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A 

 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 ،والتغذية ئيالغذا األمن لتحقيق المستدامة الزراعية التنميةمشروع التوصيات المقترحة بشأن 
 الحيوانية لثروةا دواربما في ذلك أ

 
اخلرباء الرفيع املسييييتوى  تقرير فريقاملنبثقة عن مّتت صييييياغة التوصيييييات التالية اسييييتناداج إىل االسييييتنتا ات الرئيسييييية  -1

 شييييييييييييييرا التنمية الزراعية املسييييييييييييييتدامة من أ ل  قيق األمن الغذائي والتغذية ب (فريق اخلرباء)للجنة األمن الغذائي العاملي 
يق إا التنمية الزراعية املستدامة، مبا يف ذلك الثروة احليوانية، أمر ال غىن عنه للحد من الفقر و ق لثروة احليوانية؟لأدوار أّي 

ضييييماا يف التنمية الزراعية املسييييتدامة ل 1روة احليوانيةقطاع الث مسييييا ةإىل تعزيز هتدف التوصيييييات و األمن الغذائي والتغذية. 
لتنمية املسييتدامة خطة االعام لتنفيذ سيييا  الللحق يف غذاء كاف، يف  املطرداألمن الغذائي والتغذية، وتسيياهيف يف امعما  

 يف ضماا األمن الغذائي والتغذية.، مع امقرار بالدور الرئيسي ألصحاب احليازات الصغرية 2030لعام 

 
حددها تقرير فريق  لثروة احليوانية اليتاملسييييتدامة لتنمية املؤدية إىل  قيق السييييارات املىل إد هذه التوصيييييات تنوتسيييي -2

نتائج و سيييف لى الصيييمود القدرة عاملوارد وتعزيز اسيييتخدام  سيييف كفاءة املتمثلة يف اليت تقوم على املبادئ الثالثة و اخلرباء 
 .ةالعدالة/املسؤولية اال تماعي

 
 سييييييياسييييييات العامة، ولكنها مو هة أيضيييييياغرض وضييييييع اليف املقام األو  إىل احلكومات لمو هة التوصيييييييات إا و  -3

 طوعيطابع بتوصيييييييات التتسيييييييف و األمن الغذائي والتغذية. ضييييييماا دور يف يقوموا ب نيذإىل مجيع أصييييييحاب املصييييييلحة ال

                                                
احليوانية ألغذية اإىل كامل قطاع الثروة احليوانية و نظيف إنتاج الثروة احليوانية قطاع الثروة احليوانية أو  يل امشارات إىل لغرض هذه التوصيات،   1

 تستخدم يف القيام بوظائف معينة وحيوانات اجلر اليت تيسر إنتاج األغذية.اليت املصدر، مبا يف ذلك احليوانات 
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صيييييادرة رى يف منتجات أخاليت سيييييبق وأا وردت تو يهات ذات الصيييييلة التوصييييييات و الهتدف إىل تكملة هي وغري ملزم. و 
 تكرارها.وليس إىل  2للجنةعن ا

 

 توصياتال
 
 الثروة نظيف ذلك يف مبا الزراعية، النظيف مجيع على املستدامة الزراعية التنمية إطار  ت املدر ة التوصيات تنطبق -4

 .القطاع ذاهب تتعلق خاصة  ديات احليواين نتاجام نظيف إطار  ت احملددة التوصيات تعاجليف حف . احليوانية
 

 التنمية الزراعية المستدامة
 

 السياسات ألغراض األمن الغذائي والتغذيةتعزيز اتساق  -لا أو  
 

 طلعلتعظييف الدور امجيايب الذي تضيييي ج األمن الغذائي والتغذية يف السييييياسييييات ذات الصييييلةرا دالنهوض بإ )أ(
ماعية والبيئية  سف االستدامة االقتصادية واال تخاصة الثروة احليوانية، يف و به التنمية الزراعية املستدامة، 

 ؛غذية، وتعزيز االتسا  بف السياسات والربامج القطاعيةلنظيف األ
، 3الصيييييييلة ذاتوالدولية احلكومية امقليمية واالتفاقات لتو يهات الصيييييييادرة عن املنظمات سيييييييتناد إىل ااال )ب(
كرسة امل 4ةتعددة أصحاب املصلحاملنتديات والشراكات امل، حسب االقتضاء، عمل األخذ بعف االعتبارو 

 لتنمية الزراعية املستدامة والثروة احليوانية؛ للقضايا اخلاصة با
وفقا لقواعد   اسييييييييو األز على يتسيييييييييف بامنصيييييييياف ويركّ الزراعية يف املنتجات النهوض بنظام عاملي للتجارة  )ج(

 دامةدعيف التنمية الزراعية املسييييييييييييييتل مهماعنصييييييييييييييرا باعتبارها بدور التجارة  اج إقرار التجارة املتعددة األطراف، 
 ألغراض األمن الغذائي والتغذية. 

  

                                                
بادئ وامل ،اخلطوط التو يهية الطوعية بشرا احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سيا  األمن الغذائي الوطينمبا يف ذلك   2

امطار االسرتاتيجي و  ،إطار العمل بشرا األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة، و ونظيف األغذية املسؤولة يف الزراعة الزراعية اخلاصة باالستثمارات
 .العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 التو يهية اخلطوطو  الغذائي؛ والدستور امليكروبات؛ مضادات مقاومة بشرا العاملية العمل خطة احلصر، ال الذكر سبيل على ذلك، على األمثلة تشمل  3
 األغذية منظمة عن ةالصادر  احليوانية الوراثية للموارد العاملية العمل وخطة احليواا؛ لصحة العاملية املنظمة عن الصادرة احليوانية األمراض مكافحة بشرا
 .أخرى أمور مجلة ضمن للبحوث، العاملي والتحالف العاملية؛ الصحة ملنظمة "واحدة صحة" ومبادرة إنرتالكن؛ وإعالا والزراعة

 الثروة وأداء قيييفت أ ل من والشراكة املستدامة؛ احليوانية الثروة بشرا العاملي األعما   دو  احلصر، ال الذكر سبيل على ذلك، على األمثلة تشمل  4
 أخرى. أمور مجلة ضمن األعالف، سالمة أ ل من املصلحة أصحاب املتعددة والشراكة البيئي؛ الصعيد على احليوانية
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 والخدمات العمل وظروف األغذية وسالمة التغذية معالجة -ثانياا 
 

نظيف غذائية صييييييييييحية  لتوفري، 5، املقبو  ثقافياج املصييييييييييدرمن األغذية احليوانية ناسييييييييييب تشييييييييييجيع املتناو  امل )أ(
 نتاجمامبا يف ذلك من خال  االرتقاء مبسييييييتوى الوعي والتثقيف يف سيييييييا  النهوض بالتغذية، لتحسييييييف و 

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 12لزراعة والثروة احليوانية وفقا للهدف لاملستدام 
النسييبة بدر، مبا يف ذلك منتجات األلباا، صييتؤيده األغذية احليوانية املاملهيف الذي ميكن أا دور قرار بالام )ب(

 ف؛احلوامل واملرضعات واملسنّ النساء و  ألطفا إىل ا
المة األغذية سيييييييييييياملتعلقة بواألطر والربامج الوطنية والدولية واصييييييييييييفات تنمية القدرات لالسييييييييييييتجابة إىل امل )ج(

يما مواصفات ، السخمتلفة من امنتاج والتسويق وطر ات سياقستويات و ، مبا يضمن مالءمتها ملهتاو ود
 ؛الدستور الغذائي

يف مجيع مراحييييل امنتيييياج والتحويييييل والتوزيع مييييا  العمجيع ظروف عمييييل وعي  متتثييييل احلرص على أا  (د)
 افية؛، وأا توفر أ ورا معيشية كالتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأا  ظى حبماية القوانف احمللية

 االئتماا للمسيييييياعدةإىل لتسييييييهيل وصييييييو  املزارعف إىل األسييييييوا  و  هاضييييييع سييييييياسييييييات وأدوات وتنفيذو  )ه(
 ؛ هيفعلى  سف سبل عيش

 مبا يتماشيييييى، مبا يف ذلك االسيييييتثمار األ نا املباشييييير 6ة املسيييييؤولةواخلاصييييي ةالعام اتتشيييييجيع االسيييييتثمار  )و(
 يةاملسيييييييياعدة امرائية الرمسيشييييييييمل  ، مباناسييييييييبأشييييييييكا  أخرى من التمويل املوفري مع اللوائح الوطنية، وت

حاب احليازات ألصييييييييياليت تدعيف تنفيذ التنمية الزراعية املسيييييييييتدامة، مبا يف ذلك الثروة احليوانية، وخاصييييييييية  
 رعاة؛الو وا سريّ األا و زارعاملهيف ، مبا فيالصغرية

ية الرتبماا وامرشيييييياد و دمات اال تماعية وشييييييبكات األإىل نوعية  يدة من اخلالوصييييييو  الشييييييامل يسييييييري ت )ز(
 .رعاةالو وا سريّ األا و زارعاملهيف ، مبا فيأصحاب احليازات الصغريةإىل اخلدمات البيطرية، خاصة بالنسبة و 

 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعزيز -ثالثاا 
 

 ؛ إعماهلاو  تهاايومح، الزراعة، مبا يف ذلك قطاع الثروة احليوانيةجما  احرتام حقو  املرأة العاملة يف  (أ)
ية ضيييييماا املسييييياواة يف الوصيييييو  إىل املوارد امنتا ية احليوانو  متكف املرأةبف اجلنسيييييف و املسييييياواة ب النهوض )ب(
 .اريف صنع القر املرأة على قدم من املساواة مشاركة عزيز تو  ،بناء القدرات والتعلييف للمرأةخدمات و 

  

                                                
 .وفقا للقوانف وااللتزامات الوطنية والدولية  5
 مع املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظيف األغذية. متاشياج   6
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 تمكين الشبابتعزيز  -رابعاا 
 

 تعزيز مبادرات الشيييييباب، مبا يف ذلك التعلييف والتدريب واخلدمات االسيييييتشيييييارية الريفية والتمويل الشيييييامل، أ()
وة دافعة قيف، وتيسيييييييييري الوصيييييييييو  إىل األراضيييييييييي واملوارد، بغية متكينهيف من أا يكونوا تنمية قدراهتمن أ ل 

 ذية.ع مستويات نظيف األغومن أا يشركوا يف مجي لتحسينات يف التنمية الزراعية املستدامةدخا  ام
 

 استخدامها الفع الموارد الطبيعية و اإلدارة المستدامة للحماية البيئة وتعزيز  -خامساا 
 

كولو ية الزراعية اميالعضيييييييييييييوية و امنتاج، مبا يف ذلك النُيُهج النهوض باسيييييييييييييتدامة وبتحسيييييييييييييف مجيع نظيف  )أ(
واحلد البيئي ور التده، وتقليل ةاميكولو ي التنوّع البيولو ي والنظيفوالتكثيف املسييييييييتدام، من أ ل صييييييييوا 

 ؛لكل وحدة من املنتجات انبعاثات غازات الدفيئةمن 
الغابات،  زالةم تضيييييييع حداج ، و أفضيييييييل اسيييييييتخدام املوارد الطبيعيةتسيييييييتخدم نظيف زراعية متكاملة النهوض ب )ب(
 ة؛ة للموارد املائيبة، وتشجع امدارة املستدامالرتّ   ودةن سّ األراضي املتدهورة، و ُ صلح ستتو 
مع خطة العمل  شييييياامتبشييييكل مسييييتدام  هتاإدار و  هاواسييييتخدامصييييو ا تعزيز تنمية املوارد الوراثية احليوانية و  )ج(

د على أ يييية نظيييام معلوميييات التنوع الوراثي للحيوانيييات ييييتشييييييييييييييييدمع الالعيييامليييية للموارد الوراثيييية احليوانيييية، 
 شياج املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسيف منافعهيييييييييييييييا، متإىل اوتعزيز إمكانية الوصو  ، املسترنسة

 ؛ مع املعاهدات ذات الصلة املتفق عليها دولياج 
التنقل خلاصيية با، مبا يف ذلك النظيف الرعوية واسييرتاتيجياهتا واحرتامها ومحايتها نظيف امنتاج التقليديةقرار بام )د(

ي والتغذية يف ضماا األمن الغذائحنو مستدام وتسهيف إىل حد كبري  ستخدم النظيف اميكولو ية علىاليت ت
 ؛املرتبطة هبا احلياةأساليب و ا احمللية تمعاهتجمل
ن اآلثار النظيف الغذائية، مع التقليل يف الوقت ذاته معلى امتداد  ديد اخليارات املتاحة لتحسيييف الكفاءة  )ه(

 ؛ألخرىا اقة واملياه والنيرتو ف واملوارد الطبيعيةللطفعا  االستخدام التعظييف البيئية السلبية و 
من خال  دعيف  سييييييييف البنية التحتية وتنمية سييييييييلسييييييييلة مبا يف ذلك  ،األغذيةمن من الفاقد واملهدر  احلد (و)

ونقل  قدراتاملعلومات وتنمية التوفري و  ، ونشييير أفضيييل املمارسييياتفتثقيف املسيييتهلكمن خال  ، تربيدال
النظر مع الرعاة، و  بالنسبة إىل أصحاب احليازات الصغريةمتفق عليه، مبا يف ذلك هو حسبما التكنولو يا 

 نسب.األيف التكنولو يات احمللية 
 

 اتتعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر والتقلب -سادساا 
 

ة حليازة املسيييييييييييييؤول تعزيز أمن حقو  احليازة مبا يتماشيييييييييييييى مع اخلطوط التو يهية الطوعية بشيييييييييييييرا احلوكمة )أ(
 لك، مبا يف ذلجنةالاألراضييييييي ومصييييييايد األمساك والغابات يف سيييييييا  األمن الغذائي الوطين الصييييييادرة عن 

 ؛يف مجيع حاالت النزاع
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فا  باريس، مع تقدمي مع ات خفيف من آثاره يف النظيف الزراعية، متاشييييييياج والتّ  ف مع تغرّي املناختكيّ اليسييييييري ت )ب(
 ؛غذيةودور املرأة يف نظيف األ اةاحليازات الصغرية والرعأصحاب إىل دعيف خاص 

 املخاطر والتخفيف من حدهتا وإدارهتا، واحلد و سييييييييف القدرات على تقيييف وضييييييييع سييييييييياسييييييييات وأدوات )ج(
 ؛من تقلب األسعار املفرط، واآلثار املرتتبة على الفئات األشد ضعفا

  ؛راتؤشامللى عالقائيف مبا يف ذلك الترمف حليوانية، الترمف على الثورة اإىل مجيع النظيف  تعزيز وصو  )د(
حدود بشييييييييييرا لالتعاوا العابر لمبا يف ذلك عن طريق  تها،ومراقبومكافحتها   سييييييييييف الوقاية من األمراض (ه)

العمل املبكر بشيييرا مكافحة األمراض وانتشيييارها امنذار املبكر و من أ ل  فيز األمراض العابرة للحدود، 
  .، مع الرتكيز على الربنامج العاملي الستصا  طاعوا اجملرتات الصغريةوالقضاء عليها

 
لخاصججججججة اومعالجة الحتياجات طوير البتكار والبحث والتالتعاون والتآزر في مجالت تشجججججججي   -سابعاا 

 البياناتب
 

 لثالثي خاصيييييييييةاتعزيز التعاوا امقليمي والدويل بف الشيييييييييما  واجلنوب وفيما بف بلداا اجلنوب والتعاوا  )أ(
تعبئة موارد مالية لو  تباد  املعارف،و  املتفق عليه،نحو الببناء القدرات ونقل التكنولو يا على يف ما يتعلق 

 ؛إضافية
النهوض بالتعاوا على الصيعيد العاملي لغرض مجع ونشير البيانات ذات الصيلة واملصينفة، ال سييما حبسب  )ب(

 نوع اجلنس؛

 نظيف لذي يعاجل التحديات اليت تعرتض سييييبيل  قيق التنمية الزراعية املسييييتدامة يفتطوير و فيز االبتكار ا )ج(
 الثروة احليوانية، مبا يف ذلك من خال  البحوث التعاونية والتشاركية ونقل املعارف وبناء القدرات؛  

 يف جمايلدامها اسييييييتخوباملعارف التجريبية اليت تنهض باسييييييتدامة دعيف محاية وتعزيز نظيف املعارف التقليدية  (د)
 ؛طويرالبحث والت

يز واسيييييييتخدامها، مبا يف ذلك بالنسيييييييبة إىل الزراعة الدقيقة، و فرقمية التكنولو يات تعزيز الوصيييييييو  إىل ال (ه)
 ؛لتنمية الزراعية املستدامةتحقيق التطبيقها املناسب 

 
 نظم اإلنتاج الحيواني

 جمي  النظم 
 

 الحيوانوالرفق بية صحة الحيوانال تحسين -ثامناا 
 

مبا يف ذلك مضيييييييييييادات واألدوية، لقحات امرشييييييييييياد والخدمات متكف الوصيييييييييييو  إىل اخلدمات البيطرية و  ()أ
 ددة؛ احملع نظيف امنتاج احليواين املكّيفة مامليكروبات، 
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 الرتكيز ال سييييييييييييماو  سيييييييييييف إدارة الصيييييييييييحة احليوانية مبا يف ذلك السيييييييييييالمة البيولو ية واألمن البيولو ي،  )ب(
األمراض املعييدييية، واألمراض احليوانييية، واحلييد من التعرض للمخيياطر البيئييية، بيياتبيياع معييايري املنظميية على 

  "؛ةالعاملية لصحة احليواا، و ج "صحة واحد
عن مقاومة مضييييييييييييادات  جلمعية العامة األميف املتحدةعن ا ردالصيييييييييييياإلعالا السييييييييييييياسييييييييييييي لوفقا العمل،  )ج(

ت العاملية بشيييرا مقاومة مضيييادا نظمة الصيييحةمل العاملية عملالخطة و (، 2016 أيلو سيييبتمرب/)امليكروبات 
 املنظمةالصادرة عن واصفات املتو يهية و ال واخلطوط، 4/2015 قرار منظمة األغذية والزراعةو ، امليكروبات
 ،"ةواحد ةما يتعلق بنهج "صييييييح منظمة الصييييييحة العاملية، يفو الدسييييييتور الغذائي و لصييييييحة احليواا العاملية 

صيييييييييييحة منظمة الو لصيييييييييييحة احليواا واملنظمة العاملية منظمة األغذية والزراعة التعاوا بف روح ا من انطالقو 
 واملسييييؤو  ملضييييادات امليكروبات يف الزراعة، ومنع اسييييتخدامهاكييف سييييتخدام احلاالتشييييجيع على العاملية، 

دوا ب، مبا يف ذلك التخلص التدرجيي من اسييييييييتخدام املضييييييييادات احليوية لتعزيز رو احليواا غري الضييييييييروري
  ليل املخاطر. 

املنظمة العاملية رة عن دواملعايري واملبادئ ذات الصييييلة الصييييا 7احلريات اخلمستنفيذ احليواا و الرفق ب سييييف  )د(
عيف ام راءات الطوعية يف قطاع الثروة ، ودمبا يف ذلك من خال  برامج بناء القدرات ،لصييييييييييييييحة احليواا
 احليواا؛ب الرفقاحليوانية لتحسف 

  .تعزيز احلصو  على أعالف ذات نوعية  يدة، وتيسري التدريب على ممارسات التعليف املستدامة (ه)
 

 النظم المحددة
 

 مةالمسجججججججتدا واإلدارة العيش سجججججججبلضجججججججمان ألغراض  وحمايتها ودعمها الرعوية بالنظم العتراف -تاسعاا 
 للموارد

 
 من الغذائي والتغذية؛تعزيز فعالية النظيف الرعوية واستدامتها وقدرهتا على الصمود لضماا األ )أ(
 واملياه األراضي إىل الوصو  وترمف االقتضاء؛ حسب للحدود العابر املرور ذلك يف مبا الرعاة، تنقل متكف )ب(

 فقاو  املشرتكة، للموارد وتيسري احلوكمة املسؤولة لألراضي، التكيفية وامدارة واخلدمات، واألسوا 
 والدولية؛ للقوانف الوطنية 
 ع احتيا اتم تتالءم خدمات لتوفري العامة واالستثمارات السياسات وتعزيز الرعاة منظمات النهوض بدور )ج(

 واألدوار احملددة جلة االحتيا اتومعا اجلنسف، بف املساواة تعزيز ذلك يف مبا وتنقلهيف، حياهتيفط رالرعاة و 
 .الرعوية اجملتمعات للمرأة داخل

  
                                                

 واحلرارية؛ اجلسدية املشقة من والتحرر( 3) والضيق؛ اخلوف من والتحرر( 2) التغذية؛ وسوء والعط  اجلوع من التحرر( 1) اخلمس احلريات تشمل  7
 لصحة امليةالع املنظمة عن الصادرة التو يهية اخلطوط انظر. طبيعية سلوكية أراط عن التعبري وحرية( 5) املرض؛ أو امصابة أو األمل من والتحرر( 4)

 اليابسة. حيوانات صحة مدونة من 7 القسيف يف باحليواا الرفق بشرا احليواا
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 ودعمها ةالمستدام الرعي نظم تشجي  -عاشراا 
 

  سف خال  نم الكربوا، ختزين ذلك يف مبا اميكولو ية، النظيف خدمات توفري يف نظيف الرعي دور تعزيز )أ(
 واملياه؛ والرتبة البيولو ي للتنوع املستدامة امدارة

النظيف  ثلم للرعي، املستدامة امدارة من خال  تعزيز الغابات إزالة من واحلد املتدهورة األراضي استصالح )ب(
صوا األعالف و  ،املراعي إنتا يةو  الكربوا، ختزينو  الرتبة، ودة   سف دفهب الرعوية،الزراعية احلر ية 

 .وختزينها
 

 المختلطة ودعمها النظم تشجي  -عشر حادي
 

 زراعةالو  حملاصيلا تناوب يف البقوليات دمج زيادة ذلك يف مبا احملاصيل، مع احليوانية الثروة دمج تعزيز )أ(
 وعرب املزرعة، يف ذلك يف مبا خمتلفة، مستويات على - الرعوية احلر ية الزراعية النظيف –والغابات ،ةاملقحم

 بالطاقة ةاخلاص االحتيا ات تلبية حيث من املنافع وتوفري اميكولو ية، والنظيف املياه مستجمعات
 كسماد؛  احليوانات روث واستخدام اجلر قوة استخدام طريق عن ذلك يف مبا مستدامة، بطريقة واملدخالت

 صغرية،ألصحاب احليازات ال لترمف سبل عي  مستدامة كوسيلة  احليوانية الثروة إمكانات من االستفادة )ب(
 ،8األسوا  إىل  الوصو  وتيسري التحتية، البنية يف واالستثمار مجاعية،وإ راءات  منظمات متكف خال  من

 التحديات؛ وموا هة املخاطر مدارة تدابري وتنفيذ
 حسب ،فاتاملخلّ  وتدوير استخدام وإعادة الثانوية املنتجات واستخدام الطبيعي السماد إدارة تعزيز )ج(

 .سالمة الرتبة يف الوقت ذاته و سف واهلواء  ودة املياه محاية مع االقتضاء،
 

 فةالمكث   النظم استدامة تعزيز -عشر ثاني
 

 واالستخدام الفاألع واستخدام العلفية احملاصيل إنتاج كفاءة  تعزيز طريق عن املوارد على الضغط من احلد (أ)
 لألعالف؛ الثانوية املالئمة للمنتجات املستدام

 املنتجات دامواستخ املخلفات إدارة طريق  سف عن ذلك يف مبا البيئة، ومحاية امنتاج كفاءة   سف )ب(
 وتبادهلا؛ واملالئمة واملمارسات املبتكرة التكنولو يات استخدام خال  ومن الثانوية،

 املهنية املخاطر من واحلد اج ودوليّ  اج العمل املتفق عليها وطنيّ  ملعايري والعي  العمل ضماا استيفاء ظروف )ج(
  القيمة؛ على امتداد سلسلة الضارة اليت تطا  العما  اآلثار من وغريها

عن املنظمة العاملية  الرفق باحليواا الصادرة ملعايري االمتثا  ضمنمبا ي الوراثي باالنتقاءو  مادية ببيئة النهوض )د(
 .اخلمس احلريات ذلك يف مبا ،لصحة احليواا

                                                
 باألسوا . احليازات الصغريةأصحاب  بشرا ربط اللجنة توصيات مع متاشياج   8


