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التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :ما هي أدوار الثروة احليوانية؟
املوجز والتوصيات
يف أكتوبر/تشرين األوّل  ، 2014طلبت جلنة األمنن الغنذائي العناملي إىل فرينق اخلنرباء الرفينع املسنتوى املعن بناألمن
الغذائي والتغذية التابع هلا ،إعداد تقرير عن التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمنن الغنذائي والتغذينة ،يفنا يف لن
دور الثروة احليوانية ،ليعرض على اجللسة العامة للجنة يف دورتهنا الثالثنة واألربعنا الن سنتنعقد يف أكتوبر/تشنرين
األوّل  .2016ويتصّل هذا املوضوع على حنو وثيق بأهداف التنمية املستدامة ،وكنذل بتنيينذ إعنالن رومنا عنن التغذينة
الصادر عام  ،2014والوفاء باحلق اإلنساني العاملي يف الغذاء.
وتعترب التنمية الزراعية  2شديدة األهمية يف حتسن ا األمنن الغنذائي والتغذينة .وتشنمل أدوارهنا :ينادة كمينة األغذينة
وتنوّعها؛ وحتييز التحوّل االقتصادي؛ وتوفري املصدر األساسي للدخل للعديد من أفقر السكان يف العامل .وتظهر دراسنات
جتريبية متعددة أجريت يف كنثري منن البلندان علنى امتنداد سننوات عديندة أ ّن التنمينة الزراعينة والنمنو علنى الصنعيد
االقتصادي ضروريان على السواء لتحسا األمن الغذائي والتغذية ،وأ ّن التنمية الزراعية ميكن أن تع ّز منو االقتصاد.

 1فريق اخلرباء الرفيع املستوى ،2016 ،التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :ما هي أدوار الثروة احليوانية؟ تقرير صنادر عنن
فريق اخلرباء الرفيع املستوى املع باألمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة األمن الغذائي العاملي ،روما  .2016وسيتمّ نشر التقرير املقبنل كنامالع علنى
العنوان اإللكرتوني التالي .www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
 2تُيسّر الزراعة يف هذا التقرير باملعنى الضيّق للمحاصيل والثروة احليوانية .ونوقشت مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تقرينر خمصن ليرينق
اخلرباء الرفيع املستوى صدر يف عام  ،2014يف ما ستتمّ تغطية الغابات يف تقرير سيصدر يف عام .2017
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وميثّل قطاع الثروة احليوانية  3حمرّكاع قوياع لتنمية الزراعة ونظم األغذية .وهو حييّز التغيّنرات االقتصنادية واالجتماعينة
والبيئية الر ئيسية يف نظم األغذية يف العامل ،ويشكّل نقطة انطنال ليهنم القضنايا اةيطنة بالتنمينة الزراعينة املسنتدامة
ككلّ .وعلى النحو املبيّن يف العنوان ،يركّز هذا التقرير على الثروة احليوانية بيعل أهمية أدوارها وتعقيندها ،ومسناهمتها
يف التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
والتقرير منظّم على الشكل التالي .يبلور اليصل  1إطارعا مياهيمين عا وحيندّد أننواع نظنم تربينة املاشنية ،الن اسنتخدمت
هليكلة التقرينر .ويصنا اليصنل  2اةرّكنات واالجتاهنات الرئيسنية للتنمينة الزراعينة .وحيندّد اليصنل  3حتنديات
االستدامة الرئيسية أمام التنمية الزراعية ،مع تركيز على الثروة احليوانينة .ويقنرتا اليصنل  4املسنارات واالسنتجابات
ملعاجلة تل التحديات ،على الصعيد العاملي ويف نظم حمددة للزراعة على السواء .وخيل التقرير إىل توفري جمموعة من
التوصيات املرتكزة على اإلجراءات واملوجّهة إىل الدول وغريها من أصحاب املصلحة.

املوجز
التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :النهج واإلطار املفاهيمي.
 - 1حيدّد التقرير التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية علنى النحنو التنالي :تالتنمينة الزراعينة
املسننتدامة هنني التنميننة الزراعيننة ال ن تسننهم يف يننادة كينناءة املننوارد ،وتعزيننز القنندرة علننى الصننمود وضننمان
اإلنصاف/املسؤولية علنى املسنتوى االجتمناعي للزراعنة ولننظم األغذينة بهندف ضنمان األمنن الغنذائي والتغذينة
للجميع ،حاضراع ويف املستقبلت.
 - 2ومن باب األهمية ،ال يعتمد األمن الغذائي والتغذية ،واإلعمال التدرجيي للحنق يف الغنذاء الكنايف ،علنى التنوافر
العاملي لألغذية فحسب ،بل على احلصول عليها واستخدامها واستقرارها أيضناع .وباليعنل ،فن ّن احلصنول علنى
األغذية ،وكذل على األصول املنتجة ،والنيا إىل األسوا واخلدمات ،عوامنل حامسنة لتحقينق األمنن الغنذائي
والتغذية .والستخدام األغذية ،وال سيّما األغذية احليوانينة املصندر ،منن سالسنل اإلمندادات الغذائينة املتطنوّرة
واملعقدّة بوترية متزايدة ،آثار عميقة على صحة اإلنسان ورفاهه ،حيث يوفّر يف بعن احلناالت مغنذيات ال منة
بشدة ،فيما يسير يف حاالت أخرى عن تزايد الشواغل الغذائية ،من قبيل اإلفنرا الشنديد يف اسنتهالك اللحنوم
على سبيل املثال .وأخرياع ،تهدّد النزاعات والظواهر املناخية املتطرفة استقرار األمن الغذائي والتغذينة للجمينع،
حاضراع ويف املستقبل.
 - 3ويقر التقرير بالتنوّع الكبري لنظم الزراعة واألغذية ،حيث ميكن لكلّ منهنا ،ال بنل يتعنيّن عليهنا ،أن تسنهم يف
التنمية الزراعية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية .وبهدف إمداد سكان العامل ،الذين يتوقّنع أن
يصل عددهم إىل  9.7مليار نسمة حبلول عام  ،2050بأغذية مغذية على حننو مسنتدام ،يقنرتا التقرينر اعتمناد
مسارات حمددة السياقات إلتاحة التحوّل باجتاه نظنم راعينة وغذائينة أكثنر اسنتدامة لتحقينق األمنن الغنذائي
والتغذية .وبالرغم من القبول الواسع بوجوب حتقيق األمن الغذائي وحتسا التغذية للجميع ،إالّ أنّ تعندّد نقنا
 3يف هذا التقرير ،يستخ دم مصطلح الثروة احليوانية لإلشارة إىل احليوانات األرضية املدجّنة ال تربّنى ألغنراض إنتناج األغذينة .ومل يشنمل النحنل
واحلشرات واألغذية والربية.
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االنطال اةتملة ،ووجهات النظر واألهداف ،أدّى إىل تعايش تصوّرات عديدة وتقييمات متضاربة بشنأن حالنة
التنمية الزراعية ،واألهم من ل  ،بشأن التوجّهات والصكوك السياساتية املطلوبة لتحسا االستدامة.
 - 4ويعترب قطاع الثروة احليوانية حمورياع بالنسبة إىل تنمية النظم الغذائية .وهو قطاع راعي دينناميكي ومعقّند علنى
حنو خاص ،ميثّل هاء ثلث إمجالي الننات اةلني الزراعني العناملي ،ولنه تبعنات علنى الطلنب علنى علنا
احليوان ،وعلى تركّز األسوا يف سالسل اإلمدادات الزراعية ،وعلى تكثيا اإلنتاج على مستوى املزارع ،وكذل
على مداخيل املزارع ،واستخدام األراضي ،وتغذية وصحة اإلنسان واحلينوان .ولطاملنا حندّدت الثنروة احليوانينة
سرعة التغيري يف جمال الزراعة خالل العقود األخرية .وتعترب املاشية أكرب مستخدم ملوارد األراضي؛ ومتثّل املروج
واملراعي الدائمة  26يف املائة من مساحة األراضني العاملينة ،وتغطّني اةاصنيل العليينة ثلنث األراضني العاملينة
الصاحلة للزراعة .وترتبط الثروة احليوانية بصورة وطيدة بقطاع اةاصيل العليية ،وتولّد منتجات مشرتكة ،يفنا
يف ل األعالف اخلضراء وطاقة اجلر ،وتضطلع يف العديد من االقتصاديات ،بدور خمزن للثروات وشبكة أمنان.
وهي جزء ال يتجزأ من اهلوية الثقافية ،واملمارسات التقليدية ،والقيم ،واملناظر الطبيعية جملتمعات حملية كثرية
على مستوى العامل .وللماشية آثار عميقة على البيئة ،وخباصةٍ حا تؤخذ يف احلسبان التغيّرات غري املباشنرة يف
استخدام األراضي ،واآلثار املرتتبة عن إنتاج اةاصيل العليية.
 - 5و يتمّ إنتاج الثروة احليوانية يف طائية واسعة من النظم الزراعية :النظم املوسّعة (مثالع الرعي يف حالة اجملرتات أو
االقتيات بالعلا يف حالة الدواجن أو اخلنا ير)؛ والنظم املكثّية (ال تتمّ فيها تغذية آالف احليوانات حبصن
مركّزة من العلا يف مرافق حمصورة)؛ ويف العديد من النظم املتوسطة القائمة با االثنا.
 - 6وتعترب القضايا املهمة ال ستعاجلها التنمية الزراعية املستدامة من أجل حتقيق األمنن الغنذائي والتغذينة عاملينة
بطبيعتها ،ولكن الطر ال تتجلّى فيها أو ال ميكن من خالهلا التعامل معها شديدة التننوّع يف نظنم خمتلينة
للثروة احليوانية وعلى مستوى البلدان .وبهدف تقييم ومعاجلة هذا التنوّع يف نظم الزراعة ،والتحنديات املتبايننة
املتصلة بها ،يبحث التقرير أربع فئات واسعة من تربية املاشنية :نظنم الزراعنة املختلطنة ألصنحاب احلينا ات
الصغرية؛ والنظم الرعوية؛ ونظم الرعي ألغراض جتارية؛ ونظم الثروة احليوانية املكثّية.

اجتاهات التنمية الزراعية وحمرّكاتها
 - 7وفقاع لتوقّعات منظمة األغذية والزراعة ( ،)2012تقتضي االجتاهنات يف مننو سنكان العنامل واملنداخيل أن يكنون
اإلنتنناج الزراعنني العنناملي يف عننام  2050أعلننى بنسننبة  60يف املائننة مننن حيننث احلجننم مقارنننة مننع اليننرتة
 . 2007-2005ومن شأن هذه الزيادة أن تتأتّى بالدرجة األوىل عن ارتياع يف الغالل اةصولية ( 80يف املائة من
يادة اإلنتاج العاملي) ،ويف كثافة اةاصيل ( 10يف املائة) ،وما تبقى من التوسّع اةدود السنتخدام األراضني.
ويتوقّع أن يزداد استهالك األغذية احليوانية املصدر حتى عام  ،2050وبوترية أسرع يف البلدان النامية.
 - 8ومع ل  ،ستكون هذه احلاجة إىل الزيادة مرهونة بالتقلبات .فخالل العقنود العديندة املقبلنة ،يتوقّنع أن تنؤدي
الزيادة يف عدد السكان ومنو املداخيل (يرب هذان االجتاهان علنى حننو أوضنح يف البلندان الناشنئة والنامينة) إىل
حتييز الطلب املتزايد على األغذية احليوانية املصندر .وكنان النمنو السنكاني اةيّنز الرئيسني للطلنب يف قطناع
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الزراعة ونظم األغذية يف املاضي ،ولكن أهميّته ترتاجع نسبة إىل حمرّكات أخرى من قبيل يادة املنداخيل للينرد
الواحد ،والتحضّر ،وتغيّر التيضيالت واألمنا الغذائية .وسيكون اجلزء األكرب من الطلب املتزايد على اةاصيل
يف اليرتة ال تسبق عام  2050موجّهاع حنو األعالف للماشية.
 - 9ولالستهالك املتزايد لألغذية احليوانينة املصندر يف البلندان الناشنئة والنامينة القندرة علنى حتسنا األمنن الغنذائي
والتغذية بصورة ملحوظة يف العديد من احلاالت .إالّ أنّ توافق املشورة الطبية للخرباء يلحظ أنّه يتعيّن على السنكان،
يف البلدان املتقدّمة ويف بع البلدان الناشئة ،أن خييّضوا استهالكهم لعدد من األغذية احليوانية املصدر ،وال سنيّما
اللحوم احلمراء واجملهّزة .ويف حال حصول اخنياض الفت يف االستهالك اإلمجنالي لألغذينة احليوانينة املصندر يف
املناطق األكثر ثراء ،فستكون لذل تبعات مهمة على مسنتويات اإلنتناج واملمارسنات ات الصنلة ،وعلنى اسنتخدام
األراضي ،وكذل على التو يع اجلغرايف إلنتاج الثروة احليوانية .ويف العموم ،ينبغي أن تتقلّ مستويات اسنتهالك
بع األغذية احليوانية املصدر يف بع األمناكن و/أو لندى بعن السنكان ،بينمنا ال بند منن أن ينزداد يف أمناكن
أخرى .ومن شأن هذا التحوّل أن يتيح تقارباع أكرب با مستويات االستهالك على الصعيد العاملي.
 -10ويتوقّع أن تتوسّع أحجام التجارة الدولية ملعظم السلع الزراعية خالل العقود العديدة املقبلة .ويف حا تُنت نسبة
عالية جداع من األغذية احليوانية املصدر وتُستهل حملياع ،تزداد أهمية التجارة الدولية يف جمال تو ينع األغذينة
احليوانية املصدر .وتشكّل منتجات األلبان األساسية (ال سنيّما مسنحو احللينب) ،منتجنات الثنروة احليوانينة
األكثر تداوالع؛ حيث يصدّر ما يزيد على  50يف املائة من إمجالي اإلنتاج .ووفقاع لتوقّعات منظمة التعاون والتنمينة
يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ،ف نّ حلم البقر سيبقى اللحم األكثنر تنداوالع يف العقند القنادم .ويف
الوقت نيسه ،تعترب منتجات األلبان واألبقار من السلع األكثر تأثّراع بالسياسات احلكومية على الصعيد العاملي –
حجم وتوجّه التدفقات التجارية ،وكذل املنتجات املتداولة .وتتزايد أهمية كلّ من املعنايري الصنحية ،واألنظمنة
البيئية ،وقواعد رفاه احليوان ،وتدابري إصدار الشهادات ،وكذل املؤشرات اجلغرافية ،يف التأثري علنى التجنارة
الدولية للمنتجات الزراعية.
 -11وشهدت سلسلة اإلمدادات الغذائية تغيّرات جوهرية خالل العقدين املاضيا .وأصبحت أكثر عوملنة ،وا داد كنذل
حجم اإلنتاج والرتكّز االقتصادي على السواء .ويسيطر عدد متضائل من الشركات على جانب التو يع ،وتوفري منواد
اإلنتاج يف سلسلة األغذية الزراعية .وعلى سبيل املثال ،يقدّر أ ّن أربع شركات لألعمنال التجارينة الزراعينة تنتحكّم
بنسبة ترتاوا با  75و 90يف املائة من جتارة احلبوب العاملية ،ما يثري شواغل بشأن احلواجز أمام العبور ،وتندفق
املعلومات ،واحتمال أن تسيء الشنركات االحتكارينة اسنتخدام موقعهنا املهنيمن يف السنو  .ويتجلّنى الرتكّنز علنى
مستوى الشركات املتعددة اجلنسيات بصورة متزايدة يف عدد من القطاعات الزراعية ،يفا يف ل مواد اإلنتاج (منثالع
البذور ،منتجات وقاية النباتات واحليوانات) ،والتسويق ،وجتهيز األغذية ،وبيع املواد الغذائية بالتجزئة.
 -12ومن وجهة نظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمنة األغذينة والزراعنة ،فن نّ األسنعار العاملينة
اليعلية للسلع واألغذية الزراعية اتبعت اجتاهاع احندارياع طويل األجل ،وإن ترافق مع مستويات مهمة منن تقلّنب
األسعار يف األمد القصري .وجتلّى هذا التقلّب على حنو خاص منذ بلنو أسنعار املنواد الغذائينة روتهنا يف الينرتة
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 2008-2007مقارنةع مع العقدين السابقا .إالّ أنّه يتوقّنع إىل حن ّد كنبري أن يسنتمر هنذا الرتاجنع األساسني يف
اجتاه األسعار يف األجلا القصري واملتوسط.

حتديات استدامة الثروة احليوانية يف سياق التنمية الزراعية
 -13يرتبط بع من التحديات ال تعيق إعمال التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجمينع،
حاضراع ويف املستقبل ،بسائر نظم الثروة احليوانية .ويتصنل النبع اآلخنر بالتحديند بيئنة واحندة أو أكثنر منن
اليئات الواسعة األربع لنظم الثروة احليوانية الوارد وصيها يف التقرير.
 -14ويتمثّل اهلدف الشامل للتنمية الزراعية املستدامة بضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع ،حاضراع ويف املسنتقبل،
يف سيا تغيّر املناخ والندرة املتزايدة للموارد الطبيعية ،وبالنظر إىل الطلب علنى األغذينة املتطنوّر واملتغيّنر بنوترية
سريعة ،وتنامي عدد السكان وحتضرّهم على حنو أكرب ،وضرورة تعدم إهمال أحدت.

األمن الغذائي والتغذية
 -15يف حا ركّزت الشواغل املتعلّقة باألمن الغذائي تارخيياع على املتناول اإلمجالي من السعرات احلرارينة ،إ ّال أنّهنا
تشمل اليوم ما يعرف تبالعبء الثالثيت لسوء التغذية :اجلوع (النق يف متناول الطاقة الغذائينة) ،والنذي تقندّر
منظمة األغذية والزراعة أنّه يؤثّر على حنو  792مليون نسمة يف العامل؛ والنق يف املغذيات الدقيقنة (منن قبينل
احلديد ،والييتاما ألا واليود والزن ) الذي يؤثّر ،حبسب منظمة الصحة العاملية ،على حننو مليناري نسنمة؛
وتزايد اإلفرا يف التغذية الذي يؤثّر اليوم على السكان بصورة أكرب منن تنأثري اجلنوع .ويف عنام  ،2014أشنارت
التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية إىل أنّ أكثر من  1.9مليار نسمة ( 39يف املائة) من البنالغا النذين
يرتاوا عمرهم با  18سنة وأكثر ،كنانوا يعنانون منن النو ن الزائند ،منن بيننهم أكثنر منن  600ملينون نسنمة
( 13يف املائة) يعانون من السمنة .وستُسنتططلع العالقنات بنا نظنم األغذينة والتغذينة بصنورة معمّقنة يف التقرينر
املرتقب ليريق اخلرباء الرفيع املستوى (.)2017

البيئة
 -16يف سيا تزايد ندرة املوارد ،ويف ظلّ احلاجة امللحّة إىل احلدّ من انبعاثات غا ات االحتبنا احلنراري والتكيّنا
مع تغيّر املناخ ،حدّدت دراسات عديدة الثروة احليوانية على أنّها جمال رئيسي للعمل.
 -17وال بدّ من حتسا كياءة املوارد يف جمال إنتاج الثروة احليوانية بهدف :احلياظ على نظنم اإلنتناج ضنمن حندود
عاملية هامة؛ وصون خدمات النظم اإليكولوجية ال يعتمد عليها اإلنتاج الزراعي؛ واحلدّ من تندهور األراضني،
واخلسائر يف التنوّع البيولوجي ،والضغو على استخدام املياه وجودتها .ويعتنرب قطناع املاشنية ،بوصنيه حمرّكن عا
إل الة الغابات ،والطلب على العلا ،والبنية التحتية للنقل والتجهيز ،مسؤوالع بشكل مباشنر وغنري مباشنر عنن
 14.5يف املائة من انبعاثات غا ات االحتبا احلراري .ويف الوقت عينه ،تعترب بع نظم املاشية من با النظم
األكثر عرضة ملخاطر تغيّر املناخ (ال سيّما تل الكائنة يف املناطق اجلافنة) ولألمنراض اجلديندة الناشنئة واملتصنلة
بالبيئة .وتشكّل هذه التحديات حتديات جسيمة ،لكن قطاع املاشية يتمتّع كذل ب مكانيات هائلنة للتحسّنن ،يف
حال أمكن تبادل أفضل املمارسات القائمة يف نظام ومنطقة معيّنا واستخالص الدرو منهما على حنو واسع.
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البُعد االقتصادي
 -18تضطلع الثروة احليوانية بدور اقتصادي بالغ األهمية يف العديد من النظم الغذائية :فهني تنوفّر الندخل ،والثنروة
والوظائا؛ وتشكّل عا عال يقي من الصدمات املتأتية عنن األسنعار؛ وتضنيا قيمنة إىل األعنالف؛ وتنوفّر مصندرعا
لألمسدة وطاقة اجلرّ .وتواجه األسوا الزراعية ثالثة حتديات هي )1( :املنافسنة غنري املتكافئنة ،بيعنل غيناب
املعلومات ،واحلواجز ال تعرتض الدخول إىل األسوا  ،واملعوّقات أمام البنية التحتية؛ ( )2العوامل اخلارجينة
ال تولّد تكاليا طائلة ال يتحمّلها املنتجون؛ و( )3أوجه اخللل يف السو الن تتنأتّى عنن ضنعا السياسنات
العامة ،يفا يف ل اإلعانات والضرائب ال تكافئ املمارسات غري املستدامة .وعلى حننو أكثنر حتدينداع ،تكنون
األسوا الزراعية عرضة لقوى غري متوقّعة ،من قبيل األحوال املناخية ،والينرتات الزمنينة بنا االسنتثمارات يف
اإلنتاج واجلاهزية للبيع ال تشجّع املنتجا علنى النينور منن املخناطر ،إ ّال يف حنال كنانوا حيظنون بندعم منن
شبكات األمان .وقد أتاحت التجارة الدولية فرصاع إىل جانب حتديات جديدة أيضاع ،يفا يف لن ينادة احتمنال
تيشي األمراض .وترافقت التجارة الدولية كذل مع تنامي دور اجلهات الياعلة املتعنددة اجلنسنيات منن القطناع
اخلاص يف صنع القرارات بشأن االستثمار يف النظم الزراعية .وا دادت أيضاع سنيطرة الشنركات الن تركّنز علنى
الزراعة أمام النيا املتياوت إىل املعلومات والتكنولوجيات اخلاصة بالسو  ،ما يسهم يف تقوي املنافسة.
 -19وتواجه النظم املختلية للثروة احليوانية خماطر وفرصاع اقتصادية خمتلية يف هذا السنيا األكثنر عمومينة .وتشنمل
العوامل اةدّدة :درجة االندماج يف األسوا الدولينة ونظنم التو ينع احلضنرية؛ ومسنتوى االعتمناد علنى منواد
اإلنتاج اخلارجية (من قبيل العلا)؛ ودرجة تركّز منتجي الثروة احليوانية يف األسوا يف مرحل ما قبل اإلنتاج
وما بعده.

البُعد االجتماعي
 -20وفقاع لتقرير التنمية العاملية ( ،)2008توفّر الزراعة وظائا لن 1.3ملينار نسنمة يف العنامل 97 ،يف املائنة مننهم يف
البلدان النامية .وتعترب الزراعة ونظم األغذية من القطاعات ال تكون فيها الوظائا غري النظامية أكثنر شنيوعاع،
من دون توفّر السالمة املالئمة يف العمل ،و ل يف ظنروف عمنل غنري صنحية ومقابنل أجنور منخيضنة .ويُوظنا
األطيال أيضاع على حنو غري متناسب يف قطاع الزراعة ،يفا يف ل بأشكال تنته حقوقهم .وتواجه نظم راعينة
عديدة حتدي عا دميوغرافي عا جدي عا يتمثّل باإلخينا يف اسنتقطاب اهتمنام الشنباب واحليناظ علينه .وتنؤثّر النزاعنات
واأل مات املمتدة ،من قبيل اجلياف وتيشي األوبئة ،بشدّة على الزراعة وإنتاج الثروة احليوانية ،وتننعك علنى
إنتاج اةاصيل العليية ،وإنتاجية املراعي ،والنيا إىل املروج واملراعي واألعالف اجلافة واخلضراء.

الشؤون اجلنسانية
 -21تضطلع النساء بدور حيوي يف إدارة العديد من نظم الثروة احليوانية ،ال سيّما الدواجن واخلنا ير .وختتلا أدوار
النساء ضمن نظم إنتاج الثروة احليوانية با منطقة وأخرى ،ويتصّل تو يع ملكية هذه الثروة با الرجال والنساء
بشدّة باملعايري االجتماعية والثقافية واالقتصادية .إالّ أنّه يف أغلب األحينان ،تواجنه النسناء أشنكاالع متعنددة منن
التمييز ،من عدم إمكانية احلصول على التعليم واملوارد املنتجة ،إىل الننظم السياسنية والقانونينة التمييزينة الن
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حتدّ جمتمعةع من قدرة النساء على االستيادة من قطاع الثروة احليوانية .وال يتوفّر ما يكيي من البياننات املصننّية
حبسب اجلنسا ليهم التحديات املعيّنة ال تواجهها النساء يف هذا القطاع بالكامل.
صحة ورفاه احليوان
 -22متثّل األمراض احليوانية السبب الرئيسي للخسائر يف اإلنتاجية واالقتصناد يف البلندان النامينة .وجيعنل التوسّنع
السريع للقطاع ،وكذل تزايد حركة احليوانات واملنتجات ضمن البلدان وعرب حدودها ،معاجلة األمراض املعدينة
أكثر إحلاحاع .وتزداد هذه الضرورة بالنظر إىل أنّ أغلبينة األمنراض البشنرية املسنتجدة والناشنئة منن جديند هني
حيوانية املصدر – تتأتى من احليوانات وتنقل إىل اإلنسان .ويشمل ميهوم صحة واحدة أوجه الرتابط اهلامة با
صحة اإلنسان وصحة احليوان والنظم اإليكولوجية ،حيث يسلّط الضوء على احلاجة إىل التعاون با القطاعات.
 -23وأصبح رفاه احليوان بصورة متزايدة من الشواغل العامنة الن يثريهنا املسنتهلكون ،ويف أغلنب األحينان التجنار
بالتجزئة ،الذين يستجيبون لطلب املسنتهلكا .ويف العديند منن البلندان ،حتندّد القنوانا املعنايري الندنيا لرفناه
احليوان .ويف غياب هذه القوانا ،تتولّى املنظمة العاملية لصحة احليوان توفري اخلطو التوجيهية.
التحديات املتصلة حتديداً بالنظام
 -24تتعلّق هذه التحديات العاملية بنظم خمتلية للثروة احليوانية بدرجات متنوّعة .ويواجه ك ّل نظام حتديات معيّنة.







تواجه نظم الزراعة املختلطة ألصحاب احليا ات الصغرية إمكانية حمدودة للوصول إىل املوارد ،واألسوا ،
واخلدمات ،إضافة إىل كياءة املوارد املتغيّرة والثغرات الكنبرية يف الغنالل ،وحتظنى بقندرات يسنرية جندعا
للتكيّا مع التحوّل اهليكلي العميق والسريع يف قطاع الزراعة ويف االقتصاد ككلّ.
النظم الرعوية:باإلضافة إىل التحديات ال تتقامسها الننظم الرعوينة منع أصنحاب احلينا ات الصنغرية،
يتعيّن عليها أن تتعامل مع النزاعنات منن أجنل احلصنول علنى األراضني وامليناه ،واإلقصناء االقتصنادي
والسياسي ،وانعدام اإلنصاف االجتماعي (يفا يف ل با اجلنسا) ،وضعا الصحة احليوانية ،وارتياع
مستوى خماطر األمراض احليوانية املصدر.
تواجه نظم الرعي ألغراض جتارية تدهور املراعي الطبيعية ال تعتمند عليهنا ،والنزاعنات منع قطاعنات
أخرى بشأن استخدام األراضي واملوارد ،والظروف السيئة للعمال ،ويف بع األحيان الشوائب الينية.
تواجه نظم الثروة احليوانية املكثّية حتديات بيئية نامجة عن التكثيا (استخدام األراضي واملياه؛ تلنوّ
املياه والرتبة واهلواء)؛ والضرر الذي تلحقه مقاومة مضادات امليكروبات بصحة اإلنسان واحليوان ،وبنرو
أمراض جديدة؛ والعواقب االجتماعينة للتكثينا (تنرك املنناطق الرييينة ،وسنوء ظنروف العمنل ،وتندني
األجور ،وهشاشة العمالة املهاجرة ،واملخاطر املهنية)؛ واملخاطر االقتصنادية الن تتخنذ شنكل االعتمناد
على مواد إنتاج خارجية ،يفا يف ل العلا والطاقة ،وتركّز األسنوا  ،وتقلّنب األسنعار ،وعندم إنصناف
تو يع القيمة املضافة ،وكذل صعوبة تضما العوامل اخلارجية يف مؤشرات األسعار.
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املسارات باجتاه حتقيق التنمية املستدامة للثروة احليوانية
 -25يقرتا التقرير نهج عا مشرتك عا من مثاني خطوات لبلورة املسنارات منن أجنل حتقينق التنمينة الزراعينة املسنتدامة.
وحتدّد هذه اخلطوات حبكنم الواقنع العملينة الن سنيتمحور حوهلنا تصنميم االسنرتاتيجيات الوطنينة للتنمينة
الزراعية املستدامة:
( )1وصا احلالة الراهنة يف سيا حمدّد.
( )2االتيا على األهداف والغايات الطويلة األجل لألمن الغذائي والتغذية على املستوى الوط  ،يفا يتماشنى
مع أهداف التنمية املستدامة.
( )3حتديد التحديات ال ينبغي معاجلتها للتقدّم باجتاه التنمية الزراعية املستدامة منن أجنل حتقينق األمنن
الغذائي والتغذية.
( )4حتديد جمموعة من األولويات التشغيلية من ضمن هذه التحديات.
( )5حتديد احللول املتاحة ال ميكن أن حيشدها أصحاب املصلحة على خمتلا املستويات.
( )6حتديد االستجابات واحللول الينية املتصلة حتديداع بالسيا .
( )7إرساء بيئة سياسية ومؤسسية مالئمة على املستوى الوط إلتاحة اختيار اإلجنراءات ات األولوينة علنى
صعيد املزارع وعلى امتداد سلسلة األغذية.
( )8وضع أساليب لرصد وتقييم التقدّم اةر  ،بهدف مواصنلة حتديند املعوّقنات ،ومنن أجنل إتاحنة عملينة
ديناميكية ومتكررة للتعلّم باملمارسة.
 -26و جتمع املسارات با التدخّالت الينية ،واالسنتثمارات ،والسياسنات والصنكوك التمكينينة .وهني تنطنوي علنى
جمموعة متنوّعة من اجلهات الياعلة ،ال تعمل على مستويات خمتلية ،وتسعى مجيعها إىل التنمينة الزراعينة
املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية .وينبغي أن تكون املسارات متصلة حتديدعا بالسنياقات الوطنينة
واةلية ،ويفستويات وفرتات منية معيّنة .وميكن أن ترتكز على رؤى خمتلية للغاية ،حييّز كلّ منهنا جهنود
حتديد اخليارات .ويف إطار هذه اخلصوصية ،تساعد ثالثة مبادئ مرتابطة على رسم معامل هذه املسارات باجتناه
التنمية الزراعية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية:


حتسا كياءة املوارد .تتوفّر إمكانيات مهمة لتحسا كياءة املوارد من خالل نقل واعتماد أفضل املمارسات
والتكنولوجيات املتاحة يف سيا معيّن وعن طريق اعتماد نه خمتلية (يفا يف لن تالتكثينا املسنتدامت،
وتاحليظ والتوسّعت وتالتكثيا اإليكولوجي وتالزراعة اإليكولوجينةت) تركّنز مجيعهنا بشنكل متزايند علنى
خدمات النظم اإليكولوجية .وسوف يتيح ل يادة اإلنتاجية بصنورة متزامننة ،منن أجنل احليناظ علنى
املوارد اةدودة واستخدامها على حنو أفضل ،منن خنالل وسنائل فنينة متنوّعنة تشنمل :حتسنا إدارة
الثروة احليوانية ،والرتبينة املتأنينة ،والصنحة ،وكيناءة العلنا؛ وإقينال دورة املغنذيات؛ وتقلينل الياقند
واملهدر من األغذية.
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تعزيز القدرة على الصمود .تقتضي معاجلة املخاطر والصدمات املتغيّنرة ،سنواء كاننت بيئينة أو اقتصنادية
أو مالية أو متصلة بصحة اإلنسان واحليوان ،بناء القدرة على الصنمود يف نظنم الثنروة احليوانينة .وسنوف
يسهم تنوّع اإلنتاج وإدماج اةاصيل والثروة احليوانية علنى سنائر املسنتويات – منن املنزارع إىل املنناظر
الطبيعية ،واجملتمعات اةلية ،واملناطق واألقاليم – يف تعزيز القدرة على الصمود وحتسا كياءة املوارد.
حتسا نتائ اإلنصاف االجتماعي/املسؤولية االجتماعية .يطرا اإلخيا يف محاينة اإلنصناف االجتمناعي
والسالمة الثقافية واحدعا من أكرب التحنديات أمنام االسنتدامة وأكثرهنا حساسنية منن الناحينة السياسنية.
وختتلا املعايري واملمارسات واألولويات اخلاصنة باإلنصناف واملسنؤولية االجتمناعيا ،وحقنو امللكينة،
وقوانا وأعراف حيا ة األراضي ،مجيعها با البلدان واجملتمعات وتتغّري منع منرور النزمن .وال بند منن
حتسا ظروف العمل على سائر مستويات سالسل القيمة الغذائية .ومتاشياع مع أهداف التنمية املستدامة،
يتعيّن على االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية الزراعية املستدامة أن ترتّب احتياجات ومصاحل معظم السنكان
املعرّضا للمخاطر حسب أولويتها (ويشمل هنؤالء السنكان عنادة النسناء واألطينال واملهناجرين والشنعوب
األصلية).

 -27ويلحظ التقرير احلاجة إىل بيانات مالئمة ،ومصنّية حبسب اجلنسا عند االقتضاء ،لنتمكا أصنحاب املصنلحة
من حتديد األولويات ورصد التقدّم اةر .
 -28يشكّل الرجال أغلبية العاملا يف عمليات اإلنتاج املباشر يف مصايد األمسناك وتربينة األحيناء املائينة .أمنا معظنم
األعمال ال تقوم بها النساء مثل مجع السقط ،والغوص ،واملعاجلة التالينة للمحصنول ،والبينع ،فلني معرتفنا
بها أو ال يتمّ تسجيلها جيداع ،بالرغم من مساهماتها االقتصادية ومساهماتها األخرى .وال تُجمع البيانات املو ّعة
حبسب اجلنسا بشكل روتي ويؤدي ل جزئياع إىل إيالء السياسات اهتماماع حمدوداع للنساء وللبعد اجلنسناني
للقطاع.
 -29وتتطلّب املشكلة ات البعدين املتطابقا لنق التغذينة واإلفنرا يف التغذينة منن احلكومنات اةلينة والوطنينة
تنسيق السياسات املتصلة بالتغذية والصحة وأهنداف التنمينة الزراعينة املسنتدامة ،منع مراعناة مسنتوى التنمينة
االجتماعية واالقتصادية وسياقاتها الثقافية والدينية .ويعترب تنظيم قطاعات األغذية الزراعية والتعاون يف ما بينها
ضرورياع أيضاع.ويف ظلّ االستغالل االقتصادي املتزايد والتنافسي للمحيطات واملياه العذبة ،يُعنرتف عنادة باملصناحل
املرتبطة باألمساك واألمن الغذائي والتغذية على املستوى الدولي ،إمنا فقط يفصطلحات عامة وبالغية .وقد كشا
حتليل الشراكات واملبادرات الدولية القائمة عن غياب االسرتاتيجيات امليصّلة ال تربط منو اإلنتناج واسنتدامته
باألمن الغذائي والتغذية.
 -30ومع اإلقرار بأ ّن مستوى املزارع هو يف صميم عمليات صنع القرار ،ستكون البيئات املؤاتية ،يفا يف لن احلوكمنة
الرشيدة ،واملؤسسات اليعّالة ،حامسة لتنييذ املسارات بكياءة ولنجاا اسرتاتيجيات التنمية الزراعينة املسنتدامة.
وينبغي أن يضمن إطار وضع االسنرتاتيجيات اتسنا اإلجنراءات الن تتخنذ علنى مسنتوى معنيّن منن اهليكنل
التنظيمي (احلكومة اةلية ،املنطقة ،سلسلة القيمة ،البلد ،اإلقليم ،املستوى الندولي) منع اإلجنراءات املتخنذة
على مستويات أخرى ،ومع القطاعات غري الزراعية األخرى ،بهدف ختصي املوارد الال مة لتيسنري املسنارات
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من أجل تعزيز أوجه التآ ر ،ومعاجلة املبادالت لبلو التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
وإضافة إىل ل  ،تعترب املسارات ال مة جلميع نظم املزارع ،ويتمثّل أحد التحديات اهلامة يف إدارة التعايش بنا
النظم ومساراتها بصورة متسقة على املستويات أعاله.
 -31وتستحق الزراعة يادة االستثمارات العامة واخلاصة ،وجهود البحو والتطوير من أجل حتقيق التنمية الزراعية
املستدامة :وينبغي أن يشكّل ل أولوية سياسية واقتصادية .وقد بيّن ل أيضاع تقرير التنمية العاملية الذي شدّد
على الدور اةدد للزراعة ،بوصيها حمرّكاع قوياع للنمو وللتخييا من اليقر .ويتعيّن علنى اسنرتاتيجيات التنمينة
الزراعية املستدامة أن تأخذ يف احلسبان :دور األسوا وحدودها؛ واحلق اإلنساني العناملي يف الغنذاء؛ والتحندي
الذي ميثّله مبدأ تسيادة األغذيةت الذي يرب أهمية الوالية اليرعية والصوت الدميقراطي يف صننع القنرارات الن
تؤثّر على النظم الغذائية.
 -32وينبغي أن تتاا التكنولوجيات املالئمة للزراعة املستدامة جلميع النظم الزراعية ،وأن يتمّ تكيييهنا منع الظنروف
والسياقات اةددة .ويف ك ّل احلاالت ،ال بد منن أن تسرتشند اخلينارات التكنولوجينة بتقينيم موثنو للمخناطر
وبعمليات تقييم اآلثار .وتزداد أهمية تطبينق تكنولوجينا املعلومنات واالتصناالت يف جمنال الزراعنة ،ال سنيّما يف
استحدا ابتكارات جديدة ميكن أن متكّنن املنزارعا – يفنن فنيهم أصنحاب احلينا ات الصنغرية – وسالسنل
القيمة ال تدعمهم .وميكن أن يؤدي التدني السريع لتكاليا تكنولوجيا املعلومنات واالتصناالت إىل جعلنها أداة
جا بة للمزارعا اليقراء ،من خالل توسيع رقعة انتشارها.
 -33وتعبرت املوارد الوراثية من األصول الرئيسية للتنمية الزراعية املستدامة .وينبغي إدارتها بصورة مسنتدامة وصنونها
على حنو مالئم يف مواقعها الطبيعية وخارجها ،إىل جانب املعارف املتصلة بها ،يفنا يف لن املعنارف التقليدينة
واألصل ية .وتتسم الوسائل واآللينات لتيسنري وصنول أصنحاب احلينا ات الصنغرية إىل املنوارد الوراثينة ،وتقاسنم
منافعها أيضناع ،بأهمينة خاصنة .وتعتنرب هنذه اآللينات أكثنر تطنوّرعا بينار كنبري بالنسنبة إىل النباتنات مننه إىل
احليوانات.
أولويات العمل التشغيلية
باإلضافة إىل هذه املبادئ والتوجّهات واإلجراءات األكثر عمومية ،تتضنمّن كن ّل فئنة منن نظنام الثنروة احليوانينة بعن
جماالت التدّخل ات األولوية ال تأخذ يف احلسبان خصوصياتها بشكل أفضل.
 -34تشمل األولويات بالنسبة إىل نظم الزراعة املختلطة ألصحاب احليا ات الصغرية :ضمان نينا أفضنل إىل األسنوا
ومزيد من اخليارات بالنسبة إليها؛ تأما حقو احليا ة والنيا املنصا إىل األراضي؛ تصميم مسارات منو قابلة
للتطبيق تراعي املوارد املتاحة؛ االعرتاف بندور النسناء ومتكيننهنّ؛ حتسنا إدارة الصنحة احليوانينة؛ تشنجيع
استخدام سالالت حملية أكثر قدرة على املقاومة؛ تنييذ برام مالئمة ومكيّية وتشناركية تسنتجيب الحتياجنات
املزارعا؛ تيسري مشاركة أصحاب احليا ات الصغرية يف العمليات السياسنية؛ تنوفري بنرام تندريب ومعلومنات
حسنة اجلودة؛ وإعادة توجيه جهود وضع السياسنات واحلنوافز الضنريبية حننو تصنميم نظنم راعينة وغذائينة
متنوّعة وقادرة على الصمود.
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 -35تشمل األولويات بالنسبة إىل النظم الرعوية :حتسا احلوكمة واألمن عن طرينق إشنراك اجملتمعنات الرعوينة يف
آليات احلوكمة التشاركية؛ حتسا أوجنه االرتبنا باألسنوا واختيارهنا؛ ضنمان ومحاينة النينا إىل اخلندمات
العامة ،يفا يف ل ألغراض صحة احليوان واإلنسان ،والنيا إىل املوارد الرعوية (املياه واألراضني)؛ تنيينذ نظنام
ضرييب أكثر عدالع لتعزيز األنشطة ات القيمة املضافة من خالل جتهينز املنتجنات الرعوينة وتسنويقها؛ توجينه
املساعدة على حنو أفضل يف حاالت الطنوارئ؛ وصنياغة اسنرتاتيجيات إمنائينة تأخنذ يف االعتبنار االحتياجنات
اخلاصة للنظم الرعوية ،يفا يف ل التنقّل.
 -36تشمل األولويات بالنسبة إىل نظم الرعي ألغراض جتارية :صون وحتسا ممارسات إدارة املروج من أجل حتسا
كياءة املوارد واملساهمة يف التخييا من وطأة تغيّر املناخ والتكيّا معه؛ وضع نظنم متكاملنة للمحاصنيل واملاشنية
والغابات تتيح أنواعاع متعددة من اإلنتاج على األرض نيسها وتضمن التآ ر بنا عملينات اإلنتناج هنذه؛ ومحاينة
الغابات األصلية من اإل الة.
 -37تشمل األولويات بالنسبة إىل نظم الثروة احليوانية املكثّية :االستثمار يف البحنو والتطنوير علنى امتنداد سلسنلة
األغذية الكاملة إلرساء توا ن با ينادة اإلنتناج واحلن ّد منن األضنرار البيئينة ،يفنا يف لن الياقند واملهندر منن
األغذية؛ توسيع تربية املاشية املُحكَمة؛ العمل علنى خين االسنتخدام الوقنائي للمضنادات احليوينة يف رعاينة
احليوانات وعلى حتسا رفاه احليوان؛ السياسات الرامية إىل التخييا من األثر البيئي للنظم املكثّينة يفنا فيهنا
النظم ال تع ّز إعادة التدوير على حنو أكرب لليضالت احليوانية بغينة تعزينز الكيناءة واحلن ّد منن الضنرر النذي
يتسبب به اخللل يف توا ن دورات املغذيات (نضوب شديد حا تزرع اةاصيل العليية وإضافات ميرطنة حنا
تربّى املاشية وتغذّى)؛ و يادة اإلنتاج املستدام للعلا مع حتسا نسبة التحويل من العلا إىل احليوان.
وميكن حشد هذه الوسائل ،عند االقتضاء ،لالستجابة لألولويات اةدّدة وفقاع لكنلّ حالنة معيّننة ،سنعياع لبلنو هندف
مشرتك للتنمية الزراعية املستدامة.
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التوصيات
متّت صياغة التوصيات التالية استناداع إىل االستنتاجات الرئيسنية للتقرينر بشنأن التنمينة الزراعينة املسنتدامة منن أجنل
حتقيق األمن الغذائي والتغذية :ما هي أدوار الثروة احليوانية؟ وهي تهدف إىل تعزيز مساهمات قطناع الثنروة احليوانينة

يف التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية .وتتوجّه إىل فئات خمتلينة منن أصنحاب املصنلحة حسنب
االقتضاء :الدول ،املنظمنات احلكومينة الدولينة ،القطناع اخلناص ومنظمنات اجملتمنع املندني ،وغريهنم منن أصنحاب
املصلحة .ويتعيّن عليهم:
-1

وضع مسارات متصلة بالتحديد بالسياقات لبلوغ التنمية الزراعية املستدامة منن أجنل حتقينق األمنن
الغذائي والتغذية

يتعيّن على الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين:
(أ) استخدام النه املشرتك املقدّم يف هذا التقرير من أجل وضع مسنارات متصنلة بالتحديند بالسنياقات ،علنى
مجيع املستويات املالئمة ،باجتاه حتقيق التنمية الزراعية املستدامة .وينبغني أن تهندف هنذه املسنارات إىل
تعزيز أوجه التآ ر ،وأن حتدّ من املبادالت با خمتلا أبعاد االستدامة ،عن طريق حتسا كيناءة املنوارد،
وتعزيز القدرة على الصنمود ،وضنمان اإلنصناف االجتماعي/املسنؤولية االجتماعينة .وميكنهنا أن تسنتند إىل
مبادرات مثل جدول األعمال العاملي للثروة احليوانية املستدامة والتحالا العاملي من أجل البحو اخلاصنة
بغا ات الدفيئة الزراعية .وبهذا الصدد ،ومتاشياع مع أهداف التنمية املستدامة ،ينبغي على مجيع أصنحاب
املصلحة دعم املبادرات ال تقوم على حوار ومشاورات وتعاون با أصحاب مصلحة متعددين.
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تعزيز إدماج الثروة احليوانية يف االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية الزراعية املستدامة
(أ) ضمان إدماج الننه املتكامنل لألمنن الغنذائي والتغذينة النذي تندعو إلينه جلننة األمنن الغنذائي العناملي يف
اسرتاتيجياتها وخططها للتنمية الزراعينة املسنتدامة ،ومتاشني هنذه االسنرتاتيجيات واخلطنط منع أهنداف
التنمية املستدامة .وجيب أن تدم الدول على حنو أفضل مساهمات نظم الثروة احليوانية يف حتقينق األمنن
الغننذائي والتغذيننة يف اسننرتاتيجياتها للتنميننة الزراعيننة املسننتدامة .وال بنند مننن أن تأخننذ السياسننات
واالسرتاتيجيات والربام يف االعتبار أوجه الرتابط با نظم الزراعة املختلية وطبيعتها الديناميكية .وينبغني
حتديداع أن تعزّ إدماج اةاصيل واملاشية على نطا واسع ومن خالل وسائل تُكيّا مع تنوّع النظم.
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توطيد االتساق بني السياسات القطاعية والربامج

يتعيّن على الدول واملنظمات احلكومية الدولية:
(أ) تعزيننز قنندر أكننرب مننن االتسننا بننا التنميننة الزراعيننة املسننتدامة ،ونظننم األغذيننة ،والصننحة ،واحلمايننة
االجتماعية ،وسياسات وبرام التعليم والتغذينة ،وكنذل بنا املؤسسنات والوكناالت والنو ارات املعنينة،
على التوالي.
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إعداد سياسات وتدخّالت للثروة احليوانية تراعي االعتبارات اجلنسانية

يتعيّن على الدول ،واملنظمات احلكومية الدولية ،وأصحاب املصلحة اآلخرين:
(أ) مجع بيانات مصنّية حبسب اجلنسا عن أدوار النسناء يف إنتناج الثنروة احليوانينة لتحديند أوجنه انعندام
التماثل الت يال تزال قائمة يف هذا القطاع؛
(ب) اعتماد وضمان تنييذ قوانا تتيح للنساء النيا املتساوي إىل األراضي واملنوارد والنتحكّم بهنا ،علنى مسنتوى
اجملتمع اةلي واألسرة؛
(ج) ضمان وصول النساء ،وال سيّما من أصحاب احليا ات الصغرية ،إىل االئتمان ووضع منتجنات مالينة حمنددة
للنساء ،بهدف تيسري تنويع أنشطته ّن االقتصادية؛
(د) حتسا ظروف عمل النساء يف قطاع الثروة احليوانية ،يفا يف ل يف مرحلة التجهيز؛
(هن) اختا تدابري على املستوى اةلي لضمان إدماج النساء يف كلّ مرحلنة منن سلسنلة القيمنة اخلاصنة بنالثروة
احليوانية ،مع مراعاة أدوارهنّ املنتجة واإلجنابية؛
(و) اختا تدابري لتعزيز مهارات النساء ومعارفهنّ ،من خالل توفري تندريب شنامل ،وأنشنطة لبنناء القندرات،
يفا يف ل عند إدخال تكنولوجيات جديدة.
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إدماج قضايا التنمية الزراعية املسنتدامة لتحقينق األمنن الغنذائي والتغذينة يف السياسنات التجارينة
على حنو أفضل

يتعيّن على الدول واملنظمات احلكومية الدولية املتصلة بأصحاب املصلحة:
(أ) إدماج الزراعة ،يفا يف ل الثروة احليوانية ،والعلا ،والقضايا الينية ات الصلة ،علنى حننو أفضنل ،يف
القواعد والسياسنات التجارينة الوطنينة واإلقليمينة واملتعنددة األطنراف ،بهندف حتسنا التنمينة الزراعينة
املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛
(ب) وضع معايري وطنية ودولية مالئمة لسالمة األغذية وجودتها ،وضمان تنييذها من خالل بناء القدرات وتوفري
املوارد املناسبة لالمتثال.
يتعيّن على احلكومات ومنظمات املنتجني والقطاع اخلاص واجملتمع املدني:
(ج) حبث مجيع أبعاد التنمية الزراعية املستدامة عند وضع وتنييذ املعايري املتعلّقنة باألغذينة احليوانينة املصندر
وعلا املاشية.
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احلدّ من تقلّب األسعار املفرط وإدارته

يتعيّن على الدول ،ومنظمات املنتجني ،وأصحاب املصلحة اآلخرين:
(أ) وضع أدوات للحدّ من التقلّب املينر ل ألسنعار وإدارتنه ،يفنا يف لن منن خنالل اسنتخدام مرافنق ختنزين
احلبوب ،وبرام التأما ،وغريها من الصكوك السياساتية العامة األخرى واملبادرات اخلاصنة .وينبغني أن
تعاجل هذه األدوات ،على وجه التحديد ،املخاطر ال تطرحها الزيادات الكنبرية يف النواردات ،والتقلّبنات
يف أسوا العلا ،ومكامن الضعا اةددة ألصحاب احليا ات الصغرية.
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محاية وصون وتيسري تقاسم املوارد الوراثية احليوانية

يتعيّن على الدول ،واملنظمات احلكومية الدولية ،ومنتجي األغذية ،والقطاع اخلاص ،ومنظمات البحوث:
(أ) يادة التعاون ،وضمان نشر وتو يع واستحدا املعارف ،ونقنل التكنولوجينات املالئمنة ،لتوصنيا املنوارد
الوراثية احليوانية ،وصونها وإدارتها يف مواقعها الطبيعية ،ويف خما ن املنادة الوراثينة واملرافنق ات الصنلة
على السواء ،بهدف دعم التنمية الزراعية املستدامة؛
(ب) العمل من أجل تقليل التآكل الوراثي للتنوّع البيولنوجي املتبقني إىل أدننى حندّ يف املواقنع الطبيعينة وبننوك
اجلينات على حدّ سواء ،وكذل من أجل االعرتاف باملعارف التقليدية واألصنلية املتصنلة بناملوارد الوراثينة
احليوانية ومحايتها؛
(ج) توفري الظروف املناسبة لتيسري النيا إىل املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة ،وتقاسم املنافع املتأتينة
عن استخدامها بصورة عادلة ومنصية؛
(د) حبث إمكانية إنشاء آليات دولية خمصصة إلعمال هذه األهداف؛
(هن) تعزيز االعرتاف باملوارد الوراثية احليوانية ألصحاب احليا ات الصغرية والشعوب األصلية وكنذل املعنارف
املتصلة بتل املوارد ومحايتها؛
(و) االعرتاف حبقو أصحاب احلينا ات الصنغرية والشنعوب األصنلية يف حتديند النينا إىل منواردهم الوراثينة
احليوانية ومحايتها ،يفا يف ل حقهم يف حتديد من ينبغي أن حيصل عليها ،وأن يتقاسم املننافع املتأتينة
عن استخدامها بصورة عادلة ومنصية.
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حتسني اإلشراف والرقابة على األمراض احليوانية

يتعيّن على الدول واملنظمات احلكومية الدولية:
(أ) تنييذ ُن ُه صحة واحدة منن أجنل حتسنا اإلشنراف علنى األمنراض املتأتينة عنن نظنم الثنروة احليوانينة
واالستجابة هلا؛
(ب) التعاون من أجل رفع تقارير شيافة لإلنذار املبكر بشأن األمراض العابرة للحدود واألمراض احليوانية املصندر
املستجدة؛
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(ج) توفري وسائل مالئمة لضمان االمتثال للقوانا والقواعد الدولية والوطنية؛
(د) تننوفري النندعم املننالي والي ن لتحسننا صننحة ورفنناه احليننوان يف التنميننة الزراعيننة ،يفننا يشننمل بننرام
تنمية القدرات.
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تعزيز جهود البحوث والتطوير

يتعيّن على الدول واملنظمات احلكومية الدولية:
(أ) إدماج نه تشاركي عند تصميم خطة للبحو والتطوير وختصي موارد هلا ،والرتكيز على التكنولوجيات
واملمارسات واملقايي واملؤسسات الال منة لتحسنا كيناءة املنوارد ،وتعزينز القندرة علنى الصنمود ،وتنأما
اإلنصاف االجتماعي/املسؤولية االجتماعية يف النظم املختلية لرتبية املاشية؛
(ب) متكا البحو التشاركية بهدف تعزيز إدماج نظم املعارف املتنوّعنة بشنأن العناينة باملاشنية ،يفنا يف لن
تربية احليوانات؛
(ج) تعزيز التعاون با الباحثا يف عمليات ومنصات االبتكار ملربي املاشية وأصحاب املصنلحة اآلخنرين لضنمان
نشر استنتاجات البحو وتبادل املمارسات اجليّدة.
يتعيّن على الدول واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص:
(د) االستيادة من إمكانيات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بهدف مجع وتبادل واستخدام املعلومات يف نظم
الثننروة احليوانيننة املختليننة ،يفننا يضننمن نيننا النسنناء واجملتمعننات املهمشننة واملعرّضننة للمخنناطر إليهننا
على نطا واسع.

 -10استعراض وحتسني املؤشرات واملنهجية وحتديد الثغرات يف البيانات
يتعيّن على منظمة األغذية والزراعة  ،بالتعناون منع الوكناالت الدولينة والوطنينة لات الصنلة وغريهنا منن أصنحاب
املصلحة املعنيني:
(أ) استعراض جمموعات البيانات ،واملؤشرات ،واملنهجيات الال مة لرصند وتقينيم التنمينة الزراعينة املسنتدامة
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ،باستخدام أدوات منن قبينل التعنداد الزراعني العناملي ،وإعنداد مؤشنرات
ألهداف التنمية املستدامة ،وحتديد الثغرات يف البيانات؛
(ب) البحث يف سبل حتسا عملية مراقبة التغيريات يف املراعي ويف تنوعها البيولوجي ورفع تقرينر عنن حالتهنا
يف العامل؛
(ج) إتاحنة قائمننة جنرد إلكرتونيننة بالتندابري السياسنناتية القائمننة علنى البيّننات ،وكنذل بن جراءات منظمننات
املنتجا ،والقطاع اخلاص ،وأصحاب املصلحة اآلخرين ال تسهم يف التنمية الزراعية املستدامة منن أجنل
حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
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التوصيات املتعلّقة بنظم حمددة للثروة احليوانية
يتعيّن على الدول ،واملنظمات غري احلكومية الدولية ،وأصحاب املصلحة اآلخرين حبث أدوار نظم الثروة احليوانية
املختلفة يف مجيع السياسات الزراعية واملتعلّقنة بناألمن الغنذائي والتغذينة ،وتعزينز مسنارات الكفناءة واالسنتدامة
املوجّهة حنو التنمية الزراعية املستدامة واملكيّفة مع خصوصية كلّ من هذه النظم .ويتعيّن عليهم حتديداً:

 -11االعننرتاف بأهميننة نظننم الزراعننة املختلطننة ألصننحاب احلينناقات الصننغرية لتحقيننق األمننن الغننذائي
والتغذية ،ودعمها عن طريق:
(أ) تعزيز االستمرارية االقتصادية والنيا إىل األسوا ؛ وترتيب األسوا والتدابري األكثنر عندالع حسنب أولويتهنا
لتخطي العقبات ال تواجهها بصورة خاصة النساء واجملموعات املهمشة واملعرّضنة للمخناطر املنخرطنة يف
إدارة العمليات الصغرية النطا للثروة احليوانية؛
(ب) إرساء بيئنة مؤاتينة للمنظمنات واإلجنراءات اجلماعينة ألصنحاب احلينا ات الصنغرية النذين يسنتثمرون يف
املعلومات والبنية التحتية اخلاصة باألسوا (يفا يف ل األسوا غري النظامية)؛
(ج) تعزيننز أمننن األراضنني العرفيننة وحيا تهننا وسننندات ملكيتهننا ،وحقننو ملكيننة املننوارد الطبيعيننة املشننرتكة
وحوكمتها ،استناداع إىل اخلطو التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العناملي بشنأن احلوكمنة املسنؤولة
حليا ة األراضي ومصايد األمساك والغابات ،وغريها من الصكوك ات الصلة يف اإلطار القانوني الدولي؛
(د) االستيادة من إمكانيات الثروة احليوانية كوسيلة لضمان سنبل معيشنية مسنتدامة يف نظنم الزراعنة املختلطنة
ألصحاب احليا ات الصغرية.

 -12االعرتاف بالدور الفريد للنظم الرعوية ودعمه من خالل:
(أ) تعزيز دور املنظمات اةلية للرعاة يف تكييا إدارة األراضي وحوكمتها ،بهدف ينادة قندرة الننظم واألسنر
الرعوية على الصمود ،ال سيّما يف ضوء تغيّر املناخ ،والنزاعات واأل مات املمتدة ،وكذل تقلّب األسعار؛
(ب) حبث استخدام آليات مبتكرة للتمويل ،بهدف االستثمار يف توفري خدمات أساسنية مكيّينة منع احتياجنات
الرعاة وطر عيشهم ،يفنا يف لن التعلنيم املالئنم منن الناحينة الثقافينة ،والصنحة ،واالتصناالت ،وميناه
الشرب ،وخدمات اإلصحاا ،ونظم الطاقة املتجددة؛
(ج) استطالع سبل لتحسا ربط الرعاة باألسوا اةلية والوطنية والدولية؛
(د) تعزيز أمن األراضي العرفية وحيا تها وسندات ملكيتها ،وحقو ملكية موارد الرعي وحوكمتها ،استناداع إىل
اخلطو التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن احلوكمة املسؤولة حلينا ة األراضني ومصنايد
األمساك والغابات ،وغريها من الصكوك ات الصلة يف اإلطار القانوني الدولي؛
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(هن) متكا تنقّل الرعاة ،يفا يف ل العبنور عنرب احلندود ،منن خنالل البننى التحتينة واملؤسسنات واالتياقنات
والقواعد املالئمة.

 -13تعزيز استدامة نظم الرعي ألغراض جتارية من خالل:
(أ) تعزيز اإلدارة املستدامة للثروة احليوانينة ،واملراعني ،والعلنا ،بهندف تقلينل العوامنل البيئينة اخلارجينة
الضارّة إىل أدنى حدّ ،يفا يف ل عن طريق تعزيز منا ج اإلنتاج ال حتينظ التننوّع البيولنوجي ،وخندمات
النظم اإليكولوجية ،وحتدّ من انبعاثات غا ات االحتبا احلراري؛
(ب) استطالع اإلمكانيات الينية واملبادرات السياساتية املتصلة بالتحديد بالسيا  ،إلدماج النباتنات واحليواننات
يف خمتلا املستويات ،من قبيل النظم الزراعية واحلرجية والرعوية على سبيل املثال؛
(ج) تشجيع املمارسات ال تعزّ كياءة املوارد وقدرة نظم الرعي ألغراض جتارية على الصمود.
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معاجلة التحديات احملددة لنظم الثروة احليوانية املكثّفة من خالل:
(أ) ضمان استيياء ظروف عمل ومعيشة العمال ،ال سيّما النساء والعمال اآلخرين املعرّضا للمخاطر ،يفا يف ل
العمال املؤقتا واملهاجرين ،املعايري الدولية ،ومحنايتهم منن خنالل القنوانا اةلينة ،يف مجينع مراحنل
اإلنتاج والتحويل والتو يع؛
(ب) إجراء تقييم لدورة احلياة على امتداد سلسلة األغذية الكاملة لتحديد اخليارات من أجل يادة اإلنتاج ،منع
تقليل اآلثار البيئية السلبية واالستخدام املير للطاقة ،واملياه ،والنرتوجا ،وغريها منن املنوارد الطبيعينة،
إىل أدنى حد؛
(ج) حتسا الكياءة الينية من خالل رصد األداء اليردي للقطعان واحليوانات؛
(د) دعم وحتسا صحة ورفاه احليوان عن طريق تعزيز املمارسات اجليّدة ،وعرب وضنع وتوطيند معنايري موثوقنة
ملختلا األنواع يف النظم املكثّية ،استناداع إىل اخلطو التوجيهية للمنظمة العاملية لصحة احليوان ،ومبادرات
القطاع اخلاص؛
(هن) استطالع وتنييذ ُنهُ للحدّ من استخدام املضادات احليوية يف إنتاج الثروة احليوانية؛
(و) وضع نه مبتكرة ،يفعية منظمات املزارعا ،على مسنتويات خمتلينة ،بهندف تيسنري اسنتخدام األمسندة
كأمسدة عضوية  -ولتعزينز اسنتخدام املنتجنات اةصنولية املشنرتكة أو املخلّينات واليضنالت كنأعالف،
يفا يف ل من خالل االبتكارات الينية.
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