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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 الدورة التاسعة بعد المائة

 2019أكتوبر/تشرين األول  23-21روما، 

 تقرير إعالمي –أنشطة فرع قانون التنمية 
 

 مقدمة - أوالً 
 
الدســــــتورية والقانونية (اللجنة) تقّدم بشــــــكل منتظم، منذ دورهتا الســــــابعة والتســــــعني اليت  الشــــــؤونما فتئت جلنة  -1

، حملة عامة عن األنشــطة اليت يضــطلع هبا فرع قانون التنمية التابع ملكتب الشــؤون 2013انعقدت يف أكتوبر/تشــرين األول 
رة معلومات عن بعض املســــــــــــــتجدات اليت حصــــــــــــــلت امللقاة على عاتق املنظمة. وتعرض هذه املذك للواليةالقانونية داعما 
فرع قانون التنمية منذ التقرير األخري الذي رفعه إىل اللجنة خالل دورهتا الســــــــادســــــــة بعد املائة اليت  نفذهاواألنشــــــــطة اليت 

 .2018عقدت عام 
 

 منذ انعقاد الدورة األنشطة المنفذة والنتائج المحققة - اثانيً 
 السادسة بعد المائة للجنة

 
من األنشــــــطة املتفق  125اليت تتألف من  2019-2018يوشــــــك فرع قانون التنمية على إجناز خطة عمله للفرتة  -2

 عليها مع قادة الربامج االسرتاتيجية واملنفذة عرب خمتلف األقاليم على املستويات الوطنية واإلقليمية الفرعية والعاملية.
 

أبرز اإلجنازات اليت حّققها فرع قانون التنمية. كما تقدم موجزا وتســـــــــــــّلط هذه املذكرة الضـــــــــــــوء على اثنني من  -3
لة يف جماالت أخرى، مبا يف ذلك آخر املعلومات عن األنشــطة اليت ســبق ألهم املســتجدات والنتائج ذات الصــلة املســجّ 

 .اإلبالغ عنها
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 لبرلمانيين في مجالي األمن الغذائي والتغذيةادعم  - ألف
 
يشكل القضاء على اجلوع وسوء التغذية أحد األهداف العاملية اليت تصبو منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) إىل  -4

، ويف مبادرة حتدي القضـــاء التام على اجلوع 2ويف هدف التنمية املســـتدامة  1بلوغها. ويربز ذلك يف اهلدف االســـرتاتيجي 
ل للتنمية الزراعية يف أفريقيا ومبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مثل الربنامج الشـــــام ،وكذلك يف مبادرات إقليمية

 من اجلوع ومبادرة القضاء على اجلوع يف آسيا واحمليط اهلادئ.
 
قوانني وطنية، يف وضع أفضل للمسامهة يف حتقيق هذه األهداف، وضمان التنسيق  ويوجد الربملانيون، من خالل سنّ  -5

 ت الفاعلة أو القوانني اليت تعزز سبل العيش واألمن الغذائي والتغذية بطريقة مباشرة و/أو غري مباشرة.بني خمتلف اجلها
 
وتعمل املنظمة منذ عدد من الســــــــــــــنوات مع اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،  -6
من القوانني  20ارية على املســــــتوى اإلقليمي وســــــّن ما يزيد عن نتائج تشــــــريعية مهمة: وضــــــع أربعة قوانني إط تقحتقّ قد و 

 الوطنية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذوي.
 
فرعية،  ةوإقليميومثة جهود مماثلة جارية يف أفريقيا حيث دعمت املنظمة إنشــــــــــــاء منصــــــــــــات برملانية وطنية وإقليمية  -7
الغذائي والتغذية، والتحالف الربملاين لشــــــرق أفريقيا بشــــــأن األمن الغذائي يشــــــمل التحالف الربملاين األفريقي بشــــــأن األمن  مبا

مثل جيبويت ومدغشـــــــــــقر وســـــــــــرياليون وأوغندا. ونُفذت مشـــــــــــاريع  ،والتغذية والتحالفات الربملانية الوطنية يف عدد من البلدان
 .الالزمةلربنامج التعاون التقين هبدف تيسري تزويد هذه املنصات باملساعدة الفنية 

 
وأعدت املنظمة مواد لبناء القدرات وأتاحت التدريب، مبا يشــــــــــــــمل املســــــــــــــائل الفنية والقانونية، هبدف متكني  -8

الربملانيني من التكامل واختاذ إجراءات خبصــــــــــــــوص شــــــــــــــّىت القضــــــــــــــايا ذات الصــــــــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية يف جماالت 
لرقابة والتمثيل. ويف هذا الســـياق، أعد فرع قانون التنمية اختصـــاصـــهم، مبا يف ذلك ختصـــيص اعتمادات امليزانية ومهمات ا

ســبعة موجزات قانونية بالتعاون مع الوحدات الفنية املعنية وشــعبة الشــراكات. وينصــب تركيز هذه املوجزات اليت تتألف من 
على احلق يف غذاء كاٍف يف الدســـاتري والقوانني  ،األطر القانونية ذات الصـــلة باألمن الغذائي والتغذية نســـت صـــفحات ع

اإلطارية، واألغذية والتغذية يف املدارس، وحوكمة احليازة، واالســــــــــــــتثمار املســــــــــــــؤول يف الزراعة، والتغذية واحلد من الفقر. 
يف هذه اجملاالت  تربز الصــــكوك القانونية والســــياســــاتية الدولية واإلقليمية املطبقة، وأمهية الصــــكوك القانونية ومكوناهتا كما

مشــــــفوعة بأمثلة متعددة البلدان ونقاط عمل للربملانيني. وحىت اآلن، اســــــتخدم فرع قانون التنمية هذه املوجزات يف دورات 
 من الربملانيني على املستويني الوطين واإلقليمي. 250أكثر من نظمت لصاحل تدريبية 

 
اد الريفي والزراعة التابعة ملفوضـــــية االحتاد األفريقي، يســـــاند وظل فرع قانون التنمية، يف شـــــراكة مع إدارة االقتصـــــ -9

يلزم  جهوده الرامية إىل وضــــــع قانون منوذجي بشــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا، هبدف توفري ما الربملان األفريقي يف
 من توجيهات لوضع تشريعات وطنية بشأن األمن الغذائي والتغذية.
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 من أجل وضع تشريعات وطنية يف ،مثل جيبويت وأوغندا ،فرع قانون التنمية يدعم بلدانا وعالوة على ذلك، ظل -10
من  ما جتريه حالياهذه البلدان من إنشــــــــاء التحالفات الربملانية وتنمية القدرات فيتســــــــتفيد جمال األمن الغذائي والتغذية. و 

 عمليات تشريعية.
 

 المناخمساهمة فرع قانون التنمية في مجال تغير  - باء
 

وعمل كورونيفيا  13باتت األولوية املسندة لتغري املناخ والزراعة يف الساحة الدولية (انظر هدف التنمية املستدامة  -11
ة لذلك وكذلك املشـــــــــرتك بشـــــــــأن الزراعة الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشـــــــــرين) جلية اآلن. واســـــــــتجابً 

، 2017ا الســـــرتاتيجية املنظمة اخلاصـــــة بتغري املناخ لعام للمنظمة وتعزيزً  االســـــرتاتيجيلألولويات املوضـــــوعة ضـــــمن اإلطار 
ا لتوجيه الدعم القانوين الفين ا وعمليً توفر إطارا مفاهيميً  ،وضـــــــــــع فرع قانون التنمية اســـــــــــرتاتيجية حول القانون وتغري املناخ

للتصدي لتغري املناخ ولتحقيق أهدافها يف إطار اتفاق الذي يقدمه للبلدان، وكذلك لدعم ما تبذله هذه البلدان من جهود 
باريس من خالل ســـّن قوانني وإنشـــاء مؤســـســـات فعالة. ويف الوقت احلايل، جيري فرع قانون التنمية مناقشـــات مع البلدان 

الســــرتاتيجية، األعضــــاء املعنية والشــــركاء يف املوارد والوحدات الفنية يف املنظمة من أجل إطالق عدة أنشــــطة رائدة لتنفيذ ا
 ُوزعت على نطاق واسع. وسيستفيد تنفيذ االسرتاتيجية من املوارد القانونية الفنية اليت تعاجل أدناه.

 
قاعدة بيانات إلكرتونية تعكف على وضــــــــــــــعها  ")دواتاألجمموعة ("وتعترب جمموعة أدوات القانون وتغري املناخ  -12

 املناخ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة الكومنولث بالتعاون الوثيق مع حاليا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــأن تغري
املنظمة وعدد من املنظمات الدولية األخرى واخلرباء الوطنيني واملؤســــــــســــــــات البحثية. وتتضــــــــمن جمموعة األدوات جمموعة 

للتقييم القانوين متّكن من حتديد اجملاالت ميكن البحث فيها من القوانني املتعلقة بتغري املناخ والتشــــــــــــــريعات القطاعية وأداة 
اليت ميكن فيها تعزيز القوانني الوطنية. وبالتايل، فهي تســـاعد البلدان يف جهودها اهلادفة إىل صـــياغة تشـــريعات وســـياســـات 

قسم اخلاص وقوانني ملعاجلة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. وأخذ فرع قانون التنمية بزمام قيادة عملية وضع ال
 .2019بالزراعة يف جمموعة األدوات والذي عرض مؤخرا خالل مؤمتر بون لتغري املناخ الذي انعقد يف يونيو/حزيران 

 
املســــــــــــــامهات احملددة وطنيا اليت عرضــــــــــــــتها أغلبية األطراف يف اتفاق باريس.  وثيقةوتتبوأ الزراعة مكانة بارزة يف  -13

تغري املناخ يف الزراعة، وإدارة استخدام  حولة بشأن سّن تشريعات يوأصدر فرع قانون التنمية تكليفا بإجراء دراسة تشريع
الدويل ذات الصــــلة. وتقدم هذه  األراضــــي، وقطاعي الغابات ومصــــايد األمساك، يف ضــــوء اتفاق باريس والتزامات القانون

الدراســــــــــــــة حملة عامة عن األطر القانونية الدولية اليت حتكم تغري املناخ، وتعاجل كل قطاع من قطاعات األغذية والزراعة 
(احملاصــــيل والثروة احليوانية؛ واســــتخدام األراضــــي؛ والغابات، ومصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية). وتعترب هذه الدراســــة 

وىل التوجيهات القانونية الفنية بشـــأن جماالت ذات أمهية أســـاســـية بالنســـبة إىل التكيف مع تغري املناخ و/أو التخفيف من أ
 آثاره يف سياق والية املنظمة.
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ويف الوقت ذاته، يســـتمر فرع قانون التنمية يف إقامة عالقات فعالة مع شـــركاء املنظمة الداخليني، ال ســـيما شـــعبة  -14
أمهية وجود إطار قانوين مدى واملياه، ومن خالهلا، شــــــــــــــراكة املســــــــــــــامهات احملددة وطنيا. وأبرزت هذه اجلهود األراضــــــــــــــي 

ومؤســــــســــــي متكيين للتكيف مع تغري املناخ يف قطاع الزراعة، أدرج يف التقرير الذي قدمته املنظمة إىل اتفاقية األمم املتحدة 
 عملية كورونيفيا. ، يف ما خيص2019بشأن تغري املناخ يف مايو/أيار 

 
 المبادرات واإلنجازات والنتائج األخرى لفرع قانون التنمية - جيم

 برنامج املساعدة القانونية وبناء القدرات
 

ال وضـــــــــع التشـــــــــريعات بناًء على طلب يكمن جوهر عمل فرع قانون التنمية يف تقدمي املســـــــــاعدة القانونية يف جم -15
بة أن  ياق اإلطار البلدان. وتؤكد اخلربة املكتســــــــــــــ فعالية التشــــــــــــــريعات تتطلب أكثر من جمرد اعتماد قانون ما. ويف ســــــــــــــ

االسـرتاتيجي للمنظمة القائم على النتائج، ينبغي توفري املسـاعدة التشـريعية، اليت تقدم بناء على الطلب، من خالل برنامج 
 اسرتاتيجي خمّصص.

 
القانونية وبناء القدرات يهدف إىل دعم الدول األعضاء من ا لذلك، وضع فرع قانون التنمية برناجما للمساعدة وتبعً  -16

أجل اعتماد ُ�ج اســـــرتاتيجية طويلة األجل يف ما يتعلق باجلهود التشـــــريعية اليت تبذهلا ولتعزيز االتســـــاق، وهو ما يدعم بدوره 
املاحنة والشــركاء، املســاعدة الفنية . ويتيح هذا الربنامج، الذي يســتفيد من دعم اجلهات تهافعالية القوانني اليت تســّنها واســتدام

خاصـــــــــــة باألغذية والزراعة ويكفل حصـــــــــــول البلدان على الدعم الالزم لتعزيز قدراهتا على تنفيذ  فعالةلتصـــــــــــميم أطر قانونية 
ني التشــــريعات الوطنية، مبا يف ذلك االمتثال واإلنفاذ. كما يدمج الربنامج قضــــايا شــــاملة حيوية، مبا فيها املســــاواة بني اجلنســــ

 باألغذية والزراعة واملوارد الطبيعية. تتعلقوالتغذية وتغري املناخ، ويسعى إىل معاجلتها من خالل وضع تشريعات 
 

الشــــــــــــــركـاء الـدوليني واإلقليميني والوطنيني مع وســــــــــــــينفــذ الربنـامج بـالتعــاون مع إدارات داخـل املنظمــة، وكـذلـك  -17
التعاون يف ما بني بلدان  ويتدارستنمية مناقشـــــــــات مع شـــــــــركاء حمتملني، اخلارجيني. ويف الوقت احلايل، جيري فرع قانون ال

 ة إىل الشركاء احملتملني يف املوارد، لدعم تنفيذ الربنامج.اجلنوب والتعاون مع املؤسسات األكادميية والبحثية إضافً 
 

 قاعدة بيانات التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية
 )FAOLEX(بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة 

 
يستمر فرع قانون التنمية يف مجع ونشر الصكوك السياساتية والتشريعية العاملية عن األغذية والزراعة وإدارة املوارد  -18

 ECOLEXومــــا يرتبط هبــــا من قواعــــد بيــــانــــات شــــــــــــــريكــــة، مثــــل  FAOLEXالطبيعيــــة من خالل قــــاعــــدة بيــــانــــات 
(برنــامج األمم املتحــدة للبيئــة  InforMEAحلفظ الطبيعــة وبرنــامج األمم املتحــدة للبيئــة) وقــاعــدة بيــانــات  الــدويل (االحتــاد

حيث  -ســـجل 168 000اآلن أكثر من تضـــم  FAOLEXقاعدة بيانات أصـــبحت واتفاقات بيئية متعددة األطراف). و 
، يبلغ متوســــــط عدد حتليالت املوقع الشــــــبكيوحســــــب من اإلدخاالت اجلديدة كل ســــــنة.  8 000يزيد عن  دراج مايتم إ

وهو ما يشـــــــــكل زيادة مطردة يف عدد املســـــــــتخدمني  ،مســـــــــتخدم يوميا FAOLEX 000 3قاعدة بيانات مســـــــــتخدمي 
  م العامل.مستخدمني منتشرة على نطاق واسع عرب مجيع أقاليلل، فضال عن قاعدة طالع عليهاوالصفحات اليت يتم اال
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 )FAOLEX )2016-2019 املوقع الشبكي لقاعدة بيانات رةزياحركة 
 1(تقدير) 2019 2018 2017 2016 

 936,686 845,462 735,594 470,000 املستخدمون

عــــــدد املرات اليت مت فيهــــــا 
 االطالع على الصفحات

1,174,335 1,427,100 1,743,643 2,037,050 

 
 التنمية وضــــع قواعد بيانات مواضــــيعية بالتعاون مع ســــائر أقســــام املنظمة. وترد قواعد البياناتويدعم فرع قانون  -19

 املواضيعية اليت حتظى بدعم الفرع يف مرفق هذه الوثيقة.
 

 دليل منظمة األغذية والزراعة القانوين بشأن األغذية والتغذية يف املدرسة
 

يهدف إطار املنظمة املتعلق باألغذية والتغذية يف املدرســــة إىل مســــاعدة البلدان على تصــــميم وتنفيذ ســــياســــات  -20
وبرامج قــائمــة على املــدرســـــــــــــــة من أجــل تعزيز األثر املرتتــب على النظم الغــذائيــة، وتغــذيــة األطفــال واملراهقني، والتنميــة 

ائية احمللية. وما فتئ فرع قانون التنمية يدعم بنشــاط، باعتباره عضــوا االجتماعية واالقتصــادية للمجتمع احمللي، والنظم الغذ
هام الفين املعين باألمن الغذائي والتغذية، بلورة الركيزة الرابعة جملاالت العمل الرئيســية لإلطار اليت هتدف إىل هتيئة امليف فريق 

 بيئة سياساتية وقانونية ومؤسسية مواتية لألمن الغذائي والتغذية.
 

مواد معيارية ومنهجيات عملية لدعم البلدان يف تعزيز أطرها القانونية فرع قانون التنمية ويف هذا الصـــــدد، وضـــــع  -21
ع هذا الدليل اعتماد �ج شامل وقائم على الوطنية، مبا يف ذلك الدليل القانوين بشأن األغذية والتغذية يف املدرسة. ويشجّ 

علقة باألمن الغذائي والتغذية، ويقدم توجيهات وأمثلة على املمارســـــــــــــات حقوق اإلنســـــــــــــان يف ما خيص التشـــــــــــــريعات املت
احلكومية، مع بدائل ملموســــة لتقنني األغذية والتغذية يف املدرســــة حبســــب احتياجات البلدان. وقد وضــــع بالتعاون الوثيق 

يف عدة بلدان فقد طبقت  الدليل منهجية الدعم القانوين املوثقة يفأما مع فريق املهام املعين باألمن الغذائي والتغذية، و 
 مثل إكوادور وإثيوبيا وغواتيماال وهاييت وهندوراس وقريغيزستان وبريو وسان تومي وبرينسييب. 

 
 التعاون مع قسم القانون الزراعي التابع لرابطة احملامني الدولية

 
تعاونه مع قســـــــــــــم القانون الزراعي التابع لرابطة احملامني الدولية. ويف أكتوبر/تشـــــــــــــرين األول فرع قانون التنمية وطد  -22

املؤمتر الســنوي العاملي للرابطة حول االســتثمار املســؤول يف على هامش ، شــارك يف ندوة نظمتها رابطة احملامني الدولية 2018
دليل عن املســؤوليات املزدوجة  -واجبة واحليازة واالســتثمار الزراعيدليله القانوين اجلديد بشــأن العناية الالزراعة. وعرض الفرع 

 Legal Guide on Due( حملامي القطاع اخلاص يف إســـــــــداء املشـــــــــورة بشـــــــــأن احلصـــــــــول على األراضـــــــــي واملوارد الطبيعية
Diligence, tenure and agricultural investment - A guide on the dual responsibilities of private 

sector lawyers in advising on the acquisition of land and natural resources .( وعرض الفرع نفس

                                                      
 .2019سبتمرب/أيلول  9من املرات اليت مت فيها االطالع على الصفحات يف  1 529 558ومن املستخدمني  705 710  1
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املطبوع يف وقت الحق يف ندوة إلكرتونية اشــــــــــرتك يف تنظيمها كل من رابطة احملامني الدولية وقســــــــــم البيئة  نفساملوضــــــــــوع و 
 معنية بالقانون الزراعي يف الواليات املتحدة.والطاقة واملوارد التابع للرابطة وجمموعات أخرى 

 
ورابطة احملامني الدولية من أجل تعزيز التعاون  بني املنظمة اتفاق خطاب، مت توقيع 2019ســـبتمرب/أيلول  24ويف  -23

 بشأن املواضيع ذات االهتمام املتبادل.
 

 الندوات اإللكرتونية لقانون التنمية
 

حول القضايا املواضيعية  إلكرتونيةمبادرة جديدة لتبادل املعارف من خالل تنظيم ندوات فرع قانون التنمية أطلق  -24
ندوات إلكرتونية حول مواضــــــــــــــيع متنوعة، مثل تغري  10، تنظيم أكثر من 2018لقوانني التنمية. ومت، منذ يونيو/حزيران 

املناخ والقانون، والصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ومؤخرا بشـــــأن املشـــــرتيات العامة املســـــتدامة. وحضـــــر هذه 
 من الندوات مجهور أكرب بشــــــكل متزايد، مبا يف ذلك زمالء من الوحدات الفنية واملكاتب امليدانية، إضــــــافة إىل مشــــــاركني

 خارج املنظمة.
 

 آخر المعلومات عن األنشطة المبلغ عنها سابقاً  - دال
 

 آخر املعلومات عن املساعدة القانونية املقدمة يف جمال مكافحة الصيد غري القانوين
 دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري القانوين)

 
ذات الصـــلة بتنفيذ االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها  أنشـــطتهأن قدم معلومات عن و فرع قانون التنمية ســـبق ل -25

 دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (االتفاق).
 

خالل االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق الذي  فرع قانون التنميةوتشــــــــــــمل املســــــــــــتجدات الدعم الذي قدمه  -26
، من أجل االتفاق على الئحة داخلية الجتماعاته وعلى جمموعة من 2019، شــــــــيلي يف يونيو/حزيران انعقد يف ســــــــنتياغو

صــــــصــــــة معنية بآلية التمويل. وســــــتؤدي هذه النتائج إىل زيادة املبادرات الرامية إىل دعم خماالختصــــــاصــــــات جملموعة عمل 
تنفيذ االتفاق، من خالل برنامج املنظمة العاملي لدعم  القدرات يف البلدان النامية والدول اجلزرية الصـــــغرية النامية من أجل

 تنفيذ االتفاق والصكوك التكميلية ملكافحة الصيد غري القانوين ("الربنامج العاملي").
 

وواصـــــــــــــل الفرع تنفيذ أنشـــــــــــــطته اهلادفة إىل توفري الدعم، بالرتكيز يف املقام األول على تعزيز قدرات األطراف يف  -27
 2شراف يف جمال مصايد األمساك.إلتشريعات والسياسات واإلنفاذ، والرصد واملراقبة وايتعلق بوضع ال ما
 

 .3-14كما توفر هذه األنشطة الدعم للدول األعضاء لتحقيق هدف التنمية املستدامة  -28
 

                                                      
 CCLM 106/4الوثيقة   2
)http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CCLM_106/MV872_4/MV872_CCLM_106_4_ar.pdf( 
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 برنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربية
 

لذي بلغ ادارة املســـــــتدامة للحياة الربية بشـــــــأن برنامج اإلأن قدم إىل اللجنة معلومات و فرع قانون التنمية ســـــــبق ل -29
�ـايـة الســــــــــــــنـة األوىل من التنفيـذ يف كـل من املواقع التجريبيـة الثمـانيـة يف: مجهوريـة الكونغو ومجهوريـة الكونغو الـدميقراطيــة 

عملية توظيف مجيع اخلرباء  وغابون، كافانغو زامبيزي (زامبيا وزمبابوي)، وغيانا، ومدغشـــــقر، وبابوا غينيا اجلديدة. وانتهت
 االستشاريني القانونيني الوطنيني يف كل البلدان باستثناء غيانا.

 
وحرًصا على تيسري إجراء تقييم قانوين شامل لإلطار القانوين واملؤسسي املطبق يف كل بلد من البلدان املستهدفة،  -30

) مدى امتثال اإلطار 1وهي تتوىل على التوايل تقييم: (وضع الفرع اللمسات األخرية على أربع أدوات رئيسية للتشخيص. 
) واالتسـاق والفجوات على املسـتوى القانوين عرب التشـريعات القطاعية 2القانوين الوطين لالتفاقيات الدولية ذات الصـلة؛ (

اء أية نقاط ضـــعف ) ودرجة تنفيذ / إنفاذ القانون واألســـباب الكامنة ور 4) ومدى بلورة القانون العريف؛ (3ذات الصـــلة؛ (
يف هذا اخلصـــــوص. وحرص الفرع، لدى اســـــتحداث هذه األدوات، على أن تطبق منهجيات املنظمة معايريها وضـــــماناهتا 
على امتداد عملية تنفيذ الربنامج، وعلى أن تتبع مجيع أنشــــــــــــــطة الربنامج النهج القائم على حقوق اجملتمع احمللي يف حني 

 مد على آلية تظلم فعالة.ميكن للمجتمعات املستهدفة أن تعت
 

ويســــــتمر الفرع يف العمل مع اخلرباء االســــــتشــــــاريني القانونيني الوطنيني والنظراء احلكوميني لتوفري دعم قانوين فين  -31
ســـــــــليم باالســـــــــتناد إىل نتائج التحليل القانوين الشـــــــــامل الذي جيرى خالل الســـــــــنة الثانية. ويهدف هذا التحليل إىل دعم 

يني يف عملية صــنع القرار من أجل وضــع إطار قانوين ومؤســســي متماســك للتوفيق بني صــون احلياة الربية املســؤولني احلكوم
 واألمن الغذائي للسكان يف املناطق الريفية واحلضرية.

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة - اثالثً 

 
 الوثيقة وإبداء ما تراه مناسباً من تعليقات بشأ�ا.يف املعلومات الواردة يف هذه إن اللجنة مدعوة إىل النظر  -32
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 FAOLEXقائمة قواعد البيانات المواضيعية التابعة لقاعدة بيانات  :المرفق

التنسيق المشترك  الوصف قاعدة البيانات المواضيعية
 العنوان اإللكتروني المواءمة االستراتيجية اإلدارات بين

قاعدة البيانات املتعلقة بالزراعة 
 "AgroecologyLexاإليكولوجية "

قاعدة بيانات عن األطر 
والسياسات والربامج القانونية 
 املتعّلقة بالزراعة اإليكولوجية.

شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية 
 النباتات

: جعل الزراعة والغابات 2اهلدف االسرتاتيجي 
 ومصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛

 
: القضـــــــــــــــاء على 2هدف التنمية املســـــــــــــــتدامة 

 ؛اجلوع
 

أمناط : ضـــــــــــمان 12هدف التنمية املســـــــــــتدامة 
 االستهالك واإلنتاج املستدامة

-http://www.fao.org/agroecology/policies
/legislations/ar 

قاعدة البيانات املتعلقة مبقاومة مضادات 
 "AMR-Lexامليكروبات "

نقطة دخول جامعة للتشريعات 
الصلة مبقاومة مضادات ذات 

امليكروبات يف التشريعات 
القطاعية، مبا يف ذلك علف 

احليوانات وصحة احليوان ومبيدات 
اآلفات وسالمة األغذية والبيئة 

 واملياه.

شعبة اإلنتاج احليواين وصحة 
 احليوان

: متكني نظم زراعيــة 4اهلــدف االســـــــــــــــرتاتيجي 
 وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة

 
بل 5اهلدف االســـــــــــــــرتاتيجي  : زيادة قدرة ســـــــــــــــُ

العيش على الصـــــــــــــــمود أمــــــــام التهــــــــديــــــــدات 
 واألزمات

 
خطة عمل املنظمة بشـــــــــأن مقاومة مضـــــــــادات 

 ؛2020-2016امليكروبات للفرتة 
 

خطة العمل املشــرتكة املوســعة الثالثية األطراف 
 بشأن مقاومة مضادات امليكروبات

 
العاملية لصحة (منظمة الصحة العاملية، املنظمة 

احليوان، منظمـــــة األغـــــذيـــــة والزراعـــــة، برنـــــامج 
 األمم املتحدة للبيئة)

 يتوقع إطالقها يف 
 2019ديسمرب/كانون األول 

قاعدة البيانات املتعلقة باملوارد املائية 
"AquaLex " 

استعراضات شاملة عن األطر 
القانونية والسياساتية الوطنية 

 املتعلقة باملوارد املائية.
 شعبة األراضي واملياه

 : جعل الزراعة والغابات2اهلدف االسرتاتيجي 
 ومصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛

 
: ضـــمان توافر املياه 6هدف التنمية املســـتدامة 

 واملرافق الصحية

/http://www.fao.org/faolex/aqualex/ar 

http://www.fao.org/agroecology/policies-legislations/ar/
http://www.fao.org/agroecology/policies-legislations/ar/
http://www.fao.org/faolex/aqualex/ar/
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التنسيق المشترك  الوصف قاعدة البيانات المواضيعية
 العنوان اإللكتروني المواءمة االستراتيجية اإلدارات بين

 الدستور الغذائي

التشريعات الوطنية اخلاصة بسالمة 
األغذية. تقدم جهات االتصال 
الوطنية للدستور الغذائي تعقيبات 

وإثباتات يف ما خيص موثوقية 
 الوثائق املعروضة.

 وحدة سالمة وجودة األغذية
 

 أمانة هيئة الدستور الغذائي

نظم زراعيــة  : متكني4اهلــدف االســـــــــــــــرتاتيجي 
 مشوالً وكفاءةوغذائية أكثر 

 
بل 5اهلدف االســـــــــــــــرتاتيجي  : زيادة قدرة ســـــــــــــــُ

على الصـــــــــــــــمود أمــــــــام التهــــــــديــــــــدات  العيش
 واألزمات

 
: ضـــــــــــمان أمناط 12هدف التنمية املســـــــــــتدامة 

 االستهالك واإلنتاج املستدامة
 

 هيئة الدستور الغذائي

-who-http://www.fao.org/fao
/codex/members/ar-codexalimentarius/about 

قاعدة البيانات املتعلقة بالزراعة األسرية 
"FamilyFarmingLex" 

القوانني واللوائح التنظيمية اإلقليمية 
والوطنية والسياسات العامة املتصلة 

 بالزراعة األسرية.

 شعبة الشراكات والتعاون يف
 بني بلدان اجلنوب ما

: احلـــــــّد من الفقر 3اهلـــــــدف االســـــــــــــــرتاتيجي 
 الريف؛ يف
 

: متكني نظم زراعيــة 4اهلــدف االســـــــــــــــرتاتيجي 
 وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة

 
 : القضاء على الفقر1هدف التنمية املستدامة 

 
 : القضاء على اجلوع2هدف التنمية املستدامة 

 
 عقــــــــد األمم املتحــــــــدة للزراعــــــــة األســــــــــــــــريــــــــة

)2019-2028( 

-public-farming/laws-http://www.fao.org/family
=DZA3&country_iso3policies/ar/?pno= 

الوطنية لرتبية استعراض عام للتشريعات 
 "NALOاألحياء املائية "

استعراضات وطنية للقوانني واللوائح 
التنظيمية اخلاصة برتبية األحياء 

املائية من البلدان الرئيسية األربعني 
 املنتجة لرتبية األحياء املائية

فرع تربية األحياء املائية 
 للمنظمة التابع

 : جعل الزراعة والغابات2اهلدف االسرتاتيجي 
 مصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛و 
 

 : احلياة حتت املاء14هدف التنمية املستدامة 
 

http://www.fao.org/fishery/collection/nalo/en 

املوارد الوراثية احليوانية جمموعة  جتميع للتشريعات املتعلقة بالرعي. مركز معارف الرعويني
 التابعة للمنظمة

 : جعل الزراعة والغابات2اهلدف االسرتاتيجي 
 ومصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛

 
-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist

/repository/legislation/ar-hub/knowledge 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/ar/
http://www.fao.org/family-farming/laws-public-policies/ar/?pno=3&country_iso3=DZAhttp://www.fao.org/family-farming/--/en/
http://www.fao.org/family-farming/laws-public-policies/ar/?pno=3&country_iso3=DZAhttp://www.fao.org/family-farming/--/en/
http://www.fao.org/fishery/collection/nalo/en
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/knowledge-repository/legislation/ar/%20http:/www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ar/
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/knowledge-repository/legislation/ar/%20http:/www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ar/
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التنسيق المشترك  الوصف قاعدة البيانات المواضيعية
 العنوان اإللكتروني المواءمة االستراتيجية اإلدارات بين

بل 5اهلدف االســـــــــــــــرتاتيجي  : زيادة قدرة ســـــــــــــــُ
على الصـــــــــــــــمود أمــــــــام التهــــــــديــــــــدات  العيش

 واألزمات
 

 : احلياة يف الرب15هدف التنمية املستدامة 

بري دولة امليناء قاعدة البيانات اخلاصة بتدا
"PortLex" 

 PortLexجتمع قاعدة بيانات 
املعلومات عن األحكام القانونية 
اليت تعتمدها الدول واملنظمات 
اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 
لتنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت 
تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد 

القانوين دون إبالغ ودون  غري
 عليه. تنظيم وردعه والقضاء

 فرع عمليات وتكنولوجيا الصيد

 : جعل الزراعة والغابات2اهلدف االسرتاتيجي 
 ومصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛

 
 : احلياة حتت املاء؛14هدف التنمية املستدامة 

 
 االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء

 يتوقع إطالقها يف
 2019ديسمرب/كانون األول 

 يف الغذاء حول العاملاحلق 

جتميع لألحكام الدستورية عن احلق 
يف احلصول على غذاء كاف على 

الصعيد الوطين. وتيسر أيضا 
التشريعات الوطنية اليت تقّر بشكل 

 صريح هبذا احلق.

شعبة السياسات االجتماعية 
 واملؤسسات الريفية

: املســــاعدة يف القضــــاء 1اهلدف االســــرتاتيجي 
األمــــــن الــــــغــــــــذائــــــي وانــــــعــــــــدام  عــــــلــــــى اجلــــــوع

 التغذية؛ وسوء
 

: حتدي القضــــــــــــاء 2هدف التنمية املســــــــــــتدامة 
 على اجلوع

 

-the-around-food-to-http://www.fao.org/right
/globe/ar 

قاعدة بيانات التدابري املتعلقة بصون 
 وإدارة أمساك القرش

مجع الصكوك امللزمة وغري امللزمة 
اخلاصة بصون أمساك القرش 

وإدارهتا، مبا يف ذلك خطط العمل 
 والتشريعات الوطنية.

فرع مصايد األمساك البحرية 
 والداخلية التابع للمنظمة

 : جعل الزراعة والغابات2اهلدف االسرتاتيجي 
 ومصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛

 
 : احلياة حتت املاء؛14هدف التنمية املستدامة 

 
 لصون وإدارة أمساك القرش؛ العمل الدوليةخطة 

 
بـــــأنواع احليوانـــــات  اتفـــــاقيـــــة التجـــــارة الـــــدوليـــــة

 والنباتات الربية املهددة باالنقراض
 

//database/arsharks-http://www.fao.org/ipoa 

http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/ar/
http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/ar/
http://www.fao.org/ipoa-sharks/database/ar/
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التنسيق المشترك  الوصف قاعدة البيانات المواضيعية
 العنوان اإللكتروني المواءمة االستراتيجية اإلدارات بين

 "SoiLexقاعدة البيانات املتعلقة بالرتبة "

ستقدم قاعدة البيانات هذه 
الصكوك القانونية القائمة ذات 

الصلة بالرتبة جمّمعة حبسب 
املواضيع ذات الصلة، مبا يف ذلك 

 األخطار اليت تتهدد الرتبة.

 شعبة األراضي واملياه
 

 أمانة الشراكة العاملية
 من أجل الرتبة 

 : جعل الزراعة والغابات2اهلدف االسرتاتيجي 
 ومصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛

 
 الشراكة العاملية من أجل الرتبة؛

 
 : احلياة يف الرب15هدف التنمية املستدامة 

 يتوقع إطالقها يف
 2019ديسمرب/كانون األول 

قاعدة البيانات املتعلقة بالرتبة 
"TimberLex" 

وطنية لألطر القانونية استعراضات 
اليت حتكم إدارة الغابات وإنتاج 

وجتارة األخشاب، وتعزيز املعارف 
والقدرات بشأن التشريعات املتصلة 
 بالغابات ومشروعية إنتاج اخلشب.

شعبة سياسات وموارد الغابات 
 التابعة للمنظمة

نظم زراعيــة  : متكني4اهلــدف االســـــــــــــــرتاتيجي 
 وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة

 
 : جعل الزراعة والغابات2اهلدف االسرتاتيجي 

 ومصايد األمساك أكثر إنتاجّية واستدامة؛
 

 : احلياة يف الرب15هدف التنمية املستدامة 

 يتوقع إطالقها يف
 2020أكتوبر/تشرين األول 

قاعدة البيانات املتعلقة باحلياة الربية 
"WildlifeLex" 

ستتوىل قاعدة بيانات 
"WildlifeLex"إطار  ، حتت

برنامج اإلدارة املستدامة للحياة 
الربية، جتميع التشريعات الوطنية 

خبصوص خمتلف التشريعات 
القطاعية املطبقة على اإلدارة 

املستدامة للحياة الربية يف جمموعة 
دول أفريقيا والكارييب 

 اهلادئ. واحمليط

 عبة سياسات وموارد الغاباتش

ضــــاء : املســــاعدة يف الق1اهلدف االســــرتاتيجي 
وانــــــعــــــــدام األمــــــن الــــــغــــــــذائــــــي  عــــــلــــــى اجلــــــوع

 التغذية؛ وسوء
 

: احلـــــــّد من الفقر 3اهلـــــــدف االســـــــــــــــرتاتيجي 
 الريف؛ يف
 

 : القضاء على اجلوع2هدف التنمية املستدامة 
 

: ضـــــــــــمان أمناط 12هدف التنمية املســـــــــــتدامة 
 االستهالك واإلنتاج املستدامة

 
 : احلياة يف الرب15هدف التنمية املستدامة 

 إطالقها يفيتوقع 
 2020أكتوبر/تشرين األول 

 


