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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفييه دو شاتر    

  األعمال التجارية الزراعية واحلق يف الغذاء    

  موجز    
ينظر هذا التقرير يف دور مشتري السلع األساسية وجمهزي األغذية وجتار التجزئة              

لفاعلة بدور رئيسي، نظراً إىل أهنا تربط       وتضطلع هذه األطراف ا   . يف إعمال احلق يف الغذاء    
املنتجني باملستهلكني، ونظراً إىل أهنا حتّول السلع األساسـية اخلـام إىل أغذيـة قابلـة                

بيد أن األغلبية الساحقة للجياع يف العامل اليوم متثل جزءاً من نظام األغذيـة؛             . لالستهالك
بأجر الذين يعملون يف املـزارع يف       فصغار منتجي األغذية املستقلون أو العمال الزراعيون        

القطاع النظامي أو غري النظامي والذين ميثلون ما يربو على نصف مليار يتضّورون جوعا              
وبناًء على ذلك، يتساءل التقرير عن تأثري االستعانة مبصادر خارجية وحتديد األسعار   . اليوم

 التجزئة يف احلـق يف      وسياسات األجور ملشتري السلع األساسية، وجمهزي األغذية وجتار       
ويسعى التقرير لإلسهام يف فهم أفضل، من جانب شركات األعمـال التجاريـة             . الغذاء

ويف . الزراعية والدول على السواء، ملسؤوليات والتزامات كل منها جتاه القانون الـدويل           
اخلتام يقّدم التقرير عشر توصيات للدول وقطاع األعمال التجارية الزراعية تكفل إسـهام          

وتتناول التوصيات جمموعة مـن     . التحول احلايل لسلسلة األغذية يف إعمال احلق يف الغذاء        
اجملاالت، منها مدونات السلوك واالتفاقات اإلطارية الدولية والتعاونيات وجمالس التسويق          

  .واملشتريات العامة وقانون املنافسة
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 دمةمق    -أوالً 

هذا هو التقرير السنوي الثاين املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان من أوليفييه دو شاتر                -١
  .١٠/١٢بصفته املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، وفقاً لقرار اجمللس 

ويف تقرير مقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة، اقترح املمثل اخلـاص                -٢
ة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات           لألمني العام املعين مبسأل   

األعمال التجارية، إطارا يربز مسؤوليات والتزامات أوساط األعمال التجارية والدول يف جمال 
. )١(حقوق اإلنسان، على التوايل، فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بالشركات           

، اقتـرح   )٢(وق اإلنسان ذات الصلة بأنشطة الشركات     واستناداً إىل حملة عامة النتهاكات حق     
، على الدول التزام باحترام حقوق اإلنسان، يشمل علـى          أوالً.  إىل ثالثة مبادئ   كزترإطاراً ي 
واجب محاية حقوق اإلنسان من جتاوزات اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة، مبا فيها             "األقل  

وثانياً، يقع  . )٣("داخل إقليمها أو واليتها القضائية    األعمال التجارية، اليت تؤثر يف األشخاص       
ألن الشركات ميكنها أن تؤثر فعلياً      : "على الشركات مسؤولية احترام حقوق اإلنسان كافة      

يف كافة احلقوق املعترف هبا دولياً، فإن عليها أن تنظر يف مسؤولية االحترام من حيث صلتها                
 حترام، جيب عليهـا أن الاسألة سؤوليتها فيما يتعلق مبولكي تفي الشركات مب. )٤("بكل هذه احلقوق  

تضطلع بعملية متواصلة وفق األصول حيث تصبح واعية باآلثار السلبية يف حقوق اإلنسان،             
بعملية ال تكفل هبا التقيد     " وينبغي للشركات أن تقوم   : ومنع هذه اآلثار والتخفيف من حدهتا     

. )٥("اً خطر إحلاق الضرر حبقوق اإلنسان بغية تالفيـه        وانني الوطنية فحسب، بل تدير هبا أيض      ـبالق
 يف ُبعـديها    متارس آليات التظلم الفعالة دوراً هاماً يف واجب الدول توفري احلمايـة،           "ثالثاً وأخرياً،   

  .)٦("احترام حقوق اإلنسانفيما يتعلق بالقانوين والسياسايت، وكذلك يف مسؤولية الشركات 
قرر اخلاص يف دور مشتري الـسلع األساسـية وجمهـزي    ويف هذا التقرير، ينظر امل     -٣

وُيشار إىل هذه األطراف جمتمعـة بعبـارة        . األغذية وجتار التجزئة يف إعمال احلق يف الغذاء       
وبدون هـذه األطـراف     . ربط بني املنتجني واملستهلكني   ت يوه". قطاع األعمال الزراعية  "

ىل األسواق وتكون اخليارات املتاحة أمام      الفاعلة، لن يصل املنتجون إال بصورة حمدودة جداً إ        
فمن خالل آليات األسواق يتم الوفاء بأكرب جزء من         . املستهلكني حمدودة بصورة أكرب بكثري    

احلق يف الغذاء، بيد أن لالستعانة مبصادر خمتلفة، ولتحديد األسعار ووضع سياسات األجور             
__________ 

)١( A/HRC/8/5.  
)٢( A/HRC/8/5/Add.2.  
)٣( A/HRC/8/5 ١٨، الفقرة.  
  .٢٤املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
  .٢٥املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
  .٨٢املرجع نفسه، الفقرة  )٦(
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التجزئة أثراً هائالً وأحياناً سلبياً يف من جانب مشتري السلع األساسية وجمّهزي األغذية وجتار 
واهلدف الرئيسي من هذا التقرير هو اإلسهام يف فهم أفـضل مـن جانـب    . احلق يف الغذاء  

شركات قطاع األعمال الزراعية والدول على السواء، ملسؤولياهتا املختلفـة بـل املتكاملـة      
  .مبوجب القانون الدويل، يف ضوء هذا اآلثار

تقرير على قضايا االقتصاد السياسي اليت تنشأ يف سلسلة الغذاء، وعلى           ويركِّز هذا ال    -٤
 من جهة أخرى، والنظـر      االعالقات بني شركات قطاع األعمال الزراعية من جهة ومورديه        

رك عـدد مـن     وُت. العمال الزراعيون وصغار املزارعني   : بصفة خاصة يف فئتني ضعيفتني مها     
وتشمل هـذه   .  القيود املفروضة على طول التقرير     املسائل خارج نطاق هذا التقرير، بسبب     

أي كيفيـة   (املسائل األبعاد البيئية والتغذوية ملمارسات شركات األعمال التجارية الزراعية          
، وأثـر   )الترويج ألشكال من احلمية املتنوعة واملغذية واملتوازنة      ولزراعة املستدامة   لتشجيعها  

 أن املقرر اخلاص يزمع الرجوع إىل هذه املسائل         بيد. سياسات حتديد األسعار يف املستهلكني    
وال يتناول هذا التقرير كذلك عدداً من احلاالت اليت ميكن أن تؤثر فيهـا              . يف عمله مستقبالً  

أنشطة الشركات اخلاصة يف احلق يف الغذاء، ومنها احلاالت اليت حترم فيها مـشاريع إمنائيـة              
املوارد اإلنتاجية، أو إساءة استخدام شركات      واسعة النطاق جمتمعات حملية من الوصول إىل        

ـ  ركزالبذور امل   الـيت تبيعهـا إىل   ستلزمات اإلنتاجيـة  املهيمن يف األسواق برفع أسـعار امل
املقرر اخلاص  عمل (A/HRC/13/33/Add.1)وتتضمن اإلضافة امللحقة هبذا التقرير   . )٧(املزارعني

  .  نطاق واسعبشأن مسألة عمليات حيازة أو استئجار األراضي على
. )٨(ويستند هذا التقرير إىل العمل الذي أجنزه املقرر اخلاص السابق بشأن هذه املسألة              -٥

واستفاد املقرر اخلاص، عند إعداد هذا التقرير، من مشاركته يف حلقة العمل التقنية الثالثيـة               
اليت عقدهتا منظمـة    األطراف املعنية باألزمة العاملية ألسعار األغذية وأثرها يف العمل الالئق،           

ومن اتصاالت أخرى أجراها     يف جنيف،    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦العمل الدولية يف جنيف يوم      
 مع هذه املنظمة، وكذلك مع االحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة والفنادق واملطاعم وخـدمات             

 تقـدمي   كما طلب املقرر اخلـاص    . توريد األغذية اجلاهزة والتبغ ورابطات العمال املتحدين      
 ٢٠-١٩ ودعا إىل إجراء مشاورة ألصحاب املصلحة املتعددة يف برلني يف الفترة             )٩(إسهامات
املركز األورويب للحقوق الدستورية    "، استضافتها املنظمة غري احلكومية      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

وتبادلَ اآلراء مع عدد من شـركات قطـاع         . بدعم من احلكومة األملانية   " وحقوق اإلنسان 
ال الزراعية، يف إطار لقاءات ثنائية وعن طريق منتدى السلع االستهالكية، وهو شبكة             األعم

  . بلدا١٥٠ًعاملية لتجار التجزئة ومصنعي األغذية يشمل ما يربو على 

__________ 

  .A/64/170انظر  )٧(
)٨( A/58/330 ٥١-٢٧، الفقرات.  
ـ   ـوق من أج  ـالب احلق ـان، مبسامهة ط  ـاملقرر اخلاص مع االمتن   يسلِّم   )٩( ان ـوق اإلنـس  ـل قانون حق

: املتاحـة علـى العنـوان التـايل    واحلـق يف الغـذاء،      الـشركات عـرب الوطنيـة       جبامعة نيويـورك،    
www.chrgj.org/publications/docs/TNCsandRTF.pdf.  
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  السياق املتغري  -ثانياً   
فقد أدى االهتمام املتجدد بقطاع الزراعة      . تشهد نظم األغذية حاليا حتوالت عميقة       -٦

، إىل ارتفاع االستثمار األجنيب املباشر يف الزراعة        )١٠( العام واخلاص على السواء    من القطاعني 
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً يف التسعينات إىل مـا             ٦٠٠من متوسط   

وتشكل الزيـادة يف االسـتثمار      . )١١(٢٠٠٧-٢٠٠٥ مليارات دوالر يف الفترة      ٣متوسطه  
. )١٢(سع نطاقاً لسلسلة اإلمدادات العاملية يف قطاع األعمال الزراعية        املباشر جزًءا من حتول أو    

وأصبحوا أكثر تركيـزاً ممـا كـانوا يف        ) جتار اجلملة (وارتفع عدد مشتري السلع األساسية      
السابق، ويسعون لالستجابة لشروط زبائنهم يف صناعة األغذية عن طريق زيـادة التنـسيق              

وتتعزز صناعة التجهيز بسرعة، بعد مرحلة أولية       . ّردينالعمودي، وتشديد مراقبتهم على املو    
خالل الثمانينات وبداية التسعينات فُكِّكت أثناءها املؤسسات اجملهِّزة شبه احلكومية الكـبرية         

. وتتزايد عوملة هذا القطاع ويتزايد خضوعه هليمنة شركات عرب وطنية كبرية احلجم           . احلجم
 حمالت املأكوالت السريعة يف التوسع ليبلغـوا الـصني    وأخذ جتار التجزئة العامليني وسالسل    

واهلند وروسيا وفييت نام وعلى حنو متزايد جنوب وشرق أفريقيا، ويشهدون تنوعا ما بـني               
  .أغذية جمهزة وأغذية شبه جمهزة ومنتجات طازجة بشكل متزايد

ضـافة إىل   فباإل: ويف عملية التوّسع والتعزيز هذه، متّ كذلك حتديث نظام املشتريات           -٧
املعايري العامة اكتسبت املعايري اخلاصة أمهية متزايدة، وكثرياً ما ُتفرض عن طريق مـدونات              

وتزايد االندماج العمودي، بسعي جتار اجلملة وجتـار     . )١٣(السلوك اليت يعتمدها جتار التجزئة    
ـ   (باستخدام العقود الصرحية    اإلمداد  التجزئة لتأمني استقرار     دى مـع  وهي ترتيبات طويلة امل

وتتزايد مركزية املشتريات، حيث يتـسع      . أو تقنيات مثل قوائم املوردين املفضلني     ) املنتجني
من الشبكات الوطنيـة إىل الـشبكات       ) املنطقة اليت تشتري منها الشركات السلع     (نطاقها  

 . اإلقليمية مث الشبكات العاملية

__________ 

  .٢٢-١٣، الفقرات A/HRC/12/31انظر  )١٠(
، الشركات عرب الوطنية واإلنتاج     ٢٠٠٩تقرير االستثمار العاملي لعام     مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،       )١١(

  .٢٠٠٩بتمرب س/ أيلول١٧الزراعي والتنمية، 
)١٢( T. Reardon and J.A. Berdegué, “The rapid rise of supermarkets in Latin America: challenges and 

opportunities for development”, Development Policy Review, vol. 20, No. 4, (2002), p. 317; T. 

Reardon and others, Supermarkets and horticultural development in Mexico: Synthesis of Findings 

and Recommendations to USAID and GOM, August 2007; T. Reardon and others, “Agrifood 

industry transformation and small farmers in developing countries”, World Development, vol. 37, 

No. 11 (2009), p.1717.  
)١٣( .S Ponte, Standards, Trade and Equity: Lessons from the Speciality Coffee Industry, Centre for 

Development Research (Copenhagen, 2002)..  



A/HRC/13/33 

GE.09-17774 6 

ألغذية وتوزيعها ارتفاعـاً    ونتيجة هلذه التطورات، ارتفع التركيز يف سالسل إنتاج ا          -٨
ومينح هيكل السوق الناجم عن ذلك قدرة كبرية للمشترين         . )١٤(كبرياً على مّر السنني املاضية    

على مساومة املوردين، مع ما ينطوي عليه ذلك من آثار وخيمة حمتملة يف رفاه كـل مـن                  
 علـى التـصرف     كما أن التدابري احلالية املعتمدة لتشجيع الشركات      . املنتجني واملستهلكني 

ويبعث التركيـز يف أسـواق      . )١٥(بصورة مسؤولة غري قادرة على معاجلة هذا البعد اهليكلي        
املشترين على القلق بشكل خاص، بل ويتجاوز القلق الذي يثريه تركيز أسواق البيع، ألنـه               

 من السوق؛ فعلـى سـبيل املثـال،       ميكن اهليمنة على أسواق الشراء عن طريق حصة صغرية نسبيا ً          
 إىل أن لتجار البقالة ٢٠٠٠يف اململكة املتحدة أُجري يف عام    البقالة  لص حتقيق مشل حمالت     خ

  .)١٦( البائعنيعلى يف املائة من إمجايل سوق التجزئة تأثري قوي ٨الذين ال تتجاوز حصتهم نسبة 
وبسبب مراكز املساومة غري املتكافئة للغاية بني منتجي ومستهلكي األغذيـة مـن               -٩

 املشترين وجتار التجزئة من جهة أخرى، ميكن لتجار التجزئة أن يستمروا يف شراء جهة، وبني
احملاصيل بأمثان منخفضة نسبياً حىت عندما ترتفع األسعار يف األسواق اإلقليمية أو الدوليـة،              
وأن يستمروا يف املطالبة بأسعار مرتفعة من املستهلكني حىت وإن اخنفضت األسعار يف هـذه               

، فإن أحد األسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع األسعار يف البلدان النامية            التايلوب. األسواق
 كانت األسعار، يف    - ٢٠٠٨يوليه  /رغم انفجار الفقاعة يف أسواق السلع األساسية يف متوز        

__________ 

 مزارع لبيع منتجاهتم إىل مخسة   ٢٠٠ ٠٠٠على سبيل املثال، يف سوق حبوب الصويا الربازيلي، يسعى حنو            )١٤(
 ADM, Cargill, and Barry( وطنية لشراء السلع األساسية جتار سلع رئيسيني؛ وهتيمن ثالث شركات عرب

Callebaut (     كما يبلغ مصنعو األغذية أحياناً نفس نسبة التركـز        . على صناعة الكاكاو يف كوت ديفوار :
 يف  ٥٣ وبرمالت، نسبة    ه، تقامست شركتان عرب وطنيتني لألغذية واملشروبات، ومها نستل        ١٩٩٦ففي عام   

 منتجات األلبان الربازيلية، فحّيدت عدداً كبرياً من التعاونيات اليت ُحملت على بيـع              املائة من سوق جتهيز   
 Peter Gibbon, Theولالطالع على هذه األمثلة وغريها من األمثلـة، انظـر  . مرافقها إىل هاتني الشركتني

Commodity Question: New Thinking on Old Problems, United Nations Development Programme, 

Human Development Report Office, occasional paper, 2005/13;  Bill Vorley, Food Inc.: 

Corporate Concentration From Farm to Consumer, United Kingdom Food Group, 2003, 

available at http://www.ukfg.org.uk/docs/UKFG-Foodinc-Nov03.pdf; Mary Hendrickson and 

others, The Global Food System and Nodes of Power, 2008, available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1337273; Molly Anderson, A Question of Governance : To Protect 

Agribusiness Profits or the Right to Food?, Agribusiness Action Initiatives, 2009; I. Sheldon and 

R. Sperling, “Estimating the extent of imperfect competition in the food industry: what have we 

learned?”, Journal of Agricultural Economics, vol. 54, No. 1 (2003), p.89.  . 
 منظمة التعاون والتنمية يف     على سبيل املثال، إن املبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسية الصادرة عن           )١٥(

  .امليدان االقتصادي ال تتضمن أحكاماً تتعلق بأسعار منصفة تدفع للمنتجني، وال تتضمن راتبا معيشيا للعمال
)١٦( Competition Commission, Supermarkets: A Report on the Supply of Groceries from Multiple 

Stores in the United Kingdom, 2000.. 
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 هو املركز املهيمن - )١٧( مما كانت عليه قبل سنة٢٠٠٩يوليه /عدد من البلدان، أعلى يف متوز
. وجيب تصحيح أوجه اختالل هذه القوى يف نظـم األغذيـة  .  يف هذه البلدان  لبعض التجار 

واملقرر اخلاص مقتنع بأن العالقات القائمة بني األطراف الفاعلة املعنية ال ميكن أن تـستمر                
هـذه  وعوضا عن ذلك، جيب أن تكون       . على أساس القدرة النسبية على املساومة فحسب      

  .  مناذج تواصل أخرى غري مؤشرات األسعارتعاونية، وأن تستند إىلالعالقات 

  محاية العمال يف القطاع الزراعي  -ثالثاً   

  التحديات   -ألف   
 يف  ٤٠ مليون عامل زراعي بأجر، يشكلون نسبة        ٤٥٠يوجد يف العامل ما يربو على         -١٠

 وكثرياً ما تنتهك حقوق العمل األساسـية يف القطـاع           )١٨(املائة من القوى العاملة الزراعية    
 يف املائة من العمال الزراعيني يستفيدون مـن احلمايـة    ٢٠تقل عن   ذلك أن نسبة    . الزراعي

 يف املائة من األطفال العاملني يف الزراعة علـى          ٧٠االجتماعية األساسية وتوجد نسبة تناهز      
.  عامـاً  ١٤ و ٥ مليون بنت وصيب تتراوح أعمارهم بني        ١٣٢الصعيد العاملي، مما ميثل حنو      

ن اجلزء األكرب من العمالة بأجر      نظراً أل و. ارسات عمل السخرة من جيل إىل آخر      وُتكرَّس مم 
 يف القطاع غري النظامي، فإن تشريعات العمل الوطنية غري قادرة على كفالة احلـق يف                وجدي

  . حد أدىن من األجر أو يف محاية املرأة من التمييز
 العمال الزراعيني، نظـراً إىل أن       وتكتسي املساومة اجلماعية أمهية حيوية بالنسبة إىل        -١١

 إىل الضعف يف املناطق الريفية وألن تشريعات العمالة         تسمانكل من معرفة القانون وإنفاذه ي     
كثرياً ما تتناول القطاع الزراعي بصورة خمتلفة عن القطاعات األخرى فيما يتعلق بقضايا مثل              

، وبالرغم من املستوى املرتفـع      ولكن. )١٩(أوقات العمل أو الساعات اإلضافية أو اإلجازات      
 املتعلقة حبق العمـال     )١٩٢١(١١نسبياً من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

الزراعيني يف التجمع واالحتاد، فإن املساومة اجلماعية واحلوار االجتماعي كثريا مـا يكونـا              
عمال الزراعيون بأجر يف تنظيم     ويعود ذلك جزئياً إىل الصعوبات اليت يواجهها ال       . غائبني متاما 

__________ 

؛ وشبكة اإلنذار املبكر باجملاعة، وكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات            ٥، الفقرة   A/HRC/12/31 رانظ )١٧(
أسواق األغذية احلضرية، وثيقة متاحة على العنوان       : ، مرصد األسعار  ٢٠٠٩أكتوبر  /املتحدة، تشرين األول  

 ..http://www.fews.net التايل
)١٨( Peter Hurstمنظمة األغذية والزراعة هم يف الزراعة والتنمية الريفية املستدامتني، العمال املزارعون ومسامهت ،

 . ٢، ص ٢٠٠٥ االحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة، -، منظمة العمل الدولية )الفاو(
، مؤمتر منظمة العمل الدولية، الـدورة       تعزيز العمالة الريفية من أجل احلد من الفقر       منظمة العمل الدولية،     )١٩(

 . ٢٩٥، الفقرة ٢٠٠٨والتسعون، السابعة 
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بيد أن ذلك ينبع أيضاً من ممارسات إبرام العقود من الباطن واالسـتعانة مبـصادر               . أنفسهم
  . خارجية، وبالتايل لن يكون لصاحب العمل الفعلي أي عالقة نظامية مع العامل

، وحيث إن   وبالنظر إىل إن العمل الزراعي املومسي يتزايد، والزراعة التعاقدية تتطور           -١٢
صغار املزارعني يعملون بصورة متزايدة يف املزارع بكافة أشـكاهلا السـتكمال دخـوهلم              

كما ميثل املـستأجرون واملـؤاكرون      . األساسية، يتالشى الفرق بني العمال بأجر واملزارعني      
خليطـاً مـن    يدفع املسـتأجرون إجياراً ثابتاً نقداً أو عيناً أو مقابل العمل،           : فئات وسطى 

؛ ويدفع املؤاكرون إجياراً عينياً يتألف من حصة من املنتوج يتفق عليها؛ وحيصل بعض              ثننياال
وكثرياً ما يؤدي اخللط بني خمتلف هذه       . )٢٠(العمال الزراعيني على أجرهم حبصة من املنتوج      

الفئات إىل أوضاع يكون فيها اإلطار القانوين املنطبق على العالقة بني املنتج الغذائي ومشتري            
على اجلهـة   و. لغذاء صعب التحديد، وتكون فيها حقوق والتزامات األطراف غري واضحة         ا

  .  هذا التحديعاجلأن تاملنظمة 

   دور الدول يف محاية احلق يف الغذاء-باء 
جيب على الدول أن حتمي حق العمال الزراعيني يف الغذاء بالوفاء بالتزاماهتا يف إطار                -١٣

العمل شمل صكوك معينة تتعلق بالعمال الزراعيني اتفاقية منظمة      وت. التشريعات الدولية للعمل  
ـ            ٩٩الدولية رقم     )٢١(١٩٥١ام  ـ بشأن طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجـور يف الزراعـة لع

 والربوتوكول امللحق   ١٩٥٨ بشأن شروط استخدام عمال املزارع لعام        ١١٠واالتفاقية رقم   
.  بشأن ظروف اسـتخدام عمـال املـزارع     )١٩٥٨(١١٠، والتوصية رقم    ١٩٨٢هبا لعام   

  . وتواجه الدول حتديني رئيسيني مترابطني يف تنفيذ هذه الصكوك

  ضمان احلق يف أجر معيشي  -١  
نظراً إىل أن الشركات العاملة يف قطاع األعمال الزراعية تشتري بصورة متزايدة من               -١٤

مما يؤدي إىل احتمـال      املوردين،   ، فإن املنافسة تتزايد بني    ةخمتلفمن مناطق   مورِّدين خمتلفني   
ونتيجة لذلك، ال ُيعاقَب    . منافسة تنظيمية بني البلدان اليت تستضيف هؤالء املوردين       حدوث  

وتشمل هذه االنتهاكات عدم دفع األجور أو دفعها        . على خمتلف أشكال انتهاك دفع األجور     
باحلد األدىن لألجور؛ وعـدم     متأخرة؛ واستبعاد العمال الزراعيني من التشريع الوطين املتعلق         

 املالئمـة لـردع     لعقوباتألجور؛ وعدم كفاية ا   الدنيا ل مستويات  لاحترام التعديل الدوري ل   

__________ 

 ملنظمة العمل الدوليـة بـشأن      )١٩٦٨(١٣٢تسعى حلماية هذه الفئات بعض الصكوك مثل التوصية رقم           )٢٠(
 . حتسني ظروف معيشة وعمل املستأجرين واملزارعني باملشاركة والفئات املماثلة من العمال الزراعيني

 . طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور يف الزراعةاملرافقة هلا بشأن) ١٩٥١(٨٩انظر كذلك التوصية رقم  )٢١(
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انتهاك نظام األجور الدنيا، حيثما وجدت؛ وعدم وجود إحصاءات وبيانات عـن العمـال              
  . األجور الدنيا يف هذا القطاعاملشمولني ب

ديد احلد األدىن لألجور يف تـشريعاهتا، ورصـد         ويقع على الدولة واجب كفالة حت       -١٥
أجـراً  "وينبغي أن يكون احلـد األدىن لألجـور         . االمتثال هلذا الشرط على النحو املناسب     

، كما تنص علـى ذلـك       "يوفر دخالً للعمال إلعالة أنفسهم وأسرهم     "على األقل،   " معيشياً
وميكن . )٢٢(االجتماعية والثقافية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و       ٧ و ٦املادتان  

القيام بوضع منهجية متفق عليها عامليا لتعريف األجر املعيشي، معربا عنه مبعدل أجر الساعة               
  . وال يوجد حالياً مثل هذا التعريف.)٢٣(ينبغي لعامل يعمل دواماً كامالً أن حيصل عليه

عيد الوطين إىل عـدد     منهجية لتعريف األجر املعيشي على الص     أي  وينبغي أن تستند      -١٦
أن تكفل جلميع أفراد األسرة إمكانية دائمة للحـصول         ) أ: (وينبغي هلا . من املبادئ املشتركة  

على الغذاء املناسب والكايف كماً ونوعاً، أي مبا يتسق مع التقاليد الثقافية لألسرة املعنية، دون          
أن ) ب(؛  )٢٤(أو يف السكن  التضحية حبقوق اإلنسان األساسية األخرى، مثل احلق يف التعليم          

تكون شفافة ومتماشية مع تطور تكلفة املعيشة، مبا فيها تطور أسعار سلة األغذية األساسية؛              
أن تأخذ يف احلـسبان     ) د(أن متكن من القيام حبساب يستند إىل بيانات متاحة بيسر؛           ) ج(

يداً عن أمـاكن    احتياجات معينة، مثل تكاليف النقل بالنسبة إىل األشخاص الذين يقيمون بع          
أن تؤّسس على ) ه(عملهم، أو تكاليف رعاية أفراد األسرة غري القادرين على إعالة أنفسهم؛      

بشأن حتديد احلد األدىن لألجور     ) ١٩٧٠(١٣١رقم   و ٩٩اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      
علـق  وتتسق معهما، إىل جانب اإلشارة بصفة خاصة إىل البلدان النامية، وال سيما فيمـا يت              

احتياجات العمـال وعـائالهتم،     "بوجوب حتديد احلد األدىن لألجور مع مراعاة أمور منها          
واألخذ يف احلسبان املستوى العام لألجور يف البلد وتكاليف املعيشة واستحقاقات الـضمان             

إدماج عنصر  ) و(؛ و )٢٥("االجتماعي ومستويات املعيشة النسبية للفئات االجتماعية األخرى      
  .دف احلد من التفاوتات يف الدخولالتدرج، هب

__________ 

املـادة  (بشأن احلق يف العمل ) ٢٠٠٥(١٨جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )٢٢(
أجـوراً  "بـصفتها   "األجور املعيشية   "ويشري القانون األساسي ملبادرة التجارة األخالقية إىل        . ٧، الفقرة   )٦

وتنص املدونة املرجعية   ). ١-٥املادة  " (ع ما يكفي لتلبية احلاجات األساسية ولتوفري دخل اختياري        تتالءم م 
الحتياجات األساسية وإتاحة دخـل     لوجوب استيفاء التعويض    "للربنامج العاملي لالمتثال االجتماعي على      

 ).٣-٦" (اختياري للعمال وألسرهم
 Michael J. Zimmer, “Decent Work with a Living Wage”, Setonلالطالع على حماولة تعريف، انظـر  ) ٢٣(

Hall Public Law Research Paper No. 1072083, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1072083.. 
للجنـة احلقـوق    ) ١١املادة  (، بشأن احلق يف الغذاء الكايف       )١٩٩٩(١٢يتسق ذلك مع التعليق العام رقم        )٢٤(

 . اعية والثقافية، ومتشياً كذلك مع شرط ترابط حقوق اإلنسان كافة وعدم جتزئتهااالقتصادية واالجتم
 ).أ(٣، املادة ١٣١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢٥(
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ومن شأن منهجية تستند إىل هذه املبادئ أن تراعي خصائص كل بلـد والفـوارق            -١٧
وينبغي أن ُينظر إىل هذه املنهجية بطبيعية احلـال         . اهلامة يف تكلفة املعيشة بني خمتلف البلدان      

لى اختاذ إجـراءات بأقـصى    إليه عكحد أدىن، ُتَشجِّع البلدان واألطراف االجتماعية استناداً    
ويف القطاع الزراعي، ُيفهم أحياناً أنه      . سرعة ممكنة عن طريق القوانني واالتفاقات االجتماعية      

 صاحب العمل السكن أو وفرميكن دفع األجر األدىن، جزئياً، يف شكل بدالت عينية، عندما ي     
أن هـذه البـدالت     وينبغي للدول أن تضمن     . احلصص الغذائية أو الرعاية الصحية للعمال     

وأن تكون القيمة اليت ُتعطى هلذه      "لعامل وأسرته   لفائدة  حتقق ال مناسبة لالستخدام الشخصي و   
ي إىل  ـ ويف الوقت نفسه، ينبغي أال يؤدي فرض أجر معيـش          .)٢٦("البدالت عادلة ومعقولة  

بالفعـل  ز على تطوير أشكال غري نظامية للعمالة يف القطاع الزراعي، اليت تعترب             يزيادة التحف 
ق الرئيسية يف هذا القطاع اليت حتول دون رصد وتنفيـذ الـضمانات القائمـة           ـأحد العوائ 

  . بصورة فعالة

  رصد االمتثال لتشريعات العمل  -٢  
ينبغي للعمال الزراعيني أن يستفيدوا من نفس مستوى احلماية الذي يتمتع به العمال               -١٨

 محاية العمال الزراعيني خبطط الـضمان       ويعين ذلك ضمنا أنه ينبغي    . يف القطاعات األخرى  
ال بد  وكخطوة أوىل حنو حتقيق ذلك،      . االجتماعي املطبقة على القطاعني الصناعي والتجاري     

، كما حدث يف األرجنتني بضغط مـن   إلزامياًتسجيل العمال الزراعينيجتعل وضع خطة  من  
وباملثل، ينبغـي تـسجيل   . ااالحتاد األرجنتيين للعمال الريفيني وعمال حتميل السفن وتفريغه  

مؤسسات توفري العمال وينبغي أال تعمل إال مبوجب ترخيص، وأن يؤدي أي انتهاك للتشريع              
  .)٢٧(املنطبق إىل سحب هذا الترخيص

وكثرياً ما ُتسَتبَعد الزراعة من التغطية مبوجب اللـوائح الوطنيـة املهنيـة للـصحة             -١٩
ونتيجة لـذلك،  . ري حىت عندما تكون موجودة بالفعل    والسالمة، وعادة ما ال ُتنفَّذ هذه املعاي      

. )٢٨(من بني أخطر ثالثة أعمال ُتزاول، إىل جانب البنـاء والتعـدين           واحداً  الزراعة  تشكل  
ُتترك العـائالت دون محايـة    :  من أسباب الفقر يف املناطق الريفية      اً مباشر اًسببيشكل ذلك   و

__________ 

انظر كذلك اتفاقية منظمة العمل الدوليـة       . )ب(٢، الفقرة   ٢، املادة   ٩٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٢٦(
 .٣، الفقرة ٢٧، املادة )١٩٥٨(١١٠رقم 

ففي . انظر على سبيل املثال الدور الذي تضطلع به هيئة إسناد التراخيص ملقدمي العمال يف اململكة املتحدة                )٢٧(
، وبغية جعل إنفاذ القانون أكثر فعالية، أبرمت اهليئة مع شـركات مبـا فيهـا تـسكو                  ٢٠٠٩مايو  /أيار

ن وتبادل املعلومات بـشأن     ات املراقبة املشتركة للموردي   ـأن عملي ـول بش ـوسيانزبريز مشروع بروتوك  
 .أي انتهاك

، منظمة العمل الدوليـة     العمال الزراعيون ومسامهتهم يف الزراعة والتنمية الريفية املستدامتني       بيتر هرست،    )٢٨(
، ٨-٢، الفرع   ٢٠٠٧ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واالحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة،           

  .٥١ص 



A/HRC/13/33 

11 GE.09-17774 

رقـم  منظمة العمل الدوليـة     م رمسيا اتفاقية    وتسلّ. عندما ُيقتل أو ُيصاب املعيل أثناء العمل      
بـشأن  ) ٢٠٠١ (١٩٢بشأن السالمة والصحة يف الزراعة، والتوصية رقـم    ) ٢٠٠١(١٨٤

 للعمال الزراعيني نفس احلقوق واحلماية      ضمَنالسالمة والصحة يف الزراعة، املرفقة هبا، بأن يُ       
ن تعزيـز بعـض احللـول       وميك. أُسوة بفئات أخرى من العمال     يف جمايل الصحة والسالمة   

حق إرسال ممثلي   على   النقابات   حصلتاالبتكارية مثل احللول اليت جترَّب يف السويد، حيث         
  .السالمة إىل املزارع املوجودة يف مناطقها

والعائق اهلام الوحيد الذي حيول دون إنفاذ تشريعات العمالة والسبب يف اسـتمرار               -٢٠
النظامية مها ضعف قدرة إدارات تفتيش العمل على        وجود مستويات مرتفعة من العمالة غري       
رقـم  منظمـة العمـل الدوليـة       وتطالب اتفاقية   . رصد ظروف العمل يف القطاع الزراعي     

بشأن تفتيش العمل يف الزراعة احلكومات بوضع نظام لتفتـيش العمـل يف             ) ١٩٦٩(١٢٩
بـإبالغ  الزراعة وتصف أهم وظائف تفتيش العمل، مبا يف ذلك االضطالع بـدور نـشط               

السلطات املعنية بالثغرات القائمة يف جمال احلماية وتقدمي مقترحات عن كيفية سـد هـذه               
، مثة حاجة إىل    )٢٩(بيد أنه بالرغم من التقدم احملرز يف هذا اجملال يف السنوات األخرية           . الثغرات

ة رقم  فقد صدَّق عدد أقل من الدول على االتفاقي       : مزيد من اإلرادة السياسية يف هذا الصدد      
بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة؛ وحـىت        ) ١٩٤٧(٨١ مقارنة باالتفاقية رقم     ١٢٩

تفتيش العمل وتكون مؤهلة لرصد العمالة يف املناطق الريفية، فإهنا قـد            لعندما توجد إدارات    
  .تفتقر إىل املوارد للعمل بصورة فعالة

  دور أصحاب العمل يف احترام احلق يف الغذاء  -جيم   
لى أصحاب العمل مسؤولية احترام احلق يف الغذاء، حىت يف احلاالت اليت            ـع ع ـتق  -٢١

ال حتمي فيها القوانني بصورة كافية العمال الزراعيني أو حىت عندما ال ُترصد تشريعات العمل 
ويف الوقت احلاضر، تزيد عوملة اقتصاد األغذية مـن الـضغط           . القائمة على النحو املناسب   

ُمياَرس على املورِّدين، األمر الذي يدفعهم إىل تقلـيص األجـور، وخفـض             التنافسي الذي   
. مستوى أحوال العمل األخرى، وإضعاف قدرة النقابات على مقاومة هذا االجتاه الـرتويل            

فمسؤولية شركة ما عن احترام احلق يف الغذاء        . وميكن عكس هذا االجتاه وجيب القيام بذلك      
 أو غري مباشرة يف انتهاك حقوق اإلنسان مـن خـالل    تقتضي عدم إسهامها بصورة مباشرة    

وينبغي لشركات األعمال التجارية الزراعية العاملة على الصعيد العاملي أن          . عالقتها باملورِّدين 
 مـن ختفـيض     املورِّدين لضمان حتسني األجور وظروف العمل بـدالً        تستخدم تأثريها يف  

وميكـن لـشركات األعمـال    . قيمة العامليةمستواها، نتيجة انضمام مورِّديها إىل سالسل ال     

__________ 

العامة ملنظمة العمل الدولية بشأن التقارير املتعلقة باتفاقات وتوصيات تفتيش العمل،           الدراسة االستقصائية    )٢٩(
  . ١٣، الفقرة ٢٠٠٦، مؤمتر العمل الدويل، الدورة اخلامسة والتسعون، ) باء-١(التقرير الثالث 
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التجارية الزراعية أن تتخذ مبادرات من جانب واحد لرصد االمتثال لبعض املعايري االجتماعية  
وال حتل  . كما ميكن هلا أن ُتربم اتفاقات إطارية دولية مع النقابات العاملية          .  اإلمداد يف سلسلة 

ماية من جانب الدولة، بيد أنه بإمكاهنا أن ُتحسِّن هذه األدوات حمل إنفاذ املعايري النظامية للح    
  .احلالة اليت ستكون أكثر تدهوراً، يف حالة عدم القيام بذلك

  مدونات السلوك  -١  
تعتمد شركات األعمال التجارية الزراعية بصورة متزايدة مدونات سلوك لـضمان             -٢٢

رية تكوين اجلمعيات وبالصحة    امتثال مورِّديها لبعض الشروط اليت تتعلق على سبيل املثال حب         
والواقع أن انتشار هذه املدونات بالغ االتـساع        . والسالمة يف العمل وحبظر عمالة األطفال     

لدرجة أن أحد التحديات القائمة يف الوقت احلاضر يتمثل يف تنسيق املبادرات اخلاصة املتعددة 
مارسات اجليدة بني مبادرات ومثة حماوالت لتشجيع مقارنة امل. أو زيادة تشجيعها أو مواءمتها

وتزايد تبادل الشركات عرب الوطنية اخلـربات يف جمـال إدارة           . أصحاب املصلحة املتعددين  
ومن األمثلة على ذلك الربنامج العاملي لالمتثال االجتماعي الرامي إىل حتسني           . سلسلة اإلمداد 

 مرجعية ميكن أن    التنسيق بني عدد من خطط إدارة سالسل اإلمداد، عن طريق وضع مدونة           
تكون مبثابة معايري أداء للشركاء املعنيني، وبإحراز تقدم حنو االعتراف املتبـادل مبمارسـات            

وينبغي هلذا التنسيق أن ُيخفف من الصعوبات النامجة عن تواجـد           . تدقيق األداء االجتماعي  
  .عدد كبري من مدونات السلوك اليت يفرضها خمتلف زبائن املورِّدين احملليني

وبينما حتظى هذه املبادرات األحادية الطرف بالترحيب من حيث املبدأ، فإهنا متثّـل               -٢٣
وتتمثل . أوالً، ختتلف نوعية هذه املدونات اختالفاً كبرياً      . حتديات أخرى تواجهها الشركات   

قيمة املدونات يف إمكانية جتاوزها الشروط الدنيا الواردة يف التشريعات احمللية أو يف املعـايري               
الدولية للعمل اليت تقع على الشركات مسؤولية احترامها؛ فاملدونة اليت ال تتجـاوز هـذه               

وثانياً، ينبغي هلذه املدونات أن تتفادى حتويـل        . الشروط الدنيا متثل مصدر ارتباك ال تطور      
كامل عبء االمتثال فيقع على املورِّد، وأن تعترف مبسؤولية املشتري يف دعم االمتثال عـن               

ترام جزء من كلفة االستثمار أو كامل هذه الكلفة املطلوبة، بإتاحة القدرة التقنيـة،          طريق اح 
وثالثاً، سيكون من السهل جداً التحايل على املدونات إذا متكّـن           . وبتمويل إجراءات الرصد  

املورِّد من جمّرد التعاقد من الباطن أو االستعانة مبصادر خارجية يف بعض أجـزاء السلـسلة؛                
ينبغي تطبيق املدونات على سلسلة اإلمداد بأكملها، مبا فيها املورِّدين مـن البـاطن              وبالتايل  

ورابعاً، ينبغي أن يؤدي عدم االمتثـال إىل اعتمـاد خطـة عمـل              . واملتعاقدين من الباطن  
 من قطـع عالقـة      تصحيحية، بدعم من املشتري، تتضمن أطراً زمنيةً حمددةً ومعقولةً، بدالً         

 وهو حل ميكن أن يكون بالنسبة إىل العمال املعنيني أشد من الشر -قائمة األعمال التجارية ال
وخامساً، ينبغي هلذه املدونات أن تكون ملزِمة للشركات اليت تعتمدها،          . املطلوب مكافحته 

ويرى املقرر اخلاص أنه ينبغي اعتبار      .  عدم تنفيذها بصورة كافية دفع غرامة      لىوأن يترتب ع  



A/HRC/13/33 

13 GE.09-17774 

نة وال ُتنفِّذها على النحو املناسب قد ارتكبت ذنب القيام بالدعايـة            الشركة اليت تعتمد مدو   
  .)٣٠(املضللة، وبالتايل يقع على السلطات العامة واجب رصد هذا االمتثال

والشاغل الرئيسي الذي تثريه مدونات السلوك هو أهنا تبدو حبكم أمر الواقع كبدائل               -٢٤
 االتفاقات اإلطارية الدولية أو االنضمام إىل       للتفاوض واملساومة، وحتوِّل الشركات عن توقيع     

  .مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين

  االتفاقات اإلطارية الدولية  -٢  
 اتفاقاً إطارياً دولياً بني الشركات عرب الوطنيـة والنقابـات           ٧٢أُبرم حىت اآلن حنو       -٢٥

ربمة بني شركة دانون    وتغطي بعض هذه االتفاقات قطاع األغذية، مثل االتفاقات امل        . العاملية
، وشركة أكّور واالحتاد الدويل لعمال      ١٩٨٨واالحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة يف عام        

، ٢٠٠١، وشركة كارفور وشبكة النقابات الدولية يف عام         ١٩٩٥األغذية والزراعة يف عام     
عمال املـوز يف   هيئة تنسيق نقابات    /وشركة تشيكيتا واالحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة      

، وشركة فونتّريا واالحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعـة يف          ٢٠٠١أمريكا الالتينية يف عام     
وتتجاوز هذه االتفاقات اإلطارية الدولية أكثرية مـدونات الـسلوك بـسبب    . ٢٠٠٢عام  

واهلـدف  . مشاركة النقابات النشطة يف رصد تعهدات الشركة اليت وقّعت على االتفـاق            
سي منها هو محاية قدرة النقابات احمللية على املساومة بفعالية بشأن شروط العمل، مبـا               الرئي

جمموعـة  داخل  وبناًء على ذلك، ميكن هلذه االتفاقات أن تعزز قدرة النقابات           . فيها األجور 
  . على محاية العمال، واحلد من املنافسة بني العمال يف اجملموعة ذاهتا

 الشروط كي تكون االتفاقات اإلطاريـة الدوليـة فعالـة           وينبغي استيفاء عدد من     -٢٦
، ينبغي هلا أن حتمي حقوق العمال األساسية يف كامل مراحل سلسلة اإلمداد،             أوالً. )٣١(حبق

وأال تغطي العاملني املباشرين للشركة عرب الوطنية فحسب، بل وأيضاً العاملني لدى مورديها،       
وثانيـاً، ينبغـي إتاحـة    . وع، أياً كان مكان عملهمأو املزارعني املتعاقدين أو شركاء املشر 

معلومات كافية للعمال بشأن حمتوى االتفاق اإلطاري الدويل، حىت يتمكنـوا مـن تقـدمي               
وثالثاً، ينبغي أن تتجاوز ضمانات قدرة االحتادات على املـساومة        . شكاوى يف حالة انتهاكه   

قل، يتعلق باألجر املعيشي، يكـون      اجلماعية على الصعيد احمللي وأن تشمل حكماً، على األ        
ومن شأن ذلك أن . أعلى عند اللزوم من ذلك الذي حيدده تشريع احلد األدىن لألجور املنطبق     

__________ 

)٣٠( Kasky v. Nike, 27 Cal. 4th 939 (2002), cert. granted, 123 S. Ct. 817, and cert. dismissed, 123 S. 

Ct. 2254 (2003); in the EU, see Art. 6(2)(b) of Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 concerning 

unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial 

Practices Directive’), OJ L 149, 11.6.2005, p. 22.  
 ,Lone Riisgaard, Ithe IUF/COLSIBA-CHIQUITA framework agreement: a case studyلكانظر كذ )٣١(

ILO working paper No. 94,2004. 
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ورابعاً، وحيثما ال يلتزم    . يكون متسقاً مع التزام الشركات باحترام احلق يف الغذاء يف عملياهتا          
مشتري أال يكون جمرباً إما على عدم       أحد املوردين بشروط االتفاق اإلطاري الدويل، ينبغي لل       

قطع العالقات القائمة مع هذا املورد؛ وينبغي يف هذا اجملـال كـذلك             على  القيام بأي شيء    
إتاحة خيارات متدرجة، وينبغي للمشتري أن يلتزم بدعم املورد يف اجلهود اليت يبذهلا لاللتزام              

 إطاري دويل، ميكن للمنظمـات      وعند إعداد منوذج اتفاق   . مبحتوى االتفاق اإلطاري الدويل   
أخذ هـذه الـشروط    صاحبة العمل يف قطاع الغذاء واالحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة 

  .املختلفة يف احلسبان

  سبل التظلم  -دال   
مثلما تتطلب الضمانات القانونية لألجر املعيشي واالمتثال حلقوق العمل األخـرى             -٢٧

ن طريق إدارات تفتيش العمل، فإن قيمة مدونات الـسلوك          تعزيز آليات اإلنفاذ، وال سيما ع     
وبناًء على ذلك، ينبغي    . أو االتفاقات اإلطارية الدولية تتوقف على آليات الرصد اليت تشملها         

للدول أن ُتشّجع على متكني املستهلكني من الطعن يف امتثال الشركات ملدونات السلوك اليت              
العاملية املفاوِضة يف االتفاقات اإلطارية الدولية أن تكفـل         تقوم بالدعاية هلا، وينبغي للنقابات      

  . فعالية الرصد

  معاجلة االحتياجات اخلاصة لصغار املزارعني  -رابعاً   

  التحديات  -ألف   
ُيمثل صغار املزارعني يف البلدان النامية، الذين يزرعون مـساحات صـغرية مـن                -٢٨

 األحيان، أهم جمموعة على اإلطالق تعاين       األراضي بدعم عام حمدود أو غري متوفر يف غالب        
ونظراً إىل أن صغار املزارعني ال يسّوقون منتجـاهتم         . من انعدام األمن الغذائي يف العامل اليوم      

بأنفسهم، ويفتقرون إىل مرافق التخزين والتجهيز، فإهنم كثرياً ما ال يكون لديهم سوى عدد              
زارعني، فإن العامل الرئيسي هو الثمن الـذي  وبالنسبة إىل صغار امل. حمدود جدا من املشترين  

ويستكشف املقرر اخلاص يف الفقرات التالية املبادرات اليت ميكن        . يتلقونه مقابل بيع حماصيلهم   
للدول أن تقوم هبا بغية محاية حق صغار املزارعني يف الغذاء، والتدابري اليت ميكن أن تتخـذها             

م احلق يف الغذاء ضمن العالقات الـيت تربطهـا          شركات األعمال التجارية الزراعية الحترا    
واهلدف العام هو كفالة حصول صغار املزارعني على نسبة منصفة من قيمة            . بصغار املزارعني 

منتجاهتم، بالرغم من مركز املساومة غري املتكافئ الذي يوجدون فيه حالياً جتـاه مـشتري               
  . السلع األساسية

  



A/HRC/13/33 

15 GE.09-17774 

  الغذاءدور الدول يف محاية احلق يف  -باء   

تتيح الدول نطاقاً أوسع من اخليارات أمام صغار املزارعني، بتشجيع تنويع قنـوات               -٢٩
التجارة والتوزيع وبضمان منو جتارة اجلملة واألسواق احمللية، مبا حيسن مركزهم التفاوضي يف             

ومن املهم، بصفة خاصة، أال جيرب املزارعون على االنـضمام إىل شـبكات             . سلسلة الغذاء 
ر املنتجات الزراعية، وأن ُيدعموا بشكل كاف إذا اختاروا، بدالً من ذلـك، إنتـاج               تصدي

ومل يكن ذلك حيدث دوماً يف املاضـي؛ نظـراً إىل أن            . احملاصيل الغذائية لالستهالك احمللي   
من حيث  (املزارعني الذين يزودون األسواق الدولية جينون حصة غري متناسبة من الدعم العام             

 ما كـان    اً، وإىل أنه كثري   ) إىل االئتمان أو التكنولوجيا أو اهلياكل األساسية       إمكانية الوصول 
و أمر  ـدير، وه ـاخليار املطروح أمام صغار املزارعني هو التحول إىل احملاصيل النقدية للتص          

ويسعى عدد من البلـدان     . مل حيققه سوى عدد قليل منهم، أو االعتماد على زراعة الكفاف          
بيد أنه ميكن أيضاً اختاذ املزيد      . هلذا التفاوت، وهو أمر جدير بالترحيب     حالياً إىل وضع حد     
  .من التدابري احملددة

التعاونيـات وجمـالس التـسويق      : وضع جمموعة أوسع من اخليارات لصغار املـزارعني         -١  
  واملشتريات العامة

ـ              -٣٠ ين للدول عدد من األدوات الكفيلة بتعزيز مركز صغار املزارعني ومتكينهم من ج
ومن املهم إتاحة املعلومات بشأن األسعار وحتسني . حصة أكرب من قيمة صفقاهتم مع املشترين

اهلياكل األساسية لالتصاالت؛ مبا ميكن املنتجني من حتسني مركزهم التفاوضي مع املـشترين          
ونقل حماصيلهم على حنو أيسر إىل األسواق، حيث ميكنهم احلصول على أسعار أفضل مـن               

 وهي -وسيخصص هذا الفرع من التقرير إىل النظر يف ثالث أدوات أخرى        . ينمشترين آخر 
 ميكن للدول أن تستكشفها مـن       -تعاونيات املزارعني وترتيبات التسويق واملشتريات العامة       

  .أجل معاجلة االحتياجات اخلاصة لصغار املزارعني
ويف املاضي  . ألخرىوميكن للدول أن تدعم تعاونيات املزارعني ومنظمات املنتجني ا          -٣١

عندما كانت التعاونيات ختضع ملراقبة احلكومة، كانت تكسب قيمة أحياناً بدالً من ضـمان           
ويف العديـد مـن البلـدان، فُكِّكـت         . دخول منصفه للمزارعني، وكانت تعترب غري فعالة      

تجة، أدى ذلك إىل بروز عدد كبري من املنظمات املن        . التعاونيات شبه احلكومية يف الثمانينات    
وبالنسبة إىل صغار املزارعني، فإن للتجمع معـا عـددا مـن            . )٣٢(اليت أنشئت مببادرة منها   

__________ 

 إىل عـام    ١٩٨٢ل عن ذلك، فإن نسبة القرى اليت توجد فيها منظمات للمنتجني يف الفترة من عام                اكمث )٣٢(
 يف املائـة يف     ٩١ يف املائة إىل     ٢١ومن نسبة    يف املائة يف السنغال      ٦٥ يف املائة إىل     ٨، ارتفعت من    ٢٠٠٠

انظـر البنـك    .  مليون مزارع يف البلدان النامية ينتمون إىل رابطة واحدة         ٢٥٠ويقدر أن   . بوركينا فاسو 
  .٨٨.، ص٢٠٠٨تقرير عن التنمية يف العامل، الدويل، 
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، نظراً إىل أنه ميكن للمنظمات أو التعاونيات أن ختفض إىل حد كبري من تكـاليف                )٣٣(املزايا
كمـا تعـزز هـذه      . الصفقة اليت يربطها مشترو السلع األساسية بالزراعة الصغرية احلجم        

درة املزارعني احلصول على أسعار أقل عندما يشترون مستلزمات اإلنتاج، وأسعار     املنظمات ق 
كما ميكن هلا توزيع املخاطر اليت يتعرض هلا أعـضاؤها؛          . أعلى عندما يسعون لبيع منتجاهتم    

وإتاحة خدمات وتنظيم دورات تدريبية ألعضائها؛ وإتاحة خـدمات اهلياكـل األساسـية             
ن أو التحويل؛ ونشر املعلومات املتعلقة باألسعار وغريها مـن          ألعضائها، مثل مرافق التخزي   

ويوصي خمتلف اهليئات الدولية واخلرباء بتعزيز هذه الرابطات، مبا         . معلومات اخلاصة بالتسويق  
فيها منظمة العمل الدولية وهيئة التقييم الدويل للعلوم والتكنولوجيا الزراعيـة مـن أجـل               

 اليت تعمل وفقاً للمبادئ الدميقراطية، وتعمل لفائدة أعضائها         وبإمكان التعاونيات . )٣٤(التنمية
وينبغي للدول  . وتوزَّع فيها التكاليف واملنافع بصورة منصفة، أن تفيد أعضاءها إىل حد كبري           

وبإمكاهنا أن تنشئ إطاراً قانونياً مناسباً . أن تتجاوز االعتراف حبق املزارعني يف تنظيم أنفسهم   
 على إقامة تعاونيات، وذلك على سبيل املثال بتشجيع احلصول علـى   يشجع صغار املزارعني  

وميكن للدول كذلك أن تضع حوافز اقتصادية، مثل        . قروض لالستثمار يف اهلياكل األساسية    
حوافز ضريبية للتعاونيات ذاهتا أو   املعاملة التفضيلية للتعاونيات يف خطط املشتريات العامة، أو       

وميكن للتعاونيات اليت ترغب يف الدخول يف سلـسلة         . اونياتللجهات اليت تشتري من التع    
اإلمداد العاملي أن تستفيد من بناء القدرات بغية حتسني قدراهتا اإلدارية وكفاءهتا يف احتـرام               
املعايري والشروط املتزايدة التعقد للمشترين وللسلطات العامة النشطة يف أسـواق األغذيـة             

  . اإلقليمية والعاملية
ع الدول كذلك أن تنشئ أو تدعم جمالس التسويق اجملهزة لشراء كميات معينة             وبوس  -٣٢

من احملاصيل األساسية بأسعار جمزية هتدف إىل الضغط على التجار اخلواص بغيـة حتـسني               
وبإمكان هذه اجملالس أن    . وينبغي إنشاء هذه اجملالس مبشاركة منظمات املزارعني      . عروضهم

نتجاهتم، أو االمتثال للمعايري اليت يفرضها كبار مشتري السلع         تساعد املزارعني على تسويق م    
وميكن هلذه اجملالس، على سبيل املثال، أن تتيح نظام تصديق شفافاً       . األساسية أو جتار التجزئة   

ويف املاضي، استغلت جمالس التسويق هذه أحياناً سلطتها االحتكارية للحد بصورة           . وموثوقاً

__________ 

، )٢٠٠٩ندن، إيـرث سـكان،   ل(اجملاعة واألسواق انظر برنامج األغذية العاملي، سلسلة اجملاعة يف العامل،   )٣٣(
، "ثالث وجهات نظر  : التصدي ألزمة األغذية العاملية   "؛ املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية،       ١٣٣.ص

ولالطالع على دور مؤسسات العمل اجلماعي يف حتسني وصول الفقراء الريفيني إىل األسـواق،              . ٢٠٠٨
 .H. Markelova and others, “Collective action for smallholder market access”, Food Policy, volانظر

34, No. 1 (February 2009), p. 1. 
بشأن تعزيز التعاونيات؛ وهيئة التقييم الدويل للعلوم       ) ٢٠٠٢(١٩٣انظر توصية منظمة العمل الدولية رقم        )٣٤(

، )٢٠٠٩(قـرار   موجز عاملي لصانعي ال   : الزراعة يف مفترق الطرق   والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية،      
من مـوجز   ) ٤١ ص(١٩ والفقرة   ١٧/١، من القرار    ‘٢‘)ب(١٢؛ الفقرة   ٦.، ص ١٢االستنتاج الرئيسي   

 .E/2009/29-E/CN.17/2009/19الرئيس، تقرير جلنة التنمية املستدامة عن دورهتا السابعة عشرة، 
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 يتلقاها املزارعون بغية تـأمني أغذيـة رخيـصة للمـستهلكني            اصطناعية من األسعار اليت   
احلضريني، أو احلصول على العملة األجنبية عن طريق تصدير األغذية هبدف متويل سياسات             
التصنيع؛ وكانت األغذية الرخيصة الثمن أحياناً حتقق مصاحل الـصناعات احملليـة لتجهيـز              

 وهو وضع   -ئب، وُيدعم السكان احلضريون     ويف الواقع خيضع املزارعون للضرا    . )٣٥(األغذية
تفاقم أيضاً بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج، ونتيجة للتعريفات اجلمركية املفروضـة      

ويف هـذا   . )٣٦(وعلى سعر صرف العملة املتدهور بصورة اصـطناعية       ستلزمات  على هذه امل  
ألسعار اليت يتلقوهنا مقابل    السياق، منعت جمالس التسويق املزارعني يف الواقع من التحكم يف ا          

منتجاهتم، مما أدى إىل نشوء أسواق مزارعني موازية، وأحياناً، إىل رشوة مـسؤويل جمـالس           
وبناًء على ذلك، فإن    . وينبغي إيالء عناية قصوى لكفالة عدم تكرار أخطار املاضي        . التسويق

  . ئاتاملشاركة واملساءلة والشفافية تشكل عوامل أساسية يف إدارة هذه اهلي
وأخرياً، ميكن للدول أن تستفيد من نظم املشتريات العامة لـديها لـدعم صـغار                 -٣٣

فالقطاع العام مستهلك هام جداً للسلع واخلدمات، وميثل عادةً نسبة تتراوح بـني    . املزارعني
 يف املائـة يف االحتـاد       ١٦ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل الوطين، وتـصل إىل            ١٥ و ١٠

وبوسع السلطات العامة أن تؤثر بصورة هامة يف ممارسات املوردين بـإدراج            . )٣٧(األورويب
يني، أو االستمداد من صـغار املـزارعني يف         ئشروط تتصل بدفع مثن منصف للمنتجني النها      

د هذه األداة أيضاً يف تعزيز الوعي لدى اجلمهور على نطاق واسع            فيتقد  و. ممارساهتا الشرائية 
وميكنها أن تشجع األعمال التجارية الزراعية علـى تطـوير          . ستهلكبشأن أثر خيارات امل   

سالسل اإلمداد لديها حبيث تتيح هلا التقدم بعروض للحصول على عقود عامة، وأن حتقـق               
وبطبيعة احلـال، ينبغـي     . أثراً يتجاوز اإلمدادات احملددة املشمولة بالعقود اليت ترسى عليها        

لعامة الغرض منها اإلسهام يف احلق يف الغذاء، وتكون غري          اعتماد معايري يف خطط املشتريات ا     
متييزية وشفافة، وينبغي بالتايل تفادي االستناد إىل معايري غري موضوعية يتعذر على أطـراف              

ومع ذلك، ينبغي أال تكون هناك عوائق إلدراج املواصفات التقنية يف خطط            . ثالثة أن تفهمها  
ل املثال، إىل احلاجة إىل استمداد نسبة مئوية من األغذية          مشتريات الغذاء اليت تشري، على سبي     

وميثل الربنامج الربازيلي لـشراء  . من صغار املزارعني، أو ُتشترى وفقاً ملبادئ التجارة املنصفة      
  .األغذية من الزراعة العائلية خري دليل على ما ميكن أن تقدمه هذه األدوات

__________ 

 Robert Bates, Markets and States in Tropical Africa: the Political Basis of Agriculturalانظـر  )٣٥(

Policies (Berkeley, University of California Press, 2005), ch. 1. 
)٣٦( Alberto Valdés and Ammar Siamwalla, Foreign Trade Regime, Exchange Rate Policy, and the 

Structure of Incentives, in John Mellor and Raisuddin Ahmed (eds.), Agricultural Price Policy for 

Developing Countries, (IFPRI, Johns Hopkins University Press, 1989), p. 110. 
  ;http://www.ustr.gov/trade-topics/government-procurementانظر )٣٧(

and http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm.  
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  قانون املنافسة واملمارسات السيئة: نيحتسني قدرة املساومة لدى صغار املزارع  -٢  
عندما يكون للشركات خيار بني االستعانة مبصادر خمتلفة من كبـار املنـتجني أو                -٣٤

صغار املزارعني، فإهنا متيل عادة إىل كبار املنتجني، بسبب كل من اخنفاض تكاليف الصفقة،              
املـزارع غـري املرتبطـة      وسهولة وصول هؤالء املنتجني إىل رأس املال وبالتايل إىل أصول           

وما مل ينظّم املزارعون أنفسهم     . باألراضي، مثل التخزين أو الصوبات الزراعية أو نظم الري        
يف تعاونيات أو ما مل ُيدعموا بطريقة أو بأخرى يف احلصول على هذه األصول، فإن السبيل                

لنتيجة الـسلبية   وا. الوحيد للتعويض على هذا الوضع غري املؤايت هو ختفيض تكاليف العمالة          
هي أن صغار املزارعني يدفعون رسوماً مرتفعة للدخول إىل سلسلة اإلمدادات العاملية؛ ونظراً             

لمنافسة سوى باملوافقة على منح أجـور       لإىل العوائق اهليكلية اليت يواجهوهنا، فال سبيل هلم         
ن يكونوا حبيسي وضع    ، أو بأ  )وكثرياً ما يكونوا من أفراد األسرة     (متدنية للعاملني يف املزرعة     

وينبغي هلذه املشاكل اهليكلية أن تشكل هدفاً لتدخل الدولة       . من التبعية الشديدة جتاه املشتري    
  . وينبغي حتديد املمارسات غري املنصفة وحظرها. يف جمال سياسة املنافسة

وميكن للدول أن تقضي على التركيز املفرط يف سلسلة األغذية، أو انتهاكات املركز               -٣٥
ة ـه احلالي ـبيد أن قانون املنافسة بصيغت    . املهيمن الذي حصلت عليه بعض األطراف الفاعلة      

أوالً، بالرغم مـن    . )٣٨(ال يتناسب مع الظروف اليت تضعف مركز املساومة لصغار املزارعني         
التقدم احملرز على مر السنني املاضية، يف العديد من البلدان النامية، ال يزال قـانون املنافـسة                 

وثانياً، يسعى قانون املنافسة عامة حلماية املستهلكني النـهائيني،         . )٣٩(يفاً أو غري موجود   ضع
بيد أنه ينبغي لقانون املنافسة أن      . وليس املوردين الذين خيضعون لضغوط من جانب املشترين       

ويبني قـانون   . )٤٠(ميثل أيضاً أداة للحد من قوة املشترين املفرطة، وليس فقط ضد قوة البائع            
 اإلمكانات اليت ينطوي عليها قانون املنافسة بـصيغته         ١٩٨٨نافسة يف جنوب أفريقيا لعام      امل

قاضاة مـصنعي احلليـب   مباجلديدة، حيث اعتمد على هذا التشريع، للقيام على سبيل املثال           
__________ 

 R. Clarke and others, Buyer Power and Competition in European Foodانظر على سـبيل املثـال،   )٣٨(

Retailing, (Eward Elgar Publishing, 2002); B. Hoekman and P. Mavroidis, “Economic 

development, competition policy and the WTO”, World Bank Policy Research Working Paper No. 

2917, 2002; L. Dodd and S. Asfaha, “Rebalancing the supply chain: buyer power, commodities 

and competition policy”, South Centre and Traidcraft, April 2008. 
علـى شـبكة    " حمفل املنافسة العاملية  "على سبيل املثال، تفيد دراسة استقصائية للبلدان األفريقية يف موقع            )٣٩(

إىل هـذا   متاماً   دولة هي إما بصدد وضع نظام قانون منافسة فقط، أو تفتقر             ٣٨ من بني    ٢٠اإلنترنت أن   
 http://www.globalcompetitionforum.org/africa.htm, and Section T. Stewart, J. Clarke:انظر. النظام

and S. Joekes, Competition Law in Action: Experiences from Developing Countries (International 

Development and Research Centre, Ottawa, 2007), pp. 26–41. 
امليـدان   تشري التوجيهات اإلرشادية للمؤسسات متعددة اجلنسيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف            )٤٠(

االقتصادي إىل أنه ينبغي للمؤسسات أن متتنع عن اقتسام أو تقسيم السوق عن طريق ختصيص املـوردين                 
 ).١- تاسعاً(
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ب اللجوء  وثالثاً قد يتطل  . )٤١(ومشتقاته للتواطؤ يف حتديد األسعار على حنو ينال من املوردين         
إىل قانون املنافسة ملعاجلة التجاوزات النامجة عن املركز املهيمن أو االحتكارات يف سالسـل              

ورغم أن تطبيـق قواعـد      . اإلمدادات العاملية تطبيق قانون املنافسة على الشركات األجنبية       
 املنافسة خارج اإلقليم هي عملية عادية عندما يؤثر السلوك املنـاهض للمنافـسة يف رفـاه               

املستهلك يف الدولة املعنية، فإنه غري متعارف عليه عندما يؤثر يف املنتجني يف تلـك الدولـة                 
الذين يسعون للوصول إىل أسواق التصدير وال يستطيعون القيام بذلك بشروط مؤاتية بشكل             

وملكافحة التركيز يف سالسل األغذية العامليـة       . معقول بسبب التركيز املفرط لقوة املشترين     
 فعالة، ينبغي للدول اليت يوجد فيها موردون أن توسع نطاق تطبيق قانون املنافسة فيها    بصورة

ليشمل املشترين األجانب الذين تؤثر جتاوزاهتم على البائعني الـوطنيني، وأن تـضع ردودا              
إقليمية إذا كانت هذه الدول قلقة من ضعفها بوصفها اقتصادا صغريا؛ وينبغي للدول الـيت               

ستهلكون أن تقبل مسؤولية التصدي هلذه التجاوزات، اليت ميكن أن تقيد اختيار            يتأثر فيها امل  
وينبغي للدول، عند اللزوم، أن تتعاون بوضع . املستهلك بتمكني املشترين من حراسة أسواقها    

ترتيبات متكن املوردين يف بلد ما من تقدمي شكاوى ضّد انتهاكات املركز املهيمن من جانب               
  . ت التجارية الكربى من بلد آخرالتجار أو احملال

كما ميكن للدول أن تعمل على حتديد وحظر جمموعة من املمارسات اليت تنال بصفة      -٣٦
وعلى سبيل املثال،   . )٤٢(وُوثِّق عدد من املمارسات السيئة يف هذا الصدد       . خاصة من املوردين  

الوفـورات الـيت   بوسع مشترٍ مهيمن أن يطلب ختفيضاً يف سعر السوق من املوردين يعكس          
ويف . حققها البائع بسبب زيادة اإلنتاج، أو بإمكانه أن يعدل شروط اإلمداد بـأثر رجعـي              

، أفادت جلنة املنافسة يف اململكة املتحدة أنه من بـني           ٢٠٠٨حتقيق سوق حمالت البقالة لعام      
 ممارسات ميكـن أن   " منها   ٢٦، تناولت   ٢٠٠٠ ممارسة حددهتا يف التحقيق السابق لعام        ٥٢

__________ 

شكوى أحالتها جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا إىل حمكمة املنافسة يف هذا البلد، ضد صـناعات كلـوفر                   )٤١(
ويـنص  . وال تزال القضية قيد نظر حمكمة املنافسة      . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧احملدودة وآخرين، يف    

... ز املنافسة واحلفاظ عليها بغية       على أن الغرض منه هو تعزي      ١٩٩٨قانون املنافسة يف جنوب أفريقيا لعام       
 املشاريع  إعطاء) ه... (إتاحة العمالة والتقدم االجتماعي والرخاء االقتصادي لسكان جنوب أفريقيا          ) ج(

تعزيز انتشار امللكية على حنو أكرب،      ) و(الصغرية واملتوسطة احلجم فرصة متساوية للمشاركة يف االقتصاد؛ و        
 ).٢، اجلزء ١الفصل (شخاص احملرومني تارخيياً  امللكية لألحصصوخباصة زيادة 

 ,Who Pays? How British Supermarkets are keeping Women Workers in Povertyمنظمة معونة العمل، )٤٢(

 available at http://www.actionaid.org.uk/1486/who_pays_campaign.html . انظر كذلكCollateral 

Damage. How Price Wars between UK Supermarkets Helped to Destroy Livelihoods in the 

Banana and Pineapple Supply Chains, Banana Link, 2006 ،)describing how price pressures from 

United Kingdom retailers have forced banana producers to cut wages, replace permanent 

labourers with temporary contract workers and suppress trade union rights) (  وتصف هذه املراجـع
كيفية محل الضغوط عن طريق األسعار املسلّطة من جتار التجزئة يف اململكة املتحدة على منتجي املوز على                 

 ).طع األجور وإحالل حمل العمال الدائمني عمال بعقود مؤقتة وإلغاء حقوق النقاباتق
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تؤدي إىل انعدام اليقني لدى املوردين فيما يتعلق بدخوهلم أو تكاليفهم نتيجة لنقـل خمـاطر                
وميكن حظر بعض هذه املمارسات بالنظر إىل       . )٤٣("مفرطة أو تكاليف غري متوقعة للموردين     

دونة سـلوك احملـالت     ملوميكن  . وجب هلا مبأهنا تشكل ممارسة للقوة من جانب املشتري ال         
ومن بني متطلبـات    . برية يف اململكة املتحدة أن متثل مصدر إهلام يف هذا الصدد          التجارية الك 

عـدم  وتعريف واضح لشروط األعمال التجارية بني املورد واملشتري؛         : هذه املدونة ما يلي   
تأخري املدفوعات تأخرياً ال داعي له؛ وعدم خفض األسعار بأثر رجعي طاملا مل ُيرسل إشعار               

سليم على األقل؛ وعدم التزام املورد باملسامهة يف تكاليف التـسويق؛           معقول بذلك، قبل الت   
عدم دفع تعويض للمشتري بسبب عدم بيع املنتجات على النحو املتوقع أو عن اخلـسائر؛               و

والظروف احملدودة اليت ميكن فيها للموردين أن ُيطالَبوا بدفع مبلغ جزايف لتجـار التجزئـة               
ورد باإلسهام على حنو غري متناسب يف عمليات الدعايـة؛          لعرض منتجاهتم؛ وعدم التزام امل    

وعدم تغيري إدارة سلسلة اإلمداد دون إشعار معقول؛ وأال يفرض على املورد دفع مبالغ دون               
 .مربر بسب شكاوى املستهلك

  دور املشترين يف احترام احلق يف الغذاء  -جيم   
ى الوصول إىل األسواق، سواًء     يستطيع املشترون أن حيسنوا قدرة صغار املزارعني عل         -٣٧

ومثة أدلة على أن التحول من السالسل القائمة على اإلمداد          . كانت حملية أم إقليمية أم عاملية     
إىل السالسل القائمة على البائع، اليت ترتبط بتوسيع الشبكات الواسـعة لتجـارة التجزئـة               

. )٤٤(استبعاد صغار املـزارعني   ، ميكن أن يؤدي إىل زيادة       ")التوسع يف متاجر اخلدمة الذاتية    ("
ويعود هذا االستبعاد جزئياً إىل فرض قواعد على سلسلة اإلمداد يصعب على صغار املزارعني              

وجيب دعم صغار املزارعني يف حتقيق االمتثال، بل جيب إدماجهم بطرق تكفـل             . االلتزام هبا 
 من العهد الـدويل     ١١مستوى معيشي كافياً، مبا يف ذلك الغذاء الكايف، كما تقضي املادة            

ويرى املقرر اخلاص أن هنـاك ثــالث       . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  .رئيسية قضايا

  املعايري اخلاصة  -١  
كّرس قطاع األعمال التجارية الزراعية جهوداً هامة لتطوير املعايري اخلاصة، ونظـم              -٣٨

افقة وتيسري طفرة التجارة العاملية يف الفواكه       التتبع والتصديق من جانب أطراف ثالثة بغية مر       
وأهم مبادرة يف هذا الصدد هي وضع الربوتوكول األورويب         . واخلضروات واألمساك الطازجة  

__________ 

، الـصفحتان   ٥١-٩، الفقرة   )٢٠٠٨(األسواق  حتقيق  . إمداد البقاليات يف اململكة املتحدة    جلنة املنافسة،    )٤٣(
  .١٦٧ و١٦٦

 ,”D. Sautier and others, “Case-studies of agri-processing and contract agriculture in Africaانظـر  )٤٤(

Rimisp-Latin American Center for Rural Development, 2006. 
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لتجار التجزئة للممارسة الزراعية اجليدة، الذي تطور ليصبح معايري الشراكة العاملية من أجل             
وهو نظام تـصديق يغطـي العمليـة مـن     املمارسة الزراعية الصاحلة ونظم ضمان اجلودة،      

وكثرياً ما يعترب وضع املعايري أداة لضمان أن عوملة         . املستلزمات اإلنتاجية للمزرعة إىل بوابتها    
بيد أن التركيز انصب على قضايا      . سالسل األغذية تستويف املعايري االجتماعية والبيئية العاملية      

  . على الشواغل االجتماعية والبيئيةالنظافة الصحية وسالمة األغذية أكثر مما انصب
بل إن االمتثال كثرياً    . )٤٥(وَتعاَرض وضع املعايري اخلاصة مع مصاحل صغار املزارعني         -٣٩

ما يتطلب مستويات أعلى من الرمسلة مقارنة مبا ميكن للعديد مـن صـغار املـزارعني أن                 
وحدات حافزاً لـشركات    يتحملوه، ومتثل التكاليف املرتفعة لرصد االمتثال لعدد كبري من ال         
وال ميكن تفادي هذه . )٤٦(التصدير للتحول من صغار املزارعني إىل مزارع جتارية أكرب حجماً         

ة على االمتثال، أثناء السنوات األوىل مـن        أالنتيجة إال بقيام جتار اجلملة بدفع عالوة للمكاف       
وحالياً، هناك عدد مـن  . ايريالتنفيذ على األقل، وبإتاحة املساعدة التقنية لتيسري االمتثال للمع  

صغار املزارعني املوثقني الذين ال يستطيعون البقاء داخل النظام إال بفضل دعـم اجلهـات               
فقد أثبتت األحباث يف قطاعات البستنة يف كينيا وزامبيـا أن           . وهو حل غري مستدام   . املاحنة

 املمارسة الزراعية الصاحلة    متوسط النفقات املتكررة لالمتثال ملعايري الشراكة العاملية من أجل        "
ولذلك، . )٤٧(]"صغار املزارعني [ونظم ضمان اجلودة تتجاوز عادةً نصف اهلامش بالنسبة إىل          

فإن املبادئ التوجيهية العامة للمبادرة التجارية األخالقية لصغار املزارعني اليت وضعت يف عام             
مل صغار املزارعني عـبء اسـتيفاء       ال ميكن لتجار التجزئة أن يتوقعوا أن يتح       : "، تعترب أنه  ٢٠٠٦

مساعدة صغار املزارعني على تقاسم خماطر      ] جتار التجزئة [ويستطيع  . املعايري التقنية اجلديدة بالكامل   
 أن يـستثمروا يف  ]هلم[وعلى سبيل املثال، ميكن     . ذه املعايري ـالتحول إىل عمليات إنتاج تستويف ه     

  .)٤٨("ستخدمة يف إنتاج صغار املزارعنياملساعدة التقنية أو الصناديق أو املواد امل

__________ 

ها بشأن سلسلة تصدير اخلضروات     ئجراقاما بإ م سويّنن ومايت مريتيرت، يف الدراسة اليت        . خلص يوهان ف   )٤٥(
بيـد  . ي متكامل يف السنغال، إىل أن تشديد املعايري أدى إىل حتول صغار املزارعني بعقود إىل إنتاج حكوم              

 املزارع أكثر مما لو كانت تولت بنفسها      أهنما يالحظان أن أفقر األسر املعيشية استفادت من العمل يف هذه            
 M. Maertens and J.F.M. Swinnen, “Trade, Standards and Poverty: Evidence)اإلنتاج لألسواق العاملية

from Senegal”, World Development, vol. 37, No. 1 (January 2009), p. 161 . وعادةً ما تكون الزراعة
ـ  يف املزارع الكبرية أقل كثافة عمالية من الزراعة الصغرية احلجم، وبالتايل              فيـه يف معظـم      كوشكمن امل

 .ما إذا كانت العمالة تؤثر يف تعويض زيادة تركيز اإلنتاجيف  احلاالت
 املعهـد   ٢٠٠٨-٢٠٠٥اعية الذي أشرف عليه يف الفترة       انظر على سبيل املثال برنامج معايري األغذية الزر        )٤٦(

الدويل للبيئة والتنمية ومعهد املوارد الطبيعية بدعم من إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحـدة والوكالـة                 
 ./http://www.agrifoodstandards.net: السويسرية للتنمية والتعاون، والربنامج متاح على العنوان التايل

تكاليف ومنافع امتثال صغار املزارعني ملعايري الشراكة العاملية من أجل املمارسـة الزراعيـة   "نفسه، املرجع   )٤٧(
 .٢٠٠٨، "استنتاجات موجزة: الصاحلة ونظم ضمان اجلودة

 .٥-٤الفقرة  )٤٨(
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وبوسع قطاع األعمال التجارية الزراعية أن يتخذ تدابري استباقية ملـساعدة صـغار               -٤٠
وكخطوة أوىل ميكن للقطـاع أن      . املزارعني الذين يرغبون يف دخول سالسل اإلمداد العاملية       
طبق ذلك علـى املعـايري الـيت    وين. يقّيم بصورة حذرة أثر املعايري اخلاصة يف احلق يف الغذاء 

وينبغي أن ُتجـرى هـذه      . اعتمدها يف املاضي وعلى املعايري اليت يعتزم اعتمادها يف املستقبل         
التقييمات مبشاركة صغار املزارعني أنفسهم، حيث إهنم يف موقع أفضل ميكنهم من حتديـد              

ع أن يسلم بالقيود اليت     وثانياً، ينبغي للقطا  . )٤٩(العوائق اليت قد تواجههم يف سعيهم لالمتثال      
ويف الواقع فإن هذا النـهج ال يـساعد صـغار      . التدقيق وأن يتجاوزه  /يفرضها هنج التفتيش  

املزارعني على جتاوز مشاكل االمتثال، وال يساعد املشترين على فهم العوائق اليت يواجههـا              
االمتثال هلـا   ويرى املقرر اخلاص، أن مشاركة صغار املزارعني يف إعداد معايري و          . موردوهم

مراقـب  /ويرحب املقرر اخلاص يف هذا الصدد مبشروع سفري صغار املزارعني         . مسألة حيوية 
أفريقيا الذي وضعته هيئة معايري الشراكة العاملية من أجل املمارسة الزراعية الصاحلة ونظـم              

ـ          ٢٠٠٧مايو  /ضمان اجلودة يف أيار    ة ، ملا يتيحه هذا املشروع من تعليقات تساعد هذه اهليئ
  .على وضع معايري

وبوسع قطاع األعمال التجارية الزراعية أن يفعل املزيد إلصالح عالقته مع صـغار               -٤١
املزارعني بشكل عميق، وخباصة تعزيز قدرة مورديه على االمتثـال للمعـايري االجتماعيـة              

 سلسلة  وحددت املبادئ التوجيهية العامة للمزارع الصغري ملبادرة التجارة األخالقية        . والبيئية
وينبغي حتديد طبيعة وموقف صغار املزارعني      . من اخلطوات تنفذ تباعاً ضمن أطر زمنية معينة       

داخل سلسلة اإلمداد، ويلي ذلك تقييم الحتياجاهتم وأولوياهتم اليت ال تتعلق بقضايا العمالـة      
تـها  ، تتباين طبيع  "خطة تطوير وحتسني  "مث ينبغي وضع    . فحسب بل أيضاً باملسائل التنفيذية    

وأخرياً، ينبغي تقييم هذه اخلطط مع صغار املزارعني بـصورة دوريـة،            . حسب كل سوق  
 . مبشاركة املزارعني وغريهم من األطراف الفاعلة يف سلسلة اإلمداد

وميكن االعتراض بطريقة خمتلفة على املعايري اليت تفرضها شركات األعمال التجارية             -٤٢
جغرافية معينة أن تكون    /صف منتجات تتعلق مبناطق ثقافية    وقد تكون املعايري اليت ت    . الزراعية

مبثابة ثقل موازن، تشجع على إعادة ربط الصلة بني املزارعني وأسواقهم احمللية، وتزيد مـن               
 يف Cojote Rojoوتبني األمثلة اإلقليمية، مثل كوخويت روخو . اجتذاب هذه األسواق املنتجني

 يف كندا أن هذه العالمات متثـل ميـزات   Local Food Plus" لوكل فود بالس"املكسيك أو 
هامة، يف إعادة اإلدماج الزراعي ومكافحة النهج الثنائي احلايل الذي يسعى فيـه املنتجـون               

 التصدير، وإالّ ال ُيعتـرف هبـم وال يكافَـأون بـصورة             -لالنضمام إىل سالسل الزراعة     

__________ 

 Andrew Graffham and Jerry Cooper, “Making GLOBALGAP smallholderانظر التوصيات املفصلة يف )٤٩(

friendly: can GLOBALGAP be made simpler and less costly without compromising integrity?”, 

Agrifood Standards project, IIED-NRI-DFID, July 2008. 
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ظمات حملية وإقليميـة جتـّرب    منظهوريبعث على التشجيع يف هذا الصدد     مما  و. )٥٠(مناسبة
 اليت تشمل أيضاً شكالً مـن       - مثل حركة األغذية البطيئة      -سالسل إمداد األغذية البديلة     

وتنازلـت  . ، رغم أن ذلك يتم بطريقة ال مركزية ومن األسفل إىل األعلـى            وثيقأشكال الت 
ة إىل القطاع    جزء من مسؤوليتها عن تنظيم سالسل األغذي       نالدول أثناء العقدين املاضيني ع    

بالفائدة عليها حيث إهنا ستتمكن من إتاحة        تعزيز هذه التجارب احمللية      اآلن سيعود و. اخلاص
  .لمزارعني واملستهلكنيخيارات متنوعة ل

  الزراعة التعاقدية  -٢  
إن الترتيب الذي كثرياً ما يشار إليه كأداة لتحسني قدرة صغار املـزارعني علـى                 -٤٣

صـغار  وهذا يعـين أن حيـصل       . مة األعلى هي الزراعة التعاقدية    املشاركة يف سالسل القي   
ما يلتزم  عادة  الذي  املشتري  من   واملساعدة التقنية    مستلزمات اإلنتاج  االئتمان و  علىاملزارعني  

  .)٥١(بشراء كميات حمددة مسبقاً بأسعار حمددة، مبا يضمن سوقا للمنتج وعائداً لالستثمار
ي للزراعة التعاقدية أن تفيد كال اجلانبني، وحتـسن قـدرة           ينبغمن الناحية املثالية،    و  -٤٤

لكن، وبالنظر إىل   . املزارعني على حتديث وزيادة إنتاجهم، وتضمن إمداداً مستقراً للمشتري        
أن للمزارع يف العديد من احلاالت بدائل قليلة لالختيار منها، فإنه من األمهية مبكان احليلولة               

ويكون هذا اخلطر قائماً عنـدما ال حيـصل   . )٥٢(غري منصفة  تائجدون أن تؤدي العقود إىل ن     
 شكلاملزارعون على االئتمان أو على املشورة التقنية، نتيجة عدم إتاحة السياسات العامة هلم              

بتقـدمي   املشتري   قياموجرى توثيق جتاوزات منها، على سبيل املثال،        . هنتاجوي حي ذالدعم ال 
أسعار السوق  أعلى من   عها، أو بيع مدخالت بأسعار       دف ى املورد  يتعذر عل  إىل املورد قروض  
  .  للمشترياملهيمناملركز بسبب 
 مـن   ة غري متناسب  حصة، على األقل، إىل     أال تؤدي ترتيبات الزراعة التعاقدية    وينبغي    -٤٥

بسبب حوادث  (القيمة اليت حيصل عليها املشتري، وأن حتوَّل مجيع املخاطر املرتبطة باإلنتاج            
 وينبغي للعقود النموذجيـة   . إىل املنِتج ) ة بالطقس، أو بسبب تغريات ميول املستهلكني      أو أوبئة متصل  

وضع أسـعار   ) أ( :وينبغي أن تشمل ما يلي    . أن تكون أساساً للتفاوض بشأن ترتيبات معينة      
عندما يدفع املنـتج  ) ب(مبستويات ُتحدد مسبقاً حتمي املنتج من التقلبات يف أسعار السوق؛           

__________ 

 H. Friedmann and A. McNair, “Whose rules rule? Contested projects to certify ‘local productionانظر ) ٥٠(

for distant consumers’”, Journal of Agrarian Change, vol. 8, No. 2-3 (April 2008), p. 408.  
)٥١( S. Henson, O. Masakurea and D. Boselie, “Private food safety and quality standards for fresh 

produce exporters: the case of Hortico Agrisystems, Zimbabwe”, Food Policy, vol. 30, No. 4 

(August 2005), p. 371.  
 P.D. Little and M.J. Watts, eds., Livingلالطالع على املخاطر اليت تتضمنها الزراعة التعاقديـة، انظـر   )٥٢(

under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa 

(Madison, University of Wisconsin Press, 1994).  
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 أي زيـادات يف     حبيث تراعى لمنتج  ل، ينبغي تكييف األسعار املدفوعة      اإلنتاجمستلزمات  مثن  
ـ  ـضمان دخل أدىن ُيحسب على أساس النات      ) ج(؛  مستلزمات اإلنتاج تكلفة   ع؛ ـج املتوق

ومن شـأن   . آليات تظلّم مناسبة، تشمل اجلزاءات اآللية، إذا مل حيترم املشتري التزاماته          ) د(و
لى عاتق املشتري، بيد أنه ينبغي إتاحة آليـات إعـادة تـأمني             ذلك أن حيّول اخلطر ليقع ع     

  . للمشتري لكفالة استدامة هذه األشكال من الزراعة التعاقدية على املدى الطويل

  التجارة املنصفة  -٣  
التجـارة  " مببـادئ    ولكن يتزايـد   بل   يزال صغري ال  قطاع من السوق    لتزم حصة   ي  -٤٦

 مليـارات دوالر مـن دوالرات       ٥,٨٨يف العامل حنو     القطاعوبلغت مبيعات هذه    ". املنصفة
 على مـر الـسنني      ة اليت حققتها  زيادلل، وكانت   ٢٠٠٨الواليات املتحدة حبلول هناية عام      

 وتظـل   )٥٣( يف املائة من إمجايل التجارة     ١ ال تزال متثل أقل من        هذه الزيادة  ورغم أن . مذهلة
ها من الفواكه والعصري، فإهنا تغطـي       تركز على النب واملوز والكاكاو والشاي والسكر وغري       

وأدخلت التجارة املنـصفة، حيثمـا      . )٥٤(اً متزايداً من السلع األساسية واآلليات     كبريعدداً  
 على النقيض من  و. )٥٥(اعُتمدت، حتسينات هامة تتعلق باملزارعني الذين يستفيدون من اخلطة        

لغابات املطرية أو خطـة     ، أو التحالف من أجل ا     SA8000األخرى، مثل خطة    املوثقة  طط  اخل
 )٥٦()ارة املنصفة ـادئ التج ـكما ُتعّرف يف ميثاق مب    (، فإن التجارة املنصفة     UTZالتصديق  

لشروط البيئية واالجتماعية يف سلسلة اإلمداد فحسب، بل تضمن كذلك          متثال ل ال تكفل اال  
لثمن األدىن  وُيحسب ا . فألوعتبة سعر للمنتج ميكن أن تتجاوز بكثري سعر السوق العاملي امل          

وُتربم عقود التجارة املنصفة على     .  يكفي لتغطية تكاليف اإلنتاج والعيش املستدامني      على حنو 
  .)٥٧(التخطيط وممارسات اإلنتاج املستدامةب مبا يسمحاملدى الطويل، 

__________ 

 طن مبوجب   ٥٠٠ ٠٠٠ففي قطاع املوز، يتاَجر سنوياً حبصة       . ت واسعة يف السلع األساسية    توجد اختالفا  )٥٣(
 . مليون طن من صادرات املوز عامليا١٣,٥ًتصديق التجارة املنصفة، من بني جمموع 

 L. T. Raynolds, D. Murray and J. Wilkinson, eds., Fair Trade. The Challenges ofانظــر )٥٤(

Transforming Globalization, (London and New York, Routledge, 2007). 
رغم أن الوالية اخلاصة بالتجارة املنصفة ركزت يف البداية على صغار املنتجني املتـضررين، حتولـت اآلن                  )٥٥(

كذلك حلماية العاملني يف املزارع الكبرية احلجم، وأدت إىل إدماج معايري تصديق جديدة مثـل التمثيـل                 
بيد أنه، واتساقاً مع األصول التارخيية للتجارة املنـصفة، ُينظـر   . وظروف العمل اجليدةالدميقراطي للعمال  

 . إليها يف هذا التقرير يف الفرع املخصص لصغار املزارعني
اعتمدت هذا امليثاق كل من منظمات توسيم التجارة املنصفة واملنظمة العاملية للتجارة املنصفة، ومها اهليئتان               )٥٦(

 .تان بوضع معايري التجارة املنصفةالرئيسيتان املكلف
)٥٧( Sununtar Setboonsarng, “Can ethical trade certification contribute to the attainment of the 

Millennium Development Goals? A review of organic and fair-trade certification”, (2008), Asian 

Development Bank Institute, discussion paper No. 115. 



A/HRC/13/33 

25 GE.09-17774 

أوال، أدى  . وتواجه حركة التجارة املنصفة يف الوقت احلاضر ثالثة حتديات رئيسية           -٤٧
إىل التـسّبب يف    " املـستدامة "أو االجتماعية   / املتعلقة باملمارسات البيئية و    انتشار التومسيات 

. )٥٨( دوماً على علم خبصائص التجارة املنـصفة       اارتباك لدى املستهلكني، الذين قد ال يكونو      
مـن بـني    : يف العمل يف هذا اجملال    " قانون غريشام  "دالئل على وجود   املقرر اخلاص    ددوحي

ملخططات اليت تتباهى مبفهوم االستدامة يف سالسل اإلمـداد، ميكـن           اجملموعة الواسعة من ا   
لمـستهلك  مع طمأنتها ل أقل نسبة من الفوائد للمنتجني قدم اليت ت-للتوسيمات األقل فعالية    

وثانياً، تتجاوز إمدادات سلع التجـارة      .  أن حتجب أفضل التوسيمات    -على حساب املورد    
أن تضمن  يئات التجارة املنصفة    هل فبينما ميكن  ذلك،   وبناء على . )٥٩(املنصفة طلب املستهلك  

ويؤدي ذلـك إىل    . سعراً أدىن للمنتوج املباع، فإنه ال ميكنها أن تضمن بيع هذا املنتوج فعالً            
شواغل تتمثل يف أن خيتار املشترون من بني مورديهم، ومييلون عادة إىل املوردين الذين أقاموا               

وثالثـاً، ميكـن    . عوائق عويصة يواجهون    نيجدد حمتمل ن  يموردتاركني  معهم عالقة متينة،    
املواد اخلام،  يوفرون من خالهلا    خلطط التجارة املنصفة أن حتبس املنتجني يف إطار عالقة تبعية           

تنويع منتجاهتم وجتهيزها وتعليبها وتسويقها مباشـرة بـصورة         لأدوات  تزويدهم ب  من   بدالً
  .رب من جمموع القيمة اليت ُتَدّر طوال السلسلةتدرجيية، مستفيدين هبذه الطريقة من حصة أك

جتار التجزئة واحلكومات أن يبذلوا جهوداً أكرب لتعزيـز التجـارة           كل من   وينبغي ل   -٤٨
املنصفة وإجياد طرائق، بالتفاوض مع صغار املزارعني، للتغلب على التحديات اليت ُحـّددت             

 إساءة استخدامرة املنصفة وأن ُتحِظر أي      وينبغي للدول أن توضِّح املعىن القانوين للتجا      . أعاله
 وثيق القائم لدى املستهلكني بني خمتلف خطط الت       االرتباكوينبغي كذلك تبديد    . هلذا التوسيم 

لدول أن  كن أيضاً ل  ومب. بتنظيم محالت إعالمية تركِّز على مزايا كل خطة من اخلطط املختلفة          
منتجـات التجـارة    الواردات من   علىض التعريفات   يفختتضع حوافز لتشجيع الطلب، مثل      

 شبكات أو منظمات وطنية للتجارة املنصفة       إنشاءلحكومات أن تدعم    ل كما ميكن املنصفة،  
وأخرياً، ميكن للهيئات العامة على مجيـع  . ضمان استغالهلا للفرص الوطنية والدولية   من أجل   

ع منتجـات التجـارة     املستويات يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء أن تنظر يف تشجي          
 .لمشتريات العامةاليت تضعها لطط اخلاملنصفة يف 

__________ 

)٥٨( L. T. Raynolds, D. Murray and A. Heller, “Regulating sustainability in the coffee sector: a 

comparative analysis of third-party environmental and social certification initiatives”, Agriculture 

and Human Values, vol. 24, No. 2 (June 2007), p. 147. 
)٥٩( Joni Valkila, Anja Nygren, “Impacts of Fair Trade certification on coffee farmers, cooperatives, 

and laborers in Nicaragua Agriculture and Human Values, (2009); D. Murray, L. Raynolds and P. 

Taylor, “The future of Fair Trade Coffee: dilemmas facing Latin America’s small-scale 

producers”, Development in Practice, vol. 16, No. 2 (April 2006) p. 179. 
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  سبل التظلم  -ال د  
جيب على كل من شركات األعمال التجارية الزراعية والدول أن تدرك أنـه إذا مل                 -٤٩

وعلـى سـبيل    . توجد آليات أو سبل تظلم مالئمة، ستظل التدابري السالفة الذكر غري فعالة           
 أنه إذا حظرت بعض املمارسات غري املنـصفة مـن جانـب    تضمن أن املثال، ينبغي للدول  

املشترين، سيكون املورِّدون ضحايا هذه املمارسات قادرين على تقدمي شكاوى دون خشية            
وحيث إن اخلشية من الشطب من القوائم أّدت باملوردين إىل االمتنـاع عـن     . االنتقام منهم 

 إنشاء وظيفة أمني مظـامل مكلـف برصـد          تقدمي شكاوى، فقد حتتاج الدول إىل النظر يف       
وإذا كانت جمالس التسويق قد أُنشئت لغرض الشراء بأسعار         . سياسات وممارسات املشترين  

حمددة من صغار املزارعني، فإنه ينبغي حتديد األسعار واالختيار من بني املستفيدين احملـتملني              
قدمي شكاوى لغري القادرين على     بصورة شفافة ومبعايري موضوعية، وينبغي أن تتاح إمكانية ت        

وإذا أدرجت اهليئات العامة مواصفات تقنية يف خطط املشتريات العامة متـنح           . بيع حماصيلهم 
عدم تنفيذ هذه املواصفات ميكن أن يؤدي       فإن  األولوية لصغار املزارعني أو للتجارة املنصفة،       

  .إىل إلغاء العقد العام املربم
اء كانوا جتار مجلة أم جتار جتزئة، أن يكفلوا وجـود           وينبغي للمشترين كذلك، سو     -٥٠

ويف الزراعة التعاقديـة،    . اآلليات وأن تكون عالقاهتم مع املوردين شفافة وتعزز بالتايل الثقة         
ينبغي أن ُينّصص على التزامات املشتري، وعلى وضع جزاءات حمددة مسبقاً تطبق يف حاالت             

  .االنتهاك، بغية احلد من أوجه عدم اليقني

  التوصيات  -ساً خام 
  :يقدم املقرر اخلاص التوصيات التالية  -٥١
  :ينبغي للدول  -٥٢

التـصديق  ) أ: (أن حتّسن محاية العمال الزراعيني، وذلك بالقيام مبا يلي          )أ(  
على اتفاقيات منظمة العمل الدولية اخلاصة بالقطاع الزراعي والغذائي، مبا فيها االتفاقية            

 طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور يف الزراعة؛ واالتفاقية          بشأن ١٩٥١ لعام   ٩٩رقم  
 لعـام  ١٨٤ بشأن تفتيش العمل يف الزراعة؛ واالتفاقيـة رقـم   ١٩٦٩ لعام  ١٢٩رقم  

 بـشأن   ١٩٥٨ لعام   ١١٠ بشأن السالمة والصحة يف الزراعة؛ واالتفاقية رقم         ٢٠٠١
 بشأن منظمات العمال ١٩٧٥ لعام ١٤١شروط استخدام عمال املزارع؛ واالتفاقية رقم 

على تشريعاهتا  أن تنص   كفالة  ) ب(الريفيني ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ و      
 املعايري الدولية   هما تقضي على حنو   " راتب معيشي "حد أدىن لألجر يساوي ما ال يقل عن         

  يف هذا التقرير؛الواردة  وفقاً للمعايري على النحو احملددحلقوق اإلنسان و
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ختـصيص املـوارد    ) أ(أن ترصد االمتثال لتشريعات العمل عن طريق          )ب(  
املناسبة لألداء الفعال إلدارات تفتيش العمل يف الزراعة، بغية استيفاء الشروط الواردة يف             

أن تتخـذ   ) ب(اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة؛ و          
غريها من التدابري، للحد إىل أقصى حد ممكن من عدد العمال التدابري الالزمة، تشريعية أو 

خارج القطاع النظامي بغية كفالة محاية العمال الزراعيني تدرجيياً بنفس خطط الـضمان             
وينبغي أن يشمل ذلك أموراً منها وضـع        . االجتماعي املنطبقة على الصناعات األخرى    

ة التحايل على الشروط القانونيـة      خطة جلعل تسجيل العمال الزراعيني إلزامياً ومكافح      
   العمال على حنو إلزامي؛ورديباالستمداد، وذلك على األقل بتسجيل م

أن تشارك بنشاط يف السياسات العامة الرامية إىل توسيع اخليارات أمام             )ج(  
وذلك عـن   مناسب  صغار املزارعني يف بيع منتجاهتم يف األسواق احمللية أو العاملية بسعر            

عزيز األسواق احمللية والوطنية ودعم استمرار تنوع قنوات التجارة والتوزيع؛          ت) أ(طريق  
إنـشاء جمـالس    ) ج(دعم إنشاء تعاونيات املزارعني وغريها من منظمات املنتجني؛         ) ب(

تسويق للمنتجني مرنة وفعالة أو الدفاع عنها حتت إشراف السلطة احلكومية، علـى أن              
استخدام نظم املشتريات العامة ) د(رهتا مشاركة قوية؛ يكون ذلك مبشاركة املنتجني يف إدا

  تعزيز وتطوير نظم التجارة املنصفة؛) ه(لدعم صغار املزارعني؛ و
أن تعزز القوة التفاوضية لصغار املزارعني وأن جتعل عالقاهتم متساوية يف             )د(  

ممارسة غـري   حظر املمارسات اليت متثِّل     ) أ(التعامل مع قطاع األعمال الزراعية عن طريق        
مكافحة التركيز املفرط يف سلسلة الغذاء، أو انتـهاكات         ) ب(موجبة لسلطة املشتري؛ و   

ويتطلب ذلك وضع نظم منافـسة      . بعض األطراف الفاعلة  اكتسبتها   املهيمنة اليت    راكزامل
تراعي القوة املفرطة للمشترين يف قطاع األعمال الزراعية، ومتكني سلطات املنافسة مـن             

 للموردين املتضررين من تقدمي شكاوى دون خوف من االنتقام منهم مـن             آليات تسمح 
  جانب املشترين املهيمنني؛

أن تنخرط من جديد يف التنظيم العام لسالسل األغذية العاملية عن طريق              )ه(  
ضمان أال يكون للمعايري اليت يضعها القطاع اخلاص آثار جانبية سلبية غري متعمَّدة يف              ) أ(

 الالمركزيـة البديلـة     وثيـق النظر يف إمكانات خطـط الت     ) ب( الغذاء؛   إعمال احلق يف  
جغرافية معينـة؛   /وتعزيزها، مثل اخلطط املتعلقة ببعض املنتجات احملددة يف مناطق ثقافية         

  .االخنراط على نطاق أوسع يف تطوير معايري عن طريق التعاون الدويل) ج(و
  : التجارية الزراعية القيام مبا يليوينبغي لألطراف الفاعلة اخلاصة يف األعمال  -٥٣

 لسلطة املـشتري،   هلا موجبال  أن متتنع عن إتيان ممارسات متثِّل ممارسة          )أ(  
  كما حتددها الدول اليت يعمل فيها؛
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املوردين لكفالة حتسني   على  يف عالقاهتا مع العمال، أن تستخدم تأثريها          )ب(  
م مورديها إىل سالسل القيم العاملية،      شروط األجور والعمل، بدل تدهورها، نتيجة انضما      

السعي إلبرام اتفاقات إطارية دولية مع النقابات العاملية، باالسترشاد         ) أ(وذلك عن طريق    
لرصد االمتثال األحادية الطرف تعهدات  الالنظر يف   ) ب(باملبادئ الواردة يف هذا التقرير؛      

وقت نفسه دعم مورديها يف حتقيق      ، ويف ال  توريدملعايري منظمة العمل الدولية يف سلسلة ال      
االخنراط يف التعلم على نطاق السلسلة لضمان أن تكون املـشاركة يف            ) ج(االمتثال؛ و 

  السلسلة جمزية جلميع األطراف املعنية، مبا يشمل صغار املنتجني؛
  :يف عالقات هذه األطراف الفاعلة مع صغار املزارعني  )ج(  

ري للسالمة الغذائيـة أو للعمـل أو       إشراك صغار املزارعني يف إعداد معاي      '١'
وااللتزام هبا وتيسري وصوهلم إىل سالسل التوريد العاملية؛ وعلى األقـل           للبيئة  

 مـن   ضمان أال يؤدي فرض معايري القطاع اخلاص إىل استبعاد صغار املزارعني          
بتقييم أثر معايري القطاع اخلـاص يف احلـق يف           (وثقةسالسل األغذية امل  

  ؛)الغذاء
ترتيبات الزراعة التعاقدية اليت حتترم حق صغار املزارعني        بشأن  التفاوض   '٢'

  يف الغذاء واملعايري الواردة يف هذا التقرير؛
 وتنظـيم محـالت     لعرض التجارة املنصفة عن طريق زيادة حيز ا       شجيعت '٣'

  .إعالمية تركِّز على األمهية الفريدة للتجارة املنصفة وإسهامها

        
  


