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 ٦١املعممة خالل انعقاد الدورة ) ١١٤اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل رقم  (٢٤وثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم 

  من القائمة األولية٦١ و ٥٦ يف إطار البندين A/57/47للجمعية العامة لألمم املتحدة طبقا للقرار 

  

       
 االحتاد الربملاين الدويل

 

 

 
 
 

   
 قرار صادر باإلمجاع عن اجلمعية العامة الرابعة عشرة بعد املائة   

 )٢٠٠٦مايو /أيار ١٢نريويب، ( 
  

احلاجــة إىل إغاثــة غذائيــة عاجلــة مــن أجــل مكافحــة ااعــة والفقــر النــامجني عــن   
اجلفاف يف أفريقيا، وإىل مبادرة تتخذها الدول الـصناعية األكثـر تقـدما يف العـامل                

ــد  ــل تق ــة      بتعجي ــدا إىل تلبي ــصد حتدي ــود تق ــذل جه ــارة وإىل ب ــات إىل الق مي املعون
  اليأس والفقرااحتياجات مجاهري السكان اليت يستبد 

 
  الرابعة عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل،إن اجلمعية العامة 
 اســتمرار النــشاط املكثــف مــن جانــب الطبيعــة والبــشر   إزاءإذ يــساورها بــالغ القلــق 

 أدى لإلخالل بالتوازن البيئي ومن مث إىل تآكل أرصدة البيئة العاملية، امم
 أن اآلثار السلبية النامجة عن العوملة وعن زيادة الـسكان والزيـادة املطـردة               وإذ تالحظ  

يف الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة املدفوعــة بالرتعــات االســتهالكية إمنــا تــشكل أخطــارا بعيــدة   
 لوجي،املدى على النظام اإليكو

 أن أفريقيا تواجه على وجه اخلـصوص التحـدي احلقيقـي املتمثـل يف               وإذ تالحظ أيضا   
تفاقم مستويات الفقر وتدهور البيئة ممـا أدى بـدوره إىل تفـاقم آثـار الفيـضانات وتآكـل التربـة                   
والتصحر، مع ما أعقب ذلك من دمار مناطق جتمع املياه وبالتـايل إىل إمـدادات مائيـة ال ميكـن       

 يل عليها يف خدمة األغراض املرتلية أو الصناعية أو الزراعية،التعو
 احلاجة إىل اإلغاثـة العاجلـة مـن األغذيـة مـن أجـل مكافحـة ااعـة والفقـر               وإذ تدرك  

 النامجني عن اجلفاف، وقد أصبحا جيتاحان مناطق واسعة من أفريقيا،
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امة مـن أجـل مكافحـة     حاجة أفريقيا إىل اسـتراتيجيات للتنميـة املـستد        وإذ تدرك أيضا   
ااعة والفقر بدال من اعتمادها على اإلغاثـة الغذائيـة كلمـا حلـت عليهـا الكـوارث وأصـابتها                    

 يف هذا املضمار إىل الغايات اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت تـستهدف أمـورا                وإذ تشري النوازل الطبيعية،   
 شىت من بينها إحراز شوط شاسع يف جمال احلد من الفقر،

 مــن ضــرورة اتبــاع ــج متعــدد القطاعــات إزاء التنميــة املــستدامة  بينــةوإذ هــي علــى  
حبيث ال يشمل فحسب إنتاجا مستداما من األغذية، بل يضم كذلك األخـذ بأسـاليب احلكـم             
الرشيد، واحترام حقوق اإلنـسان، والقـضاء علـى الفـساد، وتطـوير اهلياكـل األساسـية وإتاحـة                   

 قيق أمن السكان،لتواصل مع اتمعات احمللية وحتاسبل 
 إىل أن احلق يف الغذاء هو حق أساسي مـن حقـوق اإلنـسان والتـزام واجـب       وإذ تشري  

وراسـخ يف إطـار القـانون الـدويل ومبـدأ معتــرف بـه يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنــسان، ويف          
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ويف طائفــة متنوعــة مــن         

 ك األخرى،الصكو
 بأن املرأة يف أفريقيا تضطلع بدور أساسي وال سيما يف قطاع الزراعة ومـن               وإذ تسلم  

 ،يمث فإن متكني املرأة يسهم بصورة ملموسة يف حتسني األمن الغذائ
 أن الـديون اخلارجيـة املـستحقة علـى معظـم الـدول األفريقيـة تـشكل عقبـة                    وإذ تدرك  

 الديون، حيثما يتحقق، يؤدي إىل إطـالق مـوارد إضـافية    كأداء أمام التنمية، وإن ختفيف عبء    
ة لــدعم بــرامج األمــن الغــذائي وغريهــا مــن الــربامج املنفــذة يف جمــاالت مــن قبيــل التعلــيم    لــطائ

 والصحة يف كثري من بلدان أفريقيا،
 أن أكثر بلدان العامل الصناعية تقدما قادرة على التعجيـل باملعونـة املقدمـة               وإذ تالحظ  
 إىل االلتزامــات وإذ تــشريرة خلدمــة الغــرض الفــوري املتمثــل يف اإلغاثــة مــن ااعــة،   إىل القــا

العديدة اليت تعهدت ا تلـك البلـدان يف حمافـل شـىت مـن بينـها توافـق آراء مـونتريي والغايـات                        
 اإلمنائية لأللفية وإعالن نيويورك بشأن اإلجراءات املتخذة ملكافحة اجلوع والفقر،

قرارات العديـدة الـيت صـدرت يف الـسابق عـن االحتـاد الربملـاين الـدويل               إىل ال  وإذ تشري  
بــشأن الكــثري مــن القــضايا املتــصلة بااعــة والفقــر وال ســيما القــرار املتعلــق بــاحلق يف الغــذاء،   

 ،١٩٩٦الصادر يف املؤمتر السادس والتسعني لالحتاد الربملاين الدويل املعقود يف بيجني يف عام 
 من أجل زيـادة اإلمـدادات مـن املـساعدات الغذائيـة املقدمـة               اراتوجه نداء ح   ‐ ١ 

 باحلكومـات أن    ويـب يف حاالت الطوارئ إىل الدول املتضررة من جـراء اجلفـاف يف أفريقيـا               
تتوخى جمتمعة حتقيق األهداف الواردة يف النـداءات املتكـررة الـصادرة عـن الوكـاالت الدوليـة                  

 جل هذه املساعدة؛وخباصة برنامج األغذية العاملي من أ
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اختاذ تدبري مالئم من أجـل تيـسري سـبل الوصـول            على   احلكومات املعنية    حتث - ٢ 
 إىل املناطق املتضررة مبا من شأنه التعجيل بتوصيل اإلمدادات الغذائية ويكفل األمن؛

 مجيــع األطــراف أن تــضمن عــدم اســتخدام بــرامج اإلغاثــة الغذائيــة        تناشــد - ٣ 
 غذية على من حيتاجوا دون تدخل سياسي؛ألم توزيع األغراض سياسية وأن يت

 بــأن تتــوىل برملانــات القائمــة يف البلــدان املتــضررة رصــد تنفيــذ بــرامج  توصــي - ٤ 
اإلغاثـــة الغذائيـــة وتـــدعوها إىل تقـــدمي تقـــارير عمـــا تتوصـــل إليـــه يف هـــذا الـــشأن إىل االحتـــاد 

 الدويل؛ الربملاين
ــة  يــب - ٥  ــدان املعني ــذل قــصارى  حبكومــات البل ــات   أن تب ــذ الغاي جهــدها لتنفي

اإلمنائية لأللفية وخباصة تلك املتصلة باحلد من الفقر، وأن تتبع هلذه الغاية استراتيجيات التنميـة               
 املستدامة؛
ــني      تؤكــد - ٦  ــشمول يف األجل ــذه االســتراتيجيات بال ــسم ه ــى ضــرورة أن تت  عل

 واحتـــرام حقـــوق اإلنـــسان، املتوســـط والطويـــل وحبيـــث ـــدف إىل تعزيـــز احلكـــم الـــصاحل،  
واستئصال شأفة الفـساد واإلنتـاج املـستدام لألغذيـة، وتطـوير اهلياكـل األساسـية وتيـسري سـبل                 

  تكفل بصورة أهم أمن السكان؛كماالتواصل مع اتمعات احمللية 
 البلــدان األفريقيــة إىل وضــع سياســات مــن أجــل تيــسري مــشاركة املــرأة تــدعو - ٧ 

 يف احلياة السياسية واالقتصادية مبا يتـيح هلـا املـسامهة يف تنميـة بالدهـا      على حنو كامل ومتكافئ  
 ويف اإلفادة من هذه التنمية؛

ىل اختـاذ التـدابري الكفيلـة بتعزيـز ومحايـة حيـازة             إ البلدان األفريقيـة     تدعو أيضا  - ٨ 
خـالل  األرض وخاصة فيما يتعلق بالنساء والفقراء والشرائح احملرومة مـن اتمـع، وذلـك مـن                 

التــشريعات والــربامج الــيت حتمــي احلــق الكامــل واملتــساوي يف امــتالك األرض وغريهــا مــن          
طـراد إقـرار    الاملمتلكات، مبا يف ذلك احلق يف اإلرث طبقا للمبادئ التوجيهية االختيارية دعما             

ــم املتحــدة يف        ــة لألم ــة والزراع ــه منظمــة األغذي ــذي اعتمدت ــذاء الكــايف ال ــشريناحلــق يف الغ  ت
 ؛٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 اتمــع الــدويل إىل أن يــؤازر مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتــسني تــدعو كــذلك - ٩ 
سبل احلصول على التعليم والتـدريب املهـين جلميـع سـكان املنـاطق الـيت اجتاحهـا الفقـر، علـى                      

 أساس أن هذا األمر هو أجنع التدابري الكفيلة باحلد من الفقر يف األجل الطويل؛
ــاطق    أيــضايــب  - ١٠  ــصراعات يف املن ــسر ســبل فــض ال ــة أن تي  باحلكومــات كاف
  ومبا يضمن حتقيق األمن اإلنساين؛ةاملتأثر
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ــاء بعــض       حتــث - ١١  ــى إ ــضررة عل ــاطق املت ــايل املن ــشجيع أه ــى ت ــات عل  احلكوم
 املمارسات اليت من شأا إذكاء روح العداوة مبا يف ذلك سرقة املاشية؛

ة أن حتترم االلتزامات الـيت تعهـدت ـا بتقـدمي املـساعدة               البلدان املتقدم  تناشد - ١٢ 
 إىل التعجيل يف هذا الصدد بتنفيذ الغايات اإلمنائية لأللفيـة وإعـالن             وتدعوها البلدان النامية    إىل

 نيويورك بشأن اإلجراءات املتخذة ملكافحة اجلوع والفقر؛
لـى مـساعداا     البلـدان املتقدمـة علـى أن تـضفي زيـادات سـخية ع              حتث بقـوة   - ١٣ 

املاليــة وخباصــة مــا يــتم مــن خــالل املــصادر املبتكــرة لتمويــل التنميــة ولغــرض يتمثــل حتديــدا يف  
حتسني الصناعات الزراعية يف البلدان املتضررة بغية تعزيز إنتاج األغذيـة ومـن مث ضـمان األمـن                

 الغذائي؛
 بالنـسبة جلميـع      البلدان املتقدمة إىل توسـيع وتنفيـذ بـرامج إلغـاء الـديون             تدعو - ١٤ 

 البلدان األفريقية املتأثرة من ااعة النامجة عن اجلفاف؛
 املؤسـسات املعنيـة الدوليـة واملتعـددة األطـراف إىل اسـتعراض سياسـاا                تدعو - ١٥ 

ن أال يكون من بينها ما يعوق أو يقوض السياسات اليت تتبعهـا البلـدان لـضمان                 اوبراجمها لضم 
 األمن الغذائي؛

 البلدان املتقدمة أن تعمل تدرجييا على إاء مجيع أشـكال الـدعم الـذي               دتناش - ١٦ 
تقدمه على الصادرات الزراعية وإىل تقليل مبالغ الدعم احمللي املقدم للزراعة بصورة تـؤدي إىل               

 تشويه التبادل التجاري مع فتح أسواقها أمام أفقر بلدان العامل؛
، إىل زيـادة   األمم املتحدة للبيئة برنامج، وخباصة    املتحدة األمم وكاالت   تدعو - ١٧ 

ــا       مــا تقدمــه مــن أمــوال، وإىل اختــاذ تــدابري أخــرى ملكافحــة التــدهور البيئــي املتفــاقم يف أفريقي
 سيما يف املناطق املتضررة من جراء اجلفاف وااعة؛ وال

 االقتــصادية يف - األفريقيــة علــى تعزيــز التنميــة االجتماعيــة ات الربملانــتــشجع - ١٨ 
ملناطق املتأثرة من اجلفاف وااعة وهي اليت تعاين من التهميش يف أغلب األحيان، عن طريـق                 ا

  تدابري إدرار الدخل؛هاسلسلة من التدابري املتخذة يف جمال التشريعات وامليزانيات مبا في
ــدعو - ١٩  ــم تـ ــدة األمـ ــرار    املتحـ ــذ قـ ــع التنفيـ ــضع موضـ ــةإىل أن تـ ــة اجلمعيـ  العامـ

حبيـث يتـسىن التعجيـل      ) والقضاء علـى الفقـر    (ء صندوق التضامن العاملي      بشأن إنشا  ٥٧/٢٦٥
ــة، و   ــوارد املالي ــدمي امل ــشجع     تناشــدبتق ــة وأن ت ــذ الالزم ــشريعات التنفي ــصدر ت ــات أن ت  الربملان

حكومات كل منها على اإلسهام يف تلك املوارد مبا يتـيح للبلـدان األفريقيـة أن تـصبح مكتفيـة                    
 . الغذائيذاتيا وأن تضمن حتقيق أمنها

 


