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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 اقرتاح إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية اتبعة للجنة الزراعة: 3-2البند 
 

 مالحظات متهيدية
 مقدمة

 
�قشـــــــت جلنة الزراعة يف دورهتا الســـــــادســـــــة والعشـــــــرين االقرتاح الداعي إىل إنشـــــــاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية  

 هلا إعداد تقرير عن التداعيات اإلدارية واملالية النامجة عن ذلك، ووضـــــع اختصـــــاصـــــات األمانة(اللجنة الفرعية)، وطلبت من 
 املقبلة. هتالتقدميها إىل دور  ب اللجنة، على أن ينظر فيها مكتيةالتنفيذ هاقوطر  هاوهيكل تهااملنطقي ووظيف اســـهاســـأتتضـــمن 

أبمهية قطاع الثروة احليوانية ودوره  األخري أقر حيثكما نوقش هذا االقرتاح خالل الدورة الرابعة والســــــتني بعد املائة للمجلس 
منظمة األغذية والزراعة يف هذا الصـــــدد، فضـــــًال عن  على صـــــعيد دعم األعضـــــاء يف حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة، وعمل

  .املناقشةعملية قيادة جلنة الزراعة  تتوىلاملسألة املعروضة على جلنة الزراعة بشأن إنشاء اللجنة الفرعية، وطلب أن 
 
خص املســــــائل املتصــــــلة ابلثروة  ترتيبات العمل احلالية للجنة الزراعة يف ما COAG/2020/7وتســــــتعرض الوثيقة  

 .املقتضىاحليوانية، وتناقش ضرورة إنشاء جلنة فرعية تستند إىل معايري املؤمتر، وتداعيات إنشائها حبسب 
 

 ما هي دواعي إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية اتبعة للجنة الزراعة؟
 
ا.حركته الدائمة نظرًا إىل حجم قطاع الثروة احليوانية و   غري  والتحد�ت اليت يواجهها، فهو يســـتحق اهتماًما خاصـــً

أن جلنة الزراعة بســــــبب اتســــــاع نطاق واليتها غري قادرة على تكريس الوقت واالهتمام الكافيني للمســــــائل املتصــــــلة بقطاع 
للجنة الزراعة، أن ويتبّني من خالل اســــتعراض لالجتماعات الســــابقة، ابســــتثناء الدورة اخلامســــة والعشــــرين  الثروة احليوانية.

فإن الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة قد أدرجت بنًدا واحًدا فقط يتناول  قضا� الثروة احليوانية مل حتظ بتغطية كافية.
 بنًدا، فيما أدرجت الدورة الرابعة والعشـــــــرون بندين من هذا القبيل من أصـــــــل 15القضـــــــا� املتصـــــــلة ابملواشـــــــي من أصـــــــل 

جلنة الزراعة  بتمكني فكفيلإنشاء جلنة فرعية  أما. بنًدا 14الدورة الثالثة والعشرون بنًدا واحًدا من أصل أدرجت ، و بنًدا 19
دون االنتقاص من االهتمام ابملســائل قدر أكرب من االتســاق والتماســك ومن من معاجلة املســائل املتصــلة ابلثروة احليوانية ب

 . األخرى
 
قامت أجهزة فنية ودســـــــتورية أخرى يف املنظمة، مثل جلنة مصـــــــايد األمساك وجلنة مشـــــــكالت الســـــــلع وهيئة املوارد و  

وســــــوف تســــــتفيد جلنة  امة على مســــــتوى القطاعات الفرعية.اهلقضــــــا� لابتعىن الوراثية لألغذية والزراعة إبنشــــــاء أجهزة فرعية 
 .دون تقويض طابعها الشامل املتعدد التخصصات منخربات حمددة  ااستقطاهب بفضلفرعية اللجنة الالزراعة من إنشاء 
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 ما هي التداعيات اإلدارية واملالية النامجة عن إنشائها؟
 
ال حاجة إىل موارد بشـــــــرية إضـــــــافية إلدارة اللجنة الفرعية إذ ســـــــتتوىل شـــــــعبة اإلنتاج احليواين وصـــــــحة احليوان يف  

وتشــمل والية شــعبة اإلنتاج احليواين وصــحة احليوان وعملها املســائل الفنية وتلك  األمانة.املنظمة ختصــيص موظفني خلدمة 
وســـــيتم التعويض عن ز�دة عبء العمل من خالل ختطيط  املتعلقة ابلســـــياســـــات اليت ســـــيتعّني على اللجنة الفرعية توليها.

 وبرجمة أفضل استهدافًا، واحلد من عدد حلقات العمل والندوات املخصصة.
 
دوالر أمريكي  130 000وســـــــــــــــترتتب عن عقد اجتماٍع واحد للجنة الفرعية مدته ثالثة أ�م كلفة إمجالية قدرها  

ويُقرتح تغطية تلك التكاليف عن طريق مســــامهات من خارج  إلعداد الواثئق وترمجتها وأتمني الرتمجة الفورية لالجتماعات.
 بشأ�ا. امليزانية جيري حالًيا إعداد اقرتاح حلشد املوارد

 
 

 اإلنتاج احليواين، اإلنتاج احليواين وصحة احليوان كبري مسؤويل،  Badi Besbes السيد


