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جلنة الزراعة
 الدورة السابعة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28
 مسامهات قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

وجزم

سيما  مباشر أو غري مباشر يف كل هدف من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر، البشكل يساهم قطاع الثروة احليوانية 
 5واهلدف )الصحة اجليدة والرفاه(،  3واهلدف اجلوع(، القضاء التام على ) 2واهلدف (، القضاء على الفقر) 1اهلدف 

واهلدف عدم املساواة(، أوجه )احلد من  10واهلدف )العمل الالئق ومنو االقتصاد(،  8واهلدف )املساواة بني اجلنسني(، 
التفاعالت املعقدة بني هذه األهداف.ويف (، يف الرب)احلياة  15واهلدف )العمل املناخي(،  13

؛ ةالصحيئية الغذام النظ  األمن الغذائي، والتغذية، و  (1)مرتابطة: أربعة معايري هذه عرب التفاعالت يف هذه الوثيقة تبحث و 
املوارد الطبيعية وتغري املناخ. ( 4)؛ الرفق بهصحة احليوان و  (3)النمو االقتصادي الشامل للجميع وحتسني سبل العيش؛  (2)

عن اإلجراءات املتخذة  التحدايت والفرص اليت تواجه قطاع الثروة احليوانية، فضالً بحث ولكل معيار من هذه املعايري، ت  
 أهداف التنمية املستدامة املذكورة أعاله.مقاصد  بلوغالقطاع و لتحقيق التنمية املستدامة هلذا 

املتعلقة ابلثروة احليوانية التنمية املستدامة مؤشرات أهداف غالبية إىل  ابلنسبةحرز قد أ  ا تقدمً ت فيد التقارير أن ويف حني 
 2لدان متخلفة عن حتقيق اهلدف يبدو أن الباجلهة الراعية هلا، ابلقيام بدور  منظمة األغذية والزراعةك ّلفت  اليت
 وما يتصل هبا من تباطؤ اقتصادي. 19-جائحة كوفيدفعل بيتفاقم ذلك رجح أن ي  األهداف. و  هذه من

ينبغي  اليت الفنيةاإلجراءات يف سياسات قطاع الثروة احليوانية و  للجميع جتاهوشامل كلي وتربز الوثيقة احلاجة إىل اتباع هنج  
بناء قدرات البلدان على وضع واستخدام سياسات وأدوات إىل  اكمأصحاب املصلحة يف النظام الغذائي،  كافة أن تشمل  
 .السياسايتتوليد األدلة التحليلية وتيسري احلوار على متسقة قائمة على األدلة و  فنيةمؤسسية و 

http://www.fao.org/


2COAG/2020/5 

 اإلجراءات اليت يقرتح اختاذها من جانب اللجنة
:القيام مبا يلي اللجنة مدعوة إىلإّن 

 تعزيز سياستها يف قطاع الثروة احليوانية ودعمها الفين لألعضاء، ابستخدام منظمة األغذية والزراعة الطلب من
أهداف التنمية املستدامة مع معاجلة التفاعالت املعقدة بني قطاع حتقيق هنج متكامل يساهم بشكل إجيايب يف 

 .اً بيديدالعمل مبادرة ، مبا يف ذلك من خالل امةالتنمية املستد الثروة احليوانية وأهداف
 الثروة احليوانية توجيهية طوعية لتعزيز إنتاجية صغار مريب  خطوطالطلب من منظمة األغذية والزراعة وضع

 مسامهتهم يف األمن الغذائي والتغذية والقضاء على الفقر.زايدة و 
 عاملية شاملة وقائمة على األدلة ملسامهة الثروة احليوانية منظمة األغذية والزراعة إعداد تقييمات الطلب من

 الغذائية الصحية. واألمناطالتغذية  يف
 الطلب من منظمة األغذية والزراعة تطوير البياانت واملعارف واألدوات املناسبة إلرشاد البلدان يف إعداد وتنفيذ

 ق أهداف التنمية املستدامة.ما يتعلق بتحقي لثروة احليوانية يفخاصة ابسياسات واستثمارات 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 مدير

اإلنتاج احليواين وصحة احليوان
3371 5705 06 39+ اهلاتف:
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مقدمة -أولا 
الوقت يف نامحاية كوكبو إهناء الفقر على إىل العمل  همدعو للبلدان وأصحاب املصلحة ي نداء 2030عام متثل خطة  1-

النمو االقتصادي، واإلدماج االجتماعي، ومحاية البيئة. أي غطي األبعاد الثالثة للتنمية املستدامةي تذاته. وه
مباشر أو غري مباشر يف كل هدف من أهداف التنمية املستدامة، ال سيمابشكل يساهم قطاع الثروة احليوانية و  2-

)املساواة بني  5)الصحة اجليدة والرفاه(، واهلدف  3على اجلوع(، واهلدف  )القضاء التام 2)القضاء على الفقر(،  1اهلدف 
)العمل  13)احلد من أوجه عدم املساواة(، واهلدف  10)العمل الالئق ومنو االقتصاد(، واهلدف  8اجلنسني(، واهلدف 
األمن  (1)االت عمل رئيسية: )احلياة يف الرب(. وتستعرض هذه الوثيقة املسامهات هذه يف أربعة جم 15املناخي(، واهلدف 
؛ الرفق بهصحة احليوان و  (3)النمو االقتصادي الشامل للجميع وحتسني سبل العيش؛  (2) الغذائية؛النظ م الغذائي والتغذية و 

منظمة األغذية ة من تخذاملستعرض اإلجراءات وت التحدايت والفرصالوثيقة لخص تكما املوارد الطبيعية وتغري املناخ.   (4)
والسياساتية، وتربز احلاجة إىل  الفنيةاجملاالت ذات األولوية لإلجراءات  تشري إىل، و والزراعة وغريها من أصحاب املصلحة

املعقدة  آخذة ابالعتبار التفاعالتاملتعلقة ابلثروة احليوانية،  الفنيةواإلجراءات يف السياسات  للجميع اتباع هنج كلي وشامل
 .العمل هذه ما بني جماالت املتأصلة يف

الصحية الغذائية مناطاألو األمن الغذائي والتغذية   -اثنياا

التحدايت والفرص -ألف
اآلخرين األشخاصمليارات ويواجه من اجلوع املزمن مليون شخص  800على الصعيد العاملي، يعاين أكثر من  3-

اجلوع وسوء يعزز و أخرى من سوء التغذية. واألمهات احلوامل واألطفال الصغار معرضون للخطر بوجه خاص.  أشكاالً 
العيش جيرب األسر على ما إعاقة النمو املعريف لدى األطفال واحلد من إنتاجية العمل لدى البالغني، من خالل التغذية الفقر 

 جائحةفاقم توس 1اجلوع،بعيدة عن مسار القضاء على  وقت الراهنيف ال التخطيط للمستقبل. والبلدان لبدعيش الكفاف 
 2عب.اصامل هذه 19-كوفيد

األساسيةت غذايلعديد من املل امصادرً تشكل و  اتالطاقة والربوتين كثيفةهي أغذية   احليوانية املصدرواألغذية  4-
ا كبريً ا  ميكن للقطاع أن يسهم إسهامً  لذاالبيئات، و مع جمموعة واسعة من متكيفة احليوانية الثروة أنواع وسالالت و  3.األخرى

 اجلوع وسوء التغذية حىت يف املناطق غري املالئمة إلنتاج احملاصيل.  يف القضاء على
ئة من السعراتاامل يف 17و اتينربوتالئة من ايف امل 34 نسبةبـاحليوانية  الثروةمنتجات تسهم ، الصعيد العامليعلى و  5-

توفر يف أحناء العامل  الغذائيةم نظ  الفبني املناطق.  عادالً توزيًعا ، لكن هذه املسامهة ليست موزعة النظ م الغذائية يفاحلرارية 
 مناطللتغذية واأليف كثري من األحيان دون إيالء اهتمام كاف من كلفة، ولكن سعرات حرارية منخفضة ال األشخاصلغالبية 

ضمان سالمة األغذية. أيًضا . ويف الوقت نفسه، جيب مجيعها أشكال سوء التغذيةاستشراء يؤدي إىل  ماالغذائية الصحية، 

1 report/ar/#chapeau-progress-http://www.fao.org/sdg  
2 19 and food security, technical note-FAO. 2020. COVID 
3 http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdfFAO/WHO. Guiding Principles Sustainable Healthy Diet. 2019 

http://www.fao.org/sdg-progress-report/ar/#chapeau
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf
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منظمة األغذية والزراعة ما الذي تفعله -ابء
.ملنظمة األغذية والزراعةحمور الرتكيز الرئيسي  املستدامة هومن أهداف التنمية  2إن دعم البلدان لتحقيق اهلدف  6-

، الغذائيةنظم الغذائية صحية من خالل اتساق سياسات  أمناطضمان اتباع  ضمن أمور أخرى،، من نظمةاملعمل  ويشمل
وجودة األغذية كيب ا وإاتحة البياانت عن تر  4من خالل الوجبات املدرسية، مثالً األطفال كواستهداف الفئات الضعيفة  

 6.توجيهية غذائية خطوطوضع  من أجلالبلدان  مساندةو  5،القرار اختاذدعم لالنظ م الغذائية 
ةإلقليميا ودون ةيف جمال احلد من اجلوع وسوء التغذية على املستوايت اإلقليميعملها  منظمة األغذية والزراعة وتعزز 7-

التابعة امليدانية مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، تساهم املكاتب و كما ومن خالل العمل الوثيق مع البلدان،   .ةوالقطري
 يف حتسني التغذية واألمن الغذائي. ابلتايل يف حتسني إنتاجية الثروة احليوانية و  ةمباشر للمنظمة 

من خاللالدستور واصفات الدعم يف تطبيق م ،هيئة الدستور الغذائيتقدم منظمة األغذية والزراعة، من خالل و  8-
 .ة املنشأيوانياحلمن ضمان سالمة األعالف واألغذية  لتطوير القدرات 

والسياساتية الفنيةلإلجراءات اجملالت ذات األولوية  -جيم

من الغذائيلتحسني وضعهم التغذوي واأل 7إنتاجية صغار املنتجني 2030حبلول عام أن تتضاعف ي فرتض  -9
متكينية. مبتكرة، تدعمها سياساتتربية ماد ممارسات الفجوة اإلنتاجية ابعت ردم، ميكن لثروة احليوانيةإىل ا ملواطنيهم. وابلنسبة

، هناك حاجة ماسة إىل وثيقة توافقية تقدماجيب أن تستند القرارات املستنرية إىل البياانت واألدلة العلمية. لذو  10-
الذين يعانون اجلوع وسوء  األشخاصليارات ملسامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والتغذية، ال سيما مل شامالً  اعامليً  اتقييمً 

 التغذية.

للجميع حتسني سبل العيش والنمو القتصادي الشامل -اثلثاا

التحدايت والفرص -ألف
تتناقصهذه النسبة ما زالت دقع. ويف حني املفقر حالة من المن سكان العامل يف  ئةايف امل 10يعيش حوايل  11-

جائحة ه تبسبب التباطؤ االقتصادي غري املسبوق الذي أحدث يتفاقم الفقررجح أن ي 8السنوات األخرية، يف ابستمرار 
 19.9-كوفيد
الثروة احليوانية اثلث أهم مصدر للدخل يف العامل بعد إنتاج احملاصيل والعمالة غريإمدادات تشكل سالسل و  12-

احليوانية. وميثل الثروة على سالسل قيمة يف كسب عيشهم يعتمد أكثر من مليار شخص على الصعيد العاملي، الزراعية. و 
وهم  ،مليون من فقراء العامل 600حوايل بثروة حيوانية . وحيتفظ الثروة احليوانيةمن منتجي ا كبريً ا  والرعاة جزءً  نيربّ املصغار 

4 /EN4091http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA 
5 /http://www.fao.org/nutrition/assessment/ar 
6 /guidelines/home/ar-dietary-education/food-http://www.fao.org/nutrition/nutrition

3-2 هدف التنمية املستدامة  مقصد 7
8 2019.pdf-Report-Goals-Development-Sustainable-https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The

9 -be-might-africa-saharan-sub-why-poverty-global-coronavirus-19-covid-https://blogs.worldbank.org/opendata/impact

region-hardest  

http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA4091EN/
http://www.fao.org/nutrition/assessment/ar/
http://www.fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-guidelines/home/ar/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
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األزمات عندما ال تكون للتعامل مع شائعة اهلجرة آلية تعّد و معرضون للصدمات املناخية والصدمات املرتبطة ابلنزاعات. 
  مصادر الدخل البديلة جمدية.

تدعم إنتاج احملاصيل من خاللهي االقتصادي والدخل، و صمود هي أحد األصول الالزمة لل الثروة احليوانيةو  13-
ل احلرث والنقل. كما أهنا حتفز الطلب على السلع واخلدمات األخرى وتعزز التحوّ استخدامه يف كسماد و استخدام الروث  

، ئةايف امل 50صل إىل ا يمب 2050حبلول عام  الثروة احليوانيةتوقع أن يزداد الطلب العاملي على منتجات ياالقتصادي. و 
ال صغار املنتجني ف من الفرص االقتصادية. غري أن القدرة على االستفادة من هذه الفرص ليست متساوية. امزيدً يوّلد  ما

استفادهتم من برامج ، كما أن فرص خرجاتاملم يف أسواق املدخالت أقدرة تفاوضية ضئيلة سواء يف أسواق  سوىميلكون 
على ن ما تقل فرص حصوهلا غالبً  اللوايتاحلماية االجتماعية حمدودة. وكثري من أصحاب احليازات الصغرية من النساء، 

لشباب يف الزراعة آخذة يف األسواق. كما أن مشاركة افرص دخوهلن إىل واالئتمان واملعرفة واملعلومات و ية وارد اإلنتاجامل
 . ابالعتبار السياسات والربامج الوطنيةأتخذهم ال فما جيري هتميش الرعاة ا وكثريً  التناقص.

منظمة األغذية والزراعةبه تقوم  ما الذي -ابء

وحتسني  11 10احليوانية للثروة  توجيهية وأدلة لتحسني تطوير سالسل القيمةخطوطًا  منظمة األغذية والزراعة تصدر -14
نظمة ببناء القدرات على الصعيد احمللي لتعزيز أفضل املمارسات وتيسري تبادل امل. وتقوم تهاتربيوممارسات تها صح
 املمارسات. هذه
مع العديد من الشركاء لدعم البلدان يف وضع خطط رئيسية للثروة احليوانية تقوم منظمة األغذية والزراعةتتعاون و  15-

على حتديد أهم الفرص االسرتاتيجية لالستثمار واملسامهة يف إحداث حتول مستدام يف قطاع الثروة احليوانية.
الثروةعية لصغار مريب احلماية االجتما برامجالدعم للحكومات لتوسيع نطاق  منظمة األغذية والزراعةتقدم و  16-

من خالل دعم اندماجهم صحاب احليازات الصغرية ألاإلدماج االقتصادي نظمة امل، مبن فيهم الرعاة. وتشجع احليوانية
 سالسل القيمة وتنويع مصادر دخلهم. يف

وتعمل مع اجملتمعاتومتكينهم لتوحيد الرعاة  12 نيرف الرعوياعلى مركز مع منظمة األغذية والزراعةتشرف و  -17
إىل األسواق الوطنية والدولية.ابلتايل فرص دخوهلم حتسني ممارساهتم اإلنتاجية والصحية و على الرعوية 

والسياساتية الفنيةاجملالت ذات األولوية لإلجراءات  -جيم

لزايدة االستدامة. ومن الضروري نيتاإلنتاج النبايت وسيل معوحتسني اندماجها  الثروة احليوانيةزايدة إنتاجية تربية تعّد  18-
ال متس صحة احليوان أتنفيذ سياسات فعالة ومتسقة لضمان أن تكون مكاسب اإلنتاجية والفوائد املالية النامجة عنها عادلة و 

 أو صحة اإلنسان أو االستدامة البيئية. الرفق بهو 

10 http://www.fao.org/3/ca5717en/ca5717en.pdf 
11 http://www.fao.org/3/i1103a/i1103a.pdf 
12 /hub/ar-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist

http://www.fao.org/3/ca5717en/ca5717en.pdf
http://www.fao.org/3/i1103a/i1103a.pdf
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ar/
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جيب كما  على طول سلسلة القيمة.للجميع  وشامالً كلًيا ا  لصغار املنتجني هنجً الداعمة اإلجراءات تنتهج جيب أن و  19-
ربط البحث واالبتكار ابألسواق ية و شاركتمثل نظم املشورة واإلرشاد الية، من مؤسسوتغيريات تكميلية إدراج سياسات 

 13.االئتمان والتأمنيعلى تسهيالت صول احلوضمان  احمللية
يفأصحاب احليازات الصغرية لتحسني متثيل ني رابطات املنتج وغريها منالتعاونيات ينبغي إنشاء أو تعزيز و  20-

األسواق.دخوهلم إىل ى املدخالت و عل مصوهلإمكاانت حو التفاوضية قدرهتم وحتسني عمليات صنع السياسات، 

 والرفق بهصحة احليوان  -رابعاا

التحدايت والفرص -ألف
بنحوالنامجة عنها ر عدد الوفيات البشرية يقدّ  إذمرتفع،  تهعلى صح املصدراحليوانية اإلنسان عبء أمراض إّن  21-
سائر اقتصادية خب املصدرمن غري أمراض اإلنسان احليوانية العديد من أمراض احليوان ويتسبب . مليون شخص سنوايً  2.7

طاعون لقدر اآلاثر العاملية السنوية تفمثاًل، ئة على املستوى العاملي(. ايف امل 25)يف املتوسط يف اإلنتاج احليواين فادحة 
مليار  12مليار دوالر أمريكي وأكثر من  2.1 نحوـبفيها اليت يتوطنان يف املناطق احلمى القالعية وداء اجملرتات الصغرية 

 األمراض متاحة مىتللسيطرة على ما ال تكون اللقاحات وغريها من األدوات الالزمة ا دوالر أمريكي على التوايل. وكثريً 
كانت هناك حاجة إليها.  حيثماو 

ما اض األمن الغذائي وسبل العيش للخطر. وكثريً يعرّ ما األمراض مشاركة البلدان يف التجارة الدولية، ذلك تعطل ك 22-
ضادات امليكروابت.ملقاومة امليسهم يف تطوير ما يؤدي تكثيف اإلنتاج احليواين إىل زايدة استخدام مضادات امليكروابت، 

يؤثرما حليوان، الرفق ابقد تؤدي املمارسات اهلادفة إىل زايدة رحبية اإلنتاج احليواين يف األجل القصري إىل تدهور  23-
جيعلها أكثر عرضة لألمراض. ويف العديد من البلدان، ال تنفذ سياسات ومعايري وممارسات و  مناعة احليواانت وإنتاجيتها على

 . اصحيحً ا حليوان تنفيذً الرفق اب

منظمة األغذية والزراعة ما الذي تقوم به -ابء
وبصورة مشرتكةالعاملية لصحة احليوان نظمة املعن كثب مع منظمة الصحة العاملية و  منظمة األغذية والزراعةتعمل  24-

 الواجهة البينيةعلى اتباع هنج "صحة واحدة" الذي يسعى إىل التصدي بشكل شامل لتهديدات األمراض على مستوى 
بتشجيع ودعم "منابر الصحة الواحدة" على املستوايت  منظمة األغذية والزراعةتقوم و بني احليوان واإلنسان والبيئة.  للعالقات

أصل حيواين ومعاجلة املخاطر املرتبطة ابلتفاعالت بني اإلنسان من الوطين واإلقليمي والعاملي للتصدي للتهديدات الصحية 
 لربية.والثروة احليوانية واحلياة ا

اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة طوارئالوقاية من نظام ، حيدد "إطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية"يف  -25
تدابري التخفيف القائمة على األدلة.التهديدات احملتملة لسالسل القيمة واألسواق ويعزز للحدود 

13 , D. 2018Devaux, A., Torero, M., Donovan, J., & Horton. Devaux, A., Torero, M., Donovan, J., & Horton, D. 2018

Agricultural innovation and inclusive value-chain development: a review. Journal of Agribusiness in Developing and 

.0065-2017-06-10.1108/JADEE. DOI:Emerging Economies

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres.html
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1108%2FJADEE-06-2017-0065?_sg%5B0%5D=ba3lwbHxsBipVIopiPfT1C64CVXURiAZ5ZSbHekV-XzkEQfMgEZRz5-dTIU4nGBqZgfi70vE55EyXyZdk-sIGIQdSw.Ge3e_ec64wbxfwpdFPDgWjt049_GSdDP71BA21DeZgIr_gm9UJEurfpmCX7we7fWjKrT0u_pUT6gAr4fTAE9OQ
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وتدعم 14الكبري.األمراض الرئيسية ذات التأثري  ميعجلهنج "املسار التدرجيي"  منظمة األغذية والزراعةتدعم و  -26
ا األغذية والزراعة اسرتاتيجيات متفق عليها عامليً لصحة احليوان ومنظمة ملنظمة العاملية تان بني ااملشرتك الفنيتانتان األمان

املفوضية األوروبية  انتاأماالسرتاتيجيات هذه  دعمتقوم ب، كما احلمى القالعية الصغرية وداءللسيطرة على طاعون اجملرتات 
 وبرانمج مكافحة داء املثقبيات األفريقي. داء احلمى القالعيةاملعنية مبكافحة 

ببناء 15الذرية،تقوم منظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل شعبتها املشرتكة مع الوكالة الدولية للطاقة و  -27
أنشطة يف واسعة مسامهة نظمة املتساهم و . الثروة احليوانيةتشخيص ورصد ومكافحة أمراض على قدرات البلدان األعضاء 

 احليوانية املصدرلبناء القدرات على الوقاية من األمراض  املستجدةألمن الصحي وبرامج التهديدات الوابئية العاملي لربانمج ال
 ذات األولوية والكشف عنها والتصدي هلا. 

تصميم وتنفيذ منظمة األغذية والزراعةومنظمة الصحة العاملية، تدعم صحة احليوان ملية لالعانظمة املابلتعاون مع و  28-
تطبيق ممارسات نظمة املعلى األقل. كما تدعم ا بلدً  35يف ادات امليكروابت مقاومة مضخلطر ي تصدللخطط العمل الوطنية 

 .مضادات امليكروابتاليت تدفع إىل استخدام  األمراض اهلامة اقتصادايً  ومكافحةتربية احليواانت اجليدة 
سواء. على حدّ   ومربيهاحليوان واملمارسات اليت تفيد احليواانت الرفق ابإىل حتسني  منظمة األغذية والزراعة وتدعو 29-

حليوان ورفاه اإلنسان الرفق ابالرتابط بني لتناول " الواحد الرفقنظمة هنج "املاعتمدت فقد ، "صحة واحدة"إىل أما ابلنسبة 
 والبيئة املادية واالجتماعية. 

والسياساتية الفنيةاجملالت ذات األولوية لإلجراءات  -جيم
احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين ضروري ملعاجلة النقص العاملي يف لقاحات أمراض احليوان وتقدميإّن  30-

إرشادات مناسبة وحديثة على مستوى الرعاية الصحية األولية للحيواانت.
على املستوى الوطين لتحسني الرعاية الصحية األوليةللجميع ومتسقة املة هناك حاجة إىل وضع وتنفيذ سياسة شو  31-

ستدامة. املغذائية النظم الللحيواانت وتطبيق معايري جيدة لرتبية احليواانت ورعايتها كجزء من هنج متكامل للصحة الواحدة و 
ومواجهة األمراض واآلفات منع وتوقع "يف وثيقة املناقشة والسياساتية  الفنيةلإلجراءات وترد جماالت أخرى ذات أولوية 

 .(COAG/2020/06) "العايلاحليوانية والنباتية ذات التأثري 

16املوارد الطبيعية وتغري املناخ - خامساا

 التحدايت والفرص -ألف
زراعة نسبة كبرية من املراعي، فإن سوء إدارة  تتعذرالزراعية. ويف حني  الثروة احليوانية أكرب مستخدم لألراضيتعّد  32-

ما يقرب من ثلث اإلنتاج العاملي من  الثروة احليوانيةالرعي يتسبب يف تدهور األراضي وفقدان التنوع البيولوجي. وتستهلك 

 2020/6impact animal and plant diseases and pests (COAG/-Preventing, anticipating and responding to high(.انظر 14

 (COAG/2020/6.)
15  alhiwania-https://www.iaea.org/ar/almawadie/altharwat

زيد من التفاصيلمل16

https://www.iaea.org/ar/almawadie/altharwat-alhiwania
https://www.iaea.org/ar/almawadie/altharwat-alhiwania
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 عالفمصادر هامة لأل ،الصناعية الزراعية شتقاتاألعشاب وخملفات احملاصيل وغريها من املك  اخلشائن،احلبوب، لكن 
 . ويف بعض املناطق، يدفع الطلب على األعالف توسع األراضي الصاحلة للزراعة على حساب الغاابت. أيًضا
من إمجايل انبعااثت غازات الدفيئة البشرية ئةايف امل 14.5)الدفيئة تساهم الثروة احليوانية يف انبعااثت غازات و  33-

وتعزيز تقدمي للثروة احليوانية من اآلاثر البيئية السلبية  وميكن احلدّ  املنشأ( وتستخدم كميات كبرية من املياه العذبة يف العامل.
ة احليوانية أساسية خدمات النظم اإليكولوجية ابعتماد حلول قائمة على الطبيعة وأفضل املمارسات واالبتكارات. والثرو 

 بصفة خاصة يف احللول املناخية يف الزراعة. 
األمراض. كما ميكن أن يؤثر على أمناط يلحق أضرارًا جسيمة ابإلنتاج احليواين وصحة احليوان والرفق بهميكن أن و  34-

أصعب. يهاتفشجيعل مكافحة ا مب
املسامهة يف حفظ التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويف وظائف النظام قادرة علىلثروة احليوانية او  35-

 17اإليكولوجي اهلامة. غري أن تنوع الثروة احليوانية يف تدهور مستمر.

منظمة األغذية والزراعة ما الذي تقوم به -ابء
وبروتوكوالت لتقييم اآلاثر البيئية لنظم الثروة احليوانية وحتديدتقوم منظمة األغذية والزراعة بوضع أدوات ومنهجيات  36-

والقطاع اخلاص  الثروة احليوانية ومريبببناء قدرات احلكومات نظمة املعلى الصعيد القطري. وتقوم  18أفضل املمارسات
لى التمويل املناخي عصول احليف استخدام هذه األدوات يف قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية و على ومؤسسات التمويل 

 عتماد أفضل املمارسات.الوخطط االستثمار 
عدد من مؤشرات التنمية املستدامة املتعلقة بتغري املناخ واملوارداجلهة الراعية لبدور  منظمة األغذية والزراعةتقوم و  37-

لتحسني األداء البيئي للقطاع.  الفنيةآاثر اخليارات دير وضع تقييمات وتقبالطبيعية، وهي تعزز قاعدة املعارف واألدلة 
واتفاقية اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عمليات ومسامهات  20يةسياساتإحاطات و  19ويشمل ذلك منشورات

 ."املشرتك بشأن الزراعةكورونيفيا عمل  "األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مثل 
تقدميمن خالل  21البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةمنظمة األغذية والزراعة تدعم و  -38

نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت ورصد حالة املوارد الوراثية احليوانية، مبا يف ذلك من خالل  والسياسايت الفينالدعم 
 .2-5-2وب 1-5-2ستدامة التنمية املأهداف ي مؤشر الحتساب ، الذي يتضمن بياانت املستأنسة

17 i4787e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
منوذج احملاسبة البيئية للثروة احليوانية ، TAPE(,   /tape/ar-http://www.fao.org/agroecology/tools ( اإليكولوجيةأداة تقييم أداء الزراعة  18

   /http://www.fao.org/gleam/en (GLEAM)العاملية

،i3437e.pdf-http://www.fao.org/3/a; .تقييم عاملي لالنبعااثت وفرص التخفيف من حدهتا: تناول التغري املناخي من خالل الثروة احليوانية 19

More Fuel for the Food/Feed Debate  
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2017_More_Fuel_for_the_Food_Feed.htm

20   Shaping the future of livestock /rg/publications/card/en/c/I8384ENhttp://www.fao.o Livestock and agroecology؛

http://www.fao.org/3/I8926EN/i8926en.pdf مخسة إجراءات عملية خلفض الكربون الناجم عن الثروة احليوانية
http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf

21 http://www.fao.org/3/a1404e/a1404e00.htm 

http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf
http://www.fao.org/agroecology/tools/en/
http://www.fao.org/agroecology/tools/en/
http://www.fao.org/agroecology/tools/en/
http://www.fao.org/gleam/en/
http://www.fao.org/gleam/en/
http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2017_More_Fuel_for_the_Food_Feed.htm
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I8384EN/؛
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I8384EN/؛
http://www.fao.org/3/I8926EN/i8926en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf
http://www.fao.org/3/a1404e/a1404e00.htm
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أفضل املمارسات لتحسني كفاءة القطاع والتفاعالت بني الثروةقرار وإجربة بت منظمة األغذية والزراعةتقوم و 39-
نظمة منابر للعمليات احلكومية الدولية امللتوسع واالستثمارات. وتوفر ادعم من خالل مشاريع و  احليوانية والبيئة من خالل

 ا.املصلحة املتعددين من أجل حتسني تكامل البيئة مع أهداف االستدامة األوسع نطاقً وشراكات أصحاب 

والسياساتية الفنيةاجملالت ذات األولوية لإلجراءات  -جيم
ممارساتو  فةاملكيّ  ومبادئ علم الوراثةمن خالل تنويع الدخول واملوارد الصمود جيب تعزيز قدرة صغار املنتجني على  40-

خدمات النظم اإليكولوجية اليت االعتبار أن تؤخذ بعني لثروة احليوانية اخلاصة ابسياسة الوضع عند . وجيب الصحيحةالرتبية 
 تستخدمها وتوفرها نظم إنتاج الثروة احليوانية.

للثروة احليوانيةمن األثر البيئي السليب للقطاع. وعلى وجه اخلصوص، ميكن  حلدّ يف احتسني اإلنتاجية أساسي  وإنّ  41-
.ئةايف امل 30ض االنبعااثت من القطاع بنسبة تصل إىل ياملنخفضة الكربون وزايدة مكاسب الكفاءة يف استخدام املوارد ختف

الثروة احليوانيةالستخدام وتنمية سالالت  فعاالً ا ابعتبارها هنجً ات احمللية اجملتمع الربامج القائمة علىينبغي دعم و  42-
 لتنوع البيولوجي الزراعي والطبيعياألشكال حمّسنة على حنو مستدام. وينبغي أن تكون هذه الربامج متكاملة مع إدارة 

 .األخرى
الكربون يف الرتبة احتباساملراعي املتدهورة على ترميم ميكن أن يساعد تشجيع ممارسات الرعي التجديدي و و  43-

حتسني التنوع البيولوجي ونوعية املياه، ال سيما يف نظم الرعي الواسعة النطاق. ويف الوقت ذاته ، امتصاصه فيهاوإعادة 
يف الروث ميكن استخدام و الرتبة. ضمان سالمة فقدان املغذايت واملسامهة يف  جتّنبالروث حتسني إدارة من خالل  وميكن

 والطاقة.  األحيائياهلضم الالهوائي لتوليد الغاز 
استعادةاملراعي من أجل التصدي لتغري املناخ و توفري لغاابت إلنتاج األعالف و حساب ا التوسع علىينبغي وقف و  44-

حلفاظ على األعالف البديلة واستخدامها. ابخسائر التنوع البيولوجي. وميكن حتقيق ذلك 
وسياسات مالئمة،إجراءات منسقة وحوافز للثروة احليوانية اآلاثر البيئية السلبية  خفضتتطلب احللول الرامية إىل و  45-

السوق.اليت تفرض على تدابري المبا يف ذلك األنظمة و 

واحلاجة إىل ُنهج متكاملة قايضاتالتآز واملأوجه  –ا سادسا 
: حتويل قطاع الثروة احليوانية من خالل أهدافالعاملية يستعرض تقرير منظمة األغذية والزراعة "الثروة احليوانية 46-

قطاع الثروة تفاعالت من أهداف التنمية املستدامة. و هدف قطاع الثروة احليوانية يف كل  ية مسامهةكيف   22التنمية املستدامة"،
  .اكليً و  متكامالً ا تتطلب هنجً  23جيعل إجنازها مهمة طموحةما ، معقدة احليوانية مع أهداف التنمية املستدامة

أن يؤدي إىلتحسني اإلنتاجية وميكن للتحسني اإلنتاجية.  مكمالً حتسني صحة احليوان يعّد على سبيل املثال، ف 47-
قلل استخدام املوارد ما يسبل كسب العيش. كما أن حتسني اإلنتاجية يعين زايدة الكفاءة، و  حتسني التغذية والصحة البشرية

 الطبيعية والتأثري السليب على البيئة واملناخ.

22  http://www.fao.org/3/CA1201EN/ca1201eSuggested action by the Committeen.pdf

23   9-0042-020-43016s/10.1038https://doi.org/. 2020 et al.Mehrabi  
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.مقايضات هاتستتبعو تصادمات مية املستدامة اليت تنشأ فيها التنومقاصد من أهداف عدد ا هناك أيضً غري أن  48-
حتسني الكفاءة، إىل زايدة استخدام املوارد لو ترافق ذلك مع ، حىت الثروة احليوانيةتؤدي الزايدات الكبرية يف إنتاج  قدف

؛ للثروة احليوانيةمن النمو السريع  ربنياملعوامل اإلنتاج يف البلدان النامية دون استفادة صغار ندرة ول حتوالتنافس عليها. وقد 
املدى  وميكن أن يؤدي اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية لزايدة اإلنتاج على املدى القصري إىل خفض اإلنتاجية على

 الطويل.
ال يتجزأ" تتشابك فيه األبعاد االجتماعية والبيئية أهنا "كلّ على عرَّف ت  خطة متكاملة و  2030عام  خطةت عترب و  49-

ا إجراًء مرتابطً  20لذلك، تقرتح منظمة األغذية والزراعة ا اإلطار أبكمله. ودعمً عرب واالقتصادية للتنمية املستدامة وتتقاطع 
سياسة حاجة إىل ا هناك أيضً و  24واحد.كٌل تعاجل فيه األغذية والزراعة وسبل معيشة الناس وإدارة املوارد الطبيعية على أهنا  

 التآزرأوجه ات و كيوالدينامي التعقيباتاملسامهات املتزامنة وآاثر  ن، يتناوالنيوشامل نيمتكاملللثروة احليوانية  فينوهنج 
بني أهداف التنمية املستدامة. وينبغي أن يعاجل هذا النهج األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية بطريقة متوازنة  قايضاتوامل

ر ية وييسّ واالستثمارات املستقبل يةالقرارات السياسات رشديوحمددة السياق، وأن يبين قدرة البلدان على توليد األدلة التحليلية و 
على مستوى يسر احلوار أن يو  قايضاتوامل التآزرأوجه توليد أدلة كمية بشأن  أن يدعماخلصوص، ، على وجه احلوار. وينبغي

 .تحتديد املستوايت املثلى للتدخالإىل أصحاب املصلحة املتعددين املوجه  بني السياسات
دواتاألتعزز قدرات البلدان على تطوير واستخدام أن  منظمة األغذية والزراعة علىالسياسات،  لدعم صانعيو  50-

ساعدها على توليد األدلة التحليلية يف السياق احمللي، تأن اخلطط الرئيسية للثروة احليوانية و  على غرار يةواالستثمار اتية السياس
هيئة  ،جلنة الزراعةالدولية )بني أصحاب املصلحة املتعددين يف االجتماعات احلكومية السياسايت احلوار تيسري  أن تواصلو 

جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية مثل لثروة احليوانية )املعنية ابالدولية املنتدايت ( و 25املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 (.27مركز معارف الرعويني، 26املستدامة

24 http://www.fao.org/3/I9900AR/i9900ar.pdf  
25 /http://www.fao.org/cgrfa/ar 
26 ghttp://www.livestockdialogue.or/  
27 /hub/ar-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist
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