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 مبادرة هي وهذه السريعة؛ االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالعميكن 

  للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من

                         املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 

 

A 

ML434/A 

 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 

 الدورة التاسعة والتسعون

 0202أكتوبر/تشرين األول  02-02روما، 

 تقرير معلومات –أنشطة فرع قانون التنمية 

 

 مقدمة -أواًل

 

خالل دورتها السابعة والتسعني، معلومات عن والية  )اللجنة(، الشؤون الدستورية والقانونية تسلمت جلنة -1

وأنشطة فرع قانون التنمية التابع ملكتب الشؤون القانونية، مبا يف ذلك املبادرات التعاونية لفرع قانون التنمية مع 

لعمل وتنفيذ األنشطة املستقبلية لإلطار اختطيط يف  . وأحاطت اللجنة علمًا مبشاركة فرع قانون التنمية1خمتلف الشركاء

 بأن يتم، قدر املستطاع، بتزويدها بتقارير إعالمية لجنةال وأوصت. )الفاو( نظمة األغذية والزراعةاالسرتاتيجي اجلديد مل

االقرتاح من قبل . وأحاط اجمللس علما بهذا 2عن أمثلة عملية خمتارة من أنشطة فرع قانون التنمية يف دوراتها املقبلة

 .3اللجنة، يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة

  

                                                      
 .CCLM 97/11الوثيقة  1
 .CL 148/2 Rev.1الوثيقة  2
 (.1) 02الفقرة  CL 148/REPالوثيقة  3
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 أمثلة عملية خمتارة من أنشطة فرع قانون التنمية -ثانيًا

 

. وتهدف هذه األمثلة إىل احلديثة يقدم هذا التقرير حملة عامة عن ثالثة أمثلة عملية ألنشطة فرع قانون التنمية -0

يدة، وكذلك من خالل مع البلدان املستف بشكل مباشر واليته من خالل الشراكةلذ فرع قانون التنمية ينفت كيفيةشرح 

وتسعى هذه األمثلة إىل توضيح النهج املتعدد التخصصات واملتعدد القطاعات الذي تتبعه أخرى. التعاون مع كيانات 

ون التنمية. وتوضح األمثلة أيضا الطبيعة التعاونية ، مبا يف ذلك فرع قانالفاواإلدارات والشعب التقنية املختلفة يف 

وأجهزة  دوليةمع منظمات حكومية خمتلفة  أقاليماملتعلق بقضايا خمتلفة يف  فرع قانون التنمية، من خالل عملهألنشطة 

 .خرىأ وطنيةإقليمية و

 

 الدليل القانوني املشرتك بني املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص -ألف

 املعين بالزراعة التعاقدية الفاوو

 

 معلومات أساسية

 

قانوني لعمليات الزراعة التعاقدية دليل بشأن إعداد لقد قاد املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص العمل  -3

"تشجيع يف ندوة بعنوان  0211. وبدأ هذا العمل، الذي اكتمل تقريبًا، يف نوفمرب/تشرين الثاني )الدليل القانوني(

. ولوضع الدليل القانوني، أنشأ املعهد الدولي لتوحيد القانون 4االستثمار يف اإلنتاج الزراعي: جوانب القانون اخلاص"

واخللفيات القانونية، وممثلني عن  األقاليمتتكون من خرباء ميثلون خمتلف  جمموعة عمل معنية بالصياغةاخلاص 

مثل املنظمة العاملية للمزارعني،   على املستوى العاملي ل الزراعيةقطاعات األعما واملزارعني العاملني يف املنتجني

، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، والبنك الفاوواملنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك 

 . الدولي

 

إىل أن يصبح أداة مرجعية دولية لعمليات الزراعة التعاقدية. ويشمل اجلمهور  الدليل القانونيويهدف  -4

املستهدف املنظمات الدولية، ووكاالت التعاون الثنائي، واحلكومات، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات املنتجني 

رية واملزارعني األسريني واملزارعني املشاركني يف أنشطة تدعم الزراعة التعاقدية. وسيكون أصحاب احليازات الصغ

. كما أنه سيساعد احلكومات الدليل القانونياملشاركني يف عمليات الزراعة التعاقدية، هم املستفيدين الرئيسيني من 

املوافقة على السياسات والتشريعات الوطنية اليت ختلق بيئة مواتية للممارسات  علىواهليئات التنظيمية الوطنية 

 عمليات الزراعة التعاقدية. التعاقدية العادلة يف 

  

                                                      
 االجتماع الثاني للخرباء بشأن "األدوات القانونية إلدراج صغار املزارعني يف سلسلة القيمة". –ندوة املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص  4

 . 0211نوفمرب/تشرين الثاني  12-8روما، 
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 5ميزات الدليل القانوني والغرض منه

 

ميكن تعريف الزراعة التعاقدية بأنها نظام إنتاج زراعي يطبق وفقا التفاق بني مشرت ومزارعني، وحيدد شروطا  -5

، فإن متطلبات املشرتي املتعلقة باجلودة نظم األغذية والزراعة. ومع حتديث 6إلنتاج وتسويق منتج أو منتجات زراعية

على حنو متزايد. وقد  متعبةوالكميات وتوقيت التسليم وغريه من املواصفات املتعلقة بالسوق أو باإلنتاج، أصبحت 

سالسل األغذية الزراعية، واحلد تسهل العقود مطابقة اإلنتاج الزراعي مع هذه املتطلبات من خالل حتسني التنسيق يف 

طر السوق للمزارعني واملشرتين، وبالتالي تعزيز كفاءة سالسل توريد األغذية الزراعية. ومع ذلك، قد متثل من خما

العقود مشكلة لكل من املشرتين والبائعني عندما تكون غري واضحة أو غري مصممة إلفادة كال الطرفني بشكل منصف. 

 . 0، النتيجة 4رقم  اوللفوتساهم الزراعة التعاقدية يف تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي 

 

حتليال دقيقا لقضايا تعاقدية جوهرية تتعلق بالزراعة التعاقدية، وخاصة تلك املتعلقة  الدليل القانونيويوفر  -6

معلومات عن املمارسات اجليدة للتعاقد. وحيدد جماالت املشاكل واحللول املزارعني واملشرتين. كما يوفر بالعالقة بني 

 العامةيشمل أيضًا املشورة والتوصيات للمشرعني والسلطات  واألعراف والتشريعات التجارية احلالية. وهاملمكنة يف ضوء 

 اليت تتعامل مع الزراعة التعاقدية على مستوى السياسة العامة، وال سيما يف سياق اإلصالح القانوني. 

 

 الزراعة التعاقدية، مبا يف ذلك: منفصلة بشأن عناصر خمتارة لعمليات فصواًل الدليل القانونيويتضمن  -7

 تشكيله؛( مضمون العقد و4) ( أطراف العقد؛3) ( القانون اخلاص واإلطار التنظيمي؛0) ( نطاق الزراعة التعاقدية؛1)

 ( مدة العقد وجتديده وإلغاءه؛8) خلروقات؛عن ا( وسائل اإلنصاف 7) ؛ءدااألعدم  ر( أعذا6) ( التزامات الطرفني؛5)

 ( تسوية املنازعات. 9)

 

 دور فرع قانون التنمية ومساعدته التقنية

 

، من خالل فرع قانون التنمية وشعبة الدليل القانونيهي واحدة من املساهمني الرئيسيني يف تطوير  الفاوإن  -8

مساهمة فرع قانون التنمية البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية التابعة إلدارة الزراعة ومحاية املستهلك. وتشمل 

بانتظام  جمموعة العمل. وتلتقي الدليل القانونيمجيع أجزاء تارة وحترير ومراجعة العديد من مسودات صياغة أجزاء خم

الستعراض املسودات، ويقدم موظفو فرع قانون التنمية التعليقات استنادا إىل خربتهم امليدانية يف جمال تشريعات الزراعة 

                                                      
يف نظم زراعية وغذائية الفاو من خالله "من اإلطار االسرتاتيجي املراجع، الذي تساهم  4يف حتقيق اهلدف االسرتاتيجي  الدليل القانونييساهم  5

تعزيز السياسات واألطر التنظيمية واملنافع  (1أكثر مشولية وكفاءة على املستويات احمللية والوطنية والدولية من خالل حتقيق ثالث نتائج تنظيمية: )

( الشراكات املعززة بني القطاعني العام واخلاص للتصدي للتحديات واملخاطر اليت تواجه صغار 0عة؛ )العامة مشول وكفاءة نظم األغذية والزرا

 ."( االتفاقات واآلليات الدولية للرتويج لألسواق الشاملة واليت تتسم بالكفاءة3املشاركني واألقل حظا يف نظم األغذية والزراعة؛ )
 ( http://www.fao.org/ag/ags/contract-farming/faq/it) الفاومركز موارد الزراعة التعاقدية يف  6
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النتائج املستخلصة من حبوث فرع قانون  إدراجقد ساعد و .7األطر التنظيمية اليت حتكم هذا النشاط ضعووالتعاقدية 

على معاجلة التحديات العملية  الدليل القانوني، جملموعة العملاملناقشات التقنية  يفالتنمية وخربة عمله امليداني 

  واليومية اليت تواجه املزارعني والشركات الزراعية. 

 

 الشركاء / التعاون

 

يف هذا التعاون. وهو منظمة حكومية دولية  للفاوإن املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص هو الشريك الرئيسي  -9

مكرسة لتنسيق وحتديث قواعد القانون اخلاص على املستوى العاملي من خالل املعاهدات الدولية وصكوك القانون غري 

امللزمة. ولذا، فإن عضويته تعتمد على املمارسني والعلماء الرائدين يف جمال القانون الدولي اخلاص لدراسة وصياغة 

. وُيعرف املعهد الدولي لتوحيد القانون ةالدولي اتط التوجيهية القانونية يف خمتلف جماالت األعمال واالستثماراخلطو

باستخدام واسع  مبادئه للعقود التجارية الدوليةاخلاص بأنشطته يف جمال قانون العقود. وعلى وجه اخلصوص، تتمتع 

 . ني يف جمال التجارةواحمللي نيالدوليوالتحكيم  ةسباعتبارها وثيقة منوذجية ومرجعية يف جماالت املمار

 

من خالل توفري التعليقات  الدليل القانونيكما ساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشكل كبري يف وضع  -12

واملوارد املالية، وهو ميول مشروع من شأنه أن يدعم املشاورات الدولية واإلقليمية. وقد شارك برنامج األغذية العاملي 

 والبنك الدولي أيضا يف االجتماعات وقدما مدخالت تقنية. 

 

للمنتجني الزراعيني ومنظمات تعاونية نية وطأجهزة وتساهم املنظمة العاملية للمزارعني، اليت تتكون من  -11

 ، وهي تضمن أن مصاحل املزارعني املهنية والتجارية تؤخذ بعني االعتبار. الدليل القانونيزراعية، يف تطوير 

 

 مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوعمشروع دعم  -باء

 

 معلومات أساسية

 

بلدان ، التزاما من قبل 0205حبلول عام  الالتينية والبحر الكارييب من اجلوعمبادرة حترير أمريكا متثل  -10

. وقد مت إطالقها خالل قمة أمريكا الالتينية بشأن 8أمريكا الالتينية من أجل القضاء على اجلوع خالل فرتة جيل واحد

. وبعد ذلك بوقت قصري، حدد إعالن الرؤساء من أمريكا 0225يف غواتيماال يف سبتمرب/أيلول  تاجلوع املزمن اليت عقد

                                                      
قة بالزراعة تشمل هذه التجربة، على سبيل املثال، املشاريع امليدانية لفرع قانون التنمية يف كينيا ومالوي، وأحباثه بشأن األطر القانونية املتعل 7

 التعاقدية يف بلدان أمريكا الوسطى. 
-http://www.rlc.fao.org/en/proyectoiniciativa/hunger-free-latin : تينية والبحر الكارييب من اجلوعمبادرة حترير أمريكا الالموقع  8

america-and-the-caribbean-website/ 
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 اإلقليم الفرعي لبحر الكارييبالوسطى والربازيل األهداف الشاملة للمبادرة. وبناء على طلب حكوماتهم، ُأدرجت بلدان 

 . 9وسعاألغرايف عكس التمثيل اجليل يف املبادرة ومت تغيري امسها

 

يف ماالبو يف  0214الحتاد األفريقي الذي عقد يف يوليو/متوز لقمة الالتزم رؤساء الدول األفريقية، خالل مؤمتر  -13

، مما يعكس بالنسبة للبلدان األفريقية مبادرة القضاء 0205غينيا االستوائية، بالقضاء على اجلوع يف القارة حبلول عام 

بحر الكارييب. وتهدف هاتني املبادرتني أمريكا الالتينية والدول جمموعة على اجلوع الذي مت اعتمادها بالفعل من قبل 

 ستجابة لتحدي القضاء على اجلوع الذي أعلنه األمني العام لألمم املتحدة. إىل اال

 

ختفيض  املساهمة يف يف بادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوعيتمثل اهلدف الرئيسي مل -14

0205مجيع بلدان املنطقة حبلول عام  يف يف املائة 0.5زمن يف التغذية لدى األطفال إىل أقل من النقص امل
. ومع أن 10

املشاركة يف جهودها. ومن خالل  أخرىوالبحر الكارييب، ميكن لبلدان املبادرة تشمل مجيع البلدان يف أمريكا الالتينية 

الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي و الفاو كّل من ، قدمتمن اجلوع لبحر الكارييبواأمريكا الالتينية  حتريرمبادرة 

 مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع الفاو، عينت 0229املالي. ويف عام و التقين الدولي الدعم

البحر ويف أمريكا الالتينية  والفاوسبانيا إبني كإطار اسرتاتيجي جلميع املشاريع املمولة من خالل الربنامج املشرتك 

. 0212يف هذا اإلطار االسرتاتيجي يف عام  والفاوالكارييب. وقد مت مشل برنامج التعاون الدولي املشرتك بني الربازيل 

متعدد السنوات للتعاون  ٍرجا هو مشروع مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوعإن مشروع دعم و

عنصرا قانونيا ُنفذ  مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع، مشلت 0214و 0210التقين. وبني عامي 

 مباشرة من قبل فرع قانون التنمية. 

  

                                                      
رييب بشأن البحر الكاوومؤمتري القمة األول والثاني يف أمريكا الالتينية  0226قدم املؤمتر اإليبريي األمريكي لرؤساء الدول واحلكومات لعام  9

 (، دعمهم للمبادرة من خالل إعالنني إقليميني )وكانت البلدان املمثلة يف هذه املنتديات هي التالية: أنتيغوا وبربودا،0212و 0228التكامل والتنمية )

 دومينيكا،وكوبا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وشيلي، والربازيل، و،  ودولة بوليفيا املتعددة القومياتاألرجنتني، جزر البهاما، وبربادوس، وبليز، 

 ،وبنما ،نيكاراغواواملكسيك، وجامايكا، وهندوراس، وهاييت، وغيانا، وغواتيماال، ووغرينادا،  ،والسلفادور ،واالكوادور ية،مهورية الدومينيكاجلو

، وفنزويال ،وأوروغواي ،داد وتوباغووجزر غرينادين، وسورينام، وتريني ،سانت فنسنتو، ، سانت كيتس ونيفيسوسانت لوسيا ،وبريو ،وباراغواي

من قبل برملان السوق املشرتكة اجلنوبية، الذي أعلن عن "دعمه الراسخ واحلازم"  0212عام  . وقد مت تأييدها أيضا يف(مجهورية فنزويال البوليفارية

 (.  http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/4868/1/decl_19_2010.pdfللمبادرة )
 (.LARC/06/REPاملبادرة )أنظر الوثيقة  ،نيوالعشر ةالتاسعيف دورته  ،اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الفاوأقر مؤمتر  10
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 11ونتائجه مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوعالغرض من مشروع دعم 

 

إىل أنه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية الكافية، ولتعزيز ومحاية احلق يف الغذاء، قد  الفاوتشري جتربة  -15

اليت ميكن أن تؤثر على األمن الغذائي والتغذية.  الوطين ينبغي تعزيز مجيع عناصر السياسة الوطنية واإلطار القانوني

مبادرة أصحاب املصلحة املعنيني. ووفقا لذلك، يشجع مشروع دعم ويتطلب حتقيق هذه األهداف إشراك وتوعية مجيع 

الربملانية،  واألجهزةإشراك املؤسسات احلكومية ذات الصلة،  حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع

يف تنسيق جهود  الفاواجملتمع املدني، منظمات املزارعني واحملامني. وعلى هذا النحو، ميكن لتجربة منظمات و

 سهم يف حتقيق األمن الغذائي ويف تعزيز احلق يف الغذاء. تأن  أصحاب املصلحةخمتلف 

 

 دور فرع قانون التنمية ومساعدته التقنية

 

مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب قام فرع قانون التنمية، مبوجب العنصر القانوني ملشروع دعم  -16

حتليل شامل للتشريعات بشأن األمن الغذائي والتغذية، والتغذية يف املدارس، والزراعة التعاقدية يف  ، بإجراءمن اجلوع

أربعة بلدان يف أمريكا الوسطى )السلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، ونيكاراغوا(، ويف بلدين يف منطقة األنديز )اإلكوادور 

بناء القدرات للمحامني واملنظمني يف يف شكل  املساعدة التقنية وبريو(. وباإلضافة إىل ذلك، قدم فرع قانون التنمية

جماالت خمتارة من التشريعات الزراعية. وقد ساعد فرع قانون التنمية أيضا يف صياغة تشريعات وطنية بشأن األمن 

 الغذائي والتغذية، والتغذية يف املدارس، والزراعة التعاقدية. 

 

الوحدة التنفيذية الرئيسية، التوجيه الفين واإلشراف للبحوث امليدانية اليت  بصفته ،قدم فرع قانون التنمية -17

يقوم بها املستشارين القانونيني الوطنيني واإلقليميني، من أجل حتليل التشريعات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، 

سات قانونية إقليمية. وقد وضع موظفو والتغذية يف املدارس، والزراعة التعاقدية. وقد أجريت حبوث ميدانية لثالث درا

فرع قانون التنمية اإلطار املنهجي لقيادة عملية إعداد الدراسات الوطنية واإلقليمية، واستعرضوا املسودات املعدة من قبل 

يف  االستشاريني الوطنيني واإلقليميني. كما قام موظفو فرع قانون التنمية بتقديم املنهجية والنتائج األولية للدراسات

االجتماعات الوطنية واإلقليمية. وقد استخدمت الدراسات لصياغة التوصيات اليت مت تطويرها يف وقت الحق مع بعض 

 .12أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املنطقة

 

                                                      
ثنني من الظروف الالزمة للقضاء على اجلوع املستمر وانعدام األمن اإن  من اإلطار االسرتاتيجي املراجع:" 1كما ورد يف سياق اهلدف االسرتاتيجي  11

( تعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام، مع دعم 1)الغذائي وسوء التغذية، رغم التقدم احملرز يف التنمية الشاملة، واإلنتاج الغذائي واحلد من الفقر هما: 

نظر ا)األمن الغذائي والتغذية للسكان"  حالة استهدافا يف جماالت هلا أكرب أثر ممكن لتحسني( إجراءات أكثر 0)آليات احلوكمة واملساءلة املناسبة؛ 

، اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء يف سياق األمن الغذائي الوطين(. وقد ساهم هذا املشروع أيضا يف تنفيذ 80الفقرة 

  . 0224يف عام  الفاواليت اعتمدها جملس 
 ستنشر الدراسات كجزء من سلسلة الدراسات التشريعية ملنظمة األغذية والزراعة وكوثائق قانونية على اإلنرتنت. 12
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ويف ما خيص وضع األطر التنظيمية، قدم فرع قانون التنمية املشورة القانونية الفنية اليت أسفرت عن  -18

 نية واإلقليمية التالية: التشريعات الوط
 

  القانون اإلطاري اإلقليمي املعين باحلق يف الغذاء، الذي اعتمده برملان أمريكا الالتينية يف نوفمرب/تشرين الثاني

 ؛0210

 القوانني اإلطارية لألمن الغذائي والتغذية يف السلفادور وبريو، واليت هي قيد النظر يف الربملانات املعنية؛ 

  .)قانون التغذية يف املدارس يف السلفادور )قيد التطوير 

 

وقد ساهم فرع قانون التنمية أيضا يف خمتلف أنشطة تنمية القدرات القانونية الوطنية واإلقليمية، اليت شارك  -19

 من أمريكا الوسطى واجلنوبية.  ًاعشر بلد ثينامن  ًاومنظم يًافيها أكثر من مائة وأربعني حمام

 

 ء/ التعاونالشركا

 

ويف داخل املنظمة، عمل فرع قانون التنمية بشكل وثيق مع وحدات تقنية أخرى يف املقر الرئيسي واملكتب  -02

البحر الكارييب لتقديم املساعدة التقنية. وعلى وجه اخلصوص، تعاون فرع قانون التنمية مع واإلقليمي ألمريكا الالتينية 

الريفية  األساسيةوحدات من شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية، وحتديدا مع فريق احلق يف الغذاء، وشعبة البنية 

اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى  والفا. كما أنه عمل بشكل وثيق مع مكتب وشعبة التغذية والصناعات الزراعية

 يف البلدان املعنية.  الفاوومكاتب 

 

. ومشل هؤالء الشركاء، الفاووكان هناك حاجة أيضا إىل تعاون وثيق مع عدد كبري من الشركاء من خارج  -01

ة يف أمريكا الوسطى األنديز، وبرملان أمريكا الالتينية، ومنتدى رؤساء الربملانات الوطني جمموعةمنظمات إقليمية مثل 

، واجلبهة املنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتية والصحة احليوانيةوحوض الكارييب، وبرملان أمريكا الوسطى، و

 الربملانية اإلقليمية ضد اجلوع. 

 

 املساعدة التقنية الوطنية يف احتاد جزر القمر -جيم
 

 معلومات أساسية

 

 لوقايةالتنظيمية الوطنية  هأطر، مشروع لتعزيز 0213بدأت حكومة احتاد جزر القمر، يف يونيو/حزيران  -00

 النباتات، وسالمة األغذية، وصحة احليوان )"مشروع جزر القمر"(. ويتم متويل املشروع من خالل منحة من قبل مرفق

، ومنظمة الصحة العاملية، وكذلك املنظمات الفاوية مثل املعايري وتنمية التجارة، وتنفذه املنظمات احلكومية الدول وضع

غري احلكومية، بتنسيق من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو وكالة تنفيذ املشروع الرئيسية. وسيمتد مشروع جرز القمر 
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ل التشغيلية، وصياغة خطط العميشمالن مراجعة قانونية  الفاوملدة ثالث سنوات. وقد مت تعيني مكونني للمشروع إىل 

 . 0214واملخرجات مستحقة حبلول نهاية عام 

 

 الغرض من املشروع ونتائجه

 

28488 إن احتاد جزر القمر هو دولة جزرية صغرية نامية، مبؤشر تنمية بشرية يبلغ -03
أي يف الفئة  – 13

. وكبلد 14املنخفضة للتنمية البشرية. كما مت تصنيف جزر القمر كبلد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض

الزراعية، مما جيعلها عرضة للمخاطر الناشئة والغذائية  املنتجاتأرخبيلي، تعتمد جزر القمر بشكل كبري على استرياد 

ا أو انتشارها، وكذلك املواد املضافة وامللوثات والسموم يف األطعمة أو املشروبات أو عن دخول اآلفات واألمراض أو وجوده

 األعالف. 

 

ويهدف مشروع جزر القمر إىل تطوير إطار تنظيمي وطين من أجل تسهيل التجارة الدولية يف السلع الزراعية،  -04

 أخرى مجلة أمور ضمنالنبات يف نفس الوقت. وعلى وجه اخلصوص، يسعى املشروع واإلنسان واحليوان  صحة ومحاية

 إىل: 
 

زيز املؤسسات الوطنية املعنية بتدابري الصحة والصحة النباتية، ووضع اسرتاتيجية وطنية هلذه التدابري تع (1)

 وخطة لتنفيذها؛ 

 السمكية؛ دعم تطوير سالمة األغذية وجودتها، مع الرتكيز على املنتجات  (0)

 حتديث التشريعات الوطنية لوقاية النباتات؛  (3)

حتديد الثغرات القانونية يف جمال الصحة احليوانية، مما ميهد الطريق لصياغة مشروع املساعدة القانونية  (4)

 من قبل املنظمة العاملية لصحة احليوان. 

 

"متكني نظم زراعية وغذائية أكثر  :4ة رقم يساهم مشروع جزر القمر يف تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي للمنظم -05

املستدامة يف  تنميةللكما يدعم تنفيذ "برنامج عمل بربادوس  مشوال وفعالية على املستويات احمللية والوطنية والدولية".

الدول تنمية املستدامة يف لليوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل و"اسرتاتيجية موريش 15"الدول النامية اجلزرية الصغرية

 وهو، للدول النامية اجلزرية الصغرية. وهو ميثل شراكة ومبادرة يف دعم التنمية املستدامة 16"النامية اجلزرية الصغرية

، 0214سبتمرب/أيلول  4-1من  ذي سيعقدال للدول النامية اجلزرية الصغريةاملوضوع الرئيسي للمؤمتر الدولي الثالث 

 صغرية نامية أخرى. وهناك إمكانية لتكراره يف دول جزرية 

  

                                                      
13 http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components 
14 http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/ 
15 http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_sids/sids_pdfs/BPOA.pdf 
16 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/60/401 

http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/
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 دور فرع قانون التنمية ومساعدته التقنية

 

يف هذا املشروع من خالل إدارة الزراعة وفرع قانون التنمية. وتشمل أنشطة فرع قانون التنمية  الفاوتساهم  -06

 حتديدا:
 

حتليل التشريعات الوطنية للصحة والصحة النباتية يف إطار اتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية ملنظمة  (1)

 التجارة العاملية، وحتديد أي ثغرات قانونية؛ 

 . 17دعم حكومة احتاد جزر القمر يف تطوير التشريعات اجلديدة  (0)

 

فرع قانون التنمية بإجراء مشاورات مع  م، سيقوأعاله (1) 06عند اكتمال املراجعة القانونية املذكورة يف الفقرة  -07

حكومة احتاد جزر القمر لتحديد االحتياجات التنظيمية ذات األولوية يف اجملاالت املختلفة. ويف ضوء حمدودية املوارد 

تنمية املساعدة يف فرع قانون الاملالية للمشروع، فإن هذه العملية حامسة لنجاح املشروع. وبعد هذه املشاورات، سيقدم 

د األمساك لتسهيل وصول منتجي مصايد األمساك إىل األسواق اجلديدة. يصابإصدار شهادات م اخلاصة لوائحالتنقيح 

ويقوم فرع قانون التنمية حاليا بتقديم املساعدة لتعديل تشريعات جزر القمر حلماية النباتات من أجل مواءمتها مع 

 ية النباتات. االتفاقية الدولية لوقا متطلبات

 

 الشركاء / التعاون

 

وتنمية التجارة، الذي ميول املشروع، بدعم الدول النامية يف بناء قدراتها لتنفيذ  وضع املعايرييقوم مرفق  -08

، كوسيلة لتحسني الصحة البشرية ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية املعايري واخلطوط التوجيهية والتوصيات الدولية

وصحة احليوان وصحة النباتات يف هذه الدول، وقدرتها على اكتساب واحلفاظ على الوصول إىل األسواق. وإن مرفق 

البنك و املنظمة العاملية لصحة احليوان مع الفاووتنمية التجارة هو شراكة عاملية وصندوق استئماني أنشأته  وضع املعايري

 وضع املعايريمة الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية. وتقوم منظمة التجارة العاملية باستضافة مرفق الدولي، ومنظ

 وتنمية التجارة.  

 

إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هو املسؤول عن تنسيق التنفيذ العام للمشروع. ويتعاون فرع قانون التنمية يف  -09

قية الدولية لوقاية النباتات فيما يتعلق مبراجعتها القانونية وصياغة النصوص القانونية داخل املنظمة مع أمانة االتفا

ويشمل ذلك التعاون يف إجراء تقييم لقدرات الصحة النباتية وحتديد وصياغة اخليارات املتعلقة حبماية النباتات. 

ي ألفريقيا اجلنوبية، وكذلك مع منظمة اإلقليمي الفرع الفاواملؤسسية. ويتعاون فرع قانون التنمية أيضا مع مكتب 

 الصحة العاملية، يف إجراء مراجعة للتشريعات املتعلقة بسالمة األغذية. 

                                                      
هاما، دعمت جزر الب لديف. ويفموالبهاما مثل جزر  لقد مت تطبيق هذه املنهجية من قبل فرع قانون التنمية يف مشاريع أخرى نفذت يف بلدان 17

لديف، دعم فرع قانون التنمية عملية نظمة التجارة العاملية. ويف ممنظمة األغذية والزراعة وضع تشريعات للصحة والصحة النباتية لتسهيل االنضمام مل

 البيطرية، والتشريعات املتعلقة باألراضي الزراعية.  تطوير قوانني زراعية أساسية خمتارة، مبا يف ذلك وقاية النبات، واملبيدات، والتشريعات
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 اإلجراءات املقرتح أن تتخذها اللجنة -ثالثًا

 

إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وإىل إبداء  -32

 ظاتها عليها حسب االقتضاء. مالح

 


