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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة احلادية عشرة بعد املائة

 2020أكتوبر/تشرين األول  28-26روما، 

 لإلحاطةتقرير  -أنشطة فرع قانون التنمية 
 

 مقدمة -ًال أوّ 

للوالية امللقاة على عاتق  ااألنشــــــــــطة اليت اضــــــــــطلعت هبا دائرة قانون التنمية دعمً يقدم هذا التقرير معلومات عن  -1
يف  يف دورهتا التاســـعة بعد املائةجلنة الشـــؤون الدســـتورية والقانونية (اللجنة)  إىل منظمة األغذية والزراعة منذ رفع آخر تقرير

، األمر الذي يســــاهم يف 19-قانون التنمية لكوفيددائرة ل �œb… اســــتجابةعلى  اويســــّلط التقرير الضــــوء أيضًــــ  .2019عام 
  والتعايف منها. 19-كل جمال من اجملاالت السبعة الرئيسية ذات األولوية من بر�مج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد

 األنشطة والنتائج -ااثنيً 

اســـــــــــــــتمر أداء و  عن بعــد. لقــد متّكن موظفو دائرة قــانون التنميــة يف مجيع املواقع من التكّيف بنجــاح مع العمــل -2
بتنظيم حلقات عمل واجتماعات  ادائرة أيضً الوقام موظفو  وظائف الدائرة خالل اجلائحة واّتسع نطاقها يف بعض املناطق.

 املقررة، مبا فيها البعثات امليدانية. املخرجاتومشــاورات إلكرتونية واملشــاركة فيها، واعتمدوا على األســاليب الرقمية لتنفيذ 

جريت مجيع األنشطة العادية اليت تتخللها بعثة حبضور افرتاضية"، حيث أُ ــــــــــــــ"بعثات التقليدية ب األسفارستعيض عن ولقد اُ 
 األشـــــــخاص، مثل االجتماعات واملشـــــــاورات مع أصـــــــحاب املصـــــــلحة وحلقات العمل والدورات التدريبية، عرب اإلنرتنت.

قانون التنمية أن تستفيد فيها من العالقات الوطيدة القائمة مع ويطّبق هذا األسلوب بسالسة يف البلدان اليت ميكن لدائرة 
النظراء احلكوميني وممثليات املنظمة واخلرباء االســــــــــــتشــــــــــــاريني القانونيني الوطنيني، وحيث تتوافر البنية األســــــــــــاســــــــــــية اجلّيدة 

ال ســـيما يف البعثات ، اأن التفاعل الشـــخصـــي مع أصـــحاب املصـــلحة يبقى مهمً  اولكن أثبتت التجربة أيضًـــ  لالتصـــاالت.
املعقدة واألماكن اليت ال يســـمح فيها الفرق الكبري يف التوقيت وضـــعف شـــبكات االتصـــال ألصـــحاب املصـــلحة ابملشـــاركة 

  مشاركة افرتاضية سهلة وجمدية.
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 19-تعزيز خطة االستجابة اإلنسانية العاملية جلائحة كوفيد -ألف

عرب تعزيز قاعدة  19-االســــــتجابة اإلنســــــانية العاملية جلائحة كوفيدتســــــاهم دائرة قانون التنمية بشــــــكل نشــــــط يف  -3
 معارف اجلهات الفاعلة الرئيسية، ال سيما األعضاء يف املنظمة واجملتمع املدين، وتوسيع نطاقها.

للسياسات يف إطار سلسلة موجزات  اموجزً من أوىل مكاتب املنظمة اليت أصــدرت دائرة قانون التنمية وكانت  -4
االعتبارات القانونية يف ســـياق وينظر املوجز املعنون " .19-يف منظمة األغذية والزراعة بشــأن جائحة كوفيدالســياســات 

يف بعض العواقب غري املقصــــــــــودة  1"من أجل التخفيف من خطر انعدام األمن الغذائي 19-االســــــــــتجاابت جلائحة كوفيد
النامجة عن قوانني الطوارئ على مجيع أبعاد األمن الغذائي، ويتضــــــمن توصــــــيات بشــــــأن كيفية احملافظة على األمن الغذائي 

  من خالل التدخالت القانونية، مبا فيها مراسيم الطوارئ.

التنمية ثالثة موجزات أخرى للســـــياســـــات  ولتوســـــيع املناقشـــــة األولية الواردة يف هذا املوجز، أصـــــدرت دائرة قانون -5
 4و�ج صــحة واحدة 3ومصــايد األمساك وتربية األحياء املائية، 2بشــأن االعتبارات القانونية يف ســالســل اإلمدادات الغذائية،

اســات وتتوافر موجزات الســي وهناك موجز رابع بشــأن محاية احلقوق يف األراضــي واملوارد الطبيعية قيد اإلعداد. على التوايل.
ابللغات اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية ويتم استخدامها يف العمل اليومي للدائرة ويف حلقات العمل والندوات اإللكرتونية 

ابســـــــتخدام  2020وعلى ســـــــبيل املثال، قامت دائرة قانون التنمية يف أبريل/نيســـــــان  صـــــــحاب املصـــــــلحة.احملددة أل القطرية
  واألمن الغذائي والتغذية يف كينيا. 19-كوفيد  جائحة مبشاركة كبرية وتناولت موضوعاملوجزات إلدارة حلقة عمل اتسمت 

 حتسني البيا�ت املتوافرة لصنع القرارات -ابء

قاعدة بيا�ت التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن نشاء إل والعشرين ةاخلامس الذكرىيصادف هذا العام  -6
 اآلن قــاعــدة البيــا�ت العــامــة األكثر مشوًال  هــذه األخريةوتعــد  ).FAOLEXالطبيعيــة املتجــددة (األغــذيــة والزراعــة واملوارد 

ســــجل  178 000ابألغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، بفضــــل أكثر من  ذات الصــــلةبشــــأن الســــياســــات والتشــــريعات 
تقدمي البيا�ت  رتخيصل FAOLEX، خضـــــــــــــــعت قاعدة بيا�ت 2020من ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  اواعتبارً  ميكن البحث فيه.

ومن  فع حنو البيا�ت الضخمة واالبتكار الرقمي.داللتزام املنظمة بنشر املعلومات وال امهمً  اعمليً  اما ميثل تطبيقً  5املفتوحة،
اختاذ من أجل شـــــــــــــــأن ذلك أن يســـــــــــــــّهل التعاون بني خمتلف جماالت املعرفة وأن يثري البحوث وينهض ابلقدرة التحليلية 

  ات مستنرية بشأن صياغة القوانني الوطنية وتنفيذها.قرار 

وتســــــــــــتمر دائرة قانون التنمية بتحســــــــــــني جودة خدمات املعلومات القانونية اليت تقدمها من خالل تطوير قواعد  -7
 عّلقعلى تطوير أربع قواعد بيا�ت مواضيعية إضافية تتمتع ببعد اجتماعي متني وتت اوتعمل الدائرة حاليً  بيا�ت مواضيعية.

  6ابملساواة بني اجلنسني؛ والسكان األصليني؛ ومصايد األمساك الصغرية احلجم؛ والتغذية املدرسية.

                                                      
1 /services/news/detail/en/c/1272012-http://www.fao.org/legal  
2 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9121en  
3 http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9421EN  
4 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9729en  
5 /nc/3.0/igo-https://creativecommons.org/licenses/by  
 )CCLM 109/4 )http://www.fao.org/3/na838ar/na838ar.pdfالوثيقة تضاف إىل قواعد البيا�ت الواردة يف مرفق  6

http://www.fao.org/legal-services/news/detail/en/c/1272012/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9121en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9421EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9729en
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/igo/
http://www.fao.org/3/na838ar/na838ar.pdf
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 عّلقوتت 7ســـــــــــــــجل 1 000حوايل  اجمموعة بيا�ت تتضـــــــــــــــمن حاليً  اأيضـــــــــــــــً  FAOLEXوطّورت قاعدة بيا�ت  -8
اســـــــــتجابًة حلالة الطوارئ املتصـــــــــلة جبائحة لتشـــــــــريعات اليت تؤثر على النظم الغذائية واألمن الغذائي واليت جرى اعتمادها اب

بتحديث اجملموعة التارخيية من التشـريعات والسـياسـات  FAOLEX قاعدة بيا�ت ويف الوقت نفسـه، قامت .19-كوفيد
وبشـــــــــــكل عام، حتتوي  8وثيقة. 1 500أكثر من  ااملتعّلقة إبدارة حاالت الطوارئ والكوارث القطاعية واليت تتضـــــــــــمن حاليً 

نص خاص ابلتشـــــريعات والســـــياســـــات املتعددة القطاعات وذات الصـــــلة  5 000على حوايل  FAOLEXت قاعدة بيا�
  9هبذا املوضوع.

 من الفقر ضمان اإلدماج االقتصادي واحلماية االجتماعية من أجل احلدّ  -جيم

على الفئات الضعيفة مثل صغار املزارعني والصيادين، والعمال الريفيني،  اابلغً  اأتثريً  19-لقد أثرت جائحة كوفيد -9
  واألطفال يف سن الدراسة يف املناطق الريفية، والنساء، والسكان األصليني.

ويف هذا الســــــــــــياق، ســــــــــــامهت دائرة قانون التنمية يف املذكرة التوجيهية املؤقتة بشــــــــــــأن التخفيف من آاثر جائحة  -10
 Interim Guidance Note Mitigating theألطفال الذين هم يف ســــن الدراســــة وتغذيتهم (على غذاء ا 19-كوفيد

pandemic on food and nutrition of schoolchildren 19-effects of the COVID اليت اشرتك يف صياغتها (
وتقدم املذكرة  املي، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيســـــــــــــــيف).كل من بر�مج األغذية الع

، ومدراء/موظفي املدارس، والشـــــــــركاء يف ما يتعّلق بكيفية دعم التغذية ينيالتوجيهية هذه املشـــــــــورة لصـــــــــانعي القرار احلكوم
 خالل اجلائحة. وتغذيتهم الذين هم يف سن الدراسة ألطفاللاملدرسية أو حتويلها أو تكييفها حلماية األمن الغذائي 

ويف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، دعمت دائرة قانون التنمية البلدان الســـــــــــــــتعراض تشـــــــــــــــريعاهتا املتعّلقة  -11
فاية ملواجهة وهبذه الطريقة، تشــــــــــــّجع الدائرة إدماج نظم الطوارئ القوية مبا فيه الك ابلغذاء والتغذية املدرســــــــــــية أو حتديثها.

الغذاء شـــــــأن ع بدعم من الدائرة ب، مت ســـــــن قانون جديد وضـــــــِ ويف اإلكوادور مثًال  .19-التحد�ت من قبيل جائحة كوفيد
 .2020والتغذية املدرسية، يف أبريل/نيسان 

  سالمة األغذيةب اخلاصة واصفاتاملدعم التجارة و  -دال

وتتســـــــــم التشـــــــــريعات التجارية أبمهية ابلغة يف دعم  اختالالت يف التجارة الزراعية. 19-لقد أاثرت جائحة كوفيد -12
  تعايف التجارة وتعزيز قدرهتا على الصمود يف وجه الصدمات املستقبلية.

ألمن الغذائي، ال سيما ل البذور دعمً ابولقد تضمنت أنشطة دائرة قانون التنمية تقدمي املساعدة يف جمال التجارة  -13
وقادت الدائرة، ابلتعاون مع املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية التابع  رتفاع األخري يف معدالت اجلوع.يف ظل اال

وجرى تقييم األطر  يف مثانية بلدان من اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. األطر القانونية إلدارة البذورللمنظمة، تقييم 
املتوائم للبذور اخلاص ابجلماعة اإلمنائية والذي وضــــــــــع لتيســــــــــري التجارة واحلركة احلرّة القانونية على ضــــــــــوء النظام التنظيمي 

لبذور اآلمنة وذات النوعية ابوستستخدم نتائج التقييم لدعم اإلصالحات التشريعية ورمبا حتسني التجارة  للبذور يف اإلقليم.

                                                      
7  19/ar-http://www.fao.org/faolex/covid  
8  http://www.fao.org/faolex/results/en/?query=mainareas:(disaster) 
9 ults/en/?query=keywords:(disasters)http://www.fao.org/faolex/res  

http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf
http://www.fao.org/faolex/covid-19/ar
http://www.fao.org/faolex/results/en/?query=mainareas:(disaster)
http://www.fao.org/faolex/results/en/?query=keywords:(disasters)
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يقي، وهذا أمر حاســــم للتصــــدي لآلاثر الســــلبية املرتتبة عن اجليدة واحلصــــول عليها يف إقليم اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفر 
 على األمن الغذائي. 19-جائحة كوفيد

 تعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية على الصمود من أجل حتقيق التعايف -هاء

فلكي تكون �جحة، ينبغي أن تســـــــــــتجيب  من العدم. 19-ال ميكن أن تنشـــــــــــأ تدابري التعايف من جائحة كوفيد -14
تغّري املناخ الذي كانت دائرة قانون التنمية نشــــــطة  موضــــــوع و�يت يف مقدمة هذه التحد�ت لتحد�ت كبرية قائمة أخرى.

  بشكل خاص. معاجلتهيف 

واألمن الغذائي  لقانون منوذجي بشـأن تغري املناخوضــع مســودة دائرة قانون التنمية ويف أمريكا الالتينية، دعمت  -15
خالل جلســـــــــة مشـــــــــرتكة بني  2020أغســـــــــطس/آب  12على هذا القانون النموذجي ابإلمجاع يف  ومتت املوافقة والتغذية.

 10املعنية ابلبيئة والسياحة يف برملان بلدان أمريكا الالتينية والكارييب واللجنةاملعنية ابلزراعة واملاشية ومصايد األمساك  اللجنة
وهذا هو القانون النموذجي  كنموذج للتشــــــــريعات الوطنية.  ا القانون النموذجيأن يســــــــتخدمو اآلن  ألعضــــــــائهالذي ميكن 

ولقد دعمت منظمة األغذية والزراعة  األول يف اإلقليم الذي يتناول تغّري املناخ ويعاجل آاثره على األمن الغذائي والتغذية.
الالتينيــة والكــارييب للقــانون  وبر�مج األمم املتحــدة للبيئــة هــذه العمليــة اليت يتوقع أن تنتهي ابعتمــاد برملــان بلــدان أمريكــا

  النموذجي قبل �اية العام.

التــابعني  كتــب اإلقليمي واملكتــب اإلقليمي الفرعي ألمريكــا الوســـــــــــــــطىاملولقــد قــامــت دائرة قــانون التنميــة، مع  -16
وبتعاون إسباين ومكسيكي من خالل مشروع دعم مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع حبلول  للمنظمة

والرب�مج املشـــــــــــــــرتك بني الوكالة املكســـــــــــــــيكية للتعاون الدويل من أجل التنمية ومنظمة األغذية والزرعة لتحرير  2025عام 
إطار خطة العمل املشــــــرتكة ية لربملان بلدان أمريكا الالتينية والكارييب يف أمريكا الوســــــطى من اجلوع، بتقدمي املســــــاعدة الفن

قانون منوذجي وتدعم الدائرة بصـــورة خاصـــة املناقشـــات بشـــأن مســـودة  .19-بني املنظمة والربملان يف ســـياق جائحة كوفيد
تشـــريعني يتعّلقان يف ما خيص تقدمي املســــاعدة الفنية  اوجيري أيضــــً  يف اجملتمعات الريفية. يتعّلق ابملياه والصـــرف الصـــحي

  .وتعزيزهاوالرتويج للزراعة اإليكولوجية  ،والوقاية منهماابحلد من الفاقد واملهدر من األغذية 

  واحدةحيوانية املصدر عرب تعزيز �ج صحة  الوقاية من جائحة أخرى -واو

ابعرتاف متزايد، ويعزى ذلك جزئًيا إىل اآلاثر النامجة عن حيظى الرتابط بني صـــــــــــــــحة اإلنســـــــــــــــان واحليوان والبيئة  -17
فقط، بل يويل االهتمام  والنباتواحدة صــــــــــــــحة اإلنســــــــــــــان واحليوان ابلتايل، ال يتناول �ج صــــــــــــــحة  .19-جائحة كوفيد

صياغة وتنفيذ األطر  دعملوأتخذ دائرة قانون التنمية هذا الرتابط يف االعتبار  .القطاعات الغاابت واحلياة الربّية والبيئة أيضً 
وتقود الدائرة يف أفريقيا وآســــــيا  وامليزانية. ،واملســــــؤوليات ،لألدوار اواضــــــحً  االقانونية املناســــــبة والشــــــاملة اليت تتضــــــمن توزيعً 

  واحدة من خالل السبل التشريعية.تينية مشاريع تشّجع اعتماد �ج صحة وأمريكا الال

وملســاعدة  .مقاومة مضــادات امليكروابتعلى  قو�ً  اواحدة، تركيزً صــحة يف جمال دائرة قانون التنمية ويرّكز عمل  -18
دائرة بتطوير منهجية لتحليل التشــــريعات الالبلدان على تقييم أطرها القانونية املتعّلقة مبقاومة مضــــادات امليكروابت، قامت 

                                                      
 miembros-paises-https://parlatino.org/informacion/ أنظر  10

https://parlatino.org/informacion-paises-miembros/
https://parlatino.org/informacion-paises-miembros/
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ولقد مت تطبيق  ة العاملية لصــحة احليوان.املتصــلة مبقاومة مضــادات امليكروابت يف قطاع األغذية والزراعة ابلتعاون مع املنظم
ل العــديــد من عمليــات  ابلــدً  22هــذه املنهجيــة يف  وعلى اإلطــار القــانوين إلحــدى املنظمــات اإلقليميــة، كمــا أ�ــا تســـــــــــــــهــّ

تحويل مع املنظمة العاملية لصــــــحة احليوان ومنظمة الصــــــحة العاملية ل اوتتعاون دائرة قانون التنمية أيضــــــً  اإلصــــــالح القانوين.
  نطاق استخدامها ليشمل التشريعات املتعّلقة بصحة اإلنسان.ما يسمح بتوسيع واحدة، املنهجية إىل أداة خاصة بصحة 

، قامت دائرة قانون التنمية بتطوير أدوات ومنهجيات بر�مج اإلدارة املســـــــــــتدامة للحياة الربيةويف ســـــــــــــــياق  -19
قائمة وصــــــــياغة االســــــــتجاابت التشــــــــريعية املناســــــــبة يف خمتلف للتشــــــــخيص القانوين من أجل تيســــــــري تقييم التشــــــــريعات ال

 وتســـــــــــــاعد  11القطاعات، من األراضـــــــــــــي والغاابت واحلياة الربّية إىل صـــــــــــــحة احليوان واإلنتاج احليواين وســـــــــــــالمة األغذية.
هدات هذه األدوات على حتديد الثغرات وأوجه عدم االتســـــــــاق بني التشـــــــــريعات القطاعية ذات الصـــــــــلة وااللتزامات ابملعا

جعة قانونية شــــاملة يف كأســــاس إلجراء مرا  هذه األدوات وســــيتم اســــتخدام .القانون الوضــــعي والقانون العريفالدولية، وبني 
 واحدة.إطار �ج صحة 

 إحداث حتّول يف النظم الغذائية -يزا

، أن هناك فجوة معرفية يف كيفية ســـــــــــــــن 19-جائحة كوفيدتفشـــــــــــــــي اعتربت منظمة األغذية والزراعة، حىت قبل  -20
ولقد ســــــــّلطت اجلائحة الضــــــــوء على احلاجة إىل التوجيهات  .لتحســــــني التغذية والنظم الغذائية املســــــتدامةالتشــــــــريعات 

والعمل جاٍر وتشــري النتائج األولية اليت  التشــريعية بشــأن كيفية جعل النظم الغذائية قادرة على الصــمود يف وجه الصــدمات.
 الواســــــــــــــعة النطاق يف جمال التشــــــــــــــريعات يها دائرة قانون التنمية وشــــــــــــــركاؤها إىل وجود حاجة إىل التدخالتتوصــــــــــــــلت إل

السياسات يف مجيع مراحل اإلنتاج والتوزيع والتسويق واالستهالك، ويف جماالت أخرى مثل أتمني املياه اآلمنة لالستخدام و 
  املنزيل ومتكني املرأة.

 األنشطة املستقبلية -ااثلثً 

تتمتع دائرة قانون التنمية خبربة طويلة يف جمال دعم وضــــــــــع التشــــــــــريعات ملعاجلة احتياجات األعضــــــــــاء يف املنظمة  -21
ولكن تؤكد اخلربة الواســــــــــعة اليت متلكها الدائرة احلاجة إىل تعزيز الشــــــــــرعية اإلجرائية واملوضــــــــــوعية للتشــــــــــريعات  ومطالبهم.

يف توفري احلوافز المتثال اجلهات الفاعلة، إما من خالل نظم  اأساسيً  اورً وتؤدي القوانني د وتنفيذها وإنفاذها بشكل فعال.
اآلن توســــــــــــــيع نطاق تركيزها دائرة قانون التنمية وابالســــــــــــــتناد إىل ميزهتا املقارنة، تنوي  على االمتثال. املكافأةالعقوابت أو 

 لتحسني معاجلة الثغرات يف تنفيذ القوانني وإنفاذها.

من شأنه أن يدعم األعضاء لتحسني االتساق يف  ان التنمية مذكرة مفاهيمية تعرض بر�جمً ولقد أعدت دائرة قانو  -22
واالمتثال هلا وإنفاذها من خالل اعتماد �ج  ،التشــــــــــــريعات وتعزيز تنفيذ القوانني املتعّلقة ابلزراعة واألغذية واملوارد الطبيعية

  تشاركي متعدد االختصاصات ومشرتك بني القطاعات.

                                                      
يقيا، والبحر يهدف الرب�مج إىل حتسني صون احلياة الربية واألمن الغذائي للمجتمعات الريفية اليت تعتمد على حلوم الطرائد يف بلدان خمتارة من أفر  11

كذلك واببوا غينيا اجلديدة، و الكارييب، واحمليط اهلادئ (غابون، ومجهورية الكونغو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومدغشقر، وغيا�، وزامبيا، وزمبابوي، 
 .CCLM 109/4أنظر أيًضا الوثيقة  ومايل والسنغال والسودان). العربية مصرمجهورية األراضي الرطبة الساحلية يف تشاد و 

http://www.fao.org/3/na838ar/na838ar.pdf وCCLM 106/4. 

http://www.fao.org/3/na838ar/na838ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CCLM_106/MV872_4/MV872_CCLM_106_4_ar.pdf
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املتعّلقة ابلقانون وتغري  ةاالســـــــــــــــرتاتيج"لتنفيذ  اولقد أعدت دائرة قانون التنمية مذكرة مفاهيمية تعرض مشـــــــــــــــروعً  -23
  12.الصادرة عن الدائرة "املناخ

  بذل اجلهود لتعبئة املوارد من أجل متويل املبادرتني املذكورتني. اوجيري حاليً  -24

 مالحظات ختامية -ارابعً 

عن املؤســســات الشــفافة واخلاضــعة للمســاءلة حتّفز  القانوين وإمكانية التنبؤ القانونية فضــًال لقد ثبت أن االســتقرار  -25
وترمي اخلدمات القانونية ذات األوجه  التغيري لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة، مبا يف ذلك خالل حاالت الطوارئ.

مها دائرة قانون التنمية إىل تزويد األعضـــــــــاء أبطر الثالثة (تنمية القدرات، واخلدمات االســـــــــتشـــــــــارية، واملعلومات) اليت تقد
وترى الــدائرة أنــه يلزم تعزيز هــذه اخلــدمــات  احلوكمــة التنظيميــة املكّيفــة والقــابلــة للتنفيــذ من أجــل حتقيق أهــدافهم اإلمنــائيــة.

 وتطويرها لكي تشمل تقدمي الدعم لتنفيذ القوانني وإنفاذها.

 جانب اللجنةاإلجراءات املقرتح اختاذها من  -اخامسً 

 إن اللجنة مدعوة إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي توجيهات بشأ�ا حسب املقتضى. -26

وإن اللجنــة مــدعوة إىل االطالع على دور دائرة قــانون التنميــة والنهج الرامي إىل تطوير اخلــدمــات القــانونيــة على  -27
ية األطر القانونية الســـــــــــــليمة وتنفيذها الفعال لتحقيق أهداف التنمية النحو املبّني أعاله، وإىل تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء على أمه

  .ااملستدامة يف حاالت الطوارئ أيضً 
  

                                                      
 ).CCLM 109/4رضت املعلومات املتعّلقة هبذه االسرتاتيجية على جلنة الشؤون الدستورية والقانونية خالل دورهتا التاسعة بعد املائة (الوثيقة عُ  12
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 1امللحق 
 2020إىل سبتمرب/أيلول  2019مطبوعات دائرة قانون التنمية من سبتمرب/أيلول 

 

 الدراسات التشريعية:
EN 113The right to water for food and agriculture # 
EN 114urces governance #Legislative approaches to sustainable agriculture and natural reso 

 األدلة القانونية:
Legislating for a healthy school food environment  -Legal guide on school food and nutrition 

EN 2# 
EN 3Based on regulatory practices in Europe  # –Legal guide on land consolidation  

 الواثئق القانونية:
 105s leveraging legal frameworks #Toward -The role of law in the reduction of rural poverty 

EN 

  املوجزات القانونية:
Nota de orientación jurídica para  -Medidas legislativas destinadas a erradicar la pobreza rural 

EN ES 7Latina y el Caribe No.  parlamentarios en América 
Nota de orientación jurídica para  -Estrategias legislativas para mejorar la nutrición 

EN ES 6No.  tarios en América Latina y el Caribeparlamen 
 ariosLegislar para promover una inversión responsable en la agricultura y los sistemas aliment

EN ES 5 Nota de orientación jurídica para parlamentarios en América Latina y el CaribeNo. - 
 -Legislar para una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 

ES 4Nota de orientación jurídica para parlamentarios en América Latina y el Caribe No.  
Nota de orientación jurídica para  -Legislar para una alimentación y nutrición escolar adecuada 

EN ES 3parlamentarios en América Latina y el Caribe No.  
Nota de orientación jurídica para  -Leyes marco sobre el derecho a una alimentación adecuada 

EN ES 2parlamentarios en América Latina y el Caribe No.  
Nota de orientación jurídica  -El derecho a una alimentación adecuada en las constituciones 

EN ES 1para parlamentarios en América Latina y el Caribe No.  
to mitigate the risk of food  19-Legal considerations in the context of responses to COVID

insecurity EN 
to mitigate the risk of disruption to fisheries  19-Legal considerations in responses to COVID

ES FR and aquaculture food systems EN 
Contributing to pandemic prevention through law EN -One Health legislation  

 19-to safe and secured food supply chains in times of COVIDLegal mechanisms to contribute 
 ES FR EN 

19 by heeding the lessons from -g land and natural resources tenure rights in the era of COVIDProtectin
 the past EN 

http://www.fao.org/3/ca8248en/CA8248EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8728en/CA8728EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9730en/CA9730EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9730en/CA9730EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9520en/CA9520EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8013en/CA8013EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8013en/CA8013EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb0579es/cb0579es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0579es/cb0579es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0579en/cb0579en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0492es/cb0492es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0492es/cb0492es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0492en/cb0492en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0444es/CB0444ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0444es/CB0444ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0444en/CB0444EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb0444es/CB0444ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca9944es/ca9944es.pdf
http://www.fao.org/3/ca9944es/ca9944es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0442es/CB0442ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0442es/CB0442ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0442en/CB0442EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb0447es/CB0447ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0447es/CB0447ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0447en/CB0447EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb0448es/CB0448ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0448es/CB0448ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0448en/CB0448EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8615en/CA8615EN.pdf
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