
 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة يوم األغذية العاملي

 م3162أكتوبر  61 -املنامة

أكتوبر من كل عام بيوم األغذية العاملي، وهو التاريخ الذي  61حتتفي األمم املتحدة يف 

الذي اعتمدته اجلمعية و، م 6491ت فيه منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف عام  ئأنش

ويهدف هذا ، م6404نوفمرب  32تاريخ باملؤرخ  21/01العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار رقم 

التشجيع على توجيه قدر أكرب من اليوم إىل زيادة وعي الرأي العام مبشكلة اجلوع يف العامل، و

تعزيز التضامن الدولي والقطري يف الكفاح ضد واالهتمام إىل اإلنتاج الزراعي يف مجيع البلدان، 

واسرتعاء االهتمام حنو املنجزات املتحققة يف جمالي األغذية  ،جلوع وسوء التغذية والفقرا

 تشجيع التعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية. ووالتنمية الزراعية؛ 

إذ "، والتغذية الغذائي األمن أجل نم مستدامة غذائية نظم:"  وقد مت حتديد شعار هذا العام

 من أهداف اإلمنائية لأللفية.  اأساسي االقضاء على اجلوع يعترب هدف إن

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  (1)البند  -(11)ونصت املادة 

والثقافية على:"تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف 

 حتسني متوالل له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف

من العهد الدولي للحقوق  (2)و)ب( من املادة )أ(   تنيلظروفه املعيشية"، وجاء أيضا يف الفقر

االقتصادية واالجتماعية والثقافية:" حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن 

طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية، 

تكفل أفضل إمناء للموارد  واستحداث أو إلالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة

الطبيعية واالنتفاع بها". و"تأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف ضوء 

االحتياجات، يضع يف اعتباره املشاكل اليت تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا 

 على السواء".  

األمن الغذائي، حتقيق  يففإنها تركز ، م2202 االقتصادية ومملكة البحرين وفق رؤيتها

وتنويع مصادر االسترياد لضمان حتقيق األمن الغذائي، كما أن دول جملس التعاون اخلليجي 

 .تسعى أيضا إىل حتقيق االستدامة الغذائية للجميع، مبا حيقق احلياة الكرمية للمواطن

جه العامل اليوم هو نقص واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تؤكد أيضا أن التحدي الذي يوا

الغذاء، األمر الذي يتطلب تضافر اجلهود احمللية والدولية حملاربة اجلوع والقضاء عليه مبا 



حيقق األهداف اإلمنائية، والعمل على وضع خطط عملية ملواجهة خطر نقص الغذاء، والعمل 

 على حتقيق االستدامة يف التغذية، وحتقيق األمن الغذائي. 

وضع اسرتاتيجيات بعيدة إىل تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اجلهات املعنية يف الدولة و

كتفاء الذاتي للمواطن، من خالل تنويع االاملدى بهدف حتقيق األمن الغذائي، وحتقيق 

املنتجات الغذائية احمللية، وضخ املوارد الالزمة، ودعم تلك املنتجات مصادر االسترياد، وتشجيع 

 اجهة نقص الغذاء يف املستقبل. لية، خللق جمتمع قادر على مواحمل

 

 

 

 


