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 اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية

 الدورة األوىل

 2022مارس/آذار  18 - 16

 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة
  

 موجز
املؤمتر يف دورته الثانية  قّرهاأنشأت جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية اليت أ

اختصاصاهتا، جبملة أمور منها "إعداد برانمج متعدد السنوات لعملها لكي  مبوجباللجنة الفرعية  ضطلعوت 1واألربعني.
 2تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه".

املتعدد السنوات لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية. ويهدف برانمج  جنة الفرعيةالل وتتضمن هذه الوثيقة مسودة برانمج عمل
. ومن املتوقع أن يتم استعراض وحتديث 2025-2022عية خالل الفرتة العمل املتعدد السنوات إىل توجيه عمل اللجنة الفر 

 خالل الدورة املقبلة هلذه األخرية. ،برانمج العمل املتعدد السنوات الذي حيدد جماالت العمل الرئيسية للجنة الفرعية

 اختاذها من جانب اللجنة الفرعية املقرتحاإلجراءات 
وتنقيحها حسب  2025-2022املتعدد السنوات للفرتة  هامسودة برانمج عمل إن اللجنة الفرعية مدعوة إىل استعراض

 االقتضاء، لكي تنظر فيها جلنة الزراعة وتوافق عليها.

                                                      
 .C2001/REP من الوثيقة 47الفقرة  1

 .C/2021/21 واملرفق هاء من الوثيقة 21الفقرة  2
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2 COAG:LI/2022/10  

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 السيد بديع بسباس

 ابإلنتاج احليواين نيختصكبري املسؤولني امل
 احليوانشعبة اإلنتاج احليواين وصحة 

 53406 06570 39+اهلاتف: 
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 مسودة
 (2025-2022برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية )

 مقدمة -أوًل 
أنشأت جلنة الزراعة )اللجنة( يف دورهتا السابعة والعشرين اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية )اللجنة الفرعية(  -1

ابعتبارها منتدى حكومًيا دولًيا تقضي واليته مبناقشة قضااي الثروة احليوانية وأولوايهتا والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا 
سداء املشورة إىل اللجنة، ومن خالهلا إىل جملس منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ومؤمتر املنظمة، حول الربامج واألنشطة إبو

للثروة احليوانية يف التخفيف من وطأة الفقر، وحتقيق األمن الغذائي  املثلىلسياسات والالزمة لتحقيق املسامهة الفنية واملتعلقة اب
اختصاصاهتا، جبملة أمور  مبوجباللجنة الفرعية  ضطلعوت 2030.3والتغذية، وأتمني سبل عيش مستدامة، وإجناز خطة عام 

 4منها "إعداد برانمج عمل متعدد السنوات لعملها لكي تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه".
ابلثروة احليوانية واليت ستنظر فيها  اليت تتعّلقويعرض برانمج العمل املتعدد السنوات القضااي واألولوايت الرئيسية  -2

برانمج العمل املتعدد السنوات أداة رئيسية لتخطيط عمل اللجنة الفرعية  عدّ . وي  2025-2022اللجنة الفرعية يف الفرتة 
 ودوراهتا املستقبلية.

 القضااي واألولوايت الرئيسية للجنة الفرعية يف ما يتعّلق ابلثروة احليوانية -اثنًيا
رى من سوء من اجلوع املزمن ويواجه املليارات غريهم أشكااًل أخ يف العامل مليون شخص 800يعاين أكثر من  -3

 5من أهداف التنمية املستدامة املتعّلق ابلقضاء التام على اجلوع. 2التغذية. وال تزال البلدان بعيدة عن حتقيق اهلدف 

ن الطاقة والعديد من املغذايت األساسية مثل األغذية ذات املصدر احليواين األرضي أغذية غنية ابملغذايت وتؤمّ  عدّ وت  
يف املائة  33يف  ةوتساهم املنتجات الغذائية املستمدة من الثروة احليواني 6الدهنية، واملغذايت الدقيقة.الربوتينات، واألمحاض 
هذه املسامهة ليست موّزعة بطريقة متساوية  يف املائة من متناول السعرات احلرارية يف العامل، ولكنّ  17من متناول الربوتينات و

يوانية مكّيفة مع جمموعة واسعة من البيئات، لذلك ميكن لقطاع الثروة احليوانية بني األقاليم. وإن األنواع والسالالت احل
 يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية حىت يف املناطق غري املناسبة إلنتاج احملاصيل. كبرييساهم بشكل   نأ

                                                      
 .C/2021/21 من الوثيقة 19الفقرة  3

 .C/2021/21 واملرفق هاء من الوثيقة 21الفقرة  4

: تقرير عن املؤشرات 2021تعقب التقّدم احملرز يف مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابألغذية والزراعة يف عام . 2021منظمة األغذية والزراعة.  5
 (. report/2021/ar-progress-https://www.fao.org/sdg/ ص. )متاح أيًضا على الرابط 143. روما. اليت ترعاها منظمة األغذية والزراعة

6 World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals.2018.  .FAO 

Rome. 220 pp.  متاح أيًضا على الرابط( https://doi.org/10.4060/ca1201en). 

https://www.fao.org/sdg-progress-report/2021/ar/
https://doi.org/10.4060/ca1201en
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إال أن  7ات األخرية،ويعيش ع شر سكان العامل يف الفقر املدقع. وابلرغم من أن هذه النسبة قد تراجعت يف السنو  -4
وتساهم الثروة احليوانية يف التخفيف من وطأة الفقر ويف استحداث  19.8-الفقر قد زاد منذ ذلك احلني بسبب جائحة كوفيد

 . وميثل صغار مرّب معيشتهمفرص العمل: فعلى املستوى العاملي، يعتمد أكثر من مليار شخص على الثروة احليوانية لكسب 
ذلك الرعاة، نسبة كبرية من منتجي الثروة احليوانية. كما أهنم يتمتعون بقدرة حمدودة على املقايضة يف أسواق املاشية، مبا يف 

املدخالت واملخرجات على السواء، ولديهم فرص حمدودة للوصول إىل برامج احلماية االجتماعية. وإن العديد من صغار 
لى املوارد عصول حأقل من الرجال لل ر هلن يف الكثري من األحيان فرصمنتجي الثروة احليوانية هم من النساء اللوايت تتواف

 أيًضا. الطبيعية، وموارد اإلنتاج، واالئتمان، واملعلومات، واألسواق. وإن مشاركة الشباب يف الزراعة آخذة يف االخنفاض
ماليني شخص  2.7ة مرتفع إذ تتسبب هذه األمراض بوفا اإلنسانوإن عبء األمراض احليوانية املصدر على صحة  -5

يف السنة حبسب التقديرات. وتعرقل األمراض أيًضا مشاركة البلدان يف التجارة الدولية. ويساهم االستخدام غري املناسب 
 ويتم التخّلصيف زايدة مقاومة مضادات امليكروابت.  ،ملضادات امليكروابت واإلفراط يف استخدامها يف اإلنتاج احليواين

ة واملخّلفات األخرى يف البيئة، ما يؤدي إىل تلّوث الرتبة واملياه. وقد تتسبب املمارسات الرامية إىل زايدة العقاقري البيطري من
رحبية اإلنتاج احليواين على املدى القصري يف تدهور رعاية احليوان، ما يؤثر يف جهاز مناعة احليواانت وإنتاجيتها. وإن التعاون 

وصحة احليوان، ومسؤويل قطاع الصحة العامة، والقطاع اخلاص من خالل هنج "صحة  بني املتخصصني يف اإلنتاج احليواين
 واحدة" أمر أساسي ملعاجلة هذه القضااي.

تستهلك حوايل ثلث اإلنتاج العاملي من احلبوب. ويف وهي  عّد الثروة احليوانية أكرب مستخدم لألراضي الزراعيةوت   -6
للزراعة على حساب الغاابت إىل الطلب على األعالف. وتساهم الثروة احليوانية بعض املناطق، يعزى توّسع األراضي القابلة 

وتستخدم كميات  9يف املائة من إمجايل انبعااثت غازات الدفيئة البشرية املنشأ( 14.5يف انبعااثت غازات الدفيئة )حوايل 
وميكن احلد من اآلاثر  10كبرية من املياه العذبة يف العامل. ويشهد التنوع الوراثي للثروة احليوانية حالة من الرتاجع املستمر.

السلبية اليت ترتكها الثروة احليوانية على البيئة وحتسني خدمات النظم اإليكولوجية من خالل اعتماد احللول وأفضل املمارسات 
تكارات املستمّدة من الطبيعة. وتعترب الثروة احليوانية عنصرًا أساسًيا بوجه خاص يف احللول املناخية املعتمدة يف الزراعة، واالب

 كما ميكنها أن تساهم يف صون التنوع البيولوجي ويف الوظائف اهلامة للنظام اإليكولوجي.

 ة الفرعيةللجن ختطيطدور برانمج العمل املتعدد السنوات كأداة  -اثلثًا
سيساعد برانمج العمل املتعدد السنوات اللجنة الفرعية على التخطيط لتحقيق املخرجات املتفق عليها، وعلى  -7

أولوايت األمانة، وسيحدد فرص التعاون مع الشركاء، وسيدعم عملية حتديد بلوغ أهدافها والوفاء بواليتها. كما أنه سيوّجه 
 حشد املوارد.

                                                      
  الرابط ا على. نيويورك. )متاح أيضً 2019تقرير أهداف التنمية املستدامة . 2019األمم املتحدة.  7

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf). 

8 inequality-widening-and-poverty-rising-legacy-leaves-19-enttalk/covidhttps://blogs.worldbank.org/developm . 
9. Tackling . 2013et al , P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A.Gerber 

climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. Rome, FAO. 

139 pp. متاح أيًضا على الرابط( http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf.) 
10 s animal genetic resources for food and’The second report on the state of the world. 2015 FAO.  

.. Rome. 606 ppagriculture متاح أيًضا على الرابط( https://www.fao.org/3/i4787e/i4787e.pdf.) 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-widening-inequality
http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf
https://www.fao.org/3/i4787e/i4787e.pdf
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املشورة للجنة يف ما خيص املسائل الفنية والسياساتية  هذه األخريةستسدي للجنة الفرعية، ا ومتاشًيا مع اختصاصات -8
ذات الصلة ابلثروة احليوانية والعمل الذي ستضطلع به املنظمة يف جمال الثروة احليوانية. ويشري مصطلح "الثروة احليوانية" يف 

 11ل األغذية والزراعة.هذه الوثيقة إىل مجيع احليواانت الربّية املستخدمة من أج
على أربع سنوات ويتم استعراضه  املقرتح وبناء على نصيحة مكتب اللجنة، ميتد برانمج العمل املتعدد السنوات -9

 وتعديله بصورة منتظمة حسب االقتضاء.

 املتعدد السنوات  اللجنة الفرعية الرئيسية لربانمج عملوالنتائج املواضيع  -رابًعا
املنظمة إىل تعظيم مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويساهم برانمج العمل  سعىت -10

، حيث أنه يدعم التحّول إىل نظم زراعية وغذائية 2031-2022املتعدد السنوات يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 
 ثالثة جماالت مواضيعية أساسية هي: ويغطيأكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة، 

 والنمو االقتصادي الشامل؛ يةامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذنظم الثروة احليوانية املستد 
 والصحة احليوانية والعامة والبيئية من خالل هنج الصحة الواحدة؛ 
 .واستخدام املوارد الطبيعية، وتغرّي املناخ، والتنوع البيولوجي 

 COAG/2020/5ت هذه اجملاالت املواضيعية خالل الدورة السابعة والعشرين للجنة يف الوثيقة ولقد ع رض -11
12 

وسيستمر خالل  2021يف هذه اجملاالت يف عام  لبدأ العمقد وحددت إطار جدول أعمال الدورة األوىل للجنة الفرعية. و 
 .2025-2022الفرتة 

 والنمو القتصادي الشامل يةاألمن الغذائي والتغذنظم الثروة احليوانية املستدامة لتحقيق  -ألف

طلبت اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرين إىل املنظمة إجراء تقييم عاملي شامل مستند إىل العلم واألدلة ملسامهة  -12
 13واألمناط الغذائية الصحية. ،والتغذية ،والنظم الغذائية املستدامة ،الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي

 والطيوروسيغطي التقييم مجيع املصادر الرئيسية لألغذية احليوانية املصدر املتأتية من األنواع الربّية )الثدييات  -13
واحلشرات( ذات األمهية اإلقليمية أو العاملية ومن مجيع نظم الثروة احليوانية. وسيعتمد التقييم هنج النظم الزراعية والغذائية 

وشاملة للسياسات ودعم التحّول املستدام لقطاع الثروة احليوانية من أجل املسامهة على أفضل  هبدف تقدمي توجيهات متوازنة
 .2030وجه يف حتقيق خطة عام 

ابالستناد إىل أربع واثئق عناصر حتمل عناوين العمل التالية:  2024و 2021ومن املقرر إجراء التقييم بني عامي  -14
 – األرضي يف األمناط الغذائية الصحية من أجل حتسني النتائج التغذوية والصحية( مسامهة األغذية ذات املصدر احليواين 1)

العوامل احملددة ملعروض األغذية ذات املصدر احليواين و ( 2)استعراض األدلة والسياسات بشأن حالة املعارف والفجوات؛ 
مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف األمن الغذائي و ( 3)حتليل اترخيي ونظرة استشرافية؛  –األرضي والطلب عليها واستهالكها 
اخليارات املتاحة لتحويل قطاع الثروة احليوانية و ( 4)املنافع وأوجه التآزر واملقايضات؛  –والنظم الزراعية والغذائية املستدامة 

                                                      
 .C/2021/21 واملرفق هاء من الوثيقة 21الفقرة  11

 .https://www.fao.org/3/nd382en/ND382EN.pdf التايل الرابطمتاحة على  12

 .C/2021/21 من الوثيقة 14الفقرة  13

https://www.fao.org/3/nd382en/ND382EN.pdf
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مناط الغذائية الغذائي واأل بطريقة مستدامة من خالل التغيري التدرجيي أو التحّويل للمسامهة على حنو أفضل يف حتقيق األمن
وعرضها على الدورة األوىل للجنة الفرعية. ومن املقرر  1الصحية والتغذية. ولقد مت االنتهاء من إعداد وثيقة العناصر 

إعداد  ،يف وقت الحقسيتّم، لعرضها على الدورات الالحقة رهًنا بتوافر املوارد الالزمة. و  4و 3و 2واثئق العناصر  إعداد
 وليفية.وثيقة ت

وتعمل نظم اإلنتاج احليواين الصغرية النطاق وسالسل القيمة املرتبطة هبا كمحرك اقتصادي واجتماعي يوفّر األمن  -15
عدًدا يواجهون صغار املنتجني  وعوامل مضاِعفة أخرى لالقتصادات احمللية. ولكنّ  ،وفرص العمل ،يةالغذائي والتغذ

الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والطبيعية، واخلدمات، واملعلومات، والتكنولوجيا، التحدايت، مبا يف ذلك عدم كفاية فرص  من
 واالبتكارات، األمر الذي يعيق إنتاجيتهم.

إىل املنظمة إعداد وثيقة فنية عن أفضل املمارسات استناًدا إىل األدلة العلمية السليمة،  قد طلبت اللجنةكانت و  -16
يف دورهتا  14مبا يف ذلك النظر يف التوصيات ذات الصلة على مستوى السياسات اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي

األعضاء يف مفاوضات بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية الثالثة واألربعني هبذا الشأن، ابعتبارها األساس للنظر يف شروع 
  15 املاشية.لتعزيز إنتاجية صغار مرّب 

 املمارسات اجلّيدة لتحسني إنتاجية صغار منتجي الثروة احليوانيةشأن ب COAG:LI/2022/3رضت الوثيقة ولقد ع   -17
م اإلنتاج الصغرية النطاق وأمهيتها، وىل للجنة الفرعية. وتصف هذه الوثيقة خصائص نظعلى الدورة األ بشكل مستدام

والتحدايت اليت يواجهها صغار املنتجني، واخليارات املتاحة لتحسني إنتاجية هذه النظم. ويتطلب وضع صك دويل يهدف 
إىل توجيه احلوار والعمليات السياساتية واإلجراءات لتحسني إنتاجية صغار منتجي الثروة احليوانية، عملية شاملة وتشاركية 

 طار جمال العمل الرئيسي هذا.إعاملية. وقد يشكل وضع مثل هذا الصك نتيجة أخرى حتققها اللجنة الفرعية يف و 

 الصحة احليوانية والعامة والبيئية من خالل هنج الصحة الواحدة -ابء

 ، وبرانمجتعمل منظمة األغذية والزراعة بشكل وثيق مع منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان -18
على السعي مًعا حنو اعتماد هنج الصحة الواحدة الذي يسعى إىل معاجلة هتديدات األمراض بشكل  األمم املتحدة للبيئة

 شامل يف إطار التفاعل بني اإلنسان واحليوان والبيئة.
ولوجي يف قطاع ي الصحة الواحدة واألمن البيوستقوم اللجنة الفرعية يف إطار جمال العمل هذا، برصد تعميم هنج   -19

تقارير منتظمة عن الدعم الذي تقدمه املنظمة لألعضاء لتنفيذ مسار اإلدارة التدرجيي يف  رفعالثروة احليوانية. ويشمل ذلك 
تحسني األطر الوطنية لإلنذار املبكر يف جمال الصحة الواحدة. وملزيد من املعلومات، يرجى االطالع لجمال األمن البيولوجي و 

القدرات الوطنية املنسقة إلدارة خماطر األمراض احليوانية واألمراض الناشئة  تعزيزشأن ب COAG:LI/2022/5على الوثيقة 
 احليوانية املصدر من خالل هنج الصحة الواحدة.

                                                      
14 Sustainable agricultural development for food security and . 2016. Committee on World Food Security

nutrition: what roles for livestock? Policy Recommendations. FAO. 8 pp.  الرابط)متاح أيًضا على 
www.fao.org/3/bq854e/bq854e.pdf). 

 .C/2021/21من الوثيقة  14الفقرة  15

http://www.fao.org/3/bq854e/bq854e.pdf
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وشّددت اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرين، على أمهية املسؤولية املشرتكة اليت تقع على عاتق املنظمة يف تعزيز  -20
مضادات امليكروابت بشكل حذر ومسؤول يف قطاعي األغذية والزراعة. كما أهنا شّجعت املنظمة على استكشاف استخدام 

 16مكّوانت بديلة لالستعاضة عن مضادات امليكروابت كمحفزات للنمّو.
 فيف جمال العل مارسات البديلةامل شأنب COAG:LI/2022/7الوثيقة خالل الدورة األوىل للجنة الفرعية  ت عرضو  -21

وتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن استخدام حمفزات النمو املضادة  .مليكروابتدات اضااملستدام مل الستخداملتشجيع ا
للميكروابت يف قطاع الثروة احليوانية وما يرتبط بذلك من تداعيات، وتعرض ممارسات التغذية اليت ميكنها أن تساهم يف 

ات اجلماعية الالزمة العتماد فضاًل عن املتطلبات واإلجراء ،احلد من حمفزات النمو املضادة للميكروابت أو االستعاضة عنها
هذه املمارسات. ويف حال وافقت اللجنة الفرعية على ذلك، سيتم تطوير قاعدة بياانت لرصد السياسات والتشريعات 

قائمة حصر ، ولوضع ةنتاجيعلى اإلعلى صحة احليوان ورعايته و  وأتثرياهتااملتعّلقة مبحفزات النمو املضادة للميكروابت 
 البديلة.  مبمارسات التغذية

 استخدام املوارد الطبيعية وتغّّي املناخ والتنوع البيولوجي -جيم

منظمة األغذية والزراعة هي الوكالة الراعية لعّدة مؤشرات ألهداف التنمية املستدامة املتعّلقة بتغرّي املناخ واملوارد  -22
وتقدير آاثر اخليارات الفنية  عمليات التقييمالطبيعية. وتعمل املنظمة على تعزيز قاعدة األدلة واملعارف من خالل إجراء 

تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي اتحسني األداء البيئي للقطاع. وخالل الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف ل
رة الثروة احليوانية معّرضة بدرجة املناخ، اعرتفت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أبن نظم إدا

كبرية آلاثر تغرّي املناخ وأبنه ميكن لنظم الثروة احليوانية أن تساهم يف الصمود يف وجه تغرّي املناخ ويف احلد من انبعااثت 
 17حتسينها.و غازات الدفيئة عندما تتم إدارهتا بصورة مستدامة 

لتقييم اآلاثر البيئية النامجة عن نظم الثروة احليوانية، الالزمة وتطّور املنظمة األدوات واملنهجيات والربوتوكوالت  -23
على املستوى القطري. وتبين املنظمة أيًضا قدرات احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات التمويل  18حتدد أفضل املمارساتو 

ألنشطة املتعلقة ابملناخ لوطنية بغازات الدفيئة وللوصول إىل خطط متويل  حصراستخدام هذه األدوات لوضع قوائم  من أجل
 واالستثمار فيها.

قصري األجل. ويتيح احلد من الالتخّمر املعوي مصدرًا رئيسًيا لغاز امليثان الذي هو أحد ملواثت املناخ  عدّ ي  و  -24
كثر انبعااثت امليثان الفرصة لتحقيق فوائد مناخية بوترية أسرع، ال سيما يف قطاع الثروة احليوانية. وهلذا السبب، انضمت أ

تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ، إىل ابلدان خالل الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف  110من 
االحتاد األوروب والذي يهدف إىل خفض انبعااثت الوالايت املتحدة األمريكية و قوده تالتعّهد العاملي بشأن امليثان الذي 

ولقد أثبتت املنظمة أن اعتماد أفضل املمارسات  2030.19حبلول عام  2020ة عن مستوايت عام يف املائ 30امليثان بنسبة 
                                                      

 .C/2021/21 من الوثيقة 26إىل  23الفقرات  16

 .FCCC/SB/2021/L.1 الوثيقة 17

 13]النسخة اإللكرتونية[. روما. ]ورد ذكره يف  منظمة األغذية والزراعة. أداة تقييم أداء الزراعة اإليكولوجية. يف: 2021أنظر منظمة األغذية والزراعة.  18
. منوذج احملاسبة البيئية للثروة 2021ومنظمة األغذية والزراعة.  /http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/en [.2021ديسمرب/كانون األول 
 [.2021ديسمرب/كانون األول  13]النسخة اإللكرتونية[. روما. ]ورد ذكره يف  منظمة األغذية والزراعةاحليوانية العاملية. يف: 

/ttp://www.fao.org/gleam/resources/enh 

 .https://www.globalmethanepledge.org/ أنظر 19

http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/en/
http://www.fao.org/gleam/resources/en/
http://www.fao.org/gleam/resources/en/
http://www.fao.org/gleam/resources/en/
https://www.globalmethanepledge.org/
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والتقنيات احلالية يف جماالت األعالف والصحة والرتبية وإدارة الروث ميكنه أن يساعد على خفض انبعااثت غازات الدفيئة 
 20يف املائة. 30بنسبة تصل إىل 

الرتبة  الكربون يف احتجازأن يساعدا على  املتدهورة وإعادة أتهيل املراعي املتجددومن شأن تعزيز ممارسات الرعي  -25
التنوع البيولوجي وجودة املياه، ال سيما يف نظم الرعي املكّثف. وميكن  حيسنان فيهإليها يف الوقت نفسه الذي  عادتهوإ

 مة الرتبة وإنتاج الطاقة املتجددة.لتحسني إدارة الروث أن يؤدي إىل جتّنب فقدان املغذايت وأن يساهم يف سال
قطاع الثروة احليوانية يف  إدراجشأن ب COAG:LI/2022/4الوثيقة  على الدورة األوىل للجنة الفرعية عرضوت   -26

تغرّي املناخ ومسامهته يف التنوع البيولوجي بشأن املناخ مع مراعاة قدرته على التكيف والصمود يف وجه اإلجراءات الوطنية 
. وتستعرض هذه الوثيقة قدرة الثروة احليوانية على املسامهة يف العمل املناخي وحتسني التنوع م اإليكولوجيانظوخدمات ال

اء من أجل رفع ضحملة عامة عن الدعم الذي تقدمه املنظمة لألع وفّرالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. كما أهنا ت
 حليوانية على حنو مستدام.مستوى طموح عملهم املناخي وتنمية قطاع الثروة ا

جمال العمل هذا، الدعم الذي تقدمه املنظمة لألعضاء من أجل دمج مقاصد  إطار وسرتصد اللجنة الفرعية يف -27
قة ابملناخ. وبصورة خاصة، التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من وطأته املرتبطة ابلثروة احليوانية يف السياسات الوطنية املتعلّ 

عن املشاورات اإلقليمية الرامية إىل وضع اسرتاتيجيات إقليمية بشأن التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف الوثيقة فيد ست
وطنية بشأن الثروة احليوانية وتغرّي املناخ، وعن دراسات اجلدوى السياسات الوطأته يف قطاع الثروة احليوانية، وعن إعداد  من

 الوطنية للحد من انبعااثت امليثان املعوي.

 جدولة األنشطة ضمن برانمج العمل املتعدد السنوات -امًساخ
برانمج العمل املتعدد السنوات للسماح للجنة الفرعية ابلرتكيز على األولوايت اليت حددهتا اللجنة.  عدّ لقد أ   -28
الوقت الكايف خالل فرتة تدوم أربع سنوات، ما يتيح بشكل دقيق واملخرجات  املعامل الرئيسيةحتضري على الربانمج  ساعدوسي

 خالل الدورة الواحدة.  معامل رئيسيةإلجراء نقاشات مستنرية. وي قرتح الرتكيز على ثالثة إىل أربعة خمرجات أو 
الرئيسية املقرتحة على شكل أنشطة  واملعاملمن املخرجات  ومعلموجيب أن يصاغ العمل التحضريي لكل خمرج  -29

املرفق  الوارد يف 1رز يف هذه األنشطة إىل دورات اللجنة الفرعية. ويقدم اجلدول حمددة زمنًيا، وسيتم رفع تقارير عن التقدم احمل
هبذه الوثيقة جدواًل زمنًيا ميتد على الدورات الثالث القادمة للجنة الفرعية. ويشكل هذا اجلدول الركيزة اليت يقوم عليها 

برانمج العمل املتعدد السنوات يف كل دورة من دوراهتا برانمج العمل املتعدد السنوات. وجيوز للجنة الفرعية أن تستعرض 
 وأن تقدم التوجيهات بشأن القضااي اليت جيب معاجلتها يف دورهتا القادمة وكيفية القيام بذلك.

وستقوم اللجنة الفرعية، مبوجب الئحتها الداخلية واختصاصاهتا، وحتت إشراف مكتبها، ابلتخطيط لربانمج عملها  -30
مع األجهزة والشركاء املعنيني، وإبنشاء قنوات اتصال مع أصحاب املصلحة املتعددين، وبرصد التقدم احملرز  وتنفيذه ابلتعاون

 يف عملها ورفع التقارير بشأنه إىل اللجنة، من مجلة أمور أخرى.

                                                      
20. Tackling . 2013al et .Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A 

climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. Rome, FAO. 

139 pp. متاح أيًضا على الرابط( http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf.) 

http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf
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 املرفق
 اخلاص ابللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة 2025-2022الرئيسية لربانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  املخرجات واملعامل: 1اجلدول 

 الدورة األوىل اجملاالت املواضيعية
 (2022مارس/آذار  18–16)

 الدورة الثالثة  الدورة الثانية 

نظم الثروة احليوانية املستدامة لتحقيق 
والنمو االقتصادي  يةاألمن الغذائي والتغذ

 الشامل

  iالتقييم:
بشأن مسامهة األغذية  1ii وثيقة العناصر

ذات املصدر احليواين األرضي يف األمناط 
 الغذائية الصحية

 التقييم: 
 (14الواثئق األخرى املقرر إعدادها )أنظر الفقرة 

حلقة عمل عاملية/إقليمية 
 لعرض نتائج التقييم 

 التقييم: التقرير التوليفي

املمارسات اجليدة لتحسني إنتاجية صغار 
 منتجي الثروة احليوانية

استعراض التقدم احملرز يف إعداد خطوط توجيهية  
طلبت اللجنة  يف حالطوعية أو صكوك أخرى 

 الفرعية واللجنة ذلك

مسودة اخلطوط التوجيهية الطوعية أو  
 الصكوك األخرى

والعامة والبيئية من خالل  الصحة احليوانية
 هنج الصحة الواحدة

من البيولوجي يف هنج الصحة الواحدة واأل
 قطاع الثروة احليوانية

املقاصد واملؤشرات اخلاصة بنهج الصحة الواحدة  
 واألمن البيولوجي

هنج  ابلنسبة إىلاستعراض التقدم احملرز يف  
 الصحة الواحدة واألمن البيولوجي

البديلة للتصدي حملفزات النمو املمارسات 
املضادة للميكروابت يف قطاع الثروة 

 احليوانية

   إعداد خطوط توجيهية طوعية أو صكوك أخرى 

استخدام املوارد الطبيعية، وتغرّي املناخ، 
 والتنوع البيولوجي

دمج الثروة احليوانية يف السياسات الوطنية 
 املتعّلقة ابملناخ

األساليب واملقاييس املتعّلقة ابلتكّيف مع تغرّي  
 وطأتهاملناخ والتخفيف من 

استعراض التقدم احملرز يف دمج الثروة  
احليوانية يف السياسات الوطنية املتعّلقة بتغرّي 

 املناخ
لربانمج العمل املتعدد استعراض منتصف املدة   اعتماد برانمج العمل املتعدد السنوات إدارة برانمج العمل املتعدد السنوات

 السنوات
  

 

                                                      
i واألمناط الغذائية الصحية. ،والتغذية ،والنظم الغذائية املستدامة ،التقييم العاملي ملسامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي 
ii  ن حالة املعارف.استعراض األدلة والسياسات بشأ –تحسني النتائج التغذوية والصحية لمسامهة األغذية ذات املصدر احليواين األرضي يف األمناط الغذائية الصحية 


