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لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
الدورة الرابعة بعد المائة
روما 15-13 ،مارس/آذار

2017

أنشطة فرع قانون التنمية – تقرير إعالمي
أوالً – مقدمة
دورهتا التاا للعة والتس للعني املنعقدة يف عام
تس لللمت انة ال للتون الدا للتورية والقانونية لالل نة
-1
معلومات عن أن ل ل للقة فر قانون التنمية التابع ملكتب ال ل ل للتون القانونية وأور ل ل للت الل نة يف تقرير تل الدورة وار ل ل لللة
تزويدها يف دوراهتا املقبلة بالتقارير اإلع مية عن األن ل للقة الل يضل للقلع وا فر قانون التنمية .ومتاشل للياه مع هذه التورل للية
دورهتلا الاللانيللة
توفر هللذه الوثيقللة املعلومللات عن بعض أن ل ل ل ل ل ل لقللة فر قللانون التنميللة منللذ رفع آ ر تقرير إىل الل نللة
بعد املائة يف عام .2016
2014

ثانياً – األنشطة والمبادرات منذ الدورة الثانية بعد المائة
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
اضل ل ل للقلع فر قانون التنمية موعة واال ل ل للعة من األن ل ل ل للقة منذ أن رفع تقريره األ ري إىل الل نة يف مار آ ار
-2
 .2016وتسلط هذه الوثيقة الضوء على جماالت العمل ااديدة لفر قانون التنمية.

ألف – المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة
-1

معلومات أساسية

تندرج األغذية والزراعة يف قة التنمية املس ل ل للتدامة لعام  2030ل" قة عام  "2030بص ل ل للفتها عنار ل ل للر متكينية
-3
للتنميللة املسل ل ل ل ل ل لتللدامللة .وتتخقى الغللايللات املتعلقللة بواليللة منظمللة األغللذيللة والزراعللة لاملنظمللة هللدا التنميللة املسل ل ل ل ل ل لتللدامللة 2
"القض للاء على ااو وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسّل لنة وتعزيز الزراعة املس للتدامة" لتمس عملياه مجيع أهداا التنمية
املستدامة السبعة ع رة ل"أهداا التنمية املستدامة" .
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على
اإلنرتنت على العنوان التايلwww.fao.org :
MS567/A
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وبتفويض من اامعية العامة لألمم املتحدة وافقت الل نة اإلحص ل ل ل ل ل للائية لألمم املتحدة يف مار آ ار
-4
على إطار متشرات عاملي ي مل  230متشرا متقتا لررد التقدم احملرز حنو حتقيق املقارد ال ل ل ل ل 169املتصلة بأهداا التنمية
املستدامة السبعة ع رة .وتع ّد املنظمة الوكالة الراعية لل ل ل 21من املتشرات الل ل ل 230لاملتعلقة بأهداا التنمية املستدامة  2و5
و 6و 12و 14و 15ووكالة مس للامهة يف أربعة إض للافية ربا يمهز أمهية األغذية والزراعة املركزية يف قة عام  .2030ويدعم
فر قانون التنمية قيا إثنني من هذه املتش ل لرات :لأ املس ل للاواة بني اانس ل للني يف ملكية األراض ل للي ول حف احمليقات
ومواردها وااتخدامها ب كل مستدام.
2016

-2
(أ)

هدف التنمية المستدامة  – 5المؤشر -5أ( 2-المساواة بين الجنسين في ملكية األراضي والسيطرة عليها)

مقدمة
هدا التنمية املستدامة  5هو" :حتقيق املساواة بني اانسني ومتكني كل النساء والفتيات" .ويهدا املقصد -5أ

-5
إىل "ختويل املرأة حقوقا متس للاوية يف املوارد االقتص للادية وكذل إمكانية حص للو ا على حق امللكية والتص للرّا يف األراض للي
وغريها من املمتلكات وعلى اخلدمات املالية واملرياث واملوارد القبيعية وفقاه للقوانني الوطنية" .ويقا هذا املقص ل ل ل ل للد من
قيا التقدم احملرز على متشرين:
املتشر -5أ:1-

"لأ نس ل للبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراض ل للي زراعية أو لديهم حقون مض ل للمونة يف األراض ل للي الزراعية لمن
أرل جمموعة السكان الزراعيني حبسب نو اانس
ل حصة املرأة بني امل ك أو أرحا احلقون يف األراضي الزراعية وحبسب نو احليازة".
املتشر -5أ:2-

"نس ل للبة البلدان الل يكفل فيها اإلطار القانوين ل ا يف ل القانون العريف للمرأة املس ل للاواة يف احلقون يف ملكية
األراضي و أو السيقرة عليها".
ويستند املتشر -5أ 2-إىل أداة التقييم القانونية حليازة األراضي املنصفة لك اانسني اخلارة باملنظمة .وتتألف
-6
أداة التقييم القانونية من  30متشرا يقيسون تقور خمتلف التدابري الت ريعية الل يتم النظر فيها لتعزيز املساواة حبكم القانون
بني الرجل واملرأة فيما يتعلق حبيازة األراضللي .وتسللتفيد أداة التقييم القانونية ب للكل ان من اتفاقية القضللاء على مجيع
أشللكا التمييز ضللد املرأة واخلقوت التوجيهية القوعية ب للأن احلوكمة املسللتولة حليازة األراضللي ومصللايد األ اك والغابات
ضمن إطار األمن الغذائي الوطين ل"اخلقوت التوجيهية القوعية" .
ولن يُقلب من الدو تقدمي التقارير عن مجيع املتشل ل ل ل ل ل لرات الا ثني ألداة التقييم القانونية .وتقوم املنظمة بتقوير
-7
بدائل مت تصللميمها اللتقات تدابري ارللة وإر ل حات رئيسللية تعزز املسللاواة يف التمتع حبقون حيازة األراضللي بني الرجا
والنساء .وتغقي البدائل الل ايُقلب من الدو رفع التقارير ب أهنا األبعاد اخلمسة التالية:


التزامات امليزانية لتعزيز احلقون املتساوية للمرأة فيما يتعلق لكية و أو التصرا باألراضي
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محاية حقون املرأة يف نظم حيازة األراضي العرفية
التس يل امل رتك
موافقة الزوج أو ال ري قبل بيع امللكية أو نقلها
املساواة بني اانسني يف املرياث.

وأحد التحديات القانونية الرئيسية مع املتشر هو إدراج القانون العريف .فبحكم طبيعته القانون العريف غري مدون
-8
وليس موحداه يف أي بلد من البلدان .وا ل لليكون النها الواجب اختا ه والذي يس ل للتفيد من أداة التقييم القانونية النظر يف
االعرتاا القانوين بالقوانني العرفية وما إ ا كان يوفر هذا االعرتاا محاية ملصاحل املرأة يف األراضي.
ووقت كتابة هذه الوثيقة من غري املتكد كيف ايتم تس يل التقدم احملرز حتت إطار املتشر -5أ 2-على ابيل
-9
املاا ما إ ا كان جيب إحراز تقدم من قبل دولة ما ب ل ل للأن مجيع البدائل أو غالبيتها .وإن الص ل ل للياغة الدقيقة ذه البدائل
جارية واللتحا على الل نة اإلحصللائية لألمم املتحدة يف مقلع عام  2017الختا قرار ب للأهنا جنباه إىل جنب مع منه ية
اإلب غ املقدمة.

(ب) دور فرع قانون التنمية والمساعدة الفنية
 -10دعم فر قانون التنمية تقوير أداة التقييم القانونية واملتش ل للر -5أ 2-والبدائل وكذل املنه يات ات الص ل لللة.
وا ل لليدعم فنياه اال تبار امليداين للمنه يات وإعداد مواد تنمية القدرات .ومن املتوقع أن لس ل للن التقدم احملرز على املتش ل للر
.5أ 2.من حقون املرأة عملياه حبسب قيااها من قبل املتشر -5أ.1-

(ج) الشركاء/التعاون
 -11يعمل فر قانون التنمية ب كل وثيق مع الفريق املعين بقاعدة البيانات عن املساواة بني اانسني واحلقون املتعلقة
باألراضلي يف شلعبة التنمية االجتماعية واملتالسلات الريفية وهو الفريق الذي شلر يف أداة التقييم القانونية ودعا إىل إدراج
متشر حقون ملكية األراضي للمرأة يف عملية هدا التنمية املستدامة.
 -12ويف ال لليان أهداا التنمية املسل للتدامة يعمل فر قانون التنمية ب ل للكل وثيق أيض ل لاه مع شل للعبة اإلحصل للاء وفريق
حيازة األراضي يف مكتب الدعوة وال راكات وتنمية القدرات لوحدة حيازة األراضي .
هدف التنمية المستتتدامة  – 14المؤشتتر ( 1-6-14تنفيذ الصتتكوا الدولية لمكاف ة الصتتيد اير القانوني
-3
دون إبالغ ودون تنظيم) والمؤشتتر -14ب (اعتماد وتنفيذ الستتياستتات القانونية التنظيمية ،و/أو األؤر المؤس تستتية
لمصايد األسماا الصغيرة ال جم)

(أ)

مقدمة

 -13هدا التنمية املستدامة  14هو" :حف احمليقات والبحار واملوارد البحرية وااتخدامها على حنو مستدام لتحقيق
التنمية املسللتدامة" .واملنظمة هي الوكالة الراعية خلمسللة من أرللل املقارللد الع للرة دا التنمية املسللتدامة  .14والليقيس

املتش ل لران  1-6-14و-14

على التوايل التقدم احملرز من

الت ل لريعات لتنفيذ الص ل للكوك الدولية ملكافحة الص ل لليد
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غري القانوين دون إب غ ودون تنظيم ول عرتاا حبقون مصايد األ اك الصغرية احل م يف الورو إىل املوارد البحرية ومحاية
ااتخدام نتائا ااتبيان لألعضاء على اإلنرتنت ملراجعة تنفيذ مدونة السلوك ب أن الصيد الرشيد
هذه احلقون .ومن
ل"املدونة" والصكوك ات الصلة اتحصل املنظمة على املعلومات حو كيف وضعت ونفذت الدو الت ريعات اخلارة
كافحة الصيد غري القانوين دون إب غ ودون تنظيم واالعرتاا صايد األ اك الصغرية احل م ومحايتها.

(ب) دور فرع قانون التنمية والمساعدة الفنية
 -14يتعاون فر قانون التنمية مع إدارة مص ل ل ل للايد األ اك وتربية األحياء املائية ملعااة املتشل ل ل ل لرين  1-6-14و-14
ورئيس فر قانون التنمية هو أحد جهات االتصا يف املنظمة لتنسيق العمل على املتشر  1-6-14امل رتك بني الوكاالت
ودا ل املنظمة.
 -15اللاهم فر قانون التنمية بااللتعراك وتكييف االلتبيان على اإلنرتنت للمدونة لضللمان أن األعضللاء بإمكاهنم أن
يقدموا التقارير عن وض ل ل ل ل ل للع وتنفيذ أطر قانونية ملكافحة الص ل ل ل ل ل لليد غري القانوين دون إب غ ودون تنظيم واالعرتاا حبقون
مص للايد األ اك الص للغرية احل م يف الور للو إىل املوارد البحرية ومحاية هذه احلقون .ويعمل فر قانون التنمية على وض للع
دليل ت لريعي ملصللايد األ اك الصللغرية احل م بالتعاون مع ال للعب الفنية األ رى .والليتم االلتخدام ل جنباه إىل جنب
مع االاتبيان على االنرتنت كأداة لتوفري التقييم النوعي عن أداء األعضاء للمتشر . -14

(ج) الشركاء/التعاون
 -16يعمل فر قانون التنمية ب كل وثيق مع إدارة مصايد األ اك وتربية األحياء املائية وال ايما مع فر السيااات
واالقتصل للاديات واملتا ل لسل للات يف هذا السل لليان .ويسل للتند التعاون فيما يتعلق باملتشل للر  1-6-14لتنفيذ الصل للكوك الدولية
ملكافحة الصلليد غري القانوين دون إب غ ودون تنظيم على التعاون القائم لدعم تنفيذ االتفان ب للأن التدابري الل تتخذها
دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إب غ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه .وأما التعاون ب أن املتشر  -14فهو
امتداد لعمل فر قانون التنمية مع فر الس للياا للات واالقتص للاديات واملتا ل لس للات ب للأن اخلقوت التوجيهية القوعية املعنية
صايد األ اك الصغرية احل م.
 -17ويتعاون فر قانون التنمية مع ش ل ل للعبة االحص ل ل للاء من حيى تنس ل ل لليق العمل على املتش ل ل ل لرات على نقان املنظمة
ا يف ل فيما يتعلق باملتش ل ل ل ل ل للرات الل تس ل ل ل ل ل للاهم املنظمة يف العمل عليها وهي يف رعاية وكاالت األمم املتحدة األ رى
لمال شعبة األمم املتحدة املعنية باحمليقات وقانون البحار فيما يتعلق باملتشر -14ج .
(باء)
-1

مقاومة مضادات الميكروبات
معلومات أساسية

 -18ي ار قاومة مضادات امليكروبات إىل الكائنات الدقيقة – البكترييا والفقريات والفريواات والقفيليات – الل
اكتسبت مقاومة ملضادات امليكروبات .وتتضمن تداعيات ل الع ز عن ع ج اإلرابات ب كل ناجح ربا يتدي إىل
تفاقم املرك أو حىت الوفاة .كما أن ل يتدي أيض لاه إىل اخلسللائر يف اإلنتاج وتداعيات الللبية على اللبل كسللب العي
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التكيف امليكرويب مع البيئة احمليقة
واألمن الغذائي 1.ويف حني أنه ميكن أن حتدث هذه الظاهرة ب كل طبيعي من
فإهنا قد تفاقمت بس للبب االا للتعما غري امل ئم واملفرت ملض للادات امليكروبات .وت للمل العوامل الل ا للامهت يف مقاومة
مضادات امليكروبات األطر التنظيمية الضعيفة واالاتخدامات غري الع جية ملضادات امليكروبات.
 -19ويدعو القرار  2015 4الذي اعتمده متمتر املنظمة يف دورته التاا للعة والا ثني ليونيو حزيران  2015األعض للاء
واملنظمة إىل معااة ااوانب املتعددة للح ّد من تأثري ومس ل ل ل ل للامهة ققاعي األغذية والزراعة يف اخلقر الذي ت ل ل ل ل للكله مقاومة
مضادات امليكروبات على الصحة العامة وا مة األغذية .وهو يرحب باعتماد مجعية الصحة العاملية "خلقة العمل العاملية
ب ل ل ل ل ل للأن مقاومة مض ل ل ل ل ل للادات امليكروبات" لالقرار  7-68املعتمد يف مايو أيار  2014والذي يدعو إىل تعزيز التعاون بني
املنظمة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية ملعااة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات يف ايان هنا
2
"رحة واحدة".
 -20وقد وضل ل ل للعت املنظمة قة عمل حمددة لتوجيه عملها ب ل ل ل للأن مقاومة مضل ل ل للادات امليكروبات بالتعاون مع منظمة
الص ل للحة العاملية واملنظمة العاملية لص ل للحة احليوان .وتركز إحدى الركائز األربعة خلقة عمل املنظمة على "تعزيز احلوكمة املتعلقة
3
بااتخدام مضادات امليكروبات ومقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة" وتسلط الضوء على أمهية الت ريعات.
-2

دور فرع قانون التنمية والمساعدة الفنية

 -21ي ل للمل تنظيم اا ل للتخدام مض ل للادات امليكروبات عدة ققاعات ترتاوح من اإلنتاج واالا ل للترياد وتوزيع واا ل للتخدام
مضل ل للادات امليكروبات إىل خملفات مضل ل للادات امليكروبات يف األغذية وتص ل ل لريف املخلفات يف البيئة .وت ل ل للكل التقورات
العلمية املس ل ل للتمرة املتعلقة قاومة مض ل ل للادات امليكروبات والنقان الواا ل ل للع للم االت التنظيمية حتدياه فريداه من نوعه عند
الت ريعات .ويضمن دور
معااة القضايا املتعلقة قاومة مضادات امليكروبات وااتخدام مضادات امليكروبات من
فر قانون التنمية يف االضللق بتحليل قانوين ب للأن املسللائل الل تد ل ضللمن والية املنظمة وتقدمي املسللاعدة القانونية
لألعضاء بناء على طلبهم وضعه من الناحية االارتاتي ية لتقدمي امل ورة القانونية عمه ققاعات متعددة ت ارك يف مسألة
مقاومة مضادات امليكروبات وااتخدام مضادات امليكروبات.
 -22وبورل للفه عض ل لوا يف مجاعة العمل امل ل للرتكة بني اإلدارات املعنية قاومة مضل للادات امليكروبات ال للاهم فر قانون
التنمية يف رياغة قة عمل املنظمة ب أن مقاومة مضادات امليكروبات فض ه عن وثائق أ رى ات رلة.
 1تقدر التداعيات الص ل ل للحية والتكاليف االقتص ل ل للادية النامجة عن مقاومة مض ل ل للادات امليكروبات بوفاة  10مليون نسل ل للمة ال ل للنوياه وبا فاك الناتا احمللي
اإلمج للايل الع للاملي بنس ل ل ل ل ل ل لب للة ترتاوح بني  2و 3.5يف امل للائ للة أو م للا يع للاد  100تريليون دوالر أمريكي حبلو ع للام  2050لأنظر O'Neill O.J., 2014:
. Antimicrobial Resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nations. The Review on Antimicrobial Resistance
علماه أنه ال ميكن التنبت بالتداعيات الفعلية ملقاومة مضادات امليكروبات لأنظر Smith R. and Coast J., 2013: The true cost of antimicrobial
. resistance. BMJ 346, f1493
 2يف  21ال للبتممه أيلو  2016اعتمد اجتما اامعية العامة لألمم املتحدة الرفيع املسل للتوى ب ل للأن مقاومة مضل للادات امليكروبات "اإلع ن السل للياال للي
يقر بدور املنظمات احلكومية الدولية ات الصل لللة و ارل للة منظمة
الجتما اامعية العامة الرفيع املسل للتوى املعين قاومة مضل للادات امليكروبات" الذي ّ
الصحة العاملي ة ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان يف االات ابة لتحديات مقاومة مضادات امليكروبات.
 3للمزيد من التفاريل أنظر http://www.fao.org/3/a-mp128e.pdf
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 -23وباإلض ل ل للافة إىل ل ينفذ فر قانون التنمية م ل ل للاريع ميدانية تعا مقاومة مض ل ل للادات امليكروبات واا ل ل للتخدام
مض للادات امليكروبات يف أفريقيا وآا لليا و ل بالتعاون الوثيق مع املنظمة العاملية لص للحة احليوان ومنظمة الص للحة العاملية.
وايتم توايع نقان هذا العمل إىل األمريكيتني.
-3

الشركاء/التعاون

 -24تركز منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية على تنسيق األن قة ا يف
ل فيما يتعلق بتنفيذ امل ل ل للاريع فض ل ل ل عن وضل ل للع الصل ل للكوك والتوجيهات ااديدة .ويف هذا السل ل لليان يعزز فر قانون
التنمية تعاونه مع هذه املنظمات لتعزيز االتسللان يف معااة مسللألة مقاومة مضللادات امليكروبات وا ل ّد الف وة بني رللحة
اإلنسان وت ريعات القب البيقري ومصايد األ اك والزراعة.
(جيم) اإلدارة المستدامة لل ياة البرية
-1

معلومات أساسية

 -25تتدي إمكانية الور للو النس للبية والقدرة على حتمل تكاليف اللحوم المهية لس للكان املناطق احلضل لرية إىل اإلفرات
يف اال ل ل للتغ موارد احلياة المهية .وباإلضل ل ل للافة إىل ل يتم حتويل املزيد من املوائل القبيعية إىل اال ل ل للتخدامات أ رى مال
الزراعة .وتس ل للتنزا هذه العوامل موارد احلياة المهية حبيى ت تعد تلعب احلياة المهية أدوارها البيئية األا ل للاا ل للية لمال ن ل للر
البذور وتدوير املغذيات  .وع وة على ل تفقد األا ل ل ل ل للر الريفية دمة إيكولوجية حيوية بالنس ل ل ل ل للبة لتغذيتهم وا ل ل ل ل للبل
عي ل ل ل للهم وهويتهم الاقافية .ويتزايد انعدام األمن الغذائي والتغذوي كما تتزايد الصل ل ل ل لراعات بني اإلنس ل ل ل للان واحلياة المهية
واملخاطر على رل ل ل ل للحة احليوان واإلنسل ل ل ل للان آ ذة يف االرتفا  .ويف العديد من البلدان هذه هي نتائا األطر القانونية غري
الفعالة وقدرات اإلنفا احملدودة.
-2

دور فرع قانون التنمية والمساعدة الفنية

 -26يتعاون فر قانون التنمية يف برناما اإلدارة املس ل ل ل ل ل للتدامة للحياة المهية وهي مبادرة هتدا إىل التوفيق بني احلياة
المهية واألمن الغذائي .ويسعى المهناما إىل تعزيز االاتغ املستدام والقانوين للحيوانات المهية القادرة على الصمود .وإن
اإلدارة املسل ل ل للتدامة للحياة المهية هي مبادرة يف إطار اا ل ل ل لرتاتي ية املفوضل ل ل للية األوروبية للحفاظ على احلياة المهية "أكمه من
الفيلة :املد ت لنها االحتاد األورويب االالرتاتي ي للحفاظ على احلياة المهية يف أفريقيا" .وتركز املبادرة على عدد حمدود
من املناظر القبيعية األاللااللية للحفاظ عليها يف أفريقيا مت ا تيارها لتغقية أكمه تنو بيولوجي ربكن والا لتهداا األنوا
الرمزية األاااية للنظم اإليكولوجية القبيعية ا امة للتنو البيولوجي العاملي.
 -27ويقود فر قانون التنمية العمل يف هذا السلليان لتعزيز األطر املتا لسللية والقانونية الل هتدا إىل دعم االاللتغ
املس للتدام "لألنوا المهية القادرة على الص للمود يف وجه الص لليد المهي والبحري" وللحفاظ على األنوا احملمية و أو املهددة
باالنقراك .وا ل ل ل ل ل لليوفر فر قانون التنمية اخلمهة القانونية التقنية الل هتدا إىل تأمني حقون احليازة ومحاية احلياة المهية
وتنظيم األاوان والت ارة واختا تدابري الصحة احليوانية وا مة األغذية.
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الشركاء/التعاون

 -28ا لليتم تنفيذ برناما اإلدارة املس للتدامة للحياة المهية من قبل جمموعة تض للم املنظمة ومركز التعاون الدويل للبحوث
الزراعية من أجل التنمية ومركز البحوث احلرجية الدولية ومجعية احلفاظ على احلياة المهية.
(دال) الموقع الشت ت تتبكي الجديد لقاعدة بيانات التش ت ت تريعات الوؤنية واالتفاقات الدولية بشت ت تتأن األاذية وال راعة
والموارد الطبيعية المتجددة واعتماد النظام الرقمي للمواد التاريخية
-1

قاعدة بيانات التشريعات الوؤنية واالتفاقات الدولية بشأن األاذية وال راعة والموارد الطبيعية المتجددة

 -29مت ل ل للياه مع واليتها الدال ل للتورية منذ إن ل ل للائها يف عام  1945مجعت منظمة األغذية والزراعة ون ل ل للرت املعلومات
القانونية واملعلومات عن احلوكمة والس للياا للات املتص لللة باألغذية والزراعة وإدارة املوارد القبيعية 4.ومن عام  1954إىل عام
 1994ن ر املكتب القانوين "ت ريعات األغذية والزراعة" وهي ن رة انوية جتمع الت ريعات ا امة واملبتكرة والتوضيحية.
ويف عام  1995مت اال للتبدا دمة املعلومات هذه بقاعدة بيانات الت ل لريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ب ل للأن األغذية
والزراعة واملوارد القبيعية املت ددة وهي مسل للتود على اإلنرتنت للت ل لريعات والسل للياال للات الوطنية يهتم فر قانون التنمية
بصل ل لليانته 5 .وباإلضل ل للافة إىل كونه مصل ل للدرا للمعلومات املتعددة الققاعات تُسل ل للتخدم بيانات هذه القاعدة من قبل املواقع
وقواعد البيانات األ رى الل تديرها املنظمة وال ا ل ل ل ل ل لليما تل الل تركز على جماالت حمددة مال منص ل ل ل ل ل للة املعرفة الرعوية
7
اخلارة باملنظمة 6ومنصة املعرفة املتعلقة بالزراعة اإليكولوجية اخلارة باملنظمة.
 -30وتوفر قاعدة بيانات الت ل ل ل ل ل لريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ب ل ل ل ل ل للأن األغذية والزراعة واملوارد القبيعية املت ددة
الور ل للو إىل  135 000ال ل ل ل مع ملخص ل للات مع فهرا ل للة معلومات ونص ل للون كاملة للص ل للكوك ات الص ل لللة .ويف عام
 2016متت إض للافة ما يقار  10 400مد ل جديد 9 750 :قانونا وتنظيما و 507ا للياا للة وطنية و 140اتفاقا ثنائيا
و 3داللاتري .وقد االلتخدم ما يقار  470 000مسللتخدم قاعدة البيانات يف عام  2016حبيى ورللل عدد االط على
الصفحات إىل .1 174 335
 -31وأطلق موقع جديد لقاعدة بيانات الت ريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ب أن األغذية والزراعة واملوارد القبيعية
املت ددة يف عام  .2016وبدعم من ش للعبة تكنولوجيا املعلومات ومكتب االتص للاالت يف املنظمة مت تبس لليط املوقع وجعله
أيسر ااتخداما بالنسبة للمستخدمني ومت توفري وظائف حبى بديهية توجد عادة يف حمركات البحى على اإلنرتنت .كما
تس للهل املنص للة ااديدة أيضل لاه ترتيبات تباد البيانات مع ال للركاء اخلارجيني .وجتدر اإلش للارة إىل أن البنية التحتية ااديدة
تس ل للمح بعملية إدراج ا ل لللس ل للة بني الت ل ل لريعات من قاعدة بيانات الت ل ل لريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ب ل للأن األغذية
 4يف عام  1948نُقلت مهام وأرل ل ل للو املعهد الدويل للزراعة إىل املنظمة ا يف ل املعلومات اإلحصل ل ل للائية عن الزراعة واملنت ات الزراعية الل مجعها
املعهد الدويل للزراعة.
5
6
7

www.fao.org/faolex
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/knowledge-repository/legislation/en/
http://www.fao.org/agroecology/policies-legislations/en/
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والزراعة واملوارد القبيعية املت ددة وقاعدة البيانات "إيكوليكس" وهي قاعدة بيانات ب ل ل ل ل ل للأن الص ل ل ل ل ل للكوك القانونية البيئية
ي ارك بإدارهتا فر قانون التنمية واالحتاد العاملي لصون القبيعية وبرناما األمم املتحدة للبيئة.8
-2

اعتماد النظام الرقمي للمواد التاريخية

 -32ألكار من  40عاماه مجع املكتب القانوين الت ل ل ل ل لريعات الوطنية س ل ل ل للاعدة من األعض ل ل ل للاء و ل وفقاه ملتقلبات
اإلب غ وجب املادة  11ل 1من دال ل ل للتور منظمة األغذية والزراعة .ومن أجل احلفاظ على هذا األرشل ل ل لليف الذي يوجد
حالياه إما يف ش ل ل للكل ورقي أو على بقاقات جمهرية لميكروفي غري قابلة للقراءة مت حتويل ما يقار  850 000ر ل ل للفحة
إىل ال ل ل ل ل ل للكل الرقمي .وا دا هو احلفاظ على هذه املعلومات التار ية وإتاحتها يف قاعدة بيانات تار ية للمتر ني
والباحاني القانونيني والباحاني وغريهم ربن قد يكون عندهم اهتمام يف هذه املواد.

ثالثاً – اإلجراء المقترح اتخاذه من قبل اللجنة
-33
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إن الل نة مدعوة إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وتقدمي التعليقات ب أهنا حبسب ما تراه منااباه.

www.ecolex.org

