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  ملخص إجرائي

فقد شعر العالم أجمع بآثار وعواقب أزمات المناخ، . واقًعا مريًعا 2010في عام الحق في الغذاء والتغذية تشھد أوضاع 
ا وثيًقا، كما أن ترتبط بعضھا البعض ارتباطً ھذه ا(زمات أن /شك . ارتفاع أسعار الغذاءكذلك والطاقة، وا(زمة المالية، و

ففيما أنفق عدد من البلدان ا(عضاء في منظمة . لھا آثار متنوعة على إمكانية التمتع بالحق في الغذاء الم5ئم والتنمية
مبالغ   the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)التعاون ا/قتصادي والتنمية 

ر المؤسسات المالية، نجد أن ھذه البلدان نفسھا لم تنفق سوى بضع مليارات من أجل تعزيز غير مسبوقة من أجل منع انھيا
وھذه اCسھامات / يمكن أن ننكر أھميتھا، إ/ أنھا في الوقت نفسه تعد /شيء إذا قارناھا بما تم . ا(من الغذائي والتغذية

  . شھدھا العالم تعبئته من أجل إنقاذ النظام المصرفي إثر ا(زمة المالية التي
  

في الوقت نفسه، فإن ھذه ا(زمات أثارت نوًعا من التحول في تيارات ومسارات ا/ستثمار؛ حيث إنه ومنذ العام الماضي 
وھذه ا/ستثمارات . تم شراء أو تأجير مساحات ضخمة من ا(راضي في البلدان النامية من قبل كيانات أجنبية، 2009

ؤدي إلى صراعات على ا(رض، وإخ5ءات قسرية، وأيًضا إلى ارتفاع ھائل في أسعار المعيبة الجائرة غالًبا ما ت
العمليات تسھم في ا/نتھاكات التي تصيب حقوق  تلكو/ شك أن . يرھا من المصادر الطبيعيةغا(راضي، والمياه، و

رزق، مثل صغار الف5حين، الصعوبات التي يواجھھا الناس ممن يعتمدون على ا(رض كمصدر لتزيد من اCنسان أيًضا 
حيث إن حجم ھذه ا/ستثمارات الضخمة، إنما يقوض الحق في الغذاء والتغذية لمئات . والجماعات ا(صلية، والرعاة

  .اL/ف من الناس في جميع أنحاء العالم
  

تأتي ضمن  على صعيد آخر، فإن التحركات والقرارات التي تفشل في وضع ا/لتزامات بحقوق اCنسان في ا/عتبار
، وللمرة ا(ولى في التاريخ، تجاوز عدد 2009ففي عام . ا(سباب الرئيسية /ستمرار بل وارتفاع عدد الجوعى في العالم

و/ توجد أية إشارة تدل على أن ھذا العدد غير المسبوق  "البليون نسمة،"الناس الذين يعانون من سوء التغذية حاجز 
معدل التدھور الحالي، سيكون من المستحيل تحقيق أول ا(ھداف  وفقإنه وحيث  .سوف ينخفض في أي وقت قريب

ر يبدون تغي 2015وھي تقليل نسبة من يعانون سوء التغذية على مستوى العالم إلى النصف في عام  اCنمائية لNلفية
  .  وعميق في السياسات والحكم على المستوى الوطني والعالمي يحقيق

 
 Brot für die Weltلعالم من أجل االخبر : ات عديدة، ھيوالتغذية يتم نشره سنوًيا من قبل منظم الحق في الغذاءراصد إن 

 the Interchurch Organization for Development Cooperationللتعاون من أجل التنمية  الكنسية، والمنظمة 

(ICCO)  ومنظمة شبكة معلومات الغذاء أو/ً الدولية ،FIAN International فريقيةCللحق ، وذلك بالشراكة مع الشبكة ا
 المسكوني ، والتحالفDanChurchAid (DCA)، وthe African Network on the Right to Food (ANoRF)في الغذاء، 
 Habitat International ، والتحالف الدولي للموئل the Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) للمناصرة 

Coalition (HIC)نسان عبر ا(مريكتين ، وكCذلك برنامج حقوق اthe Inter-American Platform for Human Rights ،
، والمرصد للحقوق ا/قتصادية وا/جتماعية Democracy and Development (PIDHDD)ومنظمة الديمقراطية والتنمية 

 the People’s ,كة صحة الشعوب ، وحرthe Observatory - Economic, social and cultural rightsوالثقافية 

Health Movement (PHM)منظمة الحقوق والديمقراطية ، و Rights & Democracy (R&D) وا/ئت5ف العالمي ،
 the، والمنظمة العالمية ضد التعذيب the World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)لحركة الرضاعة 

World Organisation Against Torture (OMCT) .يزمع رصد ا(من الغذائي وسياسات التغذية من  راصدال اوھذ
إنفاذ منظور حقوق اCنسان، وأيًضا رصد وتوثيق ا/نتھاكات وا(وضاع التي تزيد من احتمال ا/نتھاكات، وأيًضا عدم 

  .ا/لتزامات بحقوق اCنسان واCخفاقات على مستوى وضع السياسات
  

  :إلى جزئين م من راصد الحق في الغذاء والتغذيةطبعة ھذا العاھذا وتنقسم 
الجزء ا(ول يحتوي على عدد من المقا/ت التي توفر معلومات محدثة حول مختلف ا/ستجابات على مستوى  ) أ

وقد تم ا/ھتمام على مستوى خاص بالحكم . السياسات تجاه ا(زمة المالية العالمية، وأزمات الغذاء والتغذية
 .land grabbingأو ا/ستي5ء على ا(راضي  ا/قتناصاء العالمي ولممارسة العالمي لنظام الغذ

الجزء الثاني يتألف من أمثلة من البلدان، وھو يصور وعلى نحو واضح حا/ت من ا/نتھاكات للحق في الغذاء   ) ب
(راضي ا وھذا العام يركز الراصد تركيًزا رئيسًيا على حا/ت تتضمن أنشطة وممارسات اقتناص. والتغذية

 . وا/ستي5ء عليھا في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا ال5تينية
  
  



 :2010الرسائل الرئيسية لراصد الحق في الغذاء والتغذية للعام 

لمحاربة إلى آليات حكم جديدة  الحاجةإن استجابة المجتمع الدولي (زمة الغذاء والتغذية تبين أن ثمة اتفاق واسع على أن 
أن   Committee on World Food Security (CFS)ح اللجنة المعنية با(من الغذائي العالمي فقد كان Cص5. الجوع

تخلق فرًصا جديدة لمواجھة ا(سباب الرئيسية للجوع وأيًضا توجيه التحركات الدولية نحو استراتيجيات أكثر شمولية 
  . وتأثيًرا من أجل ا(من الغذائي والتغذية

  
  : تحقق ما يلي إذا إص-ح اللجنة المعنية با,من الغذائي العالمي لن يكتب له النجاح إ'غير أن 

أن تكون اللجنة مقبولة لدي الحكومات، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الدولي بوصفھا البرنامج أو المنبر  ) أ(
 ي؛كمجلس لNمن الغذائي العالم –المصمم من أجل التنسيق للسياسات والقرارات 

أن تقوم الحكومات بتنفيذ قرار بلورة إطار استراتيجي عالمي لNمن الغذائي والتغذية من خ5ل عملية تشاركية  ) ب(
 على المستويات الوطنية واCقليمية والعالمية وتقوم على إطار حقوق اCنسان؛

با(من الغذائي أن يتم التصديق على مبدأ المحاسبة عن طريق تأسيس آلية رصد واضحة في اللجنة المعنية  ) ت(
العالمي من شأنھا تقييم السياسات الوطنية والتعاون الدولي باستخدام المؤشرات المقترحة من قبل منظمة ا(غذية 

 وتحديًدا الخطوط التوجيھية الطوعية بصدد الحق في الغذاء الم5ئم؛ ) الفاو(والزراعة 
مع دعم مالي مناسب  2010أكتوبر /ا(ول أن يتم وضع آلية منظمات المجتمع المدني في مكانھا في تشرين ) ث(

 . عملية تشاركية شاملةوفق وكافي و
  

لتعميم التغذية ونشرھا في وينبغي للتغيرات العميقة والضرورية في السياسات أن تجسد أيًضا طريقة جديدة 
من الغذائي، والتغذية، حيث /بد أن يتم النظر إلى المشك5ت المرتبطة با(.ا'ستراتيجيات العالمية للتغلب على الجوع

وھذا ما يتضح لنا عند السعي إلى تناول الحق في الغذاء والتنمية . والصحة وكذلك تتبع مسارھا بطريقة شاملة ومتكاملة
ولعل الطريقة ا(فضل . ، على سبيل المثالAIDS، ومرض نقص المناعة المتكسبة HIV(ناس يعيشون باCصابة بفيروس 

 UN Standingي سياق ا(من الغذائي العالمي ھي تقوية لجنة ا(مم المتحدة المعنية بالتغذية لتعميم أبعاد التغذية ف

Committee on Nutrition (SCN) والتأكد من أن التغذية مازالت موجودة وبأولوية مرتفعة على جدول أعمال اللجنة ،
لجدل الدائر حول مقاربة حقوقية أو قائمة على فض5ً عن ذلك، فإن النموذج الحالي ل. المعنية با(من الغذائي العالمي

  .ا/ستثمار فيما يخص التغذية ينبغي أن تساعد في توضيح وإج5ء المفاھيم وتغيير الممارسات
  

فالعملية التشاركية المتواصلة والتي تھدف إلى تطوير خطوط توجيھية طوعية . يجب وقف ا'ستي-ء على ا,راضي
. ومبادئھا، تعد مبادرة واعدةالطبيعية، والتي تسري على نھج معايير حقوق اCنسان بخصوص حيازة ا(رض والموارد 

ولكن، مازالت ھناك حاجة ماسة إلى عملية من المفاوضات بين الحكومات شبيھة بتلك اCجراءات المتخذة من أجل وضع 
اليابان مقترًحا مختلًفا في اجتماعات  ولقد قدمت. مسودة لتبني الخطوط التوجيھية الطوعية بصدد الحق في الغذاء الم5ئم

مبادئ ا/ستثمار الزراعي المسئول الذي يحترم ، وتم مناقشته في وثيقة G20وقمة العشرين / G8قمة الدول الثمانية 
 ,Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rightsالحقوق ومصادر الرزق والموارد 

Livelihoods and Resources. . حيث تقوم ھذه المقاربة على أوھام التنظيم الذاتي الوظيفي وقد تعرضت /نتقادات
فض5ً عن ھذا، فإن المقرر الخاص لNمم المتحدة حول الحق في الغذاء السيد . شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني

. / تشير حتى بصلة إلى حقوق اCنسان[...] المبادئ ] ھذه[أن : "، أشار قائOlivier De Schutter ً5أوليف ردي شوتر 
  ."ونتيجة لھذا، فإن بعد الحكم ومحاسبة الطرف الخاص والتحكم من قبل جھات مستقلة يكون بعًدا مفقوًدا في ھذه الحالة

  
ھي إ/ تعبيرات وفي النھاية، فإن الجدل الدائر حالًيا حول الحكم، والمحاسبة، والنماذج، والمشاركة، وقضايا ا(رض، ما 

فثمة تحٍد واضح لعملية دمقرطة حكم . الوعي المتزايد بالحاجة إلى تغيير ع-قات القوة في نظام الغذاء العالميعن 
وإدارة النظام الغذائي، وذلك Cلزام الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص بالمسئولية عن تنفيذ التزاماتھا بحقوق 

اذ الخطوات ا(ولى، ولكن الدليل على العزم السياسي الحقيقي للتغيير وإنجاح اللجنة المعنية با(من ولقد تم اتخ. اCنسان
فكثير من الحكومات مازالت ترفض أن يتم رصد أدائھا من قبل مواطنيھا ومن قبل المجتمع الدولي . الغذائي ما زال مفقوًدا

ومن ثم علينا أن نؤثر في عملة التغيير عبر تقوية . وق اCنسانأو أن تكون في وضع المسئولية والمحاسبة وفق قوانين حق
قدرات الناس لكي يكون بمقدورھم استخدام إطار حقوق اCنسان من أجل رصد التحركات وا(عمال الحكومية وما بين 

حدة والتي تزيد من تدھور واستفحال الجوع، وأيًضا تعزيز موقف من يخفف من أيًضا، الحكومات والقطاع الخاص 
ولعل عملية إعادة تحديد ع5قات القوة في النظام الغذائي العالمي تحتاج ب5 شك إلى . الجوع ويقلل من انعدام المساواة

ھم لدي فالناس يزدادون وعًيا يوًما بعد يوم بأن. تقوية مستديمة لشبكات المجتمع المدني العالمي ومشاركتھا في صنع القرار
بغية مسائلة حكوماتھم والمنظمات المعنية ما بين الحكومات المسئولة عن تنفيذ التزاماتھا  فيقومون بتنظيم أنفسھم ،حقوق

  . بحماية، واحترام، وإعمال الحق في الغذاء والتغذية

 
 


