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  الزراعة جلنة
  الدورة الثامنة والعشرون

  2022 متوز/يوليو 18-22

لثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة تقرير   الدورة األوىل للجنة الفرعية املعنية 
  )2022مارس/آذار  16-18(

 
  املوجز

لثروة احليوانية عناية جلنة الزراعة إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.    تلفت اللجنة الفرعية املعنية 

  اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب جلنة الزراعة
  إّن جلنة الزراعة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 لثروة احل املصادقة   يوانية والتوصيات الواردة فيه.على تقرير الدورة األوىل للجنة الفرعية املعنية 
  ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

  السيد بديع بسباس
لثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة   أمني اللجنة الفرعية املعنية 

 53406 570 06 39+اهلاتف: 

  

   



COAG/2022/5  2 

  مقدمة  -الً وّ أ
ا األوىل يف الفرتة املمتدة  -1 لثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة (اللجنة الفرعية) دور عقدت اللجنة الفرعية املعنية 

من األعضــــــــاء يف جلنة الزراعة عملية تســــــــجيل  133عضــــــــًوا من أصــــــــل  123وأكمل  .2022مارس/ آذار  18إىل  16من 
من وكاالت األمم املتحدة،  ووكالتان اثنتانوشـارك بصـفة مراقب سـتة من أعضـاء املنظمة  الوفود للمشـاركة يف هذه الدورة.

 ، وستة ممثلني من القطاع اخلاص.غري احلكومية من املنظماتمنظمة وسبع  احلكومية الدولية، من املنظماتمنظمة وسبع 
ئق على  لثروة احليوانية.املوقع اإللكرتوين للجنة الفرعيوترد قائمة املشاركني وقائمة الو    1ة املعنية 

يف ظّل تفشــي جائحة ل هذا ســابقة، ومن دون أن يشــكّ وانعقدت هذه الدورة بشــكل افرتاضــي بصــفة اســتثنائية  -2
ا، عقب مشاورات مع مكتب جلنة الزراعة. 19-كوفيد   والشواغل الصحية املتصلة 

اللجنة الفرعية  واتفقت اللجنة الفرعية على عقد هذه الدورة األوىل بشكل افرتاضي بصفة استثنائية. اتفقتوقد  -3
 ما يلي: معكذلك 

 32من املادة  3االجتماع االفرتاضـــــــــــــــي دورًة رمسيًة عادية من دورات اللجنة الفرعية مبوجب الفقرة هذا يشـــــــــــــــّكل  )1( 
من الالئحة الداخلية للجنة الزراعة اللتني تنطبقان على اللجنة الفرعية مع  2واملادة الالئحة العامة للمنظمة،  من

  إجراء ما يلزم من تعديالت؛
 يف احلدود اليت تكون فيها أية أحكام أو تطبق أحكام الالئحة الداخلية واملمارســــــــــــــــات العادية للجنة الزراعة إّال  )2( 

ماع و/ أو يف حال تعذر االمتثال هلا بســـــــبب هذه ممارســـــــات غري متوافقة مع الظروف االفرتاضـــــــية النعقاد االجت
 املمارسات بصفة استثنائية وفًقا هلذه اللوائح؛ وأتعليق األحكام  ةاالستثنائية، فيتم يف هذه احلال الظروف

ســيتم بّث وقائع الدورة مباشــرة عرب اإلنرتنت وســتتاح تســجيالت البّث املباشــر ضــمن أرشــيف البّث املباشــر على  )3( 
  رتوين للمنظمة؛املوقع اإللك

 تطبق إجراءات خاصة أو أساليب عمل معدّلة حبسب االقتضاء من أجل سري عمل الدورة بكفاءة. )4( 
   املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، كلمة أمام اللجنة. ،شو دونيو الدكتوروقد ألقى  -4
ّن االحتاد األورويب يشارك يف هذه الدورة مبوجب الفقرتني  -5 من  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة الفرعية علًما 

   دستور املنظمة.

  انتخاب أعضاء املكتب وتعيني جلنة الصياغة  -ألف

جلمهورية املمثل الدائم ، Carlos Cherniak اللجنة الفرعية عن طريق االقرتاع الســـــــري ســـــــعادة الســـــــيد انتخبت -6
   ، رئيًسا للجنة الفرعية.(املنظمة) األرجنتني لدى منظمة األغذية والزراعة

                                                            
1  /session/ar-livestock/first-on-committee-https://www.fao.org/coag/sub   
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) لتزكية البلدان الســــــــــــــــتة التالية كأعضــــــــــــــــاء يف مكتب اللجنة الفرعية:الفرعية اللجنة  انتخبتو  -7 ؛ آيرلندا (أورو
ت املتحدة ؛ و يلند (آســـــــيا)؛ و دئ)نيوزيلندا (جنوب غرب احمليط اهلا؛ و مايل (أفريقيا)؛ و الكويت (الشـــــــرق األدىن)و  الوال

  .األمريكية (أمريكا الشمالية)
وعاونت اللجنة الفرعية جلنة صــــــــياغة تتألف من كّل من االحتاد الروســــــــي، واألرجنتني، وأســــــــرتاليا، وإندونيســــــــيا،  -8

، والكوالربازيل، وبريو، ومجهورية مصــــــــــــــــر العربية، وفرنســــــــــــــــا، والفلبني، وكندا،  ت ونغو، وماليز ونيوزيلندا، وهولندا، والوال
   املتحدة األمريكية.

  اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -ء

  اللجنة الفرعية جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة. اعتمدت -9
جلدول الزمين املؤقتاللجنة الفرعية على اإلجراءات اخلاصة الواردة يف وافقتو  -10   . امللحق 
  .ء رفقاملويرد جدول األعمال يف  -11

  الثروة احليوانية املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية واحلد من الفقر  -نًيا
  يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املستدامة احليوانيةمسامهة الثروة   -ألف

 2الغذائية الصحية والتغذية واألمناط

لقيام مبا يلي:  أوصت  اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
، وســـــائر املفاهيم والصـــــياغات املتفق عليها 2030املنظمة إىل تعزيز اســـــتخدام خطة التنمية املســـــتدامة لعام  دعوة -12

ســــــــــــــية للمنظمة، مشــــــــــــــرية إىل أّن أهداف التنمية  من قبل أطراف متعددة، ال ســــــــــــــيما تلك اليت وافقت عليها األجهزة الر
ئق املكّونة له؛امل  ستدامة متكاملة وغري قابلة للتجزئة وحتقق التوازن بني األبعاد الثالثة لالستدامة عند إعداد التقييم والو

ئق  الطلبو  3لعملية الشــــــــــــــــاملة للمكّون األول الرتحيبو  -13 دف تقدمي الو إىل املنظمة مواصــــــــــــــــلة إعداد التقييم 
 إىل الدورات الالحقة للجنة الفرعية؛ 4املكّونة الثالث املتبقية

ا على تشجيعو  -14 ثري سياسات الثروة احليوانية والربامج واألطر التشريعية املتعلقة  النتائج  األعضاء على النظر يف 
خذ يف االعتبار بشـــــــكل كاٍف األغذية  التغذوية، وحتديث اخلطوط التوجيهية الغذائية الوطنية القائمة على األغذية حبيث 

 ؛ذات املصدر احليواين الربي واملتطلبات الغذائية احملددة خالل املراحل املختلفة من مسار حياة اإلنسان

                                                            
  COAG:LI/2022/2 الوثيقة  2
ـــحية   3 ــ ــ ــ ــــني النتائج التغذوية والصــ ــ ـــ ــحية من أجل حتســ ــ ــ ــ ــ ــدر احليواين الربي يف األمناط الغذائية الصـ ــ ــ ــ ـــامهة األغذية ذات املصـــ ــ ـــ ــ نظرة عامة على األدلة  -مسـ

 .cb8424en/cb8424en.pdf/https://www.fao.org/3والسياسات حول حالة املعرفة والثغرات" (مسودة)، 
ـــتهالكها 2الوثيقة   4 ــدر احليواين الربي واسـ ــرافية"؛ الوثيقة  -: "العوامل اليت حتدد العرض والطلب على األغذية ذات املصــ ـــتشــ رخيي ونظرة اسـ : 3حتليل 

ــتدامة  : "اخليارات لتحســـني 4وأوجه التآزر واملقايضـــات"؛ الوثيقة الفوائد  -"مســـامهة قطاع الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املسـ
ـــل يف حتقيق األمن الغذائي ــ ـــكل أفضــ ــ ــامهة بشــ ــ ــ ــتدام من أجل املسـ ــ ــ ــــكل مسـ ــ ــتدامة قطاع الثروة احليوانية بشـ ــ ــحية  والنظم الغذائية املســـ ــ ــ واألمناط الغذائية الصـ

  والتغذية".
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املنظمة على توطيد أواصر التعاون مع الشراكات املناسبة، وخاصة جدول األعمال العاملي بشأن الثروة  تشجيعو  -15
لزراعة، والشـــراكة من أجل تقييم  احليوانية املســـتدامة، والتحالف العاملي للبحوث بشـــأن غازات االحتباس احلراري املتصـــلة 

 وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي؛
ت،  تشـــــــجيعو  -16 األعضـــــــاء والشـــــــركاء اآلخرين يف املوارد على تقدمي الدعم، املايل ومن خالل توفري البحوث والبيا

ئق املتبقية؛  إلعداد التقييم لكي يتسّىن احرتام اجلداول الزمنية إلجناز الو
ا التأثري على ق الطلبو  -17 طاع الثروة إىل املنظمة حتديد االجتاهات والصــــــــــدمات واألزمات الرئيســــــــــية اليت من شــــــــــأ

ا؛   احليوانية العاملي، وإحاطة األعضاء علًما 
م على مسودة املكّون األول للتقييم قبل  تدعوو  -18 ر  15اللجنة الفرعية األعضاء إىل إبداء تعليقا  .2022مايو/أ

  5املمارسات اجليدة لتعزيز إنتاجية صغار مرّيب املاشية على حنو مستدام  -ء

لقيام مبا يلي:  أوصت   اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
عتبارهم فئة من املزارعني األســــريني، يف املســــامهة يف حتقيق األمن  اإلقرار -19 بدور صــــغار مرّيب املاشــــية، مبا يف ذلك 

رات الوطنية ووفًقا للســــياقات والقد ،الغذائي والتغذية، ويف حتويل النظم الزراعية والغذائية بطريقة متســــقة حســــب االقتضــــاء
ا، سعًيا إىل حتقيق خطة التنمية   ؛2030املستدامة لعام ورهًنا 

 اتم ليتناســـب مع ســـياقمكانية تعزيز إنتاجية صـــغار مرّيب املاشـــية على حنو مســـتدام، وعلى حنو مصـــمّ  اإلقرارو  -20
ت وقدرات حمددة، واحلاجة إىل وضــع أطر لســياســات، مبا يشــمل بناء القدرات والتعاون  مناســبة وأولو تنظيمية وخاصــة 

م االقتصادية وتوسيع نطاقها؛  الفين مع استهداف صغار مرّيب املاشية من أجل حتويل إمكا
خمصصة لتعزيز إنتاجية  أداة توجيهية طوعية نظمة عقد مزيد من املشاورات بشأن احلاجة إىل وضعاملإىل  الطلبو  -21

 .الصدد هذا املّتبعة يفاشية على حنو مستدام، ونطاق هذه األداة وطابعها والعملية املصغار مرّيب 

إدراج قطاع الثروة احليوانية يف اإلجراءات الوطنية بشأن املناخ من خالل مراعاة قدرته على التكيف   -جيم
  6اإليكولوجيةوالصمود يف وجه تغّري املناخ ومسامهته يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

لقيام مبا يلي:  أوصت   اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
دف مواجهة تغري املناخ وحتقيق أهداف  اإلقرار -22 مبا يبذله أصـــــحاب املصـــــلحة من جهود يف جمال الثروة احليوانية 

وغري قابلة للتجزئة التنمية املســـــــتدامة، ومواصـــــــلة تشـــــــجيع هذه اجلهود؛ مشـــــــرية إىل أن أهداف التنمية املســـــــتدامة متكاملة 
 ؛للتنمية املستدامةوحتّقق التوازن بني األبعاد الثالثة 

إىل املنظمة مواصلة دعم األعضاء لالضطالع، حسب ما هو مالئم، بربامج لبناء القدرات بشأن وضع  والطلب -23
ت غازات الدفيئة وتقييمها من جانب األعضاء، مبا يف ذلك عن  طريق توفري التدريب وحتسني عمليات اإلبالغ عن انبعا

                                                            
  COAG:LI/2022/3 الوثيقة  5
  COAG:LI/2022/4الوثيقة   6
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للقائمني على إدارة الثروة احليوانية واملمارســني ذوي الصــلة ودعم وضــع الســياســات القائمة على األدلة وعلى أســس علمية 
ت الوطنية، ومع مراعاة األبعاد الثالثة لالســــتدامة على قدم من  يف قطاع الثروة احليوانية، مبا يتماشــــى مع القدرات واألولو

 املساواة؛

ت  وصــيةوت -24 ن تقوم، حســب ما هو مالئم، بتعزيز الدعم الذي تقدمه إىل األعضــاء يف جمال تقييم انبعا املنظمة 
غازات الدفيئة، خاصـــــــــة لتوفري التدريب للقائمني على إدارة الثروة احليوانية واملمارســـــــــني ذوي الصـــــــــلة ولتبادل املمارســـــــــات 

 اجليدة؛

لثروة  مقاصــــــــداألعضــــــــاء، حســــــــب ما هو مالئم، لدمج  إىل املنظمة دعم والطلب -25 التخفيف والتكّيف املتصــــــــلة 
 إقليميةاحليوانية يف اإلجراءات والســـــياســـــات الوطنية بشـــــأن املناخ، وإلجراء مشـــــاورات إقليمية ووطنية لبلورة اســـــرتاتيجيات 

الســـــتناد إىل وخطط عمل متصـــــلة بتغري املناخ يف قطاع الثروة احليوانية، ودراســـــات جدوى وطنية  للحّد من امليثان املعوي 
 ؛ةالنظم الغذائيج 

األعضـــــــاء إىل إدراج جوانب االســـــــتدامة واإلنتاجية والتنافســـــــية والقدرة على الصـــــــمود لنظم الثروة احليوانية  ودعوة -26
م برامج عمل السياسات  يف املمارسات املتسمة ، وإعداد برامج واسرتاتيجيات إمنائية شاملة ومتوازنة تعزز اعتماد اخلاصة 

ا  ت، مبوازاة مراعــــاة التنوع البيولوجي، وجودة امليــــاه والرتبــــة، وخــــدمــــات النظم اإليكولوجيــــة متــــاشــــــــــــــــيــــً خنفــــاض االنبعــــا
 ما بني خمتلف األقاليم؛ يف اإلنتاج احليواينالسياقات الوطنية واحمللية، مبا يربز تنوع نظم   مع

ت املاحنني واملســــتثمرين إىل دعم األع ودعوة -27 ضــــاء من خالل برامج ومشــــاريع اســــتثمارية ترمي إىل احلّد من انبعا
غازات الدفيئة والتكّيف مع تغّري املناخ، مبا يف ذلك وضــــــــــــــــع إجراءات التخفيف املالئمة وطنًيا واخلطط الوطنية اخلاصــــــــــــــــة 

 لتكّيف يف قطاع الثروة احليوانية.

  صحة واحدة  -لثًا
  إلدارة خماطر األمراض احليوانية املنسقةتعزيز القدرات الوطنية   -ألف

ج    7"صحة واحدة""واألمراض احليوانية املصدر الناشئة من خالل 

لقيام مبا يلي:  أوصت   اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
نظمة أن تدعم أعضاءها من أجل تعزيز األمن البيولوجي على امتداد سالسل قيمة الثروة احليوانية، املإىل  الطلب -28

ما يرتبط بذلك من قدرات مؤســـــســـــية وفنية تعزيز وذلك من خالل تطوير مســـــار إدارة تدرجيي لتحقيق األمن البيولوجي، و 
تخفيف التدرجيي للمخاطر القائم على العلوم واألدلة من أجل إدارة خماطر األمراض احليوانية واألمراض اللتقييم املخاطر، و 

ت؛ احليوانية املصدر الناشئة، ودعم االستخد ت من أجل مكافحة مقاومة مضادات امليكرو   ام املتأين ملضادات امليكرو
برتكيز مســــــار اإلدارة  الرتحيبهذا الدور، و  دعمبدور مرّيب املاشــــــية على صــــــعيد املراقبة وصــــــحة احليوان و  التنويهو  -29

  ض؛التدرجيي لتحقيق األمن البيولوجي على املشاركة الكاملة هلؤالء يف إدارة خماطر األمرا
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ت، جلهة  التنويهو  -30 مهية ســــــالســــــل قيمة الثروة احليوانية اليت تتمتع مبعايري صــــــحية عالية يف ممارســــــات تربية احليوا
  مسامهتها يف األمن البيولوجي العاملي؛

نظمة أن تدعم األعضــــــــــــاء يف بناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ مســــــــــــار اإلدارة التدرجيي لتحقيق املإىل  الطلبو  -31
  لبيولوجي ضمن جمموعة متنوعة من نظم وقطاعات اإلنتاج، ورفع تقارير منتظمة عن التقدم احملرز؛األمن ا

إىل املنظمة أن تدعم األعضــــــــاء، بناء على طلبهم، يف اســــــــتعراض وتعزيز األطر القانونية الوطنية املتعددة  الطلبو  -32
  القطاعات ذات الصلة برباجمهم لإلدارة املستدامة للحياة الربية؛

إىل املنظمة أن تدعم األعضــــاء، حســــب االقتضــــاء، يف وضــــع أو تعزيز أطر وطنية لإلنذار املبكر متعلقة  لبالطو  -33
بنهج صــــــــــــــــحة واحدة، من أجل مجع وإدماج معلومات عن العوامل الناقلة لألمراض من قطاعات الثروة احليوانية واحلراجة 

واإلقليمية والدولية من أجل إجراء تقييمات ســــــــــــــــريعة للمخاطر  واحلياة الربية واملوارد الطبيعية، لدعم االحتياجات الوطنية
لتهديدات النامجة عن األمراض احليوانية واحليوانية املصدر؛    املتعلقة 

مج األمم املتحدة للبيئةاملنظمة على تعزيز التعاون ضــــــمن إطار  تشــــــجيعو  -34 يف إنشــــــاء مســــــار  التعاون الثالثي وبر
البيولوجي، واغتنام فرصة قيام هذه األطراف بوضع خطة العمل املشرتكة املعنية بنهج صحة اإلدارة التدرجيي لتحقيق األمن 

  واحدة (خطة العمل املشرتكة)، والنظر يف مسار األمن البيولوجي بوصفه عنصرًا من عناصر خطة العمل هذه؛
مج األمم املتحدة للبيئةالتعاون الثالثي مع التقدير تعزيز أنشـــــــطة التعاون الدويل، وال ســـــــيما بني  مالحظةو  -35 ، وبر

لصــــحة الواحدة بشــــأن خطة العمل املشــــرتكة وتنفيذها، و  إىل املنظمة  طلبتوتوجيهات فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين 
 .ءاألعضاأن تعقد مزيًدا من املشاورات مع 

جتاه استئصال طاعون   -ء   8الصغرية اجملرتاتالتقدم احملرز 

لقيام مبا يلي:  أوصت   اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
مج العاملي الستئصال طاعون  2021و 2015لتقدم احملرز خالل الفرتة املمتدة بني عامي  اإلشادة -36 يف تنفيذ الرب

ستئصال اإلجراءات املنسقة الوترية على ضرورة تسريع  التشديد، و هجبدوى اسرتاتيجية استئصال التذكرياجملرتات الصغرية، و 
م حبلول عام  األولوية الســـــتئصـــــال  ســـــنادنظمة إاملصـــــدد من يف هذا ال الطلب، و 2030طاعون اجملرتات الصـــــغرية بشـــــكل 

لتعاون الوثيق مع الشركاء   ؛احملرزالتقدم على  األعضاء بصورة دورية إطالعو طاعون اجملرتات الصغرية وإبرازه 

مج العاملي الســـتئصـــال طاعون اجملرتات  املصـــادقةو  -37 على اإلجراءات ذات األولوية املقرتحة للمرحلة الثانية من الرب
  :، مبا يف ذلك من أجلالصغرية

األعضـــاء على تضـــمني اســـتئصـــال طاعون اجملرتات الصـــغرية يف خطط إطار عمل األمم املتحدة للتعاون  تشـــجيع ) 1( 
ت وطنية من أجل متويل تنفيذ خططهم االســـــرتاتيجية الوطنية املتعلقة بطاعون بشـــــأن التنمية املســـــتدامة، وختصـــــيص ميزانيا

مج العاملي الســــــتئصــــــال طاعون  دعوةاجملرتات الصــــــغرية؛ و  املؤســــــســــــات اإلقليمية إىل املشــــــاركة بصــــــورة أقوى يف تنفيذ الرب
ا مع شـــركاء التنســـيق اإلقليميني، واجلماعات االقتصـــا دية اإلقليمية، واجملموعات االســـتشـــارية اجملرتات الصـــغرية وتعزيز تعاو
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اإلقليمية، وجلان التنســـــــيق الوطنية املعنية بطاعون اجملرتات الصـــــــغرية، واللجان التوجيهية اإلقليمية لإلطار العاملي للمكافحة 
 التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود؛

مج العاملي الســـــــتئصـــــــال طاعون امل إىل الطلبو  ) 2(  يشـــــــمل دعم برامج   اجملرتات الصـــــــغرية ودعمه، مبانظمة تعزيز الرب
من طاعون اجملرتات الصــــــــــغرية، وجتديد اتفاقها مع  معلى احلفاظ على حالة خلّوه ممســــــــــاعدمن أجل لألعضــــــــــاء  املراقبة

ن، والعمل املية لصـــــحة احليوااملنظمة العاملية لصـــــحة احليوان لدعم األمانة املشـــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الع
 اآلن؛   تقدم حىتما ُأحرز من خرين للحفاظ على اآلشركاء المع 

خرين يف اآلشــركاء الف، واملؤســســات املالية الدولية و املتعددة األطرا التنميةمصــارف نظمة إىل العمل مع امل دعوةو  ) 3( 
دف اســــتكمال اإلجراءات  املعنينيشــــركاء الاملوارد من أجل بلورة مســــارات مبتكرة للتمويل واالســــتثمار لدعم األعضــــاء و 

 .2030  الالزمة لتحقيق هدف استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام

ت مضاداتاملمارسات البديلة يف جمال العلف لتشجيع ترشيد استخدام   -جيم   9امليكرو

لقيام مبا يلي:  أوصت   اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
اســـــــتعمال مضـــــــادات  املمارســـــــات البديلة يف جمال العلف لكي حتل حملّ نظمة مجع أدلة علمية عن املإىل  الطلب -38

ذه املمارسات  ت املهمة من الناحية الطبية واملستخدمة كمحفزات للنمو، وعن فعاليتها وسالمتها، ووضع جردة  امليكرو
لتعاون مع املنظمة العاملية لصـــحة احليوان املؤســـســـات البحثية  البديلة يف جمال العلف ونشـــر املعارف ذات الصـــلة، وذلك 

 واألكادميية؛ 
نظمة أن تشــــــارك التجارب الناجحة واملمارســــــات اجليدة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، من أجل املإىل  الطلبو  -39

ت، مبا يشـــــــــــمل دعم البحوث يف جمال اســـــــــــتخدام  دعم األعضـــــــــــاء على صـــــــــــعيد احلد من احلاجة إىل مضـــــــــــادات امليكرو
 العالجات التقليدية من قبيل حمفزات النمو النباتية األصل؛

ت للفرتة  نظمةاملإىل  الطلبو  -40 -2021تعزيز صياغة وحتقيق أهداف خطة العمل بشأن مقاومة مضادات امليكرو
ت ومبا ميّكن من اعتماد املمارسات اجليدة؛ 2025  من أجل مواصلة الرتويج لرتشيد استخدام مضادات امليكرو

د من مقاومة مضــــــــــــادات نظمة إىل العمل مبا يتماشــــــــــــى مع النســــــــــــخة املنقحة من مدونة الســــــــــــلوك للحامل دعوةو  -41
ت واحتوائها التابعة للدســــــــــتور الغذائي ( نظمة امل)، وبشــــــــــكل أخص مع مبدئها الثاين عشــــــــــر، وخطة عمل 2021امليكرو

ت للفرتة  بشــــــأن ، وتوطيد التعاون مع املنظمة العاملية لصــــــحة احليوان وغريها من 2025-2021مقاومة مضــــــادات امليكرو
ت املهمة من الناحية  املنظمات ذات الصـــــــلة من أجل دعم األعضـــــــاء يف اإللغاء التدرجيي الســـــــتعمال مضـــــــادات امليكرو

ثري تلك الرتتيبات يف اســـتعمال  ت عن  الطبية واملســـتخدمة كمحفزات للنمو أو حظره يف إنتاج الثروة احليوانية، ومجع بيا
ت املهمة من الناحية الطبية واملستخدمة كمحفزات للنمو،    ويف صحة املاشية ورفاهها وإنتاجيتها.مضادات امليكرو
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 املسائل األخرى  -رابًعا
  منظمة األغذية والزراعة يف جمال الثروة احليوانية عملمواءمة   -ألف

  203110-2022مع اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

لقيام مبا يلي:  أوصت   اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
 وأهداف 2031-2022االســــــرتاتيجي للفرتة بعمل املنظمة يف جمال الثروة احليوانية ومواءمته مع اإلطار  أخذ العلم -42

ظمة إعطاء معلومات عن عملية املواءمة على مســــــــــــتوى جماالت األولوية الرباجمية لكي نإىل امل والطلب ،التنمية املســــــــــــتدامة
 تنظر فيها اللجنة الفرعية؛ 

م، حســـــــــب االقتضـــــــــاء، يف تنوع نظم الثروة احليوانية دعوةو  -43 وأمهية  ،األعضـــــــــاء إىل اإلقرار والتفكري يف ســـــــــياســـــــــا
واألدوار املختلفة اليت تؤديها الثروة احليوانية من أجل املســــــــــامهة يف األمن الغذائي ممارســــــــــات اإلدارة اجليدة للثروة احليوانية، 

 مل؛ والتغذية وسبل العيش والنمو االقتصادي الشا

ت  ودعوة -44 حة البيا املنظمة إىل تعزيز مســــــــــــامهة الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة من خالل إ
املعلومات احلســاســة وحشــد االبتكارات والتكنولوجيا والعناصــر  تها وعلى اكتمالمبوازاة احلرص على أكمل وجه على محاي

 رتاتيجية، مبا يشمل مع القطاع اخلاص، حسب االقتضاء؛ ال سيما من خالل عقد شراكات اس -املكّملة 

زر و املنظمة إىل  ودعوة -45 ا مع اخلطة العاملية للثروة احليوانية املســــــــــــــــتدامة، الســــــــــــــــعي إىل حتقيق أوجه  توطيد تعاو
لزراعة الثروة احليوانية والشــراكة من أجل تقييم وأداء  ،والتحالف العاملي للبحوث بشــأن غازات االحتباس احلراري املتصــلة 

 .على الصعيد البيئي

  11إىل األدّلة عن قطاع الثروة احليوانية واملستندةرفع التقارير الشاملة   -ء

لقيام مبا يلي:  أوصت   اللجنة الفرعية جلنة الزراعة 
لنظم الزراعية والغذائية األوســــــع  االعرتاف -46 لصــــــالت املتعددة اليت تربط نظم اإلنتاج احليواين وســــــالســــــل القيمة 

  نطاقًا؛
ت ونشرها من أجل حتسني صياغة السياسات املإىل  والطلب -47 نظمة أن تعزز دعمها لألعضاء يف جمال مجع البيا

خذ يف االعتبار االحتياجات واألولو ت ورفع واالســـــــــــــتثمارات، وأن  ت والقدرات والســـــــــــــياقات الوطنية عند حتليل البيا
التقارير بشـــــأن نظم الثروة احليوانية املختلفة واســـــتدامتها، مع اإلشـــــارة إىل أن أهداف التنمية املســـــتدامة متكاملة وغري قابلة 

 .للتجزئة وتوِازن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

                                                            
 COAG:LI/2022/INF/10و COAG:LI/2022/INF/9و COAG:LI/2022/INF/8و COAG:LI/2022/INF/7و COAG:LI/2022/8ئق الو  10
   COAG:LI/2022/INF/11و

  COAG:LI/2022/9 الوثيقة  11
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مج العمل املتعدد السنو   -جيم   ات للجنة الفرعية املعنيةبر
  12للجنة الزراعة التابعةلثروة احليوانية 

مج العمل املتعدد الســــــنوات للفرتة  اســــــتعرضــــــت -48 توصـــــــيات  أصــــــدرتو  2025-2022اللجنة الفرعية مشــــــروع بر
ا الثامنة والعشرين. تطلعتبصدده و    إىل تلقي نسخة منقحة منه لكي تنظر وتبّت فيها جلنة الزراعة خالل دور

  موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة  -دال

لثرو  أفادت -49 ّن الدورة الثانية للجنة الفرعية املعنية  وســـــــــــــــيعلن ة احليوانية ســـــــــــــــوف تنعقد يف روما. اللجنة الفرعية 
 العام للمنظمة عن موعد الدورة يف وقت الحق.  املدير

 

  

   

                                                            
  COAG:LI/2022/10 الوثيقة   12
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لثروة  -املرفق ألف    احليوانيةاألعضاء يف اللجنة الفرعية املعنية 

 أفغانستان  
 اجلزائر  
 أنغوال  
 األرجنتني  
 أرمينيا  
 أسرتاليا  
 النمسا  
 أذربيجان  
 بنغالديش  
 بيالروس  
 بلجيكا  
 بنن  
  املـــتـــعــــــــددة  -بـــولـــيـــفـــيــــــــا (دولــــــــة

  القوميات)
 الربازيل  
 بلغار  
 بوركينا فاسو  
 بوروندي  
 كابو فريدي  
 الكامريون  
 كندا  
 تشاد  
 شيلي  
 الصني  
 كولومبيا  
 الكونغو  
 كوستاريكا  
 كوت ديفوار  
 كرواتيا  
 كو  
 قربص  
 تشيكيا  

 أملانيا  
 غا  
 ن   اليو
 غواتيماال  
 غينيا  
 هاييت  
 هندوراس  
 هنغار  
 اهلند  
 إندونيسيا  
 مجهورية إيران اإلسالمية  
 العراق  
 آيرلندا  
 إسرائيل  
 إيطاليا  
 ن   اليا
 األردن  
 كينيا  
 الكويت  
 التفيا  
 لبنان  
 ليسوتو  
 ليبري  
 ليبيا  
 ليتوانيا  
 مدغشقر  
 ماليز  
 مايل  
 موريتانيا  
 املكسيك  
 منغوليا  
 اجلبل األسود  

 الربتغال  
 قطر  
 مجهورية كور  
 رومانيا  
 االحتاد الروسي  
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  
 ساموا  
 سان مارينو  
  السعوديةاململكة العربية  
 السنغال  
 صربيا  
 سرياليون  
 سلوفاكيا  
 سلوفينيا  
 جزر سليمان  
 جنوب أفريقيا  
 إسبانيا  
 سري النكا  
 السودان  
 السويد  
 سويسرا  
 اجلمهورية العربية السورية  
 يلند  
 توغو  
 تونس  
 تركيا  
 أوغندا  
 أوكرانيا  
 اإلمارات العربية املتحدة  
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

  وآيرلندا الشمالية
 مجهوريّة تنزانيا املتحدة  
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 مجهورية كور الشعبية الدميقراطية 
 الدامنرك  
 جيبويت  
 اجلمهورية الدومينيكية  
 إكوادور  
 مجهورية مصر العربية  
 السلفادور  
 غينيا االستوائية  
 إريرت  
 إستونيا  
 إثيوبيا  
 (منظمة عضو) االحتاد األورويب  
 فنلندا  
 فرنسا  
 غابون  

 املغرب  
 موزامبيق  
 ميامنار  
 هولندا  
 نيوزيلندا  
 نيكاراغوا  
 النيجر  
 نيجري  
 مقدونيا الشمالية  
 النرويج  
 سلطنة عمان  
 كستان  
 بنما  
 راغواي  
 بريو  
 الفلبني  
 بولندا  

 ت املتحدة األمريكية   الوال
 أوروغواي  
 أوزبكستان  
 مجهورية فنزويال البوليفارية  
 اليمن  
 زامبيا  
 زمبابوي  
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ء    جدول األعمال –املرفق 
  املسائل اإلجرائية - 1

  افتتاح الدورة 1-1
  انتخاب أعضاء املكتب وتعيني جلنة الصياغة 1-2
  واجلدول الزميناعتماد جدول األعمال   1-3

  الثروة احليوانية املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية واحلد من الفقر - 2

  مســــــــــــــــــامهــة الثروة احليوانيــة يف األمن الغــذائي والنظم الزراعيــة والغــذائيــة املســــــــــــــــتــدامــة والتغــذيــة واألمنــاط  2-1
  الصحيةالغذائية 

  املاشية على حنو مستدام  منتجياملمارسات اجليدة لتعزيز إنتاجية صغار   2-2
مراعاة قدرته على التكيف من خالل بشــــــــــــــــأن املناخ إدراج قطاع الثروة احليوانية يف اإلجراءات الوطنية   2-3

  ومسامهته يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ه تغّري املناخيف وجوالصمود 
  صحة واحدة - 3

  ،خماطر األمراض احليوانية واألمراض احليوانية املصـــــــــــــدر الناشـــــــــــــئةتعزيز القدرات الوطنية املنســـــــــــــقة إلدارة   3-1
ج "صحة واحدة"    من خالل 

جتاه استئصال طاعون اجملرتات الصغرية  3-2   التقدم احملرز 
ت  3-3   املمارسات البديلة يف جمال العلف لتشجيع ترشيد استخدام مضادات امليكرو

  املسائل األخرى - 4

  يـــــــة والزراعـــــــة يف جمـــــــال الثروة احليوانيـــــــة مع اإلطـــــــار االســــــــــــــــرتاتيجيمواءمـــــــة عمـــــــل منظمـــــــة األغـــــــذ  4-1
   2031-2022للفرتة 

  رفع التقارير الشاملة واملستندة إىل األدلّة عن قطاع الثروة احليوانية   4-2
لثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة  4-3 مج العمل املتعدد السنوات للجنة الفرعية املعنية    بر
  كان انعقاد الدورة القادمةموعد وم  4-4

  اعتماد التقرير - 5
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ئق –املرفق جيم   قائمة الو

COAG:LI/2022/1 جدول األعمال املؤقت  
COAG:LI/2022/2  مســــــــامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املســــــــتدامة والتغذية

  الغذائية الصحية واألمناط
COAG:LI/2022/3  املمارسات اجليدة لتعزيز إنتاجية صغار مريب املاشية على حنو مستدام  
COAG:LI/2022/4  إدراج قطاع الثروة احليوانية يف اإلجراءات الوطنية بشــــــأن املناخ من خالل مراعاة قدرته

على التكيف والصــــــــــمود يف وجه تغّري املناخ ومســــــــــامهته يف التنوع البيولوجي وخدمات 
  النظم اإليكولوجية

COAG:LI/2022/5  تعزيز القــدرات الوطنيــة املنســــــــــــــــقــة إلدارة خمــاطر األمراض احليوانيــة واألمراض احليوانيــة
ج "صحة واحدة"    املصدر املستجدة، من خالل 

COAG:LI/2022/6 جتاه استئصال طاعون اجملرتات الصغرية   التقدم احملرز 
COAG:LI/2022/7  تاملمارسات البديلة يف جمال العلف   لتشجيع ترشيد استخدام مضادات امليكرو
COAG:LI/2022/8 مواءمة عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الثروة احليوانية مع اإلطار االســـــــرتاتيجي  

   2031-2022للفرتة 
COAG:LI/2022/9 تقرير شامل وقائم على األدلة بشأن قطاع الثروة احليوانية  

COAG:LI/2022/10  مج العمــل لثروة احليوانيــة التــابعــة للجنــة بر املتعــدد الســــــــــــــــنوات للجنــة الفرعيــة املعنيــة 
  الزراعة

COAG:LI/2022/INF/1 
Rev.1 

  اجلدول الزمىن املؤقت
COAG:LI/2022/INF/2 ئق لو   القائمة املؤقتة 
COAG:LI/2022/INF/3  األعضاءبيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله  
COAG:LI/2022/INF/4  التقرير املرحلي عن تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشــــأن مقاومة مضــــادات

ت للفرتة    2025-2021امليكرو
COAG:LI/2022/INF/5  احلّد من األعباء املرتتبة على األمراض احليوانية العالية األثر العابرة للحدود من خالل

  ماتنظام الوقاية من األز 
COAG:LI/2022/INF/6  ت األليفة واإلنسان احلد من انتشار العوامل املمرضة اليت تنقلها احلياة الربية إىل احليوا

  يف املستقبل
COAG:LI/2022/INF/7 تعميم املراعي والرعي يف عمل منظمة األغذية والزراعة  
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COAG:LI/2022/INF/8 بشأن املوارد الوراثية احليوانية التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية  
COAG:LI/2022/INF/9 تقرير جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة  

COAG:LI/2022/INF/10الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي  
COAG:LI/2022/INF/11لثروة احليوانيــة املن بثقــة عن قمــة األمم املتحــدة للنظم الغــذائيــة النتــائج ذات الصــــــــــــــــلــة 

  2021 لعام
 


