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 الزراعة لجنة
 اللجنة الفرعية المعنية بالثروة الحيوانية

 2022مارس/آذار  16-18

 الجدول الزمني المؤقت
 

 الموجز
)اللعنة الا عرة( يف ضوووووووووووووووو ق األ ع ل الل ألل اع ة للعنة الا عرة املحلنرة يالا  ل اةرواجرة الزايحلة للعنة ال ألاعة  (1)

يشوووووووووك  اجراضووووووووول  سووووووووورع ي النظ  يشوووووووووك  م وووووووووزارء يف ال نل ن   جا  من  ل   اععما  عن ط  ق    اوا  
 امل اسال  اخلطرة:

  الوثر ة الز لم احمل ز ياجتا  اسزئصا  طاع 2-3ال نل( ون اجملرا  الصغريلCOAG:LI/2022/6) 
  ة عن قطووووووواع الا  ل اةرواجروووووووة 2-4ال نل  ألجع الز ووووووواأل   الشوووووووووووووووووووواملوووووووة  امل ووووووووووووووزنووووووولل  ة اع لووووووو 

 (COAG:LI/2022/9)الوثر ة 
م وووووو ل االسوووووزنزا ا  اله  لصوووووا  لريا اللعنة الا عرة يشوووووان ينلي  ل   اععما  امل  وأل ن ناقش  سوووووز (2)

  ل ة عامة تحل ل يشك  اجراضل على النحو املشاأل  لره يف ه   الوثر ة. عال   ال  
   ت   تااصووور  جاا  اوا  اخلاصوووة لحل ل  ل وووا  اجراضووورة للعنة الا عرة يصووواة اسوووزانائرة يف   أل ا اع ةج  (3)

 مبا  شم     اوا  امل اسال  اخلطرة يف ملحق ه   الوثر ة.
 

 

  

http://www.fao.org/
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 2022مارس/آذار  16األربعاء 
 )حسب توقيت أوروبا الوسطى( 12:30إلى الساعة  9:00من الساعة 

 المسائل اإلجرائية -1
 اجززاح الل ألل 1-1ال نل 
 اجزخاب  عضاو املكزب  تحلرني جلنة الصراغة 2-1ال نل 
 (COAG:LI/2022/1  COAG:LI/2022/INF/1اعزما   ل   اععما   اجلل   ال مين )الوثر زان  3-1ال نل 
 

 )حسب توقيت أوروبا الوسطى( 16:30إلى الساعة  14:00من الساعة 
 صحة واحدة -3

من  ال   تحل    ال لألا  الوطنرة املن وووو ة ا األل  اط  اعم اي اةرواجرة  اعم اي اةرواجرة املصوووولأل النا ووووئة 1-3ال نل 
 COAG:LI/2022/5  COAG:LI/2022/INF/4هنوووووووووود جصوووووووووووووووووووووووحووووووووووة  ا ووووووووووللج )الوووووووووووثووووووووووائووووووووووق 

 COAG:LI/2022/INF/5  COAG:LI/2022/INF/6) 
عن ط  ق  - (COAG:LI/2022/6الز لم احمل ز ياجتا  اسووووووووووووووزئصووووووووووووووا  طاعون اجملرا  الصووووووووووووووغريل )الوثر ة  2-3ال نل 

    اوا  امل اسال  اخلطرة
 املمووووواألسووووووووووووووووووا  ال ووووول لوووووة يف اوووووا  الحللت لزشووووووووووووووعرع ت  وووووووووووووورووووول اسووووووووووووووزخووووولام مضووووووووووووووووووا ا  املرك  يوووووا  3-3ال نل 

 ( COAG:LI/2022/7)الوثر ة 
 

 )حسب توقيت أوروبا الوسطى( 19:30إلى الساعة  17:00من الساعة 
 الثروة الحيوانية المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر -2
م امهة الا  ل اةرواجرة يف اعمن الغ ائل  النظم ال ألاعرة  الغ ائرة امل زلامة  الزغ  ة  اعمناط الغ ائرة الصحرة  1-2ال نل 

 (COAG:LI/2022/2ثر ة )الو 
 مسح الوقاما  ذا ، االجتماع األول للجنة الصياغة  لل ذلك 

 
 2022مارس/آذار  17الخميس 

 )حسب توقيت أوروبا الوسطى( 12:30إلى الساعة  10:00من الساعة 
 (COAG:LI/2022/3املماألسا  اجلرلل لزحل     جزا رة صغاأل منزعل املا رة على حنو م زلام )الوثر ة  2-2ال نل 
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قطاع الا  ل اةرواجرة يف اا  اوا  الوطنرة يشان املناخ من  ال  م اعال قلألته على الزكرت  الصمو     ألاج 3-2ال نل 
 يف   وووووووه توووغوووري  املووونووووووواخ  م ووووووووووووووووووووامهوووزوووووووه يف الوووزووونووووع الووو وووروووولوووو ووول   ووووووولموووووووا  الووونوووظوووم اا وووكوووولوووو وووروووووووة

 (COAG:LI/2022/4)الوثر ة 
 

 )حسب توقيت أوروبا الوسطى( 16:30إلى الساعة  14:00من الساعة 
 المسائل األخرى -4

 2031-2022رعل للارل مواومة عم  منظمة اعغ  ة  ال ألاعة يف اا  الا  ل اةرواجرة مع ااطاأل االسوووووووووووووورات 1-4ال نل 
 COAG:LI/2022/8  COAG:LI/2022/INF/7  COAG:LI/2022/INF/8 )الوووووووووووووثووووووووووووائووووووووووووق:

 COAG:LI/2022/INF/9  COAG:LI/2022/INF/10  COAG:LI/2022/INF/11) 
عن  -( COAG:LI/2022/9ألجع الز األ   الشوووووووواملة  امل ووووووووزنلل  ة اع ل ة عن قطاع الا  ل اةرواجرة )الوثر ة  2-4ال نل 

 ط  ق    اوا  امل اسال  اخلطرة
 رووووووة الزووووووايحلووووووة للعنووووووة ال ألاعووووووةي جووووووامد الحلموووووو  املزحلوووووول  ال وووووووووووووونوا  للعنووووووة الا عرووووووة املحلنرووووووة يووووووالا  ل اةرواج 3-4ال نل 

 (COAG:LI/2022/10)الوثر ة 
 موعل  مكان اجحل ا  الل ألل ال ا مة 4-4ال نل 

 
 )حسب توقيت أوروبا الوسطى( 19:30إلى الساعة  17:00من الساعة 

 االجتماع الثاني للجنة الصياغة
 

 2022مارس/آذار  18الجمعة 
 )حسب توقيت أوروبا الوسطى( 16:30إلى الساعة  14:00من الساعة 

 عزما  الز    ا -5ال نل 
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 الملحق

 المعنية بالثروة الحيوانية اإلجراءات الخاصة لعقد جلسات افتراضية للجنة الفرعية -اًل أو  
 بصفة استثنائية في دورتها األولى التابعة للجنة الزراعة

 املحلنرة يالا  ل اةرواجرةتنط ق اا  اوا  امل ر نة يف ه ا امللحق يصووووووواة اسوووووووزانائرة على الل ألل اع ة للعنة الا عرة  -1
 ما  رتب عنيا من  سلوب اجراضل لحل ل  19-ا زواو  ائحة  وجرلهبلف الزايحلة للعنة ال ألاعة يف ضوو الزلايري املزخ ل 

   اعزما  ه   اا  اوا  ساي ة عسالرب عم  اللعنة الا عرة يف   ألا ا امل  لة. ال  شك   ه   الل ألل للعنة الا عرة.

 وظائف اللجنة الفرعية -ثانًيا
 1للعنة ال ألاعةل ال ايحلة  الحلش  ن أل   يز     اللتزضمن ا زصاصا  اللعنة الا عرة    ما هو  األ  يف امل جق هاو  -2

  ما  لل:
 حتل ل االجتاها   امل ائ  ال ئر رة يف قطاع الا  ل اةرواجرة الحلاملل  مناقشزيا   ت لمي املشوألل  الزوصرا  (1)

   ة جلنة ال ألاعة يشان ه   اعموأل؛
 لل يل؛ا    االجتاها  اهلامة على امل زوى ت لمي املشوألل  و  الزحضريا  لحلملرا  االسزحل اي الانرة  امل ائ (2)
 لف تحل    تن رق ال راسا  الحلامةاع ي ل  املنظما  املحلنرة اع  ى هبمع  ت لمي املشوألل يشان الصلة  (3)

  اا  اوا    ق األها    ب االقزضاو؛
  ت لمي املشوألل  و  آلرا   علا   تر ري  تنار  ي امد الحلم    ضاجة  ة امل امهة املزو ال من الش  او؛ (4)
س   توطرل الزحلا ن الل يل مل اعلل ال للان النامرة على تنار  املماألسا  اجلرلل  ت لمي املشوألل  و   (5)

 ًما للزنمرة امل زلامة ل طاع الا  ل اةرواجرة؛ ع  الزو ريا 
الزحلا ن مع الش ا ا  ال ائمة   جشاو قنوا  اتصا  مع الحلل ل من  صحاب املصلحة  حب ب    (6)

 اللعنة؛ تو ريا 
 ة  اضاجةاالا  ل اةرواجرة  ييار  ي جامد عم  جلنة ال ألاعة يشان امل ائ  املزحلل ة ألصل الز لم احمل ز يف تن   (7)

   ي م ائ     ى قل حترليا  لريا جلنة ال ألاعة؛
   علا  ي جامد عم  مزحلل  ال نوا  لحلمليا لكل تنظ  جره اللعنة  تواجق علره؛ (8)
  ألجع ت األ    ة جلنة ال ألاعة يشان  جشطزيا. (9)

 

سوووووووووولوب االجراضوووووووووول لحل ل الل ألل اع ة للعنة الا عرة على  ي تغرري يالن وووووووووو ة  ة  ي   راة من  ال  نطوي اع -3
   ائت اللعنة الا عرة امل ر نة يف ه   الوثر ة.

                                                      
1  https://www.fao.org/3/ne021AR/ne021AR.pdf 

https://www.fao.org/3/ne021AR/ne021AR.pdf
https://www.fao.org/3/ne021AR/ne021AR.pdf
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 إجراء المداوالت -ثالثًا
 للزلا   عن ط  ق الارل و. Zoomسووزقحل ل عرع اجلل ووا  الحلامة للل ألل اع ة للعنة الا عرة من  ال  منصووة  -4

 سوووووووورزمزع  عضوووووووواو اللعنة  امل اق ون على قلم من امل ووووووووا ال ينات  مكاجرة الوصووووووووو   ال لألا   ا   منصووووووووة ا زماعا  
Zoom  مبا  كا  قلأل م على ألؤ ة املشووووووواأل ني يف اال زماع االجراضووووووول   ل او يراجا   مام اللعنة الا عرة   ك ن سوووووووائ  

 املشاأل ني من ألؤ زيم.
يالشووك  الزايل: ساسووم الل لة الحلضووو اسووم  Zoomاح عن هو زيم  ا   منصووة  سوورقطلب من املشوواأل ني ااجصوو -5

( للم اقب يف اللعنة الا عرة .  سووووووووورمك ن ذلك ألئرت اللعنة الا عرة  عرع Oللحلضوووووووووو     ) -( Mاملنظمة الحلضوووووووووو  س)
( Raise Hand)  لطلب الكلمة  سووور وووزخلم املشووواأل ون   راة ألجع اع لي املشووواأل ني من الزحل  ف على هو ة املزحلثني.

 .Zoomيف منصة 
   سززاح م لما  اعماجة ل نو   ل   اععما  من  ال  ع  ي  او ة. -6
 عنل هنا ة امللا ال  يشووووووووووووووان    ينل من ينو   ل   اععما   سوووووووووووووور لم ال ئرت مو  ًا عن االسووووووووووووووزنزا ا   -7

  الزوصرا  املن ا ة عن امللا ال .
على عرع اععضووووواو  امل اق ني املشووووواأل ني يف الل ألل اع ة  سوووووزقحل ي م وووووو ل اسوووووزنزا ا  ينو   ل   اععما   -8

 ي تحلل ال     ن   .Zoom( على منصووة share screenللعنة الا عرة ياالسووزحلاجة يو راة مشوواأل ة الشووا ووة مع ا    ن )
 على م و  ل االسزنزا ا  سزع ي على الشا ة يف  قا آين  ما مل تزاق اللعنة الا عرة على  الف ذلك.

للزلا   عن ط  ق الارل و  يف  Zoomل ا زماعا  جلنة صووراغة الل ألل اع ة للعنة الا عرة على منصووة  سووزقحل  -9
( على share screen سوووز وووزخلم   راة مشووواأل ة الشوووا وووة مع ا    ن ) ا زماع مناصووو  عن اجلل وووا  الحلامة للعنة.

 لزر ري    ا   ي تحلل ال  على النص. Zoomمنصة 

 والجدول الزمني والوثائقجدول األعمال  -رابًعا
تزوة اعماجة   جً ا للمماألسوووووة املز حلة   علا  عرع  ثائق الل ألل  املحل  ضوووووة للمناقشوووووة  اا اطة   جشووووو ها يلغا   -10

  املنظمة ال ا  اجًة.
  12:30 ة ال وووووووووووواعة  10:00 سووووووووووووزحل  مواعرل اجحل ا   ل ووووووووووووا  الل ألل اع ة للعنة الا عرة من ال وووووووووووواعة  -11
   ب توقرا   أل يا الوسطى. 16.30 ة ال اعة  14:00ال اعة   من
 جيوز ل ئرت اللعنة الا عرة اللعول  ة     اسووووووووووووورا ة قصوووووووووووووريل تصووووووووووووو  مل ا  ة عشووووووووووووو   قائق يف  ي  قا  -12

 اال زماع.  ال 
 سووووووووزحل ل جلنة صووووووووراغة الل ألل اع ة للعنة الا عرة  ل ووووووووا ا يحلل ا ززام  ل ووووووووا  يحلل الظي  من  وم اعأليحلاو  -13

 م اجلمحلة ص اً ا  ذا اقزضى اعم . اخلمرت    و 
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 جتلأل اا وووووووووووووواألل  ة  ن توقرا املنط ة املط  ق على اجلل   ال مين للل ألل اع ة للعنة الا عرة هو توقرا   أل يا  -14
  حلزرب ه ا الزوقرا توقرا املنط ة يف امل   ال ئر وووول للمنظمة   سووووركون مكان اال زماع  (.1الوسووووطى )توقرا غ  نزش 

 ا زماًعا جحللًرا حبضوأل املشاأل ني. ما لو  ان 
اع ة  سووووووووووووووززاح  لما  الرعة الاوأل ة يلغا  املنظمة ال ووووووووووووووا  اجًة لك  اجلل ووووووووووووووا  االجراضوووووووووووووورة للل ألل  -15

 الا عرة. للعنة
 سووووووووووووووززووووواح  ثوووووائق املحللوموووووا  اعسوووووووووووووووووواسووووووووووووووروووووة للووووول ألل على املوقع االكر ين للعنوووووة الا عروووووة على الحلنوان  -16

 arlivestock/-on-committee-livestock/sub-on-committee-fhttps://www.fao.org/coag/sub/.الزايل:
 سزط ق عرع  سالرب عم  اللعنة الا عرة اع  ى امل ر نة يف ه   امل   ل  يف ما  زحللق جبل   اععما   اجلل    -17

 ال مين  الوثائق  على الل ألل اع ة للعنة الا عرة.

 إجراءات المراسالت الخطية -خامًسا
اع ة للعنة الا عرة  سززم محلاجلة عل  من  يف ضوو اا  اوا  االسزانائرة املز حلة يف اال زماع االجراضل للل ألل -18

  ا  ه   اا  اوا  تليريًا من تلايري   األل  ال نو  امللأل ة على  ل   اععما  من  ال     اوا  امل اسووووووووووووال  اخلطرة.
   عرع الوقا  هبلف  تا ة الوقا الكايف  ال  اجلل ا  الحلامة االجراضرة للل ألل اع ة للعنة الا عرة للزمك ن من تنا

 ال نو  امللأل ة على  ل    عماهلا.
 تزرح    اوا  امل اسوووووال  اخلطرة توجري الوقا من  ال  محلاجلة اجلولة اع ة من تحللر ا  اععضووووواو عن ط  ق  -19

( من      ج واح اجملا   مام  ي ملا ال     ى 1ال نل يف  ل وة عامة  )رحلاجل  ع ب ه   امل  لة اخلطرة  سو امل اسولة.
(  املواج ة على م و ل االسزنزا ا  يشان ه ا 2الزحللر ا  اخلطرة الواأل ل من اععضاو       على أل   اعماجة  ) أل ًّا على

ل   اععموا   وا محلواجلزوه من  ال  علروه  ميكن عي ينول من ينو   و  ينواوً  ال نول ينات الط   وة املز حلوة عي ينول آ  .
ب  ي عضوووووووو عن ألغ زه يف ذلك  موضووووووووع مناقشوووووووة تااعلرة  طرة     اوا  امل اسوووووووال  اخلطرة   ن  كون يف  ا   ع  

   ل ة عامة يني اععضاو  اعماجة. يف   لك 
 موا  والوة ال  األا   النزوائد املزحلل وة ي نو   ول   اععموا  اله  وا محلواجلزيوا من  ال     اوا  امل اسووووووووووووووال   -20

 يالزايل  جإن عرع ينو   ل   اععما  تحلاجل   .اخلطرة  جزكون مطاي ة لزلك املزحلل ة ياي ينل آ   على  ل   اععما
  امل ا ال  يص ف النظ  عن اا  اوا  املط  ة.من على قلم 

 ت   ال نو  اله سووووووووووورع ي تنا هلا من  ال     اوا  امل اسوووووووووووال  اخلطرة يف اجلل   ال مين امل قا للل ألل اع ة  -21
 للعنة الا عرة.

    اععما  من  ال  امل اسال  اخلطرة هل  ا يت:اا  اوا  املز حلة ملحلاجلة ينو   ل   ن   -22
 تزرح لألعضوووووواو ج صووووووة ت لمي  زحلمم على  عضوووووواو اللعنة الا عرة  اجًة على ال واية اخلاصووووووة ياععضوووووواو ألسووووووالةسوووووو

 ؛COAG-Livestock@fao.org تحللر ا      سئلة  طرة  ة اعماجة على الحلنوان الزايل:

https://www.fao.org/coag/sub-committee-on-livestock/sub-committee-on-livestock/ar/
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  طرة.اخلسئلة اعزحللر ا    ال سزحل   ال سالة املو  ية  ة اععضاو عرب ال واية اخلاصة ياععضاو ميلة لز لمي 

  سزر م  سياما  اععضاو  ة اللغة ااجكلر  ة؛
   سزعمع اعماجة الزحللر ا   اعسئلة اخلطرة الواأل ل يف  ل    سزنش ها على صاحة  صصة يحلنوان جامل اسال 

-https://www.fao.org/coag/sub-committeeعلى املوقع االكر ين اخلاص ياللعنة الا عرة ) اخلطرةج

on-livestock/first-session/ar/)؛ 
    سز وم اعماجة يحلل ذلك جبمع ال     الالزمة على ه   الزحللر ا   اعسئلة   سززوة جتمرع ه   ال     يف  ل 

 ة جامل اسال  اخلطرةج على املوقع االكر ين للعنة الا عرة؛  ًضا على الصاحة املحلنوجنش  آ   سر
 سرزل ى  عضاو اللعنة الا عرة ألسالة من  ال  ال واية اخلاصة ياععضاو للى جش  أل    اعماجة؛  
 مناقشة ال نل يف  ل ة عامة اجراضرة   جً ا ياب اززح ر ع ب ا ززام امل  لة اخلطرة من    اوا  امل اسال   س

تا ة ن   غب يف تنا هلا اال نل  سرحلطل ال ئرت الكلمة مل مناقشة يحلل اجززاح  ال مين امل قا للل ألل.للعل   
ج صة    ى لل رام مبلا ال   ت لمي طل ا  للحصو  على  ي   ضا ا   ضاجرة  مناقشة املضمون اجلوه ي 

اجلل ة الحلامة االجراضرة لل    على  سركون مو او اعماجة مو و  ن  ال   اجلل ة الحلامة االجراضرة.لل نل يف 
 .م تحللر ا اععضاو  سئلة 

  يحلل ا ززام اال زماع  سر لم ألئرت اللعنة م و ل االسزنزا ا  يشان ه ا ال نل  ياالسزنا   ة الز ا   اخلطل 
مث سزناقش  .Zoom( على منصة share screen الشايل  ياالسزحلاجة يو راة مشاأل ة الشا ة مع ا    ن )

 ه   االسزنزا ا   ال  اجلل ة الحلامة االجراضرة.

 ما تحلاجل جلنة الصوووووراغة يف ا زماعيا )ا زماعا ا( ه   االسوووووزنزا ا  يحلل مواج ة اللعنة الا عرة علريا  ال   -23
 اجلل ة الحلامة االجراضرة.

 التقارير والمحاضر -سادًسا
ع الز     املحل  ي لالعزما  ال ي سووووووورحلم م على سوووووووززوة جلنة صوووووووراغة الل ألل اع ة للعنة الا عرة  علا  مشووووووو    -24

  عضاو اللعنة الا عرة يف  ق ب  قا ممكن ق   اعزما  الز    .
 من الالئحة اللا لرة للعنة ال ألاعة. 6من املا ل  2 سريس  ت     الل ألل اع ة للعنة الا عرة ط ً ا للا  ل  -25
او اللعنة الا عرة يشان اعسالرب املحلل لة املحلزملل يف ه    سرق عِّ  ت     الل ألل اع ة للعنة الا عرة تواجق آأل  -26

 الل ألل  املحل  ضة يف ه ا امللحق.
 سووووووووووووووزط ق عرع  سووووووووووووووالرب عم  اللعنة الا عرة اع  ى امل ر نة يف ه ا امللحق  يف ما  زحللق يز األ   اال زماع  -27

  حماض    على الل ألل اع ة للعنة الا عرة.
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 إجراءات التصويت -سابًعا
  ذا  ان اللعوو  ة الزصووووو ا ضوووو  أل ًا    ق ال ئرت من ق األا  اللعنة الا عرة اله تقزخ  عا ًل يزواجق ا ألاو. زح -28

  سرزحلني  يالض  ألل  يف        ف اجحل ا  اال زماع يصوألل اجراضرة     او الزصو ا مبنا ال اعمساو.
  اجراضوووووول  جيق ى ه ا الزصووووووو ا يالط   ة الزالرة.  يف  ا  اختاذ ق األ يالزصووووووو ا مبنا ال اعمساو يف  طاأل ا زماع -29

     ال ئرت امل ووالة اله ختضووع للزصووو ا  مث      ال ئرت س   اعمني   مساو اععضوواو   ووب الرترب اعجبلي ااجكلر ي 
 اضوووح )يلًوا من يلل   وووحب عن ط  ق ال  عة( مث  نزظ  أل      عضوووو من اععضووواو ال  ن  زحلني  علريم اا اية يشوووك  

   ووع    عضوواو اعماجة    زحلني  على املما  الحلضووو ال ي  صووو    ن  شووغ   الارل و. يووووووووووووووووحل األل ججحلمج    جالج    جامزناعج.
 مث  حللن ال ئرت جزائد الزصو ا. ال      خيص صون يحلء الوقا لحلل اعصوا .

الزايحلة  يالا  ل اةرواجرةعرة املحلنرة  عال  على اجزخاب ألئرت اللعنة الا  شاأل  لريا تنط ق    اوا  الزصو ا امل  ال -30
ط ً ا   ا  من م  ووووووووووووح  ا ل ملنصووووووووووووب ال ئرت  جت ي االجزخايا  ياالقراع ال وووووووووووو ي   ان هناك  .  يف  ا ال ألاعة للعنة

 من النصوص اعساسرة للمنظمة. 12 ما للل
 


