اإلعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية
اعتمده ،يوم  61تشرين الثاني/نوفمبر  ،6791مؤتمر األغذية العالمي
المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 0613د )81-المؤرخ في  69كانون
األول/ديسمبر  ،6790ثم أقرته الجمعية العامة
في قرارها ( 0011د )87-المؤرخ في  69كانون األول/ديسمبر 6791
إن مؤتمر األغذٌة العالمً،
المنعقد بدعوة من الجمعٌة العامة لألمم المتحدة والمكلف بتصور سبل ووسائل ٌستطٌع بها المجتمع الدولً،
ككل ،أن ٌضطلع بإجراء محدد لكل مشكلة الغذاء العالمٌة داخل اإلطار األعم ،إطار التنمٌة والتعاون االقتصادي
الدولً،
ٌعتمد اإلعالن التالً:
اإلعالن العالمً الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذٌة
لما كان ٌدرك:
(أ) أن األزمة الغذائٌة الخطٌرة التً تبتلً اآلن شعوب البلدان النامٌة ،حٌث ٌعٌش معظم الجٌاع وسٌئً التغذٌة
من سكان العالم وحٌث ٌنتج أكثر من ثلثً العالم نحو ثلث أغذٌته -وهذا اختالل فً التوازن ٌنذر بالتفاقم فً
السنوات العشر القادمة -ال تقتصر علً كونها مشحونة باآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة الخطٌرة فحسب ،بل
تشكل أٌضا تهدٌدا خطٌرا ألهم المبادئ والقٌم المرتبطة بالحق فً الحٌاة وبالكرامة اإلنسانٌة ،والمكرسة فً
اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان،
(ب) وأن القضاء علً الجوع وسوء التغذٌة ،الذي أورده إعالن األمم المتحدة الخاص بالتقدم واإلنماء فً
المٌدان االجتماعً بوصفه واحدا من أهدافه ،والقضاء علً األسباب التً تؤدي إلً هذه الحالة ،هما الهدفان
المشتركان لكافة األمم،
(ج) وأن حالة البشر الذٌن ٌعانون الجوع وسوء التغذٌة ترجع أسبابها إلً ظروفهم التارٌخٌة ،وعلً األخص
حاالت عدم المساواة االجتماعٌة ،وخصوصا فً حاالت كثٌرة ،السٌطرة األجنبٌة واالستعمارٌة واالحتالل
األجنبً والتمٌٌز العنصري والفصل العنصري واالستعمار الجدٌد بكافة أشكاله ،التً ال تزال من بٌن العقبات
الكبرى التً تقف فً طرٌق اكتمال تحرر وتقدم البلدان النامٌة وجمٌع الشعوب المعنٌة،
(د) وأن هذه الحالة قد تفاقمت فً السنوات األخٌرة بفعل سلسلة من األزمات التً تعرض لها االقتصاد العالمً،
وال سٌما تردي النظام النقدي الدولً ،والزٌادة التضخمٌة فً تكالٌف الواردات ،وثقل األعباء التً ٌفرضها
الدٌن الخارجً علً مٌزان مدفوعات كثٌر من البلدان النامٌة ،وتزاٌد الطلب علً األغذٌة الذي ٌعزي جزئٌا إلً
الضغط الدٌموغرافً ،والمضاربة ،والنقص فً مدخالت اإلنتاج الزراعً األساسٌة وزٌادة تكالٌف هذه
المدخالت،
(هـ) وأنه ٌنبغً النظر فً هذه الظواهر فً إطار المفاوضات الجارٌة حول مٌثاق حقوق الدول وواجباتها
االقتصادٌة ،وأنه ٌنبغً حث الجمعٌة العامة لألمم المتحدة علً الوصول إلً اتفاق إجماعً علً مٌثاق تعتمده
وٌكون أداة فعالة إلقامة عالقات اقتصادٌة دولٌة جدٌدة علً أساس مبادئ اإلنصاف والعدالة،
(و) وأن البلدان كافة ،كبٌرة كانت أم صغٌرة ،غنٌة أم فقٌرة ،متساوٌة .ولجمٌع البلدان الحق الكامل فً
االشتراك فً وضع القرارات المتعلقة بمشكلة األغذٌة،
(ز) وإن رفاه شعوب العالم ٌتوقف إلً حد بعٌد علً إنتاج وتوزٌع األغذٌة بكمٌات كافٌة ،وكذلك علً إقامة
نظام عالمً لألمن الغذائً ٌؤمن توفر القدر الكافً من األغذٌة بأسعار معقولة فً جمٌع األوقات ،بصرف
النظر عن التقلبات الدورٌة للطقس وتغٌراته المفاجئة ،وبمنأى عن الضغوط السٌاسٌة واالقتصادٌة ،األمر الذي
ٌرتب علً النظام العالمً المذكور ،فً جملة أمور ،تٌسٌر عملٌة إنماء البلدان النامٌة،
(ح) وأن السلم والعدالة ٌشتمالن علً بعد اقتصادي ٌساعد علً حل المشاكل االقتصادٌة العالمٌة ،وتصفٌة
التخلف ،وٌوفر حال دائما ونهائٌا لمشكلة األغذٌة بالنسبة لكافة الشعوب ،وٌكفل لكافة البلدان الحق فً أن تنفذ
برامجها اإلنمائٌة بحرٌة وفعالٌة .وفً سبٌل هذه الغاٌةٌ ،تعٌن القضاء علً التهدٌد بالقوة وعلً اللجوء إلٌها،
وتشجٌع التعاون السلمً بٌن الدول إلً أقصً حد ممكن ،وتطبٌق مبادئ عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول
األخرى ،والتساوي الكامل فً الحقوق واحترام االستقالل والسٌادة القومٌٌن ،وكذلك تحبٌذ التعاون السلمً بٌن

كافة الدول ،بصرف النظر عن نظمها السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة .وسٌفضً المضً فً تحسٌن
العالقات الدولٌة إلً توفٌر ظروف أفضل للتعاون الدولً فً كافة المٌادٌن ،مما سٌمكن ،فً جملة أمور ،من
استخدام موارد مالٌة ومادٌة كبٌرة إلنماء اإلنتاج الزراعً ،وتحسٌن األمن الغذائً العالمً تحسٌنا كبٌرا،
(ط) وأنه ،من أجل إٌجاد حل دائم لمشكلة الغذاءٌ ،نبغً بذل كافة الجهود إلزالة الفجوات المتزاٌدة االتساع التً
تفصل الٌوم بٌن البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامٌة وإلقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد .وٌجب أن ٌكون فً
وسع كافة البلدان االشتراك اشتراكا نشطا وفعاال فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة الجدٌدة بإقامة أجهزة دولٌة
مناسبة تكون ،عند االقتضاء ،قادرة علً اتخاذ التدابٌر الكافٌة إلقامة عالقات عادلة ومنصفة فً التعاون
االقتصادي الدولً،
(ي) وأن البلدان النامٌة تؤكد من جدٌد إٌمانها بأن المسؤولٌة األولٌة عن تأمٌن إنمائها السرٌع تقع علٌها أنفسها.
ولذا تعلن عن استعدادها لالستمرار فً مضاعفة جهودها ،فرادي ومجتمعة ،بغٌة توسٌع تعاونها المتبادل فً
مٌدان اإلنماء الزراعً وإنتاج األغذٌة ،وال سٌما استئصال الجوع وسوء التغذٌة،
(ك) وأنه ٌتعٌن ،بالنظر إلً وجود العدٌد من البلدان التً ال تستطٌع حتى اآلن ألسباب كثٌرة ،أن تواجه
احتٌاجاتها الغذائٌة الخاصة بها ،اتخاذ إجراء دولً عاجل وفعال لمساعدتها ،بمنأى عن الضغوط السٌاسٌة.
وتمشٌا مع أهداف ومقاصد إعالن إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد وبرنامج العمل الذي اعتمدته الجمعٌة العامة
فً دورتها االستثنائٌة السادسة.
فإن المؤتمر ،نتٌجة لذلكٌ ،علن علً المأل ما ٌلً:
 .1لكل رجل وامرأة وطفل حق ،غٌر قابل للتصرف ،فً أن ٌتحرر من الجوع وسوء التغذٌة لكً ٌنمً قدراته
الجسدٌة والعقلٌة إنماء كامال وٌحافظ علٌها ،إن مجتمع الٌوم ٌملك فعال من الموارد والقدرات التنظٌمٌة
والتكنولوجٌا ،وبالتالً من الكفأة ،ما ٌكفً لتحقٌق هذا الهدف ،ولذلك فإن استئصال الجوع هدف مشترك لكافة
بلدان المجتمع الدولً ،وخاصة منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان األخرى القادرة علً المساعدة.
 .2من المسؤولٌات األساسٌة للحكومات أن تعمل معا لزٌادة إنتاج األغذٌة وتوزٌعها علً نحو أكثر إنصافا
وفعالٌة علً البلدان وفً داخلها .وٌتعٌن علً الحكومات أن تشرع علً الفور فً شن هجوم موحد أكبر علً
األمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذٌة ونقص التغذٌة لدي الفئات المستضعفة المنخفضة الدخل .وٌتعٌن
علً الحكومات ،لكً تكفل التغذٌة الكافٌة للجمٌع ،أن ترسم سٌاسات غذائٌة وتغذوٌة مناسبة فً إطار الخطط
العامة لإلنماء االجتماعً واالقتصادي والزراعً ،علً أساس المعرفة السلٌمة بما هو متوفر من الموارد
الغذائٌة وما هو محتمل منها .وفً هذا الصددٌ ،جب التشدٌد علً أهمٌة الحلٌب البشري من الزاوٌة التغذوٌة.
 .3وٌجب التشدٌد علً النواحً اإلنسانٌة لمشاكل الغذاء لدي تناولها أثناء إعداد وتنفٌذ الخطط والبرامج القومٌة
لإلنماء االقتصادي واالجتماعً.
ٌ .4قع علً عاتق كل من الدول المعنٌة أن تعمد ،وفقا لتقدٌرها السٌادي وتشرٌعها الداخلً ،إلً إزالة العقبات
التً تعترض سبٌل إنتاج األغذٌة وإلً توفٌر حوافز مناسبة للمنتجٌن الزراعٌٌن .ومن الجوهري لتحقٌق هذه
األهداف اتخاذ تدابٌر فعالة للتحول االجتماعً االقتصادي تتناول إصالح السٌاسات الزراعٌة والضرٌبٌة
والتسلٌفٌة واالستثمارٌة وإعادة تنظٌم الهٌاكل الرٌفٌة ،كإصالح شروط الملكٌة ،وتشجٌع التعاونٌات اإلنتاجٌة
واالستهالكٌة ،وحشد كامل طاقات الموارد البشرٌة لدي الذكور واإلناث علً السواء ،فً البلدان النامٌة ،فً
سبٌل إنماء رٌفً متكامل وإشراك المزارعٌن الصغار وصٌادي السمك والعمال الذٌن ال أرض لهم فً تحقٌق
األهداف المطلوبة فً مجال اإلنتاج الغذائً والعمالة .وهذا إال أنه ٌلزم االعتراف بما للمرأة من دور هام فً
اإلنتاج الزراعً واالقتصاد الرٌفً فً كثٌر من البلدان ،والعمل علً إتاحة التعلٌم المناسب والبرامج اإلرشادٌة
المالٌة للمرأة علً قدم المساواة مع الرجل.
 .5إن الموارد البحرٌة وموارد المٌاه الداخلٌة أخذت الٌوم تصبح أكثر أهمٌة منها فً أي وقت مضً بوصفها
مصدرا لألغذٌة والرخاء االقتصادي .ولذا ٌجب اتخاذ إجراءات لتشجٌع االنتفاع الرشٌد بهذه الموارد ،وٌفضل
أن ٌكون ذلك لالستهالك البشري المباشر ،من أجل المساهمة فً تلبٌة حاجات كافة الشعوب من األغذٌة.
 .6ومن الواجب أن تستكمل الجهود الرامٌة إلً زٌادة إنتاج األغذٌة ببذل كل محاولة ممكنة من أجل منع التبذٌر
فً األغذٌة بكافة أشكاله.

 .7وبغٌة إعطاء زخم إلنتاج األغذٌة فً البلدان النامٌة ،وال سٌما تلك البلدان األقل نموا واألشد تضرراٌ ،تعٌن
علً البلدان المتقدمة النمو وغٌرها من البلدان القادرة علً ذلك ،أن تتخذ إجراء دولٌا عاجال وناجعا لتزوٌدها
بالمساعدات التقنٌة والمالٌة المتواصلة بشروط مالئمة وبحجم ٌكفً للوفاء باحتٌاجاتها ،علً أساس ترتٌبات
ثنائٌة ومتعددة األطراف .وٌجب أن تخلو هذه المساعدات من أٌة شروط تتنافى مع سٌادة الدولة التً تتلقاها.
 .8وٌتعٌن علً كافة البلدان ،وخاصة البلدان ذات المستوي العالً من التصنٌع ،أن تشجع تقدم تكنولوجٌا إنتاج
األغذٌة ،وأن تبذل جمٌع الجهود لتشجٌع نقل وتكٌٌف وإشاعة التكنولوجٌا المناسبة إلنتاج األغذٌة لمنفعة البلدان
النامٌة .وعلٌها خصوصا ،لتحقٌق هذه الغاٌة ،أن تعمد إلً بذل كافة الجهود لتعمٌم نتائج أعمال األبحاث التً
تقوم بها علً الحكومات والمعاهد العلمٌة فً البلدان النامٌة لتمكٌنها من السٌر قدما باإلنماء الزراعً
المتواصل.
 .9ولضمان الحفاظ المناسب علً الموارد الطبٌعٌة المستخدمة أو التً تصلح لالستخدام إلنتاج األغذٌةٌ ،تعٌن
علً كافة البلدان أن تتعاون من أجل تٌسٌر الحفاظ علً البٌئة ،بما فٌها البٌئة البحرٌة.
 .11وٌتعٌن علً كافة البلدان المتقدمة النمو والبلدان األخرى القادرة علً ذلك أن تتعاون تقنٌا ومالٌا مع البلدان
النامٌة فً جهودها الرامٌة إلً توسٌع الموارد البرٌة والمائٌة الالزمة لإلنتاج الزارعً وإلً ضمان زٌادة
سرٌعة فً توفر المدخالت الزراعٌة كاألسمدة وغٌرها من المواد الكٌمٌائٌة والبذور العالٌة النوعٌة ،واالئتمانات
والتكنولوجٌا ،بتكالٌف منصفة .ومن المهم أٌضا أن تتعاون البلدان النامٌة فٌما بٌنها فً هذا المجال.
 .11وعلً كافة الدول أن تجهد غاٌة الجهد إلعادة تكٌٌف سٌاساتها الزراعٌة ،عند االقتضاء ،بغٌة إعطاء
األولوٌة إلنتاج األغذٌة ،مع االعتراف فً هذا الصدد بالرابطة المتبادلة بٌن مشكلة الغذاء العالمٌة والتجارة
الدولٌة .وعلً الدول المتقدمة النمو ،فً تقرٌرها لمواقفها إزاء برامج دعم المزارع من أجل إنتاج األغذٌة
محلٌا ،أن تضع فً اعتبارها ،قدر المستطاع ،مصلحة البلدان النامٌة المصدرة لألغذٌة ،بغٌة تجنب اإلضرار
بصادراتها ،وإلً جانب ذلكٌ ،نبغً أن تتعاون كافة البلدان فً اتخاذ تدابٌر فعالة للتصدي لمشكلة إضفاء
االستقرار علً األسواق العالمٌة وتشجٌع األسعار المنصفة والمجزٌة عن طرٌق ما ٌناسب من الترتٌبات
الدولٌة ،ولتحسٌن الوصول إلً األسواق عن طرٌق تخفٌض أو إزالة الحواجز الجمركٌة أو غٌر الجمركٌة إزاء
المنتوجات التً تهم البلدان النامٌة ،ولزٌادة حصٌلة صادرات هذه البلدان زٌادة كبٌرة ،ولتسهٌل تنوٌع هذه
الصادرات ،ومن أجل القٌام ،فً المفاوضات التجارٌة المتعددة األطراف ،بتطبٌق المبادئ المتفق علٌها فً
إعالن طوكٌو ،بما فً ذلك مبدأ عدم المعاملة بالمثل والمعاملة األكثر رعاٌة.
 .12وبالنظر إلً أن ضمان توفر كمٌات عالمٌة كافٌة من الموارد الغذائٌة األساسٌة فً جمٌع األوقات ،عن
طرٌق االحتٌاطٌات المناسبة ،بما فً ذلك احتٌاطٌات الطوارئ ،هو مسؤولٌة المجتمع الدولً بأسره ،فإنه ٌتعٌن
علً كافة البلدان أن تتعاون فً إقامة نظام فعال لألمن الغذائً العالمً عن طرٌق ما ٌلً:
 اإلسهام فً تشغٌل النظام العالمً للمعلومات والتحذٌر المبكر بشأن األغذٌة والزراعة، التقٌد باألهداف والسٌاسات والمبادئ التوجٌهٌة الواردة فً مشروع "التعهد الدولً بشأن األمن الغذائًالعالمً" ،كما اعتمده مؤتمر األغذٌة العالمً،
 القٌام ،عند اإلمكان ،بإفراد مخزونات أو اعتمادات لمواجهة االحتٌاجات الغذائٌة الدولٌة الطارئة ،وفقا لما نصعلٌه مشروع "التعهد الدولً بشأن األمن الغذائً العالمً" ،ووضع مبادئ توجٌهٌة دولٌة لتأمٌن تنسٌق هذه
المخزونات واالنتفاع بها،
 اإلسهام فً توفٌر معونة غذائٌة لمواجهة الطوارئ واالحتٌاجات التغذوٌة ،وكذلك لحفز العمالة فً الرٌف عنطرٌق مشارٌع اإلنماء.
وٌنبغً أن تقبل كافة البلدان المتبرعة بمفهوم التخطٌط المسبق للمعونة الغذائٌة وأن تطبقه وتبذل كافة الجهود
لتوفٌر السلع األساسٌة و/أو المساعدات المالٌة ضمانا لتوفر كمٌات كافٌة من الحبوب وغٌرها من السلع
األساسٌة الغذائٌة.
إن الوقت قصٌر ،والعمل العاجل المتواصل أمر حٌوي .ولذا فإن المؤتمر ٌدعو كافة الشعوب إلً العمل
المتكاتف ،من خالل التعبٌر عن إرادتها كأفراد ،وعن طرٌق حكوماتها ومنظماتها غٌر الحكومٌة ،علً إزالة
شبح الجوع المسلط علً الرقاب منذ عصور.
وٌؤكد المؤتمر:

تصمٌم الدول المشتركة علً االستفادة استفادة كاملة من منظومة األمم المتحدة فً وضع هذا اإلعالن وغٌره من
القرارات التً اتخذها المؤتمر موضع التنفٌذ.
_______________________
* حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولٌة ،المجلد األول ،األمم المتحدة ،نٌوٌورك ،1993 ،رقم
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