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 الزراعة جلنة

 الدورة الرابعة والعشرون

 9102أكتوبر/تشرين األول  3 –سبتمرب/أيلول  92روما، 

 بشأن الثروة احليوانية املستدامةجدول األعمال العاملي 

 

 موجز

 

ات س  يف املمار متواص ل ر االستدامة يف الغذاء والزراعة. واالستدامة عبارة عن تغي    تعزيزضروري لقطاع  الثروة احليوانية

( يليب الطلب املتزايد 1أن ). وليكون القطاع مستدامًا ينبغي له واحد خدمة ألهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية يف آن

الفرص االقتصادية واملعيش ية اممن ة    يؤمن( 2مساهمتها يف األمن الغذائي والتغذوي؛ ) ويعززملنتجات احليوانية على ا

امل وارد   يس تخدم ( 3يف املائة م نه  نس اء؛ )   07 ، علمًا أنب احليازات الصغريةملئات ماليني الرعاة واملزارعني أصحا

 صحة اإلنسان واحليوان والبيئة. حيس ن من( 4)تغي ر املناخ؛  ويعاجلالطبيعية بفعالية 

 
 ب  ني والتوفي  قالقض  ايا امل  ذكورة  ميك  ن معا   ة الث  روة احليواني  ةالتط  ورات احلالي  ة واملس  تقبلية يف قط  اع  وبدراس  ة

ا دي دة ال ت ترك ز     الُنهجا هات املعنية واملقايضات احملتملة. ومن الضروري أيضًا استكشاف  خمتلف احتياجات

عل ى أر    وبالتحس ني على قو ة ا هات املختلفة من خالل بناء التوافق وااللتزام بني مجيع ا هات املعني ة بالعم ل  

دول األعم ال الع املي ل دع  تنمي ة     املستدامة )املعروف سابقًا جب وانيةبشأن الثروة احليالواقع. وجدول األعمال العاملي 

الث روة  ، واملختصر جبدول األعمال(، هو شراكة متعددة ا هات ملتزمة بتطوير قط اع  قطاع الثروة احليوانية املستدامة

 على سبل العمل ا ديدة. مثاًل ويشّكلعلى حنو مستدام،  احليوانية

 

للجن ة الزراع ة يف منظم ة األغذي ة      والعش رين فع يف ال دورة الثاني ة   ي رد مباشر على طلب ُروشراكة جدول األعمال ه

عل ى   الثروة احليواني ة والزراعة للبحث يف اخليارات املالئمة حلوار ا هات املعني ة والعمل املتضافر لدع  تطوير قطاع 
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ملستدام م ن خ الل احل وار، والتش اور، والتحلي ل      األمن الغذائي ا لتأمنيحنو مستدام. وهي تبين التوافق بشأن املسار 

 املشرتك لتحفيز االبتكار واالستثمار يف التطوير املستدام للقطاع.

ل وتوضح أن ه م ن أج ل ض مان مس اهمة قط اع       اوتتضمن هذه الوثيقة املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز يف جدول األعم

طلب جدول األعمال منظورًا أكثر مش واًل، يع اجل يف آن األم ن الغ ذائي     ، يتاستدامة الغذاء والزراعة يف الثروة احليوانية

والصحة يف العامل، واإلنصاف والنمو، واملوارد وتغي ر املناخ. ويرتافق هذا التعديل يف تركيز جدول األعمال ووظائفه م ع  

لة، واجملاالت املواضيعية، تطوير آلية توجيهية بتأييد الشركاء جتمع بني متثيل جمموعات ا هات املعني ة ذات الص

 .وغريها من األنشطة املرتبطة جبدول األعمال

 اإلجراءات املقرتحة على اللجنة:

 يرجى من اللجنة تقدي  املشورة بشأن:

 يف مالءمة التحو ل املقرتح يف املنظور لضمان أن يعاجل جدول األعمال على حن و ش امل مس اهمة القط اع     (أ )

 ؛استدامة الغذاء والزراعة

قاء ب ني اإلنس ان واحلي وان    تإلدارة التهديدات على الصحة يف نقطة االل مة جدول األعمال املقرتحمساه (ب )

 ؛امليكروبيةوالبيئة، مبا يف ذلك مقاومة املضادات 

 مالءمة تركيبة جدول األعمال ونظام احلك ؛ (ج )

 األعمال.تنفيذ جدول خيارات تعبئة الدول األعضاء وا هات الشريكة واملوارد اإلضافية من أجل  (د )

 :وميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

 Henning Steinfeldالسيد 

 فرع معلومات الثروة احليوانية وحتليل القطاع والسياساترئيس، 

 54751 570 06-0039رق  اهلاتف: 
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 مقدمة   –أواًل 

 
ل املنظ ور كأح د القطاع ات الفرعي ة م ن      عل ى موقع ه يف املس تقب    الثروة احليواني ة  حيافظ قطاع من املتوقع أن -1

ل ، ال سيما يف البل دان ذات ال دخ  الزيادة املتوقعة يف استهالك الربوتينات احليوانيةالزراعة األسرع منوًا، وذلك يف ضوء 

لإلنت اج احلي واني املكث ف.     والس ريعة التط ور  احلديثة  لاملتوسط واملنخفض. وقد لب ت معظ  هذا النمو يف الطلب األشكا

تس ه  جب زء ك بري م ن املنتج ات واخل دمات       ه ي  و قائم ة وعلى الرغ  من هذه التطورات، ال ت زال األنظم ة التقليدي ة    

 احليوانية.

 

يف س اهمت   والطلبات والتوقع ات املختلف ة املوجه ة إىل ه ذا القط اع      الثروة احليوانيةوالتنو ع الواسع يف أنظمة  -2

كي ف ميك ن   لالستثمارات الشاملة يف هذا القطاع. وقد أدت إىل س وء فه     السياسات العامة وا على صعيدنشوء صعوبات 

تغي  ر املن اخ، أن يس ه  بأفض ل ش كل يف       عروندرة املوارد الطبيعية، وتساعدد سكان العامل،  تزايدهلذا القطاع، يف ظل 

عمل منظمة األغذية والزراعة استدامة الغذاء والزراعة. ونظرًا حلج  هذه التحديات وتعقيدها، ال بد من توحيد القوى. وت

 جديدة ملعا ة االستدامة يف الغذاء والزراعة. ُسبلمع شركائها يف 

 

دول األعم ال الع املي ل دع  تنمي ة     املستدامة )املعروف سابقًا جب   بشأن الثروة احليوانيةوجدول األعمال العاملي  -3

الث روة  و شراكة متعددة ا ه ات ملتزم ة بتط وير قط اع     ، واملختصر جبدول األعمال(، هقطاع الثروة احليوانية املستدامة

وتعزز هذه الشراكة الفه  املشرتك لقضايا تطوير قط اع   العمل ا ديدة. ُسبلعلى حنو مستدام، وهو مثل على  احليوانية

، والتحلي ل  األمن الغذائي املستدام من خالل احل وار، والتش اور  حتقيق بشأن املسار حنو وتبين التوافق  الثروة احليوانية

املشرتك. ويقع إجياد األرضية املشرتكة يف صمي  جدول األعمال. ويشكل التوافق أس ا  االتس اا السياس ي والتنفي ذي،     

 والتزام الشركاء باالبتكار واالستثمار يف تغيري املمارسات.

 

املع ارف بش أن    ل تب ادل ويدمج جدول األعمال وجهات النظر بني خمتلف املقاييس وا هات الفاعلة، ويس ه   -4

والبن ى األساس ية لتب ادل املع ارف.      الش بكات التكنولوجيا، واملمارسات ا ي دة، والسياسات واملؤسسات من خالل بناء 

وضمن املنظمة، تشمل األنشطة املتعلقة جبدول األعمال مجيع األه داف االس رتاتيجية وتس ه  يف زي ادة األم ن الغ ذائي       

إىل أنظمة إنت اج القط اع الزراع ي املس تدامة )اهل دف       االنتقال(، 1) دف االسرتاتيجيوالوجبات الغذائية املستدامة )اهل

(، وتعزي ز الش مولية   3))اهل دف االس رتاتيجي    الري ف م ا أن نتائجه ا ت دع  احل د م ن الفق ر يف       (، ك2)االسرتاتيجي 

(، ومرونة س بل  4) االسرتاتيجيدف احمللي والقطري والدولي )اهل غذائية على املستوىوالفعالية يف األنظمة الزراعية وال

 (.5) االسرتاتيجيالعيش الت تعتمد على تربية املاشية )اهلدف 

 

للجن ة الزراع ة يف منظم ة    والعش رين  ف ع يف ال دورة الثاني ة    وشراكة جدول األعمال هي رد مباشر على طل ب رُ  -5

املالئم ة حل وار ا ه ات املعني  ة والعم ل       للبحث يف اخلي ارات ، 2717/حزيران ويونيالت عقدت يف  األغذية والزراعة

وق د أي دتها  ن ة الزراع ة بع د ذل ك يف دورته ا الثالث ة         على حنو مستدام.  الثروة احليوانية املتضافر لدع  تطوير قطاع
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 كآلية صاحلة إلبالغ عمليات املنظمة احلكومية الدولي ة وتوجيهه ا وإثرائه ا. كم ا     2712والعشرين املعقودة يف مايو/أيار 

أيدت  نة الزراعة دور املنظمة األساسي يف جدول األعمال. ويف دورتها الثالث ة والعش رين، طلب ت  ن ة الزراع ة م ن       

يف جدول األعمال العاملي وعن أي احتياج ات   احملرز رفع تقرير مرحلي إىل الدورة املقبلة للجنة عن التقدم( 1األمانة: )

إرساء نظام جدي د وعمل ي إلدارة ج دول األعم ال الع املي وطل ب       ( 2؛ )لصلةالختاذ اإلجراءات احلكومية الدولية ذات ا

( تنظ ي  اجتم اع للجه ات املاحن ة للبح ث يف      3؛ ) زيد من املعلومات عن تطوير هذا النظام وعالقت ه بلجن ة الزراع ة   امل

للمنظمة ما  1والثالثونؤمتر الثامن إمكانية تعبئة املزيد من املوارد من خارج امليزانية. ويف امونة األخرية، ورد يف تقرير امل

عض اء إىل املش اركة الواس عة يف ه ذه     دع وة البل دان األ  ( 2جدول األعمال كمب ادرة متع ددة االط راف؛ )    تأييد( 1)يلي: 

املنظمة التزامه ا املرك زي    التوصية بأن تواصل( 4على أهمية النتائج امللموسة على أر  الواقع؛ ) التشديد( 3املبادرة؛ )

إرساء نظ ام جدي د وعمل ي إلدارة املب ادرة، يف ض وء اس رتاتيجيات املنظم ة بش أن         الطلب ب( 5كأمانة للمبادرة؛ ) لتعمو

 .2714الشراكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدني، وحتديد عالقتها بلجنة الزراعة، ليقدم إىل  نة الزراعة يف عام 

 
 الثروة احليوانيةتطور قطاع     –ثانيًا 

 
، والطل ب عل ى تنوي ع    ر اإلنتاج احليواني بفعل تغي رات واسعة النطاا يف كلفة امل وارد الطبيعي ة وتوّفره ا   يتغي  -6

املتزاي د لسالس ل القيم ة     واالتس اع ى الرعاية البيئية واحليواني ة.  من الغذائي ونوعيته، وتزايد املخاوف علاإلنتاج، واأل

يف األرياف، بل إنه عر   اإلنتاج ألمناط سريعة التغي ر من التن افس،   العيش ُسبلالدولية مل يؤد فقط إىل تنويع خيارات 

أثر األمرا  الناشئة، والتخ و ف م ن اإلف راط     أن  كماوتفضيالت السوا، والقواعد واملعايري، مبا يف ذلك رعاية احليوان. 

 الث روة احليواني ة  ة قط اع  وسوء استخدامها وتزاي د س رعة تغي  ر املن اخ توج  ب معا         امليكروباتيف استخدام مضادات 

واألم را ، ع ادة م ا تك ون يف ظ روف بيئي ة س ريعة الت دهور.          تنت اج وامف ا  جمموعة مستمرة التطور من تهديدات اإل

، مرتبط باألسواا، والتكنولوجيات واألم را  ال ت   أسوأهاالعاملي، يف أفضل األحوال ويف  اإلنتاج احليواني فإنوبالتالي 

 في ه  الس ياا ال ذي ينبغ ي    اللطاع. وتشّكل احلاجة إىل التعامل مع هذه التح ديات ال ب ل اس تغ   حتو ل من وجه هذا الق

 عات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات.أن يسه  يف التطل الثروة احليوانية لقطاع تطوير

 

ش خ  تقريب ًا    حو مليارفنعيشه .  وُسبلبالنسبة حلياة الفقراء  الثروة احليوانيةوليس من قطاع أه  من قطاع  -0

عادة ما تكون املالذ األخري للسكان الذين يفتق رون   الثروة احليوانية. والثروة احليوانيةيستمدون جزءًا من رزقه  أقله من 

 .الثروة احليوانيةمبنأى عن إىل األصول وأشكال الدخل األخرى. وال ميكن التطرا إىل الفقر وعدم املساواة يف العامل 

 

ضرورة للحفاظ على صحة اإلنسان وحتسينها. فاملنتجات احليواني ة تش كل عنص رًا هام ًا يف      وة احليوانيةالثرو -8

النظ  الغذائية الصحية وتؤمن األمن الغذائي ال سيما ألصحاب الدخل املنخفض. ويربط ه ذا القط اع ب ني احلي اة الربي ة      

سبعون يف املائة من مجي ع األم را    واألمرا  وانتقاهلا. عنصرًا هامًا يف نشوء  يشكلوالصحة البيئية وصحة اإلنسان، و

 .الثروة احليوانيةمن أصل حيواني. وبالتالي ال ميكن التطرا إىل األمن الغذائي والصحة يف العامل مبنأى عن 

                                                      
 ب. 43، الفقرة C 2013/REPالوثيقة  1
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وه ي  والثروة احليوانية هي مستخدم هام للموارد الطبيعية )مثل األراضي واملياه واملغذيات والتنو ع البيول وجي(   -9

تسه  يف تغي ر املناخ. وحتو ل هذه الثروة كمية كبرية من املنتجات الثانوية والنفايات، الت ليس هلا استخدام بديل، إىل 

 .الثروة احليوانيةمنتجات قي مة. وبالتالي ال ميكن التطرا إىل القضايا البيئية يف العامل مبنأى عن 

 
 للشعب، لألرض -جدول األعمال    –ثالثًا 

 

مبوجب توصيات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة، استضافت منظمة األغذية والزراعة فريق دع  ج دول   -17

املس تدامة م ن خ الل ع دد م ن األح دا         الث روة احليواني ة  األعمال الذي استمر يف تسهيل احلوار العاملي دعمًا لقط اع  

وق د  أص حاب الش أن املتع ددين     منتدى(. ومن أه  هذه املبادرات اجتماعات www.livestockdialogue.orgوالتفاعالت )

يف أوت اوا، كن دا يف أكتوبر/تش رين األول    الثاني ة  ، و2713يف نريوبي، كيني ا يف يناير/ك انون الث اني    مرتني، األوىل  ُعقد

همت يف تط وير ج دول األعم ال الس رتاتيجيته وأنش طته، وم ن       رى أسهذه االجتماعات لقاءات دولية أخ . ورافق2713

 األمثلة أيضًا آلية عززت انتظام مشاركة احلركات االجتماعية والدوائر اجملتمعية ومتاسكها.

 

عمال املزيد من امل وارد م ن خ ارج امليزاني ة لتس هيل      وساهمت هذه األنشطة أيضًا يف تعبئة فريق دع  جدول األ -11

إىل جانب الربامج األساس ية للمنظم ة. كم ا    سويسرا، وفرنسا ونيوزيلندا وهولندا من  2714تنسيقها حتى عام األنشطة و

عمال لتسهيل تبادل املمارسات واالبتك ار يف إدارة الس ماد   خارج امليزانية من شراكة جدول األمت احلصول على موارد من 

الزراع ة وحت الف اهل واء النظي ف واملن اخ ال ت استض افها        مب ادرة   العاملي من خالل الثروة احليوانيةاملتكاملة يف قطاع 

 برنامج األم  املتحدة للبيئة.

 

 الثروة احليوانيةدولية أولية حول االستثمار يف  ة، سهل الفريق مائدة مستدير2714/حزيران ويونيويف  -12

افز االستثمار بتغيري ممارسات تربية املاشية هولندا للرتكيز على حوسويسرا ونيوزيلندا واستضافتها شارك يف املستدامة، 

ص مع اواستكشاف فرص تعبئة املوارد من خارج امليزانية، وكيف ميكن أن تتماشى استثمارات القطاعني العام واخل

 .ةاملستدام الثروة احليوانية تنميةتطوير 

 جدول األعمالتعديل    - ألف  

يف  متواصلةامة األغذية والزراعة. واالستدامة هي عملية تغريات استد لتعزيزضروري  عنصر الثروة احليوانية -13

( 1املمارسات تتناول يف آن األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وحتدد مخسة مبادئ عامة استدامة القطاع هي: )

 ( حتسني احلك .5؛ )( زيادة املرونة4( محاية املوارد؛ )3( تعزيز سبل العيش ورفاه اإلنسان؛ )2زيادة الفعالية؛ )

 

يف األغذية والزراعة من خالل منو قابل لالستمرار يف سالسل القيمة الت  الثروة احليوانيةقطاع  استدامة سه وت -14

تلج إىل مجيع املوارد واخلدمات الضرورية، حيث ميكن للفقراء إجياد سبل عيش آمنة، واملشاركة يف األسواا املتنامي ة،  

 أخرى خارج القطاع. أو االستفادة من فرص

http://www.livestockdialogue.org/
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نهجًا شاماًل إلدارة التهديدات على الصحة يف نقطة االلتقاء بني اإلنس ان واحلي وان والبيئ ة،     ا دولمن ضويت -15

وإشراك املنتجني يف مجيع مستويات تطوير برامج أمرا  احليوانات واألمن الغذائي وتنفيذها. كما يعاجل جدول األعمال 

ة بالتخوف املتنامي من االستخدام املفرط ملضادات امليكروبات وسوء استخدامها وإمكانية تط ور  التحديات الناشئة املرتبط

زيادة مقاومة مض ادات امليكروب ات م ع زي ادة اس تخدام       يفاالجتاه  يستمرمقاومة األدوية والتصدي هلا. ومن املتوقع أن 

وميكن احلد من مقاومة ضرية. احل املدن/واملناطق شبه األدوية املضادة للميكروبات نتيجة تكثيف اإلنتاج وحفظ املاشية يف

مضادات امليكروبات من خالل تط وير أمن اط مس تدامة للتكثي ف، مب ا يف ذل ك حتس ني ممارس ات تربي ة احليوان ات،           

، والنظافة والصحة واملمارسات اإلدارية وتعزيز االستخدام املسؤول واحلذر للعوامل املضادة للميكروبات ل دى احليوان ات  

 من أجل احلفاظ على فعاليتها العالجية وإطالة أمد استخدامها لدى احليوانات والبشر.

 

م ع االس تخدام املباش ر كأغذي ة      تتن افس ويرتكز اإلنتاج احليواني املستدام بشكل أساسي على امل واد ال ت ال    -16

اإلص الح السياس ي يف    يع اجل لبيئة. وه و  اعلى استخدام املوارد ويسه  يف اإلشراف حافزًا لزيادة فعالية بشرية، ويشكل 

، ويرتكز على شبكات قوية بني ا هات الفاعلة ملراقبة القطاع والتعل ، وم ن أج ل بن اء الق درات     األوسعسياا التنمية 

 املؤسسية.

 

ل هذه املنظورات يف خمتل ف املق اييس وب ني خمتل ف ا ه ات الفاعل ة، وتس ه         األعمالوتدمج شراكة جدول  -10

ملعارف بشأن التكنولوجيا، واملمارسات ا يدة، والسياسات واملؤسسات من خالل بناء الشبكات والبنى األساسية تبادل ا

املالزمة هلا لتبادل املع ارف. وه ي ت بين التواف ق بش أن املس ار لتحقي ق األم ن الغ ذائي املس تدام م ن خ الل احل وار،              

 ثمار يف التنمية املستدامة للقطاع.واملشاورات، والتحاليل املشرتكة حلفز االبتكار واالست

 

وتوجيهه م ن خ الل    الثروة احليوانيةى حفز التنمية املستدامة لقطاع لركز جدول األعمال بشكل رئيسي عقد و -18

لي ل  االتح ت، أش ار ا دولبالنسبة إىل يبقى هذا اهلدف أساسيًا التحسني املستمر الستخدام املوارد الطبيعية. ويف حني 

منظور أكثر مشولية لضمان مس اهمة القط اع يف اس تدامة     إىل ضرورة اعتماد الثروة احليوانيةضايا استدامة قطاع لق ةاملستمر

يف  2713ملنت دى أص حاب الش أن املتع ددين يف أكتوبر/تش رين األول       األغذية والزراعة. وبالتالي، يف االجتم اع األخ ري  

املستدامة من خالل معا ة القضايا التالية يف آن واحد: األمن  وانيةالثروة احليقطاع  تنميةأوتاوا، طلب الشركاء مواصلة 

 الغذائي والصحة؛ اإلنصاف والنمو؛ املوارد واملناخ.

 

املتعددة يف تص مي    التحدياتومواجهة  املختلفة األهداف حتقيق من حيثلبلدان للضمان دع  جدول األعمال و -19

ل تب ادل  بغي للحوار الع املي ح ول السياس ات يف ج دول األعم ال أن يس ه       قطاع الذي يرغبون فيه، من الواضح أنه ينال

 املمارسات على املستوى احمللي. ولذلك، ينبغي للشركاء يف ا دول أن يتفقوا على ما يلي:

 الدولي والقطري واحمللي؛ وىتسهيل احلوار املتعدد ا هات على املست (1)

، مبا يف ذلك تطوير املقاييس واملنهجي ات املنس قة )م ثاًل م ن     تنفيذ ودع  التحاليل والتقايي  املشرتكة (2)

 (؛الشراكة من أجل تقيي  وأداء الثروة احليوانيةخالل 
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 حتديد األدوات والتوجيهات وتقدميها؛ (3)

مب ادرة الزراع ة وحت الف اهل واء     تعزيز ودع  االبتكار وتغيري املمارس ات احمللي ة )م ثاًل م ن خ الل       (4)

 .ربنامج األم  املتحدة للبيئة(النظيف واملناخ ل

 

تط وير نظ ام حك   عمل ي وح ديث يواف ق علي ه ش ركاء         ويرتافق التعديل يف تركيز جدول األعمال ووظائفه مع  -27

 ا دول ويتكو ن من:

 تعددين للحوار وبناء التوافق بشأن القضايا واإلجراءات ذات األولوية؛املشأن المنتدى أصحاب  (1)

  نة تنفيذية؛وتشمل لتقدي  املشورة والتوجيهات والرصد، جمموعة توجيهية  (2)

 ؛وتنفيذها جمموعات جماالت تركيز لتطوير برامج عمل مواضيعية (3)

 يضطلع بدور األمانة التنفيذية، تستضيفه حاليًا منظمة األغذية والزراعة.فريق دع  للجدول،  (4)

 

التالي ة: )أ( القط اع الع ام؛     التأسيسية من اجملموعات كل عنممثلني  5ويكون يف اجملموعة التوجيهية حتى  -21

( املنظم  ات غ  ري ه   )ب( القط  اع اخل  اص واملنتج  ون؛ )ج( األوس  اط األكادميي  ة/الباحثون؛ )د( ا ه  ات املاحن  ة؛ )  

دع   ا  دول،    فريق، بتسهيل من حاليًا احلكومية؛ )و( احلركات االجتماعية واملنظمات اجملتمعية. ومتر اجملموعات

يف اجملموعة التوجيهية. كما س يكون لرسس اء جمموع ات جم االت      ممثليهاعملية تتيح هلا تصمي  هيكليتها واختيار  يف

منص بًا  الرتكيز ورسساء منتديات أصحاب الشأن املتعددين اإلقليمية والقطرية واحمللية املدعومة من قبل ج دول األعم ال   

ل من قبل جمموعته، خي دمون يف اجملموع ة التوجيهي ة مل دة س نتني.      يف اجملموعة التوجيهية. وبعد اختيار املمثلني ك

وميكن إعادة تعيني األعضاء من قبل جمموعاته  لفرتات متتالية. وجيري اختيار رئيس اجملموع ة التوجيهي ة م ن قب ل     

 ن ملدة سنتني قابلة للتجديد.عي وُي ،أعضاء اجملموعة ومنها

 

شورة وحتدد اإلطار العام واإلجراءات وأنشطة جدول األعمال العاملي؛ )ب( واجملموعة التوجيهية: )أ( تقدم امل -22

دع  عم ل  ت  ق دم التوجيه ات العام ة؛ )د(    تسه  يف التنمية املستمرة لرسية جدول األعمال العاملي واس رتاتيجيته؛ )ج(  ت

كي ز وجمموع ة دع      راج ع أنش طة جم االت الرت   ت( ه   منتدى أصحاب الشأن املتعددين )واجملموع ات املكو ن ة ل ه(؛ )   

 حمت واه عم    تثل جدول األعمال يف املنتديات املختلف ة و متستعر  أنشطة اللجنة التنفيذية؛ )ز( ترصد وتا دول؛ )و( 

عمل متخصصة ملعا ة قضايا حم ددة، حس ب االقتض اء. ويك ون      ننشئ  اتسهل تعبئة املوارد؛ )ط( توأهدافه؛ )ح( 

ياسة شراكة جدول األعم ال، وتق دي  املش ورة )التوجي ه( والرصد/اإلش راف عل ى       دور اجملموعة التوجيهية إذًا تطوير س

 اللجنة التنفيذية. ويت  اختاذ القرارات بالتوافق.

 

لتنفي ذ الس ريع   ويع وا ا عضوًا. وهذا العدد ك بري ج دًا    34وميكن أن تض  اجملموعة التوجيهية يف البدء حتى  -23

واجملموعة التوجيهية. ولذلك، وافق منتدى أصحاب الشأن املتعددين عل ى  لتوجيهات منتدى أصحاب الشأن املتعددين 

توجيهي ة ويرأس ها رئ يس. وتك ون اللجن ة التنفيذي ة       الموعة اجملن اللجنة التنفيذية من قبل إنشاء  نة تنفيذية. وتعي 

ول. وعل ى وج ه   دع   ا  د   فري ق ، بالتش اور الوثي ق م ع    مسؤولة عن تنفيذ ق رارات اجملموع ة التوجيهي ة ومش ورتها    
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( إدارة إع داد وث ائق املواق ف والوث ائق     2( تنفيذ وتوجي ه ق رارات اجملموع ة التنفيذي ة؛ )    1التحديد، تقوم مبا يلي: )

( إع داد آلي ة لرص د ج دول األعم ال      3األساسية لتنظر فيها اجملموعة التوجيهية ومنتدى أصحاب الشأن املتع ددين؛ ) 

 رف ع التق ارير املنتظم ة إىل   ( 5خدام م وارد ا  دول واملس اهمة يف تعبئته ا؛ )    ( اإلشراف عل ى اس ت  4واستقاء الدرو ؛ )

 اجملموعة التوجيهية.

 

( تسهيل التفاع ل ب ني   1دول وتنفيذه ال سيما من خالل : )ا  حمتوى دع  جدول األعمال إنشاء فريق ويدع  -24

( املس اعدة يف إع داد التوجيه ات    3نس يقها؛ ) ( تأمني اخلربة والتحاليل وت2أصحاب الشأن، والتنسيق وبناء التوافق؛ )

وب أي متطلب ات    بالتق دم احمل رز  لتطوير التكنولوجيا والسياسات. وجمموعة الدع  مسؤولة أيضًا عن إبالغ  نة الزراعة 

 حمتملة لإلجراءات احلكومية الدولية ذات الصلة املرتبطة بعمليات ا دول.

 
 دور منظمة األغذية والزراعة   - باء

مستقلة عن مالمح منظمة األغذي ة والزراع ة. وباإلض افة    تكن  وإنمالمح متكاملة  الثروة احليوانيةيتطلب قطاع  -25

 دع  ا دول، تسه  املنظمة يف جوانب متعددة من ا دول مبا يف ذلك: فريقإىل استضافة 

دي دات عل ى الص حة،    ، واألم را ، وغريه ا م ن الته   الثروة احليوانيةاملعلومات والتحاليل املتعلقة ب (1)

والوراث  ة، واس  تخدام امل  وارد الطبيعي  ة، واالقتص  اديات، والسياس  ات واملؤسس  ات؛ واملق  اييس       

 واملنهجيات؛

 احلوار السياسي بشأن الشراكات املتعددة أصحاب الشأن واالتفاقات ما بني احلكومات؛ (2)

، وتط وير الق درات،   التجريبي ة  تغيري املمارسات من خالل تغيري السياسات واملؤسس ات، واملش اريع   (3)

 .والتخطيط هلا الطوارئ تواألدوات والنهج، والرد يف حاال

العمل مبوجب إط اره االس رتاتيجي،   وب. ةيتالقى جدول األعمال مع مجيع األهداف االسرتاتيجيويف املنظمة،  -26

املب ادرة أيض ًا    وتص ب ألغذي ة والزراع ة.   مة القطاع يف استدامة اهيضمن ا دول أن تقدم املنظمة الدع  الالزم لتعزيز مسا

ألم  املتحدة، الت تركز بدورها على الفرص امللموسة للتنمية لالناشئة  2715مباشرة يف أهداف خطة التنمية ملا بعد عام 

 املستدامة وحتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي، مع محاية البيئة.

 

 زراعةمن جلنة التقدميه التوجيه املطلوب    -رابعًا

 
 يرجى من اللجنة تقدي  املشورة بشأن: -20

 عاجل جدول األعمال على حنو شامل مس اهمة القط اع يف  مالءمة التحو ل املقرتح يف املنظور لضمان أن ُي )أ(

 الغذاء والزراعة املستدامني؛ استدامة

ب  ني اإلنس  ان ق  اء تمس  اهمة ج  دول األعم  ال املقرتح  ة إلدارة التهدي  دات عل  ى الص  حة يف نقط  ة االل )ب(

 ؛امليكروبيةواحليوان والبيئة، مبا يف ذلك مقاومة املضادات 
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 مالءمة تركيبة جدول األعمال ونظام احلك ؛ )ج(

 خيارات تعبئة الدول األعضاء وا هات الشريكة واملوارد اإلضافية من أجل تنفيذ جدول األعمال. )د(


