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 جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة

 

 موجز
 

أن ُتجرر  املنظمرة مشراورات    "، 2010عام  ل دورتاا الثانية والعشرين ي خال ،)اللجنة( وافقت جلنة الزراعة 

 بغية حتديد األهردا  القااعيرة علرى أرو أد       املصلحةحثيثة ملواصلة احلوار العاملي مع جمموعة واسعة من أصحاب 

ة لكرل بلرد مرن البلردان     مع مراعاة الفروقات بني نظم اإلنتاج ووجود عدد كبري من املعايري اخلاصة والتنميرة االقتصرادي  

ومن شأن هذا النوع من املشاورات أن يسراعد   ودور أصحاب احليازات الصغرية وأهمية التصدير وحالة املوارد الابيعية.

 ".ي حتديد القضايا اليت قد تستدعي تدخاًل على املستوى احلكومي الدولي
 

كمنظم الجتماعرات إلقامرة    (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة ، عملتالوارد أعالهي إطار االستجابة للتوجيه و 

 .2011عرام  ثرروة احليوانيرة املسرتدامة" منرذ     ضع "جردو ل األعمرا ل العراملي بشرأن ال    تشراكة متعددة أصحاب املصلحة 

كآليرة صراحلة لتوجيره     2012عرام   ل دورتارا الثالثرة والعشررين ي    لجنة جردو ل األعمرا ل العراملي خرال    الوقد اعتمدت 

 ملنظمرة الرذ  تدديره ا  . كما صادقت اللجنة علرى الردور املركرز     ئااوإثرا هاوإرشاد احلكومية الدولية للمنظمة العمليات

 تنمية قااع الثرروة احليوانيرة  بدو ل األعما ل العاملي بشأن الثورة احليوانية املستدامة لتزم جي جدو ل األعما ل العاملي. وي

يستند إلياا جدو ل األعما ل الفام املشرك  لقضرايا تنميرة قاراع الثرروة احليوانيرة       . وتعز ز الشراكة اليت تنمية مستدامة

 األدلة واملمارسة وتغيري السياسات. وبناءحو ل سبل بلوغ النتائج املستدامة من خال ل احلوار  توافق ي اآلراءتبين و
 

ني ي قااع الثروة احليوانية والذين يقبلون النشاتتألف هذه الشراكة حالًيا من جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة و 

تستاد  و موعاتاجملعرب العمل تستاد  . ويتعاون الشركاء ضمن شبكات عمل كغايات ينشدوناا أهدا  التنمية املستدامةب

 نتائج ملموسة.عن شبكات هذه المن عدد بالفعل أسفر قضايا موضوعية وإقليمية حمددة. وقد 
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 اختاذها من قبل اللجنةاإلجراءات املقرتح 
 

  إن اللجنة مدعوة إىل: 

 جدو ل األعما ل مع اجملموعات السبع احلالية ألصحاب املصلحة.حوكمة مالءمة  النظر ي مدى (1)

النظر ي أدوار املنظمة: كجاة منظمة لالجتماعات وكأحرد أصرحاب املصرلحة احلكروميني الردوليني وكجارة       و (2)

 وكأمانة )توفر الدعم اإلدار  والتشغيلي(.قائمة على التعاون الرباجمي 

لنظر ي مدى مالءمة الروابط القائمة بني جدو ل األعما ل العراملي بشرأن الثرروة احليوانيرة املسرتدامة وأهردا        وا (3)

  التنمية املستدامة.

 :ميكن توجيه أ  استفسارات بشأن حمتوى هذه الوثيقة إىل
 

 Henning Steinfeldالسيد: 

 املعلومات والتحليل القااعي وسياسات الثروة احليوانيةفرع مدير 

 +39-0657052766: اهلاتف
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 مقّدمة -أّواًل

 

أن ُتجرر  املنظمرة مشراورات حثيثرة ملواصرلة      " ،2010عام  ل دورتاا الثانية والعشرين ي خال ،لجنةالوافقت  -1

بغيرة حتديرد األهردا  القااعيرة علرى أرو أد   مرع مراعراة          املصرلحة احلوار العاملي مع جمموعة واسعة من أصرحاب  

الفروقات بني نظم اإلنتاج ووجود عدد كبري من املعايري اخلاصة والتنمية االقتصادية لكل بلد من البلردان ودور أصرحاب   

 ".1احليازات الصغرية وأهمية التصدير وحالة املوارد الابيعية

 

الشررو    عضر وعلرى املسرتويات كافرة،     ةالفاعلر  اجلارات طلبت اللجنة من املنظمة، إضافة إىل جمموعرة مرن   و -2

 لترروفري السررلع واخلرردمات مررن قارراع الثررروة احليوانيررة  الضرررورية واملدسسررية واملاليررة والسياسرراتية والفنيررة البحثيررة

 األمن الغذائي والتغذية وسبل املعيشة والتنمية االقتصادية واالستدامة البيئية والصحة العامة. واليت من شأناا دعم

 

 قادرة، ضمن حدود قدراتاا وواليتارا، علرى التعراطي بصرورة متوازنرة وشراملة       أّكدت اللجنة على أن  املنظمةو -3

القاراع، ارا ي كلرال االعتبرارات املتصرلة      ارذا  بملتصلة واملقايضات االقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية املعّقدة مع 

 .2بتغري املناخ

 

شرراكة متعرددة أصرحاب     إلقامرة  كمنظم الجتماعرات املنظمة ، عملت الوارد أعالهي إطار االستجابة للتوجيه و -4

  .2011عام لثروة احليوانية املستدامة" منذ ضع "جدو ل األعما ل العاملي بشأن اتاملصلحة 

 

صراحلة لتوجيره   كآليرة   2012لجنة جدو ل األعما ل العاملي خال ل دورتاا الثالثة والعشرين ي عرام  الاعتمدت و -5

، أخرذت اللجنرة   2014. وخال ل الدورة الرابعة والعشرين ي عرام  العمليات احلكومية الدولية للمنظمة وإرشادها وإثرائاا

مواصلة النظر ي القضايا الريت أثارتارا اللجنرة حرو ل جردو ل       بوضع جدو ل األعما ل ونظام احلوكمة وطلبت إىل الفاو علًما

األعما ل العاملي، اا ي كلال التنسيق مع املبادرات األخرى والتمثيرل والعضروية وتوضريأل األدوار ورفرع تقريرر إىل جلنرة       

 وارد أخررى حلشد طاقات أعضاء إضرافيني وشرركاء رخررين ومر     رح بت باخليارات املاروحة" الزراعة ي دورتاا املقبلة؛

 .3" جدو ل األعما ل من أجل تنفيذ

 

وتتألف هذه الشراكة حالًيا من جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة النشاني ي قااع الثروة احليوانية والرذين   -6

عررب جمموعرات أصرحاب    شربكات عمرل    ي إطرار . ويتعاون الشركاء تنمية املستدامة كغايات ينشدوناايقبلون بأهدا  ال

شرراكة  ، اعتمردت ال 2018-2016قضايا موضوعية وإقليمية حمددة. وبالنسبة إىل فركة السرنتني    ويستادفون ،املصلحة

   السياسات: وتغيري اتاألدلة واملمارسوركز على احلوار تضمن جدو ل األعما ل خاة عمل 

                                        
  .CL/140/3من الوثيقة  13الفقرة   1
 وارد أعالههو  كما 2
 C 2015/21)هر( و )و( من الوثيقة  12الفقرة   3
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احليوانيرة املسرتدامة وتبراد ل    ر بشأن سياسرات الثرروة   اللحو وشاملةة و ل األعما ل العاملي منصة دينامييوفر جد )أ(

خارة التنميرة   عرن دعرم حتقيرق     اًل، فضر والوطنيرة  ةواإلقليمير  ةالعاملي ياتاملعار  والعمل املشك  على املستو

 .2030عام ل املستدامة

احلروار للتوصرل إىل سياسرات     عمليرة ل يقد م جدو ل األعما ل العاملي أدوات مفيردة وأدلرة حتليليرة قويرة تسرا       )ب(

 واسكاتيجيات وأطر داعمة لتنمية الثروة احليوانية املستدامة.

را ي املمارسات والسياسات احملليرة مرن خرال ل الككيرز     لحة ي جدو ل األعما ل العاملي تغي حيّقق أصحاب املص )ج(

ات وتاروير املشراريع ي قاراع    تعزيرز االسرتثمار  وعلى التحسينات واالبتكارات املتواصلة واخلاصة بكل سريا   

  الثروة احليوانية.

 

 إجنازات جدول األعمال العاملي -ثانيًا

 

بأنره ميكرن الناروه بارذه     استدامة قااع الثروة احليوانيرة إىل اإلقررار    حتسنيعملية ومدى تعقيد أدى حجم  -7

مجيع جمموعات أصحاب املصلحة. ونظًرا إىل طبيعة املنفعة  من جانبمن خال ل العمل املنسق  املامة بشكل أكثر فعالية

 عراملي  عمرل اد  املتزايرد، تردعو احلاجرة إىل    العامة لتحديات القااع البيئية واالجتماعية واالقتصادية وتكاملره االقتصر  

عرام  مرن  تبرارا  اعاملعنية ي قاراع الثرروة احليوانيرة     األجزاءأصحاب املصلحة من مجيع من هذا املنالق، أقام ومجاعي. 

 لثرروة احليوانيرة املسرتدامة. وحالًيرا، تترألف الشرراكة مرن       بشرأن ا جردو ل أعمرا ل عراملي     وضرع شراكة من أجل  2011

ميكن االطالع على قائمة األعضاء احلاليني ي جدو ل األعما ل وصاحب مصلحة حكومي.  16منام  ،صاحب مصلحة 77

 ./http://www.livestockdialogue.orgالعاملي على املوقع التالي: 

 

اخلربات والتجارب واملاارات املتوافرة لردى جمموعرة واسرعة مرن أصرحاب       إىلجدو ل األعما ل العاملي  يستندو -8

ديرة؛ مبرادرات تبراد ل التكنولوجيرا    املست املوائدالسياسات باريقة تشاركية؛  وضعمن قبيل:  ًااجُن ويستكشفاملصلحة 

  اآلن ما يلي: حتى ااحققاليت األساسية النتائج  بعض ؛ األشكا ل االبتكارية لتنمية القدرات. وتشملواملعرفة
 

شراكة متعددة أصحاب املصرلحة اشراركة فاعلرة مرن احلكومرات ومنظمرات اجملتمرع املردني والقاراع          إقامة  )أ(

عن املنظمات احلكومية الدولية  اًلواملنظمات غري احلكومية، فض واألوسا  األكادمييةاخلاص واجلاات املاأة 

دعم قاراع الثرروة   لر واملنظمات متعددة األطرا ، من أجل تسايل احلوار والعمل املنسق بني أصحاب املصرلحة  

 احليوانية املستدامة.

 توجيايرة جمموعرة  وكمرة  التصرميم وهيكرل احل  : يتضرمن  وتوجياره هيكلية لدعم جدو ل األعما ل العراملي   وضع )ب(

عرن عردد متزايرد مرن شربكات العمرل وفريرق للردعم          اًلومكوناتاا الداعمة )جمموعات أصحاب املصلحة(، فض

 .الفين

http://www.livestockdialogue.org/
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 توافرق  بنراء اخلاصة بالشراكة متعددة أصرحاب املصرلحة والريت أدت إىل     )ستة( عقد جمموعة من االجتماعات )ج(

 – 2013أوتراوا   – 2012نريوبري   – 2011رؤية مشككة: برازيليا وفوكيت بلورة ووتباد ل املعار   ي اآلراء

 ،. وخال ل االجتمراع األخرري للشرراكة، الترزم أصرحاب املصرلحة برنعالن بانامرا        2016باناما  – 2014كالي 

 : بالقيام اا يلي وحتديًدا

 لثرروة  بشرأن ا دو ل األعمرا ل العراملي   الشرامل جلر  اإلطار إلقرار باا باعتبارها دعم أهدا  التنمية املستدامة وا

 احليوانية املستدامة.

      املسرتوى احمللري  اآلراء اناالقرا مرن    ي املشاركة ي حوار متعدد أصحاب املصرلحة مرن أجرل بنراء توافرق 

 مبادرات أصحاب املصلحة.وشبكات العمل العاملي وي إىل املستوى 

  سربل املعيشرة واآلثرار    املتعلقرة ب  اتاالعتبارشمل الثروة احليوانية املستدامة ي جما لاعتماد ناج متكامل ي

احليوان واآلثررار البيئيررة واسررتخدام األراضرري وحيازتاررا والتنرروع  الرفررق برراالجتماعيررة والصررحة العامررة و

 البيولوجي.

 السرياقات  صنع القرار باريقة متكاملرة تعكرت تنروع نظرم الثرروة احليوانيرة واخرتال         لأدوات  استحداث

 واألولويات.

  ستدامة تغيري السياسات.ال اتالتاوير املدسسي واالستثماري السياسات واملتعلقة بصالحات اإلاملساهمة ي 

  على أساس دور .احملرز التقد م استعراه مواصلة 

يريم  من أجرل تق الشراكة واخلاو  التوجياية )من خال ل  كات عمل: مناجيات التقييم البيئيتشكيل ست شب )د(

(؛ ردم الفجروة علرى مسرتوى الكفراءة؛ اسركداد قيمرة املراعري؛        وأداء الثروة احليوانيرة علرى الصرعيد البيئري    

(؛ خلفرات املاشرية  كعلرف واالسرتخدام املنرتج مل   خلفرات  )استادا  استخدام امل املخلفاتواستخراج القيمة من 

املراعي. وقد حقق بعض هذه الشبكات بالفعرل  شبكة األلبان ي رسيا؛ الشبكة العاملية للنظم املختلاة للغابات و

نتائج ملموسة اعتمدتاا جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة )مثل اخلاو  التوجياية للتقييم البيئي وحتليرل  

 املعار  ضمن شبكة األلبان ي رسيا(.نقل الكفاءة واخلاو  التوجياية إلدارة املراعي و

وضرع إطرار لالسرتدامة     بشرأن العمل جار علرى تاويرهرا ارا ي كلرال      وأجرى اقكاح شبكات معرفية إضافية  )هر(

تعزيرز  احليوان والرفرق بر  و ،مرن أهردا  التنميرة املسرتدامة(     1وصحة واحدة والثروة احليوانية والفقر )اهلد  

 الثروة احليوانية املستدامة.جما ل ي  اتالستثمارا

لألمرم   2030عرام  ل خاة التنميرة املسرتدامة   وضعي سيا   ةاملستدام أهمية قااع الثروة احليوانيةبشأن الدعوة  )و(

  املتحدة وعلى مستوى السياسات.

 

 وحوكمتهتصميم جدول األعمال العاملي  -ثالثًا

 

ة أصرحاب  تستند هيكلية التنسيق والتعراون اخلاصرة وردو ل األعمرا ل العراملي إىل مبردأ وجرود مبرادرة متعردد          -9

توصريات جلنرة   عقرب  . واآلراء ي والشمولية والتوازن اإلقليمي وتاد  إىل بلوغ توافقة واالنفتاح املصلحة تتسم بالدينامي
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مكترب الشرراكات   اسراعدة  ضرعت  يت ُوالزراعة، وافق جدو ل األعما ل العاملي على جمموعة من القواعرد واإلجرراءات الر   

 .4ي املنظمة والدعوة وتنمية القدرات

 

إىل كونارا  ونظرًرا  وكمرة  حتقيرق حتسرينات ي هيكرل احل   مناا إىل ا سعًي ،شراكة جدو ل األعما ل العامليوقامت  -10

   من:يتألف هيكل للتنسيق والتعاون باعتماد  ،ممبادرة تعل
 

حرو ل القضرايا   اآلراء  ي وبنراء توافرق  املة للحروار  هري شرراكة مفتوحرة وشر    وشراكة متعددة أصحاب املصلحة.  )أ(

 واإلجراءات اليت حتظى باألولوية.

ممرثلني   رصد العام، وهري تترألف مرن   توجيه واإلرشاد والال. تاد  هذه اجملموعة إىل توفري توجيايةجمموعة  )ب(

من مخسرة  توجياية موعة الألف اجملتتسصحاب املصلحة. وألجمموعات سبع عن أصحاب املصلحة ختتارهم 

 :التالية ممثلني كحد أقصى من كل جمموعة من جمموعات أصحاب املصلحة

  .اتلون عن احلكومممثالقطاع العام 

 .ممثلون عن منظمات القااع اخلاص القطاع اخلاص 

 ممثلون عن املنظمات البحثية واجلامعات .ة/البحثيةاألكادميي وسا  األ 

 .ممثلون عن املساهمني النقديني ي حساب األمانة اخلاص ودو ل األعما ل العاملي اجلهات املاحنة 

 .املنظمرات غرري   واحليوان بر  الرفرق عن جمموعات املصاحل مثرل منظمرات    ممثلون املنظمات غري احلكومية

 سبل املعيشةبالبيئة أو باحلكومية املعنية 

 .؛نيالرزراعي العما ل و ؛الشعوب األصليةو ؛الرعاةممثلون عن  احلركات االجتماعية واملنظمات اجملتمعية 

 نيوالفالح ؛ الصغارنيواملزارع

 املدسسات اليت يشمل اختصاصراا تنميرة قاراع     مات متعددة األطراف.املنظمات احلكومية الدولية واملنظ

واملنظمرة العامليرة    اجلماعرة االستشرارية للبحروث الزراعيرة الدوليرة     والثروة احليوانية، مثل البنال الردولي  

 لصحة احليوان ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب الثروة

 القتضاء.ا حسبالعاملي للمواشي  التحالف ميثلاا، احليوانية اإلفريقي التابع لالحتاد اإلفريقي

 

رصررد الوتوجيرره السرركاتيجيات والسياسررات وترروفري التوجيايررة ي وضررع اموعررة الاجمليتمثررل دور وهكررذا،  -11

  .اآلراء ي توافقالالقرارات بُتتخذ واإلشرا . و

 

ويسال مشراركة أصرحاب    ،والتشغيلي الفينجلدو ل األعما ل بدور األمانة ويوفر الدعم  الفينيقوم فريق الدعم و -12

الرذ  يعتمرد    الفرين سق. ووفًقا لتوجياات جلنة الزراعة، تقوم املنظمة بتأمني فريق الردعم  املصلحة ويضمن اتباع ناج مت 

  بصورة أساسية على املساهمات الاوعية.

                                        
4  http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/2016_GASL_rules_and_procedures.pdf 
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أحرد أصرحاب   باعتبارهرا  تنظريم اللقراءات،   دورها كجارة قائمرة علرى    إضافة إىل تعمل املنظمة، نظمة: املدور  -13

املنظمرة أيًضرا   تعراون  األمن الغذائي والقضراء علرى الفقرر. وت   املتمثلني ي ضمان  تشدد على اهلدفني املزدوجنيو ،املصلحة

مرا يعرزز مرن جرودة منتجاتنرا وقابليرة        ،امليمن شركاء جردو ل األعمرا ل العر   الفين مع العديد جمي واربعلى املستويني ال

  استخداماا.

 

تبراد ل  ر يس ر وية، الفاعلاات املستويات واجلعرب خمتلف يقوم جدو ل األعما ل بالدمج بني وجاات النظر على و -14

 سرية األساالتكنولوجيا واملمارسات اجليدة والسياسات واملدسسات من خال ل بناء الشبكات ومواكبة البنيرة  بشأن املعار  

 األهردا  االسركاتيجية اخلمسرة للمنظمرة    مجيرع  لتباد ل املعار . وتساهم األنشاة املتصلة وردو ل األعمرا ل ي حتقيرق    

 (، واالنتقرا ل إىل نظرم إنتراج مسرتدامة    1 املستدامة )اهلد  االسركاتيجي نظم الغذائية من خال ل تعزيز األمن الغذائي وال

نظرم  متكرني  (، و3الريرف )اهلرد  االسركاتيجي    ي (، ودعم احلد من الفقر 2ي القااع الزراعي )اهلد  االسكاتيجي 

قدرة سبل العيش املعتمردة علرى الثرروة احليوانيرة     زيادة (، و4وكفاءة )اهلد  االسكاتيجي  زراعية وغذائية أكثر مشوال

  (.5على الصمود )اهلد  االسكاتيجي 

 

 أهم الروابط –مة الثروة احليوانية وأهداف التنمية املستدا -رابعًا

 

 يممارسرات مسرتدامة ي جمرال   بلرورة  لتوجيارات  ، 2030خاة التنمية املستدامة لعرام  ي إطار  املنظمة،تقدم  -15

  األغذية والزراعة.قااعي ي الذ  تعتمده األغذية والزراعة من خال ل الناج املستدام 

 

قااع الثروة احليوانية من زاويرة تلبيرة حاجرات اإلنسران     إىل األغذية والزراعة  يالناج املستدام ي جمال وينظر -16

وهري تتكيرف    على مدى رال  السرنني قد تاورت نظم الثروة احليوانية فعلى النظم الابيعية. ي الوقت كاته مع التأثري 

البيولروجي   باستمرار مع ظرو  شديدة التنوع. إك تستالال الثروة احليوانية املروارد الابيعيرة )األراضري وامليراه والتنروع     

 ةمسرد أ  وأليا  وعالأحوهلا إىل منتجات زراعية )أغذية ووالغابات واألمسا  واملغذيات والااقة( واخلدمات البيئية وُت

وجر( ال تساهم فقط ي تلبية احلاجات الفورية بل تروفر كرذلال خردمات اقتصرادية واجتماعيرة )األمرن الغرذائي والنمرو         

تكرون نظرم الثرروة احليوانيرة مضرارة      عديردة  القيمة الثقافية(. وحتردث تفراعالت   و والصحةاالقتصاد  واحلد من الفقر 

 االسررتدامة أن تعرراه هررذه التفرراعالت واملبررادالتاملعتمرردة ي جمررا ل ناج الرربالتررالي،  ررب علررى ولالسررتجابة هلررا. 

  وأن تستاد  تغيري املمارسات على املستوى احمللي.

 

أهردا  التنميرة   صرنيف  األغذيرة والزراعرة، ميكرن بالترالي ت     يي جمرال  الناج املسرتدام ي ع توسالمن خال ل و -17

صرحة  ضرمان  علرى الفقرر واجلروع و   الترام  )القضراء  تالعاتام و الناستلال اليت تصف حاجات إىل املستدامة بصورة عامة 

الريت  تلرال  و ؛ ل(وتعليم جيدين واملساواة بني اجلنسني واحلد من مواطن انعدام املساواة اإلمجالي وحتقيرق السرالم والعرد   

(؛ املنراخ بيولروجي و التنروع  الو يراضر األبحريرة و النظم الااقة والياه واملالبيئية أو متالبات "الكوكب" )تالبات تصف امل

غرري  مييرز  حتقيرق تروازن أفضرل. وي حرني أن هرذا الت     رغوب فياا اليت ميكن من خالهلا امل العملياتتلال اليت تصف و
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أهدا  التنمية املستدامة السبعة عشرر.  يكون طريقة لتسايل إمكانية بلوغ  ميكن أننه فني الكثري من اجملاالت، واضأل 

بني الثروة احليوانية وأهدا  التنمية املستدامة من خرال ل زيرارة   القائمة وميكن االطالع على مسودة ملخص ألهم الروابط 

 _http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templtes/resاملوقع اخلاص ودو ل األعما ل على العنوان التالي: 

pdfAGAL_synthesis_Panama_Livestock_and_SDGs.-/Panama/FAO2016livestock/docs/.  

 

تنروع نظرم الثرروة احليوانيرة وتعقيردها،      مردى  مرا يكشرف عرن     ،تتعدد الروابط بني أهدا  التنمية املستدامةو -18

معاجلة اجلاود الرامية إىل إن البلدان واملواقع. وباختال  األغراه املختلفة اليت حتققاا. وختتلف أهمية هذه الروابط و

خرى. ومن أجل حتقيق أهدا  التنميرة املسرتدامة السربعة عشرر، جررى      على األهدا  األأحد األهدا  عادة ما ستدثر 

تصرنيفاا  و ،أهدا  التنمية املستدامة حتليل هذه الغايات وكيفية ترابااا فيما بينارا بلوغ سيتالب وغاية.  169حتديد 

من أجل قياس التقدم احملررز. وبنراًء   ال غنى عناا املدشرات وإن اخلصائص الوطنية واحمللية. عاجلة حبسب األولوية مل

دارة واسركاتيجيات  إأداوت وضرع  اخلاصة بغايات أهردا  التنميرة املسرتدامة، ميكرن للبلردان      هذه على أطر املدشرات 

 أدوات متكاملة وخاصة بكل موقع على حدة.  استحداث األساسية بوانب أحد اجلتعلق تنفيذ. وي

 

 من قبل اللجنةاإلجراءات املقرتح اختاذها  -خامسًا

 

   إن اللجنة مدعوة إىل:
 

 جدو ل األعما ل مع اجملموعات السبع احلالية ألصحاب املصلحة. حوكمةمالءمة  النظر ي مدى (1)

النظر ي أدوار املنظمة: كجاة منظمة لالجتماعات وكأحرد أصرحاب املصرلحة احلكروميني الردوليني وكجارة       و (2)

 )توفر الدعم اإلدار  والتشغيلي(.قائمة على التعاون الرباجمي وكأمانة 

النظر ي مدى مالءمة الروابط القائمة بني جدو ل األعما ل العراملي بشرأن الثرروة احليوانيرة املسرتدامة وأهردا        و (3)

 التنمية املستدامة.
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