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 موجز

 معنية نشاء جلنة فرعيةإب، من الئحتها الداخلية 1- 7وفًقا للمادة  والعشرين السابعة هتادور جلنة الزراعة، يف  قامت 
كمنتدى حكومي ودعت جملس ومؤمتر املنظمة إىل املوافقة على اللجنة الفرعية   ،فرعية(اللجنة الثروة احليوانية )ابل

إسداء  ، و اواألولوايت املتعلقة بقطاع الثروة احليوانية وبناء توافق اآلراء بشأهنمناقشة القضااي يكّلف مبهمة دويل 
املتعلقة ابلسياسات  الفنية و الربامج واألنشطة صوص اجمللس واملؤمتر، ب إىل املشورة إىل جلنة الزراعة، ومن خالهلا، 

األمن الغذائي ضمان الفقر و وطأة التخفيف من يف الالزمة لتحسني مسامهة قطاع الثروة احليوانية، مبا يف ذلك 
 . 2030والتغذية وسبل العيش املستدامة وحتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

   رفقيها  ، يف متقّدم، مبا يف ذلك اآلاثر اإلدارية واملالية. كما  هذه الوثيقة معلومات أساسية عن اللجنة الفرعيةوتقّدم
 ه جلنة الزراعة. تاعتمدحسبما استعرضته و ، ةالداخليالئحتها اختصاصات اللجنة الفرعية و األول والثاين، 

 
 

 االجتماع املشرتك املطلوبة من توجيهات ال
  ّما   يف ما يراه مناسًبا من توجيهات وتقدمي إىل أخذ تقرير جلنة الزراعة بعني االعتبار االجتماع املشرتك مدعو  إن

 املالية. الشؤون ص املسائل املتعلقة ابلربانمج أو خي
 مسودة املشورة 

 االجتماع املشرتك:  إن  
   ّّّاء رح  إىل القّيا،  ي  واملؤمتر اجمللس ودعّا( الفرعّية اللجّنة)  احليوانّية املعنّية ابلثروة الفرعّية  اللجّنة إبنشّّّّّّّّّ

 القضّّّّّّّّّّّاا مّناششّّّّّّّّّّّة مبهمّة يكل ف  دويل حكومي  كمنّتد   الفرعّية  اللجّنة  ابملوافّقة عل   الّقادمت،   دورتيهمّا
 ومن الزراعة  جلنة إىل  املشّّّورة وإسّّّداء  بشّّّ، ا  اآلراء  توافق وبناء  احليوانية  الثروة بقطاع  املتعلقة واألولوات

 مسّاةة  لتحسّ،  الالزمة  ابلسّياسّات  واملتعلقة الفنية واألنشّطة الربامج  خبصّو   واملؤمتر  اجمللس إىل  خالهلا 
 العيش وسبل والتغذية الغذائي األمن وضمان الفقر وط،ة من  التخفيف ي  ذلك ي  مبا  احليوانية   الثروة شطاع

 .2030 لعا، املستدامة التنمية خطة وحتقيق املستدامة
  ي دورهتا السّابعة  حسّبما اعتمدت  جلنة الزراعة  ة الداخليالئحتها و اللجنة الفرعية  ختصّااّات أخذ علًما ابو

ّّرين ّّية  وكذلك  والعشّّّ ّّادرة عن جلنة  التواّّّ عقد   امليزانية  خارج من  موارد  بتوافر  رهًنا يتم   أبن الزراعة  الصّّّ
 والعشّّّّّّّّّّّرين الثّّامنّّة انعقّّاد الّّدورة شبّّل  2022 عّّا، من األول الربع خالل الفرعيّّة األوىل لللجنّّة الّّدورة
 الزراعة؛ للجنة

 امليزانية خارج  من  الفرعية مبا يكفي من الدعم اللجنة  تزويد دورات إىل اودع . 
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 املقدمة -أوالً  
على الدور احليوي الذي ، 2010يف يونيو /حزيران يف دورهتا الثانية والعشرين املنعقدة جمدًدا، جلنة الزراعة كدت أ -1

املستويني العاملي والوطين على حد سواء، وباصة  الثروة احليوانية لكفالة األمن الغذائي وسبل املعيشة على  قطاع  ضطلع به  ي
وأّكدت اللجنة أّن "املنظمة قادرة، ضمن حدود قدراهتا وواليتها، على التعاطي بصورة  .  1ابلنسبة إىل صغار الُرعاة واملزارعني

متوازنة وشاملة مع القضااي االجتماعية واالقتصادية والبيئية املعقدة واملقايضات املتصلة هبذا القطاع، مبا يف ذلك االعتبارات 
نظمة مشاورات حثيثة ملواصلة احلوار العاملي مع جمموعة واسعة من  اتفقت اللجنة على "أن ُُتري املو .  2بتغّّي املناخ"  املتصلة

ملشاورات يف حتديد ا النوع من اساعد هذيأصحاب الشأن بغية حتديد األهداف القطاعية ]...[." وعرّبت عن أملها أبن "
 3."القضااي اليت قد تستدعي تدخاًل على املستوى احلكومي الدويل

ابالقرتاح الداعي إىل إنشاء   ،2016يف سبتمرب/أيلول دورهتا اخلامسة والعشرين املنعقدة وأحاطت اللجنة علًما، يف  -2
 4.جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية، وطلبت إعداد وثيقة معلومات أساسية وتقدميها إىل اللجنة يف دورهتا املقبلة

اليت يكتسيها  ، ابألمهية الرئيسية  2018يف أكتوبر/تشرين األول  املنعقدة  ، يف دورهتا السادسة والعشرين  ةلجنال  وأقرت -3
اقرتاح إنشاء   ، وانقشتألمن الغذائي والتغذية وسبل العيش والقضاء على الفقرابلنسبة إىل ضمان اقطاع الثروة احليوانية 

  اختصاصات تشملوإعداد  ،  املرتتبة عن إنشائها   وطلبت من األمانة إعداد تقرير عن اآلاثر اإلدارية واملالية  .5فرعيةاللجنة  ال
 .6إىل الدورة املقبلة للجنةمتهيًدا إلحالتها    اللجنة  ينظر فيها مكتبكي  التنفيذ لوأساليب  هليكل  املنطقي والوظيفة وا  املسوّغ

دعم  "أبمهية قطاع الثروة احليوانية ودوره يف  2020املائة املنعقدة يف يوليو/ متوز   بعد  ني الرابعة والستيف دورته     اجمللس قرّ وأ  - 4
ذات الصلة املعروضة على وكذلك املسائل  نظمة يف هذا الصدد،  امل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وعمل  من أجل  األعضاء  

 . 7جلنة الزراعة"مواصلة املناقشة ضمن    عنية ابلثروة احليوانية، وطلب امل فرعية ال لجنة  النشاء  واملتصلة إب جلنة الزراعة  
  الئحتهامن  1-7وفًقا للمادة و  2020 أيلول/يف سبتمرباملنعقدة يف دورهتا السابعة والعشرين  وقامت جلنة الزراعة، -5

  الئحتها من  3-7وفًقا للمادة  ، . وقامت أيًضاملوافقة عليهااللجنة الفرعية ودعت اجمللس واملؤمتر إىل اإبنشاء ، ةالداخلي
  الئحتها الداخلية.للجنة الفرعية و اواعتماد اختصاصات بتنقيح ، ةالداخلي

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتعرض األدوار  قطاع الثروة احليوانية الدور الذي يؤديه تستعرض هذه الوثيقة و  -6
وميكن االطالع على  . املرتتبة عن إنشائها اآلاثر اإلدارية واملالية يف املستقبل وكذلك فرعية اللجنة اليت قد تضطلع هبا ال

  من هذه الوثيقة. األول والثاين رفقنيوالئحتها الداخلية، حسبما اعتمدته جلنة الزراعة، يف امل نة الفرعيةجالل اختصاصات
 ترفع" أن على تنص اليت للمنظمة العامة الالئحة من 32 من املادة 9للفقرة  وفًقا املشرتك االجتماع إىل املسألة هذه وحتال

 
 CL 140/3 الوثيقة من 10الفقرة   1

 CL 140/3 الوثيقة من  11 الفقرة  2

 CL 140/3 الوثيقة من 13 الفقرة  3

 C 2017/21 الوثيقة من 58 الفقرة  4

 COAG/2018/11 لوثيقةا  5

  Rev1C 2019/21الوثيقة  من 29و 28 اتن الفقر   6

 CL 164/REPالوثيقة من  )ك( 18الفقرة   7
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  القانونية   ابملسائلأمواهلا أو تتصل    أو  املنظمةعمل    برانمجثّي يف  أتاليت يكون هلا  و   ،اللجنةات اليت تتخذها  توصيإىل اجمللس ال
 ".املؤمتر على اللجنة تقارير تعرضاملختصة عليها. و  الفرعيةاجمللس  جلان تعليقاتعلى أن تكون مشفوعة ب ،الدستورية أو
 

 دور الثروة احليوانية ي حتقيق أهداف التنمية املستدامة  -اثنًيا  
من أهداف التنمية املستدامة،  هدف  كلّ   حتقيق  قطاع الثروة احليوانية بشكل مباشر أو غّي مباشر يفأن ُيسهم  ميكن   -7

القطاع والتحدايت يستعرض هذا القسم إبجياز مسامهات  و .  15و  13و  12و  10و  8و  5و  3و  2و  1  رقمهداف  األوال سيما  
 يواجهها.  اليت

املغذايت الدقيقة  يف  نقصالويؤثر  . العامل من اجلوع من سكان  تسعة أشخاص بني  منشخص واحد يعاين و  -8
اجلودة،   ة عاليكاملة و   اتغنية ابلطاقة، وتوفر بروتينوإن األغذية احليوانية املصدر العامل. حول حوايل ملياري شخص  على

غذايت من األغذية احليوانية هذه املومُيكن احلصول على  .  ا توفرة بيولوجيً املقابلة لالمتصاص و الدقيقة  ال  غذايتجمموعة من املو 
األغذية احليوانية    يضيف توفّي كميات كافية منوقد  .  املصدر  النباتيةاملصدر بشكل أسهل من احلصول عليها من األغذية  

املتناول ئة من  ايف امل  34على الصعيد العاملي، توفر الثروة احليوانية  و .  رةشديدة الضرو   النظام الغذائي قيمة غذائيةيف    املصدر
 . ها ليست موزعة على حنو متكافئلكنّ و الطاقة الغذائية،   ئة منايف امل 18و اتالربوتينمن 

مليون   600حوايل  وتقومدقع. املفقر حالة من اليف  من سكان العامل مثانية أشخاص بني  منشخص واحد يعيش و  -9
فرص  توفّي  اتدعم الثروة احليوانية أيضً و . ا للدخلأساسيً ا مصدرً بوصفها  يواانتاحلرتبية باألسر األشد فقرًا يف العامل من 

ق،  اسو ملناخ واألاملرتتبة عن ا  صدماتاللتمكني املرأة الريفية، وزايدة قدرة األسر على التكيف مع    افرصً   تيحالعمل وميكن أن ت
الزراعي يف البلدان الناتج من إمجايل  تِباًعا ئة ايف امل 20و 40الثروة احليوانية متثل قيمة و ودعم النمو االقتصادي املستدام. 

 املتقدمة والنامية.
مثل طاعون اجملرتات  ،شديدة التأثّيالاألمراض احليوانية وإن عدد من التحدايت. هناك ، عنافإىل جانب هذه املو  -10

هذه  ابإلضافة إىل و  هلكة.أمثلة األمراض احليوانية امل، هي من الصغّية ومرض احلمى القالعية ومحى اخلنازير األفريقية
إنفلونزا على غرار  ،اليت تنتقل من احليواانت إىل البشرواجلوائح وانتشار األمراض الوابئية ظهور  يؤدي ، احليوانيةمراض األ

.  على حنو جسيم العامليف  الصحة واألمن الغذائياملتفشية حالًيا، إىل تقويض  19-جائحة كوفيدالطيور عالية اإلمراض و 
يف زايدة مقاومة مضادات    هايواين واإلفراط يف استخدامضادات امليكروابت يف اإلنتاج احلمل  االستخدام غّي املناسب يسهمو 

تقريًبا  شخص 000 700 واليوم، ميوت سنوايً . واحليواانت االت عدوى للبشرسببة حللدى العوامل املمرضة امل امليكروابت
جمال اإلنتاج يف املصلحة ني أصحاب ب "هنج "صحة واحدةيف إطار ضمان التعاون  إنّ و لألدوية. العدوى املقاومة  جراء

  ا أمرً   ، يُعدّ األعالفقطاع  مبا يف ذلك    اص الصحة العامة والقطاع اخل  قطاع  الصحة ومسؤويل  قطاع   واملتخصصني يف احليواين  
 . ا املخاطر الصحية البشرية املرتبطة هبلألمراض احليوانية و ابلغ األمهية لتحقيق اسرتاتيجية متكاملة ووقائية 

من املصادر املركزة  أو املخلفات املغذايت  سّربتانبعااثت غازات االحتباس احلراري و  تسهم الثروة احليوانية يفو  -11
  األوسع  االعتماد . وعلى العكس من ذلك، ميكن أن يساعدروثواهلواء وتنتج كميات كبّية من ال ياهاملإىل  للنفاايت

يف خفض انبعااثت غازات االحتباس الروث  ة  والصحة والرتبية وإدار جماالت العلف  فضل املمارسات والتقنيات احلالية يف  أل
بشكل مستدام، ميكن أن تسهم يف احلفاظ على التنوع    ة الثروة احليوانيةمتت إدار  إذاو ئة.  ايف امل  30احلراري بنسبة تصل إىل  
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الكربون العضوي يف الرتبة، وتشتت   احتجازوظائف النظام البيئي اهلامة، مبا يف ذلك تدوير املغذايت، و على البيولوجي و 
 البذور، واحلفاظ على املناظر الطبيعية الزراعية. 

تعزيز مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية من أجل دة جيب معاجلة عدد من التفاعالت املعقّ و  -12
 األجل من خالل اإلفراط يف استخدام املوارد قصّيالاإلنتاج  مستوايت  على سبيل املثال، ميكن أن تؤدي زايدة  فاملستدامة.  

االخنفاض،   من قطاع الثروة احليوانية آخذة يفاملتأتية كثافة االنبعااثت   أنّ  ومع .إىل اخنفاض اإلنتاجية على املدى الطويل
  القطاع   منو  اوزُتيف حال    ؤدي إىل ارتفاع إمجايل انبعااثت غازات االحتباس احلراريميكن أن تاإلنتاج  مستوايت  زايدة    فإنّ 

إلنتاج    يضاالتنافس على األر ، ميكن أن حيّد  ات. فعلى سبيل املثالاملنتج  من  كيلوغرام  لكل  االنبعااثت  يف احملّققة    املكاسب
ز  مستوايت تركّ  املقرتن ابرتفاع ،من املرجح أن يؤدي تشجيع زايدة املنافسةو ؛ األغذيةاملوارد إلنتاج توفّر  من األعالف

ميكن أن يؤدي الفشل يف معاجلة هذه التفاعالت و األسواق.  هذه  إىل منع العديد من صغار املنتجني من املشاركة يف  السوق  
  حتقيق بعبارة أخرى، سيتطلب تعزيز مسامهة الثروة احليوانية يفو هيمنة املقايضات السلبية. إىل إىل استبعاد التآزر اإلجيايب و 

 القطاع.يف أجزاء من  لحتوّ إجراء أهداف التنمية املستدامة 
املذكورة ناقش املسائل الثروة احليوانية وطبيعتها الديناميكية، ال توجد آلية حكومية دولية خمصصة تنظم رغم حجم و  -13

احليوان،  منتدايت خمتلفة مثل املنظمة العاملية لصحة  يف  و   ة بطريقة مشتت  لثروة احليوانيةويتّم النظر يف القضااي املتعلقة ابأعاله.  
ويف منصات   ،والدستور الغذائياملوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  هيئةواتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي املناخ، و 

لذلك، هناك حاجة إىل  و املستوى القطري.  غّي متصلة على هذه القضااي ما تظلّ  اولكن غالبً  املصلحة،أصحاب متعددة 
 .ا تنمية الثروة احليوانية بطريقة أكثر متاسكً التعقيد الذي تتسم به  أوجه ةمنتدى حكومي دويل ملعاجل

 الفرعية  جنةدور الل -اثلثًا  

 توسيع نطاق املعارف واخلربات -  ألف
من إنشاء اللجنة الفرعية   ةداستفاال  جلنة الزراعة   سيكون مبقدوركيف  ة  منظمالتابعة للاألخرى    األجهزةتوضح ُتارب   -14

يف املنظمة،   لجنة مصايد األمساك فتعدد التخصصات.  املدون تقويض طابعها من من خالل اجتذاب اخلربات ذات الصلة 
املختصة تجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصة ب : اللجنة الفرعية، ومهاعلى سبيل املثال، تستفيد من خربة جلنتني فرعيتني

من جمموعاهتا احلكومية الدولية الفرعية املنشأة للرتكيز  يف املنظمة تستفيد جلنة مشكالت السلع بينما اء املائية. رتبية األحيب
  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتظى واحلبوب والشاي.  سلع، مثل األرزّ القضااي التجارية اليت ختص فرادى ال على

خيتلف ممثلو  و واملائية.  رجيةدولية معنية ابملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحل أربع جمموعات عمل فنية حكوميةبدعم 
  الفرعية بشكل واضح عن أولئك الذين حيضرون دورات اللجان  األجهزةاحلكومات واملراقبون الذين حيضرون دورات هذه 

فرعية إىل توسيع نطاق اخلربة اليت ميكن أن تستفيد منها جلنة الزراعة،  اللجنة اليؤدي إنشاء سذلك،  على . وبناءً الرئيسية
 املتعلقة ابلثروة احليوانية.  املسائل على التعامل مع مجيع هتا تعزيز قدر وابلتايل إىل 

 نظمةاملقطاع الثروة احليوانية يف والية  وري لالدور احمل -  ابء
ومجيع اجلوانب االجتماعية والفنية واالقتصادية واملؤسسية والبنيوية املتصلة  وصحة احليوان حليواين إلنتاج اا يكمن -15

نظمة. ونظرًا إىل التفاعالت املعقدة بني أهداف التنمية املستدامة، فإن املسامهة  املصلب والية  الثروة احليوانية يفقطاع ب
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دارة  إلالتآزر و أوجه لتعزيز  التخطيط والتنفيذ والرصدالتأين يف ّلب لثروة احليوانية يف التنمية املستدامة تتطقطاع ااملثلى ل
 املقايضات.

، ومن  جلنة الزراعةتقدمي املشورة إىل  ل  ،معاجلة املقايضات، مكّلف مبهمة  منتدى خمّصصكانت يف املاضي تفتقر إىل  و  -16
لثروة احليوانية يف  قطاع امة لتحقيق املسامهة املثلى ل، بشأن التدابّي الفنية والسياساتية الالز املنظمة خالله، إىل جملس ومؤمتر

املنظمة إن إنشاءها يشّكل إشارة أخرى على التزام هذا الدور املهم و أتدية جنة الفرعية مبقدور الل ميكنو . 2030خطة عام 
 عن ذلك.مسؤوليتها و  ملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةاب

 ددة بوضوحاحملللجنة الفرعية  اهام  م -جيم  
الثروة احليوانية،  بشأن القضااي ذات الصلة بقطاع  والنقاش ا للتشاور ا فريدً ا دوليً توفّر اللجنة الفرعية منتدى حكوميً  -17

على وجه اللجنة الفرعية ستقوم . و ذا القطاعتصلة هباملسياساتية الفنية و السائل املبشأن الزراعة تقّدم املشورة للجنة سو 
 يلي: مبا اخلصوص 

العامل، وتقدمي املشورة والتوصيات إىل يف لثروة احليوانية احتديد ومناقشة االُتاهات والقضااي الرئيسية يف قطاع  (1)
 اللجنة بشأن هذه املسائل؛

 األمهية الدولية؛تقدمي املشورة بشأن إعداد االستعراضات الفنية والقضااي واالُتاهات ذات و  (2)

  السياسات  صلة هبدف تعزيز االتساق، وإقرارال مع أجهزة ومنظمات أخرى ذات التنسيق تقدمي املشورة بشأن و  (3)
 واإلجراءات، عند االقتضاء؛

املشورة بشأن اآلليات اخلاصة إبعداد برامج العمل وتيسّيها وتنفيذها، وكذلك بشأن املسامهة املتوقعة   وتقدمي (4)
 الشركاء؛من 

لدعم   اتإسداء املشورة بشأن تعزيز التعاون الدويل ملساعدة البلدان النامية يف تنفيذ املمارسات اجليدة والتوجيهو  (5)
 التنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية؛

 تعّددين؛املصلحة املما بني أصحاب  التعاون مع الشراكات القائمة وإقامة قنوات اتصال يفو  (6)
بشأن القضااي املتصلة ابلثروة احليوانية، فضاًل عن أي مسائل   اللجنةصد التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل ر و  (7)

 ؛ىل اللجنة الفرعيةإ أخرى حتيلها اللجنة
 إعداد برانمج متعدد السنوات لعملها لكي تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه؛و  (8)
 8رفع تقرير إىل اللجنة عن أنشطتها. و  (9)

 

 أعضاء املنظمةمنافع اللجنة الفرعية ابلنسبة إىل   -  دال

املائة   يف 20و 40 اقيمة إنتاجهوتشكل النظم الغذائية.  تطويرلثروة احليوانية أبمهية مركزية ابلنسبة إىل نظم اتسم ت -18
 .الزراعي يف البلدان النامية واملتقدمة، على التوايل احملليمن إمجايل الناتج 

 
 .املرفق األول انظر  8
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يف جمال الثروة احليوانية  ، بلغ عدد املشاريع اجلارية اليت نفذهتا املنظمة  2020و  2016عامي    وخالل الفرتة املمتدة بني -19
 ا. مشروعً  290 حوايل ابلثروة احليوانية امتعلقً  املشاريع اليت تتضمن مكّوانً  أو

 ،أولوايت الثروة احليوانيةاآلراء حول وبناء توافق  للنقاشمراقبني آلية للفرعية لألعضاء و اللجنة اليوفر إنشاء وقد  -20
 بقطاع الثروة احليوانية. املتصلة ، واستعراض سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها والتوجيه والرصدتقدمي املشورة لو 

 إلنشاء اللجنة الفرعية النسبية للمنظمة  زاايامل - هاء
الثروة احليوانية. ويف حني أن  ذات الصلة بقطاع  قضااي  لحتديًدا اب  يُعىن ألمم املتحدةيف منظومة اال يوجد جهاز دائم   -21

والزراعة وهيئة الدستور الغذائي،  منتدايت حكومية دولية أخرى، مثل جلنة األمن الغذائي العاملي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية  
 إىل قضااي متصلة ابإلنتاج احليواين وصحة احليوان، ال يوجد أي منتدى حكومي دويل عاملي للمنظمة يتناول تتطرق أحياانً 

 بشكل شامل. احليوانية يع قضااي الثروةمج حتديًدا
  تشّي و املستمرة.  19-جائحة كوفيدة، مثل أزمة ملناقشة قضااي الساعة احلرج  استوفر اللجنة الفرعية منتدى مثاليً و  -22

بشكل ال تزال آاثره على قطاع الثروة احليوانية غّي حمددة و الربية. لدى احليواانت هذا الوابء رمبا نشأ  األدلة احلالية إىل أنّ 
شديدة يف سالسل قيمة الثروة احليوانية  وجود اختالالتتكشف املالحظات احلالية و بعد. إدراكها ابلكامل ومل يتم  ،كبّي

  ات التقييمبتيسّي وتنسيق جنة الفرعية اللوستقوم عواقبها االجتماعية واالقتصادية الوخيمة. تزداد وأن تتفاقم أن يُرّجح 
ن بتبادل للبلداوستسمح على قطاع الثروة احليوانية، مبا يف ذلك االستجاابت ذات الصلة؛ وائح لتأثّي مثل هذه اجل ةالعاملي

األوبئة   خفيف هذه اآلاثر وكذلك اسرتاتيجيات الوقاية من الكفيلة بت العامة  خرباهتا وتقدمي التوجيهات بشأن السياسات
 ."صحة واحدة"اجلديدة بناًء على هنج 

  اليت املصلحةويف حني يوجد على الصعيدين العاملي واإلقليمي عدد من الشراكات واحلوارات املتعددة أصحاب  -23
 ة منفرعياللجنة  وتستفيد ال.  ، تتسم هذه الشراكات واحلوارات بطابع غّي رمسيةاحليوانيلقطاع الثروة    املستدامةتنمية  ترّوج لل

 .ألمم املتحدةنظومة املمنظمة اتبعة بوصفها لمنظمة لامليزة النسبية الرئيسية 
ق مع اللجنة الفرعية مع الشراكات القائمة و تتعاون سمن جلنة الزراعة،  اتتوجيهوبناًء على  -24 جمموعة واسعة  ستنسِّ

الشراكات  و الثروة احليوانية يف جمال لجنة العمل بني ن التنسيق الوثيق اضممبا يؤدي ابلتايل إىل  صلحة، من أصحاب امل
على   يم وأداء الثروة احليوانيةأجل تقي من الشراكة و القائمة، مبا يف ذلك جدول األعمال العاملي للثروة احليوانية املستدامة 

شورة  املتقدم  وأن    ،ومنصة املياه  ، شراكة أصحاب الشأن املتعددين لسالمة األعالف، والشراكة العاملية للرتبةو   البيئي  الصعيد
 واملنظمة العاملية لصحة احليوان.  هيئة الدستور الغذائي هيئات وضع املعايّي مثلاملتخصصة إىل 

 :دور املنظمة بوصفهابشكل أكرب فرعية يؤكد ويعّزز اللجنة الإنشاء  إنّ هكذا، فو  -25
الثروة احليوانية على حنو شامل ومنفتح وشّفاف  ذات الصلة بقطاع ا ملعاجلة القضااي املعقدة منتدى رئيسيً  )أ( 

 وتشاركي؛ 

كافة املسائل  بشأن  الرئيسيني  الشأن  منصًة حيادية لتبادل املعلومات ووجهات النظر بني احلكومات وأصحاب   )ب(
 ذات الصلة ابإلنتاج احليواين املستدام؛

 . اوتيّسر تبادهل املتعلقة بقطاع الثروة احليوانية رف اوجهًة توفّر املع )ج( 
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 فرعيةاللجنة  املرتتبة عن ال  اآلاثر اإلدارية واملالية –  ارابعً 
  من 32من املادة  9 ابلفقرة عمالً  املشرتك االجتماع إىل  أحيلت هذه املسألة أعاله، 6 الفقرة أشّي إليه يف  وكما -26

الئحتها الداخلية، قبل اختاذ أّي قرار إبنشاء  من  2-7أبحكام املادة عماًل ، جلنة الزراعةقامت  .للمنظمة العامة الالئحة
م من املدير العام اآلاثر اإلدارية واملاليةاللجنة الفرعية، بدراسة    .9املرتتبة عن مثل هذا القرار، يف ضوء تقرير مقدَّ

املرفق )انظر  ةالداخليالالئحة من  3 للمادة ا، وفقً ومدهتا دورات اللجنة الفرعيةموعد انعقاد ستقرر جلنة الزراعة و  -27
سنتني وجيب أن تعقد الدورة يف توقيت يسمح للجنة   كلّ   أكثر من دورة واحدة جنة الفرعيةالل عقدت اّل ينبغي أو . (الثاين

 أبخذ تقرير اللجنة الفرعية يف االعتبار. 
الرتمجة خدمات    (1):  املقرتحة  عيةتعقده اللجنة الفر   ثالثة أايممدته    اجتماع  يف ما يلي تكاليف  وكمثال على ذلك، -28

 000 60التحريرية  الرتمجةوخدمات  (3)دوالر أمريكي؛  000 25إعداد الواثئق و  (2) دوالر أمريكي؛ 000 45الفورية 
اجملموع التقديري الجتماع مدته يبلغ ذلك،  على وبناءً  .واحدة مرة الفرعية للجنة األول االجتماع وسيعقددوالر أمريكي. 

هذه التكاليف من خالل مسامهات من خارج  تُغّطى . ومن املتوقع أن تقريًبا دوالر أمريكي 130 000ثالثة أايم حوايل 
  لعمل اللجنة الفرعية املخصصة استكشاف املزيد من خيارات التمويل سيتمّ و لتعبئة املوارد هلا. اقرتاح امليزانية جيري إعداد 

 .تقبلياملس
  هم هم عند حضور ي أعضاء اللجنة الفرعية ومناوبيهم ومستشار   ي احلكومات أو املنظمات املعنية نفقات ممثل  ستتحملو  -29

ممثلي البلدان النامية والبلدان اليت متر خيص ما  ، يفولكندورات اللجنة الفرعية، وكذلك نفقات املراقبني يف الدورات. 
 دورات اللجنة الفرعية. تلتزم املنظمة جبمع موارد من خارج امليزانية هبدف دعم مشاركتهم يف ، يةاقتصاداهتا مبرحلة انتقال

، نظمةيف امل احليوان وصحة نتاج احليواينشعبة اإلوإن  حاجة إىل موارد بشرية إلدارة اللجنة الفرعية.ستكون هناك  -30
ستسمح  و اللجنة الفرعية. ستغطيها اليت والسياساتية ية الفناملسائل من خالل وحداهتا املختلفة، مسؤولة ابلفعل عن مجيع 

وابلتماس مشورهتم  عضاء على أساس منتظم إىل األ تقدمي املعلوماتاحليوان ب وصحة نتاج احليواينشعبة اإللاللجنة الفرعية 
ناجم عن إدارة اللجنة  عبء العمل املتزايد اليُ َقاَبل الصلة. ومن املتوقع أن والقضااي السياساتية ذات بشأن العمل الفين 

اللجنة بتيسّي من لعمل جلنة الزراعة يف جمال الثروة احليوانية،  اختطيط وبرجمة أفضل وأكثر استهدافً بعملية  متاًما الفرعية
اللجنة  ل، من املتوقع أن تقلّ سيؤدي إىل حجم عمل إضايف اللجنة الفرعيةويف حني أّن حتضّي وتنظيم دورات الفرعية. 

قدت يف املاضي إلبالغ األعضاء  اخلرباء اليت عُ  ندواتالعمل اإلعالمية و  حلقاتعدد املشاورات املخصصة و  الفرعية
يف الوقت نفسه، ستعمل اللجنة الفرعية على زايدة و تعلقة ابلثروة احليوانية. محمددة مسائل بشأن  هتملتماس مشور ال أو

يف عمل املنظمة، ما سيسمح للمنظمة برتكيز عملها على حتسني مسامهة الثروة  حتسني مشاركة األعضاء على الشفافية و 
 . بدعم مستنّي من أعضائها، وذلك حتقيق أهداف التنمية املستدامة احليوانية يف
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 ثروة احليوانية املعنية ابلاختصااات اللجنة الفرعية  -  املرفق األول
لثروة  والنقاش بشأن مجيع املسائل ذات الصلة اب منتدى للتشاور  (اللجنة الفرعيةاحليوانية )املعنية ابلثروة توفر اللجنة الفرعية 

ابلثروة احليوانية والعمل الذي يتعني   صلة املتوالسياساتية  احليوانية وتقدم املشورة إىل جلنة الزراعة )اللجنة( بشأن املسائل الفنية  
ألغذية ألغراض ا"الثروة احليوانية" إىل مجيع احليواانت الربية املستخدمة  يشّي مصطلحو  .هذا اجملالأن تقوم به املنظمة يف 

 والزراعة. 
 : ابملهام التالية على وجه اخلصوص اللجنة الفرعية وتضطلع

العامل، وتقدمي املشورة والتوصيات إىل  يف لثروة احليوانية احتديد ومناقشة االُتاهات والقضااي الرئيسية يف قطاع  (1)
 اللجنة بشأن هذه املسائل؛

 تقدمي املشورة بشأن إعداد االستعراضات الفنية والقضااي واالُتاهات ذات األمهية الدولية؛و  (2)

  السياسات  صلة هبدف تعزيز االتساق، وإقرارالمع أجهزة ومنظمات أخرى ذات التنسيق تقدمي املشورة بشأن و  (3)
 واإلجراءات، عند االقتضاء؛

املشورة بشأن اآلليات اخلاصة إبعداد برامج العمل وتيسّيها وتنفيذها، وكذلك بشأن املسامهة املتوقعة   وتقدمي (4)
 من الشركاء؛

لدعم  اتإسداء املشورة بشأن تعزيز التعاون الدويل ملساعدة البلدان النامية يف تنفيذ املمارسات اجليدة والتوجيهو  (5)
 ية؛التنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوان

 تعّددين؛املصلحة املما بني أصحاب  التعاون مع الشراكات القائمة وإقامة قنوات اتصال يفو  (6)
بشأن القضااي املتصلة ابلثروة احليوانية، فضاًل عن أي مسائل   اللجنةرصد التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل و  (7)

 ؛ىل اللجنة الفرعيةإ أخرى حتيلها اللجنة
 متعدد السنوات لعملها لكي تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه؛ إعداد برانمجو  (8)
 رفع تقرير إىل اللجنة عن أنشطتها. و  (9)

 
 اللجنة مهام حمددة إىل اللجنة الفرعية.سُتسند ، ه الواليةهذ بتأديةتقوم اللجنة الفرعية وحّّت 
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 احليوانيةثروة املعنية ابلللجنة الفرعية  ةالداخليالالئحة  – املرفق الثاين 
 العضوية - 1املادة 

 الدول األعضاء يف جلنة الزراعة )اللجنة(. أمام مجيع  ( مفتوحةاللجنة الفرعية)للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية تكون ا

 الرئيس ونواب الرئيس - 2املادة 
  األقاليممنهم من إحدى  ، كلّ )هيئة املكتب( وستة نواب للرئيس اتنتخب اللجنة الفرعية، من بني ممثلي أعضائها، رئيسً 

وجنوب غرب   ،وأمريكا الشمالية  ، والشرق األدىن  ،البحر الكارييبو وأمريكا الالتينية    ،وأورواب  ، وآسيا  ، فريقياأاجلغرافية التالية:  
يظل الرئيس ونواب الرئيس يف مناصبهم حّت  و عند انتخاب الرئيس.  تراعي اللجنة الفرعية مبدأ التناوبو احمليط اهلادئ. 

 . جيوز انتخاهبم لوالية واحدة إضافية ال غّيو  ،الدورة التالية للجنة الفرعية
اجتماعات اللجنة الفرعية وميارس الوظائف األخرى اليت قد تكون   ،لرئيس يف حال غياب الرئيسلأو انئب    ،يرتأس الرئيسو 

 ملها. لتسهيل عضرورية 

 دورات ال - 3املادة 
، لن تعقد اللجنة الفرعية أكثر ويف مطلق األحوال، عند االقتضاء. ومدهتا دورات اللجنة الفرعيةموعد انعقاد تقرر اللجنة 

 ميّكن اللجنة من أخذ تقرير اللجنة الفرعية يف االعتبار.  يف موعدعقد الدورة وتُ  .كل سنتنيهلا  دورة واحدة  من

 املراشبون  - 4املادة 
 على اللجنة الفرعية. تطبق صفة املراقب يف اللجنة مع إجراء ما يلزم من تعديالتُ 

 للجنة ةالداخليالالئحة  – 5املادة 
وجه  ال تتناوهلا على ، على مجيع املسائل اليت تجنة، مع إجراء ما يلزم من تعديالالالئحة الداخلية للأحكام  تسري 

 لجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية.لهذه الالئحة الداخلية التحديد 


