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 السلع مشكالت جلنة

 الدورة السبعون

 4102أكتوبر/ تشرين األّول  9-7روما، 

 الفرعية لتصريف الفوائض االستشارية دور اللجنة 

 يف إطار التزامات منظمة التجارة العاملية وآفاق املستقبل

    
 موجز
 

منن   اليت تفيد بأّنهو 2102املنعقدة يف عام  والستنيجلنة مشكالت السلع يف دورتها التاسعة لتوصية استجابة تأتي هذه الوثيقة 

الذي ميكن أن تضطلع به  الفرعية لتصريف الفوائض من أجل حتديد الدور االستشارية للجنةالضروري إجراء استعراض رمسي 

حنو  تندفقات املعوننة الئذائينة يف     معلومات أساسنية حقيقينة   يف إطار التزامات منظمة التجارة العاملية. وتوّفر الوثيقة  ،اللجنة

اسنتنادا  إىل البننى    لتعامنل منع املعوننة الئذائينة، وحتنّدد     التطّورات املؤسسية األخرية يف ا واحلالة يف سياقالسنوات األخرية، 

  املعونة الئذائية يف املستقبل. ب املرتبطة املعامالتإنشاء آلية فعالة لرصد السبل املمكنة للتوّجه حنو  القائمة،

 اللجنة جانبمن  ااختاذهاملقرتح  اتاإلجراء
 

 اللجنة مدعوة إىل:إن 

 املقّدمة يف املقرتحات مزايا جمموعة عمل مكّونة من عدد قليل من أعضاء جلنة مشكالت السلع للنظر يف  إنشاء

 هذه الوثيقة وجدواها العملية، مع األخذ يف االعتبار أيضا  آراء املنظمات ذات الصلة. 

  تبحثها( وإعداد توصياتها لكي ة كافيةواحد سنة تكونوضع إطار زمين جملموعة العمل الستكما  عملها )جيب أن 

 جلنة مشكالت السلع. 

  توصيات جمموعة العمل يف ما يتعّلق  لبحثللجنة مشكالت السلع عقد دورة خاصة تدعو إىل أن الطلب من األمانة

 الفرعية لتصريف الفوائض. االستشارية نة اجل عقبالذي سي باجلهاز

 مضمون هذه الوثيقة إىل:بشأن ميكن توجيه أي استفسارات 

 السيد بوبكر بن بلحسن

 أمني جلنة مشكالت السلع

 boubaker.benbelhassen@fao.orgالربيد اإللكرتوني: 

  

mailto:boubaker.benbelhassen@fao.org
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 املقّدمة -أواًل 
 

نظمنة  مل اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض التابعة دور يف آخر أعماهلاجلنة مشكالت السلع ناقشت  - 0

جولنة مفاوضنات الدوحنة     تكانن  ث، حين 2112سة والستني املنعقدة يف عام يف دورتها اخلام )اللجنة( األغذية والزراعة

وجنرى اإلعنراع عنن القلنق     املعوننة الئذائينة.   ب متعّلقةضوابط جديدة وكان متوقعا  أن تؤدي إىل  ،جتري على قدم وساق

ة الئذائينة  املعونن  ملعنامالت ض رصندها  فقند تعنرّ   بصدد استمرار عالقة هذه اللجنة بالواقع وقدرتها على الوفاء بواليتهنا. 

إجنراء   ليبالتنا  واعتنرب . يف الوقنت املناسنب   اإلبالغ، وذلك بسبب إخفاق املاحنني الرئيسيني يف للضرر على حنو متزايد

ومّت اإلعنراع عنن الشنواغل     .1ولألسباع الكامننة وراء الصنعوبات النيت تواجههنا أمنرا  مناسنبا        لجنةاستعراض مفّصل ل

 2101يف الدورة الثامنة والستني للجنة مشكالت السلع يف عنام  الفرعية وضع التقارير املرفوعة إىل اللجنة املتجددة بشأن 

 بعندها  طنو  اجتماعاتهنا وتواترهنا. واقنرت     مبا يف ذلك بشأن  ،)التقرير األخري للجنة املرفوع إىل جلنة مشكالت السلع(

خفض تواتر عقد االجتماعات أو إبقاء األمنور مفتوحنة الجتماعنات    "الفرعية لتصريف الفوائض  االستشارية تقرير اللجنة

جلنة مشكالت السلع يف دورتها التاسعة والستني املنعقندة يف   وحبثت. 2خمصصة إذا كانت هناك مسائل يتعني طرحها"

ينبئي الكف عن دورة االجتماع العادي للجنة االستشنارية الفرعينة لتصنريف الفنوائض     ه "األمانة بأّنتوصية  2102عام 

إذا كنان   لتحديند هلذه اللجنة  باستعراض رمسيكلما اقتضت احلاجة أو القيام  على أساس خمّصصلتستبد  باالجتماع 

الفرعينة  االستشنارية  واتفقت جلنة مشكالت السنلع علنى "ضنرورة إجنراء اسنتعراض رمسني للجننة         .3ينبئي أن تستمر

 ".4لتصريف الفوائض لتحديد الدور الذي ميكن أن تضطلع به يف إطار التزامات منظمة التجارة العاملية
 

نة مشكالت السلع. وتوّفر خلفينة واقعينة بشنأن تندفقات     هلذه التوصية الصادرة عن جلتستجيب هذه الوثيقة و - 2

واحلالة يف سياق التطّورات املؤسسنية األخنرية يف التعامنل منع املعوننة الئذائينة،       يف السنوات األخرية، املعونة الئذائية 

املرتبطة باملعوننة الئذائينة    املعنامالت استنادا  إىل البنى القائمة، السبل املمكنة للتوّجه حنو إنشاء آلية فعالة لرصد وحتّدد 

 يف املستقبل. 
 

 عرض عام للتوجهات يف جمال تدفقات املعونة الغذائية -ثانيًا 
 

يف  21اخنفضت منن حننو   تراجعت أهمية املعونة الئذائية كوسيلة لنقل املوارد خال  العقدين املاضيني، حيث  - 3

يف املائنة يف السننوات األخنرية.     2املائة من إمجالي املساعدة اإلمنائية الرمسية يف سنتينيات القنرن املاضني إىل أقنل منن      

يف املائنة يف السننوات األخنرية( وحصنة      0)بالكاد فنوق  العاملية  احلبوعحصة صئرية من جتارة وتشّكل املعونة الئذائية 

املعوننة الئذائينة ال تنزا  مصندرا  مهمنا       يف املائة(. غنري أّن   1.2أصئر بكثري من إمجالي إنتاج احلبوع العاملي )أقل من 

 لنبعض البلندان النيت    الصنافية  من واردات األغذينة يف املائة  01-2، وتساهم بنحو للعديد من البلدان املتلقيةلإلمدادات 

ملينون طنن منرتي يف عنام      01.9وقد اخنفضت املعونة الئذائية، بالكمينات املطلقنة، منن    تتلقى بانتظام معونة غذائية. 

  ماليني طن مرتي يف السنوات األخرية.  2إىل ما دون  0993

                                                      
 . 2112أبريل/ نيسان  03-00من تقرير الدورة اخلامسة والستني للجنة مشكالت السلع،  30فقرة ال  1
 .2101يونيو/ حزيران  01-01، لجنة مشكالت السلعل نوالثامنة والست الدورة ،CCP 10/Inf.7 الوثيقة من 01الفقرة   2
 . 2102مايو/ أيار  31-28، مشكالت السلعلجنة ل نووالست التاسعة الدورة ،CCP 12/INF/11 الوثيقةمن  8الفقرة   3
 . 2102مايو/ أيار  31-28، لجنة مشكالت السلعل نيوالست التاسعة الدورةتقرير  C 2013/23 الوثيقة )واو( من 22الفقرة   4
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يف  91منا يقنارع   املنتجات الئذائية كمعونة غذائية وشّكلت احلبنوع   من نوع خمتلف 021مّت توفري حوالي و - 1

دولنه  ويف حني وّفرت حفنة من املاحنني )أسرتاليا، كنندا، اليابنان، االحتناد األوروبني و    . اإلمجالية املائة من الشحنات

بلند   011هنناك أكثنر منن    ، املعونة الئذائية اإلمجاليةيف املائة من  91األعضاء، والواليات املتحدة( تقليديا  ما يزيد عن 

 وقد أصبح بعض من هذه البلندان مهمنا  يف السننوات األخنرية،     لبا  على حنو متقطع،، وغا5مانح يساهم يف كميات أصئر

 ال سّيما الربازيل والصني وكوريا واالحتاد الروسي. 

 

يف حصة املوارد وال تزا  معظم املعونة الئذائية عينية )حتويالت مباشرة( لكن هناك زيادة واضحة ومرحب بها  - 2

(. وبالنسنبة إىل معظنم اجلهنات    0-2)الشنكل  ثالثينة األطنرا     املعنامالت املشرتيات احمللية والنقدية املستخدمة لدعم 

يف املائنة   011يف املائة على األقل من املعوننة الئذائينة النيت توّفرهنا وحنوالي       21 األخرية الطرائقهذه تشّكل املاحنة، 

، ويشنّكل هنذا  ت األخرية موّجها  إىل عمليات الطوارئ. وكان حنو ثالثة أرباع املعونة الئذائية خال  السنواللعديد منها. 

يف  92يف املائنة(،   21 حننو الداعمة للمشاريع واليت تستهد  الشرائح الضعيفة من السنكان ) إىل جانب املعونة الئذائية 

وتوّجه (. 0-2)الشكل  رامجبيف إطار املقّدمة املعونة الئذائية ، فيما يتكّون الباقي من املعونة الئذائية اإلمجاليةمن املائة 

يف منهنا  عدد قليل جندا   فقط ستمر ويودعم املشاريع عمليات الطوارئ  إىلمعظم معونتها الئذائية غالبية اجلهات املاحنة 

 . يف إطار برامجاملعونة الئذائية  كبرية من توفري خمصصات

 

 حبسب أساليب التوزيع وأنواع االستخدام املعونة الغذائية اإلمجالية.1-1الشكل 

 

  
 املعونة الئذائية ب املتعّلقة علوماتاملنظام املصدر: قاعدة بيانات برنامج األغذية العاملي/

 ( نوع املعونة الئذائية0)الشكل 

 الربامج

 املشاريع

 حاالت الطوارئ

 ( أسلوع املعونة الئذائية2)الشكل 

 املشرتيات احمللية

 ثالثية األطرا املشرتيات 

 التحويالت املباشرة

  

                                                      
دها يقّدم العديد من هذه البلدان مساهمات مشرتكة صئرية بالعمالت احمللية إىل برنامج األغذية العاملي تنرتبط باألنشنطة النيت جتنري ضنمن حندو        5
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املعوننة الئذائينة   ب اجلهنات املاحننة يف منا يتعّلنق     سنات رإىل أّن احلقنائق املتعّلقنة مبما   االجتاهاتهذه  وتشري - 1

 معامالتالفرعية لتصريف الفوائض، أي  االستشارية رئيسيني للجنةعن شاغلني  تبتعد الئذائيةاملعونة وطريقة استخدام 

ثالثية األطنرا  واملشنرتيات    املعامالتوزيادة اإلنتاج احمللي. ومن شأن تقليص املعونة الئذائية العينية  ومثبطاتالسوق 

بشنأن   الشنواغل أّن  بشنّدة  تبنّين لية للمعونة الئذائينة بشنكل ملحنوأ، أن    مع خفض األحجام اإلمجا املتالزمةاحمللية، 

 اسنتخدام املعوننة الئذائينة حلناالت الطنوارئ،      ضنمنا   الوقت نفسه، يعنين تتدنى إىل حّد كبري. ويف  ةالتجاري املعامالت

 ينؤدي إىل زينادة االسنتهالك    املسناعدة هنذا الننوع منن    أّن  ،احتياجنات األفنراد ذوي قندرة شنرائية ةندودة      مبا يلّبني 

 اج احمللي. املخاطر احملتملة ملثبطات اإلنت )أي االستهالك الذي ال يتجّلى يف السوق( وبالتالي تتدنى أيضا 
 

 حوكمة املعونة الغذائية والتطورات األخرية -ثالثًا 
 

 والزراعة التابعة ملنظمة األغذية لتصريف الفوائضاللجنة االستشارية الفرعية  -ألف 
 

تنراكم الفنوائض    وّلند حنني  الفرعية لتصريف الفوائض إىل مطلع اخلمسنينيات،   االستشارية اللجنة أصو تعود  - 2

تشنهد نقصنا  يف    " ملسناعدة البلندان النيت    صنر  الزراعية يف أمريكا الشمالية فكرة مفادهنا أّن هنذه الفنوائض ميكنن أن "ت     

شنار إليهنا يف هنذه الوثيقنة     امل)تصنريف الفنوائض   ب األغذية والزراعة املتعّلقة منظمة مبادئوأّدى هذا إىل وضع . 6األغذية

للسنلع  اء تشّجع االستخدام البّنن ، 0921ة األغذية والزراعة يف عام سلوك دولية اعتمدها جملس منظممدونة (: "باملبادئ

اللجننة الفرعينة    أنشنئت و. 7واملننتجني احمللنيني"  رين التجاريني مصلحة املصّدالزراعية الفائضة وتصون يف الوقت نفسه 

التابعنة ملنظمنة األغذينة والزراعنة منن أجنل        شنكالت السنلع  مللجننة   فرعني ، كجهاز 0922يف عام لتصريف الفوائض 

االتصنا  يف منظمنة األغذينة    يف واشنطن العاصمة وحتظى خبندمات مكتنب    تنعقدوهي  .8باملبادئإلشرا  على االلتزام ا

 .  والزراعة مع أمريكا الشمالية

 

النيت تقنّدم يف إطنار     الئذائينة عوننة  املعلنى   يف املقام األّو تصريف الفوائض ل الفرعية االستشارية اللجنةترّكز و - 8

يف السنوق احمللينة للبلند     تقنديرها بقيمنة نقدينة   السلع اليت توّفر بصورة عينية من حكومة إىل حكومنة لينتّم    – "برامج"

للجننة، مبنا يف   التابعة رصد الآلية  ضمنحصرا   تندرج حيثقد حتّو  املنح التداو  التجاري، املتلقي. وبناء على ذلك، 

 ا مباشنر  ا رابطبشأن الزراعة،  ياتفاق جولة أوروغوا)ع( من  1-01املادة  تشّكلويف هذا الصدد،  باملبادئ.ذلك االلتزام 

 الصادرات )انظر أدناه(.  تنافس ركيزةحتت باملبادئ 
 

                                                      
تصنريف  نشأت الدعامة الفكرية هلذا التطّور يف دراستني رائدتني أجرتهما منظمة األغذينة والزراعنة عنندما مّت النظنر يف تأسنيس اللجننة الفرعينة ل         6

وينل  ؛ و"استخدامات الفوائض الزراعية لتم0921، 2الفوائض: "تصريف الفوائض الزراعية"، دراسات سياسات السلع ملنظمة األغذية والزراعة، رقم 

 . 0922، 1التنمية االقتصادية يف البلدان األقّل منوا "، دراسات سياسات السلع ملنظمة األغذية والزراعة، رقم 
دليل أعضاء اللجنة االستشنارية  : إجراءات اإلبالغ وااللتزامات التشاورية مبوجب مبادئ منظمة األغذية والزراعة لتصريف الفوائضزاي يف  امللحق  7

 .2110، الفاو، روما لتصريف الفوائض التابعة ملنظمة األغذية والزراعةالفرعية 
، من 2112عضوية اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض مفتوحة أمام مجيع أعضاء منظمة األغذية والزراعة، وهي تتكّون، اعتبارا  من عام   8

اليت هلا مصاحل مهمة يف جتنارة املنتجنات الزراعينة منن األعضناء )اجلهنات املاحننة         منظمات دولية. وتكون مجيع البلدان 2مراقبا  و 01عضوا  و 10

 والبلدان املتلقية على السواء( وتتمّثل عادة مبلحقني جتاريني يف سفاراتها الكائنة يف واشنطن العاصمة. 
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 برنامج األغذية العاملي -باء 
 

 اجلهات املاحنةتوسيع قاعدة لرغبة اجملتمع الدولي يف  استجابة  0912أنشئ برنامج األغذية العاملي يف عام  - 9

نطاق عمليات برنامج األغذية العناملي وتركينزه   وقد تطّور الئذائية.  املساعدة لتقديممن خال  وضع آلية متعددة األطرا  

االسنتجابة   سنمت اّتلكنن لطاملنا   املعوننة الئذائينة.    إىلمنن خاللنه واالحتياجنات     املقّدمنة مبا يتماشى مع مستوى املوارد 

يهند  برننامج األغذينة العناملي إىل     عالوة على ذلنك،  واالسرتاتيجي.  هلد  الربنامج بأهمية مركزية حلاالت الطوارئ

يف جهنود تعزينز قندرة    ، وكنذلك  الوضع التئذوي للمجموعات الضعيفة يف حاالت انعدام األمنن الئنذائي املنزمن   حتسني 

والتندخالت التئذوينة    القائمنة علنى اليند العاملنة املكّثفنة     وع، ال سّيما من خال  برامج العمل البلدان على احلّد من اجل

لنذلك   ،9يف إطنار بنرامج   املقّدمنة  عونة الئذائينة املاألغذية العاملي من خال  برنامج  املساعدة اليت تقّدماهلادفة. وتستثين 

 . قليلةثبطات اإلنتاج احمللي ة ومالتجاري املعامالتأن تكون خماطر  فرتض عموما ي 

 

الئذائينة، يتسنم دوره يف    املساعدةعنى برنامج األغذية العاملي يف املقام األّو  باجلوانب التشئيلية لتوفري وفيما ي  - 01

حينث تسنتخدم احلصنة األكنرب منن       ،وضع القواعد والضوابط متعددة األطرا  اليت ترعى املعونة الئذائية بأهمية كبرية

برنامج األغذية العاملي على حنو  يتوالها املساعدةاملعونة الئذائية اليوم حلاالت الطوارئ ودعم املشاريع، وهما نوعان من 

 شبه حصري. 
 

 املعونة/ املساعدة الغذائية اتفاقية -جيم 
 

تعهدا  من قبنل أعضنائها لتنوفري     ،واالتفاقيات اليت تلتها 0912تضّمنت االتفاقية األوىل للمعونة الئذائية لعام  - 00

لمعونة الئذائية، وبالتنالي تضنمن احلنّد األدننى منن كمينة املعوننة الئذائينة حتنى يف          ل احلجم السنوياحلّد األدنى من 

 . 10السنوات اليت تكون فيها أسعار احلبوع العاملية مرتفعة

 

تسنتند إىل  النيت   2103يف ينناير/ كنانون الثناني    اتفاقية املساعدة الئذائينة  باتفاقية املعونة الئذائية استبدلت و - 02

السنلع  إمنا توّسع تئطية السلع لتشمل مجيع أشكا  املساعدة الئذائية )مبنا يف ذلنك    وأهدافها، نطاق االتفاقيات السابقة

غري الئذائية األساسية لألغذية والتئذية( وتقّدم قائمة شاملة باملبادئ اليت جيب االلتزام بها يف توفري املسناعدة الئذائينة   

لكّنهنا تشنمل    ،الفرعية لتصنريف الفنوائض  االستشارية اللجنة  مبادئإىل حّد كبري نطاق وتتجاوز هذه املبادئ . وإمتامها

بتفنادي   املتعّلقنة الفرعية لتصريف الفوائض، مبا يف ذلك تلك االستشارية باللجنة  رتبطة مباشرةأيضا  القضايا احملددة امل

 واآلثار العكسية على اإلنتاج احمللي.  ةالتجاري املعامالت
 

                                                      
ألمنوا  للنقنل   مل تكن هذه هي احلالة دائما  يف املاضي. وقد كان برنامج األغذية العاملي منخرطا  يف بيع املعونة الئذائية يف السنوق احمللينة جلمنع ا     9

هنذه املمارسنة يف    الداخلي ولالحتياجات اللوجستية األخرى املرتبطة بتنفيذ املشاريع واملعونة الئذائية املخصصة حلناالت الطنوارئ. ومّت التخلني عنن    

 السنوات األخرية، حيث تئّطي املوارد النقدية اليت تقّدمها اجلهات املاحنة التكاليف الداخلية هذه. 
؛ حنو 0981حتى عام  0918مليون طن مرتي من عام  1.3تئّيرت االلتزامات الدنيا التفاقية املعونة الئذائية مع الوقت على الشكل التالي: حنو   10

مليون طنن منرتي منن     2.32؛ حنو 0992حتى عام  0982مليون طن مرتي من عام  2.2؛ حنو 0981حتى عام  0980ن مرتي من عام مليون ط 2.1

. وقد مّت جتاوز االلتزامات الندنيا هنذه،   2102حتى عام  0999مليون يورو من عام  031مليون طن مرتي زائد  1.892؛ و0999حتى عام  0991عام 

 . ثانيا  يع السنوات، كما يبدو واضحا  من الشحنات الفعلية املذكورة يف القسمغالبا  بهامش مهم يف مج
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عات احملتملة ازنيف حاالت الصراحة  إىل أسبقية منظمة التجارة العاملية  اجلديدة وتشري اتفاقية املعونة الئذائية - 03

العالقنة منع    حنو  "  3املنادة  اإلشنارة يف  بني مبادئ اتفاقية املعونة الئذائية وضوابط منظمة التجارة العاملية، من خنال   

 :أّن" إىل اتفاقات منظمة التجارة العاملية
 

من أية واجبات قائمة أو مستقبلية ملنظمة التجارة العاملينة تكنون نافنذة بنني      ينتقص "ال شيء يف هذه االتفاقية

االتفاقية. وال شيء يف هذه االتفاقية ميس ب ي عملواالتفاقية، األطرا . ويف حا  وجود نزاع بني هذه الواجبات 

 املواقف اليت قد يعتمدها أحد األطرا  يف أي مفاوضات يف منظمة التجارة العاملية".  ب
 

 جولة الدوحةطرائق مشروع منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة و اتفاق -دال 
 

، مبوجنب  0992حّينز التنفينذ يف عنام     ملنظمة التجارة العاملية بشنأن املعوننة الئذائينة    ضوابط القائمةالدخلت  - 01

وكان اهلد  منها احلؤو  دون استخدام املعوننة  منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة.  ركيزة تنافس الصادرات يف اتفاق

 )ع( يف 1-01املنادة   تننص . وعلنى حننو خنا ،    املخصصة للصنادرات اإلعانات الئذائية للتنّصل من االلتزامات حو  

 :  أن على ما يتعّلق باللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض
 

أن تتم مبادالت املعوننة الئذائينة الدولينة، مبنا يف     ولية الد الئذائيةيف املعونة "تضمن اجلهات املاحنة األعضاء 

 مبنا يتفنق منع مبنادئ منظمنة األغذينة والزراعنة       ، اليت جيري حتويلها إىل نقنود ذلك املعونة الئذائية الثنائية 

شنرو  التسنويق   نظنام  مبنا يف ذلنك وحسنبما هنو مالئنم،      ، وااللتزامات االستشنارية  الفوائضبتصريف املتعّلقة 

 ".املعتادة

 

وعلى الرغم من أهمية حتّو  اللجنة االستشارية الفرعية لتصنريف الفنوائض إىل أداة لالمتثنا  مبوجنب حقنوق       - 02

منظمنة التجنارة العاملينة بشنأن      ال تزا  غنري ملزمنة. ومل ينشنئ اتفناق     املبادئإاّل أّن  ،وواجباتها منظمة التجارة العاملية

( واللجننة  مبجملنه منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعنة   )املسؤولة عن رصد اتفاق الزراعةرابطا  رمسيا  بني جلنة  الزراعة

 منظمنة التجنارة العاملينة    يف اتفناق  صنراحة   املدرجنة  املبنادئ االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض )املسؤولة عنن رصند   

 بشأن الزراعة(. 

 

اجلواننب األخنرى لتننافس     بنالتوازي منع   ،الدوحنة وقد مّت التفاوض بشنأن املعوننة الئذائينة مبوجنب جولنة       - 01

تعّثنر   وبنالرغم منن  احتما  استخدام املعونة الئذائية كشكل آخر من أشكا  دعنم الصنادرات.    منعالصادرات، من أجل 

إاّل أّن ، 2118الصعوبات يف التوّصل إىل اتفناق يف يولينو/ متنوز     على أثراملفاوضات مبوجب جولة الدوحة لبعض الوقت 

 مشننروع األسنناليب الننواردة يف نصننو   بشننأن املعونننة الئذائيننة  تقننارع كننبري خبصننو  الضننوابط املتوخنناة    هننناك 

 . 11(CCP 14/INF/10)انظر 

 

                                                      
 . 2118ديسمرب/ كانون األّو   1، منظمة التجارة العاملية، TN/AG/W/4/Rev.4الزارعة، للطرائق اخلاصة باملشروع املنّقح   11
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يينز واضنح بنني املعوننة     مت هنناك ، 12وبعيدا  عن املبادئ العامة اليت ستطّبق على مجيع أشكا  املعونة الئذائية - 02

ملعوننة الئذائينة مبوجنب    ط اجلديدة املتعّلقنة با ويتمّثل االبتكار اهلام يف الضواب. حلاالت الطوارئ وغري الطوارئالئذائية 

خمتلنف أشنكا     مشروعيةاملؤسسات متعددة األطرا  املعنية باألغذية يف جهود حتديد خربة  دمجيف  ،مشروع األساليب

توفري املعونة الئذائية واستخدامها. وهذا يوّسع نطاق املسؤولية عن رصد املعوننة الئذائينة إىل أبعند منن منظمنة التجنارة       

 العاملية وله انعكاسات على اإلطار املؤسسي والتعاون املطلوع. 
 

ة الفرعي االستشارية نوع اللجنةب خاصة تقييم الدور املستقبلي آللية -رابعًا 

 لتصريف الفوائض
 

 الفرعية لتصريف الفوائض االستشارية األنشطة األخرية للجنة -ألف 

 

وإبالغ أمانة اللجنة االستشارية الفرعية لتصنريف الفنوائض بصنورة    مشاورات مسبقة  للمبادئيتطّلب االمتثا   - 08

على أساس "مبادلنة مببادلنة" وبصنورة آنينة عمومنا ،       تتّم هذه اإلخطاراتومبادالت املعونة الئذائية. فرادى  رمسية عن

 تسنليمها وكيف ميكن أن توّفرها اجلهة املاحنة وكيف سيتّم وتشمل معلومات ذات صلة تتعّلق بالسلعة موضوع البحث، 

 اإلبنالغ واالسنتعراض منن قبنل اللجننة االستشنارية الفرعينة لتصنريف         هنذا  وعادة ما ينتمّ املتلقي. البلد واستخدامها يف 

 قبل التوقيع على اتفاق املساعدة وشحن السلعة. الفوائض 

 

واجتماعهنا   0921تدة بني تاريخ إنشاء اللجنة االستشارية الفرعينة لتصنريف الفنوائض يف عنام     ميف الفرتة املو - 09

غنري أّننه خنال  السننوات العشنر       .13ا اجتماعن  121، عقدت اللجنة حنو 2101الرمسي األخري يف يناير/ كانون الثاني 

منن  يف املائنة   1-2فقط  –فقط من شحنات املعونة الئذائية اإلمجالية  ضئيل جزءعن بلئت اللجنة األخرية من عملها، ُأ

وحصنص   ،يف املائنة خنال  تسنعينيات القنرن املاضني      12، مقارنة مع معد  احلجم اإلمجالي لشحنات املعونة الئذائية

التدفق املسنتمر  قدت االجتماعات على أساس شهري لرصد وحتى منتصف التسعينيات، ع السابقة. أكرب حتى يف العقود 

 هامنن عملن  السننوات القليلنة املاضنية    ، ويف وقت الحق على أساس فصلي، وخنال   املبّلغ عنهاملبادالت املعونة الئذائية 

مل تعقند أي   2101عادة مرتني إىل ثالث مرات يف السنة، واعتبارا  من عنام   جتتمعاللجنة  على أساس خمصص، كانت

 وتضاء  احلضور أيضا  مع اخنفاض تواتر االجتماعات الرمسية. اجتماع. 
 
وتراجنع   ،ويعكس االخنفاض احلاد يف احلجم الذي ت بلَّغ عنه اللجنة االستشارية الفرعينة لتصنريف الفنوائض    - 21

فاض الالفت يف احلجم اإلمجالي للمعونة الئذائية واالبتعاد عن املعوننة الئذائينة العينينة لصناحل     االخن ،اهتمام أعضائها

 .من السكان الضعيفة الفئاتاليت تستهد  واملعونة املخصصة حلاالت الطوارئ 

 

                                                      
حتّفزها االحتياجات؛ على شكل منحة كاملة؛ غري متصلة بصورة مباشنرة أو غنري مباشنرة بالصنادرات التجارينة للمنتجنات الزراعينة أو للسنلع           12

 واخلدمات األخرى؛ غري مرتبطة بأهدا  اجلهات املاحنة األعضاء اخلاصة بتنمية السوق؛ وال ميكن إعادة تصديرها بأي شكل من األشكا . 
 ىل االجتماعات الرمسية، جرى جزء من عمل اللجنة الفرعية يف إطار مشاورات ثنائية بني االجتماعات. إضافة إ  13
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ويف يف توضنيح قضنايا عنّدة     ،مبوجب جولنة الدوحنة   ،جنحت التطّورات املتعلقة بالسياساتإضافة إىل ذلك،  - 20

وكاننت النصنو  اخلاصنة    توفري املعوننة الئذائينة.   ب املتعّلقةباملعامالت واملثبطات  املّتصلةبشأن املخاطر  توفري الطمأنينة

اإلمجالينة املتعّلقنة    الطرائقّبتت" ضمن نصو  باملعونة الئذائية اليت مّت التفاوض بشأنها من بني النصو  األوىل اليت "ث 

قريبنة إىل حنّد كنبري منن التنوازن املمكنن       وكانت التسويات اليت مّت التوّصل إليها يف منظمنة التجنارة العاملينة    بالزراعة. 

 الطنابع منن   قندرا  كنبريا    ما يعكس ،معامالت السوقونة الئذائية واحلاجة إىل جتّنب الواجب اإلنساني للمعحتقيقه بني 

وجنرى تنناو  ذلنك أيضنا  يف      .14املتعّلقنة باملعوننة الئذائينة    اغلالشنو والتناسب لدى األطنرا  املتفاوضنة بشنأن     العملي

ربت مفاوضنات منظمنة   ئض واتفاقينة املعوننة الئذائينة، حينث اعت ن     ناقشات اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفنوا م

واتفاقينة املعوننة   أّن أعضناء اللجننة   وعلى الرغم من فرصة لتحقيق االتساق يف السياسات يف هذا اجملا . التجارة العاملية 

الئذائية أقروا بآلياتهم املؤسسية وباإلجراءات التشئيلية الالزمة للتكّيف مع املشهد املتئّينر للمعوننة الئذائينة، إاّل أّنهنم     

  . 15ها لتدرسها منظمة التجارة العامليةاختاروا إرجاء

 

 نوع اللجنة االستشارية الفرعيةمن حاجة إىل أداة  هناكهل  -باء 

 الفوائض؟لتصريف 

 

بأسواق إمدادات مقّيدة وأسعار أكثر ارتفاعا  بكثري مما كانت عليه  تمّيزبيئة السوق العاملية الراهنة اليت ت أّليف  - 22

الطنوارئ، اخنفضنت خمناطر املعوننة الئذائينة النيت       احتياجنات  مع زيادة سريعة يف  جنبا  إىل جنبيف العقود املاضية، 

واملعونة الئذائية العينية اليت تأتي  فمستويات املعونة الئذائية باإلمجا  متدنية تارخييا ،. مشكلة معامالت السوقتطر  

 .األكرب من أي معونة غذائية متاحةمتتص احتياجات الطوارئ اجلزء  حيث ،يف إطار برامج متواضعة

 

السنوق العاملينة كنتيجنة     يف اإلمنداد املفنر   واحتمناالت   ،أجنل غنري مسنّمى   لكن قد ال تستمر هذه احلالة إىل و - 23

يف  للتخمنة  لقنات املسنتقبلية املمكننة   احلوحتى إذا كانت لزيادات اإلنتاجية أو تئّيرات السياسات، ليست غري معقولة. 

تكون الضئو  من أجل إجياد منافذ ، قد احية التشئيليةن النيف غياع الضوابط املقّيدة الفّعالة م السوق ذات مّدة قصرية،

قوية. والتهديد حبدوث هذا االحتما  قائم أيضا  بفعنل اجلهنات املاحننة اجلديندة إمننا غنري        ،غذائيةعلى شكل معونة 

دمج يف اآلليات املؤسسية القائمة للمعوننة الئذائينة والضنوابط ذات     ت ولكّنها مل ،املنتظمة اليت برزت يف السنوات األخرية

اجلهات املاحننة  ونظرا  إىل أّن لعينية بصورة ثنائية لدعم الربامج. الصلة، وهي متيل يف املقام األّو  إىل تصريف أغذيتها ا

ال تزا  تقّدم املعونة الئذائية العينية يف إطار برامج غري منتظمة، فهناك خطنر بنأن ت حندث هنذه املسناعدة      هذه اجلديدة 

 حتى وإن كانت عن غري قصد.  ،يف السوق توترات

 

                                                      
 Trade Policy Options for Enhancing "والتناسنب اجملنديني يف تنوفري املعوننة الئذائينة.       الطابع العملني مفهومي  Clay, E. (2012)ذكر   14

Food Aid Effectiveness”, ICTSD ".)خيارات السياسات التجارية لتعزيز فعالية املعونة الئذائية( 
 من الواضح أّن هذا أمر رشيد نظرا  إىل األعضاء الكثر املشرتكني يف مجيع هذه املنظمات.   15
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املعوننة الئذائينة، ال سنّيما املعوننة     ب يف منا يتعّلنق  ّفر ضوابط أقوى بكنثري  وومن شأن اختتام جولة الدوحة أّن ي - 21

، كما ميكن احلنّد منن بعنض املخناطر املنذكورة أعناله.       اليت تندرج يف إطار برامجة العينية للحاالت غري الطارئالئذائية 

، وتبعنا  لكيفينة تفسنري    مشنروع األسناليب  هناك بعض األحكام املتعّلقة بتقدير القيمة النقدية وفق شرو  معّيننة يف   ،لكن

ويتبع ذلك أّنه فيما قد تكنون نصنو    يف إطار برامج.  املقّدمة ميكن أن توّفر منافذ للمعونة الئذائيةالضوابط ذات الصلة، 

 يف تفنادي بالكامنل   حامسنة  تكنون الدوحة حو  املعونة الئذائية )إذا ما حتققت بالفعل( خطوة رئيسية إىل األمام، قد ال 

 يف توفري املعونة الئذائية. التصر الناجم عن سوء  للسلوك السوق املخمجيع املخاطر احملتملة 

 

خال  املناقشات املختلفة يف جلنة مشكالت السنلع حنو  دور اللجننة     ،يف أّي من احلاالتاألعضاء مل يشّكك و - 22

ما شككوا بنه هنو فعالينة    . 16ت املعونة الئذائيةيف احلاجة إىل آلية لرصد معامال ،االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض

مل ينؤد إىل اقرتاحنات مقنعنة لتعزيزهنا.     ذلنك  اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض وفقا  لشكلها النراهن، لكنن   

املنظمنة الراعينة   عدم كون اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض جزًءا ال يتجزأ من  إىلذلك بصورة جزئية  ويعود

عدم ومجيع املعنيني أفضل النوايا،  وعلى الرغم من إبداء. 17املادي واجلوهري عنها على املستويني وكونها منفصلةهلا، 

كامل موارد املعلومات العاملية واخلاصنة بالبلندان، إاّل أّننه تبنّين أّن املعنار  والقندرة التحليلينة        القدرة على الوصو  إىل 

اليت تتواجند مقارهنا يف رومنا،    واملنظمات األخرى متعددة األطرا  املعنية باألغذية مة األغذية والزراعة املوجودة يف منظ

حني أشري إىل أّننه أثنناء تواجند مقنر اللجننة       0918يف وقت مبكر منذ عام أثري موقع اللجنة الفرعية وقيدا  هاما . تشّكل 

وكانت واشننطن  لبقائها بالضرورة هناك. من سبب يكن هناك "...االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض يف واشنطن، مل 

وتنابع التقرينر   اخليار الطبيعي يف مطلع اخلمسينيات ألّن مشكلة الفوائض برمتهنا كاننت فعلينا  يف الوالينات املتحندة".      

عطى للجننة يف املسنتقبل، وتنوافر    ، مبا يف ذلك النطاق الذي سني  هناك جمموعة من العوامل اليت تؤّثر على خيار املوقع"

 .18ة أخرى معنية بالتجارة باملنتجات الزراعية"وثيقة مع أجهز اتصاالت إقامةاملندوبني وخربتهم، والرغبة يف 

 

ورمبا يكون حتقق هذه املشكالت الكامنة يف عمل اللجنة االستشارية الفرعينة لتصنريف الفنوائض السنبب وراء      - 21

منظمنة   اتفناق ما مّت إدماجها صراحة  يف يناللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، بإىل  الطرائقمشروع عدم إشارة 

دورا  مركزينا    الطرائنق مشروع هي احلا  أيضا  أن يعطي لكن، (. 1-01)املادة  0992التجارة العاملية بشأن الزراعة لعام 

يف هنذا   وبالتالي، ينبئي البحنث مبادالت املعونة الئذائية.  مشروعيةيف بناء  للمنظمات متعددة األطرا  املعنية باألغذية

عّدلة خاصة باللجننة االستشنارية الفرعينة لتصنريف الفنوائض. وجينب أن       مآللية االجتاه عن الدور والوأيفة اجلديدين 

رة الدولينة بأّنهنا   جملتمع املعونة الئذائية وأعضاء منظمنة التجنا   ةالالزم توفري الطمأنينةقادرة على تكون األداة اجلديدة 

بضوابط منظمة التجارة العاملية القائمة وتلك  ةايدة وموثوقة وقابلة لإلنفاذ يف جما  رصد التزام مبادالت املعونة الئذائية

 اليت حيتمل أن تليها.  
 

                                                      
 آلية كهذه.  أعاد أعضاء اللجنة االستشارية الفرعية، الذين مّتت مقابلتهم يف سياق إعداد هذه الوثيقة، التأكيد على احلاجة إىل  16
" اآلليات متعددة األطنرا  النيت ترعنى املعوننة الئذائينة واحلاجنة إىل تعزينز دور اللجننة          .Konandreas, Pمّت تناو  بعض من هذه القضايا يف   17

ية املقّدمنة يف إطنار   االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض يف سياق الضوابط اجلديدة ملنظمة التجارة العاملية املتعّلقة بالزراعة"، وثيقة املعلومات األساس

 . 2112يناير/ كانون الثاني  28-22أن املعونة الئذائية يف منظمة األغذية والزراعة، روما مشاورة اخلرباء غري الرمسية بش
بعنوان "دور اللجنة الفرعية لتصريف الفوائض يف ضنوء التطنورات الراهننة واحملتملنة يف الفنوائض الزراعينة واملعوننة         CCP/CSD/68/44الوثيقة   18

 (. 91)الفقرة  0918يوليو/ متوز  21الئذائية"، واملؤرخة يف 
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 حنو آلية فعّالة لرصد املعونة الغذائية -خامسًا 

 

 حتتاج اآللية الفّعالة لرصد املعونة الئذائية إىل اخلصائص التالية:   - 22
 

 مبندأ  لإلبالغ عن املعونة الئذائية، ولنيس علنى   " أن تكون قائمة على أساس "مبادلة مببادلة" وعلى نظام "آني

 تقديم التقارير بعد انتهاء املدة؛ 

 علومات نفسها بأشكا  خمتلفة إىل أجهزة خمتلفة أن تتفادى قدر اإلمكان االزدواجية يف واجبات اإلبالغ عن امل

 من قبل اجلهات املاحنة؛   

      أن تتفادى قدر اإلمكان االزدواجية يف رصد االمتثا  ملبادئ املعونة الئذائينة/ الواجبنات وااللتزامنات القانونينة

 اليت تعهّدت بها اجلهات املاحنة للمؤسسات/ املنظمات املختلفة؛ 

 طّور مع الوقت بالتوازي مع تطّور الضوابط الدولية املتعّلقة باملعونة الئذائية؛ أن تكون مرنة حبيث تت 

        أن تكون قابلة لإلنفاذ، من خال  طلب اإلبالغ اإللزامي الذي ينأتي يف الوقنت املناسنب عنن جممنل مبنادالت

 املعونة الئذائية. 

 

( يف املقنام  اإلخطنارات مجنع املعلومنات )أي    ويتّطلب رصد شحنات املعونة الئذائية ملعامالت السوق احملتملنة  - 28

 قدرة متخصصة وحيادا .  االثنان. ويستلزم اإلخطاراتاليت تصفها هذه  املعامالت مشروعيةومن ثّم تقييم  ،األّو 

 

ويتمّثنل  نظم اإلبالغ القائمة واملثبتة بدال  من إنشاء هياكل جديدة.  إىلاإلمكان  روجيب أن تستند آلية الرصد قد - 29

املعونة الئذائية الذي يتوّلى صيانته برنامج األغذية العاملي، علنى النرغم   ب املتعّلقة علوماتاملالنظام األمشل القائم يف نظام 

 .من أّن ذلك خيضع حاليا  لقيود يف ما يتعّلق بتوقيت وةتوى املعلومات املبّلغ عنها

 

وتتمّتنع بقندرة    ،إىل أمانة ميكنها الوصو  إىل املعلومات ذات الصلة املبّلغ عنها املعامالتوجيب أن ي عهد تقييم  - 31

حتليلية مثبتة لتقييم هذه املعلومات. وعلى النحو املعرت  به يف مشروع األساليب، فإّن املنظمات متعددة األطنرا  ذات  

العكسنية ملعنامالت السنوق    الصلة تتمّتع بالكفاءة يف رصد حاالت األمنن الئنذائي علنى املسنتوى القطنري وتقينيم اآلثنار        

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة التنابع للفناو وبرننامج األغذينة العناملي يف      واملثبطات. ويشرتك 

تتا  املعلومات الداعمة ذات الصنلة والقندرة التحليلينة اخلاصنة بالسنلع منن قبنل شنعبة التجنارة          و، تقييم قطريإجراء 

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عنن األغذينة والزراعنة     أمانيت مقرحيث  ،ابعة ملنظمة األغذية والزراعةواألسواق الت

 وجلنة مشكالت السلع.  

 

بأهمينة يف   التالينة  وسعيا  لالستفادة من النظم القائمة والوأيفية يف النظام متعندد األطنرا ، تّتسنم االعتبنارات     - 30

 تعقب اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض.  ،ّعالة لرصد املعونة الئذائيةاستحداث آلية جديدة وف
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 األمانة اجلديدة للمعونة الغذائية يف روما وتوسيع قاعدتها املؤسسية إنشاء

 

منن   جمموعنة كنبرية  إىل يوّفر تواجد مّقر األمانة اجلديدة يف روما إمكانية الوصو  املباشر إىل قاعندة املعلومنات و   - 32

القدرات التحليلية ذات الصلة، ليس يف منظمة األغذية والزراعة فحسنب، إمننا أيضنا  يف املؤسسنات الرئيسنية األخنرى       

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( اليت تتواجند مقارهنا يف رومنا وكنذلك جلننة      املعنية باألغذية )برنامج األغذية العاملي و

خدامها على حنو فّعا ، إضنافة  قضايا األوسع نطاقا  املتصلة بتوفري املعونة الئذائية واستوإقرارا  بالاألمن الئذائي العاملي. 

إىل الكفاءة واملعار  املتخصصة املتواجدة يف هذه املؤسسات املعنية باألغذية اليت تتخذ من روما مقرا  هلا، ميكن أن تضنم  

  ، حبسب احلاجة.عن تلك املؤسساتاألمانة اجلديدة أيضا  ممثلني 

 

حبذ  مفهوم "تصريف الفوائض" القديم منن  يتعّلق تئيري مهم آخر ذو طبيعة داللية وإىل جانب تئيري املوقع،  - 33

وميكن ببساطة إعادة تسمية اجلهاز الذي سيعقب اللجنة االستشارية الفرعية لتصنريف الفنوائض   عنوان اآللية اجلديدة. 

 التقارير هلا.  هإىل جلنة مشكالت السلع ورفع واإلبقاء على انتمائهباللجنة االستشارية الفرعية بشأن املعونة الئذائية 

 

اللجنة االستشارية الفرعينة  ئض القائمة، تضطلع أمانة وخالفا  ألمانة اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوا - 31

بشأن املعونة الئذائية اجلديدة بدور جوهري يف تقينيم مبنادالت املعوننة الئذائينة قبنل تقنديم توصنياتها إىل اجتماعنات         

ذائينة أن تضنع   ا ، يتعّين على اللجنة االستشارية الفرعية بشأن املعوننة الئ وأخرياللجنة اجلديدة ليوافق عليها األعضاء. 

جلنة املراجعة التابعة ملنظمة التجارة العاملية. وقد يتبع تواتر عملينة إعنداد هنذه     يا  منتظما  إلعداد التقارير إىلجدوال  زمن

 التقارير تواتر االجتماعات الفصلية املنتظمة للجنة املراجعة. 

 

 ج األغذية العاملياملعونة الغذائية التابع لربنامب املتعّلقة علوماتاملتعزيز نظام 

 

ذراع املعلومنات للجننة    املعونة الئذائية التابع لربنامج األغذية العناملي ب املتعّلقة علوماتاملجيب أن يصبح نظام  - 32

 الفعلني االستشارية الفرعية بشأن املعونة الئذائية. وقد ينبئي تعزيزه لتسجيل فرادى مبادالت املعونة الئذائية يف الوقت 

والقابلة للرصد يف الوقت املناسب. وقد يتطّلب ذلك تئّيرات هامشية فقط يف تصميم قاعدة البيانات القائمنة لتشنمل أيضنا     

 املعوننة الئذائينة.   شنروعية منن شنأنها أن تسنمح بنإجراء تقينيم الحنق مل      ،  ملعنامالت بنا معلومات أساسية داعمة خاصنة  

ممارسنات شنبيهة بتلنك النيت اسنتخدمت       اعتمناد جلهات املاحنة، ميكن ويف ما يتعّلق بتوقيت اإلخطارات الواردة من ا

املعونة الئذائينة للحناالت غنري     إرسا  يتّم اإلبالغ مسبقا  عن حيثضمن اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، 

ة ةنددة  فنرتات فاصنل  وفق نة الئذائية الداعمة حلاالت الطوارئ بعد انتهاء املدة، ، بينما ميكن اإلبالغ عن املعوالطارئة

  هلذا النوع من املعونة الئذائية. لطرائق مشروع اينص مسبقا ، كما 
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 حتديد الواجبات القانونية لإلبالغ عن مبادالت املعونة الغذائية

 

آلية تشمل كجزء منهنا الرصند واإلشنرا ،     ،على حنو مفهوم ،يف حني تتطّلب ضوابط منظمة التجارة العامليةو - 31

وقند تنذهب   يف املنظمنات ذات الصنلة وأال تكنون مسنتقلة عنهنا.       على نظم يف احلالة املثلى، ،جيب أن تقوم هذه اآللية

تجّننب  ينث ت لرصند املعوننة الئذائينة النيت ذكنرت أعناله، حب      كفنوء  الا  وفّعن ال خرية يف اجتاه معاكس ملبادئ النظنام األ

واحتمنا  االختالفنات اجلوهرينة( يف رصند     )من قبل اجلهات املاحنة وكنذلك االزدواجينة   االزدواجية يف إعداد التقارير 

التالي ينبئي إقامة عالقة تشئيلية بنني جلننة املراجعنة التابعنة ملنظمنة التجنارة       بواالمتثا  من قبل املؤسسات املختلفة. 

بشأن املعوننة  ( واللجنة االستشارية الفرعية مبجمله ظمة التجارة العاملية بشأن الزراعةاتفاق من)املسؤولة عن رصد  العاملية

إبنالغ تلنك   يتوّجنب علنى اجلهنات املاحننة     مبادالت املعوننة الئذائينة(. ويف هنذا الصندد،     الئذائية )املسؤولة عن رصد 

ا برفع تقارير بها إىل جلننة املراجعنة بعند    اخلاصة باملعونة الئذائية، فتقوم األخرية بدوره معامالتهااجلهات عن مجيع 

 .  مشروعيتهاتقييم 

 

 شروعةالتحّول إىل تدبري قائم على االحتياجات يف حتديد املعونة الغذائية امل

 

لضنمان االمتثنا    اليت استخدمتها اللجنة االستشنارية الفرعينة   تشّكل شرو  التسويق املعتادة األداة التشئيلية و - 32

للمبادئ، أي التزام من قبل البلد املتلقي باحلفاأ على مستوى طبيعني للنواردات التجارينة للسنلعة نفسنها احملنددة يف       

على املسنتوى  ومل ي قبل مفهوم شرو  التسويق املعتادة املبادلة ذات الشرو  التيسريية، إضافة إىل املعونة الئذائية املتلقاة. 

وميكنن  ملعونة الئذائية اليت تعترب شنرطا  مسنبقا  لتفنادي آثنار املعنامالت واملثبطنات.       كفل إضافة اأال ي وميكن ،19العاملي

يكنون أساسنيا  يف ترشنيد تقنديم املعوننة الئذائينة       االحتياجات"  قائم علىاستبدا  مفهوم شرو  التسويق املعتادة مببدأ "

ومنن شنأن رصند مبنادالت     واتفاقية املعونة الئذائينة اجلديندة.    الطرائقمشروع ويندرج ضمن أوىل املبادئ اليت ذكرت يف 

املعونة الئذائية القائم على االحتياجات أن يقّدم معايري أكثر إقناعا  من تندبري شنرو  التسنويق املعتنادة يف صنون مصناحل       

 املصّدرين التجاريني واملنتجني احملليني على السواء. 

 

برنرامج  ولعاملي لإلعالم واإلنذار املبكرر عرن األغذيرة والزراعرة     النظام ا تقييماالستفادة الكاملة من 

 الحتياجات املعونة الغذائية األغذية العاملي

 

يوّفر املبدأ القائم على االحتياجات يف تنوفري املعوننة الئذائينة باالشنرتاك منع دور الرصند املوكنل إىل وكناالت          - 38

لالعتمناد  ، فرصة ممتازة للجنة االستشارية الفرعية بشأن املعونة الئذائينة اجلديندة   مشروع األساليبمتعددة األطرا  يف 

                                                      
مل يشنرتكوا يف قنرار اجمللنس رقنم      28، 0992عضوا  يف اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض يف عنام   11جتدر اإلشارة إىل أّنه من أصل   19

(، 29و 28، الصفحتان 0992ا مبادئ تصريف الفوائض وااللتزامات االستشارية للدو  األعضاء"، رومالذي أنشأ آلية شرو  التسويق املعتادة )" 2/22

سنويق  وأثريت هذه القضية يف مناسبات عّدة خال  اجتماعات اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض. كمنا ذكنر يف إطنار اللجننة أّن شنرو  الت     

 املعتادة متارس ضئوطا  اقتصادية غري مربرة على البلدان املتلقية ما يشّوه اجلانب اإلنساني للمعونة الئذائية. 
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على قدرات تقييم االحتياجات املوثوقة والشاملة واليت تأتي يف الوقت املناسب واخلربات ذات الصنلة املتاحنة يف رومنا.    

بسنجل إجننازات   لتعاون مع برنامج األغذية العناملي  النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة باويتمّتع 

هذا التقييم علنى حننو    يوأجر. 20يف ما خيص البلدان ائية األساسيةحافل يف تقييم حالة العرض/ الطلب على املواد الئذ

ني والعجز اهليكلي للبلدان النيت تعنا   ويشمل احتساع احتياجات املعونة الئذائية حلاالت الطوارئمستمر لسنوات عّدة 

النظنام العناملي    يتنوّلى و. منن الناحينة التجارينة   قدرتها على االسترياد احلسبان من انعدام األمن الئذائي، مع األخذ يف 

رصند احلالنة يف البلندان املعّرضنة      ،لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعنة بالتعناون منع برننامج األغذينة العناملي      

عن استنتاجاته من خال  تقارير خاصنة وإننذارات خاصنة متعلقنة بالبلندان يف حناالت       اجلهات املاحنة  ويبلغللمخاطر 

 الطوارئ.   

 

أساسنا  آللينة    وميكن أن يصبح هذا النظام الراسخ واملوثوق والعملي واملناسب الذي حيظى بثقة جمتمع املاحنني - 39

وميكنن أن يكنون   . 21شنروعة يف حتديد احتياجنات املعوننة الئذائينة امل    اللجنة االستشارية الفرعية بشأن املعونة الئذائية

املعوننة الئذائينة منن    ب املتعّلقنة  علومنات املواملبلئة إىل نظام  ملعامالتباهذا، إىل جانب وثائق املعلومات األساسية اخلاصة 

 فرادى مبادالت املعونة الئذائية.  قبل اجلهات املاحنة، أساسا  لتقييم مزايا

 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة مشكالت السلع واخلطوات التالية -سادسًا 

 

 خمناطر حتنّو  املعوننة    منن  يف السننوات األخنرية   املؤسسنية سوق األغذية العاملية والتطنّورات   اجتاهاتحّدت  - 11

التمّتنع بنظنام إبنالغ    ومع ذلنك، هنناك حاجنة إىل    إىل قضية جتارية مثرية للجد  يف املدى القصري إىل املتوسط. الئذائية 

غنري أّن  عن املعونة الئذائية وإىل قدرة لتقييم مشروعية مبادالت املعونة التجارية املبّلغ عنها على املستوى الندولي.   فّعا 

وتشنئيلية  شنوائب جوهرينة    شهدتللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض على القيام مبسؤولياتها الراهنة  قدرةال

والقضنايا الرئيسنية النيت جينب      لرصند املعوننة الئذائينة   آللية فعالة وحّددت هذه الوثيقة املعايري األساسية على السواء. 

األدوات القائمة واملثبتة إنشاء اجلهة اليت ستعقب اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض على أساس  عندتناوهلا 

 ذات الصلة.   ضمن املؤسسات متعددة األطرا 

 

                                                      
ألمن الئذائي اخلا  بالبلدان للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة/برنامج األغذية العاملي جمموعنة غنينة منن    يتضّمن تقييم ا  20

جنام  املعلومات املناسبة املتعّلقة باألمن الئذائي، وعادة بيانات خاصنة بالسنلع حنو  آفناق احملاصنيل احمللينة، واحلركنات يف أسنعار السنوق، وأح         

دة رصدة، والواردات التجارية املقررة، والطلب الفعلي، واحتياجات التدخالت التئذوية على املستوى الوطين، وحتديد جمموعنات السنكان احملند   األ

 اليت تعاني من نقص التئذية، إخل.
مهما  أيضا  للمعلومات املتعّلقة بالسوق. يتواجد  نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية الذي أنشئ مؤخرا  من قبل جمموعة العشرين موّردا يعترب   21

لقة باألسنواق الزراعينة   مقّره يف روما ويعمل بالتعاون الوثيق مع النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة. وحيظى نظام املعلومات املتع

 ء(، وكنذلك بالندعم التحليلني ممنا يقنارع عشنر منظمنات دولينة ذات صنلة،         بدعم وثقنة عندد كنبري منن البلندان )املصنّدرة واملسنتوردة علنى السنوا         

 تتكّون منها أمانته. 
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وميكن أن تظّل كنذلك منع بقناء أسنواق      غري فاعلة اللجنة االستشارية الفرعية لتصريف الفوائض ال تزا وفيما  - 10

 ويساهم. تبعا  للخطو  العريضة املقرتحة أعالهاجلهاز الذي سيعقب اللجنة إنشاء  ينبئيال يزا  ضيقة، األغذية العاملية 

 ةالدوحنة التابعن  جولنة   طرائنق الضوابط املنجزة يف مشنروع   نظرا  إىل ،وعلى صعيد السياساتاملؤسسية الزخم من الناحية 

وتفضي أيضا  الظنرو   مناسبا . اإلجراء واتفاقية املعونة الئذائية املتفق عليها مؤخرا ، يف جعل هذا  ملنظمة التجارة العاملية

  موضع البحث. السائدة يف السوق العاملية إىل مناقشة موضوعية حو  القضايا 

 

 جلنة مشكالت السلع مدعوة إىل حبث ما يلي:  إن  - 12
 

      إنشاء جمموعة عمل مكّونة من عدد قليل من أعضاء جلنة مشكالت السلع لبحنث مزاينا املقرتحنات املقّدمنة يف

 هذه الوثيقة وطابعها العملي، مع األخذ يف االعتبار أيضا  آراء املنظمات ذات الصلة؛  

           وضع إطار زمين جملموعة العمل السنتكما  عملنها )جينب أن تكنون سننة واحندة كافينة( وإعنداد توصنياتها

 لتبحثها جلنة مشكالت السلع؛  

        تكليف األمانة بالدعوة إىل عقد دورة خاصة للجنة مشكالت السنلع لبحنث توصنيات جمموعنة العمنل املتعّلقنة

 لتصريف الفوائض. باجلهاز الذي سيعقب اللجنة االستشارية الفرعية 


