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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

   يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق

  *تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفييه دي شوتري    

  تعزيز النظام متعدد األطراف: حتويل األزمة إىل فرصة    
  موجز    

السياسي، ُتبذَل، على الـصعيدين     ألعمال  لة اجلوع يف صدارة جدول ا     أمنذ أن وضعت أزمة الغذاء العاملية مس        
غري أن إنتاج املزيد من الغذاء لن حيد من اجلوع إذا ما أمهلنا . امة يف سبيل زيادة اإلمداد باألغذيةالدويل والوطين، جهود ه

كما أن زيادة اإلنتاج لن     . التفكري يف االقتصاد السياسي للنظم الغذائية وإذا مل يزدد إنتاجنا واستهالكنا إنصافاً واستدامة            
الغذاء باعتباره سبيالً إىل ضمان مستوى مناسب من االستهداف والرصـد      تكون كافية إذا مل ننب سياساتنا على احلق يف          

  .واملساءلة واملشاركة، ومجيعها عناصر ميكن أن حتّسن فعالية االستراتيجيات القائمة
يصف حالة أزمـة أسـعار      وهو  . أسباب ذلك ويف هذا التقرير، يسعى املقرر اخلاص املعين يف الغذاء إىل شرح              

مث ُيضيف أن الدول    . د العاملي ويبني املسامهة اليت ميكن أن يقدمها احلق يف الغذاء على املستوى العملي             األغذية على الصعي  
االستثمار يف الزراعة مسامهة فعالة يف مكافحة اجلوع وسوء التغذية بتقييم مسامهة طرائـق           إعادة  ينبغي أن تكفل مسامهة     

تقدم صوب توافق آراء دويل بشأن تعجيل ال كما يفسر دواعي احلاجة إىل .خمتلفة للتنمية الزراعية يف إعمال احلق يف الغذاء
وهو يشدد علـى  . الوقود الزراعي واستخدامه وبشأن عمليات حيازة أو استئجار األراضي على نطاق واسعأنواع  إنتاج  

لبلدان من تدعيم احلماية    ضرورة كفالة احلق يف الضمان االجتماعي والدور الذي ميكن أن يؤديه اجملتمع الدويل يف متكني ا               
الطرق اليت ميكن أن تنتهجها البلدان يف التكيف مع زيادة تقلب األسعار يف األسـواق    املقرر اخلاص   ويناقش  . االجتماعية

إىل يدعو  املقرر اخلاص التقرير بتوجيه نداء      خيتتم  و. الدولية، وكيفية توظيف التعاون الدويل ملكافحة مصادر هذا التقلب        
تعـدد األطـراف    املففي أوقات األزمات بالذات يغدو تعزيز النظام        . ة األمن الغذائي على الصعيد العاملي     حتسني حوكم 

    .وإذا جنحنا يف ذلك تسىن لنا حتويل األزمة إىل فرصة. السبيل الوحيد إىل إعمال احلق يف الغذاء إعماالً فعاالً
                                                           

 .التقرير بسبب قدرات التحرير احملدودة هذا تأخر تقدمي  *
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  مقدمة  -أوالً   
قدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء تقريره األول بشأن أزمة الغـذاء العامليـة                 -١
)A/HRC/9/23 ( قـوق  ويقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملـس ح       . ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول

 املتعلق مبتابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة مبا لتفاقم            ٩/٦اإلنسان  
اجمللس ختذه  أزمة الغذاء العاملي من تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وهو قرار ا              

ذلتها احلكومـات   ، يلخص املقرر اخلاص اجلهود اليت ب      )١(ويف هذا التقرير  . يف دورته التاسعة  
. والوكاالت الدولية منذ ذلك احلني سعياً إىل بناء القدرة على التكيف مع أزمـات الحقـة             

ويتوجه املقرر اخلاص بالشكر إىل مجيع احلكومات اليت قدمت ردوداً على االستبيان الـذي              
كما ُيعرب عن شـكره ملـا ورده مـن          . )٢(٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٧أرسله إليها يف    

وبداية، يـصف املقـرر     . وقد انقسم العمل إىل أربعة مواضيع     . امات من مصادر أخرى   إسه
فاألزمة مل تنته بعد، وهي تقترن بعواقـب وخيمـة،       : اخلاص تطور أزمة الغذاء العاملية حالياً     

مث يبحث املقرر اخلاص دور     . وتزداد تعقيداً بسبب األزمات املالية واالقتصادية والبيئية احلالية       
وُيحلل بعـد   .  الغذاء يف التصدي ألزمة الغذاء العاملية، بالتركيز على املستوى الوطين          احلق يف 

ذلك أثر االهتمام املتجدد بالزراعة واخليارات اليت تواجهها احلكومات يف هذا اجملال، وينظر             
يف تعزيز احلماية االجتماعية كوسيلة لتحصني أفقر فئات السكان من تأثري ارتفـاع أسـعار            

ويف حني أن هاتني املسألتني من األمور اليت ينبغي التصدي هلا باألسـاس بواسـطة    . األغذية
السياسات املعتمدة على املستوى الوطين، يتمسك املقرر اخلاص بضرورة دعم تلك اجلهـود             

مث يبحـث   . على حنو أكثر قوة من خالل مبادرات معينة ميكن اعتمادها على الصعيد الدويل            
لسلع األساسية الزراعية، متسائالً على وجه التحديد عـن كيفيـة           إمكانات تنظيم أسواق ا   

التصدي لتقلب أسعار السلع األساسية الزراعية الذي يثبط االستثمار واإلنتاج ويتـسبب يف             
وأخرياً، يبحث املقرر اخلاص موجبات تعزيز اإلرادة الـسياسية         . ارتفاع أسعار شراء األغذية   

تم توخي.  على حنو فعال بتحسني احلوكمة العامليةاد احلمن أجل التصدي للجوع وسوء التغذية     
  .بتقدمي جمموعة من التوصيات إىل اجمللس

.  بـصورة حامسـة    ادولقد أخفقنا حىت اليوم يف التصدي للجوع وسوء التغذية احل           -٢
التركيز شبه الكامل على زيـادة اإلنتـاج        ) أ: (ويعود هذا اإلخفاق إىل مخسة أسباب هي      

                                                           
ات واملراجـع أو األمثلـة      ـدداً من البيان  ـر ع ـذا التقري ـن ه ـة، ال يتضم  ـود املساح ـب قي ـبسب   )١(

:  علــى العنــوانالقطريــة، وهــي متاحــة يف مــذكرة املعلومــات األساســية امللحقــة بــالتقرير
http://www.2.ohchr.org/english/issues/food/index/htm. 

ايلنـد  توإكوادور وأوغندا وآيرلندا والربازيل والربتغال وبـيالروس و        وأفغانستان وردت ردود من إسبانيا      )٢(
السلفاور وتركيا وتوغو وجامايكا واجلزائر واجلمهورية العربية السورية وجنوب أفريقيا والدامنرك ورومانيا و        

 وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا والعراق وعمان وغواتيماال وفرنسا وفنلندا وكولومبيا واملكسيك واململكـة   
 .واليونان واليابان ومنغوليا السعودية العربية
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فـشل  ) ب(ن اعتماد هنج أكثر مشوالً إزاء أسباب انعدام األمـن الغـذائي؛             الزراعي بدالً م  
فهم كيفية العمـل يف  استمرار عدم ) ج(تشتت اجلهود احلالية؛ لاحلوكمة العاملية يف التصدي  

متابعـة  القعود عـن    ) د(تؤثر على قدرتنا على حتقيق األمن الغذائي للجميع؛         جماالت معينة   
عدم مالءمة االستراتيجيات الوطنية إلعمال احلـق يف        ) ه(ملساءلة؛  التوصيات نتيجة النعدام ا   
ويبحث املقرر اخلاص يف هذا التقرير، يف سياق كل مسألة مـن            . الغذاء على الصعيد احمللي   

هذه املسائل، الِعَبر املستخلصة من االستجابات ألزمة الغذاء العاملية، وما إن كنا قد فهمناها،              
  .للقيام مبا يلزمه من فهم ما اكتسبناوكيفية توظيف 

  تطور أزمة الغذاء العاملية  -ثانياً   
أسعار السلع األساسية الزراعية يف األسواق، الغموض الذي حييط مبستقبل     بالنظر إىل     -٣

هي الـيت   غري أن األزمة    . كان ينبغي لنا العمل على زيادة قدرة النظم الغذائية على التكيف          
تصف مؤلفات عديدة ما اقترن بارتفاع أسعار األغذية يف          و .كانت أشد من قدرة تلك النظم     

إذ ُيحتمل أن يكون ارتفاع أسعار األغذية والنفط يف         .  من آثار خطرية   ٢٠٠٧/٢٠٠٨الفترة  
   قد تسبب يف زيادة عدد َمن يعيشون يف فقر مـدقع مبـا يتـراوح                ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  

اخلاصة تغذوية  االحتياجات ال ذات   وفئة النساء واألطفال  . )٣( مليون شخص  ١٥٠ و ١٣٠بني  
وإذ ُتضطر اُألسر إىل اتباع نظام غذائي أقل تنوعاً، يتفـاقم           . معرضة للخطر أكثر من غريها    

لذلك فإن ارتفـاع    . )٤(خطر النقص الفادح يف املغذيات الدقيقة مثل احلديد والفيتامني ألف         
د على النمـو البـدين      أسعار األغذية، وإن كان مؤقتاً، ميكن أن يقترن بعواقب طويلة األم          

أو نوعيـة   /والعقلي إذا تسببت استراتيجيات التكيف اليت تعتمدها األسر يف اخنفاض كمية و           
  .األغذية يف مراحل حامسة من منو األطفال أو أثناء احلمل

   /متـوز وقد اخنفضت أسعار السلع األساسية الزراعية يف األسواق الدوليـة منـذ               -٤
 ، فهي ترتبط بأسعار الـنفط تقليديـداً       اخنفاض أسعار النفط  وساير اخنفاضها   . ٢٠٠٨ يوليه

  ). أدناه١الرسم البياين انظر (

                                                           
استناداً إىل الـدالئل    (٢٠٠٩السلع األساسية على مفترق الطرق،      . اآلفاق االقتصادية العاملية  البنك الدويل،      )٣(

 .٦٩، صفحة )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠احة حىت املت
، البنـد   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٧-١٤جلنة األمن الغذائي العاملي، الدورة الرابعة والثالثون، روما،            )٤(

 .٤١-٣٧الثاين من جدول األعمال، تقييم حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، الفقرات 
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  ١ الرسم البياين
  )٢٠٠٨-٢٠٠٠(تطور األسعار الدولية 

 
 Mulat Demeke, Guendalina Pangazio and Materne Maetz "Country responses to the food security:املصدر

crisis: nature and preliminary implications of the policies pursued", February 2009 ) مكتب أجراها حسابات
  ).أوساال باالستناد إىل بيانات من األونكتاد ومنظمة األغذية والزراعة

 ٢٠٠٨غري أن األزمة مل تنته بعد، رغم بلوغ إنتاج احلبوب مستوى قياسياً يف عام                 -٥
. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧واعتماد حكومات كثرية تدابري سياساتية يف أعقاب أزمة الغذاء يف عامي            

 ٢٠٠٩أبريل  /وقد أفادت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يف تقريرها الصادر يف نيسان           
بشأن توقعات احملاصيل واحلالة الغذائية، بأن أسعار األغذية ظلت مرتفعة يف الكثري من البلدان      

  وتستمر حاالت الطـوارئ الغذائيـة      . امية ذات الدخل املنخفض اليت تعاين عجزاً غذائياً         الن
أن أسـعار   مدرجاً يف التقرير     بلداً نامياً    ٥٨ويبني حتليل أسعار الغذاء احمللية يف       .  بلداً ٣٢يف  

ـ    ٤٠ شهراً وأهنا ارتفعت حبوايل      ١٢على مما كانت عليه قبل      قيت أ األغذية ب  ة  يف املائة مقارن
  . يف املائة من احلاالت٨٠ يف ٢٠٠٩يناير /مبا كانت عليه يف كانون الثاين

وميكن أن يؤدي اخنفاض أسعار السلع األساسية الزراعية يف األسواق الدولية منـذ               -٦
، باالقتران مع اخنفاض أسعار الـشحن، إىل ختفيـف          ٢٠٠٨يونيه  /بلوغ الذروة يف حزيران   

بالنسبة إىل البلدان ذات الدخل املنخفض اليت تعـاين عجـزاً        فاتورة استرياد احلبوب شيئاً ما      
، يف املقابـل، إىل فقـدان االهتمـام بإعـادة       أيضاًغري أن هذا االخنفاض قد يؤدي       . غذائياً

االستثمار يف الزراعة وإىل تثبيط عزمية املنتجني؛ فمن املتوقع بالفعل أن تنخفض مـستويات              
 أن أزمة الغذاء العاملية مل تتطور مبعزل عن األزمة          زد على ذلك  . ٢٠٠٩إنتاج القمح يف عام     
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  ، فوب خليج املكسيك٣الذرة، الواليات املتحدة، صفراء رقم 
 تكساس/برنت/ام، متوسط ديبالنفط اخل

  ، الشتوي األمحر الصليب، فوب خليج املكسيك٢القمح، الواليات املتحدة، رقم 
 ، فوب بانكوك ٪٥األرز، تايلند، أبيض مطحون، مكسر 
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ويفيد البنك الدويل بأن البلدان النامية      . ٢٠٠٨املالية واالقتصادية اليت ظهرت منذ أواخر عام        
 مليـار دوالر،    ٧٠٠ و ٢٧٠تواجه بسبب األزمة نقصاً يف التمويل يقدر مببلغ يتراوح بـني            

 وسيتعني على البلدان ذات الدخل املرتفع       .)٥(ملتخذةحبسب حدة األزمة والتدابري السياساتية ا     
، بإصدار ديون قد تكون على حساب بلدان نامية كثرية تود هـي         تعايفمهمة لل متويل خطط   

لـذلك  . ٢٠٠٨ولقد تراجعت تدفقات التحويالت منذ أواخر عام        . األخرى إصدار ديون  
اعة والتنمية الريفية وتدعيم املواد     فقد يصعب على البلدان النامية، على حنو متزايد، متويل الزر         

  . رها ألفقر الناس ووضع برامج محاية اجتماعية أو تعزيز الربامج القائمةالغذائية لتحسني تيّس

  دور احلق يف الغذاء يف التصدي ألزمة الغذاء العاملية  - ثالثاً  
فاً طويـل  قد تدفع املرء إىل اعتبار احلق يف الغذاء الكايف هـد  جم   احل اإن أزمة هبذ    - ٧

غري أن  . األجل بل باألحرى هدفاً بعيد املنال حالياً مما جيعله قليل األمهية يف الوقت احلاضر             
فدور احلق يف الغـذاء     . هذا املوقف قد يكشف عن سوء فهم عميق ملاهية احلق يف الغذاء           

وهو ليس جمرد هدف، بل إنه املرشد إىل حتقيـق    . أساسي ويزداد أمهية يف أوقات األزمات     
  . لك اهلدفذ
ويقتضي اتباع هنج قائم على احلق يف الغذاء معاجلة األسباب األساسية للجوع وسوء      -٨

 أن يستخدم احلق يف الغذاء كعالمة إرشاد لزيادة االتساق بني خمتلـف             أيضاًوينبغي  . التغذية
 القطاعات ذات الصلة بإعمال احلق يف الغذاء، على أال يقتصر ذلك على املساعدة الغذائيـة              

 احلماية االجتماعية ومحاية العاملني يف الزراعـة        أيضاًيشملَ  أن  والتنمية الزراعية والريفية بل     
  .وسياسات األراضي والصحة والتعليم والتجارة واالستثمار

الوثيقـة  (قدم املقرر اخلاص تقريره األول بشأن أزمـة الغـذاء العامليـة             أن  ذ  نوم  -٩
A/HRC/9/23(  ، وريه داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها بأمهية       سعى إىل إقناع حما   وهو ي

وعلى الـصعيد الـدويل،     . إجياد حلول ألزمة الغذاء العاملية تكون قائمة على احلق يف الغذاء          
وال . تعدد األطراف بغية التصدي بفعالية ألسباب اجلوع اهليكلية       امليقتضي ذلك تعزيز النظام     

وميثل إنعاش جلنة األمن الغـذائي      . ظامنا الغذائي بد من التعجيل بإصالح احلوكمة العاملية لن      
أما على الصعيد الوطين، ).  أدناه٤٠-٣٣انظر الفقرات  (العاملي فرصة حقيقية يف هذا الصدد       

  .فيكتسي إعمال احلق يف الغذاء بعداً مؤسسياً سُيبحث يف هذا الفرع
عف الفئات، اليت   استهداف أض أوالً  ولكي تقوم جهودنا على احلق يف الغذاء، ينبغي           -١٠

ويشّغل عدد مـن    . نقص الغذاء ل عرضحتدد بواسطة خرائط انعدام األمن الغذائي والقابلية للت       
البلدان، مبا يف ذلك إندونيسيا وبنما والعراق وغينيا بيساو وكوت ديفوار، نظمـاً لرسـم               

. زمـة اخلرائط بانتظام، يف حني شرعت بلدان أخرى يف عمليات رسم اخلرائط أثناء فترة األ             
                                                           

 .املرجع ذاتهقتصادية العاملية،  اآلفاق االالبنك الدويل،  )٥(
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 عرض، يبدو أن القابلية للت    عرضدد قليل من أدوات رسم خرائط القابلية للت       مع أنه يوجد ع   و
مل حتّدد بالكامل بسبب ما تتسم به التغطية من طبيعة انتقائية ميكن أن تستبعد املنـاطق ذات                 

 عمليـة  املناطق احلضرية يفتدرج وقلة هي البلدان اليت يبدو أهنا  . األداء اجليد يف إنتاج الغذاء    
واستخدمت بعض البلدان اخلرائط الوطنية للفقر      ). بوركينا فاسو وكينيا  (رسم اخلرائط هذه    

ورغم هذه اجلهود احملمودة، تفيد التقارير      ). السلفادور واليمن (املدقع ألغراض األمن الغذائي     
 ولإلملام بالوضع أحـسن إملـام     . أن بعض الفئات الضعيفة مستبعدة من نتائج رسم اخلرائط        

  .ممكن، ينبغي للدول استخدام وسائل قائمة على املشاركة يف وضع نظم رسم اخلرائط
ثانياً، يقتضي احلق يف الغذاء وجود آليات للمساءلة حبيث يتسىن لضحايا انتهاكات              -١١

مكلفة مبراقبة اخليارات اليت يتخـذها أصـحاب        احلق يف الغذاء الوصول إىل هيئات مستقلة        
حق الضحايا يف اللجوء إىل آليـات الـتظلم،   ترض فييف الغذاء  فاحلق   .وميكنها ذلك . القرار

ماية هـذا   حباحملاكم  تكليف  ومساءلة احلكومات إذا اعتمدت سياسات تنتهك هذا احلق، و        
وعلى غرار ما جيري يف غواتيماال واهلند، خيطو عدد متزايـد مـن             .  ومتكينها من ذلك   احلق

  .يف هذا االجتاه)  املتعددة القوميات-دولة (فيا البلدان، مثل األرجنتني وإكوادور وبولي
إذ ينبغي أن ختضع سياسات التجارة      : األولوياتترتيب  ثالثاً، يتطلب احلق يف الغذاء        -١٢

واالستثمار وخيارات طرائق اإلنتاج الزراعي مثالً للهدف اجلامع املتمثل يف إعمال احلـق يف              
. تراتيجيات وطنية إلعمال احلـق يف الغـذاء       وهلذا الغرض، ينبغي أن تضع الدول اس      . الغذاء

إذ تشجع املشاركة، مبا أن مجيـع اجلهـات       : وختدم تلك االستراتيجيات عدداً من األغراض     
جترب احلكومات على حتمل التزامات واضحة      واملعنية ينبغي أن تشارك يف اعتمادها وتنفيذها؛        

ياساتية أخرى ضمن اسـتراتيجية     وحمددة زمنياً؛ وتكفل إدماج اخليارات املتعلقة مبجاالت س       
ويدعو إطار العمل الشامل الذي اعتمدته فرقة العمـل  . عامة ترمي إىل إعمال احلق يف الغذاء    

علـى  " شراكات من أجل الغذاء   "إىل إقامة   العاملية  رفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي       
تنسيق بني خمتلف القطاعـات     الصعيد الوطين، بقيادة سياسية واضحة وظاهرة، بغية حتسني ال        

 مثل إندونيسيا وبوليفيا    - ويف عدة بلدان     .جملتمع واجلهات احلكومية  شرائح ا ومشاركة شىت   
 توجد آليات لتنسيق خمتلف اإلجـراءات  -وتوغو وكوستاريكا )  املتعددة القوميات  -دولة  (

 الغـذائي يف عـدة      وتوجد جمالس وطنية وحملية ُتعىن باألمن     . املتخذة يف جمال األمن الغذائي    
غري أن أغلبيـة البلـدان      . بلدان مثل أنغوال واجلمهورية الدومينيكية والسنغال وقريغزستان      

املشمولة باالستقصاء تفتقر فيما يبدو إىل هيئة حمددة ُتعىن مبشاركة مجيع العناصر الفاعلـة يف       
  .القضايا املتصلة باحلق يف الغذاء والتشاور معها والتنسيق بينها

  إعادة االستثمار يف الزراعة والتنمية الريفية  - رابعاً  
كان ألزمة الغذاء العاملية تأثريات مفيدة منها أن احلكومـات والوكـاالت الدوليـة                -١٣

 سنة  ٢٥أدركت وجود حاجة ملحة إىل إعادة الزراعة إىل صدارة جداول أعماهلا اإلمنائية بعد              
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ة االستثمار يف الزراعة، مببالغ ضـخمة  وقد تعهدت دول ووكاالت كثرية بإعاد     . اإلمهالمن  
ومن املؤشرات األخرية على هذا التحول صندوق االستثمار الزراعـي يف           . يف بعض احلاالت  
، مببادرة مشتركة بني مصرف التنمية      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥إنشاؤه، يف    أفريقيا الذي أُعلن  

خلضراء يف أفريقيا، وبدعم مـن      األفريقية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وحتالف الثورة ا       
 مليون يورو من أجل دعم الـصناعات الغذائيـة          ٥٠٠وكالة التنمية الفرنسية، هبدف تعبئة      

 األولويات اليت حـددهتا اإلدارة األمريكيـة يف         أيضاًوتعاونيات املزارعني يف أفريقيا؛ ومنها      
، مثـل   ٢٠١٠ة املاليـة     لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية يف الـسن        ٢٠٠٩مايو  /أيار

 مليار دوالر ملساعدة ١,٤مليار دوالر للتصدي النعدام األمن الغذائي العاملي و      ٣,٤ختصيص  
 بإنشاء مرفق   ٢٠٠٨ديسمرب  /التنمية الزراعة؛ وكذلك قيام االحتاد األورويب يف كانون األول        

  .)٦(جديد لالستجابة السريعة إىل ارتفاع أسعار األغذية
 زيادة اإلنفاق العام على الزراعة، فإن تغيري توزيع اإلنفـاق احلـايل             ويف حني يتعني    -١٤

فال بد أن تعود االستثمارات باملنفعة على أفقر املزارعني وأكثرهم هتميـشاً،            . أيضاًضروري  
ويف أغلب األحيان، يكون هـؤالء املزارعـون   . وغالباً ما يعمل هؤالء يف بيئات غري مالئمة       

ن جهة واالعتقاد أن املزارع الكبرية      م هم اجتماعياً ، بسبب ضعف  مستبعدين من برامج الدعم   
الصغار يـسامهون يف    نتجون  فامل. وهذا االعتقاد مغلوط  . هي األكثر إنتاجاً من جهة أخرى     

حتقيق قدر أكرب من األمن الغذائي، ال سيما يف املناطق النامية حيث ُيغين إنتاج األغذية حملياً                
ونتيجة لسياسات  . )٧(ويق الباهظة املتصلة بأغذية مبتاعة كثرية     عن تكبد تكاليف النقل والتس    

واسع النطـاق، بـات   الاملاضي اليت أعطت األفضلية إىل حد كبري لإلنتاج الزراعي الصناعي  
، غـري   مدخالهتاالعامة، اليت يكون توفريها أحياناً أجدى بكثري من توفري          نافع  عرض بعض امل  

لوصول إىل وسائل االتصال ومـن مث إىل األسـواق          ويشمل ذلك مرافق التخزين وا    : كاٍف
اإلقليمية واحمللية واحلصول على االئتمان والتأمني من املخاطر املتصلة بالطقس، وخـدمات            

الرسـم البيـاين   ويصف .  والبحوث الزراعية وتنظيم املزارعني يف تعاونيات    اإلرشاد الزراعي 
  .أدناه نتيجة سياسات املاضي اليت أمهلت هذا الُبعد

                                                           
 للربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن إنـشاء مرفـق لالسـتجابة            ١٣٣٧/٢٠٠٨القاعدة التنظيمية رقم       )٦(

، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ املؤرخ   OJL.354السريعة الرتفاع أسعار األغذية يف البلدان النامية،        
 .٦٢الصفحة 

)٧(   Organisation for Economic Cooperation and Development, Promoting Pro-Poor Growth: 

Agriculture, Paris, 2006, p. 31. 
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  ٢رسم البياين ال
  وصول أفقر األسر وأغناها إىل البنية األساسية للنقل واخلدمات االجتماعية

  الرهانات: إعادة االستثمار يف الزراعة  -ألف   
إندونيسيا والـسنغال والـصني والفلـبني والكـامريون         (أعلنت عدة حكومات      -١٥

 األغذية تقوم على اعتبار أن حتقيق       أن استجابتها االستراتيجية إىل ارتفاع أسعار      )٨()وماليزيا
االكتفاء الذايت يف إنتاج الغذاء هو أكثر السبل فعالية يف التصدي لتقلبات األسعار يف األسواق 

ويف آسيا، بذلت بلدان كثرية، منها الصني والفلبني واهلند، جهوداً مهمة من أجـل              . الدولية
اختذ كل من بنن ومجهورية أفريقيا الوسطى       أما يف أفريقيا، فقد     . إعادة االستثمار يف الزراعة   

ويف أمريكـا الالتينيـة     .  اإلنتاج زيادةوالكامريون ومدغشقر تدابري قصرية األمد ترمي إىل        
 وطنية متكاملة هبدف تنسيق تدابري خمتلفة من أجل وأفريقيا، وضع عدد من احلكومات خططاً 

 لتمكينهم من   عونات الدعم لفائدة وم وُمنح املنتجون قروضاً منخفضة ا    . حتسني النظم الزراعية  
ووزعـت بعـض    . الكهرباءالزراعية أو حتسني نظم الري و     املعدات  شراء البذور واألمسدة و   

على املزارعني الصغار، وخفِّضت الضرائب املفروضة علـى الوقـود          املدخالت  احلكومات  
  . هبدف تيسري نقل املنتجات ومتكني املزارعني من اإلنفاق على جوانب أخرى

ولدى اختاذ خطوات يف سبيل زيادة االستثمار يف الزراعة والتنمية الريفية، ينبغي أن               -١٦
تضع احلكومات يف اعتبارها ضرورة ضمان مسامهة االستثمارات مسامهة فعلية يف احلـق يف              

                                                           
، ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦فينا جا، حتليل أزمة الغذاء العاملية واالستجابات هلا، منظمة العمل الدولية، جنيف،                )٨(

 .١٩-١٦الصفحات 

أفقر البلدان
أغىن البلدان

شر
املؤ

 . منظمة األغذية والزراعة:املصدر
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غري أن من املدهش أال تعترف احلكومات، لدى صياغة سياساهتا العامة املتعلقـة              .)٩(الغذاء
والـُنُهج  " الثـورة اخلـضراء   "وجود مناذج خمتلفة للتنمية الزراعية، كنمـوذج        بالزراعة، ب 

. ومنوذج ممكن قائم على هندسـة اجلينـات   ) ُنظم زراعة تراعي البيئة   (اإليكولوجية الزراعية   
وميكن أن تكون هذه النماذج متكاملة على مستوى احلقل؛ إذ يشجع املزارعون يف بعـض               

. بني استعمال األمسدة واحلراجة الزراعية مـثالً مبنتهى العناية ع املناطق بصورة فعالة على اجلم  
أما على مستوى السياسات العامة، فيمثل االعتراف بوجود مناذج متعددة شـرطاً أساسـياً              

نادرة مثل األراضـي وامليـاه      الوارد  املويف خضم املنافسة الشرسة على      . التباع هنج متوازن  
 تبعات تشجيع منوذج ما على حساب النماذج األخرى       إن  ف واملوارد البشرية،    اتواالستثمار
  . حبثاً متأنياًتستوجب

وينبغي أن يرشد احلق يف الغذاء اختيار احلكومات بني منـاذج خمتلفـة لإلنتـاج                 - ١٧
وقد شدد عدد من وكاالت األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمـم املتحـدة               . الزراعي
على ) األونكتاد( ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       ومنظمة األغذية والزراعة   )١٠(للبيئة

ويتعمق املقرر  . )١١(إىل منو الطلب  إمكانات االستجابة   ما تنطوي عليه الزراعة املستدامة من       
اخلاص يف شرح الصالت بني الزراعة املستدامة واحلق يف الغذاء يف إسـهاماته يف احلـوار                

ة الغـذاء العامليـة واحلـق يف الغـذاء          ـشأن أزم ة العامة ب  ـاملواضيعي التفاعلي للجمعي  
ويف أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة        ) ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٦نيويورك،  (
واعتمدت اللجنة إعالناً أقرت فيه بأن املمارسـات     ). ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥-٤نيويورك،  (

ن تساهم يف التصدي لشواغل تغـري       الزراعية املستدامة واإلدارة املستدامة للغابات ميكن أ      
املمارسات املستدامة يف جمال إدارة التربـة واألراضـي         كما شددت على ضرورة     املناخ،  

كما دعت اللجنة . واملاشية واألحراج والتنوع األحيائي واملياه إىل جانب الزراعات املتكيفة
  .إىل هتيئة بيئة مالئمة للزراعة املستدامة

وتعتمـد  . اعية أكثر استدامة ارتباطاً مباشراً باحلق يف الغـذاء       ويرتبط وضع ُنهج زر     -١٨
كونه وما مل يتحول اإلنتاج الزراعي من       . اإليكولوجيةاإلنتاجية الزراعية على خدمات النظم      

يف احلفاظ على البيئة،    ليصبح مسامهاً صافياً    أحد األسباب الرئيسية لتغري املناخ وتدهور التربة        
مثـل  ، مثلـه  ويعتمد ُيسر احلصول على الغذاء. شدة يف املستقبلجع بفإن هذا اإلنتاج سيترا  

                                                           
املعنية خبصوص حتديات الثورة اخلضراء يف      ُنوقشت هذه املسألة بالتفصيل أثناء اجتماع مشاورة للجهات            )٩(

 بـدعم مـن دوقيـة       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦ و ١٥أفريقيا، وقد ُعقد ذلك االجتماع يومي       
 .لكسمربغ الكربى

، دور البيئة يف تفادي أزمـات الغـذاء يف املـستقبل          : األزمة الغذائية البيئية  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        )١٠(
 .٢٠٠٩فرباير /شباط

 عن املركز العاملي للحراجة الزراعية يف نريويب أو التقريـر           ٢٠٠٦انظر مثالً التقرير السنوي الصادر يف عام           )١١(
خبصوص الزراعـة العـضوية      ٢٠٠٨املشترك بني األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والصادر يف عام           

 .واألمن الغذائي يف أفريقيا
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الـسلع األساسـية    فإن  عتمد إنتاج الغذاء على النفط      يوبقدر ما   .  على كيفية إنتاجه   ،توافره
ال يؤثر على تكاليف األمسدة وأسـعار       فسعر النفط   . الغذائية ُعرضة للتأثر بصدمات األسعار    

حدة املنافسة  بدوره  لطلب على الوقود الزراعي، مما ُيذكي        على ا  أيضاًالشحن فحسب، وإمنا    
ويف املقابل، ميكـن أن     . على األراضي واملياه ورؤوس املال بني منتجي الغذاء ومنتجي النفط         

. يساهم اتباع ممارسات زراعية أكثر استدامة يف حتسني تلبية احتياجات املـزارعني الـصغار    
وتنويع الزراعات واسـتعمال التكنولوجيـات      اخلارجية،  املدخالت  وحيد ضعف استخدام    

اخلارجية، مما حيـسِّن اسـتقرار      املدخالت  اخلضراء من اعتماد أولئك املزراعني على أسعار        
وأخرياً، تعتمد أشكال   . يف أعقاب حمصول هزيل   الديون  الدخل وحيول دون الوقوع يف حلقة       

عارف بني املـزارعني بواسـطة      اإلنتاج الزراعية اإليكولوجية باألساس على زيادة تقاسم امل       
عمليات قائمة على املشاركة تنضم إليها الفئات الضعيفة املتأثرة بغية إجياد احللول املناسـبة              

  .لذلك تعترب هذه الُنُهج عاِمل متكني وتعبئة. لظروفها اخلاصة وبيئاهتا املعقدة

  عمليات شراء أو استئجار األراضي على نطاق واسعضبط   -باء   
ملستثمرون من القطاع اخلاص واحلكومات، يف السنوات الثالث أو األربـع           أبدى ا   -١٩
خرية، اهتماماً متزايداً حبيازة أو استئجار قطع كبرية من األراضي الزراعية علـى املـدى               ألا

الطويل، ال سيما يف البلدان النامية وباألخص يف أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينيـة،              
وميكن أن  . ة من األراضي الصاحلة للزراعة وغري املستغلة بالكامل       حيث توجد مساحات ممتد   

: ل التاليـة  ـاق واسع بالعوام  ـي على نط  ـُيفسَّر انتشار عمليات شراء أو استئجار األراض      
اإلقبال على إنتاج الوقود الزراعي سعياً إىل االستفادة من املساعدات واحلوافز الضريبية يف         ) أ(

منو السكان والتحضر، باالقتران مع استنفاد املوارد الطبيعية يف بعض          ) ب(البلدان املتقدمة؛ و  
البلدان، حيث يعترب شراء األراضي الزراعية على نطاق واسع وسيلة لتحقيق األمن الغذائي يف              

  زيادة الطلب على بعض السلع األساسية اخلام من البلـدان املداريـة،            ) ج(و املدى الطويل؛ 
املساعدات املرتقبة لقاء ختزين الكربون     ) د(و ن منتجات اخلشب؛  ال سيما األلياف وغريها م    

ورغم أن هذه الظاهرة ليست مستجدة      . )١٢(عن طريق غرس األشجار وتفادي إزالة األحراج      
 وإن  الغنية باملال وقد َعَمد عدد من البلدان      . متاماً، فقد تسارعت منذ بداية أزمة الغذاء العاملية       

ألراضي على نطاق واسع بغية حتقيـق األمـن         اء أو استئجار    كانت شحيحة املوارد إىل شرا    
 كبرية،  يةكما َعَمد مستثمرون من القطاع اخلاص، مبا يف ذلك صناديق استثمار          . )١٣(الغذائي

                                                           
 من بروتوكول كيوتـو     ١٢ التنمية النظيفة املنصوص عليها يف املادة        ينطبق ذلك بصفة خاصة يف إطار آلية         )١٢(

 .امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
)١٣(   See Vera Songwe and Klaus Deininger, Foreign Investment in Agricultural Production: 

Opportunities and Challenges, World Bank, 2009; Reuters, “Factbox: foreign forays into African 

farming”, 2 March 2009; GRAIN, “The 2008 land grab for food and financial security”, 

18 October 2008 (available at www.grain.org/go/landgrab); International Food Policy Research 
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، بدافع املضاربة احملض أحياناً، اعتقاداً منهم أن ارتفاع أسعار األراضـي            يراضاألإىل حيازة   
  .الصاحلة للزراعة سيستمر مستقبالً

فبالنسبة إىل الدول املضيفة، ينطوي دخول      . وتنطوي هذه الظاهرة على فرص      - ٢٠
يف قطاعات (داخل املزارع وخارجها   فرص عمل   االستثمارات على إمكانية استحداث     

كما ميكن أن . تكنولوجياتالوميكن أن يؤدي ذلك إىل نقل ). التجهيز ذات الصلة مثالً
 أن أيضاً هوميكن.  واإلقليمية والدوليةوطنيةواق الحيسن وصول املنتجني احملليني إىل األس

أما بالنسبة إىل البلدان اليت     . يزيد اإليرادات احلكومية بواسطة الضريبة ورسوم التصدير      
راضي يف اخلارج، فإن ذلك يعين زيادة األمن الغذائي، مبا أهنـا            األأو تستأجر   شتري  ت

 -  حتتاجه من غذاء إلطعام سكاهنا       اعتمادها على األسواق الدولية لشراء ما     من  ستقلل  
رغم أن احتماالت اخنفاض اإلنتاجية يف املناطق دون املدارية بسبب تغري املناخ ومن مث              

  .هذه الفائدةجزءاً من يلغي أن  ميكن ارتفاع تكاليف الشحن مستقبالً
   /ويف حزيـران  . ومع ذلك تبقى التحديات يف جمال حقـوق اإلنـسان حقيقيـة             -٢١

 عرض املقرر اخلاص جمموعة من املبادئ األساسية والتدابري الراميـة إىل            ،٢٠٠٩يونيه  
قوق اإلنسان على مناقشة عمليات حيازة أو استئجار األراضي         اخلاص حب عد  ُبالإضفاء  

 ضمان  أيضاًوتقوم هذه املبادئ على احلق يف الغذاء، لكنها تتوخى          . على نطاق واسع  
املخـل  اإلخـالء   ة مستخدمي األراضي من     احترام حقوق العاملني يف الزراعة ومحاي     

 باحترام احلق يف التنمية وحق الـشعوب يف تقريـر           أيضاًوهي تنادي   . بشروط معينة 
  :وميكن تلخيص هذه املبادئ كما يلي. مصريها
ينبغي أن تتسم املفاوضات املفضية إىل اتفاقات االستثمار بالـشفافية            )أ(  

ية، اليت ميكن أن يتأثر وصـوهلا إىل األراضـي          التامة، وأن تشارك فيها اجملتمعات احملل     
  وغريها من املوارد املنتجة بقدوم مستثمر؛

ال جيوز، من حيث املبدأ، القيام بأي تغيري يف استخدام األراضـي إال               )ب(  
خاصة يف حالة   أمهية  ذا  هلو. مبوافقة اجملتمعات احمللية املعنية موافقة حرة ومسبقة وواعية       

وينبغي أال ُيسمح . ا عانته من متييز وهتميش على مّر العصورمل ظراًاجملتمعات األصلية، ن  
 للتشريعات  ، وأن يكون ذلك مطابقاً    قصوىباإلخالء القسري إال يف ظروف استثنائية       

 بالتعويض  ، عندما تربره، حسب االقتضاء، املصلحة العامة ويكون مقترناً        السارية حملياً 
  ل إىل أراض منتجة بديلة؛الكايف وإعادة التوطني أو إتاحة الوصو

ينبغي للدول، من باب احلرص على محاية حقوق اجملتمعات احمللية يف             )ج(  
مجيع الظروف، أن تعتمد تشريعات حتمي تلك احلقوق وحتدد بالتفصيل احلاالت اليت            

                                                                                                                                                                                                 
Institute policy brief 13 April 2009; International Institute for Environment and Development, 

FAO and IFAD, “Land grab or development opportunity? Agricultural investments and 

international land deals in Africa”, 26 May 2009. 
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 عن اإلجـراء    ُيسمح فيها بتغيري استخدام األراضي أو إخالئها من مستخدميها فضالً         
وعالوة على ذلك، ينبغي للدول أن تساعد اجملتمعات احمللية حبيثُ . الةاملتبع يف تلك احل

ُيسمح هلا بأن تسجل بصفة مجاعية األراضي اليت تستخدمها كي تضمن إحاطة حقوقها 
 للمبادئ األساسـية    وفقاًوينبغي أن ُتصمم تلك التشريعات      . باحلماية القانونية التامة  

 اإلخالء والترحيل بدافع التنمية، وهي مبادئ قدمها واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى              ٢٠٠٧يف عام   

 الصادر  )١٩٩٧(٧ ، وللتعليق العام رقم   )A/HRC/4/18األول بالوثيقة   املرفق  (معيشي مناسب   
املادة (قافية بشأن احلق يف السكن املالئم       عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث     

  ؛)١٤(حاالت إخالء املساكن باإلكراه): من العهد) ١(١١
وحبسب . استعمال إيرادات اتفاقات االستثمار خلدمة السكان احمللية       ينبغي  )د(  

الترتيبات اليت يتيح املستثمر األجنيب يف إطارها وصول املزارعني املتعاقدين إىل           فإن  الظروف،  
 ،ئتمان وإىل التكنولوجيات، أو الترتيبات اليت متنع شراء جزء من احملاصيل بسعر حمدد سلفاً             اال

  ؛قد ُتفّضل على استئجار األرض بعقود طويلة األجل أو شرائها
ة تعتمـد  يينبغي للدول املضيفة واملستثمرين إنشاء وتشجيع نظم زراع        )ه(  

وتدعيم خيـارات كـسب     العمل  خلق فرص   على اليد العاملة مبا يكفي للمسامهة يف        
  الرزق احمللية؛

ينبغي للدول املضيفة واملستثمرين التعاون على حتديد سـبل تكفـل             )و(  
  احترام طرائق اإلنتاج الزراعي للبيئة؛

بصرف النظر عن حمتوى الترتيب، ال بد أن حتدَّد التزامات املـستثمر              )ز(  
 يف  عقوبات حمددة سـلفاً   إدرج   بوضوح، وأن تكون قابلة لإلنفاذ بأساليب منها مثالً       

  ؛االمتثالحال عدم 
 على أال تفضي اتفاقات االستثمار إىل زيادة انعـدام األمـن            حرصاً  )ح(  

الغذائي الذي يعيشه السكان احملليون، نتيجة باألخص لزيادة االعتماد على األسـواق            
اعية، ينبغي أن   الدولية أو املعونة الغذائية يف سياق ارتفاع أسعار السلع األساسية الزر          

تتضمن االتفاقات حكما ينص على وجوب بيع نسبة دنيا من احملاصيل يف األسـواق              
احمللية، وعلى إمكانية زيادة هذه النسبة، بقيًم ُيتفق عليها سلفا، إذا ما بلغ سعر السلع               

  ؛األساسية الغذائية يف األسواق الدولية مستوى معيناً
قبل انتهاء املفاوضات بغيـة إبـراز       ر  األثينبغي إجراء عمليات تقييم       )ط(  

   :مـا يلـي   تبعات االستثمار على التمتع باحلق يف الغذاء من خالل إعـداد بيانـات              
، حبسب ن، تكون مفصلة حبسب اجلنس، وحيثما كان مناسباًاالعمالة والدخل احمللي‘ ١‘

                                                           
 .، املرفق الرابع)E/1998/22 (٢، امللحق رقم ١٩٩٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،    )١٤(
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ملـزارعني  وصول اجملتمعات احمللية، مبن فيها جمتمعات الرعـاة وا        ‘ ٢‘اجملموعة اإلثنية؛   
دخول تكنولوجيات جديدة واالسـتثمار يف البنيـة        ‘ ٣‘الرّحل، إىل املوارد املنتجة؛     

البيئة، مبا يف ذلك استنفاد التربة واستخدام املوارد املائية واالضمحالل          ‘ ٤‘األساسية؛  
  احلصول على الغذاء وتوافره ومدى كفايته؛‘ ٥‘اجليين؛ 
ة من محاية حقوقها يف األراضي      حتظى الشعوب األصلية بأشكال حمدد      )ي(  

وينبغي أن تتشاور الدول وتتعاون حبسن نية مـع الـشعوب           . مبوجب القانون الدويل  
األصلية املعنية هبدف احلصول على موافقتها احلرة والواعية قبل إقرار أي مشروع يؤثر             

دام على أراضيها أو أقاليمها أو مواردها األخرى، ال سيما فيما يتصل بتطوير أو استخ       
  أو استغالل املعادن أو املياه أو موارد أخرى؛

جراء الزراعيون باحلماية الكافية، وينبغي أن تكون       ينبغي أن حيظى األُ     )ك(  
 عليها يف التـشريعات     حقوق اإلنسان األساسية وحقوق العمل اخلاصة هبم منصوصاً       

الواجب تطبيقها   لصكوك منظمة العمل الدولية      وفقاًوقابلة للتطبيق يف الواقع العملي،      
  .يف هذا اجملال

وليست املبادئ والتدابري املقترحة جمرد تكرار ملعايري حقوق اإلنسان اليت تنبع             - ٢٢
وهي تتوخى مساعدة املستثمرين واحلكومات . أيضاًمنها، بل هي مبادئ وتدابري عملية 

طـاق  املضيفة على التفاوض وعلى القيام بعمليات حيازة أو استئجار لألراضي على ن           
بغية ضمان توازن تلك االستثمارات وخدمتها مصلحة السكان يف البلد املضيف  واسع،

، ُيفضل اتبـاع هنـج متعـدد        أيضاًويف هذا املضمار    . ومسامهتها يف التنمية املستدامة   
تعدد األطراف لن حيـسن  املفاإلطار . األطراف على اختاذ الدول املعنية إجراءات فردية 

 أن حيول أيضاًاصة بالسكان احملليني املعنيني فحسب، بل ميكن محاية حقوق اإلنسان اخل
ْر جاَرك "سياسات  (دون سياسات وضع املصلحة الذاتية       فوق كل اعتبار، حبيث    ") أفِق

تدخل البلدان يف منافسة على االستثمار األجنيب املباشر جتعلـها تقلـص املتطلبـات              
 يح هذا اإلطار للمستثمرين قدراً    كما ميكن أن يت   . املفروضة على املستثمرين األجانب   

ويأمل . أكرب من اليقني القانوين وأن حيميهم من تلطيخ مسعتهم إذا امتثلوا تلك املبادئ            
  .املقرر اخلاص أن تساعد هذه املبادئ على بناء توافق يف اآلراء بشأن إنشاء هذا اإلطار

  ضمان عمل الوقود الزراعي ملصلحة التنمية املستدامة  -جيم   
، أثر  )A/HRC/9/23(اقش املقرر اخلاص، يف تقريره األول بشأن أزمة الغذاء العاملية           ن  -٢٣

وبدالً . زيادة إنتاج الوقود الزراعي على أسعار الغذاء، وبشكل أعم، أثره على احلق يف الغذاء             
من استبعاد استعمال الوقود الزراعي السائل متاماً يف قطاع النقل، فقد اقتـرح الـسعي إىل                

إىل توافق يف اآلراء بشأن وضع مبادئ توجيهية دولية متعلقة بإنتاج واستهالك الوقود            التوصل  
وينبغي أن تشتمل هذه املبادئ التوجيهية على معايري بيئية، حيـث إن التوسـع يف             . الزراعي
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إنتاج واستهالك الوقود الزراعي يؤدي إىل حتوالت مباشرة وغـري مباشـرة يف اسـتخدام               
يكون أثره سلبياً على البيئة عندما تؤخذ كامل دورة حيـاة املنـتج يف              األراضي وكثرياً ما    

كما ينبغي أن تتضمن هذه املبادئ التوجيهية مقتضيات صكوك حقوق اإلنـسان،            . احلسبان
 ملخـاطر اإلخـالء     نظـراً (وخاصة فيما يتعلق باحلق يف غذاء كاف، واحلق يف سكن الئق            

مبا يف ذلك احلق يف أجر      (، وحقوق العمال    )عيالقسري والترحيل بسبب إنتاج الوقود الزرا     
وقد سلم اجملتمع . ، وحقوق الشعوب األصلية وحقوق املرأة )عادل واحلق يف بيئة عمل صحية     

الدويل باحلاجة إىل إحراز تقدم حنو التوصل ملثل هذا التوافق يف اآلراء على الصعيد الـدويل،                
 ٣ املعقود يف روما مـن       األمن الغذائي العاملي  إعالن املؤمتر الرفيع املستوى املعين ب     وخاصة يف   

 إىل أن السياسات العامة الـيت       وأشار البنك الدويل مؤخراً   . )١٥(٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥إىل  
تدعم تقدمي إعانات لإلنتاج وتفرض تعريفات مجركية مرتفعة وتلزم باستهالك الوقود الزراعي 

من احملاصيل الغذائية، مثل الذرة والزيوت      أدت إىل التوسع السريع يف إنتاج الوقود األحيائي         
غري أنه، خبالف بعـض     . )١٦( عن تدهور البيئة   النباتية، وأدت إىل ارتفاع أسعار الغذاء فضالً      

املخططات الطوعية، مل حيرز أي تقدم منذ ذلك الوقت بشأن تنظيم الوقود الزراعي، علـى               
 تتيحها هذه السياسات ملنتجـي      الفرص اليت من تقليص    و الرغم من هذه اآلثار املوثقة جيداً     

  .البلدان النامية ذوي التكاليف املنخفضة للتوسع يف إنتاجهم وصادراهتم
فقد أعد االحتاد األورويب وسويسرا، علـى       .  من ذلك، اختذت تدابري أحادية     وبدالً  -٢٤

بيئيـة  الستعمال واسترياد الوقود الزراعي، تستند إىل الشواغل ال        سبيل املثال، معايري استدامة   
وحتظى هـذه التـدابري بالترحيـب،    . كما وضعت بعض املخططات الطوعية . واالجتماعية

. ولكنها ال تعاجل بصورة مالئمة األثر احملتمل لتطور إنتاج الوقود الزراعي على األمن الغذائي             
. وسينعكس هذا األثر على سعر الغذاء وهيكل اإليرادات يف القطاع الزراعي للبلدان الناميـة     

ولكـن  . حيث املبدأ، تتمتع البلدان النامية مبيزة نسبية كبرية يف إنتاج الوقود الزراعـي            ومن  
ن كبار املنتجني الزراعيني والشركات املتعددة اجلنسيات اليت تقوم حبيـازة أو            هي أ  قاعدةال

  استئجار األراضي يف البلدان النامية هي اليت تزرع احملاصيل املستخدمة يف إنتـاج الوقـود؛               
لضمان إجيابية  وما مل ُتتخذ إجراءات تصحيحية      . يشترك صغار املزارعني يف هذا اإلنتاج     وال  

إنتـاج  فإن تطور   إدراج صغار املزارعني يف عملية إنتاج الوقود الزراعي بصورة مفيدة هلم،            
وحسبما ذكـر يف  . إال إىل زيادة عدم املساواة داخل البلدان النامية     لن يؤدي   الوقود الزراعي   

 ٢١ إىل   ١٧اجات األولية للمؤمتر الدويل للوقود األحيائي، املعقود يف ساو باولو من            االستنت
للزراعة األسرية، من أجل تشجيع " متييز إجيايب"، هناك حاجة إىل ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

                                                           
املنظمات احلكومية ذات الصلة، مبا فيها منظمة األغذية والزراعة،         "، يدعو اإلعالن    )و(٧يف الفقرة      )١٥(

 يف حدود واليتها وجماالت خربهتا، ومبشاركة احلكومات الوطنية والشراكات والقطاع اخلاص            كالً
، فيما يتعلق    وفعال وموجه حنو حتقيق النتائج     واجملتمع املدين بأن تشجع إقامة حوار دويل متماسك       
 ".التنمية املستدامةبالوقود األحيائي، يف سياق احتياجات األمن الغذائي و

 .٩٧، املرجع ذاته، الصفحة اآلفاق االقتصادية العامليةالبنك الدويل،    )١٦(
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ويف هذا الصدد، ينبغي تعزيـز بنـاء القـدرات          . زيادة مشاركة صغار املزارعني يف السوق     
  .نية وسبل احلصول على األراضي واالئتمانواملساعدة التق

يف أفريقيـا   " ثورة خـضراء  "ويعترب جزء كبري من احلوار اجلاري بشأن احلاجة إىل            -٢٥
 ٢٠٠٨ للحوار الذي بدأ يف عام       وبشأن حاالت احليازة أو االستئجار الواسعة النطاق ترديداً       

للتدابري األحادية أن تفسح اجملال     ويف كافة هذه اجملاالت، ينبغي      . بشأن تطوير الوقود الزراعي   
للوصول إىل اتفاق، على مستوى متعدد األطراف، بشأن بعـض البـارامترات أو املبـادئ               

وتكتسي التحسينات يف جمال احلوكمة العاملية أمهية بالغة، ألن هناك حاجـة إىل             . التوجيهية
وجيب . امة والتنمية معاً  التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيفية إحراز تقدم يف جمايل االستد           

التوفيق بني القواعد ذات الصلة بالتجارة واالستثمار وبني مقتضيات حقوق اإلنسان واحلاجة            
ويف حني ينبغي أن تراعي البلدان النامية هذه املقتضيات مع حتوهلا           . إىل إبطاء وترية تغري املناخ    

 الطبيعية، فإنه ينبغي للبلدان     حنو حوكمة مسؤولة بدرجة أكرب فيما يتعلق بأراضيها ومواردها        
الصناعية أن تيسر ذلك عن طريق بناء القدرات ونقل التكنولوجيات ومراقبـة مـستثمريها              

ويف القـسم   . وشركاهتا العاملة يف اخلارج، مبا يتماشى مع التزامها حبماية حقوق اإلنـسان           
هـي املنتـدى    صلحت،  على أن جلنة األمن الغذائي العاملي، إن أُ       املقرر اخلاص   دلّل  أدناه، ي 

  . بشأن هذه املسائلاملناسب الذي ميكن للعمل املتعدد األطراف أن حيقق من خالله تقدماً

  دور احلماية االجتماعية: محاية استحقاقات أكثر الناس فقراً  - خامساً 
مل يكن السبب الرئيسي ألزمة الغذاء العاملية هو توافر كمية أقل مما ينبغي من الغذاء،              -٢٦

رتفاع الوقد حدث ا  .  كان السبب هو ارتفاع أسعار الغذاء مقارنة بدخل األشخاص         ولكن
يف أسعار الغذاء يف سياق مل يرتفع فيه دخل األشخاص املتـضررين بـصورة              األخري  كبري  ال
وكان ميكن أن تصبح آثار ما ترتب على ذلك من اخنفاض يف الدخل احلقيقي والقدرة               . اثلةمم

على شراء الغذاء أخف يف حالة توافر محاية مناسبة لألشـخاص مبوجـب نظـم احلمايـة                 
 ويف مثل هذه الظروف، اليت ميكن فيها شراء الغذاء شريطة توافر قدرة شـرائية             . االجتماعية

 من العهـد    ٩االجتماعي، حسبما هو منصوص عليه يف املادة        ن  لضماكافية، فإن احلق يف ا    
 قد يكون أكثر الوسائل فعالية لضمان األمن        )١٧(الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية والثقافية    
كما أن تقدمي املساعدة االجتماعية     .  هبذا الشكل  الغذائي عندما يكون الدخل احلقيقي متقلباً     

أو غريها من اآلليـات     الت النقدية، أو ضمانات العمل      قسائم األغذية، أو التحوي   يف شكل   
  .)١٨(ميكن أن يسهم يف ذلك

                                                           
 ).E/C.12/GC/19( للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ١٩انظر التعليق العام رقم    )١٧(
 إطار العمل الشامل اخلاص بفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العامليـة،               أيضاًانظر     )١٨(

 .١- ١الفقرة 
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بـرامج  زمة الغذاء العاملية بوضـع أو تعزيـز         ألعدد كبري من البلدان     تصدي  وقد    -٢٧
علـى  اليت تقـدمها للمـساعدة   ، وخاصة عن طريق زيادة مستويات الدعم  األمان اتشبك

ويف . )٢٠(مدت بلدان أخرى علـى بـرامج قائمـة        واعت. )١٩(مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء   
، أشار تقرير البنك الدويل إىل أن اهلدف من األموال املمنوحة مبوجـب             ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 - الصندوق االستئماين ومنحة التمويل اإلضـافية        - الربنامج العاملي للتصدي ألزمة الغذاء    
لة، ومجهورية مولدوفا، وسرياليون،    األراضي الفلسطينية احملت  كان دعم برامج شبكة األمان يف       

ونظم احلماية االجتماعية  بيساو، وقريغيزستان، ومدغشقر، ونيبال، واليمن،   -وغينيا، وغينيا   
  بلد تقريبـاً   ١٠٠ من أصل     بلداً ٣٦واستخدم حنو   . كينياوالفلبني  بصفة عامة يف جيبويت و    

سـبتمرب  / يف أيلـول غذيـة املعهد الدويل لبحوث سياسات األمشلها االستقصاء الذي أجراه  
 ووجبات منتـصف    التحويالت النقدية املشروطة   تدابري احلماية االجتماعية، وخاصة      ٢٠٠٨

سع نطـاق  ويف الفلبني، ُو. )٢١(اليوم، من أجل محاية سكاهنا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية  
، Pantawid Pamilyang Pilipinoبرنامج ريادي للتحويالت النقدية املشروطة، وهو برنـامج  

 مستفيد  ٣٢٠ ٠٠٠ يف أربع بلديات، ليصل إىل       ٢٠٠٨فرباير  /الذي بدأ العمل به يف شباط     
  .٢٠٠٩يناير /يف كانون الثاين

وميكن أن يؤدي تنفيذ برامج املساعدة االجتماعية عن طريق االستعانة مببادئ حقوق          -٢٨
علق بالربامج اليت تستهدف أكثر     ، فيما يت  أوالً. اإلنسان إىل تعزيز فعالية الربامج إىل حد بعيد       

، فإن تعريف املـستفيدين علـى أسـاس    املوجهة للجميع من الربامج  بدالً اجملموعات ضعفاً 
ن عملية االستهداف بدرجة    دم األمن الغذائي ميكن أن حيسّ     انع عن حالة    خرائط معدة مسبقاً  

 عن احلد   لغذائي فضالً كبرية، وبالتايل إسهام خمططات املساعدة االجتماعية يف حتسني األمن ا         
 حبيث ينص على أن احلصول      -القانوين الواضح للمستفيدين    ميكن للتعريف   ،  ثانياً. من الفقر 

 أن حيد من احنراف توجيه املوارد نتيجة الفساد         -على املساعدة االجتماعية حق للمستفيدين      
ذا أنيطت باحملـاكم    اإلدارة املسؤولة عن التنفيذ، وال سيما إ      مساءلة  أو احملسوبية وأن حيسن     

 من حق يتمتع به مجيـع       ، فإن تعريف فائدة الربنامج بوصفه مشتقاً      ثالثاً. سلطة مراقبة التنفيذ  
ميكن أن  ) حىت يف احلاالت اليت يكون فيها الربنامج يعمل على أساس االستهداف          (املواطنني  

الف ذلـك إىل  وصمة املرتبطة باالستفادة من الربنامج، والذي قد يؤدي خب     الخيفض الشعور ب  
، ميكـن أن يـؤدي      رابعاً. حاد يف عدد املشاركني املؤهلني لالستفادة من الربنامج       اخنفاض  

                                                           
يف بنما، أعيد تقييم برنامج التحويالت النقديـة        : ةـر يف عدد من بلدان أمريكا الالتيني      ـلوحظ هذا األم     )١٩(

Red de Oportunidades ؛ ويف إكوادور، أعيـد تقيـيم    دوالرا٥٠ً لكل أسرة معيشية إىل اً دوالر٣٥ من
  . لكل أشرة معيشية شهرياً دوالرا٣٠ً إىل  دوالرا١٥ً من Bono de Desarolloبرنامج 

، منظمـة   "ينبغي أن تتخذها البلدان النامية    تدابري   ١٠: دروس من أزمة الغذاء العاملية    : أسعار ذات حدين  "   )٢٠(
  .٢٠٠٨أكتوبر /ن األولكسفام الدولية، تشريوأ

)٢١(   Todd Benson, Nicholas Minot, John Pender, Miguel Robles, Joachim von Braun, “Global food 

crises: monitoring and assessing impact to inform policy responses”. Food Policy Report No. 19, 

International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., September 2008.  
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، يتطلب األمر مراعاة    امساًخ. اشتراك املستفيدين يف تصميم وتنفيذ الربامج إىل زيادة فعاليتها        
ه الـربامج   فهذالبعد اجلنساين يف تصميم برامج املساعدة االجتماعية املشروطة بصفة خاصة،           

يكون هلا تأثري إجيايب أو سليب على القوالب النمطية املتعلقة باجلنسني، حسب مدى             ميكن أن   
  .)٢٢(النجاح يف تشكيل الربامج

 اليت تتضمن استيفاء -ويف حني ميكن أن يكون تقدمي املساعدة االجتماعية املشروطة    -٢٩
، خلفض إمجايل   مثالً( وجهات النظر     فيه من خمتلف    مرغوباً - معايري حمددة ألهلية االستفادة   

، فإنه يوصى بتقدمي مساعدة اجتماعية غري مشروطة        )تكاليف الربنامج أو زيادة فوائده للفرد     
وشاملة يف حالة انتشار احلرمان، وال سيما يف البلدان النامية الفقرية، اليت ميثل فيها الـسكان                

 القدرات اإلدارية فيها ضـعيفة، إىل       الضعفاء نسبة كبرية من إمجايل السكان واليت قد تكون        
غري أنه يف الوقـت نفـسه،       . جتعل تكاليف االستهداف أكرب من الفوائد املتوخاة منه       درجة  

 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع يف تقرير قدم مؤخراً           الحظ  وحسبما  
ىل مواصلة االهتمام بإمكانية    ، هناك حاجة إ   )A/HRC/11/9(بشأن برامج التحويالت النقدية     

لتكيف مع خمتلف السياقات املادية واجلغرافية واالجتماعية       ل يتهاقابلالوصول إىل املخططات و   
.  للتمييزوالثقافية، على أن تؤخذ يف االعتبار القيود اخلاصة اليت تواجهها الفئات األشد تعرضاً     

ة، ميكن إجناز ذلـك إمـا باختيـار          بسبب القيود املالي   ،ويف حالة اختيار طريقة االستهداف    
قسائم األغذية أو التحويالت النقدية املشروطة      عينية، أو   الغذائية  العونة  املحتويالت  (الوسائل  

، أو بتحويالت مشروطة بأعمال يضطلع هبا الشخص، مثلمـا          )خبصائص أو موارد شخصية   
بـرامج األجـر    (أو العمل مقابل أجـر نقـدي        قسائم األغذية   هو احلال يف برامج تقدمي      

 كانت طريقة االسـتهداف     وأياً". حتقق استهدافها بذاهتا  "، اليت   )الغذاء مقابل العمل  /النقدي
من الضروري أن تكون عملية االستهداف ومعايري أهلية االستفادة عادلة وفعالة           فإن  املتبعة،  

  .وأن تتسم بالشفافية وأن تكفل عدم التمييز
طويـل األمـد    الالفقر اهليكلي   "ة ملواجهة حاالت    تصمم الربامج املشروط  عموماً،  و  -٣٠

؛ "وليس صدمات الدخل، وخاصة إذا كان من املتوقع أن تكون هذه الصدمات قصرية األمد             
القانون الوطين  وجتدر اإلشارة إىل اعتماد     . )٢٣(هي أدوات غري مثالية للتعامل مع الفقر العابر       ف

نه يشتمل على مسات تراعي معـايري       إ يف اهلند حيث     ٢٠٠٥عام  يف  لضمان العمل يف الريف     
حقوق اإلنسان أسهمت يف تسليط الضوء على أوجه الضعف يف التنفيذ ومعاجلـة بعـض               

   أدىن لألجر اليومي؛ ويـستحق األشـخاص الـذين          ويضمن القانون حداً  . املشاكل املزمنة 
وجب مبتاح  يو. من خالل املخطط احلصول على إعانة بطالة      عمل  ال يتمكنون من االلتحاق ب    

سجالت األموال احملصلة واملـشاريع     على  عامة اجلمهور على صعيد املقاطعة      القانون إطالع   

                                                           
 .١٦٠، الفقرة ٢٠٠٩، "املساواة بني اجلنسني يف قلب العمل الالئق"منظمة العمل الدولية،  )٢٢(
)٢٣( Ariel Fiszbein, Norber Schady, “Conditional cash transfers: reducing present and future poverty”, 

World Bank policy research report, 2009, p. 197.  
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. ٢٠٠٥ مبوجب قانون احلق يف املعلومـات لعـام          أيضاًاملضطلع هبا، وميكن احلصول عليها      
، فإن  القانون الوطين لضمان العمل يف الريف      وبرغم استمرار وجود مشاكل كبرية يف تنفيذ      

وباإلضافة إىل ذلك، أدى تـدخل نقابـات العمـال          . ة هذا ميثل ضمانة هامة    شرط الشفافي 
الزراعيني، اليت نظمت مشاركة العمال يف املخططات املوضوعة مبوجب هذا القـانون، إىل             

  .حتسني مستوى املشاركة يف املخطط واالمتثال ملقتضيات احلد األدىن لألجور
فقد بلـغ متوسـط     . اعية تكاليف مالية  ويترتب على تعزيز برامج املساعدة االجتم       -٣١

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل       ٢ إىل   ١اإلنفاق على شبكات األمان يف البلدان النامية من         
يف السنوات األخرية، ولكن هناك اختالفات كبرية بني البلدان حسب مدى سخاء الـربامج              

وبسبب هذه التكاليف، ميكـن     . ونوعية عملية االستهداف  ،  )٢٤(والتكاليف اإلدارية املشمولة  
 أمام اعتمادهـا يف  أن متثل املسائل املتعلقة باالستدامة املالية لربامج املساعدة االجتماعية عائقاً      

املقام األول، واحلفاظ عليها عقب األزمة، كضمان دائم ضد الفقدان املفاجئ للدخل بالنسبة             
القانون الـوطين  ألسباب اليت جعلت افقد متثل أحد : وهذا أمر مؤسف . ألفقر أعضاء اجملتمع  

 أكثر من الربامج األخرى املوضوعة استجابة لألزمة هو أنـه           رضياً مُ لضمان العمل يف الريف   
برنامج دائم، ومعروف للمستفيدين احملتملني، وتنفيذه أيسر خالل األزمات نتيجـة إملـام              

ة االجتماعية يتماشى مع    كما أن وضع برامج دائمة للمساعد     . املسؤولني احملليني باإلجراءات  
إىل األشخاص الذين حيتـاجون إىل مـساعدة        ضطر  النهج القائم على احلقوق؛ وينبغي أال ي      

  . لذلكحىت تعلن احلكومة حالة طورائ وتتصرف وفقاًاالنتظار 
وميكن أن يساعد اجملتمع الدويل يف التغلب على عامل عدم اليقني املـالزم لتعزيـز                 -٣٢

 البلدان النامية عن طريق تأمينها ضد اخلطـر املتمثـل يف أال تـصبح               احلماية االجتماعية يف  
احلماية، بعد وضعها، مستدامة من الناحية املالية عقب حدوث صدمات داخلية أو دوليـة،              
مثل الفقدان املفاجئ إليرادات الصادرات، أو الزيادة املطردة يف أسعار الـسلع الغذائيـة يف               

وميكن إنشاء آلية عاملية إلعادة التأمني،      . يل يف البلدان املعنية   األسواق الدولية أو ضعف احملاص    
 من قسط التأمني وتوفر اجلهات املاحنـة        على أن يدفع البلد املعين الذي يلتمس التأمني جزءاً        

اجلزء املتبقي، مما يؤدي بالتايل إىل وجود حافز كي تضع البلدان برامج محاية اجتماعية قوية               
  .)٢٥(ملنفعة سكاهنا

                                                           
 يف املائة من إمجايل تكاليف الربنـامج        ٥حوايل  : تعترب التكاليف اإلدارية للتحويالت النقدية منخفضة نسبياً         )٢٤(

 يف املائة من إمجايل تكاليف الربنامج بالنسبة للربامج القائمـة علـى             ٣٦بعد تكاليف البداية، مقارنة بنسبة      
  .١٢٦، املرجع ذاته، الصفحة يةاآلفاق االقتصادية العاملالغذاء انظر البنك الدويل، 

 Sanjay G. Reddy, “Safety nets for the poor: a missing internationalبشأن هـذا املقتـرح، انظـر       )٢٥(

dimension?” in Giovanni Andrea Cornia (ed.), Pro-Poor Macroeconomics, Palgrave Macmillan, 

2006, pp. 144-165.  
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  التكيف مع التقلبات ومواجهتها: دور األسواق الدولية  - ادساًس 
كان أثر ارتفاع أسعار الغذاء يف األسواق الدولية أكرب يف البلدان اليت لديها عدد أقل             -٣٣

الـذرة  (، واليت كان ارتفاع أسعارها هو األعلى        اخلاضعة للتجارة الدولية  من بدائل احلبوب    
سباب تأكيد املقرر اخلاص يف تقريره بشأن البعثة املضطلع هبا           وهذا أحد أ   .)٣()والقمح واألرز 

على حاجـة البلـدان إىل      ) A/HRC/10/5/Add.2(إىل منظمة التجارة العاملية واحلق يف الغذاء        
طويلـة  الجتنب االعتماد املفرط على الواردات من الغذاء وعلى أال تضحي البلدان مبصاحلها             

قـصرية  اللزراعي إلنتاج احملاصيل الزراعية يف سبيل مصاحلها        األمد املتمثلة يف تعزيز قطاعها ا     
ويف . يف األسـواق الدوليـة    مصطنعة  غذاء بأسعار منخفضة بصورة     الاألمد املتمثلة يف شراء     

 غري واقعي ملعظم  الغذاء أمالًيفالوقت نفسه، ومنذ أن أصبح السعي إىل حتقيق االكتفاء الذايت 
وهلذا السبب اعتمد قرار . ملرتبطة بالتجارة الدولية بصورة أفضل  البلدان، ينبغي إدارة املخاطر ا    

مراكش الوزاري بشأن التدابري املتعلقة باآلثار السلبية احملتملة لربنامج اإلصالح علـى أقـل              
 كجزء من اتفاقات منظمـة التجـارة        والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية     البلدان منواً 

  ).A/HRC/10/5 من ٢٥-٢٠الفقرات (العاملية 
وبالفعل، فقد أثبتت األسواق الدولية بصفة خاصة أنه ال ميكن االعتماد عليها خالل               -٣٤

وكانت إحدى خصائص األزمة هي أن      . ٢٠٠٧/٢٠٠٨أزمة الغذاء العاملية اليت حدثت يف       
 وفقـاً   ناميـاً   بلداً ٢٠وما ال يقل عن     ؛  )٢١( ألحد التقارير   وفقاً ٢٩( من البلدان     كبرياً عدداً

 جلأ إىل حظر التصدير أو فرض قيود عليه، مبا فيها زيادة التعريفات اجلمركية              )٢٦()لتقرير آخر 
وجنحت هذه التدابري يف عدد من      . على الصادرات، للمحافظة على األسعار املنخفضة لديها      

لـى  ، مثل الصني أو اهلند، اليت يقل اعتمادمها ع        احلاالت، وال سيما يف البلدان األكرب حجماً      
 يف املائة من إمجايل متطلباهتمـا مـن         ١,٥الواردات بالنظر إىل أهنما ال يستوردان أكثر من         

يف نفس الوقت من جانب عدد من املصدرين        فرضت   القيود   نظراً ألن هذه  غري أنه   . احلبوب
ت يف خفض توافر السلع يف األسـواق الدوليـة          مه من السوق، فقد سا     كبرياً ميثلون نصيباً 
املستوردة الصافية  نخفضة الدخل   املالبلدان  إنزال عقوبة قاسية ب   يف  ارها، وبالتايل   وارتفاع أسع 

ولذا، دخلت احلكومات يف عدد من البلدان يف اتفاقات مع املستوردين أو بـائعي              . لألغذية
  .لوائح ناظمة لألسعار، من أجل ضمان أسعار لألغذية ميكن حتملهاالتجزئة، أو فرضت 

 أن تستعملها البلدان حلماية نفسها من خطر االرتفاع املفاجئ          وهناك وسائل ميكن    -٣٥
بلدان احتياطيات غذائية علـى الـصعيد       الفقد كونت بعض    . لألسعار يف األسواق الدولية   

كما اتضح عقب أزمة    ،)٢٧(الوطين أو احمللي المتصاص أثر ارتفاع األسعار يف األسواق الدولية         
طيات الغذائية قد يكون وسيلة لضمان أسـعار ثابتـة          كما أن تكوين االحتيا   . الغذاء العاملية 

                                                           
 .١٢٣، املرجع ذاته، الصفحة قتصادية العامليةاآلفاق االالبنك الدويل،    )٢٦(

)٢٧(   A/HRC/9/23 ٣٢، الفقرة.  
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وجمزية مبا يف الكفاية لصغار املزارعني؛ وعلى سبيل املثال، يف الربازيل، فإن برنامج احلـصول   
املنشأ لدعم عملية تـسويق منتجـات   ) Programa de aquisicao de alimentos(على الغذاء 

منتجي ومستهلكي األغذية، وحتفيز عملية      للعمل كجسر بني     أيضاًالزراعة األسرية، مصمم    
. سبل حلصول األسر اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي على الغـذاء           الإنتاج األغذية وتوفري    

األغذية من األسر الزراعية،    ) CONAB(وتشتري احلكومة، من خالل شركة التوريد الوطنية        
ضمن هذا الربنامج دخال لألسـر      وي. طاملا كانت أسعارها أقل من أسعار األسواق اإلقليمية       

  .)٢٨( ريال برازيلي يف السنة٣ ٥٠٠الزراعية، ويبلغ حدها األدىن 
ومن اخليارات األخرى إقامة ترتيبات توريد طويلة األمد، توافق مبوجبـها البلـدان              -٣٦

املستوردة على شراء حد أدىن من احلبوب أو احملاصيل الغذائية األخرى كل عام مقابل تعهد               
وجتعل هذه الترتيبات البلدان    . لد املُصدر بتلبية زيادة الطلب على الواردات عند احلاجة        من الب 

 أقل عرضة لتقلبات األسعار السوقية للمحاصيل اليت تـستوردها،          املستوردة الصافية لألغذية  
الترتيـب بـزعم    هذا  خر بالتزامه مبوجب    آلعلى الرغم من أن هناك خطر أال يفي الطرف ا         

ومن البدائل احليوية إذا مل حيدث العجز يف األغذية يف نفس الوقـت يف              . عاختالف األوضا 
عدد كبري من البلدان هو أن تلجأ احلكومات، اليت ختشى من حدوث عجـز، إىل العقـود                 
اآلجلة املشروطة، وذلك عن طريق شراء عقود آجلة لواردات يف املستقبل تنجز، يف حالـة               

).  حالة ضعف احملصول حسبما كان خيشى يف األصل        أي يف (تنفيذها، بتسليم فعلي للبضاعة     
وهذا يف األساس اإلجراء الذي اختذته مالوي، مبساعدة من البنك الدويل وحكومة بريطانيـا     

، باستخدام عقود الشراء اآلجلة املتداولة يف بورصـة جنـوب           ٢٠٠٥/٢٠٠٦العظمى، يف   
موسم "دارة العجز املتوقع يف     أفريقيا للعقود اآلجلة للمساعدة يف وضع حد أقصى لتكاليف إ         

ن سـعر   إوحيث  .  مليون دوالر  ١٧ طن من الذرة البيضاء قيمتها       ٦٠ ٠٠٠والبالغ  " اجملاعة
، فقد ثبت بعد إجراء العقد اآلجـل    ٢٠٠٥احلاضر للذرة ارتفع بصورة كبرية يف أواخر عام         

  .)٢٩(أنه وسيلة فعالة لشراء الغذاء وتلبية احتياجات السكان
تقي نفسها مـن    كّن البلدان من أن     يارات املشار إليها أعاله هي وسائل مت      ومجيع اخل   -٣٧

ولكن ميكن مواجهة التقلبات يف حد ذاهتا بـصورة         . أثر تقلبات األسعار يف األسواق الدولية     
 أزمة الغذاء العاملية على أن املضاربة اليت تقوم         راقيبمويوافق اآلن عدد كبري من      . أكثر فعالية 

  هامـاً  شرات السلعية يف بورصات العقود اآلجلة للسلع الزراعية كانت عامالً         هبا صناديق املؤ  
، أدت وفـرة    ٢٠٠٨-٢٠٠٦ففي الفتـرة    . ٢٠٠٧/٢٠٠٨يف وصول األسعار إىل ذروة      

 إىل  السيولة الدولية مقترنة بتباطؤ األسواق املالية إىل جذب استثمارات رأمسالية كبرية جـداً            
مثل املزارعني (رون غري النشطاء يف أسواق السلع األساسية واملستثم. بورصات السلع الزراعية

                                                           
)٢٨(   “Soberania e seguranca alimentar e nutricional no Brasil: politicas publicas inovadoras”, Governo 

Federal, Brasilía, 26 January 2009. 
)٢٩(  J. Dana, C. Gilbert, and E. Shim, “Hedging grain price risk in the SADC: case studies of Malawi 

and Zambia”, Food Policy 31 (2006), pp. 357-71.  
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ال يشاركون يف أسواق العقود اآلجلة الستكشاف األسعار أو اختـاذ إجـراءات             ) والتجار
 من ذلك، فإهنم يراهنون على ارتفاع أو اخنفاض األسعار وذلك كجزء مـن              وبدالً. حتوطية

ويعترب . املتعلقة ببيع أو شراء السلع األساسية     إستراتيجية استثمارية، وكوسيلة إلدارة املخاطر      
بيع أو شراء العقود اآلجلة جمرد قرار يتعلق بتكوين احلافظـة املاليـة، مـن دون أي صـلة       

وكان هذا اإلجراء، بصفة خاصة،     .  أي الواقع االقتصادي األساسي    -االقتصاد  " بأساسيات"
، اليت اجتاحت أسواق العقود اآلجلـة       ستراتيجية اليت تتبعها صناديق املؤشرات السلعية     الهو ا 

 ٢٠وتضارب هذه الصناديق على سلة تتكون من        . ٢٠٠٨-٢٠٠٦للسلع الزراعية يف الفترة     
وتشري التقارير .  يف املائة من إمجايل قيمتها٢٠ إىل ١٠سلعة أو أكثر، متثل السلع الزراعية من      

 أحناء العامل بسلع تقدر قيمتها      ، استأثر املستثمرون يف مجيع    ٢٠٠٨مارس  /إىل أنه بنهاية آذار   
من قيمتها يف   مليار دوالر    ٧٠ أي أكرب بنحو     -دوالر مبوجب عقود آجلة     مليار   ٤٠٠بنحو  

مما أدى إىل تكوين فقاعة مضاربة يف       ،  )٣٠(٢٠٠٥بداية العام، وضعف قيمتها يف أواخر عام        
، غـري أن    ) فعلياً الذي يتجر فيه يف السلع    (أسواق الذرة والقمح وزيادات يف سوق احلاضر        

ذلك قد يؤدي إىل زيادة التقلبات عن طريق تشجيع جتار القطاع اخلاص واحلكومات علـى               
 ووفقـاً . )٣١(التخزين نتيجة البطء النسيب الستجابة قوى العرض والطلب لتغريات األسـعار          

من املـرجح أن جانـب      : "لبيانات البنك الدويل، فقد أثر ذلك بصورة كبرية على األسعار         
   الرتفاع األسعار يف املستقبل أو شـراء        قرار االحتفاظ باملخزونات توقعاً   (اربة احلقيقي   املض

من احملتمل أنه أسهم يف االرتفاع السريع يف   ) ما هو أكثر من الالزم منها اآلن لنفس األسباب        
 األونكتاد يف تقريـره     أيضاًوهذا ما توصل إليه     . )٣٢("٢٠٠٨ و ٢٠٠٧األسعار خالل عامي    

  .)٣٣(زمة االقتصادية العامليةبشأن األ
وقد تكون . وميكن اختاذ عدد من التدابري للحد من املخاطر الناجتة عن املضاربة املالية        -٣٨

بعض التدابري ذات طابع تنظيمي أو مؤسسي حبت؛ على سبيل املثال، مـن أجـل خفـض                 
، دفع مقدم   مثالً (املضاربة املالية البحتة، ميكن للجهات التنظيمية أن ترفع هامش شراء العقود          

، حيث سيجرب ذلك املضاربني على سداد دفعة أولية كـبرية           ) يف املائة  ٣٠ إىل   ١٠أويل من   
كما اقُترح تسجيل الصناديق اليت تتعامل يف الـسلع         . على عمليات املضاربة اليت يقومون هبا     

 من تلـك    الزراعية يف أسواق احلاضر أو أسواق املشتقات، إما الستبعاد الصناديق التحوطية          
 عن طريق حظر بعض األنشطة الـيت        األسواق أو السماح مبراقبة أعماهلا بطريقة أفضل، مثالً       

                                                           
، ٢٠٠٨يوليه  /، متوز ، املضاربة وأسواق الغذاء العاملية    املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية    منتدى     )٣٠(

 .٩الصفحة 
ود اآلجلة من جانـب التجـار       باإلضافة إىل ذلك، ميكن سوء تفسري ارتفاع األسعار يف أسواق العق             )٣١(

باعتبار أهنا تتضمن معلومات سوقية جديدة، مما يؤدي بالتايل إىل تكوين فقاعة، حيث سيتصرف مجيع     
 .التجار بطريقة متماثلة

 .٦٤، املرجع ذاته، الصفحة اآلفاق االقتصادية العامليةالبنك الدويل،    )٣٢(
)٣٣(   UNCTAD/GDS/2009/1.  
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واقترح . )٣٤(متثل مضاربة عالية، مثل البيع على املكشوف أو تداول املشتقات خارج البورصة           
 إنشاء صندوق يديره بصورة مستقلة فريـق رفيـع          املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية    

 من اخلرباء يسمح له بالتدخل يف أسواق العقود اآلجلة عندما تبدو األسعار أعلـى               املستوى
ويقوم الفريق بتنفيذ عدد غـري      .  يف حدود نطاق مرن لألسعار      معقوالً بكثري مما ميثل هامشاً   

معلن عنه من أوامر البيع على املكشوف على مدار فترة زمنية يف أسواق العقود اآلجلة حول                
ل عن سعر احلاضر احلايل، مما يؤدي بالتايل إىل زيادة جانب العرض من سوق              العامل بسعر يق  

  .)٣٥(أوامر البيع اآلجلة وتقليل عمليات املضاربة إىل أدىن حد
وميكن أن تشتمل التدابري األخرى على حتسني إدارة املخزونات من احلبوب علـى               -٣٩

ونات العامليـة مـن احلبـوب       وميكن أن يؤدي حتسني املعلومات عن املخز      . الصعيد العاملي 
كما أن إعادة بناء املخزونات من أجـل        . والتنسيق فيما بينها إىل احلد من إغراءات املضاربة       

خفض العجز املؤقت املرتبط، على سبيل املثال، باألحداث ذات الصلة بـالطقس، وبالتـايل           
حـد أدىن، فـإن   وك. الوقاية من التحركات احلادة يف األسعار، يؤدي إىل احلد من التقلبات   

العاملي بتلبية االحتياجات اإلنسانية من خالل األغذية إنشاء احتياطي للطوارئ يسمح لربنامج 
  .)٣٦(احلصول على احلبوب بأسعار ما قبل األزمة سيكون له ما يربره

ترتيب مؤسسي عاملي جديد يتمثل يف حد أدىن مـادي  "ويدعو األونكتاد إىل وضع       -٤٠
قيق استقرار األسواق، واالستجابة بفعاليـة حلـاالت الطـوارئ          من احتياطي احلبوب لتح   

غري أنه بالرغم من النداءات العديدة يف هذا        . )٣٧("واألزمات اإلنسانية والعمل كآلية للتدخل    
ومل تعاجل املخاطر األساسـية  . الصدد، مل يتحقق أي تقدم بشأن هذه املسألة يف السنة املاضية    

وُيظهر هذا األمر، شأنه شأن فـشل       . ام الغذائي العاملي حىت اآلن    املرتبطة بالتنظيم احلايل للنظ   
اجملتمع الدويل يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن الوقود األحيائي، فجوة يف اإلدارة العاملية               

ويف القسم األخري من التقرير احلـايل، يبحـث         .  هلا  باهظاً هلذه املشكلة يدفع األشخاص مثناً    
  .كن سد هذه الفجوةاملقرر اخلاص كيف مي

                                                           
)٣٤( P. Wahl, “Food speculation: the main factor of the price bubble in 2008”, World Economy, Ecology 

& Development, 2009. 
)٣٥ ( J. van Braun and M. Toreroعلى الرغم من أن عقود البيع اآلجلة ال ضرورة لتنفيذها وسـتظل  . ، املرجع ذاته

  . أن يكون مرتفعا جداًالعملية على الورق فقط، إال أن تكاليف الفشل يف تثبيت األسعار من احملتمل
املعهد الـدويل لبحـوث سياسـات       العاملي، يشري   األغذية  على أساس متطلبات الطوارئ احلالية لربنامج        )٣٦(

 من احلبوب األساسية سيكون  طن تقريبا٣٠٠ً ٠٠٠ إىل أن تكوين احتياطي حلاالت الطوارئ يبلغ       األغذية
 . هلذا الغرضكافياً

)٣٧( UNCTAD/GDS/2009/1 ٣٨، الصفحة.  
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  ةالعاملياحلوكمة إصالح   - سابعاً  
احلاجة : هناك عنصر مشترك بني خمتلف املواضيع اليت مت استكشافها يف هذا التقرير              -٤١

. إىل تعزيز العمل املتعدد األطراف والتصدي بفعالية لألسباب اهليكلية ألزمة الغذاء العامليـة            
 من خـالل فرقـة      ٢٠٠٨أبريل  /ائع منذ نيسان   بشكل ر  وقد عملت الوكاالت الدولية معاً    

حتت رئاسة األمـني العـام،   املنشأة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملية       
على إطار العمل الشامل الذي يسرد التدابري التشغيلية اليت ميكـن أن تتخـذها         واليت وافقت   

تعمل احلكومات بطريقة منسقة من أجل      كما جيب أن    . احلكومات بدعم من اجملتمع الدويل    
ضمان أن تسهم االستثمارات يف الزراعة، مبا يف ذلك ما يترتب على عمليـات حيـازة أو                 
استئجار األراضي عرب الوطنية الواسعة النطاق، يف التنمية املستدامة؛ ويتعني عليها أن تعمـل              

األحيائي؛ وعليها أن تعمـل      لالتفاق على مبادئ توجيهية بشأن إنتاج واستعمال الوقود          معاً
 من   فيه ومستداماً   مرغوباً خياراً  لوضع آلية إلعادة التأمني جتعل تعزيز احلماية االجتماعية        معاً

. الناحية املالية بالنسبة للبلدان النامية، أو ملواجهة التقلبات يف األسواق الدولية للسلع الزراعية            
 مبا يسمح لنا بتحديد إعمال احلق يف الغذاء         وقد حان الوقت لتحقيق إصالح احلوكمة العاملية      

  .بوصفه منفعة عامة عاملية
ومما يشجع املقرر اخلاص هو أن مسألة احلق يف غذاء كاف ُتطرح بصورة متزايدة                - ٤٢

وتنظر منظمة األغذية والزراعـة اآلن يف أن        . يف سياقات مل تكن واضحة فيها يف املاضي       
يجي وخطة العمل املتوسـطة األجـل للفتـرة         تضيف، يف مشروع إطار عملها اإلسترات     

. واحلق يف الغذاء يف جهودها الرامية إىل مكافحة اجلوع        احلوكمة  ، إدارة   ٢٠١٣- ٢٠١٠
 يف االجتماع الرفيع املستوى املعـين بـاألمن          أساسياً كما أن احلق يف الغذاء كان عنصراً      

 مببـادرة مـن     ٢٠٠٩ر  يناي/ كانون الثاين  ٢٧ و ٢٦الغذائي للجميع، املعقود يف مدريد يف       
رئيس وزراء إسبانيا واألمني العام، الذي دعا إىل إدراج احلق يف الغذاء يف أعمـال فرقـة                 
العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملية، كأساس لالضطالع بالتحليـل            

 املؤسسية أو   ، وال يقتصر على العناصر    ويعترب مثل هذا التحول أساسياً    . واألنشطة واملساءلة 
وينبغي أن يوجه احلق يف الغذاء مجيع جهودنا سواء اليت تتعلق بالتنميـة             . عناصر احلوكمة 

  .الريفية ودعم الزراعة أو باحلماية االجتماعية
، عقد فريق االتصال املعين بإعادة تنشيط اللجنة املعنية         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧ويف    -٤٣

ه ضمن سلسلة من االجتماعات، اليت ينبغي أن تـؤدي          باألمن الغذائي العاملي أول اجتماع ل     
وتتوىل اللجنة، اليت متثـل     . إىل تقدمي مقترحات لتحويل اللجنة إىل كيان ميكن أن حيقق ذلك          

 من دستور منظمة األغذية والزراعـة،       ٥ من املادة    ٦ إحدى اللجان املدرجة يف الفقرة       حالياً
:  أن ُتحول نفسها إىل كيان أكثر طموحـاً        وينبغي. مهمة مساعدة جملس املنظمة يف وظائفه     

منتدى ميكن أن تناقش فيه احلكومات والوكاالت الدولية ومنظمات اجملتمع املدين مـسائل،             
مثل تلك الواردة يف هذا التقرير؛ واليت تطالب مبزيد من التعاون بني الدول، بالقدر املطلوب               
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اد مبادئ توجيهية تنقح على فتـرات       إلعمال احلق يف الغذاء؛ واليت ميكن أن تؤدي إىل اعتم         
وينبغي أن تـضمن    . دورية بشأن جمموعة املسائل اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق هذا اهلدف           

اللجنة حتسني التنسيق بني احلكومات والوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية يف تنفيـذ       
 اآلراء بـشأن املـسائل      هذه املبادئ التوجيهية؛ وميكن أن تيسر عملية التوصل إىل توافق يف          

 عن حتسني املساءلة، عن طريق رصد جهود احلكومات والوكاالت الدولية يف            الناشئة، فضالً 
  .تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية

 عدلـة واقترح املقرر اخلاص، بوصفه أحد أعضاء فريق االتصال، أن جتمع اللجنة امل             -٤٤
م ورصـد   الث األساسية وهي التنسيق والـتعلّ     املعنية باألمن الغذائي العاملي بني الوظائف الث      

اعتماد املبـادئ  ) أ: (وميكن حتقيق ذلك عن طريق حتويل اللجنة إىل منرب يقوم مبا يلي   . التقدم
م املشترك للعقبات اليت تعترض إعمال احلق يف غذاء كـاف؛           ـ إىل الفه  التوجيهية، استناداً 

يتعني بلوغها يف   موعة من األهداف    ودعوة احلكومات والوكاالت الدولية إىل حتديد جم      ) ب(
احلصول على تقارير بشأن إجناز هذه األهـداف،        ) ج(تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية؛     سياق  

تنقيح ) د( واليت ينبغي أن تقدم اللجنة توصياهتا بشأهنا مبساعدة فريق اخلرباء الرفيع املستوى؛           
  .هااملبادئ التوجيهية يف ضوء الصعوبات اليت ووجهت يف تنفيذ

ويستند املقترح أعاله إىل حتليل أسباب فشلنا يف مكافحة اجلوع وسوء التغذية احلاد،    -٤٥
وميكن أن تسهم جلنة ذات زخم جديد معنيـة بـاألمن      . املشار إليهما يف مقدمة هذا التقرير     

وسـتزيد املـساءلة    . الغذائي العاملي يف التصدي بصورة هامة لكل مشكلة من هذه املشاكل          
ة، وخاصة إذا كانت األهداف اليت يتعني أن حتققها الدول موضوعة على الصعيد       بدرجة كبري 

الوطين، من خالل عمليات قائمة على املشاركة تشتمل على منظمات اجملتمع املدين وتؤدي             
نعدام األمـن الغـذائي     ال على أساس رسم خرائط      إىل حتديد أولويات واضحة وحمددة زمنياً     

بصفة خاصة، فإنـه ميكـن أن تـشتمل         ولق بالبلدان املتقدمة،    أما فيما يتع  . وأوجه الضعف 
 وفقـاً األهداف على مستويات املسامهة يف املساعدة والتعاون الدوليني مع البلدان الناميـة،             

  .لألولويات املوضوعة مبوجب املبادئ التوجيهية اليت تعتمدها اللجنة

  االستنتاجات والتوصيات  - ثامناً  
ـ يتطلب أن نـضمن أن     هذا  ولكن  . ألزمة إىل فرصة  ميكن أن حنول هذه ا      -٤٦ سهم ت

نـضمن  أن  ويف مكافحة اجلوع وسوء التغذية بصورة فعالة؛        إعادة االستثمار يف الزراعة     
منكن البلدان من التكيف مـع تقلبـات األسـعار يف           أن  احلق يف الضمان االجتماعي؛ و    

 ةالعاملياحلوكمة  حنسن   أن؛ و  التقلبات  مصادر مكافحةاألسواق الدولية ويف الوقت نفسه      
  .لألمن الغذائي

  :وفيما يتعلق باالستثمار الزراعي، يدعو املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان إىل  -٤٧
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) الدول، والوكاالت الدولية، والبلدان املاحنـة     (تشجيع اجملتمع الدويل      )أ(  
لة يف إعمال   على ضمان أن تسهم إعادة االستثمار يف الزراعة والتنمية الريفية بصورة فعا           

  :، عن طريقاحلق يف الغذاء تدرجيياً
األفضل التفاقيات منظمة العمل الدولية ذات      على التنفيذ   تعجيل العمل     ‘١‘

الصلة يف املناطق الريفية، من أجل ضمان أن حيصل العاملون يف املزارع            
على أجر مالئم للحياة، وأن يتمتعوا بظروف صحية مناسبة وظـروف           

  عمل آمنة؛
ضطالع بعمليات تقييم مقارنة دقيقة ألثر خمتلف طرائـق اإلنتـاج           اال  ‘٢‘

  الزراعية على احلق يف الغذاء؛
هج الزراعة املستدامة اليت تفيد أكثر اجملموعات       توجيه الدعم املناسب لنُ     ‘٣‘

  ضعفا واليت تتكيف مع تغري املناخ واستنفاد املركبات اهليدروكربونية؛
ع العامة، مثل مرافق التخـزين، وخـدمات        حتديد أولويات توفري املناف     ‘٤‘

اإلرشاد الزراعي، ووسائل االتصاالت، وإمكانية احلصول على االئتمان        
  والتأمني، والبحوث الزراعية وتنظيم املزارعني يف تعاونيات؛

تشجيع الدول على توجيه جهودها إىل إعادة االسـتثمار يف الزراعـة              ‘٥‘
احلق يف غذاء كاف تشتمل على      مبوجب اإلستراتيجيات الوطنية إلعمال     

بانعدام األمـن الغـذائي، واعتمـاد التـشريعات         التأثر  رسم خرائط   
عتمـد مـن    والسياسات ذات الصلة، ووضع آليات لضمان املساءلة تُ       

  خالل آليات قائمة على املشاركة؛
احليازة أو  تعزيز اعتماد إطار عمل متعدد األطراف يضمن توازن حاالت            )ب(  
سعة النطاق، ويؤدي إىل تنمية مستدامة وميتثل حلقوق اإلنسان، مبا فيهـا            الوا االستئجار

  احلق يف الغذاء واحلق يف سكن الئق واحلق يف التنمية؛
تشجيع اجملتمع الدويل على تعجيل األعمال املتعلقة بالوصول إىل توافق            )ج(  

تـضيات  دويل يف اآلراء بشأن الوقود الزراعي يشتمل على معايري دوليـة ويتـضمن مق             
  .صكوك حقوق اإلنسان، وإيالء االعتبار الواجب الحتياجات صغار املزارعني احملددة

  :وفيما يتعلق باحلماية االجتماعية، يدعو املقرر اخلاص اجمللس إىل  -٤٨
تشجيع الدول على ضمان احلق يف الضمان االجتماعي للجميع، بدون            )أ(  

جتماعية، وضمان أن تستند املخططات     متييز، من خالل وضع خمططات دائمة للحماية اال       
  املستهدفة، عند اعتمادها، إىل معايري عادلة وفعالة وتتسم بالشفافية؛
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تشجيع اجملتمع الدويل على وضع آلية عاملية إلعادة التأمني، لتوفري حافز             )ب(  
  .للبلدان لوضع برامج محاية اجتماعية قوية ملصلحة سكاهنا

األسواق الدولية، يشجع املقرر اخلاص اجملتمع الـدويل        وفيما يتعلق بالتقلبات يف       -٤٩
على إدارة املخاطر املرتبطة بالتجارة الدولية بصورة أفضل وضمان محاية أفـضل ألقـل              

 من التقلبات يف أسعار األسـواق       النامية املستوردة الصافية لألغذية   البلدان منوا والبلدان    
  : بصورة أكثر فعالية عن طريقالدولية، ومواجهة التقلبات يف األسواق الدولية

  التنفيذ الكامل لقرار مراكش يف إطار منظمة التجارة العاملية؛  )أ(  
  تشجيع إنشاء احتياطيات من األغذية على الصعيد احمللـي أو الـوطين              )ب(  

  أو اإلقليمي؛
 حتسني إدارة خمزونات احلبوب على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك حتـسني             )ج(  

ـ  من أجـل    فيما بينها  خزونات العاملية من احلبوب والتنسيق    املعلومات عن امل   مـن  د  احل
  ؛ املضاربةإغراءات
العـاملي بتلبيـة    ألغذيـة   إنشاء احتياطي للطوارئ يسمح لربنـامج ا        )د(  

  االحتياجات اإلنسانية بأسعار ما قبل األزمة؛
من مواصلة حبث املقترحات املتعلقة بتوفري حد أدىن من االحتياطي املادي   )ه(  

احلبوب لتحقيق االستقرار يف األسواق، ووسائل أخرى ملكافحة املـضاربة يف أسـواق             
  .العقود اآلجلة للسلع الزراعية من جانب صناديق املؤشرات السلعية

تـشجيع  إىل  املقرر اخلاص اجمللـس     يدعو  وفيما يتعلق بتعزيز احلوكمة العاملية،        -٥٠
ذائي العاملي إىل منتدى ميكن للدول والوكاالت       الدول على حتويل اللجنة املعنية باألمن الغ      

الدولية ومنظمات اجملتمع املدين أن تناقش فيه املسائل اليت تتطلب املزيد من التعاون بـني               
 وحتسني املساءلة عـن طريـق   ،الدول، واعتماد مبادئ توجيهية تنقح على فترات دورية      

والوكاالت الدولية لتنفيذ هذه    رصد إجنازات األهداف احملددة زمنيا اليت وضعتها الدول         
  .املبادئ التوجيهية

        


