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 وطبيعته المتغيرة  جدول األعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامةمهمة  –أوالً 
 2016-2010المرنة:  وحوكمته

، 2010عمالً بقرار لجنة الزراعة الصادر في دورتها الثانية والعشرين في يونيو/حزيران  -1
يّسر جدول األعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة )جدول األعمال(، خالل السنوات 

جعل نظم الثروة مختلف أصحاب المصلحة ل الحوار بشأن السياسات والعمل بينالعشرة الماضية، 
، اعتمد جدول األعمال أهداف التنمية المستدامة كإطار 2016الحيوانية أكثر استدامة. وفي عام 

مرجعي لجميع أنشطته، وقرر على وجه التحديد معالجة الروابط بين تنمية الثروة الحيوانية وأهداف 
عة في دورتها الخامسة والعشرين التنمية المستدامة )إعالن بنما(. وفي نفس العام، اعترفت لجنة الزرا

بالطبيعة المتغيرة والحوكمة المرنة لجدول األعمال. وأشارت الدورة الخامسة والعشرون إلى الصلة 
المهمة بين إدارة جدول األعمال وأهداف التنمية المستدامة، واعترفت بالدور الرئيسي للمنظمة 

ة، ولدور األمانة الذي تضطلع به. بصفتها جهة حكومية صاحبة مصلحة وجهة برامجية متعاون
 وبالتالي، شجعت لجنة الزراعة المنظمة على تعزيز دعمها لجدول األعمال.

مع أهداف التنمية العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة مواءمة جدول األعمال  –ا ثانيً 
 2018-2017المستدامة ومجاالت االستدامة األربعة: 

في حين أن نظم الثروة الحيوانية هي ذات صلة بجميع أهداف التنمية المستدامة، اعترف  -2
جدول األعمال بتسعة أهداف للتنمية المستدامة ذات أهمية خاصة لقطاع الثروة الحيوانية، وهي 

واعتمد جدول األعمال في خطة عمله  17.1و 15و 13و 12و 8و 5و 3و 2و 1أهداف التنمية المستدامة 
اعتمدها المنتدى العالمي لألغذية  ، مجاالت االستدامة األربعة التي2021-2019الحالية لفترة 

بطريقة مستدامة  –"تشكيل مستقبل الثروة الحيوانية ) 2018والزراعة الذي عقد في برلين في عام 
ل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومسؤولة وفعالة"( كوسيلة لتركيز إجراءاته بشكل أفض

وتلقت خطة عمل جدول األعمال الدعم المالي من عدة جهات مانحة مهمة مثل فرنسا وهولندا 
وسويسرا ومؤسسة بيل ومليندا غيتس ومنصة األلبان العالمية واالتحاد الوطني للثروة الحيوانية 

 )فرنسا(.

لثروة الحيوانية المستدامة لتعزيز الممارسات نهج جدول األعمال العالمي بشأن ا –ا ثالثً 
 المستدامة

 وتغيير السياسات 

 يوفر جدول األعمال منصة مبتكرة ألصحاب المصلحة المتعددين للحوار بشأن السياسات -3
ا من حول العالم، مما يعزز الوعي واإلرادة السياسية والقدرة ا مؤسسيً شريكً  111والعمل المشترك لـ

على توليد مجموعة واسعة من الحلول التقنية والسياساتية للثروة الحيوانية المستدامة والمشاركة بها 
ا من خالل على المستويات الدولية والقطرية والمحلية. وبدعم من مؤسسات بحوث معروفة جيدً 

ا متعدد ، ونموذجهً كفاءة المواردلل، تتضمن بعض هذه الحلول مصفوفة شبكات عمل جدول األعما
ا المعايير لقيمة المراعي، ووضع منتجات األلبان كمصدر للتغذية والتوظيف في آسيا، وخطوطً 

توجيهية لبيئة الثروة الحيوانية وأدائها، والممارسات الجيدة للحد من أثر مقاومة مضادات 
جيدة لرعاية الحيوانات لتعزيز إنتاجية الحيوانات، ومساهمة تنمية الميكروبات، والممارسات ال

منتجات األلبان في الحد من الفقر والجوع، ومساهمة النظم الحرجية الرعوية في أهداف التنمية 
المستدامة في أمريكا الالتينية، وإحاطة السياسات للمنظمات غير الحكومية بشأن االبتكار في نظم 

  الثروة الحيوانية.

                                                      
1  https://sdgs.un.org/goals 

https://sdgs.un.org/goals
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ويقسم أصحاب المصلحة إلى سبعة مجموعات: القطاع العام، والقطاع الخاص، والمنظمات  -4
غير الحكومية، والجهات المانحة، والمراكز األكاديمية ومراكز البحوث، والحركات االجتماعية 
والمنظمات المجتمعية )الجماعات الرعوية(، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المتعددة 

لبحوث الثروة الحيوانية، مثل منظمة األغذية والزراعة، والبنك الدولي، والمعهد الدولي  األطراف
والمنظمة الدولية لصحة الحيوان، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واالتحاد األفريقي. ويمثل كل 

ثروة مجموعة خمسة أعضاء في المجموعة التوجيهية بقيادة رئيس جدول األعمال العالمي بشأن ال
 الحيوانية المستدامة، الذي يقدم التوجيه بما يتماشى مع خطة عمل جدول األعمال.

 أثر جدول األعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة حول العالم –ا رابعً 

تستخدم البلدان والمناطق المحددة، التي اعتمدت سياسات وتشريعات مناسبة لصالحة التنمية  -5
ونهجه الخاص بالشراكة المتعددة أصحاب المستدامة للثروة الحيوانية، مبادئ جدول األعمال 

الممارسات وتغيير السياسات لصالحة التنمية المصلحة. ويمكن رؤية النتيجة المتوقعة إلنتاج 
دامة للثروة الحيوانية حول العالم في أمريكا الوسطى )قرارات هيئة تنمية الثروة الحيوانية في المست

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( ومنغوليا )جدول األعمال المنغولي للثروة الحيوانية المستدامة(، 
مريكا الجنوبية وهي تتطور بسرعة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى )استنتاجات سلطنة عمان( وأ

، في ساو باولو، البرازيل(. 2018)االجتماع اإلقليمي للشراكة المتعددة أصحاب المصلحة في عام 
الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة  وشاركت شراكات رئيسية أخرى معنية بالثروة الحيوانية، مثل

منتجات األلبان والمائدة الحيوانية على الصعيد البيئي وشبكة األلبان في آسيا وإطار استدامة 
المستديرة العالمية للحوم األبقار المستدامة، بنشاط في أنشطة شبكة العمل واجتماعات الشراكة 
المتعددة أصحاب المصلحة. واعترفت التطورات األخيرة في مؤتمري األطراف الثالث والعشرين 

، 2019و 2018والحادي عشر في  والخامس والعشرين والمنتديين العالميين لألغذية والزراعة العاشر
في برلين، ألمانيا، بجدول األعمال العالمي كمنصة مهمة للمساهمة في حّل تحديات االستدامة في 

 قطاع الثروة الحيوانية المستدامة. 

 الثروة الحيوانية المستدامةجدول األعمال العالمي بشأن التغيير لنظرية  –ا خامسً 

يطور جدول ، بأن 2018أوصى تقييم خارجي طلبته منظمة األغذية والزراعة في عام  -6
األعمال نظرية صريحة للتغيير لتحديد رؤية متوسطة المدى ومسارات استراتيجية إلحداث تغيير 

ا على تطوير مستدام خالل السنوات العشرة القادمة. ويعمل أصحاب المصلحة في جدول األعمال حاليً 
لالبتكار في مجال التنمية، سيتم استكمالها في  Wageningenنظرية التغيير، بتيسير من مركز 

. وستساهم جهود التخطيط هذه بشكل مناسب في خطة عمل جدول األعمال للفترة 2020يوليو/تموز 
2022-2024 . 

 مصدرإجراءات جدول األعمال بشأن تهديدات األمراض الحيوانية ال –ا سادسً 

قطاع الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم، ولكنها سلطت الضوء  19-هّزت جائحة كوفيد -7
ا على أهمية نظم الثروة الحيوانية لالستمرار في إطعام العالم خالل األزمة. ويشكل أصحاب أيضً 

 المصلحة في جدول األعمال شبكة عالمية قوية قدمت معلومات في الوقت المناسب عن تأثيرات
الجائحة على السياسات في القارات الخمسة. وقد ساعد هذا الدعم القيم المنظمة على فهم تحليل 

 اإلجراءات ذات األولوية ومساعدة صانعي السياسات بشأنها.

 رفع التقارير –ا سابعً 

يُرحب بتعليقات الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة حول التقدم المحرز في جدول  -8
العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة، الذي تم اإلبالغ عنه في هذه الوثيقة، والذي ينفذه األعمال 
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ا لخطة الشركاء وأصحاب المصلحة من خالل مجموعاتهم وشبكات العمل الخاصة بهم، استعدادً 
 .2024-2022العمل التالية للفترة 

 


