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 الزراعة لجنة
 الدورة السابعة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمبر/أيلول  28

  الزراعة للجنة تابعة الحيوانية بالثروة معنية فرعية لجنة إنشاء اقتراح
 موجز

الذي قّدمته جلنة الزراعة خالل  طلبالمع  ااشي  ومت ،11/2015و 13/97يف القرارين  املؤمتراليت نّص عليها للمعايري  ا  وفق
نة اليت تتبعها جلالعمل احلالية أساليب تستعرض هذه الوثيقة  ،1(2018 /تشرين األول السادسة والعشرين )أكتوبر هتادور 

 ،فرعية(اللجنة الثروة احليوانية )بال معنية إمكانية إنشاء جلنة فرعيةبشأن قدم معلومات ت  الثروة احليوانية و يف قطاع الزراعة 
مشروع  ،تِباعا   ،املرفقني األول والثاينيف  ،الوثيقة أيضا   وفروت  اإلدارية واملالية املرتتبة على إنشائها. التداعيات مبا يف ذلك 

 .للجنة الفرعية املقرتحة ةالداخلي الئحةالو  ختصاصاتاال
اإلنتاج تحسني لو  ،حول العامل احليوانية املعقدةلثروة قضايا استعمل اللجنة الفرعية كمنتدى حكومي دويل خمصص ملعاجلة و 

لوالية املنظمة وفقا   ،ة النطاقصغري الثروة احليوانية الإنتاج لنظم  اخاص   ااهتمام  مولية  ،وصحة احليوان املستدام احليواين
 والتزامها بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 املتعلقة بإنتاجاملقايضات دارة إلاملتأين، والتنفيذ والرصد لتعزيز التآزر و التخطيط معاجلة تتمثل مهمة اللجنة الفرعية يف وس
نظمة املمؤمتر إىل وستسمح للجنة الزراعة بإسداء املشورة بشكل أفضل إىل جملس منظمة األغذية والزراعة و  الثروة احليوانية.

لعام التنمية املستدامة املسامهة الكاملة يف خطة  ة منلتمكني قطاع الثروة احليواني الزمةال يةبشأن التدابري الفنية والسياسات
 .لألمم املتحدة 2030
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 لجنة الاإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب 
ما يتعلق  يفا من توجيهات ما تراه مناسب  وتقدمي  اخلاصة به جراءاتاإلاختاذ االقرتاح و  هذا مراجعةإىل اللجنة مدعوة  إنّ 
 :املسائل التاليةب

  ؛ثروة احليوانيةمعنية بالإنشاء جلنة فرعية 
  املرفقنييف ا، تِباع   ين،واردالجنة الفرعية املقرتحة والالئحة الداخلية لل ختصاصاتاستعراض مشروع االو 

 واعتمادمها؛ من هذه الوثيقة األول والثاين
  ؛ا بتوافر األموال الالزمة، رهن  هتاومد ثروة احليوانيةاملعنية بالالدورة األوىل للجنة الفرعية موعد انعقاد حتديد و 
  ثروة احليوانية.املعنية بالامليزانية لدورات اللجنة الفرعية  من تقدمي دعم كاف الدعوة إىلو 

 

 :إىل ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة

  Badi Besbes السيد
 احليوانية موظفي الثروة  كبري

  وصحة احليواناإلنتاج احليواين  شعبةورئيس 
 53406 570 06 39+ :اتفاهل
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 المقدمة -أوالً 
على الدور احلاسم الذي  ،2010يف يونيو /حزيران أعادت جلنة الزراعة التأكيد يف دورهتا الثانية والعشرين املنعقدة  -1

. 2واملزارعني على نطاق صغريتؤديه الثروة احليوانية يف جمال األمن الغذائي وسبل العيش، وخباصة بالنسبة إىل الرعويني 
وأّكدت اللجنة أّن "املنظمة قادرة، ضمن حدود قدراهتا وواليتها، على التعاطي بصورة متوازنة وشاملة مع القضايا االجتماعية 

اللجنة  اتفقتو . 3واالقتصادية والبيئية املعقدة واملقايضات املتصلة هبذا القطاع، مبا يف ذلك االعتبارات اخلاصة بتغرّي املناخ"
ري املنظمة مشاورات حثيثة ملواصلة احلوار العاملي مع جمموعة واسعة من أصحاب الشأن بغية حتديد األهداف  على "أن ُت 
القطاعية ]...[." وعّّبت عن أملها بأن "تساعد هذه املشاورات يف حتديد القضايا اليت قد تستدعي تدخال  على املستوى 

 4."احلكومي الدويل
باالقرتاح الداعي إىل إنشاء  ،2016يف سبتمّب/أيلول ا، يف دورهتا اخلامسة والعشرين املنعقدة لجنة علم  وأحاطت ال -2

 5.جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية، وطلبت إعداد وثيقة معلومات أساسية وتقدميها إىل اللجنة يف دورهتا املقبلة
 بعنوانوثيقة املعلومات األساسية  ،2018يف دورهتا السادسة والعشرين يف أكتوبر/تشرين األول  ،ةلجنالناقشت و  -3

وطلبت  ،6ثروة احليوانية"معنية بالمبا يف ذلك اقرتاح إنشاء جلنة فرعية  ،الثروة احليوانيةيف جمال "أنشطة منظمة األغذية والزراعة 
املنطقي  املسوّغ اختصاصات تشملوإعداد  ،واملالية املرتتبة على إنشائها اإلداريةالتداعيات من األمانة إعداد تقرير عن 

 .7إىل الدورة املقبلة للجنةا إلحالتها متهيد   اللجنة ينظر فيها مكتبكي التنفيذ لوأساليب والوظيفة واهليكل 
دعم  قطاع الثروة احليوانية ودوره يف"بأمهية  ئةاامل بعد نيالرابعة والستيف دورته  منظمة األغذية والزراعة  جملسقرّ أو  -4

الصلة املعروضة ذات وكذلك املسائل  ،نظمة يف هذا الصدداملوعمل  ،حتقيق أهداف التنمية املستدامةمن أجل األعضاء 
 .8جلنة الزراعة"مواصلة املناقشة ضمن  وطلب ،عنية بالثروة احليوانيةاملفرعية اللجنة الإنشاء واملتصلة ب على جلنة الزراعة

وتناقش احلاجة  ،الثروة احليوانيةيف قطاع الزراعة اليت تتبعها جلنة  العمل احلاليةأساليب تستعرض هذه الوثيقة و  -5
اإلدارية واملالية التداعيات الوثيقة  وتصف .9املؤمترحددها ضوء املعايري اليت يف جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية إنشاء  إىل

ين، الوارد جنة الفرعية املعنية بالثروة احليوانيةلل والالئحة الداخلية ختصاصاتمشروع اال اأيض   توفرو تأسيسها. املرتتبة على 
 من هذه الوثيقة. األول والثاين نييف امللحق ا،تِباع  
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 دور الثروة الحيوانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -ا ثانيً 
 ،من أهداف التنمية املستدامة هدف كلّ   حتقيق مباشر أو غري مباشر يفقطاع الثروة احليوانية بشكل أن ي سهم ميكن  -6

يستعرض هذا القسم بإجياز مسامهات القطاع والتحديات و . 15و 13و 10و 8و 5و 3و 2و 1 رقمهداف األوال سيما 
 يواجهها. اليت
املغذيات الدقيقة  يف نقصالويؤثر  .العامل من اجلوعمن سكان  تسعة أشخاصبني  من واحد شخصيعاين و  -7

 ةاجلودة وسهل ةعالي اتوتوفر بروتين ،غنية بالطاقةوت عّد األغذية احليوانية املصدر العامل. حول حوايل ملياري شخص  على
األغذية احليوانية من  هذه العناصر الغذائيةمي كن احلصول على و . اقابلة لالمتصاص ومتوفرة بيولوجي  ومغذيات دقيقة  ،اهلضم

األغذية احليوانية  يضيف توفري كميات كافية منوقد . املصدر النباتيةاألغذية ل أسهل من احلصول عليها من بشكاملصدر 
متناول ئة من ايف امل 34 الثروة احليوانيةتوفر  ،على الصعيد العامليو . شديدة الضرورة النظام الغذائي قيمة غذائيةيف  املصدر
 .ليست موزعة على حنو متكافئ هالكنّ و  ،السعرات احلرارية متناول ئة منايف امل 18و اتالّبوتين

مليون  600حوايل  قوميو دقع. املفقر حالة من اليف  من سكان العاملمثانية أشخاص  بني من واحد شخصيعيش و  -8
فرص توفري  ااحليوانية أيض  تدعم الثروة و . ا للدخلأساسي   امصدر  بوصفها  ثروة احليوانيةالرتبية با يف العامل األسر األشد فقر  من 

 ،املناخ والسوق املرتتبة على صدماتالوزيادة قدرة األسر على التكيف مع  ،لتمكني املرأة الريفية افرص   تيحالعمل وميكن أن ت
البلدان الزراعي يف الناتج من إمجايل  اتِباع  ئة ايف امل 20و 40الثروة احليوانية متثل قيمة و ودعم النمو االقتصادي املستدام. 

 املتقدمة والنامية.
تشكل الثروة احليوانية ومنتجاهتا خماطر على صحة اإلنسان. إذ عدد من التحديات. هناك  ،إىل جانب هذه الفوائدو  -9

الفقراء.  السكان لدىوخاصة  ،ا يف السنةتقريب  حالة وفاة  ماليني 2.7 نيوانية املصدر مسؤولة عاحلاألمراض وت عّد 
مضادات يف زيادة مقاومة  هاواإلفراط يف استخدام يف اإلنتاج احليواينضادات امليكروبات مل غري املناسباالستخدام  هميسو 

ا سنوي   شخص 000 700 يبلغ اليوم عدد الوفياتو . ، ما يؤدي إىل حاالت عدوى للبشراملمرضة العوامل لدى امليكروبات
واملتخصصني  ،جمال الثروة احليوانيةيف الشأن ضمان التعاون بني أصحاب  إنّ و لألدوية. مقاومة ناُتة عن التهابات  جراءا تقريب  
من خالل هنج "صحة  ،والقطاع التجاري مبا يف ذلك صناعة األعالف ،الصحة العامة قطاع ومسؤويل ،الصحة قطاع يف

 لبشرية املرتبطة بالثروة احليوانية.بالغ األمهية لتحقيق اسرتاتيجية متكاملة ووقائية بشأن املخاطر الصحية ا اأمر   ، ي عدّ واحدة"
وتنتج كميات كبرية  .واهلواء ياهامل إىلاملغذيات  سّربت  و هم الثروة احليوانية يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري تسو  -10

جماالت فضل املمارسات والتقنيات احلالية يف أل األوسع االعتماد ميكن أن يساعد ،. وعلى العكس من ذلكروثمن ال
متت  إذاو ئة. ايف امل 30بنسبة تصل إىل غازات االحتباس احلراري يف خفض انبعاثات الروث والصحة والرتبية وإدارة األعالف 

 ،وظائف النظام البيئي اهلامةعلى هم يف احلفاظ على التنوع البيولوجي و أن تسميكن  ،بشكل مستدام ة الثروة احليوانيةإدار 
 واحلفاظ على املناظر الطبيعية الزراعية. ،وتشتت البذور ،الكربون العضوي يف الرتبة احتجازو  ،اتمبا يف ذلك تدوير املغذي

تعزيز مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية من أجل جيب معاجلة عدد من التفاعالت املعقدة و   -11
فاض قصري األجل من خالل اإلفراط يف استخدام املوارد إىل اخنالميكن أن تؤدي زيادة اإلنتاج  ،املستدامة. على سبيل املثال
 فإنّ  ،االخنفاض آخذة يفستكون من قطاع الثروة احليوانية املتأتية كثافة االنبعاثات   أنّ  معو  .اإلنتاجية على املدى الطويل

 يضاالتنافس على األر ومثال ، ميكن أن حيّد . غازات االحتباس احلرارييل انبعاثات تؤدي إىل ارتفاع إمجاقد زيادة اإلنتاج 
ز مستويات تركّ  ارتفاعاملقرتن ب ،ة املنافسةمن املرجح أن يؤدي تشجيع زيادو ؛ األغذيةاملوارد إلنتاج توفّر  من إلنتاج األعالف
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هذه التفاعالت ميكن أن يؤدي الفشل يف معاجلة و األسواق. هذه إىل منع العديد من صغار املنتجني من املشاركة يف السوق 
 حتقيق سيتطلب تعزيز مسامهة الثروة احليوانية يف ،بعبارة أخرىو هيمنة املقايضات السلبية. إىل إىل استبعاد التآزر اإلجيايب و 
 يف القطاع. لحتوّ إجراء أهداف التنمية املستدامة 

املذكورة املسائل ولية خمصصة تعاجل ال توجد آلية حكومية د ،الثروة احليوانية وطبيعتها الديناميكيةنظم رغم حجم و  -12
 ،ل املنظمة العاملية لصحة احليوانخمتلفة مثمنتديات يف من جهة  ،الثروة احليوانيةاملتعلقة بالقضايا ويتّم النظر يف أعاله. 

 ،ذلك إىل وما ،الغذائيوالدستور  ،وارد الوراثية لألغذية والزراعةامل هيئةو  ،تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخواتفاقية األمم امل
املستوى  غري متصلة علىالقضايا  هذه ما تظلّ  اولكن غالب   ،من جهة أخرى املتعددين املصلحةويف منصات أصحاب 

تنمية الثروة احليوانية بطريقة تسم به تالتعقيد الذي  أوجه هناك حاجة إىل منتدى حكومي دويل ملعاجلة ،القطري. لذلك
 .اأكثر متاسك  

 الثروة الحيوانيةفي قطاع  جنةالتي تتبعها اللأساليب العمل الحالية  -ا ثالثً 
 ،11وجلنة مشكالت السلع 10مثل جلنة مصايد األمساك ،منظمةالتابعة للاألخرى احلوكمة أجهزة  يف حني أنّ  -13
إىل هيئات فرعية  اتفتقر حالي   ،املسندة إليها الواسعة ةواليالعلى الرغم من  ،جلنة الزراعة فإنّ  ،أنشأت هيئات فرعية خمتلفة قد
مع الرتكيز على تكامل مجيع  ،اليت تشمل "الزراعة والثروة احليوانية واألغذية والتغذية هااختصاصمن جماالت جمال  أيّ يف 

 . 12اجلوانب االجتماعية والتقنية واالقتصادية واملؤسسية واهليكلية املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية بشكل عام"
نظمة األغذية والزراعة كيف ميكن أن تستفيد جلنة الزراعة من إنشاء اللجنة التابعة ملتوضح ُتارب اهليئات األخرى و  -14

تعدد التخصصات. املدون تقويض طابعها من ثروة احليوانية من خالل اجتذاب اخلّبات ذات الصلة املعنية بال الفرعية املقرتحة
تجارة األمساك واللجنة املختصة ب : اللجنة الفرعيةمها األمساك من خّبة جلنتني فرعيتني تستفيد جلنة مصايد ،على سبيل املثالو 

تستفيد جلنة مشكالت السلع من جمموعاهتا احلكومية الدولية الفرعية املنشأة للرتكيز و رتبية األحياء املائية. املختصة بالفرعية 
أربع جمموعات عمل فنية حكومية وتدعم واحلبوب والشاي.  مثل األرزّ  ،سلعالالقضايا التجارية اليت ختص فرادى  على

خيتلف ممثلو احلكومات و . هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملائية رجيةة النباتية واحليوانية واحلدولية معنية باملوارد الوراثي
. الرئيسية حيضرون دورات اللجان واملراقبون الذين حيضرون دورات هذه اهليئات الفرعية بشكل واضح عن أولئك الذين

قد يؤدي إنشاء جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية إىل توسيع نطاق اخلّبة اليت ميكن أن تستفيد منها جلنة  ،ذلك على وبناء  
اللجنة الفرعية املعنية بالثروة وسيضمن قيام املتعلقة بالثروة احليوانية. املسائل على التعامل مع مجيع هتا تعزيز قدر وعليه  ،الزراعة

سيكون منّسقا   إجراء تتخذه اللجنة الفرعية أيّ  أنّ إليها  ريراتقال على طلبات جلنة الزراعة وبتقدمي بناء  بالعمل احليوانية 
 لجنة.المع اإلجراءات األخرى اليت تتخذها  ااشي  ومتم
 ،بسبب اتساع نطاق اختصاصاهتا ،لجنةال السابقة إىل أنّ  جلنة الزراعة يشري استعراض جداول أعمال اجتماعاتو  -15

تدفع املسائل ما  اغالب  و قضايا ذات الصلة. للو  املستداملإلنتاج احليواين تكريس اهتمام كاٍف  من ليست يف وضع ميكنها
باستثناء و الثروة احليوانية.  قضايا مبا يف ذلك ،مهمتها التقليديةإىل وقت أقل ختصيص  إىل اجلديدة والناشئة جلنة الزراعة

 من جدول األعمال بنود 5حيث عاجلت جلنة الزراعة املسائل املتعلقة بالثروة احليوانية يف إطار  ،الدورة اخلامسة والعشرين
 ،ينالسادسة والعشر  ة اللجنةيف دور  ،على سبيل املثالف. تغطية كافية الثروة احليوانيةال ت غّطى قضايا  ،ابند   20الذي يضّم 

                                                      
10 http://www.fao.org/fishery/about/cofi/ar  
11  ttp://www.fao.org/ccp/igg/arh/ 
 .6-32 املادة األغذية والزراعة، ملنظمةالنصوص األساسية  12
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بينما كان هناك  ،لجنةالعلى جدول أعمال مدرجة بنود  15أصل من بالثروة احليوانية متعلق كان هناك بند واحد فقط 
الرابعة والعشرين  تنيعلى جدول أعمال الدور تِباعا ،  ،ابند   14 أصل منفقط بند واحد و  ،ابند   19أصل بندان فقط من 

الثروة احليوانية " كونتأن  قررت جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين ،هلذه القيود ا. وإدراك  للجنة الزراعة نيالثالثة والعشر و 
السابعة والعشرين يف عام  ة اللجنةاخلاص لدور  الرئيسي املوضوع 13"أهداف التنمية املستدامة قحتقي املستدامة من أجل

نية بطريقة الزراعة من معاجلة املسائل املتعلقة بالثروة احليوا جلنةستتمكن  ،ثروة احليوانيةمعنية بالإنشاء جلنة فرعية بو . 2020
 .واليتهاللمسائل األخرى ذات الصلة ب دون احلاجة إىل إيالء اهتمام أقلّ من  اومتاسك   ا  أكثر اتساق

 ثروة الحيوانيةمعنية باللنظر في الحاجة إلى لجنة فرعية ا - ارابعً 
 1997عام يف تعزيز كفاءة املنظمة وحوكمتها يف ظّل التحديات املالية، اعتمد املؤمتر إىل ا للحاجة املستمرة إدراك   -16

وأعاد التأكيد  ،14 جمموعة من "العوامل" اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار يف إقامة أجهزة فنية جديدة وأجهزة فرعية جديدة
 :على صالحيتها ومالءمتها، مبا يف ذلك 2015 عاميف 

صلب مهام المنظمة وأولوياتها الحالية حسبما أعربت عنها الدول األعضاء  ن تكون فيأ -ألف
 وثائق التخطيط في وردتالمنظمة و  في

الثروة احليوانية ومجيع اجلوانب االجتماعية والفنية واالقتصادية واملؤسسية والبنيوية املتصلة بالثروة احليوانية  إنّ   -17
والزراعة. ونظرا  إىل التفاعالت املعقدة بني أهداف التنمية املستدامة، فإن املسامهة املثلى صلب والية منظمة األغذية  يف هي

 إنتاجاملتعلقة باملقايضات دارة إللتعزيز التآزر و  للثروة احليوانية يف التنمية املستدامة تتطّلب التخطيط املتأين، والتنفيذ والرصد
 الثروة احليوانية.

 الوقت احلايل يف املنظمة يتمتع بوالية حمددة ملعاجلة املقايضات وتقدمي املشورة إىل اللجنة، وما من منتدى خمّصص يف -18
ومن خالله، إىل اجمللس واملؤمتر، بشأن التدابري الفنية والسياساتية الالزمة لتحقيق املسامهة املثلى للثروة احليوانية يف خطة عام 

تدّل قوية رسالة  وّجههذا الدور املهم وأن ت  جنة الفرعية املعنية بالثروة احليوانية الل أن ت ؤدي ميكنو . لألمم املتحدة 2030
 .ذه املسؤوليةوتلتزم هب املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةاملتمثلة يف مسؤوليتها  ااملنظمة تدرك متام   أنّ  على

 حدودةالتي ينبغي أن تكون، عادة، لفترة مالمهام  تحديدالوضوح في  - ب
يف موضوع الثروة احليوانية، وأن تقّدم  والنقاشا للتشاور ا فريد  ا دولي  بإمكان اللجنة الفرعية أن توفّر منتدى حكومي   -19

املشورة للجنة بشأن مسائل فنية وسياساتية متصلة بالثروة احليوانية. وقد تتمكن اللجنة الفرعية بشكل خاص من القيام 
 يلي: مبا

ومناقشةةةة االُتاهات والقضةةةايا الرئيسةةةية يف القطاع العاملي للثروة احليوانية، وتقدمي املشةةةورة والتوصةةةيات حتديد  )أ(
 إىل اللجنة بشأن هذه املسائل؛

صةةةةةةةةةةةةةةلة هبدف تعزيز االتسةةةةةةةةةةةةةةاق، المع أجهزة ومنظمات أخرى ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلة تقدمي املشةةةةةةةةةةةةةةورة بشةةةةةةةةةةةةةةأن و  )ب(
 واإلجراءات، عند االقتضاء؛ العامة السياسات وإقرار

                                                      
 29الفقرة ، C 2019/21 Rev1ة الوثيق 13
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 تعّددين؛امل املصلحةما بني أصحاب  التعاون مع الشراكات القائمة وإقامة قنوات اتصال يفو  )ج(
رصةةةةةد التقدم ا رز يف تنفيذ برنامج عمل املنظمة بشةةةةةأن القضةةةةةايا املتصةةةةةلة بالثروة احليوانية، فضةةةةةال  عن أي و  )د(

 مسائل أخرى حتيلها إليها اللجنة؛
 أنشطتها.رفع تقرير إىل اللجنة عن و  (ه)

جنة الفرعية املعنية بالثروة احليوانية. تضطلع هبا اللساليت املهام ا ددة  ،دورة من دوراهتا يف كلّ  ،ستحدد جلنة الزراعةو  -20
 ابرناجم   اجنة الفرعية أيض  أن تضع اللميكن  ،لجنةال. وبناء  على طلب لجنةال  بناء  على طلبلن ُتتمع اللجنة الفرعية إاّل و 

 باستعراضه واعتماده.لجنة التقوم  لكيلعملها 

 التأثير اإليجابي لعمل الجهاز المعني على مستوى الدول األعضاء في المنظمة -جيم

بالفعل، متثل قيمة إنتاجه نسبة و النظم الغذائية.  تطويريتسم قطاع الثروة احليوانية بأمهية مركزية بالنسبة إىل  -21
 .الداخلي الزراعي يف البلدان النامية واملتقدمة، على التوايلاملائة من إمجايل الناتج  يف 20و 40
يف جمال الثروة احليوانية ، بلغ عدد املشاريع اجلارية اليت نفذهتا منظمة األغذية والزراعة 2020و 2016عامي  وبني -22
 ا.مشروع   290 حوايل املشاريع اليت تتضمن مكّونا  متعلقا  بالثروة احليوانية أو
أولويات الثروة حول توافق الوبناء  للنقاشمراقبني آلية للثروة احليوانية لألعضاء و معنية باليوفر إنشاء جلنة فرعية وقد  -23

بقطاع املتصلة واستعراض سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها  ،والتوجيه والرصدتقدمي املشورة  اأيض   بإمكاهناو  .احليوانية
 الثروة احليوانية.

 األخرىاألجهزة مع عمل  آزرقيام تو  تالفي التكرار، ما يكفل النسبية للمنظمة زاياالم -دال 
ا بقضايا الثروة احليوانية. ويف حني أن منتديات حكومية دولية أخرى،  -24 ال يوجد جهاز دائم لألمم املتحدة ي عىن حتديد 

ا إىل قضايا متصلة والزراعة وهيئة الدستور الغذائي، تتطرق أحيان  مثل جلنة األمن الغذائي العاملي، وهيئة املوارد الوراثية لألغذية 
باإلنتاج احليواين وصحة احليوان، ال يوجد أي منتدى حكومي دويل عاملي للمنظمة يتناول بشكل خاص مجيع قضايا 

 .احليوانية الثروة
املستمرة.  19-كوفيدجائحة  مثل أزمة  ،ملناقشة قضايا الساعة احلرجة استوفر اللجنة الفرعية منتدى مثالي  و  -25
ال تزال آثاره على قطاع الثروة احليوانية غري حمددة و الّبية. لدى احليوانات هذا الوباء رمبا نشأ  األدلة احلالية إىل أنّ  تشريو 

شديدة يف سالسل قيمة الثروة  وجود اختالالتتكشف املالحظات احلالية و بعد. إدراكها بالكامل ومل يتم  ،كبريبشكل  
 اتجنة الفرعية التقييمالل أن ت سّهل ميكنو عواقبها االجتماعية واالقتصادية الوخيمة. تتفاقم تزداد وأن أن ي رّجح احليوانية 
ة؛ مبا يف ذلك االستجابات ذات الصل ،تعمل على تنسيقهاأن و  لتأثري مثل هذه األوبئة على قطاع الثروة احليوانية ةالعاملي

خفيف هذه اآلثار وكذلك الكفيلة بت العامة للبلدان بتبادل خّباهتا وتقدمي التوجيهات بشأن السياساتوميكن أن تسمح 
 ."صحة واحدة"األوبئة اجلديدة بناء  على هنج  اسرتاتيجيات الوقاية من

واحلوارات على الصعيدين العاملي واإلقليمي، ترّوج  املصلحةويف حني يوجد عدد من الشراكات املتعددة أصحاب  -26
ة معنية إنشاء جلنة فرعي يمّكنسو . للنمو املستدام يف اإلنتاج احليواين، تتسم هذه الشراكات واحلوارات بطابع غري رمسي
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منظمة تابعة لألمم بوصفها امليزة النسبية الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة  االستفادة من جلنة الزراعة من ثروة احليوانيةبال
 املتحدة.

مبجموعة أن تتصل ينبغي أن تتعاون اللجنة الفرعية مع الشراكات القائمة وبالتايل  ،توجيه من جلنة الزراعةبناء  على و  -27
الثروة يف جمال عمل جلنة الزراعة بني ينبغي أن تضمن اللجنة الفرعية التنسيق الوثيق  ،عليه. و الشأنواسعة من أصحاب 

 ،مبا يف ذلك جدول األعمال العاملي للثروة احليوانية املستدامة ،املتعددين الشأنأصحاب مع الشراكات القائمة و احليوانية 
وخطة العمل املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية اليت تعاجل خطر 

 الشأنشراكة أصحاب ، و البيئي على الصعيد أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية من الشراكةو  ،وباتمقاومة مضادات امليكر 
هيئات وضع املعايري إىل املتخصصة شورة املتقدم وأن  ،ومنصة املياه ،والشراكة العاملية للرتبة ،املتعددين لسالمة األعالف

 وان.واملنظمة العاملية لصحة احلي هيئة الدستور الغذائي مثل
 :إنشاء جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية قد يؤكد ويعّزز دور املنظمة بوصفها وإنّ  -28

   ا ملعاجلة القضايا املعقدة يف جمال الثروة احليوانية على حنو شامل ومنفتح وشّفاف وتشاركي؛منتدى رئيسي 

  كافة بشةةةةةةأن  الرئيسةةةةةةيني  الشةةةةةةأنمنصةةةةةةة  حيادية لتبادل املعلومات ووجهات النظر بني احلكومات وأصةةةةةةحاب
 املسائل ذات الصلة باإلنتاج احليواين املستدام؛

 اوتيّسر تبادهل املتعلقة بالثروة احليوانية وجهة  توفّر املعرفة. 

 المزايا بالنسبة إلى أعضاء منظمة األغذية والزراعة -هاء 
واالتفاق على مسائل متصلة بالثروة احليوانية  نقاشآلية  للعضاء لألثروة احليوانية املعنية بالاللجنة الفرعية إنشاء  وفّرسي   -29

 .املنظمةو جنة إىل برامج عمل اللهبدف تقدمي املشورة والتوجيهات 

 الموارد البشرية -اوو 
نظمة ملالتابعة  احليوان وصحة نتاج احليواينشعبة اإلوت عّد  حاجة إىل موارد بشرية إضافية إلدارة اللجنة الفرعية. ال -30

أن تغطيها اليت ي قرتح والسياساتية الفنية املسائل مسؤولة بالفعل عن مجيع  ،من خالل وحداهتا املختلفة، األغذية والزراعة
عضاء على أساس إىل األ تقدمي املعلوماتب احليوان وصحة نتاج احليواينشعبة اإللستسمح اللجنة الفرعية و اللجنة الفرعية. 

عبء العمل املتزايد اب ل ية ق  ذات الصلة. ومن املتوقع أن والسياسات العامة بشأن العمل الفين وبالتماس مشورهتم منتظم 
 ،لعمل جلنة الزراعة يف جمال الثروة احليوانية اتخطيط وبرجمة أفضل وأكثر استهداف  ب امتام   الناجم عن إدارة اللجنة الفرعية

 من املتوقع أن تقلل ،زيد من حجم العملي اللجنة الفرعية حتضري وتنظيم دورات يف حني أنّ و اللجنة الفرعية. بتيسري من 
قدت يف املاضي إلبالغ األعضاء اخلّباء اليت ع   ندواتالعمل اإلعالمية و  حلقاتعدد املشاورات املخصصة و  اللجنة الفرعية

ستعمل اللجنة الفرعية على زيادة  ،نفسهيف الوقت و . الثروة احليوانيةتعلقة بمحمددة مسائل بشأن  هتملتماس مشور ال أو
ما سيسمح للمنظمة برتكيز عملها على حتسني مسامهة الثروة  ،حتسني مشاركة األعضاء يف عمل املنظمةعلى الشفافية و 
 .بدعم مستنري من أعضائها، وذلك حتقيق أهداف التنمية املستدامة احليوانية يف
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 ثروة الحيوانيةمعنية بالاإلدارية والمالية إلنشاء لجنة فرعية التداعيات تقرير المدير العام عن  - اخامسً 
 ،أن ت نشئ جيوز للجنة الزراعة ،األغذية والزراعة ملنظمةالنصوص األساسية من  32من املادة  12بأحكام الفقرة عمال    -31

ا يف من شأنه أن ي سّهل أعماهلا، وأنّه لن ي ؤثّر تأثريا  سلبي   اعتّبت أّن ذلكإذا  فرعية أو خمصصةأجهزة  ،ةاستثنائيبصفة 
وتدرس اللجنة، قبل اختاذ أّي . 15الدراسات اليت ُتمع بني فروع علمية متعددة للمسائل اليت ت عرض على اللجنة للنظر فيها

 .16ار يف ضوء تقرير من املدير العامقرار بإنشاء أجهزة فرعية أو متخصصة، األعباء اإلدارية واملالية املرتتبة على هذا القر 
من مشروع  4 وفقا  للمادة ،ومدهتا دورات اللجنة الفرعيةموعد انعقاد جلنة الزراعة ستقرر  نّ وُتدر اإلشارة إىل أ -32

سنتني  كلّ   واحدةأكثر من دورة  جنة الفرعيةالل عقدتال ينبغي أن و هبذه الوثيقة. املرفق  املرفق الثاينالوارد يف  ةالداخليالالئحة 
 وجيب أن تعقد الدورة يف توقيت يسمح للجنة بأخذ تقرير اللجنة الفرعية يف االعتبار.

 000 45الرتمجة الفورية  (1)ثالثة أيام: ملدة  تعقده اللجنة الفرعية اجتماع تكاليفما يلي  يف ،وكمثال على ذلك -33
 ،دوالر أمريكي. وبناء  على ذلك 000 60 التحريرية الرتمجة (3)دوالر أمريكي؛  000 25إعداد الوثائق  (2) دوالر أمريكي؛

هذه التكاليف من ت غّطى دوالر أمريكي. ومن املتوقع أن  130 000اجملموع التقديري الجتماع مدته ثالثة أيام حوايل يبلغ 
 استكشاف املزيد من خيارات التمويل سيتمّ و لتعبئة املوارد هلا. اقرتاح خالل مسامهات من خارج امليزانية جيري إعداد 

 .املستقبلي لعمل اللجنة الفرعية املخصصة
ثروة احليوانية ومناوبيهم املعنية بالأعضاء اللجنة الفرعية  ينفقات ممثلاحلكومات أو املنظمات املعنية  ستتحملو  -34

ممثلي البلدان خيص ما  ، يفولكنوكذلك نفقات املراقبني يف الدورات.  ،دورات اللجنة الفرعية همهم عند حضور يومستشار 
دورات  ، تلتزم املنظمة جبمع موارد من خارج امليزانية هبدف دعم مشاركتهم يفيةالنامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

 اللجنة الفرعية.
  

                                                      
 .1-7املادة  ،الداخلية للجنة الزراعةالالئحة  15
 .2-7املادة  ،الالئحة الداخلية للجنة الزراعة 16
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 ثروة الحيوانيةبالالمعنية اختصاصات اللجنة الفرعية  - المرفق األول
الثروة احليوانية وتقدم املشورة إىل جلنة الزراعة )اللجنة( بشأن املسائل يف موضوع  نقاشوالتوفر اللجنة الفرعية منتدى للتشاور 

 .هذا اجملالبالثروة احليوانية والعمل الذي يتعني أن تقوم به املنظمة يف  صلةاملتوالسياساتية الفنية 
 :باملهام التالية على وجه اخلصوص اللجنة الفرعية وتضطلع

، وتقدمي املشورة والتوصيات ومناقشتها الرئيسية يف قطاع الثروة احليوانية العاملي سائلحتديد االُتاهات وامل( 1)
 إىل جلنة الزراعة بشأن هذه األمور؛

 العامة سياساتالاألخرى هبدف تعزيز تنسيق املعنية واملنظمات  باألجهزة صلةتقدمي املشورة بشأن الو  (2)
 ، حسب االقتضاء؛وإقرارها واإلجراءات

سب توجيهات حب، املصلحةالتعاون مع الشراكات القائمة وإنشاء قنوات اتصال مع العديد من أصحاب و  (3)
 اللجنة؛

بالثروة احليوانية، باإلضافة املتعلقة املسائل رصد التقدم ا رز يف تنفيذ برنامج عمل جلنة الزراعة بشأن و  (4)
 حتيلها إليها جلنة الزراعة؛قد مسائل أخرى  أيّ  إىل
 أنشطتها.بشأن تقارير إىل جلنة الزراعة  ورفع (5)

 اللجنة مهام حمددة إىل اللجنة الفرعية.ست سند  ،ه الواليةهذ بتأديةتقوم اللجنة الفرعية حّّت و 
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 ثروة الحيوانيةالمعنية بالللجنة الفرعية  ةالداخليالالئحة  – المرفق الثاني
 العضوية - 1املادة 

تتألف عضوية اللجنة الفرعية  سوف ،ضمان أقصى قدر من الكفاءة مع احلفاظ على متثيل جغرايف متوازنمن أجل 
 جمموعة فرعية من الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني يف جلنة الزراعة )اللجنة(. من
الالتينية  وأمريكا ،وآسيا ،وأوروبا ،التالية: أفريقيا من األقاليم اللجنة الفرعية مخسة أعضاء من كلّ  لن يتجاوز عدد أعضاءو 
 وجنوب غرب ا يط اهلادئ. ،وأمريكا الشمالية ،والشرق األدىن ،البحر الكارييبو 

 واليتهمانتخاب األعضاء ومدة  - 2املادة 
جيوز انتخاهبم و حّت الدورة العادية التالية للجنة.  بقون يف مناصبهمدورة عادية للجنة وي ي نتخب أعضاء اللجنة الفرعية يف كلّ 

 .لوالية أخرى
أحد أعضاء اللجنة الفرعية حضور  يف حال تعّذر علىو ي طلب من األعضاء تأكيد مشاركتهم يف اجتماع اللجنة الفرعية. 

العضو يف الوقت املناسب بأحد األعضاء املناوبني املنتخبني من هذا جيب استبدال  ،أبلغ األمانة بذلكإذا و  ،االجتماع
 .هنفساإلقليم 

 ،استبدال هذا العضو ،اإلقليمبالتشاور مع  ،جيوز للجنة الفرعية ،جتماعااليف حال عدم حضور أحد أعضاء اللجنة الفرعية و 
 االجتماع. يف اإلقليم نفسه من بني احلاضرينيف اللجنة من آخر  بعضو ،كل حالةعلى أساس  

يسامهوا من ذوي املؤهالت العالية لكي كبار املسؤولني   جانبمن  ،قدر اإلمكان ،متثيل أعضاء اللجنة الفرعية جيب أن يتمّ و 
 املدرجة على جدول أعمال اللجنة الفرعية. اضيعاملو  بشكل فعال يف حبث

 الرئيس ونواب الرئيس - 3املادة 
اجلغرافية التالية:  األقاليممنهم من إحدى  كلّ   ،وستة نواب للرئيس ارئيس   ،من بني ممثلي أعضائها ،تنتخب اللجنة الفرعية

وجنوب غرب ا يط اهلادئ.  ،وأمريكا الشمالية ،والشرق األدىن ،البحر الكارييبو وأمريكا الالتينية  ،وأوروبا ،وآسيا ،فريقياأ
يظل الرئيس ونواب الرئيس يف مناصبهم حّت الدورة التالية للجنة و . الرئيس عند انتخاب تراعي اللجنة الفرعية مبدأ التناوبو 

 .جيوز انتخاهبم لوالية واحدة إضافية ال غريو  ،الفرعية
غياب الرئيس اجتماعات اللجنة الفرعية وميارس الوظائف األخرى اليت قد تكون  أس الرئيس أو نائب الرئيس يف حاليرت 

 لتسهيل عملها.ضرورية 

 دوراتال - 4املادة 
لن تعقد اللجنة الفرعية أكثر  ،ف مطلق األحوالو عند االقتضاء.  ،ومدهتا دورات اللجنة الفرعية انعقاد موعدتقرر اللجنة 

 ميّكن اللجنة من أخذ تقرير اللجنة الفرعية يف االعتبار. يف موعدعقد الدورة وت   .كل سنتنيهلا  دورة واحدة  من
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 المراقبون - 5املادة 
 .بناء  على طلب أمانة اللجنة، بصفة مراقبا يف أعماهل ألعضاء اللجنة غري األعضاء يف اللجنة الفرعية املشاركةجيوز 

 مدها مؤمتر املنظمة.تمراقب اليت اع دورات للمبادئ املتعلقة مبنح صفةال خيضع حضور الدول غري األعضاء يف املنظمةو 
 ،دعوة اخلّباء وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة ،عن اللجنة الفرعيةكتب اللجنة نيابة ملأو  ،جيوز للجنة الفرعيةو 

 حلضور اجتماعاهتا.

 للجنة ةالداخليالالئحة  – 6املادة 
وجه ال تتناوهلا على على مجيع املسائل اليت  ،تمع إجراء ما يلزم من تعديال ،جنة الزراعةلل ةالداخليالالئحة أحكام  تسري

 للجنة الفرعية املعنية بالثروة احليوانية. ةالداخليالالئحة  ههذالتحديد 


