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  موجز

فالتعـاون  .  اإلمنائي واملعونة الغذائية يف إعمال احلق يف الغـذاء         يبحث هذا التقرير إسهامات سياسيت التعاون       
اإلمنائي واملعونة الغذائية يشكالن بازدياد سلسلة متصلة بدءاً بالتدخالت الرامية إىل تقدمي الدعم الطويل األجل لألمن                

ن على السواء موضع تـدقيق      وقد كانت هاتان السياستا   . الغذائي وانتهاًء باالستجابة القصرية األجل حلاالت الطوارئ      
كما يقدم هذا التقرير عدداً من االقتراحات املتعلقة بطريقـة          . مها حتتاج إىل إصالح   كلتامتزايد يف السنوات األخرية، و    

غـذاء  الإعادة توجيه هاتني السياستني حبيث تتضمنان بطريقة أفضل منظوراً قائماً على احلق اإلنساين يف احلصول على                 
حتديد األدوات اليت تستند إليهـا      مستوى  مستوى تعريف التزامات الدول املاحنة، و     :  هي ،ة مستويات  على ثالث  كايفال

ويعمل هنج حقوق اإلنسان يف جوهره علـى حتويـل          . هاتان السياستان، ومستوى تقييمهما هبدف حتسينهما املستمر      
يف هناية املطاف ستفيد يت ت تضطلع فيها اجلهات الالعالقة اليت كانت ثنائية بني اجلهات املاحنة والشركاء إىل عالقة ثالثية       

 إلعمال احلق اإلنساين يف احلصول على وتنشأ عن اعتبار تقدمي املعونة اخلارجية وسيلةً  . هاتني السياستني بدور فعال   من  
ستفيدة هي  احلكومات املاحنة والشريكة جهات مكلفة مبهام وأن اجلهات امل        فيها أن   فترض  ُي آثار عملية و   كايفالغذاء  ال

  .صاحبة حقوق
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  مقدمة -  أوالً
يعرض املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أوليفييه دو شاتر تقريره األول على جملس حقوق اإلنسان عمـالً                    - ١

، ركز على إدراج منظور احلق يف الغـذاء  ٢٠٠٨مايو / أيار١ومنذ تويل املقرر اخلاص منصبه يف    . ٧/١٤  اجمللس بقرار
وقدم أيضاً تقريراً أولياً إىل اجلمعية العامة يوجز فيـه          . )١(تلف املنتديات يف عمليات التصدي ألزمة الغذاء العاملية يف خم       

انظـر الوثيقـة    ( منظمـة التجـارة العامليـة        لـدى ، وقـام مبهمـة      )A/63/278انظر الوثيقـة    (هنجه إزاء الوالية    
A/HRC/10/5/Add.2 .(ويتناول هذا التقرير)إعمال احلق يف الغذاء حبث إسهام التعاون اإلمنائي واملعونة الغذائية يف)٢ .  

وميثل التعاون اإلمنائي جانباً من جوانب االلتزام باملساعدة والتعاون الدوليني الذي قد يتضمن، علـى سـبيل           - ٢
فهنـاك  . ويف السنوات األخرية، ُوجهت انتقادات إىل التعاون اإلمنائي من زوايا عديدة    . )٣(املثال ال احلصر، نقل املوارد    

 تتحكم فيها اجلهات املاحنة حتكماً شديداً واجتاهها من القمة إىل القاعدة، ولذلك فهي ال تلم إملاماً                 من يرفضه ألنه أداة   
وُينظر أيضاً إىل ميل اجلهات املاحنة إىل فرض طلبات خمتلفة على املتلقني بدون . )٤(كافياً بآراء اجلهات املستفيدة األخرية
 على  ،ت أو وكاالت حكومية دولية أو منظمات غري حكومية خاصة         حكومااملاحنة  تنسيق، سواء أكانت هذه اجلهات      

ونـدد  . أهنا تفرض عبئاً ثقيالً على القدرات اإلدارية للحكومات الشريكة، وهو ما يؤدي إىل نتائج دون احلد األمثل                
تخدام املعونـة  آخرون بسوء إدارة احلكومات املتلقية للمعونة مشريين إىل أن سوء احلوكمة كثرياً ما يؤدي إىل عدم اس   

وقد حظـي   . ، اعُتمد إعالن باريس بشأن فعالية املعونة كمحاولة لتحسني نوعيتها         ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢ويف  . بفعالية
 منظمة دولية، مبا يف ذلك ستة مصارف إمنائية إقليمية والبنـك    ٢٧ حكومة واملفوضية األوروبية و    ١٢٢اإلعالن بتأييد   

وتركز االلتزامات الواردة يف    . امليدان االقتصادي وعدد من املنظمات غري احلكومية      الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف      
 والتنسيق واإلدارة من أجل حتقيق النتـائج        متلك القرار واملواءمة  يف  لة  مث املت إعالن باريس على املبادئ اخلمسة الرئيسية     

ت املعونة اليت تتحكم فيها اجلهات املاحنـة إىل      وتشكل هذه املبادئ منعطفاً للتحول من استراتيجيا      . شتركةواملساءلة امل 
تلك القائمة على أساس االحتياجات، وهي تؤكد احلاجة إىل تقييم أداء اجلهات املاحنة، وبوجه خاص فيمـا يتعلـق                   

 ويف هذا التقرير يرى املقرر اخلاص أن هناك إمكانية لزيـادة          .  وأداء شركائها على حد سواء     ،بتنسيق املعونة والتنبؤ هبا   
غـذاء  السيما مبراعاة احلق اإلنساين يف احلصول على  إذا أدرج يف إطار حلقوق اإلنسان، وال     عملياً  بلورة إعالن باريس    

  . )٥( آثار هذا النهجالكايف، كما يبحث املقرر

                                                      

 .A/HRC/9/23انظر بوجه خاص تقرير املقرر املقدم إىل اجمللس،  )١(

 .org.srfood.www://http: ميكن االطالع على نسخة من التقرير مستفيضة وموثقة بالكامل على العنوان التايل )٢(

 .A/63/278 من الوثيقة ١٢-١١ر الفقرتني انظ )٣(

 W. Easterly, The white man’s burden : Why the West’s efforts to aid the rest: انظر على سبيل املثـال  )٤(

have done so much ill and so little good, Oxford, Oxford University Press, 2006, and other works by the  
same author. 

 ٦٦-٦٥ والفقرتني ٤٨-٤٥، الفقرات )٢٠٠٧فرباير /شباط ٧ (A/HRC/4/WG.2/TF/2نظر أيضاً الوثيقتني ا )٥(
 .٤٠-٣٦، الفقرات )٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤( A/HRC/8/WG.2/TF/2و
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فقد وجهت انتقادات إىل املعونة الغذائية كوهنـا تنـشئ          . وكانت املعونة الغذائية أيضاً موضع فحص دقيق        - ٣
وقـد سـاعدت    . حيتمل أن ختل باألسواق احمللية، وكوهنا ختل بأمناط املبادالت التجارية         و ، جديدة من التبعية   أشكاالً

ويف الوقت نفسه، جيـب  . )٦(لمعونة الغذائيةل االنتقاد ا هذةالتغيريات اليت أُدخلت يف العقدين املاضيني على ختفيف حد     
وترى اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . ت الطوارئأن تؤدي املعونة الغذائية دوراً حامساً يف حاال

أن الدول تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل توفري اإلغاثة  
 الغذائية عندما تـستند إىل عمليـات   وميكن للمعونة. )٧(يف حاالت الكوارث واملساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ     

 أيضاً يف سـياقات خارجـة عـن حـاالت     اً هاماً دورؤديتقييم االحتياجات اخلاصة وتكون ذات هدف حمدد أن ت   
 يف  تيح، فإهنا ت  )٨(وعلى الرغم من تراجع املعونة الغذائية الدولية من حيث احلجم يف السنوات القليلة املاضية             . الطوارئ

 ماليني طن من السلع الغذائية يف العام تقدر تكلفتها مبـا            ١٠ مليون شخص حمتاج، حوايل      ٢٠٠ الوقت الراهن لنحو  
وتطرح أسئلة بانتظام عن طرق اجلمع بني عمليات االستجابة         .  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٢جمموعه  

ية واألمن الغذائي يف البلدان املتلقية للمعونة       وضرورة التشجيع على تطوير األسواق الغذائية احملل       )٩(يف حاالت الطوارئ  
من وهناك توافق يف اآلراء متزايد بشأن استصواب إتاحة مرونة أكرب، مبا يف ذلك عن طريق استخدام حتويالت . الغذائية

ائية اليت تقـدم    وبشأن أمهية املعونة الغذ   ،  )١٠(التحويالت النقدية أو حتويالت القسائم     أوحملياً أو إقليمياً    مشتراة  األغذية  
  .لكن هذه االلتزامات مل تنفذ من الناحية العملية. مقترنة باستراتيجية خروج واضحة لتفادي التبعية

ويف إطار اجملال الواسع للتعاون الدويل، جيري يف الوقت الراهن استعراض املساعدة اإلمنائية واملعونة الغذائيـة                  - ٤
.  أيضاً احلاجة امللحة إىل إصالحهما     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ة اليت وقعت يف عامي      وقد أكدت أزمة الغذاء العاملي    . على السواء 

املنتدى الرفيع املستوى املعـين بفعاليـة املعونـة         يف أكرا   قد  ، عُ ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤ إىل   ٢ويف الفترة املمتدة من     
وفيما خيص املعونة   . يقهواستعرض إعالن باريس بشأن فعالية املعونة واعتمد برنامج عمل يرمي إىل تسريع تنفيذه وتعم             

 فرصة فريدة من نوعها ملراجعة اآلليات احملددة يف إطار اتفاقية املعونـة الغذائيـة               ٢٠٠٩الغذائية، ميكن أن يتيح عام      
الدويل، وهي تتضمن التزامات الـدول األطـراف بتقـدمي    احلبوب  كعنصر من عناصر اتفاق    ١٩٦٧املعتمدة يف عام    

                                                      

 .WFP, Food Aid Flows 2007انظر على سبيل املثال  )٦(

 .٣٨، الفقرة E/C.12/1999/5الوثيقة  )٧(

 ٢٠٠٦ ماليني طن يف عام      ٦,٩ مليون طن إىل     ١٥مجايل حجم املعونة الغذائية من      ، اخنفض إ  ١٩٩٩منذ عام    )٨(
 يف املائة من ٢٠نسبته   ففي الستينات كانت املعونة الغذائية متثل ما؛وهذا استمرار الجتاه أوسع. ٢٠٠٧ ماليني طن يف عام ٥,٩و

 .Christopher B. Barrett and Daniel G ( يف املائة٥ حنو ٢٠٠٥جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية، وبلغت نسبتها يف عام 

Maxwell, Food Aid after Fifty Years : Recasting its Role, London and New York, Routledge, 2005.( 

 يف  ١٨وقد ارتفعت هذه النسبة من      .  يف املائة من املعونة الغذائية حلاالت الطوارئ       ٦٠يستخدم ما يزيد على      )٩(
 .١٩٩٠ائة يف عام امل

شحن السلع األساسية اليت مصدرها البلـدان       ) أ: ( للمعونة الغذائية هي   باينةيلزم التمييز بني ثالث طرائق مت      )١٠(
قسائم أو حتويالت   ) ج(؛  )تمويل املاحنني ب ةسدداملالتحويالت الغذائية   (املعونة الغذائية النقدية    ) ب(؛  )التحويالت الغذائية (املاحنة  
 ).سديد تتيح للجهات املتلقية احلصول على الغذاء من السوق احملليةصكوك ت(نقدية 
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وقد سجلت نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للزراعة والقطـاع          . )١١(ة غذائية كميات معينة من الغذاء كمعون    
هناك توافق يف اآلراء يف الوقت احلاضر على أن هذا االجتـاه  لكن  ، ٢٠٠٧ و١٩٨٠الريفي هبوطاً حاداً ما بني عامي  

وقد بينت األزمة   .  يف هذا الصدد   أن السنوات القليلة املقبلة ستكون شاهدة على زيادة كبرية        يؤمل  جيب أن يعكس، و   
بوضوح استمرار أمهية املعونة الغذائية يف سياق زادت فيه تبعية البلدان للواردات من أجل إطعام سكاهنا زيادة كـبرية                   

  .يف الوقت الذي تزداد فيه أسعار السلع األساسية الغذائية تقلباًوعلى مدى العقدين األخريين، 

فالدول املاحنة بتعاوهنا على املستوى الدويل، سواء من خالل سياساهتا . تقرير بسيطوالطرح املعروض يف هذا ال  - ٥
 ال تفي باالحتياجات البشرية األساسية فحسب بل تسهم أيضاً يف إعمال احلق ،للتعاون اإلمنائي أو تقدمي املعونة الغذائية

 أوالً معرفة ما إذا كانت الدول ملزمـة  :يوحيتمل أن يكون لذلك ثالثة آثار ه . اإلنساين يف احلصول على غذاء كاف     
وجـوب أن  وثانيـاً  .  يف بعض الظروف أو على بعض املستويات    ،بتقدمي املساعدة الدولية، مبا يف ذلك املعونة الغذائية       

مبادئ املشاركة والشفافية   أن حتترم    أي   ،طريقة تقدمي املساعدة الدولية ضرورة إسهامها يف تنفيذ احلق يف الغذاء          تراعي  
سـياق  ىل سبل االنتصاف، يف     إصول  وواملساءلة وعدم التمييز، إضافة إىل أنه يتعني، بناء على ذلك، مراعاة إمكانية ال            

وثالثاً ينبغي تقييم فعالية املساعدة املقدمة على حنو منتظم بقياس          . تنفيذ سياسات التعاون اإلمنائي وتقدمي املعونة الغذائية      
  .ال احلق يف احلصول على غذاء كافمسامهة السياسات القائمة يف إعم

   التزام تقدمي املعونة-  ثانياً
ذكرت البلدان املاحنة أن املسامهات املقدمة، سواء يف جمال التعاون اإلمنائي أو يف جمال املعونة الغذائية، إمنا تقدم   - ٦

تنفيذ عند  ن حقوق اإلنسان    ومع ذلك ال ميكن هلذه البلدان أن تتجاهل التزاماهتا مبوجب قانو          . على أساس طوعي حبت   
سيما عندما تقطع على نفسها  وهناك أيضاً حاالت قد يكون من واجبها فيها املساعدة، وال    . ني اجملال ينسياساهتا يف هذ  

  . باملعونةالتزامات هلذا الغرض، ومن شأن التنصل من تلك االلتزامات أن ينتهك مبدأ قدرة الدولة املتلقية على التنبؤ

  لتزامات تقدمي املعونة حتديد ا-  ألف

ـ  من األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية، هدفاً ميكن أن                ٨ميثل اهلدف     -٧ سهم يف  ُي
وال تزال مستويات املعونة املقدمة كما هو واضح غري         . التزام البلدان املاحنة باملساعدة اإلمنائية الرمسية     رفع مستوى   حتقيقه  
 يف غلينيغلز باململكة املتحدة لربيطانيا      ٢٠٠٥لبية األهداف احملددة يف مؤمتر قمة جمموعة الثمانية الذي عقد يف عام             كافية لت 

، وهو ما سيقتضي زيادة حجـم املـساعدة   ٢٠٠٥العظمى وآيرلندا الشمالية، ويف مؤمتر القمة العاملي الذي عقد يف عام   
بأسعار ( ٢٠٠٤ باملقارنة بعام    ٢٠١٠ر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول عام         مليار دوال  ٥٠اإلمنائية الرمسية مبا قيمته     

وعلى الرغم من االلتزامات املتكررة اليت أعيد تأكيدها مرة أخرى يف إعـالن             ). ٢٠٠٤السوق وأسعار الصرف يف عام      
ملطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال ا"ويف   ،)١٢(األلفية، ويف توافق آراء مونتريي    

                                                      

األطراف يف اتفاقية املعونة الغذائية هي األرجنتني وأستراليا وسويسرا وكندا والنرويج والواليـات املتحـدة                )١١(
 .١٩٩٩يوليه / متوز١ النفاذ يف من االتفاقية حيزاحلالية وقد دخلت النسخة . واليابان إضافة إىل اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

 يف مـونتريي    ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢الوثيقة اخلتامية لتقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة املعتمـدة يف            )  )١٢(
 .A/CONF/198/3باملكسيك، 
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 األغذيـة   املبادئ التوجيهية ملنظمـة   ( )الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       اليت وضعتها    "األمن الغذائي القطري  
 يف  )١٥(، فقد أخفقت البلدان املتقدمة يف معظمهـا       )١٤( بشأن متويل التنمية   ٢٠٠٨ويف إعالن الدوحة لعام     ،  )١٣ ()والزراعة

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل البلـدان          ٠,٧ق األهداف احملددة املتمثلة يف تقدمي مساعدة إمنائية رمسية نسبتها           حتقي
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل أقل البلدان منوا٠,٢ً إىل ٠,١٥ من نسبتهاتتراوح النامية وأخرى 

بأن يقومـوا، منفـردين أو      " ة التزاماً على مجيع أعضاء األمم املتحدة      ويفرض ميثاق األمم املتحدة بصفة عام       - ٨
 ٥٥انظر املـادتني    (يف مجلة أمور منها إعمال حقوق اإلنسان        " مشتركني، مبا جيب عليهم من عمل بالتعاون مع اهليئة        

ق اإلنسان األخرى   وال حيدد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال صكوك حقو           ). ٥٦و
بيد أن ذلك ال يعين القول إن هذا االلتزام معدوم بل           . )١٦(تصل إليها الدول يف تقدمي املعونة     بعينها فينبغي أن    مستويات  

ووفقاً للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       . )١٧(وحيتاج إىل مزيد من التوضيح    " بالقصور"إنه ال يزال يتسم     
أن تتخذ اخلطوات الالزمة الحترام التمتع باحلق يف الغذاء يف بلدان أخرى،         ]يف العهد [للدول األطراف   والثقافية، ينبغي   

وباملثل أشارت اللجنـة يف      .)١٨(ولتوفري املساعدة الالزمة عند الطلب    وحلماية ذلك احلق، ولتيسري احلصول على الغذاء        
حسب توافر  "على مستوى من الصحة ميكن بلوغه إىل أنه          للحق يف التمتع بأ    ٢٠٠٠التعليق العام الذي كرسته يف عام       

سيما الدول اليت هي يف موقع ميكنها من مساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا األساسية  وال[ل املوارد، ينبغي للدو 
ـ          ]وغريها من االلتزامات مبوجب العهد     ية يف بلـدان     أن تسهل الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات الصحية األساس

بدأ يتبلور  اً يف اآلراء    ـويبدو أن توافق  . )١٩("وأن توفر املساعدة الضرورية عند االقتضاء     أخرى، أينما كان ذلك ممكنا      
  . على األقلفيما يتعلق بثالثة شروط

بالتحرك بأكرب قدر ممكـن مـن       "وأول هذه الشروط هو أن العهد يفرض التزاماً على مجيع الدول األطراف               - ٩
وعالوة علـى   . حنو اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على غذاء كاف             " ة والفعالية السرع

اختاذ أية تدابري تراجعية تعمدية يف هذا الشأن سوف يتطلب دراسة متأنية للغاية وسوف يلزم تربيره تربيراً                 "ذلك، فإن   
عهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقصى مـا هـو متـاح مـن              تاماً باإلشارة إىل كامل احلقوق اليت ينص عليها ال        

                                                      

 تـشرين   ٢٣ يف   )املبـادئ التوجيهيـة   " (طوط التوجيهية الطوعية  اخل"اعتمدت  ؛  ١٢الفصل الثالث، الفقرة     )١٣(
 . بلداً ممثالً يف اجمللس العام ملنظمة األغذية والزراعة١٨٧ من قبل ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 .٤٣، الفقرة A/CONF.212/L.1/Rev.1الوثيقة  )١٤(

 : يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وهـي ٠,٧جتاوزت مخسة بلدان اهلدف احملدد يف األمم املتحدة الذي يبلغ           )١٥(
 .الدامنرك والسويد ولكسمربغ والنرويج وهولندا

يف يشري إىل أن االلتزامات املتكررة للبلدان املتقدمة املتمثلة يف تقدمي مستويات معينـة              الباحثني  بيد أن بعض     )١٦(
 . ميكن يف الوقت املناسب بلورهتا يف القانون الدويل العريف،سيما لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ملساعدة، والا

 A. Sen, “Human rights and development”, in B. Andreassen and St. Marks, Development as aانظر  )١٧(

Human Right, Harvard University Press, Cambridge, 2006, chap. 2. 

 .٣٦الفقرة ، E/C.12/1999/5الوثيقة  )١٨(

 .٣٩الفقرة ، E/C.12/2000/4الوثيقة  )١٩(
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ولذلك، ينبغي للدول املتقدمة على األقل أن حترز تقدماً ملموساً حنو اإلسهام يف اإلعمال الكامل حلقـوق             . )٢٠("موارد
من قبـل   لقائمة  ااإلنسان بدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومات يف البلدان النامية، وينبغي هلا أال ختفض مستويات املعونة                

وينبغي أن يعامل كل تراجع يف مستوى       . نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل     تعادل  احملسوبة كمساعدة إمنائية رمسية     و
  .اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويلمفترض بالكامل، كانتهاك إذا مل يربر  ،املعونة

وحىت وإن كانت ال تزال تستند إىل قرارات طوعية تتخذها          . ييزيةوثانياً، ينبغي أن تكون املساعدة املقدمة غري مت         -١٠
جذور سياسية  من مصاحل ذات    لجهات املاحنة   ا ل ددها م حيكل حكومة من احلكومات املاحنة، فإن املعونة املقدمة ينبغي أال           

مطلوب إذا ما أريد أمر وهذا . ةأو استراتيجية أو جتارية أو تارخيية بل تقييم موضوعي لالحتياجات احملددة يف البلدان النامي   
. )٢١(١٩٨٠ وجلنة برانت يف عام ١٩٦٩للمعونة أن تكون فعالة على النحو الذي أشارت إليه بالفعل جلنة بريسون يف عام 

. سيما احلـق يف الغـذاء      اً من إقرار هذا الواقع أن التعاون اإلمنائي وسيلة للوفاء حبقوق اإلنسان، وال            ـج أيض ـويستنت
اف لالحتياجات، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص،        تحديد و  ذلك يف أن املعونة ينبغي أن تقوم على اإلحاطة ب          ويتجلى أثر 

  ).انظر الفصل الثالث أدناه(به وجود حاالت يف بعض البلدان النعدام األمن الغذائي وقابلية التأثر 

 وال ميكن التنبؤ به ويتغري من عام لعام ومن بلد           وثالثاً، ال يزال حجم املعونة املقدمة إىل البلدان املتلقية متقلباً           - ١١
وهو ما جيعل من املتعذر على البلدان املتلقية التخطيط للتنمية على مدى عدة سنوات، وينطوي على احتمال                .)٢٢(آلخر

 تعليق املعونة أو انقطاعها لدوافع سياسية، دون أن تقوم تدابري من هذا النوع على اعتبـارات موضـوعية أو مطبقـة                 
سيما احلق يف الغذاء، فإهنا تستلزم  وعندما تؤدي هذه القرارات إىل آثار سلبية على التمتع حبقوق اإلنسان، وال. بشفافية

ولذلك، يتعني على الدول املاحنة أن تتابع االلتزامات امللقاة على عاتقها لتوفري . )٢٣(نظرة متأنية يف التزامات الدول املاحنة
 مشروعة  الًوتؤدي هذه االلتزامات إىل عقد الدول املتلقية آما       . إطار زمين حمدد يف سنة معينة     بعض مستويات املعونة يف     

  .ال ميكن أن ختيبها الدولة املاحنة دون أن تقدم مربراً مناسباً لذلك

   حتسني تعريف التزامات املعونة الغذائية يف إطار اتفاقية املعونة الغذائية-  باء

التزامات ) أو األعضاء (هنا تفرض على األطراف فيها      إفريدة من نوعها من حيث      اتفاقية  ية  اتفاقية املعونة الغذائ    - ١٢
. حتسني إمكانية التنبؤ هبذا النوع من املعوناتتتيح  فيما يتعلق بأحجام املعونة الغذائية اليت تلتزم بتقدميها، وبالتايل واجبة

من الغذائي العاملي وحتسني مقدرة اجملتمع الدويل على التصدي         اإلسهام يف األ  "ويف احلقيقة، تتمثل أهداف االتفاقية يف       
                                                      

 .٩، الفقرة E/1991/23الوثيقة  )٢٠(

ــر )٢١(  L. Pearson, Partners in Development: Report of the Commission on Internationalانظ

Development, New York, Praeger Publ., 1969, p. 127; North-South: A Programme for Survival, Report of the 

Independent Commission on International Development (chaired by W. Brandt), London, Pan Books, 1980, p. 244. 

 فيما يتعلق بالنسبة املئوية لالحنـراف  شبكة األوروبية املعنية بالديون والتنميةالنظر على سبيل املثال حسابات      ا )٢٢(
 ,OECD (٢٠٠٦بيانات مستمدة من الدراسة االستقصائية يف إطار إعالن باريس لعام استناداً إىل  ،عن املعونة املقررة يف سنة معينة

Aid Effectiveness : 2006 Survey on Monitoring the Paris Declaration. Overview of the Results, Paris, 2007.( 

 .E/C.12/1997/8انظر الوثيقة  )٢٣(
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إتاحة مستويات  "، من خالل مجلة أمور منها       "للحاالت الغذائية الطارئة وغريها من االحتياجات الغذائية للبلدان النامية        
وتنص املـادة   ). ١املادة  (" مناسبة من املعونة الغذائية على أساس ميكن التنبؤ به كما هو حمدد يف أحكام هذه االتفاقية               

أن يقدم األعضاء املعونة الغذائية يف غري حاالت الطوارئ على أساس التخطيط املستقبلي، إىل أقصى درجة       " على   )ه(٨
ممكنة، كي يكون بوسع البلدان املتلقية أخذ تدفقات املعونة الغذائية اليت من احملتمل أن حتصل عليها خالل كل سنة من                

  ".قية يف االعتبار يف براجمها اإلمنائيةسنوات هذه االتفا

ويتعني على األعضاء تقدمي تقارير سنوية إىل جلنة . ويف الوقت نفسه يظل رصد االمتثال هلذه االلتزامات ضعيفاً  - ١٣
وتعاجل هذه املعلومات وتتاح لعامة اجلمهور بطرق ال تتسم مبا يكفي من الـشفافية              . )٢٤(املعونة الغذائية عن مسامهاهتم   

فنظام الرصد يقوم على استعراض األقران الذي تؤديه جلنة املعونة الغذائية على أساس           . تاحة التدقيق فيها تدقيقاً كافياً    إل
يكمن اجلانـب األول منـهما يف أن        . وميكن حتسني النظام احلايل من جانبني هامني      . املعلومات اليت يقدمها األعضاء   

اهتم ميكن معاجلتها بطريقة من شأهنا أن تيسر عملية التقييم اليت جيريها مراقب املعلومات اليت يقدمها األعضاء عن مسامه
خارجي المتثال دولة طرف اللتزاماهتا، وبالتايل تتيح بصفة خاصة للربملانات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين أن تسهم                

 املعونة الغذائية بطرق تتيح للـدول املتلقيـة         بفعالية أكرب يف املناقشات العامة املتعلقة مبعرفة ما إذا كانت الدول تقدم           
 تقييم امتثال الدول اللتزاماهتا مبوجب اتفاقيـة        شملأما اجلانب الثاين فيكمن يف أن ي      . إمكانية التنبؤ هبا على حنو كاف     

ب القـانون   التزامها مبوج بصريح العبارة    فيها، وهو ما يوضح      ١٣املعونة الغذائية، على سبيل األولوية، امتثاهلا للمادة        
انظر أيضاً الفصل   (الدويل الذي يقضي بضمان أال تفضي املعونة اليت تقدمها إىل انتهاكات للحق يف الغذاء يف البلد املتلقي                  

  .وميكن أن ينشأ حتسني كال اجلانبني عن تعديل يف النظام الداخلي الذي اعتمدته جلنة املعونة الغذائية). الثالث أدناه

تباين ويف  التباين بني االلتزامات واالحتياجات     يف  ئل األساسية املتعلقة باتفاقية املعونة الغذائية        أهم املسا  تمثلوت  - ١٤
من ويف إطار اتفاقية املعونة الغذائية، يعرب األعضاء عن التزاماهتم بأطنان . واحلاجة إليهااملقدمة أوضح بني املعونة الغذائية 

عهد األعضاء هبذه االلتزامات بدون مواءمتها مـع        يو. ة معاً ألطنان والقيم اب أو   ،القمحة مكافئ   القمح، أو بقيم  مكافئ  
وإضافة إىل ذلك، كثرياً ما كانت املعونة الغذائية من الناحية العمليـة ختـضع              . االحتياجات احملددة يف البلدان املتلقية    

عندما تبدو عاجزة عن الوفاء هبا يف لتالية اوميكن أن ترحل الدول التزاماهتا إىل السنة .  لألسعارللتقلبات الدوريةعكسياًً 
 يف املائة من التزامها الكلي إذا جتـاوزت مـسامهاهتا           ٥القيام بذلك يف حدود نسبة تصل إىل        أي سنة بعينها، وميكنها     

 بالنقد ربة عنهاـة معـونتها يف امليزانيـ الدول معإدراجوإن هذه املرونة مقترنة ب). ٦ املادة(التزامها يف أي سنة بعينها 
ال باحلجم، ميكن أن تسهم يف تأخر الدول يف تقدمي املعونة عندما تكون األسعار مرتفعة يف األسواق الدولية ويف جتاوز                    

إذا ما أريد للمعونة الغذائية أن تسهم حقيقـة يف          يلزم  حتديداً عكس ما    هو  التزاماهتا عندما تكون األسعار منخفضة، و     
 تثبطه اتفاقية املعونة ال حافز مايل على عدم التقيد مبوعد تقدمي املعونة الغذائية وهو أمر          وباإلمجال، هناك . األمن الغذائي 

ـ  توعلى سبيل املثال، مع أن أسعار السلع األساسية الغذائية بلغ         . )٢٥(الغذائية بفعالية   التارخييـة يف سـنيت      ـا ذروهت

                                                      

 .(FA (00/01) Misc.2 Restricted) من النظام الداخلي ٩، اتفاقية املعونة الغذائية، املادة ١٤املادة  )٢٤(

 :J. Hoddinott, M. J. Cohen and C. B. Barrett, “Renegotiating the Food Aid Conventionانظـر  )٢٥(

.Background, context, and issues”, Global Governance, vol. 14 (3) (2008), pp. 283-304 
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ىن درجة هلا منذ بدايات السبعينات وهو مـا         ، فإن أحجام املعونة الغذائية يف هاتني السنتني بلغت أد         ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
  .)٢٦(شحنات املعونة الغذائيةعلى العالقة العكسية بني أحجام املعونة الغذائية واألسعار العاملية تأثري يوضح بشدة 

إىل من اتفاقية املعونة الغذائية اليت تقر بضرورة أن تستند املعونة الغذائية            ) ب(٨وهذا األمر خمالف لروح املادة        - ١٥
املعونة الغذائية ينبغي أن تستهدف تعزيز األمـن        "تقييم االحتياجات من جانب اجلهة املتلقية واألعضاء وتشري إىل أن           

لدول املاحنـة   على ا يتعني  "التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة أيضاً على أنه        املبادئ  وتنص  ". الغذائي يف البلدان املتلقية   
الغذائية لديها تدعم اجلهود القطرية اليت تبذهلا الدول املتلقية من أجل حتقيـق األمـن               التحقق من أن سياسات املعونة      

تقدمي املعونة الغذائية إىل تقييم سليم للحاجات يستهدف الفئات احملرومة والـضعيفة بـشكل              يف  ستند  تالغذائي، وأن   
عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية يف الشرط يرد ويف الواقع يقابل هذا الشرط ). ١- ١٥التوجيهي املبدأ ". (خاص

 املتعلـق بـاحلق يف      ١٢ بشكل ملحوظ يف تعليقها العام رقم        ة وهو ما أشارت إليه جلنة املعاهد      ،واالجتماعية والثقافية 
  .)٢٧("ينبغي إيالء األولوية يف املساعدة الغذائية إىل أضعف فئات السكان" الغذاء الذي يقضي بأنه لتفادي التمييز

ولتجاوز  ىل االحتياجات إبفعالية  مستنداً  كن إحداث تغيريين يف نظام اتفاقية املعونة الغذائية لضمان جعله           ومي  - ١٦
فأوالً، ينبغي أن تقوم املعونة املقدمة إىل كـل         . )٢٨( الذي ال يزال غري كاف للغاية      ،االت الطوارئ املتعلق حب بند  النطاق  

وتتـاح منـهجيات    . )٢٩( يف الدولة املعنية   ئيالغذااألمن  ائية وانعدام   مالئم هلشاشة احلالة الغذ   حتديد  دولة على أساس    
وأياً كانت املنهجية املستخدمة، من     . لتحديد هشاشة احلالة الغذائية ميكن أن تستخدم يف سياق اتفاقية املعونة الغذائية           

وميكن لذلك أن خيفف    . ياألساسي إجراء تقييم موضوعي للحالة يف كل بلد قد يعاين من مشاكل انعدام األمن الغذائ              
من الشواغل املتمثلة يف أن املعونة الغذائية املقدمة ختل باملبادالت التجارية ملصلحة املنتجني يف البلد املانح عندما تقدم يف  

 التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة، ينبغي لتقييم هشاشة احلالة         ملبادئ من ا  ٥- ١٥ التوجيهي   مبدأووفقاً لل . شكل عيين 
على حنو تشاركي، وأن يتم عند اإلمكان بالتعاون الوثيق مع احلكومات املتلقية على             "ذائية بقدر اإلمكان أن جيري      الغ

  ".املستويني القطري واحمللي

. وثانياً، ينبغي التعبري عن التزامات األعضاء مبوجب اتفاقية املعونة الغذائية بأساليب أخرى غري مكافئات القمح  - ١٧
 تلتزم كـل دولـة، وفقـاً        ، حيث مةت هو حتديد هذه االلتزامات كنسبة مئوية من االحتياجات املقيَّ         وأحد االحتماال 

، بتغطية نسبة مئوية حمددة مسبقاً من االحتياجات احملددة على مدى فترة معينة يفضل أن تقوم على أساس                  )٣٠(لقدرهتا

                                                      

 .١١٠ ، ص٢٠٠٨حالة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة،  )٢٦(

 .٣٨، الفقرة E/C.12/1999/5الوثيقة  )٢٧(

إذا تبني أن بلداً معيناً أو إقليماً معيناً أو أقاليم معينـة تواجـه              "(ة  من اتفاقية املعونة الغذائي   ) ي(٨انظر املادة    )٢٨(
 يف املـسألة  ]جلنة املعونة الغذائية[احتياجات غذائية استثنائية نتيجة حلدوث نقص حاد يف اإلنتاج أو لظروف خاصة، تنظر اللجنة             

 ").ونة الغذائية املقدمةوجيوز للجنة أن توصي أعضاءها بضرورة االستجابة للوضع بزيادة مقدار املع

 .Food aid: exploring the challenges, Berlin, 2-4 May 2007, p. 20. تقرير املؤمترانظر أيضاً  )٢٩(

ترى اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن الدول األطراف يف العهد ينبغي هلا أن تقـدم                  )٣٠(
 ).٣٨، الفقرة E/C.12/1999/5 (١٢جنة العام رقم املعونة وفقاً لقدرهتا، انظر تعليق الل
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وعنصر عدم التيقن   .  على التزامات البلدان املاحنة    وميكن هلذا التغيري أن يضفي عنصراً من عدم التيقن        . متعدد السنوات 
آثارها على امليزانية تبعاً لتغري  من حيث هذا قائم بالفعل يف النظام الراهن، ما دامت االلتزامات املعرب عنها باألطنان تتغري

تياجـات املقّيمـة إىل   ويؤدي التعبري عن االلتزامات كنسبة مئوية من االح     . أسعار السلع األساسية يف األسواق الدولية     
سـتخدام  تقاسم املخاطر بالتساوي فيما بني مجيع األطراف يف اتفاقية املعونة الغذائية، وميكن أن جينب اخلطر املرتبط با                

وإضافة إىل ذلك، ميكن للدول أن حتمي نفسها من . ملعونة الغذائية ملصلحة الدول املاحنة التجارية أو اجلغرافية السياسية       ا
وأخرياً سيؤدي التعبري عن االلتزامات مبوجب اتفاقية املعونة الغذائية هبذا          . اللجوء إىل آليات إلعادة التأمني    هذا اخلطر ب  

  . لألسعارلتقلبات الدوريةعكسياً بااملعونة تأثر مشكلة تعثر النظام احلايل من جراء األسلوب إىل تفادي 

أعضاء اتفاقية املعونة الغذائية بتسديد     يف التزام   مات  االلتزاألسلوب اآلخر احملتمل للتعبري عن ا     تمثل  وميكن أن ي    - ١٨
لتقلبات الدورية  تأثر املعونة الغذائية عكسياً با    تكاليف نظم تأمني هبدف تعزيز إمكانية التنبؤ باملعونة ووضع حد لطابع            

ـ ٢٠٠٦وعلى سبيل املثال منذ عام    . لألسعار د اجلفـاف يف إثيوبيـا   ، وضع برنامج األغذية العاملي برناجماً للتأمني ض
ويرمي هذا الربنامج النموذجي إىل تقدمي مدفوعات نقدية إىل املـزارعني يف            . بالشراكة مع شركة أكسا ري الفرنسية     

، بدأ برنامج األغذية العاملي والبنك الدويل وحكومة إثيوبيا العمـل           ٢٠٠٧ويف عام   . )٣١(حالة حدوث جفاف شديد   
وستدرج املرحلة  . برنامج شبكات األمان اإلنتاجية   جلفاف والفيضانات يف سياق     على وضع إطار أوسع إلدارة خماطر ا      

خاطر اجلفاف، وستشمل أيضاً التخطيط للطوارئ على حنو اخلاص مبلتمويل لاً شقيف الربنامج ) ٢٠١٠- ٢٠٠٨(الثانية 
سديد أقساط التأمني، وبالتايل وميكن أن تلتزم اجلهات املاحنة بت.  ووضع نظم أقوى لإلنذار املبكر،أوضح وبناء القدرات

 هلـذه   كيةذ وإحدى السمات ال   .اهتابرجمة ميزاني سهولة  لجهة املتلقية فحسب وإمنا أيضاً      لفإهنا ال تضمن إمكانية التنبؤ      
اً، ـطموحة نسبي أمان اجتماعي   تشجع البلدان اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي على وضع شبكات            قد  اآلليات أهنا   
 مثل اجلفاف الـيت  أزمات شبكات األمان الغذائي، ألن هذه البلدان لن ختشى التكاليف الضريبية املرتبطة ب      مبا يف ذلك،  

سيما فيما يتعلـق بآليـات       واملزية األخرى، وال  . يف غياب آليات التأمني أن جتعل شبكات األمان غري مستدامة         ميكن  
ة يف تسديد تكاليف األقساط سيشكل حافزاً هلا على نقل          اجلهات املاحن إسهام  التأمني املتعلقة بأحوال الطقس، هي أن       

  .التكنولوجيات إىل البلدان النامية وهو ما سيسهل التكيف مع تغري املناخ وحيد من آثاره السلبية

متالئماً املعونة الغذائية   يف سياق تقدمي    االحتياجات  حرصاً على االستناد إىل     هنج أكثر   إىل   التحول   كونوقد ي   - ١٩
يف الوقت الراهن ملعاجلة الشواغل املثارة إزاء أن املعونة الغذائية قد متثل شكالً من أشكال اإلعانة                الناشئة  ستجابة  االمع  

ويف حاالت الطوارئ، سيكون من املطلوب إجراء تقييمـات         . الواردات التجارية أهنا قد حتل حمل     املقنعة للصادرات و  
ط املفروضة مبوجب اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعـة،  موضوعية على أساس االحتياجات كجزء من الضواب     

ألن املقترحات احلالية اليت تناقش يف إطار جولة الدوحة اإلمنائية للمفاوضات التجارية ترمي إىل وضع املعونة الغذائيـة                  
صلة حالة الطـوارئ أو  ضوابط أكثر مرونة حاملا تعلن املنظمات الدولية ذات الوإخضاعها ل" صندوق آمن"الطارئة يف  

تفاق منظمة التجارة العاملية بشأن    ال أشكال املعونة الغذائية يف غري حاالت الطوارئ أيضاً          ضع وخت .توجه نداءات بشأهنا  
                                                      

 ماليني دوالر من دوالرات الواليـات  ٧,١ أن تدفع (Axa Re) يف إطار الربنامج كان على شركة أكسا ري )٣١(
عملية استجابة، وهو حـدث تـشري بعـض         ستلزم   ي ٢٠٠٦املتحدة إىل برنامج األغذية العاملي لو حدث جفاف شديد يف عام            

وإن وقع فسيكون على برنامج األغذية العاملي آنذاك أن حيول األمـوال إىل    .  عاماً يف املتوسط   ٢٠ه يقع مرة كل     التقديرات إىل أن  
 . على األسر املعيشية كمساعدة نقديةا لكي تنفقهحكومة إثيوبيا
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املبادالت التجارية وهو ما يعين مرة أخرى أهنا جيب أن تستند إىل عملية تقييم حمل  املعونة لالزراعة للحيلولة دون أن حت
 يف إطـار اتفاقيـة   عمول بهعريف االلتزامات مبوجب النظام الداخلي املتنسيق  وقد تلزم آليات جديدة لت   .لالحتياجات

ضوابط منظمة التجارة العاملية، على غرار احلالة اليت يكون فيها تقييم االحتياجات حمركـاً لـبعض            مع  املعونة الغذائية   
 التزام كل دولة طرف بتقدمي نسبة مئوية معينة مـن املعونـة             مثل(عمليات االستجابة مبوجب اتفاقية املعونة الغذائية       

ويكون يف الوقت نفسه عامالً حيمي املعونة الغذائية املقدمة عن طريق هذه العمليات مـن ضـوابط منظمـة         ) الغذائية
  .التجارة العاملية

اليت  مساعدة البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية       - جيم 
   لربنامج اإلصالح يف جمال الزراعةتواجه اآلثار السلبية

يف القرار اخلاص بالتدابري املتعلقة باآلثار السلبية احملتملة لربنامج اإلصالح على أقل البلدان منواً والبلدان الناميـة                   -٢٠
 عقب دورة ، الذي ميثل جزءاً من اتفاقات منظمة التجارة العاملية اليت اعُتمدت        ")قرار مراكش ("املستوردة الصافية لألغذية    

أوروغواي اخلاصة مبفاوضات التجارة، التزم أعضاء املنظمة بإنشاء عدد من اآلليات لضمان متكّن أقل البلدان منواً والبلدان                 
النامية املستوردة الصافية لألغذية من مواصلة تأمني مستويات عادية من الواردات التجارية من املواد الغذائية األساسـية،                 

وآليات االسـتجابة األربـع     .  األثر الذي قد يتركه برنامج اإلصالح يف جمال الزراعة على األسعار           وذلك على الرغم من   
تقدمي املعونة الغذائية مبستوى يكفي ملواصلة تقدمي املساعدة يف تلبية احتياجات           ) أ: (املنصوص عليها يف قرار مراكش هي     

املالية ألقل البلدان منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذيـة          تقدمي املساعدة التقنية و   ) ب(البلدان النامية من الغذاء؛     
تقـدمي  ) د(إتاحة شروط ميسرة الئتمانات الصادرات الزراعيـة؛        ) ج(لتحسني إنتاجيتها وهياكلها األساسية الزراعية؛      

ومما . ادية من الواردات التجارية   تسهيالت متويل قصرية األجل تستفيد منها البلدان النامية لتمكينها من تأمني مستويات ع            
  .يؤسف له أن أعضاء منظمة التجارة العاملية مل ينفذوا هذه اآلليات

ويشري قرار مراكش إىل ضرورة مراجعة مستوى املعونة الغذائية الذي حتدده بصفة دورية جلنة املعونة الغذائيـة                   -٢١
يف حمفل مناسب لتحديد مستوى االلتزامات بتقدمي املعونـة         الشروع يف مفاوضات    "مبوجب اتفاقية املعونة الغذائية، وإىل      

اعتماد "ب كما تضمن القرار االلتزام     ". الغذائية الكافية لتلبية االحتياجات املشروعة للبلدان النامية يف أثناء برنامج اإلصالح          
أقل البلدان منواً والبلدان النامية      مبادئ توجيهية تضمن أن ُيقدم جزء كبري من هذه املعونة من املواد الغذائية األساسية إىل              

 من  ٤أو بشروط ميسرة تتمشى مع الشروط اليت نصت عليها املادة           /املستوردة الصافية لألغذية على شكل منح كاملة و       
بلدان بيد أنه فيما خيص البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية اليت ليست من أقل ال". ١٩٨٦اتفاقية املعونة الغذائية لعام  

 تنص على شـروط أشـد   ١٩٩٩ من اتفاقية املعونة الغذائية لعام ٧منواً وال من البلدان ذات الدخل املنخفض، فإن املادة         
وباإلضافة إىل ذلـك،    . ، وهو ما ميثل تعارضاً ينبغي إزالته      )٣٢(تقييداً من تلك املطلوبة لضمان التنفيذ املالئم لقرار مراكش        

ر إليها يف قرار مراكش ميكن اعتمادها من أجل فرض التزام على الدول األطراف يف اتفاقيـة                 فإن املبادئ التوجيهية املشا   
املعونة الغذائية بتقدمي املعونة الغذائية مبستويات تضمن متكن البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية يف مجيع األوقـات                 

سيما بسبب تغري  راً الحتمال تزايد تقلبات أسعار الغذاء، وال     ونظ. ضمان احلماية الكافية للحق يف الغذاء ضمن واليتها        يف

                                                      

  .البلدان هي بربادوس، وترينيداد وتوباغو، وسانت لوسيا، وموريشيوس )٣٢(
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اتفاقية املعونة الغذائية أن تفي بأقصى درجة من الفعالية هبذا االلتزام بتمويل نظم تـأمني                املناخ، ميكن للدول األطراف يف    
  .ارجية األحداث املتصلة حبالة الطقس وغريها من األزمات الداخلية واخل- على حنو مثايل -يغطي 

وظلت املساعدة املقدمة إىل أقل البلدان منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية، لغرض متكينها من حتسني                  -٢٢
ونتيجة الهنيار أسعار السلع األساسية الذي جعل الزراعة        . إنتاجيتها وهياكلها الزراعية، غري كافية طيلة العقدين املاضيني       

 النامية، ونتيجة للمنافسة املتنامية من القطاعات االجتماعية مثل الصحة والتعليم، فقد اخنفضت بدرجة أقل رحبية يف البلدان
كبرية منذ مثانينات القرن املاضي كل من نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للزراعة ونـسبة امليزانيـات الوطنيـة                   

 يف  ٦٠ائية يف بلدان أفريقيا الواقعة جنويب الصحراء الكربى بنـسبة           واخنفضت املعونة الزراعية الثن   . )٣٣(املخصصة للزراعة 
 إىل  ١٩٩٠ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية يف الفتـرة مـن              ٥٢٤ مليار دوالر إىل     ١,٣املائة من   
ا كانت اإلرادة السياسية ويف حني أنه قد أُعلنت التزامات يف حمافل عدة لعكس هذا االجتاه، تبقى معرفة ما إذ          . )٣٤(٢٠٠١

وسيكون من غري املقبول يف سياق السعي إىل زيادة إمدادات املعونة الغذائية وتعزيز             . الكافية ستتوفر لتنفيذ هذه القرارات    
إمكانية التنبؤ هبا أن يتحّول االهتمام من احلاجة إىل إعادة بناء قطاع الزراعة وتعزيز األمن الغذائي عن طريـق حتـسني                     

  . احمللية على اإلنتاجالقدرات

وينص قرار مراكش على أنه ينبغي أن ينص أي اتفاق بشأن ائتمانات الصادرات الزراعية على معاملة تفاضـلية                    -٢٣
وقد أكدت أحدث مشاريع نصوص منظمة التجارة العامليـة         . ألقل البلدان منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية       

وتدعو هذه  . االلتزام الذي ُيعد هاماً على وجه اخلصوص يف ضوء تقلبات أسعار الغذاء العاملية األخرية             الطبيعة الدائمة هلذا    
النصوص إىل متديد فترة االئتمان بدرجة كبرية للمعامالت التجارية اليت تشمل أقل البلدان منواً والبلدان النامية املـستوردة           

، حسبما هو موضح يف الفقرة التالية، مل يوفر سوى مؤخراً ائتمانـات             بيد أن صندوق النقد الدويل     .)٣٥(الصافية لألغذية 
  .للتغلب على مسألة ارتفاع األسعار بدون أن يفرض مستوى عالياً من الشروط املرتبطة بالسياسات

جـه  توا  على إمكانية أن تعتمد البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية، اليت          ٥وينص قرار مراكش يف الفقرة        -٢٤
واملرفق الرئيـسي   . صعوبات يف ميزان املدفوعات، على املرافق القائمة أو تلك اليت جيوز إنشاؤها لتخطي هذه الصعوبات              

أُنشئ بصورة أوليـة يف      الذي ُيعترب مستوفياً هلذا الشرط هو مرفق التمويل التعويضي التابع لصندوق النقد الدويل، والذي             
 ليشمل حاالت ارتفاع تكاليف واردات احلبوب، وذلك تلبية لطلبات          ١٩٨١عام  وقد توسع هذا املرفق يف      . ١٩٦٣عام  

تقدم هبا جملس األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة، ونظراً للتقلبات الشديدة يف أسعار األغذية يف سبعينات القـرن                  
فالوصول إىل مرفـق    . ستوردة الصافية لألغذية  غري أن هذا املرفق ظل ذا فائدة قليلة بالنسبة إىل البلدان النامية امل            . املاضي

                                                      

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٩،   الزراعة من أجل التنميـة     - ٢٠٠٨ العامل   تقرير عن التنمية يف   البنك الدويل،    )٣٣(
 .٧، ص ٢٠٠٧

: احلد من الفقر واجلوع    برنامج الغذاء العاملي،     - الصندوق الدويل للتنمية الزراعية      -منظمة األغذية والزراعة     )٣٤(
 ٢٢-١٨، ت ملؤمتر مونتريي املعين بتمويل التنميةالدور احلاسم األمهية للتمويل من أجل الغذاء والزراعة والتنمية الريفية، ورقة أُعد        

 .٢٠٠٢مارس /آذار

مقترح الستبدال املـادة    " (ي"، املرفق   )٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٦ (TN/AG/W/4/Rev.4انظر الوثيقة    )٣٥(
  ). من االتفاق اخلاص بالزراعة٢-١٠احلالية 
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التمويل التعويضي مقصور على البلدان اليت تواجه صعوبات مؤقتة يف ميزان املدفوعات مرتبطة بعوامل تكـون خارجـة                  
شرط ُيعترب أن عدداً ضئيالً جـداً مـن          وهذا. بدرجة كبرية عن سيطرة السلطات، مثل ارتفاع تكاليف استرياد احلبوب         

وباإلضافة إىل ذلك، فإن احلصول على القروض خيضع لشروط حمددة، وهو أمر يرد يف قرار مراكش                . قد استوفته البلدان  
وأخرياً، مثة تناقض بـني مرفـق التمويـل         ". سياق برامج التكيف   يف"صراحة يف سياق اإلشارة إىل التسهيالت املتاحة        

  .احلبوب بينما يشمل القرار مجيع األغذية األساسيةالتعويضي وقرار مراكش؛ فمرفق التمويل التعويضي يقتصر على 

 من البلدان النامية األعضاء يف منظمـة التجـارة          ١٦، قدمت جمموعة تتكون من      ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٥ويف    -٢٥
 لتقـدمي التمويـل     )٣٦(العاملية مقترحاً يدعو إىل مجلة أمور من بينها إنشاء صندوق مشترك بني الوكاالت متجدد املوارد              

وط ميسرة بدون طلب أية مستندات تربير سوى ما يثبت أن فواتري االسترياد مفرطة، باإلضافة إىل تقدمي املـساعدة                   بشر
التقنية واملالية إىل أقل البلدان منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية لتنفيذ مشاريع حمددة مرتبطة بتحسني اإلنتاجية     

وقد وضع مفهوم هذا النظام حبيث يكون تنفيذه ذايت التمويل؛ فالبلدان املقترضة            . ذات الصلة الزراعية واهلياكل األساسية    
وطور األونكتاد الحقاً هذا املقترح الذي أدرجه مـؤمتر الدوحـة           . ستفي بالتزامها بسداد ديوهنا، مثالً خالل فترة عامني       

ومل جيد املقترح  .)٣٨(بني الوكاالت لدراسة املوضوع، والذي أدى إىل إنشاء فريق مشترك      )٣٧(الوزاري ضمن قضايا التنفيذ   
سـبتمرب  /وعليه، جيدر الترحيب بتنقيح إجراءات مرفق احلماية من الصدمات اخلارجية يف أيلـول            . حىت تارخيه أية متابعة   

 كخطوة ترمي إىل متكني صندوق النقد الدويل من مساعدة أعضائه يف التغلب على أحداث مثل تغريات أسـعار                   ٢٠٠٨
سلع األساسية، وذلك بتضمني إجراءات املرفق بنداً يتيح تسريعها وتوفري شروط متويل ميسرة تركز على التكيف مـع                  ال

  .األزمة القائمة ولكن بتشديد أقل كان يف السابق على عمليات تكيف هيكلية أوسع

   التنفيذ-ثالثاً 
نة الدولية بوصفها تعهداً أحادي الطـرف بتقـدمي      حىت سنوات قليلة ماضية، كانت البلدان املاحنة تنظر إىل املعو           -٢٦

أما اآلن فإن االستراتيجيات اليت . املساعدة إىل البلدان املتلقية، سواء كان ذلك عن طريق قنوات ثنائية أو متعددة األطراف      
جيات اليت ُتوضع كان حيددها املاحنون قد أصبحت تستند إىل االحتياجات بشكل متزايد، وُيتوقع فيها التوافق مع االستراتي           

ويتطلب إدراج إطار حقوق اإلنسان يف هذا الصدد ترسيخ مبادئ متلك القـرار واملواءمـة               . على مستوى البلد الشريك   
واملساءلة املشتركة، وذلك بتحويل االهتمام إىل دور الربملانات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين واملستفيدين النهائيني مـن             

وهذا النهج الثالثي، بعيداً عن العالقات الثنائية الصرفة بني       .  يف تنفيذ وتقييم املعونة اخلارجية     -  أصحاب احلقوق  -املعونة  
  .احلكومات، هو ما يتطلبه اعتماد إطار حقوق اإلنسان

                                                      

لدان النامية املـستورد الـصافية لألغذيـة،        مقترح لتنفيذ قرار مراكش الوزاري لفائدة أقل البلدان منواً والب          )٣٦(
G/AG/W/49 ،و٢٠٠١مارس / آذار١٩ ،Add.1) ٢٠٠١مايو / أيار٢٣ (وAdd.1/Corr.1) ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧.(  

 ٢٠ بتـاريخ    WT/MIN(01)/17قرار خاص بالقضايا والشواغل املتصلة بالتنفيذ، وثيقة منظمة التجارة العاملية            )٣٧(
  .٢-٢، الفقرة ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالصعوبات قصرية األجل املتعلقة بتمويل املستويات العاديـة للـواردات                )٣٨(

 WR/GC/62 G/AG/13التجارية من املواد الغذائية األساسية، تقرير الفريق املشترك بني الوكاالت، وثيقة منظمة التجارة العامليـة  
  .٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨بتاريخ 
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: حتسني مسامهة املعونة الدولية يف إعمال احلق يف الغذاء          -ألف 
  دور االستراتيجيات الوطنية

احلالية للمعونة الدولية إىل مبادئ متلك القرار واملواءمة والتنسيق وإدارة النتائج والتقيـيم             تستند عملية اإلصالح      -٢٧
كما أن التأييد الواضح إلدراج إطار حقوق اإلنـسان يف          . املشترك، اليت ترد صراحة يف إعالن باريس بشأن فعالية املعونة         

ماً، تعترف ُنهج التعاون اإلمنائي القائمة على حقوق اإلنسان         وعمو. تنفيذ هذه املبادئ ميكن أن جيعلها أكثر واقعية وعملية        
، فهي تؤكد علـى املـشاركة       "كفاعلني رئيسيني يف تنميتهم وليسوا جمرد متلقني سلبيني للسلع واخلدمات         "باألشخاص  

نابع من القمة وهنـج نـابع يف        بوصفها وسيلة وغاية يف آن معاً؛ وهي تسعى للتمكني، وبالتايل ينبغي أن جتمع بني هنج                
القاعدة؛ وينبغي رصد وتقييم النتائج والعمليات بعد اعتماد أهداف يف الربجمة ميكن قياسها؛ وينبغي أن يـشارك مجيـع                   
أصحاب املصلحة يف عملية التحليل؛ وينبغي أن تركز الربامج على الفئات املهمشة واحملرومة واملستبعدة، وأن هتـدف إىل                  

وينبغي أن يكون احلق يف الغذاء الكايف، على وجه اخلصوص، هو املوجِّه خليارات االسـتراتيجيات                .)٣٩(خفض التفاوت 
اإلمنائية للبلدان، وأن ميثل معياراً موضوعياً لقياس مدى فعالية اجلهود اإلمنائية، وهكذا يسهم يف تعزيز مساءلة كـل مـن         

  .املاحنني والشركاء

كثرياً إذا حددت الـدول املتلقيـة         مبدأي متلك القرار وطنياً واملواءمة أيسر      وعلى وجه التحديد، سيكون تنفيذ      -٢٨
أولوياهتا الوطنية وفقاً لالستراتيجية الوطنية إلعمال احلق يف الغذاء، سواء أُدرجت رمسياً أم مل ُتدرج يف وثائق االستراتيجية                  

القتصادية واالجتماعية والثقافية على ضرورة أن تعمل       وقد أحلت اللجنة املعنية باحلقوق ا     . األوسع اخلاصة باحلد من الفقر    
الدول على اعتماد استراتيجيات وطنية لضمان األمن الغذائي والتغذوي للجميع، استناداً إىل مبادئ حقوق اإلنسان الـيت                 

لتـوجيهي  ويتضمن املبدأ ا  ). ٢١، الفقرة   E/C.12/1995/5(حتدد األهداف، وضرورة صياغة السياسات واملعايري الالزمة        
 من املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة إشارات مفيدة عن كيفية اعتماد الدول استراتيجيات وطنية قائمـة                 ٣رقم  

على حقوق اإلنسان إلعمال احلق يف الغذاء الكايف، مع التأكيد بصفة خاصة على ضرورة إتاحة الفرصة لرصـد التقـدم            
  . عن طريق عمليات املشاركةواملساءلة ولتطوير هذه االستراتيجيات

ويتمثل أحد التزامات الدول األطراف يف إعالن باريس بشأن فعالية املعونة يف تعزيز مساءلة البلدان الشركاء أمام      -٢٩
وقد أعادت تأكيد هذا اهلدف مرة ). ١٤و‘ ٣‘٣الفقرتان (مواطنيها وبرملاناهتا عن سياساهتا واستراتيجياهتا اإلمنائية وأدائها  

 ٢٠٠٨ وكذلك إعالن الدوحة لعام )٤٠(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤-٢ى قمة أكرا بشأن فعالية التنمية املعقودة يف الفترة أخر
ويوفر تطوير استراتيجية وطنية إلعمال احلق يف الغذاء، عن طريق عمليات املـشاركة، وسـائل                .)٤١(بشأن متويل التنمية  

حتـرص  "وينص برنامج عمل أكرا علـى أن        . تها الحتياجات شعوهبا  عملية لتعزيز مساءلة احلكومات الوطنية ومدى تلبي      
  البلدان النامية واجلهات املاحنة على أن تصمم السياسات والربامج اإلمنائية اخلاصة بكل منها وأن تنفذ بطرق تتسق

                                                      

 حنـو فهـم مـشترك    -جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، هنج التعاون اإلمنائي القائم على حقـوق اإلنـسان               )٣٩(
 .www/undg.org/?P=221؛ انظر الصفحة )٢٠٠٣(وكاالت األمم املتحدة  بني

 ).ب(١٣برنامج عمل أكرا، الفقرة  )٤٠(

)٤١( A/CONF.212/L.1/Rev.1 ٤٦، الفقرة.  
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اقـة، واالسـتدامة    مع التزاماهتا املتفق عليها دولياً بشأن املساواة بني اجلنسني، وحقوق اإلنسان، واألشخاص ذوي اإلع             
حتقيق برنـامج    كما أن ربط املساعدة اإلمنائية حبق اإلنسان يف احلصول على الغذاء سيسهم يف            )). د(١٣الفقرة  " (البيئية
ومبا أن برامج التعاون اإلمنائي سُتدرج يف استراتيجية وطنية إلعمال احلق يف الغذاء حمددة على املستوى الـوطين،                  . العمل

وستسهم مشاركة الربملانات الوطنية ومنظمات اجملتمع      . قية ستعزز موقفها التفاوضي املتعلق بتقدمي املعونة      فإن احلكومة املتل  
وسيتيح وضـع معـايري     . املدين يف وضع هذه االستراتيجية الوطنية يف جعل سياسات التنمية ختضع إلجراءات دميقراطية            

  . تنفيذهاوإسناد مسؤوليات يف سياق االستراتيجية تعزيز املساءلة يف

: حتسني إسهام املعونة الغذائية يف إعمال احلق يف الغذاء          -باء 
  احلاجة إىل معونة غذائية منظمة وحمددة السياق

إن املعونة الغذائية، إن مل تكن مصممة بدقة لتليب االحتياجات املُقَيَّمة وتالئم األوضاع احمللية، ستسفر عن نتائج                   -٣٠
 ينتج انعدام األمن الغذائي عن االفتقار إىل أسواق ذات أداء جيد أو عن عدم كفاية العرض          وعندما ال . سلبية غري مقصودة  

ولكن عن عدم كفاية القوة الشرائية لفئات معينة من الشعب، فإن وصول املعونة الغذائية العينية ميكن أن يقوض اإلنتـاج             
ألسوأ السيناريوهات، فإن توفري املعونة الغذائيـة        ووفقاً. الزراعي احمللي، ألنه يؤدي إىل خفض األسعار يف األسواق احمللية         

ميكن أن يؤدي إىل خفض االستثمار يف قطاع الزراعة احمللي، وهو ما يزيد من احتمال حدوث طوارئ مستقبلية تؤدي إىل   
كنهم فيها أن ميولـوا     مي"املساعدة الدولية؛ إذ يدخل املاحنون يف حلقة مفرغة          يف" فخ اإلغاثة "ب ما أشار إليه كبار املعلقني      

 .)٤٢("تصحبها سوى استثمارات هيكلية ذات متويل ناقص من وقت آلخـر           فقط على حنو متزايد عمليات اإلغاثة اليت ال       
وهذا هو السبب الذي جيعل املبادئ األساسية ملنظمة األغذية والزراعة تؤكد على احلاجة إىل ضمان أال تعطـل املعونـة                    

وتتضمن اتفاقية املعونة الغذائية حكماً ينص على أنه ينبغـي          ). ١-١٥املبدأ التوجيهي   (ذاء حملياً   الغذائية الدولية إنتاج الغ   
تاليف التأثريات الضارة على هياكل احلـصاد واإلنتـاج والتـسويق احملليـة،            "سياق تقدمي املعونة الغذائية،      لألعضاء، يف 

  .‘١‘)أ(١٣ملادة ا" (باختيار التوقيت املناسب لتوزيع املعونة الغذائية وذلك

كثري من   وحيث إن املعونة الغذائية توجه عموماً إىل املناطق اليت تواجه مشاكل تتصل بانعدام األمن الغذائي، يف                 -٣١
األحيان نتيجة لضعف اإلنتاج احمللي، فإن مثة ارتباطاً بني وصول املعونة الغذائية وأمناط انعدام األمن الغذائي من الناحيـة                   

وال ينبغي  . )٤٣(هإىل تفاقم   يعين هذا أن وصول املعونة الغذائية يؤدي بالضرورة إىل انعدام األمن الغذائي أو             وال. اإلحصائية
أن تؤدي اآلثار املتوقعة على اإلنتاج الزراعي احمللي إىل إنكار فائدة املعونة الغذائية يف تلبية احتياجات من يعانون انعـدام                    

ـ      .  وشريطة استعمال األدوات الصحيحة    األمن الغذائي، وذلك يف حاالت بعينها      ة ـومن حيث املبدأ، فإن املعونة الغذائي

                                                      

)٤٢( C. Barret, "Food aid as part of a coherent strategy to advance food security objectives"  ورقـة ،
  .منظمة األغذية والزراعة، ٣، ص ٢٠٠٦حلالة األغذية والزراعة معلومات أساسية 

انظـر أيـضاً،    : الدراسات اليت وثقت هذه التأثريات رمبا تعاملت يف بعض األحيان مع الترابط بوصفه سبباً              )٤٣(
انظـر أيـضاً    . ٤١-٤٠؟ منظمة األغذية والزراعة، ص       هل حتقق املعونة الغذائية األمن الغذائي      - ٢٠٠٦عة  األغذية والزرا  حالة

 ,C. Donovan, M. McGlichy, J. Staatz and D. Tschirley" استعراض ملا كُتب عن آثار املعونة الغذائية على األسـواق احملليـة  

“Emergency needs assessments and the impact of food aid on local markets”, Desk study for World Food 

Programme SENAC Project, 2005. 
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 ستكون مناسبة كاستجابة لألزمات اإلنسانية الناجتة عـن نقـص           - عن طريق التسليم الفعلي للسلع األساسية        -العينية  
األسواق احمللية أو اإلقليمية فقد تكون أما التحويالت النقدية اليت تسمح للبلدان املتلقية بالشراء من       . الغذاء وقصور السوق  

خياراً حيثما تعمل األسواق على النحو املطلوب ويوجد إنتاج زراعي حملي كاف، ولكن يف سياق ينعـدم فيـه األمـن            
وعندما تكون املعونة الغذائية العينية هي اخليار األفـضل،         . الغذائي ُألسر معيشية بعينها نتيجة لعدم كفاية القدرة الشرائية        

أوالً، ينبغي أن تضمن عملية حتديد األهداف بشكل مالئم والتوقيت املناسب أن تـوفري              . ينبغي أن تستويف شروطاً بعينها    
فإذا ما استهدفت املعونة الغذائية الفقراء والفئـات        . املعونة الغذائية العينية ليس له تأثري قوي يعطل اإلنتاج الزراعي احمللي          

 أي حال من األحوال على شراء السلع األساسية املنتجة حملياً، وإذا مت توزيعها يف توقيـت                 املستضعفة، اليت ال تقدر على    
 - وليس، مثالً، بعد أسابيع كثرية، وخباصة بعد جلب احملاصيل إىل األسواق             -مناسب، أي فوراً بعد حتديد االحتياجات       

 لعملية شراء السلع األساسية حملياً، عن طريـق بـرامج           ثانياً، ميكن . ميكن تاليف األثر السليب بالكامل على اإلنتاج احمللي       
املعونة الغذائية النقدية املقدمة بدالً من سلع مصدرها اجلهات املاحنة، أن تساعد احملتاجني وأن تـدعم املنـتجني احمللـيني      

 جهوداً مدروسـة    ويصح ذلك بصفة خاصة إذا ما بذل املسؤولون عن املشتريات         . وتكون قريبة من النظم الغذائية احمللية     
للشراء من صغار املالك ملساعدهتم على التغلب على املعوقات اليت تواجههم، وخباصة فيما يتصل مبقدرهتم على التخزين،                 

ويف الوقت نفسه، فإن شراء املعونة الغذائية       . واليت قد جتعلهم ال يقوون على منافسة كبار املنتجني أو جتار السلع األساسية            
األسعار تتضرر   الفئات األفقر اليت تعاين انعدام األمن الغذائي أكثر من غريها، قد يؤدي إىل زيادات يفهبدف توزيعها على 

أن يولوا  "ب وهذا هو السبب الذي جعل اتفاقية املعونة الغذائية تلزم األعضاء           . منها األسر املعيشية اليت ال يشملها الربنامج      
ة على املستهلكني ذوي الدخل املنخفض النامجة عن تغـريات األسـعار نتيجـة              اهتماماً خاصاً ملسألة تاليف اآلثار الضار     

  )).د(١٢املادة " (لعمليات الشراء حملياً

وبإجياز، فإن كانت السلع األساسية اليت مصدرها اجلهات املاحنة تنطوي على خطر تعطيل اإلنتاج احمللي، فـإن                   -٣٢
ت النقدية هلا تأثري على األسعار قد جيعل الفقراء غري قادرين على احلـصول            املعونة الغذائية النقدية أو القسائم أو التحويال      

 أي بيع -فتحويل املعونة الغذائية إىل نقود     . ولتاليف هذه التأثريات السلبية ينبغي تطبيق عدد من الشروط بدقة         . على الغذاء 
لى األسعار يف السوق احمللية وبالتايل آثـار   له تأثري سليب بشكل خاص ع-املنتجات املمنوحة هبدف مجع األموال للمعونة  

وكما هو احلال بالنسبة إىل االلتزامات، جيب تسليم املعونة  .)٤٤(ضارة على اإلنتاج احمللي، وينبغي تفاديه بأقصى قدر ممكن       
د األهـداف   وينبغي أن يكون التسليم يف الوقت املناسب وحمـد        . الغذائية استناداً إىل تقييمات دقيقة لالحتياجات القائمة      

بصورة جيدة؛ واألفضل أن يكون نقداً ومستقالً عن اإلنتاج احمللي وشروط الشحن، وذلك من أجل إتاحة االسـتعمال                  
ويشكل ربط املعونة . بالطريقة األكثر كفاءة، مثالً للمشتريات احمللية واإلقليمية، حسب الشروط القائمة يف األسواق احمللية

مام فعالية املعونة الغذائية؛ وُيقدر أن تكلفة حتويالت املعونة الغذائية املباشرة من البلد املـانح               بشروط معينة عائقاً رئيسياً أ    
تكلفـة املـشتريات      يف املائـة مـن     ٣٣ يف املائة من تكلفة مشتريات الغذاء حملياً وبنـسبة           ٥٠أكرب يف املتوسط بنسبة     

                                                      

إن حتويل املعونة الغذائية إىل نقود مضر على وجه اخلصوص ألنه ال يستهدف السكان الذين يعانون انعـدام                   )٤٤(
تقوم احلكومة   الت من حكومة إىل حكومة، إذ     ويف هذا الصدد، فهو أشبه بربنامج املعونة الذي يشتمل على حتوي          . األمن الغذائي 

 .املتلقية بإعادة بيع املعونة الغذائية اليت تستلمها يف األسواق احمللية
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 مليون  ٦٠٠ حنو ثلث ميزانية املعونة الغذائية العاملية، أي حنو          ومع ذلك يظل الربط منتشراً، وينتج عنه إنفاق        .)٤٥(اإلقليمية
وهذا أمر مؤسف للغاية، ألنه يضع  .)٤٦(دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف البلدان املاحنة قبل أن تصل إىل املستفيدين

   .)٤٧(قطاعها الزراعي فوق احتياجات السكان يف الدولة املتلقية مصاحل الدولة املاحنة أو

وميكن حتسني كل من عملية ضبط املعونة الغذائية وقابلية تكييفها مع السياقات املختلفة اليت ُتنفذ فيهـا حتـسناً         -٣٣
ملحوظاً بتعريف املعونة الغذائية بأهنا أداة هتدف إىل إعمال احلق يف الغذاء الكايف، وباستخالص النتائج من هذا التعريـف                   

أوالً، وكما ذُكر آنفاً، ينبغي إدراج تقدمي       . ذا التحول، على وجه التحديد، ثالثة آثار      وهل. اجلديد على املستوى التنفيذي   
املعونة الغذائية يف استراتيجيات وطنية إلعمال احلق يف الغذاء حتددها احلكومات عن طريـق عمليـات يـشارك فيهـا                    

حمللية يف تقييم أنواع املعونة الغذائيـة       وسيضمن ذلك مراعاة الظروف ا    . املستفيدون النهائيون وكذلك منظمات املزارعني    
 ويتوقف ذلك، على وجه اخلصوص، على مدى قدرة القطاع الزراعي احمللي على زيادة العرض بعد التحويالت   -املرغوبة  

كما . النقدية، ومدى ورود هذه التحويالت يف شكل إغاثة من الكوارث أو مشاريع توظيف عامة أو غريها من األشكال                 
ويتزايد االعتراف يف املناقشات الدولية باحلاجة إىل أن تتـيح     . ء اهتمام أكرب لألبعاد التغذوية للمعونة الغذائية      سيضمن إيال 

وقد يشكل ذلك فائدة هامة  .)٤٨(املعونة الغذائية ضمان توفري املغذيات الدقيقة الكافية املشار إليها يف اتفاقية املعونة الغذائية         
ونة الغذائية مع االستراتيجيات الوطنية اليت توضع بإشراك املستفيدين ألن املعونة الغذائية قد  بشكل خاص ملسألة مواءمة املع    

تسفر عن حتول العادات الغذائية للسكان املستهدفني، واليت قد يصعب الرجوع إليها الحقاً، وتؤدي إىل اعتمـاد طويـل     
   .)٤٩(غذائية ُتخترب على وجه اخلصوص يف أوقات األزماتاألجل على األغذية املستوردة، وألن املالءمة التغذوية للنظم ال

ثانياً، تقتضي إعادة وضع مفهوم املعونة الغذائية بوصفها وسيلة إلعمال احلق يف الغذاء الكايف أن تستند عمليـة                    -٣٤
جراء من خماطر   وينبغي أن حيد هذا اإل    . حتديد األهداف إىل االحتياجات احملددة عن طريق عمليات املشاركة املذكورة آنفاً          

تطبيق معايري قد تكون متييزية يف طبيعتها أو قد تكون هلا تأثريات متييزية فيما خيص حتديد من يستحقون املعونة الغذائيـة؛                

                                                      

)٤٥( E.Clay, B.Riley & J. Urey, The development effectiveness of food aid: Does tying matter?, Report 

DCD/DAC/EFE (2004)9, OECD, Paris, 2005. 

 .١٦، ص ٢٠٠٧يناير /، روما، كانون الثاين٢٠٠٦حالة األغذية والزراعة غذية والزراعة، منظمة األ )٤٦(

ومن ميزات املعونة غري املربوطة أهنا تضمن توافق املعونة مع شروط اتفاق الزراعة مبوجب إطار منظمة التجارة  )٤٧(
ـ        اتفاقية الزراعة، وكذلك مع مبادئ منظمة األغذية        ) ٤(١٠انظر املادة   (العاملية   ض ـوالزراعة اخلاصـة بـالتخلص مـن الفائ

  .وبااللتزامات التشاورية
أن حيترمـوا العـادات الغذائيـة       ‘اليت تطلب إىل األعـضاء      (‘ ٢‘)أ(١٣انظر اتفاقية املعونة الغذائية، املادة       )٤٨(

 ).‘دات األكل اخلاصة هبمالتأثريات السلبية احملتملة على عا‘وأن يقللوا إىل أدىن حد ‘ واالحتياجات التغذوية احمللية للمستفيدين

إن التحول إىل نظم غذائية حتتوي على مقادير ضئيلة من املغذيات الدقيقة، وهذه استراتيجية تكيف معروفـة                  )٤٩(
 وعلـى    شـهراً  ٢٤تتبعها األسر املعيشية اليت تواجه انعدام األمن الغذائي، له نتائج خطرية بشكل خاص على األطفال دون سن                  

 C. Koltz et al،"Nutrition in the perfect storm: why micronutrient malnutrition will be a انظـر . احلوامل واملرضـعات 

widespread health consequence of high food prices”, World Food Programme 2008, Sight & Life No. 2/2008, p. 6.  
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 كأن يكون ذلك، مثالً، -كما ينبغي أن يسمح بإمكانية أن حتدد اجملتمعات احمللية املستهدفة نفسها الوسائل املثلى للتوزيع     
  .ساء ال الرجالعن طريق الن

ثالثاً، وهذا هو األهم فإن حتديد املعونة الغذائية بوصفها وسيلة إلعمال احلق يف الغذاء يقتضي ضرورة توزيعهـا                    -٣٥
كما ينبغي أن يتيح ذلك للذين ُيحرمون من املعونة بـدون           . وفقاً ملعايري تتسم بالشفافية وختضع للقانون، من حيث املبدأ        

 ومن املتوقع أن تكون هذه اآلليات ضـمانة         - عن انتصاف بشأن هذا االستبعاد       ليات تظلّم حبثاً  مربر فرصة اللجوء إىل آ    
وميكن لشبكات األمان الغذائي، بفضل ما       .)٥٠(قوية ضد خماطر االستبعاد أو ضد التطبيق التمييزي ملعايري ختصيص املعونة          

وبدون هذا التأمني سيضطر مـن يقعـون يف         . تأمنيتتيحه من إمكانية تنبؤ للمستفيدين، أن تعمل بشكل مالئم كآليات           
الفقر بصفة مؤقتة إىل بيع موجوداهتم لتلبية احتياجاهتم الفورية، ومن مث يقعون يف فقر مدقع، كما أن من يعيشون يف فقر                     

  .مزمن سيظلون يف فقرهم نتيجة لعدم مقدرهتم على إعادة بناء رصيد موجوداهتم وجتاوز أوضاعهم

  م التقيي-رابعاً 
أنه يعزز   كما. ميكن لتقييم التعاون اإلمنائي وسياسات املعونة الغذائية أن يساعد يف التحسن التدرجيي لفعاليتهما              -٣٦

حق اإلنسان يف الغذاء الكايف كمرجعية يف هذا الصدد إىل          اعتبار  ويؤدي  . مساءلة املاحنني والدول الشريكة على حد سواء      
  .)٥١(حتديد إطار موضوعي وحتليلي متفق عليه لعمليات التقييملعمليات التقييم ح حتقيق اهلدفني كليهما، ألن ذلك يتي

   تقييم فعالية التعاون اإلمنائي-ألف 

ينبغي للبلدان الشريكة واملاحنني، مبوجب مبدأ املساءلة املشتركة املتفق عليها يف إعالن بـاريس بـشأن فعاليـة                  -٣٧
تعزيـز  "، وينبغي أن تساعد هذه العمليـة يف         "الشفافية يف استعمال موارد التنمية    تعزيز مبدأ املساءلة املشتركة و    "املعونة،  

ويتمثل التزام البلدان الشركاء يف أن تشرك بفاعليـة         ). ٤٧الفقرة  " (الدعم الشعيب للسياسات الوطنية واملساعدة اإلمنائية     
وباملقابل، ). ٤٨الفقرة (أو امليزانيات /نمية الوطنية وأكرب الربملانات الوطنية واجملتمع املدين يف وضع وتنفيذ استراتيجيات الت    

يقدموا، يف الوقت املناسب، معلومات شفافة وشاملة عن تدفقات املعونة، وذلك من أجـل متكـني                "يلتزم املاحنون بأن    
يلتزم كل   كما). ٤٩الفقرة  " (سلطات البلدان الشريكة من تقدمي تقارير ميزانيات شاملة إىل هيئاهتا التشريعية ومواطنيها           

  ).٥٠الفقرة (من البلدان الشريكة واملاحنني بعمل تقييمات مشتركة لفعالية املعونة 

وستكون اإلشارة إىل العناصر املعيارية للحق يف الغذاء الكايف مفيدة على           . ومل حيدد اإلعالن كيفية قياس النجاح       -٣٨
أن تتخذ عملية رصد فعالية املعونة شكل تقييمات األثـر          وينبغي، على الوجه األمثل،     . حنو خاص لتوجيه هذه التقييمات    

على حقوق اإلنسان استناداً إىل العناصر املعيارية حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف القانون الدويل؛ وينبغي أن يقوم هبـا                

                                                      

دين من املعونة الغذائية اليت تصل عـن طريـق          ينبغي أن تتاح متطلبات الشفافية وآليات التظلم هذه للمستفي         )٥٠(
وقد أنشأ بعض هذه املنظمات مكاتب للمساعدة لتقدمي املعلومات إىل األشخاص الذين تستهدفهم برامج . املنظمات غري احلكومية

 .هذه املنظمات، كما أنشأت آليات للتعامل مع الشكاوى

 ).٢٠٠٣(تفاهم مشترك بني وكاالت األمم املتحدة  حنو -هنج التعاون اإلمنائي القائم على حقوق اإلنسان  )٥١(
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إلجراء، باإلضافة إىل   ومن شأن هذا ا    .)٥٢(املاحنون باالشتراك مع البلدان الشريكة، كما ينبغي أن تقوم هبا هيئات مستقلة           
توفريه آليه تنسيق بني البلدان املاحنة والبلدان الشريكة إلجناز التقييمات املشتركة، أن يعزز بدرجة كبرية مساءلة كل مـن              
املاحنني واحلكومات املتلقية أمام الربملانات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين يف البلدان املتلقية، مبا يضمن مـشاركة هـذه                  

وهكذا، تتيح هـذه التقييمـات      . راف يف عملية التقييم نفسها، ويشجع على إطالق مناقشة عامة عن نتائج التقييم            األط
  .ملواطين البلدان النامية مساءلة حكوماهتا واملاحنني عن أثر التعاون اإلمنائي وعن فائدة املعونة

   تقييم فعالية املعونة الغذائية-باء 

جيب أن يسعى األعضاء إىل إجراء تقييمـات مـشتركة   "اقية املعونة الغذائية على أنه      من اتف ) ح(١٣تنص املادة     -٣٩
ويشري هذا إىل ضرورة أن تتحول جلنة       ". استناداً إىل مبادئ دولية متفق عليها     . لرباجمهم اخلاصة باملعونة الغذائية وعملياهتا    

تلقية واملنظمات غري احلكومية من إجراء تقييمات منتظمة        املعونة الغذائية إىل حمفل تعليمي ميكّن الدول األطراف والدول امل         
كما يشري  . لفعالية املعونة الغذائية يف االستجابة حلاالت الطوارئ ويف تعزيز األمن الغذائي الطويل األجل يف البلدان املعنية               

من أن اتفاقية املعونة الغذائية     وعلى الرغم   . ذلك إىل فائدة تأسيس هذه التقييمات على معايري موضوعية ومتفق عليها دولياً           
، على األقل   "مثل احلالة التغذوية للمستفيدين ومؤشرات أخرى تتصل باألمن الغذائي العاملي         "تشري إىل استعمال مؤشرات     

اإلشارة إىل العناصـر املعياريـة حلـق     ، فإن))ي(١٣املادة (فيما يتعلق برصد األعضاء ألثر املعونة الغذائية اليت يقدموهنا         
مقياساً موضوعياً، مبا يـشمل جمموعـة        وهذه العناصر معترف هبا وتوفر    . نسان يف الغذاء الكايف ستكون أكثر مالءمة      اإل

  .راسخة من املؤشرات، ميكن على أساسها تقييم فعالية املعونة الغذائية

االتفاقية،  ضم مجيع األطراف يف   وعلى الرغم من أن اتفاقية املعونة الغذائية حتدد تشكيل جلنة املعونة الغذائية اليت ت               -٤٠
فإهنا ال تستبعد عقد اجتماعات منتظمة بني أعضاء اللجنة من جانب والبلدان املتلقية أو ممثليها واملنظمات غري احلكوميـة             

وميكن أن تشجع هذه االجتماعات التعلم املتبادل على أساس تبادل          .  من جانب آخر   )٥٣(الناشطة يف ميدان املعونة الغذائية    
مساءلة املاحنني للبلدان املتلقية : كما ميكن أن تعزز املساءلة املشتركة. رب جناح وفشل املعونة الغذائية يف سياقات خمتلفة   جتا

اليت جيب أن تتلقي املعونة يف املستقبل بطرق ميكن التنبؤ هبا بشكل أفضل، ومساءلة البلدان املتلقية للماحنني الذين علـيهم                
غذائية اليت يقدموهنا ُتستعمل وفقاً لالستراتيجيات الوطنية املالئمة، ومساءلة كـل مـن املـاحنني               أن يضمنوا أن املعونة ال    

وميكـن هلـذه    . والبلدان املتلقية أمام املستفيدين من املعونة الذين ميكن أن تعرب املنظمات غري احلكومية عن شـواغلهم               
ح بدوره آلليات الرصد الوطنية والدولية بإشراف أفضل االجتماعات كذلك أن تسهم يف املزيد من الشفافية، وهو ما يسم  

  .على مدى استيفاء الدول املعنية لشروط احلق يف الغذاء، وذلك يف سياق توفري املعونة الغذائية وتسليمها وإدارهتا

                                                      

)٥٢( House of Commons, United Kingdom, International Development Committee, Working Together 

to Make Aid More Effective, Ninth Report of Session 20078, HC 520-1, 17 July 2008, paras. 73-74.  
 .ومية ائتالفاً عن طريق احلوار بشأن سياسات املعونة الغذائية عرب األطلسيتشكل هذه املنظمات غري احلك )٥٣(
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   االستنتاجات والتوصيات-خامساً 
الشريكة تتم عادة على أساس طوعي حبـت،        مع أن إسهامات الدول املاحنة يف إعمال احلق يف الغذاء يف البلدان               -٤١

وحيـث  . فإن هذا ال يعفي املاحنني من االلتزام مببادئ عدم االنتكاس وعدم التمييز وإتاحة إمكانية التنبؤ بتقدمي املعونـة                 
غـي  التزمت الدول بتقدمي مستويات معينة من املساعدة، كما هو احلال مبوجب اتفاقية املعونة الغذائية وقرار مراكش، ينب                

وينبغي أن تليب هذه االلتزامات، إىل أقصى حد ممكن، االحتياجات اليت قُّيمت مبوضوعية حىت يتم               . الوفاء هبذه االلتزامات  
وميكن لتعريف املعونة الدولية بأهنا أداة إلعمال حق اإلنسان . فصل املساعدة عن املصاحل التجارية أو االستراتيجية للماحنني      

  .م يف هذا التحوليف الغذاء الكايف أن يسه

وميكن أن تساعد حقوق اإلنسان يف استكمال مبادئ فعالية املعونة الواردة يف إعالن بـاريس، وأن تـساعد يف        -٤٢
تؤكد قـيم    جعلها أكثر عملية ألهنا توفر إطاراً متمحوراً حول االلتزامات الدولية لكل من املاحنني والدول املتلقية، وألهنا               

يتوفر هلم اعتبار حقوق     ا أن املاحنني وشركاءهم يسعون إىل توضيح كيفية تنفيذ هذه املبادئ، فقد           ومب. املشاركة واملساءلة 
كما أن حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائيـة         . اإلنسان كمرجعية نقطة التقاء ميكن أن تستند إليها هذه املناقشات         

 بـدون أن تكـون      - ٢٠١٥  إىل النصف حبلول عـام      املتمثل يف خفض نسبة األشخاص الذين يعانون اجلوع        -لأللفية  
الغذاء الكايف، سيؤدي إىل سياسـات أقـل         السياسات اليت نطورها لتحقيق هذا اهلدف متمحورة حول حق اإلنسان يف          
تستند التوصيات املقدمة يف هذا التقرير       وال. استنارة وأقل استدامة يف األجل الطويل وميكن الطعن يف مشروعيتها بسهولة          

 فكرة أن احلكومات جيب أن حتترم التزاماهتا مبوجب القانون الدويل فحسب، بل كذلك إىل فكرة أن االعتماد علـى                    إىل
وحنن نتجاهل احلق يف الغذاء علـى حنـو         . احلق يف الغذاء الكايف مفيد وعملي ويضيف حقاً قيمة إىل السياسات اإلمنائية           

  .يعرضنا للخطر

  :ويوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٤٣

  :ينبغي للدول املاحنة القيام مبا يلي  )أ(  

أن حترز تقدماً ميكن قياسه حنو اإلسهام يف اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان وذلك بـدعم جهـود                   -
احلكومات يف البلدان النامية عن طريق احملافظة على مستويات املعونة احملسوبة بوصفها مـساعدة              

 مجايل وزيادهتا إىل أقصى ما تسمح به املواد املتاحة؛إمنائية رمسية كنسبة من الناتج احمللي اإل

 أن تقدم املعونة على أساس تقييم موضوعي لالحتياجات احملددة يف البلدان النامية؛  -

أن تفي بالتزاماهتا بتقدمي مستويات معينة من املعونة يف وقت حمدد ويف فترة معلومة، مـع ضـمان                    -
 فاء بااللتزامات؛تقدمي املربر املناسب يف حالة عدم الو

يف البلدان الشريكة واسـتعماهلا     ) الفاو(أن تدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة           -
بوصفها إطاراً مرجعياً ملزماً للتعاون اإلمنائي، وخباصة يف ميدان التنمية الريفية وفيما خيص اخلدمات          

 قات استراتيجية احلد من الفقر؛االستشارية بشأن االستراتيجيات اإلمنائية مثل ور
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أن حتترم بالكامل مبدأ متلك القرار يف سياساهتا املتصلة بالتعاون اإلمنائي مبواءمة هذه السياسات مع                 -
االستراتيجيات الوطنية إلعمال احلق يف الغذاء احملددة يف البلدان الشريكة مبـشاركة الربملانـات              

 الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين؛

عزز احلق يف الغذاء كأولوية للتعاون مع البلدان الشريكة حيث ميثل اجلوع وسـوء التغذيـة                أن ت   -
 مشكلتني كبريتني، مع التركيز على أضعف فئات اجملتمع؛

من أجل ضـمان أال     ) استناداً إىل معايري حقوق اإلنسان ومبادئها     (أن جتري تقييمات األثر املتوقع        -
مارات يف مجيع القطاعات ذات الصلة إىل انتـهاكات للحـق يف        تؤدي السياسات اإلمنائية واالستث   

 الغذاء الكايف؛

أن تنفذ املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان يف التعاون اإلمنائي، وهي الشفافية واملساءلة واملـشاركة                -
 وعدم التمييز والتمكني؛

ائي على إعمال احلق يف أن تقترح على شركائها إعداد تقييمات مشتركة ومنتظمة ألثر التعاون اإلمن          -
 .الغذاء الكايف، وذلك استناداً إىل العناصر املعيارية هلذا احلق كما ينص عليها القانون الدويل

  :ينبغي للدول األطراف يف اتفاقية املعونة الدولية القيام مبا يلي  )ب(

ن أجل إتاحة الفرصـة     أن تعاجل املعلومات اليت يقدمها أعضاء جلنة املعونة الغذائية عن إسهاماهتم م             -
 مراقب خارجي لتقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزاماهتا؛ ألي

  من اتفاقية املعونة الغذائية؛١٣أن تقيم امتثال الدول داخل جلنة املعونة الغذائية للمادة   -

ـ                - ة أن تتيح للجنة املعونة الغذائية إمكانية التحول إىل حمفل للتعلم ألعضائها وللحكومـات املتلقي
واملنظمات غري احلكومية الناشطة يف ميدان املعونة الغذائية، وذلك بإجراء تقييمات شفافة ومشتركة 

 آلثار املعونة الغذائية الطويلة األجل على األمن الغذائي؛

أن تضمن أن االلتزامات مبوجب اتفاقية املعونة الغذائية قائمة على االحتياجات، وذلـك جبعلـها                 -
يد املناسب هلشاشة الوضع الغذائي وانعدام األمن الغذائي يف البلدان املتلقية،           متمحورة حول التحد  

ـ                 ة ـوبالتعبري عن االلتزام كنسبة من االحتياجات اليت جرى تقييمها أو كإسـهام يف دفـع تكلف
 خمططات التأمني؛

ـ               - ستقلة عـن   أن تتحاشى حتويل املعونة الغذائية إىل نقود وأن تعطي األولوية للتحويالت النقدية امل
 اإلنتاج احمللي أو متطلبات الشحن على تقدمي املعونة الغذائية العينية؛

أن تضع آليات، بعدة وسائل من بينها إصالح العمليات الداخلية لـصنع القـرار فيمـا يتعلـق                    -
بتخصيص املعونة الغذائية، وذلك لتضمن أن املعونة الغذائية ُتقدم يف الوقت املناسب وتستهدف من              

وهنا وُتدمج يف االستراتيجيات الوطنية إلعمال احلق يف الغذاء املعتمدة على الصعيد احمللي يف              يستحق
 الدول املتلقية؛
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أن تسعى إىل احلصول على معلومات عن الوضع يف األسواق احمللية قبل أن تقرر بـشأن الـشكل              -
عار أو اإلنتاج الزراعي احمللي     الذي ينبغي أن ُتقدم فيه املعونة الغذائية، وذلك لتاليف اإلضرار باألس          

تستطيع معهـا األسـر      أو، يف حالة تفضيل املشتريات احمللية، اإلسهام يف زيادة األسعار بدرجة ال           
 .املعيشية اليت ال يشملها برنامج املعونة الغذائية احلصول على ما حتتاجه

  :ينبغي للدول املتلقية للمعونة الغذائية القيام مبا يلي  )ج(

 التحديد املوضوعي هلشاشة الوضع الغذائي وانعدام األمن الغذائي، وذلك كي تستهدف            أن تضمن   -
 املعونة الغذائية املستحقني على حنو مناسب؛

أن تدرس اآلثار املتوقعة على اإلنتاج الزراعي احمللي وعلى مقدرة الشرائح الضعيفة من الـسكان                 -
أن شكل املعونة الغذائية الذي ميكن قبولـه         قبل اختاذ القرار بش    وذلكعلى احلصول على الغذاء،     
 وكيفية توزيع هذه املعونة؛

أن تضمن توزيع املعونة الغذائية وفقاً ملعايري تتسم بالشفافية وختضع للقانون من حيث املبـدأ، وأن                  -
 . تتيح للذين ُيحرمون من املعونة بدون مربر احلق يف سبل انتصاف فعالة

  :رة العاملية القيام مبا يليينبغي ألعضاء منظمة التجا  )د(

أن ينفذوا قرار مراكش تنفيذاً كامالً، وال سيما باعتماد مبادئ توجيهية تضمن أن ُيقدم جزء كبري                  -
من هذه املعونة من املواد الغذائية األساسية إىل أقل البلدان منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية               

 مبوجب اتفاق منظمة التجارة العاملية اخلاص بالزراعة، على         لألغذية، املتضررة من برنامج اإلصالح    
أو بشروط ميسرة، والعمل على أن تقدم الدول األطراف يف اتفاقية املعونـة             /شكل منح كاملة و   

الغذائية املعونة مبستويات تضمن متكن البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية يف مجيع األوقات             
 ية للحق يف الغذاء ضمن واليتها؛ ضمان احلماية الكافىعل

ينبغي أن تطلب اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على حنو منـهجي، أن                )ه(
تتضمن تقارير الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

  :معلومات عن اآليت

التدابري الـيت   ) ب(بة املعونة الغذائية اليت التزمت بتقدميها يف شكل مستقل؛          نس) أ(الدول املاحنة و      -
اختذهتا، يف براجمها الثنائية لتقدمي املعونة الغذائية، لكي تضمن أن املعونة الغذائية الـيت تقـدمها ال                 

 تعزز، األمن الغذائي الطويل األجل يف الدول املتلقية، وتطوير قطاعها الزراعي؛ تقوض، بل

قد ضمنت تناسب املعونة الغذائية الـيت تلقتـها         ) أ(ما إذا كانت الدول املتلقية للمعونة الغذائية          -
ما إذا كانت معايري ختصيص املعونـة  ) ب(استراتيجياهتا الوطنية إلعمال احلق يف الغذاء الكايف؛         مع

 استبعاده بدون   ُحددت بشفافية يف التشريع الوطين على حنو يتيح لكل صاحب حق يتم            الغذائية قد 
  .مربر فرصة الوصول إىل آليات التظلم واالنتصاف

 -  -  -  -  -  


