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 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل )،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
  وميكن االطالع على وثائق أخرى إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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A 

  لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

  بعد المائة السادسةالدورة 

  2018 آذار/مارس 14-12روما، 

  تقرير إعالمي –أنشطة فرع قانون التنمية 
  

  مةمقدّ   –الً أوّ 
 
ا التاســــعة والتســــعنيأوصــــت جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية  -1 ا  2014ام عاملنعقدة يف  (اللجنة) يف دور مبوافا

ا املقبلة.    بصورة مستمرة بتقارير تتضمن معلومات عن أنشطة فرع قانون التنمية (الفرع) خالل دورا
  
  ط الضــــــــــــوء بشــــــــــــكل خاص ، وتســــــــــــلّ 2019-2018وتعرض هذه الوثيقة األنشــــــــــــطة املقررة للفرع يف فرتة الســــــــــــنتني  -2

  تنفيذ ملموسة.  إىل أنشطة أعلى السياسات، ملنظمة على مستوىا تشهد حتّول جهود بذلتهاعلى ثالثة جماالت للعمل بدأت 
 

  2019-2018فترة السنتين  خطط  -ثانًيا
  
  ز الفرع على التوفيق بني أهــــداف عملــــه وبني األولويــــات كّ ر ، 2019-2018خالل التخطيط لفرتة الســـــــــــــــنتني  -3

قام  . وقد2019-2018نها األعضــــاء واإلطار االســــرتاتيجي املراجع للمنظمة وبرنامج العمل وامليزانية املعتمد للفرتة اليت عيّ 
وي بالتشاور الوثيق مع فرق الربنامج االسرتاتيجي واملكاتب امليدانية واإلدارات التقنية. وخالل فرتة السنتني، ين بالتخطيط،

م. كما سريكّ اإلقليمالوطنية و الفرع الرتكيز على تنمية القدرات  على إدراج  زية من أجل تناول أولويات األعضاء واحتياجا
د من األنشـــطة القانونية ســـتند العديتو  املســـاعدة. نفيذ املناخ) يف تمنهجيات ومفاهيم قانونية جديدة (كتلك املتعلقة بتغّري 

  املنصرمة.  املقررة إىل نتائج مبادرات األعضاء واألمانة خالل فرتة السنتني
  
أنشــــــطة مت االتفاق عليها مع فرق  105 هتتضــــــمن ما جمموع 2019-2018وبالتايل فإن خطة عمل الفرع للفرتة  -4

ثائق و تاج بعض األنشــــــطة على أســــــاس عاملي (من قبيل إن ســــــيتم تنفيذالربنامج االســــــرتاتيجي، ســــــتنفذ يف األقاليم كافة. و 
خرى ة املتصلة بالزراعة املستدامة، مبا يف ذلك احلراجة وإدارة املوارد الطبيعية األإرشادية قانونية لدعم تنفيذ الصكوك الدولي
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اآلســـيوي  قليماإلأنشـــطة أخرى على أســـاس إقليمي أو إقليمي فرعي (من قبيل أنشـــطة دعم بلدان  تنفذوتغري املناخ). وســـ
ا املتصــــــــلة مبقاومة مضــــــــادات امل ا على مراجعة تشــــــــريعا   البية األنشــــــــطة وســــــــتنفذ غ .املواءمة بينها)كروبات و يلزيادة قدرا

  نشـــــــــاطاً) على املســـــــــتوى الوطين (تعاون احلكومات من خالل توفري التدريب على تنفيذ االتفاق بشـــــــــأن التدابري  66(أي 
وصــــــــــــــياغة  ،اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــــــــــاء عليه (االتفاق)

  ). مثال عات وطنية لدعم تنفيذهتشري
 

  2019-2018أبرز األنشطة التي ستنفذ في الفترة   -ثالثًا
  

  تدابير التي تتخذها دولة الميناءالتنفيذ االتفاق بشأن   -ألف
  لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،

  وما يتصل به من صكوك دولية
  
ط الفرع الضــــــــــوء على التهديدات النامجة عن الصــــــــــيد غري القانوين دون بعد املائة للجنة، ســــــــــلّ  خالل الدورة الثانية -5

ا.اإليكولوجية إبالغ ودون تنظيم للنظم  وقد أبلغ  1البحرية، وتداعياته الســـلبية طويلة األجل على صـــون املوارد البحرية وإدار
  االتفاق.  من خالل تنفيذ مبا يف ذلك هذا النوع من الصيد،وعن مسامهته يف مكافحة  ،الفرع أيضاً عن مبادرات املنظمة

  
تنفيذ االتفاق، حتظّر البلدان دخول الســـــــــــــــفن األجنبية اليت متارس هذا النوع من الصـــــــــــــــيد إىل املرافئ  وعن طريق -6

كن احلد ميواســتخدامها، فتحول بالتايل دون إدخال مصــيدها إىل األســواق الوطنية والدولية. فعرب عرقلة تســويق الســمك، 
السياسة خبفض  االلتزامات أنّ من احلوافز االقتصادية ملمارسة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ولكن يف حني 

فيذها يف معظم األقاليم. ، وينبغي تعزيز تنتزال بطيئة ، فإن وترية اعتماد تدابري دولة امليناء اليف تزايد هذا النوع من الصــــيد
دعم تنفيذ اتفاقية منظمة برناجماً شــامًال بعنوان: " 2017هلذا التحدي وضــعت املنظمة وشــركاؤها يف عام  وبغية االســتجابة

بالغ اخلاصة مبكافحة الصيد غري القانوين دون إ بشأن تدابري دولة امليناء والصكوك التكميلية 2009األغذية والزراعة لعام 
ويؤّمن هذا الربنامج الشــــــامل إطاراً لتقدمي املســــــاعدة الفنية وتدخالت بناء القدرات إىل البلدان الســــــاحلية  2."ودون تنظيم

لة من قبل ية املموّ ية والعاملاإلقليمالنامية والدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية. وســـــــيتضـــــــمن التنفيذ عدداً من املشـــــــاريع الوطنية و 
جاً  ســــــــوف و  ملعاجلة الصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ناجمياً قاً وبر منســــــــّ  ماحنني منفردين أو متعددين، تدعم 

ج إقليمية برناجمية ملكافحة الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون  ميّكن الربنامج الشــــامل املنظمة أيضــــاً من دعم صــــياغة 
  ية ملصايد األمساك. اإلقليممن خالل األجهزة  ،تنظيم

  
 يد التابعمع فرع عمليات وتكنولوجيا الصــــــ بالتعاون( يف الســــــابق لفرعالذي أجنزه اج العمل وســــــيســــــتكمل الربنام -7
  ألعضـــــــــــــــاء، البلدان ا يف دارة مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية)، ناقًال مســـــــــــــــاعدته التقنية ودعمه لبناء القدراتإل

ز بالدرجة كّ امج مصــمم لري نج برناجمي. والرب فإىل  ،إىل طلبات للمســاعدة ،من اســتجابات خمصــصــة ومدفوعة من الطلب
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على أن يصل الحقاً  2019-2018بلداً ضمن أربعة أقاليم) خالل فرتة السنتني  20األوىل على عدد حمدود من البلدان (
وســــوف  ماليني دوالر أمريكي. 10رة للمرحلة األوىل من الربنامج ســــنوات. وتبلغ التكلفة املقدّ  5 يف غضــــونبلداً  40إىل 

ا من ميزانيات  تشهد   انضمام بلدان أخرى و/أو شركاء آخرين إىل الربنامج.  تزايداً، جرّاءاألنشطة وما يتصل 
  
زيز نظم الرصــــــد واملراقبة وتع ؛يةاإلقليمويتألف الربنامج من مكونني تقنيني رئيســــــيني ومها: تعزيز احلوكمة الوطنية و  -8

الســـــياســـــات واملســـــاعدة القانونية والتقنية  ، وســـــيشـــــملرية وتشـــــاركيةذ من خالل إجراءات مســـــتن. وســـــوف ينفّ شـــــرافواإل
ر املنظمة التعاون بني بلدان اجلنوب حيث ســـــــــــــــتقوم البلدان  والتدريب على بناء القدرات والكفاءات. وســـــــــــــــوف تيســـــــــــــــّ

املعارف. و  املســـــتفيدة/الشـــــريكة ذات القدرات العالية مبســـــاعدة البلدان ذات القدرات األقل، من خالل تبادل التكنولوجيا
  ما يلي:يف مجلة أمور،  سيدعم الربنامج وإنّ 
 

  أو مراجعتها؛  صايد األمساكصياغة السياسات والقوانني املتصلة مب  (أ)
  ؛ شرافالرصد واملراقبة واإلب املعنية نظمالؤسسات و املوتعزيز   (ب)
  تفتيش يف املوانئ؛ الوتعزيز القدرة على حتسني أداء دولة العلم وتنفيذ عمليات   (ج)
  وتنفيذ تدابري الوصول إىل األسواق، مثل توثيق املصيد وخطط قابلية التتبع؛   (د)
ألشــــــخاص الفعليني أو املعنويني الذين ميارســــــون الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ مقاضــــــاة اوتعزيز القدرات على   (ه)

 ودون تنظيم. 
  
تكمال العمل ذي الصــــــــلة لألطراف األخرى املعنية واألجهزة وحيثما أمكن، ســــــــيســــــــعى الربنامج الشــــــــامل إىل اســــــــ -9

ا اإلقليم   ية ملصـــــايد األمساك والربامج واملشـــــاريع. وحيثما توجد منظمات/ترتيبات إقليمية إلدارة مصـــــايد األمساك، ســـــتتم دعو
رة. وحيثما تعاين نظم اإلدارة واحلوكمة  لضـعف جراء قّلة ية من اقليماإلإىل التعاون بصـفتها جهات شـريكة أو متعاونة أو ميسـّ

 يةاإلقليمل األطر ي من خالاإلقليم، على الصـــعيد التكميلية القدرات، ســـوف يدعم الربنامج تعزيز تنفيذ االتفاق والصـــكوك
ذات الصــــلة، مع املشــــاركة الكاملة للبلدان املعنية. وســــيتم الســــعي إىل التعاون والتنســــيق مع املنظمات احلكومية الدولية ذات 

  مبا فيها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية. - الصلة
  

، ستنفذ أنشطة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب تستهدف الدول 2019-2018وخالل فرتة السنتني  -10
  اعدة حتديداً واليت قد طلبت مســــــــ ،والبلدان النامية من األطراف أو من غري األطراف يف االتفاقية ،اجلزرية الصــــــــغرية النامية

(مشــــروع املســــاعدة  TCP/INT/3603أو كانت قد متت اإلشــــارة إليها يف ســــياق مشــــروع ســــالف للمســــاعدة التقنية رقمه 
 ســـــياق يا عن رغبتها يف تلقي املســـــاعدة يفأعربت كل من إندونيســـــيا ومدغشـــــقر وناميب ،التقنية الســـــالف). وحىت اللحظة

ودان غابون وغينيا وميامنار وتايلند وجنوب أفريقيا والســـــــــــــــالتعاون التقين الســـــــــــــــالف كًال من الربنامج. وقد اعترب برنامج 
و كل من كاب  عتبارا حالياً يف يتم النظر(ومجيعها أطراف يف االتفاقية) كبلدان قد تكون مهتمة بتلقي الدعم اإلضـــــــــــــــايف. و 

  للمساعدة.  مؤهلةفريدي وغانا وكينيا والسنغال وبابوا غينيا اجلديدة أيضاً كأطراف 
  

مبا فيها وضــــــع  ،من األنشــــــطة القانونيةمجلة ذ ويف البلدان اليت ســــــتتلقى مســــــاعدة تقنية يف مرحلة الحقة، ســــــتنفّ  -11
 احلكوميني ة أخرى للمســـؤولني القانونينيوأنشـــط ،اخلطط االســـرتاتيجية لتنفيذ االتفاق، وعقد حلقات عمل لبناء القدرات

م يف استعراض األطر اإلمنائية والتنظيمية ،مصايد األمساكومفتشي  فيذ واملؤسسات وستعقد ندوات لوكاالت التن .ملساعد
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على تنفيذ االتفاق وتطبيقه. وســـــــــيتم التعاون أيضـــــــــاً مع املؤســـــــــســـــــــات األكادميية التابعة  االقضـــــــــائية من أجل تعزيز قدر 
 قدميات لتالفرع كذلك دراس عدّ وسوف يُ . هامِ رَ حَ  تنّفذ يفوضع برامج خاصة من أجل ملؤسسات األمم املتحدة الشقيقة 

اإلرشـــاد إىل صـــانعي الســـياســـات واملشـــرتعني. وبغية توســـيع حّيز الربنامج واســـتدامة نتائجه، تتخذ حالياً خطوات لصـــياغة 
  لنهاية املطاف باثنتني االتفاق واليت ســـــــتتاح يف ابانونية املختلفة ذات الصـــــــلة دورات للتعلم اإللكرتوين تتعلق بالعناصـــــــر الق

  أو ثالث من اللغات الرمسية للمنظمة. 
  

 14ومن شـــأن تلك األنشـــطة أن تدعم األعضـــاء املعنيني يف حتقيق اهلدف  -12

من أهداف التنمية املســـتدامة فضـــًال  3
  2.4عن اهلدف االسرتاتيجي 

  
  كروباتيمضادات الممقاومة   -باء

 
لدى انعقاد الدورة الرابعة بعد املائة للجنة، عرض الفرع مبادرات املنظمة واجلمعية العامة لألمم املتحدة ومنظمة  -13

الصــحة العاملية، الرامية إىل معاجلة مقاومة مضــادات امليكروبات، والتهديد الذي متثله بالنســبة إىل الصــحة العامة والســالمة 
  5ائيني فضًال عن سبل املعيشة واإلنتاج احليواين والتنمية االقتصادية والزراعية.واألمن الغذ

  
بلداً يف أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى وأوروبا  25وتقدم املنظمة املســـــــــــــــاعدة إىل أكثر من  -14

لدعم صـــــياغة خطط العمل الوطنية بشـــــأن مقاومة مضـــــادات امليكروبات  ،الشـــــرقية وآســـــيا الوســـــطى وجنوب شـــــرق آســـــيا
ج "توحيد األداء يف جمال الصــــــــــحة". وتتواصــــــــــل اجلهود على املســــــــــتوى  اً من أجل ي أيضــــــــــاإلقليموتنفيذها يف ســــــــــياق 

  استقطاب املزيد من البلدان. 
  

  مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات يف "احلوكمة"،  نويتمثل أحد األركان الرئيســــــــــــــية األربعة خلطة عمل املنظمة بشــــــــــــــأ -15
  ويقصـــد بالتشـــريع بصـــورة خاصـــة تعزيز التنســـيق بني اجلهات الفاعلة الرئيســـية مثل الســـلطات املســـؤولة  6مبا يشـــمل التشـــريع.

ات تثري ععن الصـــــــــحة والزراعة والبيئة، اليت تتأثر مجيعاً مبقاومة مضـــــــــادات امليكروبات. وإن هذه املســـــــــألة املشـــــــــرتكة بني القطا
قضــــايا معقدة يف ســــياق األطر التنظيمية. فعلى ســــبيل املثال، ســــتنجم عن القيود املفروض على اللقاحات املفروضــــة  بطبيعتها

  للحيوانات واستخدامها أو معايري اجلودة للعلف احليواين، تداعيات على سالمة الغذاء واملياه للبشر، وعلى البيئة ككل أيضاً. 
  

 مفيذ العناصــر القانونية للمشــروعني املتعلقني مبقاومة مضــادات امليكروبات. وإن هذا الدعم، املقدّ ويدعم الفرع تن -16
  ق ، ســـــــــــــــيطبّ 2019-2018على طلـب احلكومـات املعنيـة، واملـدرج يف خطـة عمـل مكتـب الشـــــــــــــــؤون القـانونيـة للفرتة  بنـاءً 

ني إلقليمايف إثيوبيا وغانا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي فضـــــــــًال عن بنغالديش وكمبوديا والو، يف ســـــــــياق مشـــــــــروع خيص 

 
 حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة. -من أهداف التنمية املستدامة  14اهلدف   3
 جعل الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة. - 2اهلدف االسرتاتيجي   4
 .http://www.fao.org/3/a-mp815e.pdf انظر، CCLM 104/4 الوثيقة رقم  5
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وســـــــــوف يتضـــــــــمن كذلك دعماً تقنياً خلمســـــــــة بلدان يف آســـــــــيا الوســـــــــطى (هي أرمينيا وبيالروس  7األفريقي واآلســـــــــيوي.
  8هورية القريغيز وطاجيكستان.)مجوكازاخستان و 

  
، ختضـــــــــع التشـــــــــريعات الوطنية للتحليل من قبل الفرع، للتوفيق بينها وبني املمارســـــــــات التنظيمية نقطة انطالقكو  -17

العاملية لصــــحة  واملنظمة وهيئة الدســــتور الغذائياألغذية والزراعة  نظمةماجليدة، بناء على اإلرشــــادات الدولية اليت تضــــعها 
لن يدعم فقط التعاون مع فرادى األعضــاء وإمنا ســيوّلد أيضــاً إرشــادات من بني جهات أخرى. وإن هذا التحليل  ،احليوان

ة بشأن مقاومة ياإلقليمومعلومات ألنشطة أخرى ذات صلة. فهو على سبيل املثال سيسّهل املداوالت يف حلقات العمل 
ر الرئيسية للتشريعات ناصمضادات امليكروبات الرامية إىل توفري منتدى لصانعي السياسات واجلهات التنظيمية، ملناقشة الع

املتصـــــلة مبقاومة مضـــــادات امليكروبات، واقرتاح خيارات تنظيمية تســـــاعد الدول يف احلد من مقاومة مضـــــادات امليكروبات 
ا.   وتأثريا

  
لقطاعات تتناول املمارســـات يف ا ،وســـتوضـــع دراســـة تشـــريعية حول األطر التنظيمية ملقاومة مضـــادات امليكروبات -18

ذية واحلماية والعلف وتربية األحياء املائية وســـــــــالمة األغ ،احليواين واإلنتاجاملنتجات البيطرية وصـــــــــحة احليوان  املتعددة مثل
  البيئية وإدارة النفايات واملياه. وتتمثل الغاية من الدراســـــــــــــــة يف أن تكون مبثابة دليل لألعضـــــــــــــــاء على اآلليات التشـــــــــــــــريعية 

  ات امليكروبات. اليت بوسعهم تطبيقها للتصدي ملقاومة مضاد
  

وختاماً، مت تطوير "تبويب" جديد لقاعدة بيانات التشـــــريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشـــــأن األغذية والزراعة  -19
طالع الســــلطات الوطنية وغريها من اجلهات على أمثلة عن التشــــريعات إ واملوارد الطبيعية املتجددة. وســــوف يســــّهل ذلك

  والسياسات الوطنية اليت قد تدعم جهودها يف التصدي ملقاومة مضادات امليكروبات. 
  

واألولويات  5و 4و 2ومن املتوقع أن تســــــــــاعد هذه األنشــــــــــطة البلدان املعنية يف حتقيق األهداف االســــــــــرتاتيجية  -20
وسوف تساهم مباشرة أيضاً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصحة والزراعة  9للربجمة القطرية. الواردة يف أطرها

  .11من أهداف التنمية املستدامة 17ص اهلدف خيما  جهود األعضاء يفكذلك وستدعم   10واحليوانات والبيئة واألغذية.
  

 
إشراك قطاعي األغذية والزراعة يف أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرقها يف اجلهود العاملية ملكافحة ": GCP/GLO/710/UKالوثيقة   7

 مقاومة مضادات املكروبات باالستعانة بنهج "توحيد األداء يف جمال الصحة". 
 "األغذية والزراعة. خفض تقّدم مقاومة مضادات املكروبات يف جمايل": SGCP/RER/057/RUالوثيقة   8
متكني نظم زراعية وغذائية أكثر  -4مساك أكثر إنتاجية واستدامة؛ واهلدف االسرتاتيجي األجعل الزراعة واحلراجة ومصايد  - 2اهلدف االسرتاتيجي   9

 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات - 5؛ واهلدف االسرتاتيجي مشوًال وكفاءة 
ضمان متّتع  - 3 اهلدفو القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة؛  -من أهداف التنمية املستدامة  2اهلدف   10

حفظ احمليطات  - 14اهلدف و ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع؛  - 6اهلدف و اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار؛ 
محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها  – 15اهلدف و والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة؛ 

 مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. على حنو مستدام، وإدارة الغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.   11
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  حياة البريةاإلدارة المستدامة لل  -جيم
 
فسّلط  12الدورة الرابعة بعد املائة للجنة، قام الفرع أوًال باإلبالغ عن برنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربية. لخال -21

  جية األســــــاســــــية الوظائف اإليكولو  علىالضــــــوء على تداعيات اســــــتنزاف احلياة البحرية اليت تشــــــمل، يف مجلة أمور، التأثري 
  التغذية وسبل املعيشة واهلويات الثقافية للعائالت الريفية. علىبعات (أي إكثار البذور وتدوير املغّذيات) والت

  
ومركز  ،الذي ينفذه جتّمع يضـــــــــــمّ املنظمة ومركز التعاون الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية -وإن الربنامج  -22

  ون احلياة الربية، مســـــــــــــــائل صـــــــــــــــ يرمي إىل التوفيق بني - البحوث احلرجية الدولية واالســـــــــــــــرتاتيجية العاملية حلفظ الطبيعة
  وبني مســـــــــائل األمن الغذائي ضـــــــــمن جمموعة من النظم اإليكولوجية االجتماعية الرئيســـــــــية (للغابات أو للســـــــــفانا). والنية 
هي التشــــــــجيع على االســــــــتغالل املســــــــتدام والقانوين ألعداد الكائنات الربية ذات القدرة على الصــــــــمود، وكذلك تكييف 

  امج ال يزال ســـــواء. والربن ملخصـــــصـــــة لالســـــتهالك من قبل ســـــكان املناطق الريفية واحلضـــــرية على حدٍ إمدادات الربوتينات ا
  . 2018يف طور البداية وسوف يبدأ تنفيذ األنشطة يف مارس/آذار 

  
ن الذي يرمي إىل تعزيز األطر القانونية واملؤســــــســــــية لدعم ســــــؤولة عن املكوّ امل هي املنظمة، وال ســــــيما الفرع، إنّ و  -23

االســـــــتغالل املســـــــتدام "لألنواع الربية القادرة على الصـــــــمود بوجه الصـــــــيد" وصـــــــون األنواع احملمية و/أو املهددة باالنقراض 
  "). 1("النتيجة 

  
عرب مواقع يف بلدان  1يجة وسيكون الفرع مسؤوًال عن ضمان إدماج منهجيات للمنظمة خالل تنفيذ أنشطة النت -24

ذا املشـــروع. وســـتتضـــمن األنشـــطة يف مجلة أمور، اســـتخدام منهجيات املســـاواة  أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ املشـــمولة 
  قوق املوجودين كافة اجلهات الفاعلة وأصـــحاب احلللوضـــع خريطة تشـــاركية  ،بني اجلنســـني واملوافقة احلرة املســـبقة املســـتنرية

  قع، وتقييم قانوين وواقعي لإلطار القانوين املتعلق بســـــــــــــــلســـــــــــــــلة القيمة للحوم الطرائد، من أجل حتديد العقبات يف كل مو 
  اليت تعرتض تنفيذ القانون وصياغة توصيات ملعاجلتها. وترد هذه األنشطة يف خطة عمل الفرع لفرتة السنتني. 

  
قيح ا الوســــــــــــطى اليت ســــــــــــيقوم الفرع بدعمها يف تنذ أنشــــــــــــطة الربنامج بوجه خاص من قبل بلدان أفريقيوســــــــــــتنفّ  -25

  التشــــــــريعات القائمة، وحبســــــــب املقتضــــــــى، صــــــــياغة قوانني جديدة. وســــــــيوفر الفرع مســــــــاعدة تقنية قانونية من قبل خرباء 
 تايف اجملال، مبا يف ذلك وضــع أو تعزيز آليات قانونية لضــمان حقوق احليازة ومحاية احلياة الربية وتنظيم األســواق والقطاع

ي. اإلقليمالوطين و  ينيذات الصــــــلة. وســــــوف تتناول األنشــــــطة أيضــــــاً صــــــحة احليوان وتدابري ســــــالمة األغذية على املســــــتو 
من قبل  الع على املعلوماتوســــــتتاح التشــــــريعات ذات الصــــــلة أيضــــــاً من خالل بوابة إلكرتونية خمصــــــصــــــة، لتيســــــري االطّ 

  أصحاب املصلحة مجيعاً. 
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  ومن شــــــــأنه أيضــــــــاً دعم األعضــــــــاء  3.13و 2أن يدعم حتقيق اهلدفني االســــــــرتاتيجيني  ومن شــــــــأن تنفيذ الربنامج -26
  14من أهداف التنمية املستدامة. 15و 2يف حتقيق اهلدفني 

  
  اإلجراء المقترح اتخاذه من قبل اللجنة  -رابًعا

  
ا حبسبإن اللجنة مدعوة إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وتقدمي تعليقات  -27   ما تراه مناسباً. بشأ
 
  

 
 : احلّد من الفقر يف الريف. 3أعاله. اهلدف االسرتاتيجي  10احلاشية  انظر، 2بالنسبة إىل اهلدف االسرتاتيجي   13
 أعاله. 10احلاشية  انظر  14


