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 املقدمة -أّوًل 
( هو شأأأأأأأأأأرا ة ب   تلف جدول األعمال العامليالثروة احليوانية املسأأأأأأأأأأتدامة  إّن جدول األعمال العاملي بشأأأأأأأأأأأن  -1

ويساهم األعضاء يف هذه الشرا ة يف  أصحاب املصلحة يف جمال الثروة احليوانية امللتزم  بتنمية القطاع على حنو مستدام.
واعتماد املمارسأأأات والسأأأياسأأأات  ا اجملالحليوانية، واالسأأأتثمارات يف هذلثروة اتعزيز التزامات أصأأأحاب املصأأألحة املعني  ا

وقد  من خالل عملية شأأأأأرا ة متعددة أصأأأأأحاب املصأأأأألحة. 2030اجليدة لدعم خطة األمم املتحدة للتنمية املسأأأأأتدامة لعام 
 .2024-2022ويعمل اآلن على تنفيذ خطة عمله للفرتة  1 2021-2019أجنز جدول األعمال العاملي خطة عمله للفرتة 

، اسأأأأأأأتنادرا إىل أربعة 2األعمال العاملي أنشأأأأأأأطته على تسأأأأأأأعة أهدان من أهدان للتنمية املسأأأأأأأتدامةيرّ ز جدول و  -2
تواصأأل و  .4، مبوازاة إقراره أبمهية الثروة احليوانية النسأأبة إىل أهدان التنمية املسأأتدامة السأأبعة عشأأر  ا ة3جماالت لالسأأتدامة
زيز تبادل املعارن وتشأأارا احللول املسأأتدامة، ما من شأأأنه أن هذا الرت يز، إىل جانب تع 2024-2022خطة العمل للفرتة 

 حليوانية التابعة للجنة الزراعة.يساعد على االسرتشاد هبا يف اإلجراءات اليت يتخذها أعضاء اللجنة الفرعية املعنية الثروة ا
رائدة، واالجتماعات ومن خالل إجراءات متعددة، مبا يشأأأأأأأأأأأأأأمل الندوات اإللكرتونية، واملطبوعات، واملبادرات ال -3

ومجع األدلة العلمية وتو ريها لالسأأأأأأأأرتشأأأأأأأأاد هبا يف املمارسأأأأأأأأات  اتاإلقليمية والعاملية، ييسأأأأأأأأر جدول األعمال العاملي احلوار 
وخالل السأأأأنوات  احليوانية يف مجيع أحناء العامل.والتغيريات على مسأأأأتوس السأأأأياسأأأأات اليت من شأأأأأ ا تعزيز اسأأأأتدامة الثروة 

حوارات وإجراءات مجاعية و ردية متعلقة السأأأياسأأأات ب  أصأأأحاب  قام جدول األعمال العاملي بتنسأأأيق العشأأأر املا،أأأية،
 املصلحة من أجل تعزيز االستدامة عرب قطاع الثروة احليوانية.

ودعت جلنة الزراعة يف دورهتا السأأأابعة والعشأأأرين جدول األعمال العاملي إىل تقدي تقارير منتظمة عن أعماله إىل  -4
 .ة املعنية الثروة احليوانيةنة الفرعياللج

، ويسّلط 2020، وأنشطته منذ أ توبر/ تشرين األول دول األعمال العامليويلّخص هذا التقرير النطاق العاملي جل -5
 .2024-2022الضوء على خطة عمله للفرتة 

                                                      
 Enhancing the contribution of the 2021: –2019GASL Action Plan  .0192 .ةجدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدام  1

livestock sector to the Sustainable Development Goals with a multistakeholder partnership approach ]النسخة اإللكرتونية[ . 
 [.2022يناير/  انون الثاين  18]ورد ذ رها يف 

f2021.pd-http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019 
 . ]النسخة اإللكرتونية[ .Panama Declaration .0162 .ةجدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدام  2

 [2022يناير/  انون الثاين  18]ورد ذ رها يف 
www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATIO

N.pdf 
on efficiency of Focusing  –session around SDG15  Tools دون اتريخ.من  .ةجدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدام  3

production .[.2022يناير/  انون الثاين  18]ورد ذ رها يف  ]النسخة اإللكرتونية[.. ةجدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدام :يف 
www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-

wedderburn-agresearch/en/ 
4  sustainably, responsibly,  –2018. Shaping the future of livestock Global Forum for Food and Agriculture. 

Communiqué 2018. efficiently . [.2022انون الثاين  يناير/ 18]ورد ذ رها يف  اإللكرتونية[.]النسخة-berlin.de/wp-www.gffa 
content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf 

http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
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 دول األعمال العامليالنطاق العاملي جل -اثنًيا
تقوم اليوم البلدان واألقاليم اليت اعتمدت سأأياسأأات وتشأأريعات مالئمة من أجل التنمية املسأأتدامة للثروة احليوانية  -6

 .جدول األعمال العامليبتعزيز  ج الشرا ة املتعدد أصحاب املصلحة الذي ينتهجه 
ة للثروة احليوانية يف  ل من السأأأياسأأأات لصأأأا  التنمية املسأأأتدام ات يفتغيري الوتوجد أمثلة على هذه املمارسأأأات و  -7

 تطورات، اإل،أأأأا ة إىل ال6ومنغوليا 5(هيئة تنمية الثروة احليوانية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبنواتج أمريكا الوسأأأأطى  
 2020لطلبات أصحاب املصلحة، مت إطالق يف عام  واستجابةر  وآسيا الوسطى وأمريكا اجلنوبية. يف أوروا الشرقية احلاصلة

 مع الرت يز على تيسري املشاورات.يف أ ريقيا وأمريكا الالتينية،  دول األعمال العامليعملية الستهالل العمل اإلقليمي جل

 2020األنشطة الرئيسية منذ أكتوبر/ تشرين األول  -اثلثًا
، 7التغيري وتسخري التنوع: أدوار الثروة احليوانية يف النظم الغذائية املستدامة" احتضانانصّب الرت يز على مو،وع " -8

قمة يف إطار  8مبا يشأأأأمل عقد اجتماعات شأأأأرا ة إقليمية وعاملية متعددة أصأأأأحاب املصأأأألحة، وحول تنظيم حوار مسأأأأتقل
انشأأأأطة من تنقير نظرية التغيري بقدر أ رب وقد مّكنت هذه األ م الغذائية.األمم املتحدة للنظ لعمل خلطة ا بوصأأأأفها أسأأأأاسأأأأر
آراء متنوعة خالل قمة األمم املتحدة جتمع ونشأأأأأأأأت عّدة مالفات متصأأأأأأألة الثروة احليوانية  .2024-2022اجلديدة للفرتة 

بتيسأأأأأأأأأأري احلوارات معها، إىل جانب احلصأأأأأأأأأأول على الدعم الالزم لتنفيذ  جدول األعمال العامليللنظم الغذائية، وسأأأأأأأأأأيقوم 
 لوالر مستدامة للثروة احليوانية.الغذائية اليت تتضمن حو  هم الزراعيةنظماألعضاء لتحويل خطط 

 التغيري احتضان :2024-2022خطة عمل جدول األعمال العاملي للفرتة  -رابًعا
 غذائية مستدامةوتسخري التنوع للمسامهة يف نظم 

على تسأأأأأخري عمليات الشأأأأأرا ة املتعددة أصأأأأأحاب املصأأأأألحة يف جدول  2024-2022تعمد خطة العمل للفرتة  -9
الكل أ رب من حمصلة مجع أجزائه"، "األعمال العاملي من خالل إقامة الروابط ب   تلف أصحاب املصلحة حبيث يصبر 

املتمثلة يف جعل أو،أأأاع الثروة احليوانية يف مجيع أحناء العامل  لعامليجدول األعمال ارؤية مقيق ما من شأأأأنه أن يسأأأاهم يف 

                                                      
 XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe. 2017 منظمة األغذية والزراعة.  5

(CODEGALAC). Capítulo Mesoamérica. :روما. ]النسخة اإللكرتونية[. .منظمة األغذية والزراعة يف 
  www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/[.2022يناير/  انون الثاين  18]ورد ذ رها يف  
 .FAO in Mongolia. Sustainable livestock is no longer an option .2019 .منظمة األغذية والزراعة  6

-www.fao.org/mongolia/news/detail .[2022يناير/  انون الثاين  18]ورد ذ رها يف  روما.. ]النسخة اإللكرتونية[ منظمة األغذية والزراعة :يف 

events/en/c/1206718/ 
 harnessing diversity: the roles of livestock in Embracing change and. 2021ة. جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدام  7

sustainable food systemsيناير/  انون الثاين  18]ورد ذ رها يف  ]النسخة اإللكرتونية[. .جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة: . يف
2022.]/2021/en-june-11-7-online-msp-meetings/11th-stakeholder-www.livestockdialogue.org/events/events/multi  

 .Embracing change and harnessing diversity: the roles of livestock in future food systems. 2021 ذائية.قّمة األمم املتحدة للنظم الغ  8
  www.summitdialogues.org/dialogue/12562[.2022يناير/  انون الثاين  18]ورد ذ رها يف  ]النسخة اإللكرتونية[.

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/
http://www.summitdialogues.org/dialogue/12562
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وسأأأيسأأأاهم ذله بدوره بشأأأكل  بري يف مقيق أهدان التنمية املسأأأتدامة  مسأأأتدامة وشأأأاملة وقادرة على الصأأأمود ومتنوعة.
 .2030 املستدامة حبلول عام  جزء ال يتجزأ من النظم الغذائيةو،مان إدراج أو،اع الثروة احليوانية  

 : التايل  على ثالثة نواتج شاملة 2024-2022وتنطوي خطة العمل للفرتة  -10
 

من ب  األوساط األ ادميية/  جدول األعمال العامليالشر اء يف شبكة  يقوم ات يف املمارسات:ري األدلة والتغي (1 
املؤسسات البحثية، والقطاع  العام واخلاص، واجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات احلكومية 

 أدلّة علمية متينة، وتشارا الدروس وتبادل املمارسات من أجل نظم غذائية أ ثر استدامة.جبمع الدولية معرا 
جدول األعمال يف حوارات يعقدها وغري املعني  الثروة احليوانية  ة املعنيونيشأأأأأأارا أصأأأأأأحاب املصأأأأأألح احلوار: (2 

لتبادل املعارن العلمية، وتعزيز التوا ق يف اآلراء، ومواءمة التدخالت، وصأأأأأأأأياغة إجراءات مشأأأأأأأأرت ة حنو  العاملي
 نظم أ ثر استدامة للثروة احليوانية.

القطاع  العام واخلاص أدلة علمية وخربات متينة مت مجعها يستخدم صانعو القرارات يف  التغيري يف السياسات: (3 
 من أجل تغيري السياسات جلعلها مالئمة لثروة حيوانية أ ثر استدامة. جدول األعمال العامليونشرها بواسطة 

 
والنفوذ وائر الرقابة (، االستناد إىل د1وستتحقق هذه النواتج استخدام  ج نظرية التغيري  يرد املوجز يف اجلدول  -11

وسأأيتم و،أأع إطار للرصأأد والتقييم لتتبع التقدم اعرز ودعم اسأأتعراا اإلجراءات وتعديلها، مبا يشأأمل أسأأاليب واملصأألحة. 
العاملي، واملسأأأتهلك  العمل مع سأأأائر أصأأأحاب املصأأألحة، مثل اللجنة الفرعية املعنية الثروة احليوانية، جلنة األمن الغذائي 

 الفرعية املعنية الثروة احليوانية مدعّوة إىل إبداء التعليقات على أوجه التآزر هذه واملشار ة.ّن اللجنة إواملنتج . و 
 

 موجز عن نظرية التغيري 1اجلدول 

من خالل التعاون والتعلُّم وتبادل املعارن، جتمع اجلهات  مجع وتقدي خيارات وحلول قائمة على األدلة. دائرة الرقابة:
انية أدلة، وتوصأأأأأأي املمارسأأأأأأات واحللول اليت أثبتت جدواها واليت ميكن تطبيقها من أجل مقيق نظم املعنية الثروة احليو 

 للثروة احليوانية أ ثر استدامة.

 إنشاء عمليات داخلية  عالة وشاملة لتبادل املعارن.  أمثلة:
 .التوعية األدوار املتعددة واملتنوعة للثروة احليوانية يف التنمية 
  أصأأأأأحاب املصأأأأألحة من أجل تعزيز وتنفيذ املمارسأأأأأات والسأأأأأياسأأأأأات اجليدة من أجل متك  ودعم

 إجياد حلول تتسم بقدر أ رب من االستدامة والشمول والقدرة على الصمود للثروة احليوانية.
من خالل احلوار الشأأأأأأامل والوصأأأأأأول إىل املعارن واألدلة  تيسأأأأأأري مشأأأأأأار ة أصأأأأأأحاب املصأأأأأألحة وإدرا هم. دائرة النفوذ:

 مهاهتا يف مقيق نواتج التنمية.لتوعية بفرص الثروة احليوانية املستدامة ومساوا

دعم التواصأأأأل وتشأأأأارا املعارن مع أصأأأأحاب املصأأأألحة املعني  وغري املعني  الثروة احليوانية خارج   أمثلة:
 .جدول األعمال العامليإطار 
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 القرارات اعليون واإلقليميون  تو ري األدلة واألدوات واخلطوط التوجيهية ليسأأأأأأأأأأأأرتشأأأأأأأأأأأأد هبا صأأأأأأأأأأأأانعو
 والعامليون وإسدائهم املشورة.

  وغريهم من أصأأأأأأأأحاب املصأأأأأأأألحة املعني  وغري  جدول األعمال العامليتيسأأأأأأأأري احلوار ب  أعضأأأأأأأأاء
 املعني  الثروة احليوانية.

 أأأمان حصأأأول صأأأانعي القرارات على املسأأأتوقت اعلية واإلقليمية والعاملية على خيارات من أجل، 
 اتباع ممارسات أ ثر استدامة للثروة احليوانية تستند إىل سياسات داعمة، واستخدامها ونشرها.

من خالل التواصأأأأل واملشأأأأار ة واالتصأأأأاالت القائمة على  مفيز التغيريات يف سأأأأياسأأأأات النظم الغذائية. دائرة املصأأأألحة:
ة أ ثر اسأأتدامة يف و،أأع الربامج اإلةائية وتعبئة املوارد يف األدلة، ميكن الدعوة إىل إدراج املزيد من اخليارات لثروة حيواني

 مجيع أحناء العامل.

 تقدي أدلة نوعية و مية عن أدوار الثروة احليوانية يف التنمية املستدامة والنظم الغذائية يف املستقبل.  أمثلة:
 عمليات التخطيط  ، ويف،أأأمان إجراء حوارات تشأأأمل عناصأأأر الثروة احليوانية خالل اعا ل العاملية

 و االت اإلةائية، وما إىل ذله.ال تقوم هبا اليت
  استخدام أمثلة على التغريات الناجحة يف السياسات واملمارسات لالسرتشاد هبا يف عمليات اختاذ

 القرارات على املستوس العاملي بشأن التغيريات الالزمة واألدوار املتعددة للثروة احليوانية يف التنمية.
 


