؤمتر الوطني االأول لالأغذية والتغذية 

يف عام 1986، الذي �شكل جزءاً من عملية 

�شياغة الد�شتور اجلديد.

وت�شارعت خطى العمل مع انتخاب الرئي�س 

Luiz Inácio Lula da Silva يف عام 2003، 
حيث �رشع يف تنفيذ برنامج ا�شتئ�شال اجلوع 

بتنفيذ 31 عملية وبرناجما يف العديد من 

الوزارات بهدف �شمان احل�شول على الغذاء 

وزيادة الدخل االأ�رشى والرتويج للمزارع االأ�رشية. 

واعتبارا من عام 2005 ر�شدت للربنامج ميزانية 

قدرها 6 مليار دوالر اأمريكي. ومن اأهم مكونات 

ا�شتئ�شال اجلوع تقدمي املنح االأ�رشية يف �شكل 

منح نقدية �شهرية تفيد حاليا 12 مليون اأ�رشة 

فقرية. ويوفر برنامج التغذية املدر�شية وجبات 

لعدد يبلغ 37 مليون طفل. 

وت�شمل عنا�رش الربنامج االأخرى اإن�شاء املجل�س 

الوطني لالأمن الغذائي والتغذوي الذي يتبع 

رئي�س اجلمهورية مبا�رشة، ويقدم امل�شورة ب�شاأن 

ال�شيا�شات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالوفاء 

باحلق يف احل�شول على الغذاء؛ واإن�شاء نظام 

اإ�رشايف لتتبع اأحوال اجلوع و�شوء التغذية؛ 

واإن�شاء جلنة تتوىل ر�شد انتهاكات احلق يف 

احل�شول على الغذاء؛ واإن�شاء وزارة عامة 

م�شتقلة عن جميع الفروع احلكومية االأخرى 

وخولت �شلطة تقدمي مقرتحات واإجراءات 

ملزمة قانونا من اأجل الت�شدي النتهاكات 

حقوق االإن�شان. ويف عام 2006 �شدر القانون 

االحتادي لالأمن الغذائي والتغذوي الذي و�شع 

نظاما لالأمن الغذائي والتغذوي يكفل احلق يف 

احل�شول على الغذاء. 

وقامت منظمة العمل من اأجل املواطنة، وهى 

�شبكة تت�شدى لق�شايا اجلوع والفقر واحلرمان 

االجتماعي، باإن�شاء اأكرث من 000 7 جلنة حملية 

تتوىل م�رشوعات ترتاوح بني اإقامة حدائق يف 

املناطق احل�رشية الإنتاج اخل�رشوات بغر�س 

دعم اإجراءات االإ�شالح الزراعي. وقام اأكرث من 

األف جمموعة من جمموعات املجتمع املدين 

ب�شياغة التقارير التي عر�شت على الدورة 

الثالثني للجنة املعنية باحلقوق االقت�شادية 

 واالجتماعية والثقافية التي عقدت يف 

عام 2003.

وهكذا فاإن اجلمع بني ال�شيا�شات احلكومية 

املتطورة واالأن�شطة املوؤثرة للمجتمع املدين يف 

الربازيل كفلت القبول العري�س ل�رشعية احلق 

يف احل�شول على الغذاء.

O BRASIL QUE COME AJUDANDO O BRASIL QUE TEM FOME 


