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جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

الدورة الثانية بعد املائة

2016مارس/آذار  16-14روما، 

أنشطة فرع قانون التنمية )لإلحاطة(

مقدمة   -أوال

خالل دورتها التاسعة والتسعني، بعد تلقيها معلومات "( اللجنة)"أوصت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  -1

التابع ملكتب الشؤون القانونية، بأن تستمر اللجنة بتلقي تقارير معلومات "( الفرع)"التنمية عن أنشطة فرع قانون 

1. عن األنشطة اليت سيقوم بها الفرع يف دوراته املقبلة

وباألخص قدم الفرع مشورة . وبناء على تشجيع التوصية الصادرة عن اللجنة واصل الفرع ممارسة واليته -2

كما ساهم  2ستدامة وإدارة املوارد الطبيعية، بناء على طلبهم، بشأن األطر القانونية للزراعة املقانونية إىل األعضاء

من خالل قاعدة بيانات التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة 

(FAOLEX)يف نشر قوانني وسياسات وطنية ،. 

على مستوى املنظمة تالتطورا   -ثانيا

بتعديالت على مستوى تقديم املساعدة القانونية إىل الدول األعضاء ( ومكتب الشؤون القانونية ككل)يقوم الفرع  -3

وحبسب ما متت املوافقة عليه . استجابة إىل اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة وإىل سياسات وأولويات حمددة

تدب إذ اُن 2015، قام مكتب الشؤون القانونية خبطوة تارخيية يف عام 2017-2016لفرتة يف برنامج العمل وامليزانية ل

 CL 150/2الوثيقة يف  29و 28الفقرتان   1

.من دليل التعليمات اإلدارية املعمول بها يف منظمة األغذية والزراعة 31-3-107أنظر القسم   2

ىل �c هالWIO�Ë با���Â«b رمز »ال��Zابة اعيرسلة ©)و ،QRه–ه هدابم يرم نم ةنظمة »ألغذي…   ميكنòالطالŸ ع

 Æ Wzنم أثرها ابليئتو يشجيع اتصاالت أكمر رثال ةاعلبي b� وال“—»عة  للتقليل إلى أندى
  www.fao.org ىل مو قعالمنظمة ىل وثقئا أ عخرى ومي كن»الطلاع ع
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فأرسل أحدهما : ن عن الفرع من أجل تعزيز تقديم املساعدة القانونية لألعضاء وألولويات املنظمةان اثنان قانونيمسؤوال

من أجل خدمة اإلقليم األفريقي فيما ذهب ( بياأثيو)إىل مكتب الفاو اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية يف أديس أبابا 

ومن املتوقع هلذا . خلدمة إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب( شيلي)اآلخر إىل املكتب اإلقليمي للفاو يف سانتياغو 

 . التطور املبتكر أن ميّكن الفرع من االستجابة بصورة أكثر مباشرة وكفاءة لألولويات اإلقليمية لألعضاء

 

 األنشطة واملبادرات اليت أعقبت الدورة التاسعة والتسعني للجنة    -ثالثا

 

تشرين األول /اضطلع الفرع مبجموعة واسعة من األنشطة منذ أن رفع تقريره األخري إىل اللجنة يف أكتوبر -4

: وسائل خمتلفةتسلط هذه الوثيقة الضوء على بعض األنشطة اليت توضح كيف ميارس الفرع واليته من خالل و. 2014

خرى يف املنظمة األفنية القسام األمن خالل التعاون مع  وسواء أمن خالل عقد شراكات مباشرة مع البلدان املستفيدة أ

 . وهيئات خارجية

 

 حتتفل بعيدها العشرين FAOLEX قاعدة بيانات   -ألف

 

 الفرع واليت تنطوي  اليت يديرها FAOLEXبالعيد العشرين لقاعدة بيانات  2015احتفل يف عام  -5

وال يزال مكتب الشؤون . والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية األغذيةعلى تشريعات وسياسات وطنية واتفاقات ثنائية بشأن 

عن املعهد  1952القانونية الذي يستوحي نشاطه من دستور املنظمة وجمموعة الوثائق القانونية اليت ورثها يف عام 

. يؤدي التزامه القديم جبمع التشريعات ذات الصلة بوالية الفاو ونشرها( 1905أسس يف عام الذي ت)الدولي للزراعة 

 ألف نص تشريعي وسياساتي  130اليوم سلعة عامة عاملية تضم أكثر من  FAOLEX قاعدة بيانات وقد أصبحت

 3. سجل جديد إليها كل سنة 8 000إذ يتم إدخال حوالي 

 

 نطاق جمموعتها حبيث أصبحت تتضمن وثائق  FAOLEX اناتقاعدة بي وسعت، 2015يف عام  -6

إن أهمية احلوكمة باعتبارها موضوعًا شاماًل لكافة األهداف االسرتاتيجية، قد كانت السبب . عن السياسات الوطنية

والقانونية لألطر السياساتية " موحدًا"وراء مبادرة تزويد املستخدمني بسياق أكثر اكتمااًل عن احلوكمة، ومنحهم موردًا 

 قاعدة  وثيقة سياساتية متاحة يف 685لدى إعداد هذه الوثيقة كانت هناك حوالي و. لدى الكثري من البلدان

 .FAOLEX بيانات

 

  

                                        
ومجعت  1994إىل  1954سلسلة املطبوعات اليت حتمل عنوان "التشريعات الغذائية والزراعية" واليت صدرت من  FAOLEX قاعدة سبقت  3

 .تشريعات ذات صلة من الدول األعضاء
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 مبادرات مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم    -باء
 

 معلومات أساسية

 

ن أإال . صدور أوىل القوانني الرامية إىل تنظيم صيد األمساكإّن الصيد غري القانوني من األمور اليت حتصل منذ  -7

ومع أن هذه التسمية قد ظهرت يف العقدين . فحديث العهد نسبيًا 4"الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم"مبدأ 

دون إبالغ ودون  األخريين فقد برز استخدامها أكثر منذ اعتماد خطة العمل الدولية للفاو ملكافحة الصيد غري القانوني

 .2001عام  يف تنظيم

 

 مليار دوالر أمريكي  23.5إىل  10صيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم عامليًا لتبلغ القيمة املقدرة لو -8

منذ أواخر التسعينيات، ومن خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، و 5.يف السنة، والدول النامية هي األكثر عرضة له

إجراءات ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف املناطق اخلاضعة  اختاذة الدولية البلدان إىل دعت األسر

من مستوى قلقها حني لألمم املتحدة ، رفعت اجلمعية العامة 2005ومنذ عام  6. للوالية الدولية ويف أعالي البحار

 يشكل أحد أكرب التهديدات للنظم اإليكولوجية البحرية  أشارت إىل أن الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 7.تداعيات كربى بعيدة األمد على احلفظ وعلى إدارة املوارد البحرية ينطوي  علىإذ 

 

 ودون تنظيم إبالغغري القانوني دون  الصيدمبادرات مكافحة 

 

نظيم على املستويات الوطنية ودون ت إبالغهناك عدة مبادرات جارية ملكافحة الصيد غري القانوني دون  -9

تتضمن املبادرات الوطنية اعتماد خطط عمل وطنية ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون و. واإلقليمية والدولية

                                        
: ممارسة صيد األمساك واألنشطة ببساطةواسع ومعقد ولكنه يتضمن  ةن إبالغ ودون تنظيم يف خطة العمل الدوليصيد غري القانوني دوالإن تعريف   4

ة بعمليات الصيد ومصيدها؛ املتعلقة به مبا ينايف القوانني الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وعدم اإلبالغ أو إساءة اإلبالغ أو قلة اإلبالغ عن املعلومات املتعلق

بعة مساك من قبل "السفن عدمية اجلنسية"؛ والصيد يف املناطق املشمولة باتفاقيات املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك من قبل سفن تاوصيد األ

 .صيد اليت ال تنظمها الدول واليت ال ميكن رصدها وحتديد املسؤولني عنهااللغري األطراف؛ وأنشطة 
5  David J Agnew, John Pearce, Ganapathiraju Pramod, Tom Peatman, Reg Watson, John R Beddington, Tony J Pitcher 

(2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570 

لألمم املتحدة ، بدأت اجلمعية العامة 2001(. منذ عام 2001) 55/8( والقرار رقم 1999) 53/33أنظر مثاًل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم   6

ودون تنظيم اليت تهدد بشكل خطري باستنفاد أعداد من أنواع معينة من األمساك  إبالغباإلعراب عن قلقها إزاء مشكلة الصيد غري القانوني دون 

 إبالغة على مكافحة الصيد غري القانوني دون وحضت الدول، على سبيل األولوية، على التعاون مباشرة ومن خالل منظمات إدارة املصايد اإلقليمي

 (.2004) 58/14( والقرار رقم 2003) 57/142( والقرار رقم 2001) 56/13ودون تنظيم. أنظر مثاًل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 62/177(، والقرار رقم 2007) 61/105قرار (، وال2006) 60/31( والقرار رقم 2005) 59/25رقم  لألمم املتحدة أنظر قرار اجلمعية العامة  7

 67/79(، والقرار رقم 2012) 66/68(، والقرار رقم 2011) 65/38(، والقرار رقم 2010) 64/72(، والقرار رقم 2009) 63/112(، والقرار رقم 2008)

 (.2015) 69/109(، والقرار رقم 2014) 68/71( والقرار رقم 2013)
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ودون تنظيم، والتدريب  إبالغتنظيم، والرصد املعزز، وقدرات الرقابة واإلشراف ملعاجلة الصيد غري القانوني دون 

 .  املعنيني بالتنفيذ وغريهم، والتنسيق األكرب بني املؤسسات ذات الصلة ومراجعة التشريعات وتعزيزهااملتواصل للموظفني

 

اإلقليمية ملصايد األمساك  األجهزةتتحرك املبادرات اإلقليمية بالدرجة األوىل من جانب األعضاء واملشاركني يف  -10

: تشمل تلك املبادراتو. موجودة يف كافة املصايد املنظمة إقليميًاوهي  8الفاو اإلقليمية ملصايد األمساك أجهزةمبا يشمل 

، واعتماد معايري إلدراج السفن اليت يفرتض بأنها متارس بالصيد وضع قوائم إجيابية بسفن الصيد احلائزة على إذن

 .ودون تنظيم، يف قوائم خاصة بها إبالغالصيد غري القانوني دون 

 

ودون تنظيم من  إبالغت الفاو مساهمة كبرية يف مكافحة الصيد غري القانوني دون وعلى املستوى الدولي، ساهم -11

تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون  التدابري اليتخالل تنفيذ خطة العمل، واالتفاق بشأن 

تتخذها دولة  التدابري اليتتفاق بشأن واال. تنظيم وردعه والقضاء عليه، واخلطوط التوجيهية الطوعية ألداء دولة العلم

قد  2009امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الذي اعتمد برعاية املنظمة يف عام  

ل امليناء مصايد األمساك اإلقليمية ويف القوانني الوطنية ملختلف الدول، ويف ممارسة دو ألجهزةأدرج ضمن التدابري امللزمة 

 . صيداليف تنظيم الدخول إىل موانئها واستخدامها ويف تفتيش سفن 

 

 دور الفرع واملساعدة الفنية

 

ويف هذا الصدد يقدم الفرع الدعم بالتعاون . يؤدي الفرع دورًا مهمًا يف صياغة الصكوك ويف تعزيز قدرات األعضاء -12

استعراض التشريعات ( 1) :مجلة أمور ضمنللقيام مبا يلي، ( إلدارةا)مع إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

تقديم الدعم القانوني يف املبادرات الدولية مثل جمموعة العمل املشرتكة بني الفاو واملنظمة البحرية ( 2) وتعزيزها؛

واملساعدة على ( 3) ؛9الدولية املخصصة املعنية بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم  وما يتصل به من شؤون

دعم جهود األعضاء، بناء على طلبهم، لالمتثال لتنظيمات  ( 4)تتخذها دولة امليناء؛ و التدابري اليتتنفيذ االتفاق بشأن 

لصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم من أجل االمتثال لتنظيمات االحتاد األوروبي للصيد غري القانوني دون إبالغ ا

 10.ودون تنظيم

 

                                        
اليت تتخذها دولة  مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي إجراءات دولة امليناء املنبثقة عن االتفاق بشأن التدابري يئةهعلى سبيل املثال، أيدت   8

 .2010امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، يف عام 

 .2015لعمل املشرتكة يف نوفمرب/تشرين الثاني وقدم الفرع دعمًا قانونيًا إىل االجتماع الثالث جملموعة ا  9

  31. مبوجب املادة 1005/2008رقم  اجملموعة األوروبيةالئحة جملس  2008-10-29، 286، العدد اجلريدة الرمسية لالحتاد األوروبي  10

 القانون الدولي باعتباره دولة  يعترب أي بلد ثالث غري متعاون يف حال توانى عن تنفيذ الواجبات املرتتبة عليه مبوجبومن الالئحة، 

 تنظيم علم أو دولة ميناء أو دولة ساحلية أو دولة مسوقة، الختاذ تدابري ملكافحة أو منع أو القضاء على الصيد غري القانوني بدون إبالغ ودون



5 CCLM 102/6 

 إبالغوقد استجاب الفرع لعدد متزايد من الطلبات على املساعدة القانونية ملكافحة الصيد غري القانوني دون  -13

األوروبي اخلاصة بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون  االحتادودون تنظيم مبا يف ذلك التصدي لعدم االمتثال لالئحة 

( جارية حاليًا)ن إكوادور وغانا وملديف وميامنار وبابوا غينيا اجلديدة قدمت املساعدة إىل كل م 2015يف عام و. تنظيم

ومبوجب الئحة االحتاد . وتايلند وتونغا( جارية حاليًا)وسورينام ( اليًاحجارية )والفلبني وسانت كريستوفر ونيفس 

 متعاونة يف مكافحة الصيد غري ودون تنظيم فإن البلدان اليت تعترب غري إبالغاألوروبي ملكافحة الصيد غري القانوني دون 

القانوني دون إبالغ ودون تنظيم قد تكون عرضة إىل تدابري جتارية متنع مبوجبها الواردات من املنتجات السمكية إىل 

وتصدر  11."البطاقة احلمراء"البلدان املعنية؛ وهذا تدبري يعرف بـ علماالحتاد األوروبي اليت توقفها السفن اليت حتمل 

، النكاوسيتم البدء بتقديم املساعدة إىل سري . "بطاقة صفراء"تعترب بلدانًا غري متعاونة للخطر اليت  ان املعرضةحبق البلد

 .اليت تلقت بطاقة محراء، خالل هذا العام

 

وتعمل اإلدارة والفرع حاليًا على فهم مسائل معينة بصورة أفضل مثل العالقة بني الصيد غري القانوني دون  -14

 فضاًل عن ظروف العمل يف قطاع صيد األمساك وما يتصل  واملهملةون تنظيم وبني معدات الصيد املهجورة ود إبالغ

وقد أطلق الفرع العمل يف صدد هذا الشق . بها من جوانب ختص حقوق اإلنسان، من أجل حتديد البدائل للتصدي هلا

 . ، بناء على طلب  من حكومة إندونيسيا2015يف عام 

 

 اونالتع/الشركاء

 

إن بناء القدرات بالتعاون مع الشركاء ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم من األنشطة اجلارية  -15

وقد ذكر التعاون املتزايد بني أجهزة األمم املتحدة لدى إطالق جمموعة العمل املشرتكة املعنية بالصيد غري . حاليًا

حتديد ( 1): وتتضمن األنشطة الرئيسية جملموعة العمل املشرتكة. 1999 القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف عام

حتديد جماالت التعاون من أجل ( 2)املسائل احلالية والناشئة املرتبطة بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ 

السالمة البحرية التابعة تقديم توصيات إىل جلنة  (3)و ؛معاجلة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم بفعالية

وتتضمن تلك األنشطة التعاون . للمنظمة البحرية الدولية وجلنة محاية البيئة البحرية وجلنة مصايد األمساك التابعة للفاو

أجهزة األمم املتحدة وتعمل الفاو كذلك مع . الوثيق مع منظمة العمل الدولية ملعاجلة قضايا العمل يف قطاع املصايد

 .كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمثل م األخرى

 

اإلقليمية والوطنية  شبهعمل على املستويات اإلقليمية وال حلقات لتنظيم عدد منوقد تعاونت اإلدارة والفرع  -16

وردعه لزيادة الوعي باالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 

                                        
 بالغ ودون تنظيم؛ وكان آخر التبليغات بلدًا على أساس لوائح الصيد غري القانوني دون إ 50بتقييم  ةاألوروبي ت اجملموعةوحتى اليوم قام  11

. ويف ذلك التبليغ، صدرت حبق كل من تايوان وجزر القمر بطاقة صفراء ولكن 2015أكتوبر/تشرين األول  1يف  اجملموعة األوروبية ابه ت قاميتال

اجلريدة الرمسية لالحتاد (، C 324/10/2015ة قاإلصالحات الكبرية يف غانا وبابوا غينيا اجلديدة قد أدت إىل سحب بطاقتيهما الصفراوين/ )الوثي

 2015أكتوبر/تشرين األول  2 ،األوروبي
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يوفر املساعدة إىل األعضاء بشأن عملية ( أ): 2009وحتديدًا، فإن الفرع الذي استهل هذا العمل يف عام . والقضاء عليه

مجلة أمور،  ضمنيوفر املساعدة الفنية، ( ب)تصديق أو قبول أو املوافقة على االتفاق املذكور وكذلك تنفيذه يف املستقبل؛ 

 ؛ناء مبا يف ذلك اشرتاطات احلد األدنى لدخول املوانئ واستخدام التفتيش وتنفيذهمن أجل تعزيز أحكام دولة املي

يبين القدرات على املستويات الوطنية واإلقليمية ( د)قاعدة بيانات للتشريعات اخلاصة باملوانئ وب االحتفاظيدعم ( ج)

 (.مبا يف ذلك الرتويج للتدابري املؤسسية الفعالة)والدولية بشأن االتفاق 

 

تعمل اإلدارة والفرع اآلن على صياغة اقرتاح لعرضه من ثم على املاحنني من أجل النظر فيه بغية حتسني بناء  -17

ويربز هذا االقرتاح انتقااًل يف الرتكيز، من مرحلة التوعية إىل  .ودون تنظيم إبالغالقدرات تصديًا للصيد غري القانوني دون 

مبوجب الئحة االحتاد األوروبي  لالرجتاعايد عدد طلبات املساعدة يف التصدي ونظرًا إىل تز. مرحلة التنفيذ الفعلي

ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، جيري حاليًا وضع مشروع اقرتاح يرمي إىل تيسري مساعدة املنظمة 

 .اد األوروبيلألعضاء للتصدي للمسائل املتعلقة بالالئحة املذكورة، على أمل أن حيظى بدعم االحت

 

 : التشريعات املتعلقة بالصحة والصحة النباتية   -جيم

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 

 معلومات أساسية

 

وصحة النبات واحليوانات، ال سيما  األغذيةسالمة  الدولية واإلقليمية والوطنية لإن زيادة الرتكيز على املعايري -18

يستند نظام . ذية واألمراض احليوانية قد أثرت تأثريًا كبريًا يف التجارة الزراعيةعقب تفشي األمراض اليت حتملها األغ

وتشكل التشريعات كذلك وسيلة تربهن للشركاء التجاريني . إدارة الصحة والصحة النباتية للبلد املعّين على التشريعات

اإلطار جلعل صادراتها أكثر تنافسية ورمبا وبوسع البلدان استخدام هذا . الدولية واإلقليمية التزاماتهأن البلد يليب 

واألهم هو أن التشريع يستطيع استحداث نظام يضمن منتجات . األسواقلتعزيز حصتها من الصادرات الزراعية يف 

 .زراعية وغذائية آمنة وحسنة اجلودة

 

الدستور الغذائي واالتفاقية أما االمتثال لالتفاقية بشأن الصحة والصحة النباتية واتساق التشريعات الوطنية مع  -19

الدولية لوقاية النباتات واملنظمة العاملية لصحة احليوان، فليس جمرد سعي إىل حتديد الثغرات التشريعية حبسب 

فإن صياغة تشريعات الصحة والصحة النباتية تستوجب النظر يف . املعايري الدولية وصياغة نصوص لسد تلك الثغرات

واليت قد تقوض بالتالي ( مثل طرائق أو إجراءات صنع القرار)ليت قد تكون مقيدة للتجارة اعلى حدة ممارسات كل بلد 

 .نية التشريعات حسنة الصياغة

 

إن االمتثال ملعايري الصحة والصحة النباتية قد يكون مكلفًا إذ يتطلب موظفني يتمتعون مبهارات فنية  -20

 ، ونظام تفتيش متني (قابية أو وضع أطر إلدارة املخاطرمثاًل جلمع البيانات من خالل األنشطة الر)متخصصة 
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نظام الصحة  يف األخرىمقارنة بالتكاليف و. مع موظفني مدربني مبا فيه الكفاية، وبنية حتتية لالختبار والتحليل

يص والصحة النباتية تعترب صياغة التشريعات غري مكلفة نسبيًا وهي من الشروط املسبقة املطلوب توافرها قبل ختص

 . املوارد الكبرية

 

 دور الفرع واملساعدة الفنية

 

، قدمت الفاو الدعم إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مبوجب برنامج مرفق 2013إىل عام  2011من عام  -21

جارة وقد صممت املرحلة األوىل من الدعم من أجل دعم انضمام البلد إىل منظمة الت. تنمية التجارة التابع للبنك الدولي

موافقًا للمعايري  األغذيةالعاملية وال سيما لضمان أن يكون التشريع القطري بشأن الصحة النباتية وصحة احليوان وسالمة 

الدولية ولتوصيات األجهزة املعنية بوضع املعايري املعرتف بها من قبل اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري 

أصبحت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية و 12(.تفاق بشأن تدابري الصحة والصحة النباتيةاال)الصحة والصحة النباتية 

أعربت حكومتها رمسيًا عن تقديرها للدعم  2014أيار /ويف مايو 2013شباط /عضوًا يف منظمة التجارة العاملية يف فرباير

ة يف جمال الصحة والصحة النباتية واجلهود من خالل جائزة قدمتها للفاو لقاء مساهمتها يف إصالح التشريعات القطري

 . اليت بذلتها النضمام البالد إىل منظمة التجارة العاملية

 

نتيجة لنجاح املرحلة األوىل، متت املوافقة على مرحلة ثانية من الدعم لتعزيز التشريعات املتعلقة بالصحة و -22

بري يف املرحلة األوىل، تبني أن جودة اإلطار القانوني وعلى الرغم من حتقيق تقدم ك. 2013والصحة النباتية يف عام 

. لتدابري الصحة والصحة النباتية ومشوله حيتاجان إىل مزيد من املساعدة لفرتة إضافية ترتاوح بني سنتني وثالث سنوات

 يب عددًا يف املرحلة الثانية يقع العمل التشريعي حول مسائل الصحة والصحة النباتية ضمن مكّون جيمع بشكل تقريو

اليت تنص عليها منظمة التجارة  االلتزاماتمعاجلة التحديات املرتبطة بتنفيذ : من ضرورات تيسري التجارة مبا فيها

سيا؛ وحتسني شفافية وقابلية توقع البيئة التنظيمية؛ وخفض آ شرقالعاملية واملشاركة الفعالة يف رابطة أمم جنوب 

 .تكاليف االمتثال على كاهل التجار

 

الذين يتمتعون مبعرفة متخصصة يف مسائل الصحة  وال سيما الفنيني يف البلد اإلخصائينينظرًا إىل قلة عدد  -23

والصحة النباتية، سوف تواصل املرحلة الثانية تقديم املساعدة الفنية وتعزيز املنهجيات واملمارسات اجليدة املتصلة 

وضع جموعة شاملة من التشريعات ( 1: )لثانية من العمل يف ما يليتتمثل أهداف املرحلة او. بإعداد النصوص القانونية

                                        
وصحة النباتات  األغذيةة والصحة النباتية إىل حتقيق التوازن بني حق احلكومات حبماية سالمة تدابري الصحيسعى االتفاق بشأن تطبيق   12

وبالتالي فإن االتفاق يتطلب أن تكون القيود بطريقة تقيد التجارة بدون مربر. حة النباتية واحليوانات وبني احليلولة دون تطبيق تدابري الصحة والص

وعلى تدابري الصحة والصحة . من القيود على التجارة من دون مربر أال تفرض مزيدًاعلى الواردات يف أدنى مستوى مطلوب لتحقيق أهدافها، أي 

 يفرتض أن تكون التدابري القائمة على املواصفات وظ عليها من دون تربير علمي كاف. يتم احلفا النباتية أن تكون قائمة على مبادئ علمية وأال

 ان، منسجمة أو التوصيات الدولية أي تلك الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي وعن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة العاملية لصحة احليو

 مع االتفاق.
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تعزيز القدرات يف جمال صياغة القوانني املتعلقة بالصحة ( 2)األولية والثانوية املتعلقة بالصحة والصحة النباتية و

 توافق  إىللتوصل اإلضافية أيضًا التفاعل مع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل ا األهدافوتشمل . والصحة النباتية

 . يف اآلراء ونشر املعلومات وزيادة الوعي

 

ختتلف مرحلتا الدعم يف املقام األول من حيث انتقاهلما من أجندة سابقة لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية و -24

 . اصإىل أجندة الحقة له، مع زيادة الرتكيز على تنفيذ اإلصالحات وتشديد أكرب على استقطاب القطاع اخل

 يتمحور بالدرجة األوىل على دور املؤسسات العامة  13ما أن إنشاء إطار تنظيمي لتدابري الصحة والصحة النباتية  ويف

على املنافع والفرص والتحديات اليت ختص  ءيف إدارة الصحة والصحة النباتية، يسعى هذا املشروع إىل تسليط الضو

ة أيضًا يف تداعيات إقامة منطقة التجارة احلرة لرابطة أمم جنوب شرق سوف تنظر هذه املرحلو. القطاع اخلاص أيضًا

 .2015آسيا يف عام 

 

استشاري قانوني من /موظف قانوني: أما جمموعة أخصائيي الفاو الذين يقدمون املساعدة الفنية فتتألف من -25

ويقوم . تعديالت النصوص/اغة مشاريعالفرع ومقره يف روما ويف فيينتيان يؤدي دور قائد الفريق ويكون مسؤواًل عن صي

أربعة موظفني معنيني بالدعم بتقديم مساهمات حول مشاريع التشريعات واملشورة الفنية وهم مسؤولون عن صحة 

استشاري وطين مقره يف  (.ومقرهم يف بانكوك وروما) األغذيةوصحة احليوانات ومصايد األمساك وسالمة  اتالنبات

 . اري والتنسيقي والرتمجات والبحوث إىل املشروعفيينتيان يقدم الدعم اإلد

 

إن قوة الفاو وميزتها النسبية يف دعم صياغة التشريعات املتعلقة بالصحة والصحة النباتية تكمن يف تعدد  -26

تنطوي مجيع و. ختصصات فريق خربائها الذي جيمع بني اخلربة القانونية وبني اخلربة الفنية احملددة ذات الصلة

التشريعات اليت تدعمها الفاو على مساهمات من مجيع اخلرباء املعنيني لضمان تصميم إطار تنظيمي مناسب مشاريع 

 .ميتثل للمعايري الدولية مع احلفاظ على جدواه وجانبه العملي

 

طاق بصورة عامة، باإلضافة إىل الوظيفة األساسية املتمثلة يف تقييم وصياغة تشريعات أولية وثانوية، يتضمن نو -27

 حتديد أوجه التفاوت : عمل املساعدة اليت يقدمها الفرع القانوني التابع للفاو يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

يف التشريعات املوافق عليها، والتصدي للثغرات يف اإلطار القانوني، ووضع مواد تفسريية تصاحب النصوص عند املقتضى 

لبناء القدرات من أجل تنفيذ اإلطار التشريعي، وتقديم بناء القدرات يف جمال األولوية  ذات واإلبالغ عن االحتياجات

كومة يف صياغة احل، دعم الفرع وحتى اآلن. صياغة التشريعات من خالل حلقات للعمل وبناء القدرات خالل العمل

                                        
 احليوانية من املخاطر النامجة عن املواد املضافة  أووالصحة النباتية هي التدابري اليت تطبق من أجل: محاية احلياة البشرية إن تدابري الصحة   13

؛ األمراض املنقولة بواسطة النباتات أو احليواناتمن ؛ ومحاية حياة اإلنسان لألمراض يف األغذيةالكائنات العضوية املسببة  أوأو امللوثات أو السموم 

من اآلفات أو األمراض أو الكائنات املسببة لألمراض؛ ومنع أو احلد من األضرار األخرى اليت قد تصيب البلد  اتأو النبات اتومحاية حياة احليوان

الربية فضاًل  جراء دخول اآلفات أو استتبابها أو انتشارها. وهي تشمل تدابري الصحة والصحة النباتية اليت تتخذ حلماية صحة األمساك واحليوانات

 عن صحة الغابات والنباتات الربية
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ن أجلها يف سياق هذا بالنسبة إىل اجملاالت اليت لن تصاغ أي تشريعات مو 14.قوانني وتشريعات متعددة ويف تنقيحها

وقد بلغت مجيع تلك النصوص  15.املشروع، سوف يعد الفرع مذكرات إعالمية تقدم توجيهات بأن املسائل ذات الصلة

 .حاليًا مراحل خمتلفة من الصياغة والتقدم

 

فنية تتمثل التحديات الرئيسية يف صعوبة الرتمجة الدقيقة للنصوص القانونية اليت تتضمن أيضًا مفاهيم و -28

 وأصحاب املصلحة ( وموظفي الدعم اآلخرين)قد يتم تناقل مشروع النص املعني مرارًا وتكرارًا بني رئيس الفريق و. للغاية

ليست الرتمجات مطلوبة للمنتج النهائي وحسب بل و. يف احلكومة قبل االنتقال إىل املرحلة املقبلة من املوافقة أو التشاور

بفضل النظر عن كثب يف النصوص املقرتحة ومناقشة سبب . والتكرارات املختلفةوص أيضًا لدى صياغة مشاريع النص

صياغة نصوص بطريقة معينة أو ملا يفضل مفهوم أو نهج معني على آخر، ال يتمكن أصحاب املصلحة من التعاطي بشكل 

 .روعملا بعد انتهاء مدة املش التشريعيأفضل مع النص وحسب وإمنا حيافظون  على جدوى اإلطار 

 

 التعاون/الشركاء

 

 جرى متويل املرحلة األوىل والثانية من مشروع املساعدة التشريعية للصحة والصحة النباتية املقدمة من الفاو  -29

إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية من قبل صندوق استئماني متعدد املاحنني يديره البنك الدولي ومن تنفيذ وزارة 

إن مرفق تنمية التجارة و(. مرفق تنمية التجارة األول والثاني)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  الصناعة والتجارة يف

مليون دوالر أمريكي يفرتض أن يدوم تنفيذه لفرتة أربع سنوات  14الثاني هو عبارة عن برنامج قطري تقدر قيمته بـ

فق تنمية التجارة الثاني على عاتق وحدة التنفيذ وتقع املسؤولية الفنية عن تنفيذ مر. 2017نيسان /تنتهي يف أبريل

 . الوطنية اليت يوجد مقرها يف إدارة التخطيط والتعاون لوزارة الصناعة والتجارة

 

وبالنسبة إىل أنشطة التشريع املتعلقة بالصحة والصحة النباتية، ميارس اإلشراف املتعلق بالتجارة من قبل إدارة  -30

طيط لدى وزارة الزراعة والغابات خوالتجارة فيما تقوم إدارة الت الصناعةدى وزارة سياسات التجارة اخلارجية ل

الثروة إدارة الزراعة وإدارة : الفرع همالفاو وإن أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين يتعاون معهم و. باإلشراف املباشر

(. وزارة العدل)وإدارة التشريعات ( رة الصحةوزا)؛ وإدارة األغذية واألدوية (وزارة الزراعة)ومصايد األمساك  احليوانية

                                        
واملسائل البيطرية؛ والئحة وزارية بشأن استرياد النباتات واملنتجات  الثروة احليوانيةوهي تتضمن: قانون بشأن محاية النباتات؛ وقانون بشأن   14

لمناطق لواالستجابة حلاالت الطوارئ؛ والئحة وزارية  اآلفاتفشي تات واملنتجات النباتية؛ وخطة بشأن تاالنباتية؛ والئحة وزارية بشأن تصدير النب

 األعمالومواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات؛ والئحة وزارية بشأن اآلفات مبستوى منخفض  آفة معينة واملناطق اليت تنتشر فيها اخلالية مناليت 

بشأن األعالف البيطرية؛ الئحة وزارية البيطرية؛ و العقاقريحة وزارية بشأن ؛ والئحة وزارية بشأن عمليات التفتيش؛ والئةالنباتياملعنية بالصحة 

ارية حول والئحة وزارية بشأن استرياد احليوانات الربية )املواشي(؛ والئحة وزارية حول استرياد احليوانات املائية )مصايد األمساك(؛ والئحة وز

 .الئحة وزارية حول جتارة األغذية واألطعمة املباعة يف الشوارعوالئحة وزارية حول تصدير األغذية؛ و استرياد األغذية؛
؛ وهي تتضمن مذكرات إعالمية بشأن: تقسيم املناطق والفئات؛ ورفاه احليوانات؛ وتصدير املنتجات احليوانية )الربية؛ واملفتشني البيطريني  15

اليت تعنى بها؛ ومسائل تنسيق سالمة األغذية؛ واللجنة الوطنية  ات األعمالومؤسسوالصادرات من احليوانات املائية، ومرافق تربية األحياء املائية 

 .للدستور الغذائي يف الو
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الوطنية والصناعة وغرفة التجارة ( ارة املاليةزو)وتشمل أنشطة التعاون األوسع للمشروع كاًل من مصلحة اجلمارك يف الو 

يف الو؛ والسلطات على مستوى املقاطعات فضاًل عن جتار القطاع اخلاص بالسلع املراعية لشؤون الصحة والصحة 

 . اتيةالنب

 

يعمل الفرع على ضمان عدم حصول أي تداخل مع املساعدة الفنية اليت يقدمها شركاء التنمية اآلخرون، و -31

يتعاون هذا املشروع مع املساعدة . م بها شركاء التنميةوواألهم وجود اتساق وتنسيق مع األنشطة ذات الصلة اليت يق

حتسني تناول الشؤون الصحية والصحة  :ع تيسري التبادالت التجاريةمشرو)اجلارية اليت يقدمها بنك التنمية اآلسيوي 

لدى )وبني الكتيبات اإلرشادية ( لدى الفاو)عرب ضمان االتساق بني التشريع )النباتية يف منطقة امليكونغ الكربى الفرعية 

له على التدابري غري وينطوي هذا املشروع على نقاط تآزر مع مكونات أخرى ملرفق تنمية التجارة مثل عم(. البنك

الذي يدعم جمموعة  LUNA-IIوقد تعاون املشروع كذلك مع مشروع .  اجلمركية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 . من املؤسسات يف الو بشأن مسائل تشريعية تتعلق بالقدرة التجارية

 

 تنفيذ الصكوك الدولية   -دال
 

 ة املسؤولة حليازة األراضي اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكم  -1

 ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
 

 معلومات أساسية

 

 مت إقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات  -32

. 2012أيار /نة األمن الغذائي العاملي يف مايومن قبل جل"( اخلطوط التوجيهية)"يف سياق األمن الغذائي الوطين 

واخلطوط التوجيهية الطوعية هي أول صك دولي شامل يتعلق مبسألة احليازة ويقوم على جمموعة من الصكوك امللزمة 

إن اخلطوط التوجيهية طوعية وغري ملزمة قانونيًا ولكنها تتسق و. وغري امللزمة قانونيًا، وال سيما يف جمال حقوق اإلنسان

الدول اليت ينص عليها القانون الوطين  التزاماتمع القانون الدولي وتقوم عليه وجيب تفسريها وتطبيقها بالتناسق مع 

 . والدولي ومع العناية الواجبة اللتزاماتها الطوعية

 

 وط التوجيهية كأداة للتقييم القانوني للتشريعات الوطنية هو أمر من وجهة نظر الفرع فإن استخدام اخلطو -33

اآلراء الشخصية للمقيمني ونظرتهم إىل ما  حمّل أن حتّلال يقدر بثمن؛ وبوسع املعايري اليت ينطوي عليها هذا الصك 

قها تعين أنه وعم واتساعهاولكن جيدر التشديد على أن غنى اخلطوط التوجيهية . يشكل أفضل املمارسات الدولية

 . للمؤشرات األكثر صلة بالبلد املعني وبالوضع املعني دقيقجيب دائمًا احلرص على اختيار 

 

  



11 CCLM 102/6 

 دور الفرع واملساعدة الفنية

 

تنفيذ اخلطوط التوجيهية وهو قد دعم التحضري لتلك اخلطوط دعم إن الفرع عضو ناشط يف فريق مهام معين ب -34

ينبغي  16بناء على تعليمات املدير العام و. وخالهلاا لدى جلنة األمن الغذائي العاملي التوجيهية قبل املفاوضات بشأنه

والغابات أن تقوم على هذه اخلطوط التوجيهية وأن تروج  ومصايد األمساكلكافة أنشطة الفاو املتعلقة حبيازة األراضي 

 .دد من البلدانلمعايري فضاًل عن تنفيذها يف علوقد دعم الفرع املزيد من التطوير . هلا

 

وقد أعدت املنظمة مجلًة من األدلة الفنية لدعم استخدام اخلطوط التوجيهية وقبوهلا وقد قدم الفرع مساهمات  -35

: الذي حيمل العنوان 6وقد قاد الفرع عملية صياغة الدليل الفين رقم . بشأن اجلوانب القانونية لكل من تلك األدلة

املشار إليه فيما " )دليل فين لرجال القانون وغريهم من مقدمي اخلدمات القانونية: انوناحلوكمة املسؤولة للحيازة والق"

 .2016والذي نشر يف مطلع عام "( الدليل الفين"يلي بتسمية 

 

ويتوجه الدليل الفين إىل احملامني وغريهم من مقدمي اخلدمات القانونية الذين يعملون مع احلكومات  -36

وهو يستعرض التداعيات القانونية للخطوط التوجيهية والروابط مع الصكوك الدولية . ع اخلاصواجملتمع املدني والقطا

وهو يتناول منفعة اخلطوط التوجيهية بوصفها معيارًا معتمدًا لتقييم وتنقيح التشريعات . األخرى امللزمة وغري امللزمة

يسلط الدليل الفين و. نني وتنفيذ القوانني وفض النزاعاتالوطنية، مستعرضًا املراحل املختلفة للتقييم القانوني وسّن القوا

الضوء على أهمية االعرتاف باحلقوق العرفية مع محاية املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء والرتويج هلا ويربز 

لذين يعملون لصاحل األدوار اليت ميكن ملختلف اجلهات الفاعلة أداءها يف دعم تنفيذ القوانني والتمييز بني دور احملامني ا

 ميكن االطالع على الدليل الفين و. احلكومة ومنظمات اخلدمات القانونية ذات التوجه العام وحمامي الشركات

 17.يف الصفحات اإللكرتونية ملكتب الشؤون القانونية

 

ملتصلة باألراضي مبوازاة صياغة الدليل الفين، دعم الفرع سرياليون يف تنفيذ تقييم قانوني شامل لتشريعاتها ا -37

ووضع الفرع أداة تقييم هلذه الغاية كما استخدم أداة تقييم . والغابات بناء على اخلطوط التوجيهية األمساك ومصايد

وتركز االهتمام بوجه خاص األراضي.  وحقوق املنظمة عن املساواة بني اجلنسنيقانونية جديدة وضعتها قاعدة بيانات 

وقد . ضي الوطين بناء على اخلطوط التوجيهية، فضاًل عن مشروع قانون لقطاع األمساكعلى تقييم مشروع سياسات األرا

وعقب التقييم، . أتاح ذلك إعداد توصيات يف الوقت املناسب ملراعاتها يف مشروع السياسة ومشروع القانون املذكورين

ما يتصل به من مشاريع قوانني طلبت حكومة سرياليون إىل الفاو إجراء تقييم ملشروع قانون جديد حول الغابات و

على شكل دراسات  2015وقد نشرت التقارير املتعلقة بالتقييم القانوني يف عام . أخرى، بناء على اخلطوط التوجيهية

                                        
 2013/73نشرة املدير العام رقم   16

 /http://www.fao.org/legal/publications/partner-publications/en متاح على املوقع  17
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وأكدت هذه التجربة على قيمة اخلطوط التوجيهية كأداة للتقييم القانوني للتشريعات  18.قانونية صادرة عن الفاو

 . لكل حالة فردية الوطنية، ميكن تكييفها

 

 التعاون/الشركاء

 

  ضمن شراكةعمل العمل الفرع بشكل وثيق مع كل الوحدات املعنية يف الفاو من أجل إعداد الدليل الفين و -38

وهي منظمة غري حكومية هدفها تشجيع التمكني ) Namati International مع املعهد الدولي للبيئة والتنمية ومع

ورابطة  الدولي وبدعوة من الفرع، ساهم كل من مفوضية حقوق اإلنسان والبنك. إلعداده( قاعدةالقانوني على مستوى ال

احملامني الدولية، واالحتاد الدولي للموثقني واآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدني املعنية باألمن الغذائي والتغذية 

و مشاركني يف حلقة عمل أين إما بصفتهم مراجعني خارجيني التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي، يف صياغة الدليل الف

 .ملناقشة املسودة األوىل

 

وهناك مناقشات جارية حاليًا . وجتري صياغة خطط ملتابعة الدليل الفين إىل جانب أنشطة التوعية والتدريب -39

ن املنظمات غري احلكومية الشريكة ملزيد مع املنظمة الدولية لقانون التنمية بشأن األنشطة املمكنة لتنمية القدرات فضاًل ع

 . من التوعية

 

 ت اأما بالنسبة إىل التقييم القانوني يف سرياليون فقد كان التقييم جزءًا من مشروع يتضمن عددًا من الوحد -40

ى الصعيد إال أن أهم الشركاء كانوا عل. يف الغذاءيف الفاو تعمل على إدارة األراضي ومصايد األمساك والغابات واحلق 

وقد تقبلت سرياليون حبماسة اخلطوط التوجيهية ووضعت آليات ملتابعة تنفيذها مبا يف ذلك جلنة توجيهية . الوطين

وكانت جمموعة العمل الفنية واللجنة التوجيهية . وجمموعة عمل فنية ومنتدى من أصحاب املصلحة املتعددين

باإلضافة إىل ذلك، حصل بعض التعاون مع إطار تقييم و. القانونية والوزارات املعنية الشركاء األهم يف عملية التقييم

 .حوكمة األراضي التابع للبنك الدولي

 

 مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  -2
 

 معلومات أساسية

 

  1995تشرين األول /أكتوبر 31باإلمجاع يف "( مدونة السلوك)"اعتمدت مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  -41

وتقدم املدونة إطارًا للجهود الوطنية والدولية من أجل ضمان االستخدام املستدام للموارد املائية . مؤمتر الفاومن قبل 

وقد صيغت مدونة السلوك عقب صدور توصية عن األجهزة الرئاسية يف الفاو تقضي بصياغة . احلية باالنسجام مع البيئة

                                        
 (/http://www.fao.org/legal/publications/legal-papers/en)متاحة على املوقع   18
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وضع مبادئ ومعايري قابلة للتطبيق بشأن حفظ  ،بطريقة غري إلزاميةقانون عاملي يتسق مع الصكوك احلالية املختلفة، و

 .وإدارة وتطوير كافة مصايد األمساك

 

، نشر دليل فين بشأن 2003ويف عام . وقد نشرت الفاو خطوطًا توجيهية فنية لتيسري تنفيذ مدونة السلوك -42

 أن البعد البشري لنهج النظام األيكولوجي ونشر دليل فين آخر بش. 19نهج النظام ٌاإليكولوجي يف مصايد األمساك

تتوسع األدلة الفنية يف عرض املبادئ واملفاهيم املختلفة املتعلقة بنهج النظام و 2009.20يف مصايد األمساك يف عام 

 . األيكولوجي يف مصايد األمساك وتسعى يف نهاية املطاف إىل تفعيل هذا النهج

 

. النظام األيكولوجي يف مصايد األمساك من قبل عدد من األعضاء املختلفنيوقد دعمت الفاو أيضًا اعتماد نهج  -43

" تعزيز قاعدة املعرفة وتنفيذ نهج نظام إيكولوجي يف مصايد األمساك البحرية يف البلدان النامية"واملشروع املعنون 

وفر وقد . حد األمثلة على ذلكهو أ 2006الذي نفذته الفاو يف عام ( يكولوجي يف مصايد األمساكمشروع نهج النظام اإل)

معينة أمام اعتماد نهج النظام األيكولوجي يف مصايد األمساك وانطالقًا من هذا املشروع  عوائقاملشروع فرصة لتحديد 

 استعراض لالجتاهات واخليارات : يف مصايد األمساك إيكولوجيتشريع نهج "عنوانها  2011استهلت دراسة يف عام 

 .حلاجة إىل التشريعات من أجل دعم تنفيذ نهج النظام األيكولوجي يف مصايد األمساكتناولت ا" يف أفريقيا

 

أطلق مشروع نهج النظام األيكولوجي يف مصايد األمساك األعمال التحضريية  2015تشرين الثاني /يف نوفمربو -44

لك الدليل يف حتديد املكونات ومتثلت السمات الرئيسية لذ. النهجب خاصةبتشريعات " عن كيفية القيام"لصياغة دليل 

 الرئيسية للتشريع من أجل نهج النظام األيكولوجي يف مصايد األمساك، وتفعيل تلك املكونات الرئيسية وحتويلها 

، ال سيما من أفريقيا وكذلك من ةالوطني اتالتشريع مستوحاة منإىل خطوات ملموسة للصياغة، وتقديم أمثلة ذات صلة 

على صعيد التشريع لنهج وخيتتم الدليل عرب تقديم خالصة للتحديات واالجتاهات الراهنة . مناطق أخرى حول العامل

 . 2016نيسان /نشر الدليل يف أبريل ومن املتوقع. يكولوجي يف مصايد األمساكالنظام اإل

 

 دور الفرع واملساعدة الفنية

 

ومن ثم جرى اختبار . نونيني بتوجيه من الفرعللدليل فريق من االستشاريني القا األوليةقام بإعداد املسودات  -45

 . الدليل ميدانيًا من قبل الفرع يف سياق مشروع للمساعدة التشريعية مليامنار

 

  

                                        
 http://www.fao.org/3/a-y4470e/index.htmlمتاحة على املوقع   19

 http://www.fao.org/3/a-i1146e/index.htmlمتاحة على املوقع   20
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 التعاون/الشركاء

 

 األعماليف  األعضاءوتواصل الفاو التعاون مع . وقد متت صياغة الدليل بالتعاون الوثيق بني الفرع واإلدارة -46

 . يكولوجي يف مصايد األمساكج النظام اإلاجلارية لتنفيذ نه

 

 مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات  -3
 

 معلومات أساسية

 

وتساعد تشريعات املبيدات . بوسع مبيدات اآلفات التسبب بأضرار فادحة يف صحة البشر واحليوان والبيئةو -47

يدات عرب تنظيم إنتاج املبيدات واعتمادها وتوزيعها احلكومات على التحكم باآلثار القصرية والطويلة األجل للمب

 . واستخدامها

 

الفاو ومنظمة الصحة العاملية اخلطوط التوجيهية للتشريعات بشأن  أطلقت، 2015تشرين الثاني /يف نوفمربو -48

ومن ثم  1985عام  مبيدات اآلفات دعمًا لتنفيذ مدونة السلوك الدولية حول إدارة املبيدات اليت متت املصادقة عليها يف

وقد وافق االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية . 2013جرى تنقيحها بنسخة حمدثة وافق عليها مؤمتر الفاو يف عام 

 . والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة املبيدات على اخلطوط التوجيهية الفنية

 

لقة باملبيدات تساعد البلدان واجلهات املنظمة على صياغة واخلطوط التوجيهية املعتمدة حديثًا للتشريعات املتع -49

وهى تشرح بالتفصيل عناصر اإلطار القانوني  21.دورة حياة املبيد لتشريعات حول املبيدات اليت تتحكم بكافة مراح

ت على مبيدات اآلفا أوالوطين السليم للمبيدات وهي مبثابة نقطة مرجعية للحكومات اليت تقوم باستعراض التشريعات 

 .صياغة تشريعات جديدة

 

 دور الفرع واملساعدة الفنية

 

وقد أعد املسودة األوىل موظف سابق يف الفرع . اضطلع الفرع بصورة وثيقة يف صياغة اخلطوط التوجيهية -50

نقيح وقد مت ت 22."تصميم تشريع ملبيدات اآلفات"للفرع واليت حتمل العنوان  97باالرتكاز على الدراسة التشريعية رقم 

وقد أدرجت أقسام جديدة بناء على اخلربة  2013هذه املسودة مع مراعاة النسخة املنقحة ملدونة السلوك العائدة لعام 

 .امليدانية ومساهمات من الوحدات الفنية
 

                                        
 http://www.fao.org/3/a-i5008e.pdfمتاحة على العنوان التالي   21

 HTM.00e1467a/e1467a/010/docrep/org.fao.www://http متاحة على العنوان التالي  22

http://www.fao.org/docrep/010/a1467e/a1467e00.HTM
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يف املستقبل سوف يقوم الفرع بدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية من خالل مشاريعه اخلاصة باملساعدة التشريعية و -51

 . ا يف ذلك املشاريع اإلقليمية اجلارية اخلاصة باملبيدات يف أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية واحمليط اهلادئمب

 

 التعاون/الشركاء

 

إن اخلطوط التوجيهية هي مثرة التعاون بني الفرع والفريق املعين باحلد من خماطر اآلفات واالجتماع املشرتك  -52

كما أن وحدات برنامج األمم املتحدة للبيئة . اعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة املبيداتبني منظمة األغذية والزر

 . اليت تتناول التشريعات بشأن املواد الكيميائية قد ساهمت هي أيضًا يف صياغة أجزاء خمتلفة

 

 األنشطة املبلغ عنها سابقًا املعلومات عنآخر    -هاء

 

بتسليط الضوء على عمله حول  23 2014تشرين األول /ري املرفوع إىل اللجنة يف أكتوبرقام الفرع يف تقريره األخ -53

دليل قانوني على الزراعة التعاقدية ودعمه ملبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع وملشروع يف جزر 

 . سالمة األغذية وصحة احليوانو اتالقمر يرمي إىل تعزيز أطرها التنظيمية الوطنية من أجل محاية النبات

 

 التعاقدية الزراعة بشان القانوني الدليل  -1

 

بغية توسيع نطاق وفوائد الدليل القانوني بشأن الزراعة التعاقدية الذي اشرتك يف صياغته كل من املعهد  -54

، يدعم الفرع 2015متوز /الدولي لتوحيد القانون اخلاص والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وأطلق يف يوليو

وقد تلقت الفاو منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم إعداد . األنشطة الرامية إىل نشر رسائل الدليل وتوصياته

داد استمارات للعقود القياسية مع املعهد الدولي للتنمية املستدامة وإجراء البحوث بشأن متكني األطر عأدلة مبسطة وإ

 .لزراعة التعاقدية املنصفةالقانونية ل

 

 دعم مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع  -2

 

شعبة عقب جناح مشروع دعم مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع قام الفرع بالتعاون مع  -55

والتغذية ة والبحر الكارييب بنشر دراسة عن األمن الغذائي واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتيني اقتصاديات التنمية الزراعية

                                        
 CCLM 99/9الوثيقة   23
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وسوف ينشر دراسة عن التشريعات بشأن  2015يف أمريكا الوسطى باعتبارها هي دراسة حول احلق يف الغذاء يف عام 

 2016.24األغذية والتغذية املدرسية يف أمريكا الالتينية كدراسة قانونية يف عام 

 

 طنية يف احتاد جزر القمراملساعدة الفنية الو  -3

 

ساعد الفرع بنجاح احتاد جزر القمر يف وضع إطار تنظيمي وطين يتعلق بتيسري التجارة الدولية للسلع الزراعية  -56

وهو حاليًا قيد  اتوقد مت إعداد مشروع قانون وطين حلماية النبات. اتمع محاية صحة البشر واحليوانات والنبات

ت جمموعة من تسعة تنظيمات تعنى بالشهادات الصحية للمنتجات السمكية إىل احلكومة من كما رفع. مراجعة الربملان

وحاملا سيدخل هذا النظام التنظيمي الشامل حيز التنفيذ سوف يؤدي دورًا حيويًا يف تعزيز مصداقية نية . أجل اعتمادها

 .وق االحتاد األوروبي للمنتجات السمكيةهذه الدولة اجلزرية الصغرية النامية باالمتثال للظروف الضرورية لدخول س

 

 اإلجراءات اليت يقرتح اختاذها من جانب اللجنة   -رابعا

 

 .إن اللجنة مدعوة للنظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وتقديم تعليقات بشأنها حبسب ما تراه مناسبًا -57

                                        
 Análisis de la legislación en materia de seguridad alimentaria y nutricional – El Salvador, Guatemala, Honduras y. 2015الفاو.   24

Nicaragua.  .)الفاو )ستنشر قريبًاAnálisis de marcos jurídicos en alimentación escolar y compra directa de la agricultura 

familiar en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua . الدراستان متاحتان من خالل موقع مكتب الشؤون القانونية 

http://www.fao.org/legal/publications/legal-و  publications/en/-http://www.fao.org/legal/publications/partner)على اإلنرتنت 

papers/en/papers/en/-http://www.fao.org/legal/publications/legal .)على التوالي 

http://www.fao.org/legal/publications/partner-publications/en/
http://www.fao.org/legal/publications/legal-papers/en/
http://www.fao.org/legal/publications/legal-papers/en/
http://www.fao.org/legal/publications/legal-papers/en/
http://www.fao.org/legal/publications/legal-papers/en/

