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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية،
 بما في ذلك اقتراح إنشاء لجنة فرعية معنية بالثروة الحيوانية

 

 موجز
ا أ  جزءاً رئيسككياً من والية منظمة األغذية والزراعة. كم املسككتدام للثروة اويوااية وةككحلة اويوا يشكككل اتاتا   

يذ املسكككااة املثلى للثروة اويوااية ل التنمية املسكككتدامة وهقيق أهدام التنمية املسكككتدامة يتطلط  التخطيو املتف ، والتن 
 مقايضات جي  إدارهتا. فضاًل عنمواطن تآزر ينبغي االست ادة منها بالشكل األمثل  وتوجدوالرةد. 

 
ىل والية ملعاجلة هذه املقايضككككات وأوجت التآزر، ولتقدش املشككككورة إ يحالياً، ال يتوفر ل املنظمة أي منتدى ذو  

لى النحلو األمثل اتية الالزمة لالست ادة عومن خالهلا، إىل اجمللس واملؤمتر بشف  التدابري ال نية والسياس ،جلنة الزراعة
. وميكن للجنٍة فرعية معنية بالثروة اويوااية أ  2030 املسككككككككتدامة من مسككككككككااة قطاع الثروة اويوااية ل خطة التنمية

يوااية وا تؤدي هذا الدور اهلام، وقد تشكل املنتدى اوكومي الدويل ملعاجلة القضايا العاملية واملعقدة املتصلة بالثروة
 اليت هدطدها اللجنة.

  
  

 اللجنة اتخاذها من جانب قترحياإلجراءات التي 

اشككاء جلنة فرعية إالداعي إىل  قارا باالاجلواا  ال نية والسككياسككاتية ذات الصككلة اسككتعرا  اللجنة مدعوة إىل  إ ط  
 .وجيهات وتعليقاتمن تلثروة اويوااية وتقدش ما تراه مناسًبا معنية با

 : توجيت أي است سارات عن مضمو  هذه الوثيقة إىلميكن 
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 مقدمة -أولا 
 
، على الدور اواسكككككك  الذي 2010أعادت جلنة الزراعة )اللجنة( التفكيد ل دورهتا الثااية والعشككككككرين املنعقدة عام  -1

 1.تؤديت الثروة اويوااية ل جمال األمن الغذائي وسككككككبل العيص، وااةككككككة بالنسككككككبة إىل الرعويق واملزارعق على اطا  ةككككككغري
املنظمة قادرة، ضككككككككككمن حدود قدراهتا وواليتها، على التعاطي بصككككككككككورة متوازاة و ككككككككككاملة مع القضككككككككككايا "اللجنة أ ط وأكطدت 

 2."بتغريط املناخ اةككككةواالقتصككككادية والبيئية املعقدة واملقايضككككات املتصككككلة مبذا القطاع، تا ل ذلا االعتبارات اخاالجتماعية 
ري املنظمة مشاورات حثيثة ملواةلة اووار العاملي مع جمموعة واسعة من أةحلاب الشف  بغية و  ات قت اللجنة على "أ  ُتج

ت عن أملها بف  "تسكككككاعد هذه املشكككككاورات ل هديد القضكككككايا اليت قد تسكككككتدعي  هديد األهدام القطاعية ]...[." وعّبط
 3".تدخاًل على املستوى اوكومي الدويل

 
إاشككاء جلنة فرعية إىل  الداعيالقارا  اب ،2016ل دورهتا اخامسككة والعشككرين املنعقدة عام  ،وأحاطت اللجنة علماً  -2

 4وثيقة معلومات أساسية وتقدميها إىل اللجنة ل دورهتا املقبلة. إعدادمعنية بالثروة اويوااية، وطلبت 
 
ملنظمة ل قطاع ا عمله الوثيقة التحلديات وال رص أمام قطاع الثروة اويوااية، وتوفطر حملة عامة عن ذتلخطص هو  -3

، لكي عايري اليت دحدطدها املؤمتروء املإاشكككاء جلنة فرعية معنية بالثروة اويوااية على ضكككوتعر  االقارا  املتعلق ب الثروة اويوااية
 5.ينظر فيت األعضاء

 
 التحديات والفرص أمام قطاع الثروة الحيوانية -اثانيا 

 
خالل العقود الثالثة املاضككككية، ازداد اسككككتهال، اللحلوم، واولي  والبيد ل البلدا  املنخ ضككككة واملتوسككككطة الدخل  -4

أضككعام، ب عل النمو ل عدد السكككا  والدخل والتوسككع العمرا . غري أ  النمو ل االسككتهال، ال يولطد فرةككاً  3أكثر من 
 فحلس  إمنا يطر  أيضاً التحلديات.

 
. كما أ  النقص ل املغذيات الدقيقة  6من اجلوعمن سكا  العامل  خاص ويعا   خص واحد من بق تسعة أ -5

لعامل. فاألغذية اويوااية املصككككدر غنية باملغذيات الدقيقة األسككككاسككككية. وعلى الصككككعيد يؤثر على ملياري  ككككخص من حول ا
ل  17ل املائة من متناول الّبوتق و 34العاملي، تسككككككككككاه  منتجات الثروة اويوااية ل النمو الغذائي البشككككككككككري من خالل 

 .متكافئاملائة من متناول السعرات اورارية، إمنا ليست موزعة على حنو 
 

                                                      
 . 3/140CLالوثيقة من  10ال قرة   1
 . 3/140CL الوثيقةمن  11ال قرة   2
 ./3/140CL الوثيقةمن  13ال قرة   3
 . 21/2017C الوثيقةمن  58ال قرة   4
 .11/2015و 13/97القرارا    5
 .2017من الغذائي والتغذية ل العامل األحالة   6
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مليار  ككككككخص من حول  1.3يعمل حىت  - وتسككككككاه  الثروة اويوااية ل التخ يف من ال قر وتوليد فرص العمل -6
مليو  من األسكككككر األ كككككد فقراً ل العامل  600العامل ل سكككككالسكككككل قيمة الثروة اويوااية. وعلى الصكككككعيد العاملي، يقوم حوايل 

 على اطا  ةككككغري.  قهنا، ااقسككككام متناٍم بق كبار املنتجق واملنتج باربية املوا ككككي بوةكككك ها مصككككدراً أسككككاسككككياً للدخل. إمنا
الدخل املنخ د ه  من النسككاء، لكن غالباً ما ال دحصككلن على املوارد املنتجة  ويكبرية من مريب املا ككية ذ  أ  أعداداً  كما

 بقدر الرجال.
 
و أكثر ل ثقلت على ال قراء. وميكن عز يلقي ع ء الصككحلة البشككرية الناج  عن األمرا  اويوااية املصككدر بككما  -7

مليو   2.7ل املائة من مجيع األمرا  البشرية املعدية إىل اويوااات. وهذه األمرا  اويوااية املصدر مسؤولة عن  70من 
احملدطة   وفاة تقريباً ل السككككككككككككككنة. والعديد من األمرا  اويوااية بالغة التفثري، واألمرا  اليت تنقلها األغذية واألمراحالة 

 لإلاتا  ليست حيوااية املصدر إمنا تؤثر سلباً على األمن الغذائي، والتغذية العالية اجلودة وسبل العيص. 
 
غري املالئ  ل  اهويارافق تكثيف اتاتا  اويوا  باسككككككككتخدام متزايد للمضككككككككادات اويوية. بال عل، إ  اسككككككككتخدام -8

الثروة اويوااية ي اق  تنمية مقاومة املضكككككادات اويوية اليت تشككككككطل هتديداً للصكككككحلة البشكككككرية واويوااية وللبيئة. واليوم، ميوت 
من التهابات مقاومة لألدوية. كما أات يت  التخلطص من العقاقري البيطرية وغريها من  اتقريبً سككككككككككككككنويًا  ككككككككككككككخص  700.000

 املخل طات ل البيئة، األمر الذي يؤدي إىل تلوث الاربة واملياه وهو بدوره قد يؤثر على الصحلة العامة، واويوااية والبيئية.
 
د كميات كبرية راري، وتطلق املغذيات ل املياه واهلواء وتولط وتسكككاه  الثروة اويوااية ل اابعاثات غازات االحتبال او -9

ل املائة من إمجايل االابعاثات الناُتة عن الزراعة أو  41من الروث. ومتثل هذه االابعاثات النامجة عن الثروة اويوااية حوايل 
ل املائة من املياه العذبة ل  70راعة حوايل وتسككتخدم الز  .اابعاثات ثا  أكسككيد الكربو  البشككرية املنشككفل املائة من إمجايل  8

ل املائة منها. وعلى العكس، إذا متطت إدارة الثروة اويوااية بشككككككككل  30العامل ل حق بالكاد يسكككككككتخدم إاتا  الثروة اويوااية 
 جي.و مستدام، ميكنها أ  تساه  ل او اظ على التنوطع البيولوجي وعلى الوظائف اهلامة ل النظام اتيكول

 
 أنشطة منظمة األغذية والزراعة في قطاع الثروة الحيوانية -اثالثا 

 
لألم   2030عام لاملسككككككككككككككتدامة املسككككككككككككككااة املثلى للثروة اويوااية ل خطة التنمية  هقيق يتمثل هدم املنظمة ل -10

املتحلدة ول أهدام التنمية املسككككتدامة. ويسككككاه  عمل املنظمة ل جمال اسككككتدامة الثروة اويوااية ل األهدام االسككككاراتيجية 
الصكحلة ( 2)وسكبل العيص والتنمية االقتصكادية   األمن الغذائي (1)اخمسكة للمنظمة، ويندر  ضكمن ثالثة جماالت رئيسكية: 

   ام املوارد الطبيعية وتغريط املناخ والبيئة.استخد (3)اويوااية والعامة  
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 األمن الغذائي وسبل العيش والتنمية القتصادية -ألف
 

ميكن أ  يسكككاه  قطاع الثروة اويوااية إىل حدط كبري ل اسكككتئصكككال اجلوع والنقص ل املغذيات الدقيقة، واودط من  -11
ين أات هقيق بعد هذه األهدام مع هقيق أهدام أخرى، ممطا يعال قر ول هقيق التنمية االقتصككككككككككككككادية.إمنا قد يتعار  

 معاجلة هذه املقايضات وإدارهتا على حنو أفضل.  األعضاء ل ميكن ت ادي املقايضات. وتدع  املنظمة البلدا ال
 

لقائمة على اتوفطر املنظمة الدع  ل جمال تنمية القدرات من أجل هديد السياسات واالستثمارات والّبامج ما ك -12
العلوم، وإعدادها، ورةدها وتقييمها  وتسهطل أيضاً اووارات املتعددة أةحلاب الشف ، من خالل جدول األعمال العاملي 

 بشف  الثروة اويوااية املستدامة.
 

دلطة أومبدم زيادة الك اءة ل اظ  اتاتا  الصكككككغرية النطا ، والكثي ة والرعوية، تضكككككع املنظمة خطوطاً توجيهية و  -13
 ، وممارسات تربية اويوااات وةحلة اويوا .وعلف اويواااتلتحلسق إدارة املوارد الوراثية للثروة اويوااية، 

 
كذلا، إ  حاالت الطوارىء النامجة عن أمرا  حيوااية أو كوارث طبيعية ومن ةكككنع اتاسكككا  قد تؤثر بشككككل  -14

 حاد على سبل العيص.
 

ل إدارة املوارد الوراثية اويوااية جمموعًة واسككككككككككعة من القضككككككككككايا ال نية، والسككككككككككياسككككككككككاتية ويغطي عمل املنظمة ل جما -15
 2-5-2و 1-5-2واملؤسسية. وتقدم املنظمة املساعدة للبلدا  ل تقيي  حالة مواردها الوراثية اويوااية واحتساب املؤ رين 

 ة للموارد الوراثيةالعاملية، وااةكككة خطة العمل العاملياملتصكككلق بفهدام التنمية املسكككتدامة، ول تن يذ الصككككو، السكككياسكككاتية 
 قامة الشبكات على الصعيدين العاملي واتقليمي. اويوااية، كما تسهطل التعاو  وإ

 
 صحة الحيوان والصحة العامة -باء

 
 تدع  املنظمة وضع سياسات وممارسات فضلى للوقاية من األمرا  ذات األولوية وإدارهتا. -16
 

ويركطز عمل املنظمة ل جمال التخ يف من وطفة آثار هذه األمرا  على االسكككتعداد هلا، والوقاية منها، وكشككك ها،  -17
واالسكككككتجابة هلا والنهو  منها، وتوفري األدوية/اللقاحات البيطرية واألعالم، واسكككككتبدال األرةكككككدة. وخالل فارة السكككككنتق 

 مليو  دوالر أمريكي. 61ملنظمة ذات الصلة حوايل املاضية، بلغ إمجايل القيمة النقدية لتوريدات ا
 

لزراعي، مرتبطككة بككالتكثيف اعلى أ ككا وال جيكك  النظر إىل التهككديككدات العككامليككة للصككككككككككككككحلككة على أ ككا معزولككة، إمنككا  -18
نظمة مواسككككككتخدام األراضككككككي، والعوملة، وتغريط املناخ وإدارة املوارد الطبيعية. وهلذا السككككككب ، تعمل املنظمة بشكككككككل وثيق مع 

الصكككككحلة العاملية واملنظمة العاملية لصكككككحلة اويوا  ييه تسكككككعى مجيعها إىل هقيق  ج "الصكككككحلة الواحدة" الذي يسكككككعى إىل 
 معاجلة هتديدات األمرا  بشكل  امل ل العالقة بق اويوا  واتاسا  والبيئة.
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ة ظمككة على الوقككايككة من األمرا  اويواايككوقككد أقككامككت املنظمككة عككددًا من النظ  وآليككات التنسككككككككككككككيق لتعزيز قككدرة املن -19
واالسككككككككككككككتجابة هلا، مثل اظام الوقاية من الطوارىء )اظام الوقاية من طوارىء احلفات واألمرا  اويوااية والنباتية العابرة 

ةكككحلة اويوا (، الذي يضكككع اسكككاراتيجيات وسكككياسكككات لتحلسكككق الوقاية من األمرا  اويوااية العابرة للحلدود،  - للحلدود
 ش ها واالستجابة هلا.وك
 

وتسككتضككيف املنظمة اهليئة األوروبية ملكافحلة اومطى القالعية واألمااة العاملية املشككاركة بق منظمة األغذية والزراعة  -20
ق تن يذ الّباامج العاملي الستئصال آفة  واملنظمة العاملية لصحلة اويوا  ملكافحلة آفة اجملارات الصغرية واستئصاهلا، اليت تنسط

ل وضككع  اتيجيات إقليمية ملكافحلة آفة اجملارات الصككغرية، وتدع  البلدا ار سككملنظمة ل وضككع ااجملارات الصككغرية. وتسككاعد ا
 خططها االساراتيجية الوطنية ملكافحلة آفة اجملارات الصغرية.

 
. 2019-2015 ارة اسككككككاراتيجية جديدة لل وقد وضككككككعت املنظمة مع وكالة األم  املتحلدة للتنمية الدولية  ككككككراكةً  -21

، تسككككككككاه  املنظمة بشكككككككككل كثيف ل الّباامج العاملي لألمن الصككككككككحلي وبرامج التهديدات الوبائية ول إطار هذه الشككككككككراكة
 املستجدة لبناء القدرة على الوقاية من األمرا  اويوااية املصدر ذات األولوية، وكش ها واالستجابة هلا.

 
 خ د عدد، ما زالت املنظمة تقود عملية 2011تئصككال الطاعو  البقري عام ول حق متط اتعال  رمسياً عن اسكك -22

 املختّبات اليت هت ظ ب ريول الطاعو  البقري.
 

اه  كرة ت ذ توج  م ،افقت منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصكككككككحلة اويوا  ومنظمة الصكككككككحلة العامليةو و  -23
ة قاومقوي على معاجلة مبشكككككككككككككككل ، مع الاركيز ة األمدطويلالراكتها ، على تعزيز  كككككككككككككك2018أيار مايو/ 30ت ل وقعط 

هديد الذي لتتتناول اهذا التعاو ، تدع  املنظمة تصككككككككككككككمي  وتن يذ خطو عمل وطنية ل إطار و مضككككككككككككككادات امليكروبات. 
 اسككتخدام مضككاداتل من املنظمة أفضككل املمارسككات اليت تقلط ضككع بلداً. كما ت 35ل  تطرحت مقاومة مضككادات امليكروبات

سككككككتخدامها عاجلة املسككككككقة ل وضككككككع تشككككككريعات متالوائح التنظيمية الالقائمق على وضككككككع دع  املسككككككؤولق تامليكروبات، و 
 .ةالر يد ةكمو عالجية وتعزيز اوالألغرا  غري ل

 
 الموارد الطبيعية وتغّير المناخ والبيئة -جيم

 
ة، املوارد الطبيعية الواج  اسككككككككككككككتخدامها ل اظ  الثروة اويوااي لي  لتحلديد كميةاسككككككككككككككتوفطر املنظمة املعارم واأل -24

ن ك اءهتا. وقد وضكككككككعت املنظمة عمليات تقيي ، وخطوطاً توجيهية وأدواٍت لقوائ  حصكككككككر  ولتقيي  املمارسكككككككات اليت هسكككككككط
 استخدام األعالم واملغذيات واابعاثات غازات االحتبال اوراري.

 
سكككككككبيل  ديد اسكككككككاراتيجيات التكيطف مع تغريط املناخ. علىبناء القدرة على الصكككككككمود وها  ل وتدع  املنظمة البلد -25

قيا وآسككككككككككيا، الثروة اويوااية الذكية مناخياً ل سككككككككككبعة بلدا  ل أمريكا الالتينية، وأفريب تتعلطقاملثال، توجطت املنظمة مشككككككككككاريع 
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بلداً. وتعاجل املنظمة احتياجات الرعويق املعرضككق  13 وتنسككق مشككروع هالف اهلواء النظيف واملناخ حول امليثا  املعوي ل
  بصورة خاةة إىل خماطر تغري املناخ وخسارة املوارد الطبيعية ل املراعي.

 
 إقامة لجنة فرعية معنية بالثروة الحيوانية الحاجة إلىفي  النظر -رابعاا

 
 1997إدراكاً للحلاجة املسككككككككككككككتمرة لتعزيز ك اءة املنظمة وحوكمتها ل ظلط التحلديات املالية، اعتمد املؤمتر عام  -26

، وأعاد التفكيد 7جمموعة من "العوامل" اليت ينبغي أخذها بعق االعتبار ل إقامة أجهزة فنية جديدة وأجهزة فرعية جديدة
 ا:على ةالحيتها ومالءمتها، تا ل ذل 2015عام 

 

أن تكون في صلب مهام المنظمة وأولوياتها الحالية حسبما أعربت عنها الدول األعضاء  -ألف
 المنظمة وضمنت في وثائق التخطيط في

 
إ  الثروة اويوااية ومجيع اجلواا  االجتماعية، وال نية، واالقتصكككادية، واملؤسكككسكككية والبنيوية املتصكككلة بالثروة اويوااية  -27

املسكككككككااة   إمنظمة األغذية والزراعة. واظراً إىل الت اعالت املعقدة بق أهدام التنمية املسكككككككتدامة، فهي ل ةكككككككل  والية 
ص ل الوقت  املثلى للثروة اويوااية ل التنمية املسككككككتدامة تتطلط  التخطيو املتف ، والتن يذ والرةككككككد. وما من منتدى خمصككككككط

 اجمللس واملؤمتر، بشككف  إىل ،املقايضككات وتقدش املشككورة إىل اللجنة، ومن خاللتملعاجلة حمددة والية ب يتمتعاوايل ل املنظمة 
 لألم  املتحلدة. وميكن للجنةٍ  2030 عامالتدابري ال نية والسككياسككاتية الالزمة لتحلقيق املسككااة املثلى للثروة اويوااية ل خطة 

 ر.  تؤدي هذا الدو فرعية معنية بالثروة اويوااية أ
 

 في تحديد المهام والتي ينبغي أن تكون، عادة، لفترة محدودةالوضوح  -باء
 

وة اويوااية، وأ  ل موضككككككككككوع الثر  تناقصبإمكا  اللجنة ال رعية أ  توفطر منتدى حكومياً دولياً فريداً للتشككككككككككاور وال -28
رعية بشككككل خاص من ال تقدطم املشكككورة للجنة بشكككف  مسكككائل فنية وسكككياسكككاتية متصكككلة بالثروة اويوااية. وقد تتمكن اللجنة 

 يلي:القيام تا 

هديد ومناقشة االُتاهات والقضايا الرئيسية ل القطاع العاملي للثروة اويوااية، وتقدش املشورة والتوةيات  )أ(
 إىل اللجنة بشف  هذه املسائل 

تقدش املشككككككككورة بشككككككككف  الصككككككككلة مع أجهزة ومنظمات أخرى ذات الصككككككككلة مبدم تعزيز االتسككككككككا ، وإقرار  )ب(
  عند االقتضاءالسياسات واتجراءات، 

 أةحلاب  ف  متعدطدين ل ما بق التعاو  مع الشراكات القائمة وإقامة قنوات اتصال  ) (
الً عن أي القضككككايا املتصككككلة بالثروة اويوااية، فضككككرةككككد التقدم احملرز ل تن يذ براامج عمل املنظمة بشككككف   (د)

 مسائل أخرى هيلها إليها اللجنة 
 أاشطتها.رفع تقرير إىل اللجنة عن  (ه)

                                                      
 .11/2015و 13/97القرارا    7
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ومن  ككف  اللجنة أ  هدطد، ل كلط من دوراهتا، مهاماً خاةككة للجنة ال رعية. وقد ُتتمع اللجنة ال رعية بناًء على  -29

 طل  اللجنة فحلس .
 

 على مستوى الدول األعضاء في المنظمة يالتأثير اإليجابي لعمل الجهاز المعن -جيم
 

اسكككككككككككككبة  يمة إاتاجتذائية. بال عل، متثل قيتسككككككككككككك  قطاع الثروة اويوااية بفاية مركزية بالنسكككككككككككككبة إىل تنمية النظ  الغ -30
 نظمة لدمة، على التوايل. ويسكككككككككككاه  عمل املل املائة من إمجايل الناتج الداخلي الزراعي ل البلدا  النامية واملتق 20و 40

 مجمال الثروة اويوااية ل أهدافها االسككككككاراتيجية اخمسككككككة. كذلا، من بق املشككككككاريع اجلارية ل جمال الثروة اويوااية منذ عا
ا حالياً املنظمة، هأو املشكككككككاريع اليت تتضكككككككمن مكوطااً متعلقاً بالثروة اويوااية اليت تن طذ مشكككككككروعاً، 260والبالغ عددها  2014

ل املائة منها هدفق اسككاراتيجيق أو أكثر. ويتصككل  14فيما يعاجل  2املائة تتطر  إىل اهلدم االسككاراتيجي  ل 17 اسككبة إ 
ل املائة تقريباً من إمجايل امليزااية  60، حيه هشكككككككككككد هذه املشكككككككككككاريع 5اصكككككككككككف املشكككككككككككاريع تقريباً باهلدم االسكككككككككككاراتيجي 

 أمريكي(.مليو  دوالر  756)
 

ية. وبإمكا ا للتناقص وبناء التوافق حول أولويات الثروة اويواا وقد توفطر اللجنة ال رعية لألعضككككككككككككككاء واملراقبق آليةً  -31
 تقدش املشورة، والتوجيت، والرةد واستعرا  سياسات املنظمة، وبراجمها وأاشطتها املتصلة بقطاع الثروة اويوااية.

 
 للمنظمة، مما يكفل تالفى التكرار، وقيام تعاون متبادل مع عمل األجهزة األخرىالمزايا النسبية  -دال

 
ة بقضككككككككككككككايا الثروة اويوااية. ول حق أ  منتديات حكومية دوليهديًدا ال يوجد جهاز دائ  لألم  املتحلدة يجعىن  -32

حياااً إىل والزراعة وهيئة الدسككككككككككككككتور الغذائي، تتطر  أأخرى، مثل جلنة األمن الغذائي العاملي، وهيئة املوارد الوراثية لألغذية 
قضككككايا متصككككلة باتاتا  اويوا  وةككككحلة اويوا ، ال يوجد أي منتدى حكومي دويل عاملي للمنظمة يتناول بشكككككل خاص 

 مجيع قضايا الثروة اويوااية.
 

تروط   ين العاملي واتقليمي،ول حق يوجد عدد من الشكراكات املتعددة أةكحلاب الشكف  واووارات على الصكعيد -33
 للنمو املستدام ل اتاتا  اويوا ، تتس  هذه الشراكات واووارات بطابع غري رمسي. 

 
 عزطز دور املنظمة بوة ها:يؤكد و يجلنة فرعية معنية بالثروة اويوااية قد إ  إاشاء و  -34
 

  وتشاركي  اويوااية على حنو  امل، ومن تح، و  طاممنتدى رئيسياً ملعاجلة القضايا املعقدة ل جمال الثروة 

  منصكككككككًة حيادية لتبادل املعلومات ووجهات النظر بق اوكومات وأةكككككككحلاب الشكككككككف  الرئيسكككككككيق حول كافة
 املسائل ذات الصلة باتاتا  اويوا  املستدام 

 .وجهًة توفطر املعرفة وتيسطر تبادل املعرفة 
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 منظمة األغذية والزراعة المزايا بالنسبة إلى أعضاء -هاء
 

لة بالثروة اويوااية للتناقص واالت ا  على مسككائل متصكك إ  جلنًة فرعية معنية بالثروة اويوااية قد توفطر لألعضككاء آليةً  -35
 مبدم تقدش املشورة والتوجيهات للجنة وبرامج عمل املنظمة.

 
 اآلثار المالية والدعم -واو

 
يادة ز إعداد وتوزيع الوثائق وعمل املتابعة، و سكككككككوم يسكككككككتوج  عقد دورات اللجنة ال رعية وتقدش اخدمات هلا،  -36

املوظ ق وخدمات تعاقدية. وباالسككككككككككككتناد إىل ُتارب أجهزة فرعية أخرى، من الضككككككككككككروري تفمق املوارد الكافية  وقت عمل
 لعمل أمااة اللجنة ال رعية.

 
 بالثروة الحيوانية لجنة فرعية معنية نشاءإإجراءات  -ساا ماخ

 
من الالئحلة العامة للمنظمة، جيوز للجنة أ  تنشكككككككئ، بصككككككك ة اسكككككككتثنائية،  32من املادة  12بفحكام ال قرة عماًل  -37

 الدراسكككات ل سكككلبياً  رت أ  هذا اتاشكككاء من  كككفات أ  يسكككهل أعماهلا، وأات لن يؤثر تفثرياً أجهزة فرعية أو خمصكككصكككة إذا قدط 
وقبل اختاذ أي قرار بإاشكككاء أجهزة فرعية  .8ُتمع بق فروع علمية متعددة للمسكككائل اليت تعر  على اللجنة للنظر فيهااليت 

 9.أو متخصصة، أ  تدرل األعباء اتدارية واملالية املارتبة على هذا القرار ل ضوء تقرير من املدير العام
 

نة أعاله، وأات املبيط  املنافعمن  ككككككككككفات أ  يتيح جلنة فرعية معنية بالثروة اويوااية إاشككككككككككاء رت اللجنة أ  قرط  ول حال -38
إعداد مشكككروع سكككيت   ،باتضكككافة إىل ذلاو اللجنة للنظر فيت. تقرير وعرضكككت على إعداد  تبعاً لذلا إاشكككا،ها، سكككيت  ينبغي

ى عرضكككت علاملمارسكككات املعمول مبا، و اع باتبو من الالئحلة الداخلية للجنة  3 ادةاملمن  3ال قرة ضكككوء اختصكككاةكككات على 
 فيت.اللجنة للنظر 

 
 التوجيهات المطلوبة -ادسا سا

 
شكككاء جلنة فرعية إاالداعي إىل  قارا باالاجلواا  ال نية والسكككياسكككاتية ذات الصكككلة اسكككتعرا  اللجنة مدعوة إىل  إ ط  -39

 .وتعليقاتوجيهات من تلثروة اويوااية وتقدش ما تراه مناسًبا معنية با

                                                      
 .7من املادة  1الالئحلة الداخلية للجنة الزراعة، ال قرة   8
 .7من املادة  2الالئحلة الداخلية للجنة الزراعة، ال قرة   9


