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 المشهد العام -1
ومن املتوقع أ  .على املسككككتوع ال امل للربوتني  اإلنسككككا حوايل ثلث اسككككت      إلنتاج األغذيةاحليوانات اليت ترب  تشكككك    

زيادة الثروة اليت تؤدي إىل وي زع ذلك إىل ، 2050املصكككككدر احليوال علو  عا  يعلى الربوتني ذعاملًيا يتضكككككاعل الطل  
تتم تلبية هذا الطل  املتزايد إىل حد وف سكككف ، . ومبا أ  مسكككاحة األرااككك  الصكككاحلة للزراعة  دودةارتفاع اسكككت    اللحو 

التجم ات السكككككككك انية انتقا  . ويقرت  اإلنتاج احليوال امل ثل بكبري عن طريق ت ثيل اإلنتاج احليوال على حنو مسككككككككتدا 
ز هذه و احليوانية.  املسككككككككاكنمن املناطق الريفية إىل املناطق احلضككككككككرية، مع ما يقاب  ذلك من زيادة ز حجم املزارع وكثافة 

اإلنسا  احت ا  تقل ص يسفر و س مة األغذية. بالنسبة إىل ل يميائية خماطر تش    امللوثات اجلرثومية وا مي ن أ ، النظم
غري سككككككت    االطريق األغذية وخماطر لألمراض املنقولة عن ض الت ر   قابلية ةدازيعن ع احلضككككككري توسكككككك  ال  بسككككككباملاشككككككية ب

إجراء نظم اإلنتاج احليوال إىل اإلنتاج امل ث ل ز  النطاق اإلنتاج الواسككككككككع  من التحو  سككككككككيقتضكككككككك  ت. و لملوثال املقصككككككككود
اككككككما  من أج   نسككككككا  واحليوا  والبي ةلإلواحدة" الصككككككحة ال" هنج ومراعاةتسككككككويق ممارسككككككات الدارة و اإلتغيريات كبرية ز 

 س مة األغذية من املزرعة إىل املست لك.

 االعتبارات الرئيسية -2
 السياسة التي تشّجع التكثيف المستدام لنظم اإلنتاج الحيواني 2-1

التغذية واألمن املت لقة بالسككككككككككككياسككككككككككككات احل ومية نظم اإلنتاج احليوال امل ثل ز  ز سكككككككككككك مة األغذية مف و  اجر إد جي 
ز حا  غياب مع هذه السككياسككات. و مواءمته و  ،األسككاسككية لبي ية وتطوير البىنسكك مة االغذائ  والتخفيل من حدة الفقر و 

 انتقككا  األمراض ز مككا بني زيز تمبككا يشككككككككككككككمكك   وخيمككة،عواقكك   ت ثيل اإلنتككاج احليواللمي ن أ  ي و  ، هككذه املواءمككة
تراكم النيرتوجني والفوسككفور وامل اد  واملي روبات ز موقع اإلنتاج احليوال وقد يؤدي  ومن احليوا  إىل اإلنسككا .يوانات احل
ذا ، فقد ي و  هللضككككواب  ت ثيل اإلنتاج احليوالخيضككككع ذا مل وإ الرتبة.سكككك مة  وهتديدلوث املياه السككككطحية واجلوفية إىل ت



، مبا يك  املراع  إىل أراض زراعيكةالرع  اجلكائر وإزالكة الغكابكات و و من خ   تكثثريات خطرية على التنوع البيولوج   األخري
س مة األغذية من ة خاصة بسياسواع لذلك من الضروري و  املاشية. جمموعات أكثر كثافة مننق  األع ف إىل  يتيح
دة ز سكككككككلبية غري مت م  تب ات ب ة ز املراح  األوىل ل ملية اإلنتاج املت  نه قد ي و  ملمارسكككككككات السككككككك مة أل النظم"منظور "

ن صككككحة املاشككككية عن طريق احلد من اآلفات، غري أ   اآلفات  لى سككككبي  املثا ، مي ن ملبيداتف مراحل ا الن ائية. أ   سكككك 
الصككحة ال امة املت لقة بسككياسككات ال  د  إنفاذمي ن لو اسككتخدام ا غري امل ئم قد يؤدي إىل تلوث اللحو  واحللي  والبي ة. 

النامجة عن ت ثيل اإلنتاج احليوال. سلبيةالثار اآلإىل تفاقم أ  يفض  البي ية س مة و 

ضمان اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق األمن الحيوي 2-2
من الت ديدات اليت تواجه سكك مة األغذية جر اء ت ثيل اإلنتاج احليوال من ارتفاع كثافة مسككاكن املاشككية. إذ نشككث ال ديد ي

انتقككا  األمراض ز مككا بين ككا. وز نظم املرتات امل ث فككة، يتم مجع زيككادة ز مككا بني احليوانككات إىل  االحت ككا يؤدي تزايككد 
مجيع أحناء هذه املنطقة من . فتتم ن املمراككات احلظريةز الزريبة أو  ،احدو  موقعاحليوانات من منطقة جغرافية واسكك ة ز 

وتواع اخلنازير والدواجن  طن في ا أيَضا.تو تساجلغرافية من الدخو  ز نظا  اإلنتاج واالنتقا  بني األفراد، ومن احملتم  أ  
الصكككككككككككككحية ملنع نظافة ألمن احليوي والاليت يتم إنتاج ا على حنو م ثل، ز حظائر ت تمد على املمارسكككككككككككككات اخلاصكككككككككككككة با

كثرة الصككككحية للحد من  النظافة املمراككككات من دخو  سككككلسككككلة اإلنتاج. وتسككككتخد  مبيدات اآلفات األحيائية وممارسككككات 
ومي ن أيضكككككككككككا  املمراكككككككككككات وانتشكككككككككككارها، ول ن ينبغ  احلرأ على عد  تلوث اللحو  أو احللي  أو البي ة  ذه املبيدات.

وقد تصككككي  املخاطر  احليوياألمن  قد يفشكككك و  اسككككتخدا  مبيدات اآلفات األحيائية للب ترييا املقاومة للمضككككادات احليوية.
  تكاج، الظروفز هكذه و امل ثل.  احليوال الكدواجن ز نظم اإلنتكاج مثً ، الطيور ككننفلونزاسكككككككككككككك مكة األغكذيكة  اليت هتكدد 

من وبوءة امل وم افحته وز الوقت نفسككككككككككككه منع املنتجات احتواء املرضالسككككككككككككلطة من أج  متع بإىل الت الوكاالت التنظيمية
 دخو  النظا  الغذائ .

 عند الحيوانات اإلجهادالمناعة وإدارة  2-3
املاشككككككية اليت مل تت رض للممراككككككات سككككككابًقا أو تلك اليت ت ال اإلج اد نتيجة نقل ا أو التغيريات الغذائية ت و   أعدادإ  

 للوقاية مننظم اإلنتاج امل ثل على املضكككادات احليوية غالًبا ما ت تمد أكثر عراكككة لإلصكككابة باألمراض. وبناًء على ذلك، 
ما جي   ع ج هذه األمراض أكثر صكككك وبة  ،ة ي زز القدرة على مقاومت افاسككككتخدا  املضككككادات احليوي . اع جاألمراض و 

اللقاحات اسككككككتخدا  املضككككككادات احليوية، وبالتايل فنهنا  د  من القدرة على وتقلص لدع اإلنسككككككا  واحليوا  على السككككككواء. 
ا قب  تلق  اللقاه أو إذا كا  ج از مناعته اكككككككككككككك يًفا.  إذاناف ة حات ال ت و  مقاومت ا. ول ن  اللقا  كا  احليوا  مريضككككككككككككككً

وتؤدي تلبيككة االحتيككاجككات الغككذائيككة واحلككد من اإلج ككاد إىل ت زيز املنككاعككة واحلككد من األمراض. ومن امل م أ  يتم خف  
نسككككككبة نظرا إىل أ  ، عند وصككككككولهء اإلج اد إىل أدىن حد مم ن أثناء النق  وأ  تتم تلبية احتياجات احليوا  من الغذاء واملا

ت ا مناولاملاشية و  نق  اليت تفرض األنظمة ومن شث  .املراح  املب رة من فرتة الرااعةاألعلى ز  اإلصابة باألمراض ت و 
 .من املخاطر اليت هتدد س مة األغذيةو  األمراضأ  تقل  من وتربيت ا على حنو سليم 

2



 استراتيجيات إدارة النفايات 2-4
إدارته عد   ز حا  ،مي ن للسككمادو مي ن لزيادة كثافة املاشككية أ  تؤدي إىل تراكم املغذيات واملمراككات ز موقع اإلنتاج. 

لألمراض  اشائ ً  انفايات املاشية سببً مياه الري امللوثة ب ز الواقع، أصبح استخدا و املياه والرتبة.  أ  يلو ثبش   صحيح، 
نظم  عد  تلو ث لضكككككما  عام ً حامسًاا ه  أيضكككككً  املواشككككك نفايات لشككككك    اإلدارة السكككككليمة وت. عن طريق األغذيةاملنقولة 

احليوانكات أ  يقلك  من فكايكات نومي ن لتسككككككككككككككميكد  .اإلنتكاج الغكذائ  احمليطكة مبوقع اإلنتكاج بكامللوثكات اجلرثوميكة وال يميكائيكة
إذا كا  إىل احلد األقصككككككككككككى  امتصككككككككككككاأ املغذياتيتم و املضككككككككككككادات احليوية وال يميائية وأ  يقت  م ظم اجلراثيم. خملفات 
متطلبات احملاصي .يتطابق مع رض السماد ز األ است ما 

 مالئمة والمواد المضافة إلى األعالفللتغذية الوضع استراتيجيات  2-5
تضككككككككككمن التغذية الدقيقة توافق االحتياجات الغذائية للماشككككككككككية مع األع ف املقدمة هلا، ما كد  من كمية املواد ال يميائية 

ن التغذية املتوازنة واائل ج از املناعة وكفاءة اإلنتاج. ومي ن للمنتجات الثانوية  تطلقواملمراكككككككات اليت  ز البي ة. و سككككككك 
ر للتثكد من أهنا ال ، ول ن جي  توخ  احلذقي مة اأ  تش    أع فً لإلنسا  إنتاج األغذية عن عمليات  والنفايات النامجة

من شككثهنا مث  الزيوت األسككاسككية أو ال فص اليت  ،م ونات حيوية ناشككطةب   األع ف على وكتوي مسو .  توي على 
السماد.املمراات ز احليوا  وز واحلد من  املاشية عللكفاءة  سني  

 مرنةالمّتسقة و النظم سالمة األغذية التنظيمية و النظم ال 2-6
ا ز أنشككطة املراح  األخرية من سككلسككلة اإلنتاج.  إذ يتم جت يز ال يؤثر ت ثيل اإلنتاج ز موقع املزرعة فحسكك ، ب  يؤثر أيضككً

تلو ث اللحو  باملمراكككككات. وي د  تنفيذ واحد، مما يزيد من خطر  موقعكبرية من املاشكككككية من منطقة جغرافية واسككككك ة ز   أعداد
تقييم املخاطر اليت هتدد سككككككككككككك مة األغذية خ   عملية الذبح وجت يز تقو  بنظم  لي  املخاطر ونقاط املراقبة احلرجة اليت 

 نظم التلوث اجلرثوم  ز ينطوينظم اإلنتاج الواسكككككك ة النطاق، مقارنة بو عام ً اككككككروريًا.  ،اللحو  والتخفيل من حدة آثارها
  دويل.الوطين أو ال جم  ز واحد على املستوينياملنتج من تثثري واسع النطاق ألنه مي ن توزيع على اإلنتاج امل ثفة 

تنسكككيق   وتشككك    الرقابة التنظيمية ز مجيع مراح  اإلنتاج احليوال وإنتاج اللحو  جزًءا ال يتجزأ من سككك مة األغذية. وجي
هذه النظم ل   تصكبح ممارسكات سك مة األغذية متشكا ة ز خمتلل البلدا ، ول ن مرنة مبا فيه ال فاية لت و  ذات أ ية 

أ   اليت تدعم الصككككحة ال امةقواعد سكككك مة األغذية ينبغ  لو على املسككككتوع اإلقليم  ملمارسككككات م ينة ز اإلنتاج احليوال. 
 .السوق أو التجارة الدوليةقوع إىل  يسإىل ال لو  ولتستند 

 إعالم المستهلكين وتوعيتهم 2-7
  نسكككبة األمراض املنقولة عن طريق األغذية اليت تنشكككث ألأمر بالغ األ ية  األغذيةمارسكككات سككك مة مباملسكككت ل ني  إ   توعية

سككككككك مة األغذية ز مراح  اإلنتاج األولية أ  ي و االسكككككككتثمار ز تدابري وي اد  .ز املائة 40و30 ز األسكككككككرة ترتاوه بني
وللتوعية بالفوائد الصكككككحية للحو  واملنتجات  تطبق ممارسكككككات سككككك مة األغذية السكككككليمة ز املنز .مل  قيمة ز حا عدمي ال

ة عن ا بمث  املشككككككتقة من احللي  بعلى سككككككبي  املثا ، بوصككككككف ا مصككككككدرًا غنًيا باملغذيات الدقيقة والربوتني  واملخاطر النامج
البي   للمنتجات  األثرتثثري خمتلل نظم اإلنتاج على  إدرا . وينبغ  للمست ل ني ااملواد املسببة للحساسية  األ ية نفس 

تسكم ومن امل م أ  تسكتند امل لومات املت لقة بسك مة األغذية إىل ال لو  وليس إىل جمرد الرتويج لبيع املنتجات. وت احليوانية.
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فض ً عن رفع مستوع الوع  بشث بس مة األغذية  وتقييم أثر التوعيةعرض بف الية ز أيضا وسائ  التواص  االجتماع  
 .ختلل نظم اإلنتاجاألثر البي   مل

سبل العيش واإلنصاف 2-8
وغالًبا ما تول د  . 1-2سككقة مع سككياسككات التنمية االقتصككادية بانظر ال بد أ  ت و  السككياسككات اخلاصككة بتنمية املواشكك  مت  

  اككاإىل األر  وغالًبا ما تفتقرعوائد منخفضككة صككحاب احليازات الصككغرية ال مالة أل القائمة على كثافة نظم اإلنتاج احليوال
وتوليد  اليد ال املةللحد من  اآلالتتسككككككككككككككتخد  القائمة على كثافة رأس املا  ف اإلنتاج نظم أماو  .ال زمة ؤوس األموا ور 

ومتث  االسكككتثمارات األجنبية واهلجرة من األرياف إىل املناطق احلضكككرية عوام   ر كة ل نتقا  من نظم اإلنتاج  عوائد أعلى.
سكككككككككككككك مة الشككككككككككككككام  ألنظمة  وقد يؤدي التطبيقالقائمة على كثافة ال مالة إىل نظم اإلنتاج القائمة على كثافة رأس املا . 

ا االسككتثمار األجنأ أيضككً وقد يؤدي ت اليل اإلنتاج ألصككحاب احليازات الصككغرية. ب ز ما يت لقعد  املسككاواة  األغذية إىل
حصككككو  أصككككحاب احليازات الصككككغرية على اسككككرتاتيجيات لت زيز واككككع إىل  حاجة مثةولذلك، توزيع الثروة.  التفاوت ز إىل

 ت و  هذه النظم قادرة على املنافسة.ل األغذيةس مة الت نولوجيات املرتبطة ب

 شجيع البحوث في المجاالت ذات األولويةت 2-9
سككلسككلة كام    مع مراعاةسكك مة األغذية ز اإلنتاج احليوال من منظور "صككحة واحدة"، ال بد من إجراء البحوث ز جما  

تزيد واملواد اليت تطوير بدائ  للمضكككككادات احليوية مث  اللقاحات وال بد من . من املزرعة إىل املسكككككت لك اإلمدادات الغذائية
مارسككككككككككككككات املوال اثيات و   probiotics  والب ترييا اليت تُ رف بامل ينات احليوية بprebioticsالب ترييا الناف ة ز األم اء ب

ديدة لإلدارة. ومثة حاجة إىل إجراء عوث من جية حو  ممارسككات م اجلة السككماد احليوال اليت من شككثهنا احلد من األثر اجل
ا واكككع طرق سكككري ة ودقيقة لل شكككل عن املمراكككات واملواد ال يميائية ز اللحو  واحللي  ملنع أيضكككً  البي  . ومن املطلوب

حاجة إىل أسككالي  لتحسككني عملية  ديد مصككدر اللحو  ومنع الغ  هنا  لنظا  الغذائ . و إىل االلحو  املغشككوشككة دخو  
الت نولوجيات مث  قد تضطلع و   ة ز املختربات.في ا وتقييم س مة املصادر البديلة للربوتني مث  احلشرات واللحو  املصن  

ستلأ اليت  ة اما  س مة األغذية داخ  نظم اإلنتاج احليوال امل ثفالتحوير الوراث ،  ت الرقابة التنظيمية، بدور ها  ز
 .ز املستقب  الطل  على اللحو  واحللي 

 خالصةال -3
لإلنتاج احليوال هو شككككرط أسككككاسكككك  لتلبية الطل  على اللحو  واحللي  ز ال بد للبشككككرية أ  تقب  بث  الت ثيل املسككككتدا  

ددها وااككككككك و السكككككككياسكككككككات املسكككككككتقب . وسكككككككينبغ  للنظم اخلاصكككككككة بثقاليم  ددة مراعاة أهداف التنمية املسكككككككتدامة اليت ح
ة كما واحل ومات.   سكككينبغ  ملمارسكككات سككك مة األغذية أ  ت و  دينامية وأ  تتماشكككى مع ممارسكككات اإلنتاج احليوال املتغري 

وال بد للرقابة التنظيمية وم ايري سك مة األغذية أ  ت و  متوائمة على حنو م ئم إقليمًيا.  تغري املناخ وقوع السكوق. نتيجة
ام ، مع مراعاة مبادئ الرفق باحليوا  وتغذية اإلنسكككككا  والصكككككحة البي ية وينبغ  تنفيذ تدابري سككككك مة األغذية من منظور شككككك

التدابري املرتبطة با ال مفر منه، ومن امل م أ  تتم توعية املسككت ل ني واملزايا االجتماعية وتوزيع الثروة. وسككت و  املفااككلة أمرً 
 االجتماعية والثقافية. بس مة األغذية والفوائد الصحية اليت تت ء  على حنو أكرب مع ممارساهتم

املصطلحات الرئيسية: املرض املنقو  عن طريق األغذية، السمو ، الت ثيل، االستدامة، املاشية.
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