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 السلع مشكالت جلنة
 

 الدورة السبعون

 4102أكتوبر/تشرين األول  9-7روما، 

 الطرائق)مشروع  ضوابط بشأن اإلعانة الغذائية يف إطار مشروع أساليب جولة الدوحة

ديسمرب/كانون  6 العاملية، منظمة التجارة TN/AG/W/4/REV.4 للزراعة، ةاملنقح

 (4112األول 

 

 الم امللحق
 

 احلالية 2-01 املادة حمل حتل أن ميكن اليت اجلديدة 2-01 املادة

 الزراعة بشأن التفاقل
 

 الدولية الغذائية املعونة

 

 يلة   فيمةا  إليهةا  شةا  وي) الدوليةة  الغذائيةة  املعونة من كاف مستوى على باحلفاظ التزامهم تأكيد األعضاء أعاد -1

 تةرد  يتالة  الضةواب   عرقة  ت الأ وضمان ،الغذائية للمعونة تلييةامل اجلهات مصاحل يراع  مبا ("1الغذائية "املعونة بتسمية

 الغذائيةة  املعونةة  تيةديم  األعضةاء  ويضةمن  الطةوا .   االتحلة  املخصصةة  الغذائية ونةاملع سليمت قصد غري عن ،يل  فيما

 التجا ي  النزوح منع يف املتمثلة الغاية حتييق يف بالتال  فيساهمون أدناه الوا دة الضواب  مع التام باالنسجام

  

                                                 
 سواء  حٍد على والنيدية العينية الغذائية املعونة هبات إىل لإلشا ة تستخدم الغذائية" "املعونة عبا ة فإن  ذلك، خالف ذكر حال يف إال  1
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 الغذائية املعونة معامالت مجيع على تنطبق اليت العامة الضوابط

 

 التالية: لألحكام طبيا تنفذ الغذائية املعونة معامالت مجيع أن من التأكد جيب -2
 

 ؛االحتياجات على قائمة تكون أن أ()

 منحة؛ بشك  بكاملها تكون أن ب()

 أخرى؛ وخدمات بسلع أو الز اعية للمنتجات التجا ية بالصاد ات مباشر غري أو مباشر بشك  ترتب  الأ ج()

 ؛املاحنني لألعضاء األسواق نميةت بأهداف مرتبطة تكون أال د()

 الةيت  احلاالت يف إال غذائية كمعونة امليدمة الز اعية املنتجات تصدير ،األشكال من شك  بأي ،يعاد أال (ةه)

 ،ةطا ئ حالة يف آخر بلد إىل الغذائية املعونة تيديم يف التعجي  أج  ومن لوجستية سبابأل ،فيها جتري

 هةذه  لةوال  ذاتهةا،  حبةد  كةون ت الطا ئةة  الغذائيةة  معونةة لل معاملة من يتجزأ ال كجزء تلك التصدير إعادة

   املادة هذه أحكام مع متماشية ،احلالة

 

 بديلةة   ملنتجةات  أو نفسةها  لمنتجةات ل احملليةة  السةوق  ظةروف  ام بالك يراع  أن الغذائية املعونة توفري على -3

 معيةول  بشك  التوقع ميكن أو ذلك، فيها يتسبب قد اليت احلاالت يف عينية غذائية معونات تيديم عن عضاءألا حيجمو

 األعضةاء  عشةج  ُيو  2بديلةة  ملنتجةات  أو نفسةها  جاتللمنت اإلقليم  أو احملل  اإلنتاج على سلبية بتأثريات يتسبب، أن

 املةواد  إتاحةة ب ذلةك  مية   أال أن شةريطة  املسةتطا،،  قةد   إقليمية أو ليةحم مصاد  من غذائية معونة على احلصول على

 حنةو  كثرفةأ  أكثةر  االنتيةال  أج  من جهدهم صا ىق ببذل األعضاء ويلتزم  سعا هاوبأ األسواق هذه يف األساسية الغذائية

  مشروطة غري نيدية غذائية معونة

 

 منسةجمة  أعةاله  2 الفيرة أحكام مع املتماشية املشروطة غري النيد على اليائمة الغذائية املعونة تكون أن يفرتض -4

 املادة  هذه مع

 

 الغذائيةة  باملعونةة  املرتبطةة  األنشةطة  وتنفيذ وتنسيق تنظيم عن الرئيسية املسؤولة اجلهة املتليية كومةاحل تكون -5

 أ اضيها  ضمن

  

                                                 
 فعلية حلاجة والفعالة الكاملة االستجابة على األعضاء ليد ة ميصودة غري عرقلة إىل الواجب هلذا الصا م التطبيق فيها يؤدي قد ظروف تصو  ميكن  2

 احلةاالت  تلةك  يف أنة   بة   املسةلم  فمةن  وبالتةال   أدناه  11 إىل 6 من الفيرات عليها تنص ما حبسب طوا . حالة يف العينية الغذائية املعونة بواسطة

 احلالةة  لطبيعةة  احلتميةة  العواقب من والعتبا ه ضرو يا ذلك لكون في  ولكن الواجب لذلك الصا م بالتطبيق االلتزام بعدم لألعضاء يسمح قد الطا ئة،

 ذلةك،  علةى  وعةالوة  الغذائيةة   املعونات من الحتياجات بفعالية االستجابة على العضو بيد ة واضح بشك  سيم  الصا م تطبيي  وألن انفسه الطا ئة

 أو احمللة   اإلنتةاج  علةى  سةلبية  آثا  أي من بالتخفيف الراهنة، الظروف ضمن ذلك تعذ  إذا أو بتجنب، ملزما األحوال من حال أي يف العضو يكون

 أدناه  11 إىل 6 من الفيرات أحكام مع متماشية تعتربل كانت اليت العينية الغذائية املعونات توفري جراء اإلقليم 
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 )اخلزنة( الطوارئ حاالت يف الغذائية ونةاملع ملعامالت أخرى ضوابط

 

 الغذائيةة  املعونةة  تكةون  طا ئةة،  حالةة  خةالل  الغذائيةة  املعونة توفري أمام ميصودة غري عرقلة ةأي انتفاء لضمان -6

 املةادة،  هةذه  مةع  متماشةية  تعتةرب  وبالتال  "اخلزنة"، نطاق يف (ةعيني مأ ةنيدي كانتأ )سواء الظروف تلك ضمن يدمةامل

 يل : ما شريطة وذلك
 

 ؛املتحدة األمم عام أمني قب  من أو املتلي  البلد قب  من طوا . إعالن صد  قد يكون أن أ()

 ذلةك  يف مبةا  املتحةدة  األمم وكاالت من صلة ذات وكالة أو ؛بلد قب  من وا .ط نداء صد  قد يكون أن أو ب()

 االحتةاد  أو األمحةر  للصةليب  الدوليةة  اللجنةة  املتحدة؛ لألمم املوحد النداء وعملية العامل  األغذية برنامج

 منظمةة  ؛صةلة  ذات دوليةة  أو إقليميةة  حكومية وكالة ؛األمحر واهلالل األمحر لصليبا معياتجل الدول 

 األحةوال  مةن  حةال  أي ؛ويفاألخرية األجهزة مع بالتعاون تيليديا تعم  بها معرتف حكومية غري سانيةإن

 ذلةك  يف مبةا  الصةلة  ذات املتحدة األمم وكاالت إحدى إشراف حتت تنسيي  مت لالحتياجات تيييم هناك

 األمحةر  لصةليب ا تمعيةا جل الةدول   االحتةاد  أو األمحةر  للصليب الدولية اللجنة ؛العامل  األغذية برنامج

  3األمحر واهلالل

 

 نتائج فيها تبيى فرتة متر قد أعاله، 6 الفيرة يف علي  املنصوص النحو على نداءال أو الطوا . إعالن صدو  بعد -7

 أن األعضةاء  مةن  أي اعتةرب  حةال  ويف  أشةهر  ثالثةة  الفرتة هذه توازي ،االتفاق اهذ ألغراضو معلية  االحتياجات تيييم

 بنةاء  نةزا، لل تسةوية  أيةة  يف الشةرو،  يتم لن أعاله، 6 الفيرة يف عليها املنصوص الشروط تستويف ال املعنية الغذائية املعونة

 الفيةرة  يف إليهةا  املشا  الصلة ذات األطراف املتعددة الوكالة تكون الأ )شريطة الفرتة تلك انيضاء حتى األسباب هذه على

 قامةت  حةال  ويف ات( جة االحتيا بتيييم ترض مل أنها ثبت أو سليب تيييم صدا إب الفرتة، هذه خالل ،قامت قد أعاله 6

 أو الحتياجةات ل إجيةاب   بتييةيم  نهايتهةا،  حبلةول  أو الفرتة تلك خالل ، بنفسها الصلة ذات األطراف املتعددة الوكالة

 املعونةة  فةإن  اسةتوفيت،  قةد  6 للفيرة األخرى الشروط وأن 3 احلاشية على بناء موافيتها أو  ضاها منحت قد أنها ثبت

 األخرى األحكام مجيع مع متماشية أيضا تكون أن شريطة يل ، فيما عليها املنصوص "اخلزنة" يف تبيى املعنية الغذائية

 املادة  هلذه الصلة ذات

 

                                                 
 حكوميةة،  غةري  منظمةة  أو صةلة  ذات إقليميةة  حكومية منظمة مشا كة أيضا يشم  وقد املتليية احلكومة مبشا كة االحتياجات تيييم ينفذ أن جيب  3

 املتحةدة  األمةم  وكاالت من صلة ذات وكالة مع التنسيق ياقس يف ذلك يكون فإمنا النحو، ذلك على األخريان اجلهازان هذان يشا ك قد حني يف ولكن

 تييةيم  يسةتخدم  أن جيةب  وال احلالةة   حبسةب  األمحةر،  واهلةالل  األمحةر  الصةليب  جلمعيةات  الةدول   األمحر/االحتةاد  للصةليب  الدولية اللجنة أو

 األطةراف  املتعددت  للوكالتني املثبتة املوافية أو الرضا ونال منسية بطريية نفذ قد إذا إال األحكام هذه مبوجب اخلزنة إىل الدخول لغايات االحتياجات

  األخريتني 
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 تثبةت  حية   منةوا  األقة   البلةدان  أج  من إال نيدية مبالغ إىل "اخلزنة" داخ  الغذائية املعونة حتوي  يتم لن -8

 األقة   املتلية   البلةد  أ اضة   ضةمن  فية   سيتم النيدي التحوي  وهذا والتسليم  الني  لغاية في و بذلك الييام إىل احلاجة

 األق   على من  التخفيف ذلك، تعذ  حال يف أو التجا ي، النزوح تفادي يتم حبي  4منوا

 

 الشفافية  ضمان أج  من أشهر ستة ك  املاحنني األعضاء قب  من الحق إخطا  إصدا  وينبغ  -9

 

 ما 6 الفيرة عم املتماشية الغذائية املعونة تيديم ميكن املادة، هلذه األخرى باألحكام االلتزام استمرا   هنو -11

 الوكالة وتكون الطا ئة  احلالة بدء عن الناجتة احليييية احلاجة الستمرا  تيييم حبسب مستمرة، الطا ئة احلالة دامت

 عن   اإلبالغ أو الوضع هذا من التثبت عن مسؤولة الصلة ذات األطراف متعددة

 

 وارئالط غري حاالت يف الغذائية املعونة ملعامالت أخرى ضوابط

 

 غري حاالت يف العينية الغذائية للمعونة ينبغ  أعاله، 5 إىل 1 من اتالفير يف احملددة ضواب ال إىل باإلضافة -11

 :تكون أن "اخلزنة" خا ج وا .الط
 

 ذلةك  يف مبةا  ،5إقليميةة  أو دولية حكومية منظمة ب  أقامت سواء لالحتياجات، هادف تيييم على مرتكزة أ()

 منظمةة  أو ماحنةة  حكومةة  قبة   مةن  معيول، بشك  هادف تيييم تنفيذ، ميكن ال حي  أو املتحدة، األمم

 التييةيم  هلةذا  وينبغ  املتليية  البلدان أحد حكومة مع بالشراكة تعم  بها، معرتف حكومية غري إنسانية

 دولية حكومية منظمة قب  من نشو ةم واجلو، الفير حول إثباتها وممكن موضوعية بيانات ويظهر يضم أن

 للمجموعةات  الغةذائ   األمةن  انعةدام  احتياجةات  موضةوع   بشك  حتدد متلق، بلد قب  من أو إقليمية أو

 أدناه؛ )ب( الفرعية الفيرة يف املوصوفة املستهدفة السكانية

 ،ذلةك  علةى  بنةاء و التغذيةة،  وسةوء  املةزمن  اجلةو،  إىل تؤدي اليت الغذائ  العجز حاالت لتصويب ميدمة ب()

 الغذائ ؛ األمن عدمية للمجموعات التغذوية املتطلبات لتلبية خمصصة الغذائية املعونة تلك تكون

 النةزوح  وينشةأ  التجا ي  النزوح من حد أدنى إىل التيلي  األق  على أو منع، بهدف منتظم بشك  ميدمة ج()

 النةزوح  إىل األعضةاء  أحةد  قبة   مةن  لعينيةة ا الغذائيةة  املعونةة  تيديم يؤدي حيثما السياق هذا يف التجا ي

 نفس  للمنتج ملتلي ،ا البلد يف طبيع  بشك  تعم  سوق يف لتجري كانت اليت التجا ية للمعامالت املادي

 مباشرة  تنافسية ملنتجات أو

 

 الفيرة أحكام مع متماشية تكون حني إاّل الطوا . غري حاالت يف نيد إىل العينية الغذائية املعونة حتوي  مينع -12

 املستو دة النامية والبلدان منوا األق  األعضاء للبلدان املباشرة التغذوية املتطلبات لتلبية وسيلة وبصفتها أعاله، 11

                                                 
 الوجهة  أ اض  حلدود األ اض  خا ج الواقع قا يا احملاذي النهائ  التفريغ مرفأ من الني /التسليم إىل باإلضافة الساحل ، غري العضو حالة يف  4
 املتلي   البلد حكومة مع بالشراكة تعم  حكومية غري إنسانية نظماتم يشم  وقد املتلي  البلد حكومة ذلك يشم  أن جيب  5
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 يذو للمنتجني الز اعية املدخالت شراء أو الغذائية، املعونة وتسليم الداخل  الني  متوي  الضرو ي من لألغذية الصافية

 البلد أو منوا األق  املتلي  البلد أ اض  ضمن التحوي  وينفذ األعضاء  هؤالء إىل املوا د، إىل املفتيرين أو املنخفض الدخ 

 التجا ي  النزوح جتنب يتم ذلك، عن وفضال  6لألغذية الصايف املستو د النام 

 

 واملراقبة الرصد

 

 ذات البيانات جبميع سنوية، بصو ة ،الز اعة جلنة يبلغوا أن الغذائية للمعونة املاحنني لألعضاء ينبغ  -13

 الصلة 

                                                 
 الوجهة  أ اض  حلدود األ اض  خا ج الواقع قا يا احملاذي النهائ  التفريغ مرفأ من الني /التسليم إىل باإلضافة الساحل ، غري العضو حالة يف  6


