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التحدايت - أوالً 
احليواينل االنألم -البعولةل انألم اإلنراج احمل ججججججججججججويالرم الببية ال بام احليوانية أبشججججججججججججكايف عدلدمل ظا    ل  النألم  -1

ال جججججججججناعية. اهي الدعم سجججججججججبل عيش عاا  اعاللأ عن ا شجججججججججيا    ريد انوا  النألم البياية ال ظاعية   العا .  غا ا ا  
الساعد الفقباء علت البقاء   اعناطق اهلاعتيةل احتغل ال دعا  اعناخية االركيف عد الغري اعناخ.

الكون لرغري اعناخ آاثظ عدعبم علت صجججرة اعاشجججية.  غا ميكن ان ل ثب  املد -2 علت امناط ا عباض )ع ل نسجججبة    الضجججم
حداث اعباض ال بام احليوانية اا عباض احليوانية اع ججججدظل اانرتججججاظها اإعكانية الرنب  جيالل لا طعل السججججيطبم علت الفتججججي 

هلا. ا عباض ا  ب صعوبةل ال لد عن اخلسائب اع احبة
امترلج  ال بام احليوانيجة القجدظم علت اعسجججججججججججججججانجة   احلفجاج علت الرنو  البيولوجي ااعواظن الوظاثيجة ل وجذلجة اال ظاعجة.   -3

احتروي اعباعيل ظا    ل  اعناطق احليولة للغباعي   ا ظاضجججججججججججي اكافةل علت ا  ب عن ثلل امل.ا    العا . اإ ا مت  
ة بتجججكل عسجججرداهل فننه ميكن ان السجججام   الوةائف اهلاعة للنألاه اإللكولوجيل اناظم اعغذ  ل اع يف إناظم ال بام احليواني

الكببون العضوي   ال.بةل ااحلفاج علت اعناةب الطبيعية ال ظاعية. 
شججججية. االعررب ال بام احليوانية ا رب عسججججريده ل ظاضججججي ال ظاعية اعي جججج ججججة إلنراج ا عالال ظا    ل  علف اعا -4

ئة عن ا ظاضججججججي ال ظاعية. ا  حأ ا  اع  70االغطي اعباج ااعباعي الدائغة حواي ظبد عسججججججاحة ا ظضل اهي مت ل حواي 
للبعي الرسججججبب   الدهوظ ا ظاضججججي االسججججاهم   فقدان انه   ميكن زظاعة نسججججبة  بريم عن اعباعيل فنن اإلناظم وري اعالئغة 

الرنو  البيولوجي. االغالبية العألغت عن النباات  اليت السجججججججججججججرالكاا اعاشجججججججججججججية هي عن ا عالا اخلتجججججججججججججنة )بقا  العتجججججججججججججب 
. اعد  ل ل لرم اسججريداه عا لقاظث ثلل احلبوث اعنر ة علت عسججروع العا   علف. ا  بعن اعناطقل لدفد ااحملاصججيلل

إنراج ا عالا الوسيد ا ظاضي ال احلة لل ظاعة علت حساث الغااب . 
السججغانل  االسججاهم ال بام احليوانية   انبعااث  وازا  الدفياة بتججكل عباشججبل الن م ععألغاا عن الريغوب اععوي ا  -5

ابتجججججكل وري عباشجججججب عن خاليف إنراج ا عالا )احملاصجججججيل االعلفل. االنري نألم ال بام احليوانية  غيا   بريم عن السجججججغان 
ااعنر ا  ال انولةل االسبث اعغذ     اعياه ااهلواء. 

ة ابلكاعل. االتجججججري  علت ملطا  ال بام احليوانية وري حمدنم إىل حد  بري اوري حمسجججججوسججججج   19-ا  ال ايف أتثريا   وفيد -6
اعالحألا  احلالية إىل اضجججججججطبااب  شجججججججدلدم   سجججججججالسجججججججل القيغة احليوانية إىل جانب عواملباا الوخيغة علت ا عن الغذائي 

اإىل القليججل   لااللجج  ا جرغججاعيججة اا ملر جججججججججججججججانلججة. املججد ل ني  لجج  إىل إنرججاج لل بام احليوانيججة املججل  فججاءم   بعن احلججا  
ا سر غاظا    حتسأ ا ثب البياي للقطا . 

احللول  - ا اثنيً 
عن خاليف اعرغان   لميكن احلد عن اآلاثظ البياية السججججلبية لل بام احليوانيةل االع ل  القدم خدعا  النألم اإللكولوجية -7

احللويف اافضجججججججل اعغاظسجججججججا  اا بركاظا  القائغة علت الطبيعة. االعررب ال بام احليوانية اسجججججججاسجججججججية بتجججججججكل خا    احللويف 
اعناخية   ملطا  ال ظاعة.

ا للقجدظم علت ال ججججججججججججججغون: ميكن ان لسججججججججججججججاعجد لُعجد الرنولد عن حيجل الجدخجل ااعواظن االوظاثجة انألم اإلنرجاجل عفرجاحجم  -8
علت احليواان  عن ا نوا  االسجججججججججججججال   اعيرلفة اعنر أ علت ان لكونوا املل عبضجججججججججججججة لرغري اعناخ اال جججججججججججججدعا  احلفاج
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  نقل العناصججججججب الغذائية االكرلة احليولة ااعياه   السججججججاهم النقل احليواان  ناخل النألم اإللكولوجية ال ظاعية ابينااا خبع. 
ا  شجججججكل السجججججغان احليواينل السجججججام   لرنو  البيولوجي عن خاليف ظبط النألم اإللكولوجية انقل اصجججججويف النا      ا  الضجججججم

قلبا  ربتجكل خا  للبعام  اسج.االي ية ظئيسجية إلناظم ال  عاغماااملا  الكواظث ع ل الفيضجاان  اا اكفاا. العررب الرنقل 
البياية. االُعد اخلدعا  البيطبلة اعكيفة لسبل العيش البعولة اعرنقلة ضباظم اساسية عند انرتاظ ا عباض ا ذل  ل  نم اناء 

 اعاشية اظعالة احليوان. 

لت اجه اخل جججججججججو ل ميكن خفن الكببون  الُعد حتسجججججججججأ اإلنراجية عفراحام للرد عن ا ثب السجججججججججل  للقطا . اع -9
ال بام احليوانية از نم  فاءم اسججججججريداه اعواظن عن خاليف إناظم افضججججججل علت عسججججججروع القطعان اا علت عسججججججروع الناجم عن 

احليواان  الفبنلة. اعلت سجججججججججبيل اع ايفل ميكن ان ل ني حتسجججججججججأ جونم ا عالا الاظسجججججججججا  الركاثب االوملالة االكتجججججججججف 
 إناظم اعواظن الوظاثية احليوانيةل إىل حتسجأ  فاءم اسجريداه اعبكب/ا سجر ابة لرادلدا  اعباض احليوانل ابإلضجافة إىل حتسجأ
 ئة.ا  اع 30ا ظاضي ااعياه اخفن ا نبعااث  عن القطا  بنسبة ال ل إىل 

دي ااسججججرعانم اعباعي اعردهوظمل   لاميكن ان لسججججاعد ع يف الكببون عن ال.بة عن خاليف لاظسججججا  البعي الر د -10
. اميكن القياه بذل  ك فا ظضل عد حتسجججججأ الرنو  البيولوجي اجونم اعياهل خاصجججججة   نألم البعي اعإعانم الكببون إىل 

عن طبلق العدلل ضججججججججغط البعيل اإناظم ناظا  اعغذ  ل اإنخايف ا نوا  اع برة للني.اجأ )ع ل البقوليا لل انعم الرنقل  
 ظاعة اعيرلطة ابعباعي ااحلباجة البعولةل. اميكن ل شج اظ ان اآلعن للريواان ل انعي ا شج اظ عد احملاصجيل ااعباعي )ال

 نري العلف.الان اإلجاان احلباظي ا عن  الضماالقلل 

اميكن حتسجججججأ إناظم السجججججغان   إنراج احليواان  امل.م اا احانلة اععدم علت نطاث ااسجججججدل حيل لرم ا حرفاج  -11
اإن السجججججغان وا ابعوان الغذائية ااعوان العضجججججولةل اليت العد اسجججججاسجججججية  ابحليواان    اسجججججطبال ل لر نب فقدان اعغذ  . 

اللي ججائا الفي  ئية االكيغيائية االبيولوجية لل.بة ال ججرية. اميكن اسججريداه السججغانل الكن   اعيلفا  عن اعسججا     الضججم
 اع اند ا لبانل لروليد الغاز احليوي االطاملة عن خاليف اهلضم الالهوائي.

الُعججد املف الروسججججججججججججججد   الغججااب  إلنرججاج ا عالا ااعباعي طبلقججة فعججالجة لنألم ال بام احليوانيججة ععججاكجة الغري اعنججاخ  -12
فاج علت عوان العلف البدللة ااسجججججججريداعاال اإعطاء اميكن حتقيق  ل  عن خاليف احلاعكس خسجججججججائب الرنو  البيولوجي.  

ا فضججلية عيلفا  احملاصججيل وري اعسججرغلة ابلكاعلل ااعادظ عن ا وذلةل ااعنر ا  ال انولة ال ججناعية ال ظاعيةل ااحلتججبا  
ا اليت لرم الججدااهلججا   االطرججالججبل االع ل  اإلناظم املرغعيججة للغواظن الطبيعيججة.  غججا لنبغي احلججدو عن الرججلثريا  البيايججة ل عال

ا سججججججججواث الداليةل النااة عن إزالة الغااب  اا ندم ا صججججججججطناعية   البلدان اعنر ة االسججججججججبث اعغذ   عن السججججججججغان   
 البلدان اعسروظنمل ا ل  عن خاليف الدابري سياساالية االنأليغية النفذها البلدان اعسروظنم.

 ماذا تفعل منظمة األغذية والزراعة ملساعدة البلدان  – ا اثلثً 
العغججل اعنألغججة علت الطولب اناا  اعنا يججا  اخطوط الوجيايججة لرقييم اآلاثظ البيايججة لنألم ال بام احليوانيججة احتججدلججد  -13

 ااحلو غة. 1افضل اعغاظسا 

 
منو ج احملججاسججججججججججججججبججة البيايججة لل بام احليوانيجة  ا ؛  /http://www.fao.org/agroecology/toolsانام القييم اناء ال ظاعججة اإللكولوجيججةعنألغججة ا وججذلججة اال ظاعججة.    1

 ااخلطوط الروجيايجة الطوعيجة بتجججججججججججججججلن احلو غجة البشججججججججججججججيجدم حليجازم ا ظاضججججججججججججججي اع جججججججججججججججالجد ا نجا  االغجااب    ؛/:arwww.fao.org/gleam//http/  العجاعيجة
/arguidelines/-http://www.fao.org/tenure/voluntary  

http://www.fao.org/agroecology/tools/
http://www.fao.org/gleam/ar/؛
http://www.fao.org/gleam/ar/؛
http://www.fao.org/gleam/ar/؛
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/ar/
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االعغل اعنألغة علت بناء ملدظا  احلكوعا ل اعبيب اعاشجيةل االقطا  اخلا ل اع سجسجا  الرغوللل  سجريداه هذه  - 14
اكبن الوطنية  نبعااث  وازا  الدفياةل االوصججججججججويف إىل متولل ا نتججججججججطة اعرعلقة ابعناخل إعدان ملوائم ا ناا  اا سججججججججاليب    

حلو غة البشججيدم. التججغل  ل  عتججاظلد عد البن  الدايل ااع سججسججة اعالية اخطط ا سججر غاظل  عرغان افضججل اعغاظسججا  اا 
الداليةل اال ججنداث الداي للرنغية ال ظاعيةل ا ذل  بنو  الرنغية الوطنية.  غا الدعم اعنألغة اع اظعأ   الطبيق لاظسججا  الببية 

 خبع لنقل الركنولوجيا االبانيف اععلوعا .  ا ساليب ا  احليواان  اكيدم عن خاليف بباعي عداظ  اع اظعأ احلقليةل ا 

االعغل اعنألغة علت الع ل  ملاعدم اععاظا اا نلة عن خاليف اضججججججد القييغا  خط ا سججججججا  االقييم آاثظ اخلياظا   -15
االكن   ل3اإحاطا  السجججججياسجججججا  ل2الرقنية لررسجججججأ ا ناء البياي للقطا . التجججججغل  ل  اعنتجججججوظا  اعسجججججانا      الضجججججم

عغليا  اهلياة احلكوعية الدالية اععنية برغري اعناخ ااالفاملية ا عم اعرردم اإلطاظلة بتججججججججججججججلن الغري اعناخل ع ل عغل  وظانيفيا 
 اعت.  بتلن ال ظاعة.  غا النسق اعنألغة عغل عب   ععاظا البعولأ. 

لررسجججأ الرفاعال  بأ ال بام احليوانية االبياة عن االقوه اعنألغة بر ببة افضجججل اعغاظسجججا  االررقق عن صجججرراا   -16
خاليف اعتجاظلد انعم الروسجد اا سجر غاظا . التجغل  ل  اعتجاظلد اعغولة عن الررالف اععا ابعناخ ااهلواء النقيل اعبفق 

 البياة العاعيةل اال نداث ا خضب للغناخل االبن  الدايل ااعفوضية ا اظابية.

اعنألغجةل ابلرعجاان عد اعنألغجة العجاعيجة ل ججججججججججججججرجة احليوان اعنألغجة ال ججججججججججججججرجة العجاعيجة االو جالجة الجداليجة للطجاملجة الجذظلة  اال لجد   - 17
كافرجة ا عباض احليوانيجة  ا  ا نيجة ا ملر ججججججججججججججانلةل االقضججججججججججججججاء علياا  اببانعي ا عم اعررجدم للبياجةل بباعي ااسجججججججججججججج.االي يجا  ع 

كافرة عبض احلغت القالعيةل اا سجججججج.االي ية العاعية للقضججججججاء علت طاعون امل.ا   ااسججججججرا ججججججاهلال ع ل ا سجججججج.االي ية العاعية ع 
ال ججججججججججججججغريمل اببانعي عكججافرججة ال.لبججانوزاعججا   افبلقيججال اا عباض ا خبع اليت النرقججل عن طبلق احليواان  اا وججذلججةل اا عباض  

 الربلة االنألاه البيايل ا ذل  عقااعة عضانا  اعيكبااب .  ال ظا    ل  الرفاعال  بأ اإلنسان ااحليوان ااحليام  الناشاة حدل م 

لعقد ا جرغاعا  للعغليا  احلكوعية الدالية االتجججججججججبا ا  بأ اصجججججججججراث اع جججججججججلرة    4االوفب اعنألغة عن جججججججججا  -18
ال ع ل ا عن الغذائي االرغذاي اسجججبل العيش االنغو اعرعدنلن لررسجججأ الكاعل البياة عد اهداا ا سجججرداعة ا اسجججد نطاملم 

  ا ملر اني اصرة احليوان اظعالره اال رة العاعة  ا  ال لة.

 تاالستنتاجا - ا رابعً 

الرطلب احللويف للرد عن اآلاثظ السجججلبية لل بام احليوانية إجباءا  عنسجججقة احواف  اسجججياسجججا  عالئغةل ظا    ل   -19
الردابري الرنأليغية االدابري ا سجواث. االضجطلد اعنألغة بداظ ظئيسجي   عغلية الرنسجيق هذهل بينغا الدعم الروازن الضجباظي عد 

اعنألغة   اضجد فبلد لرقدم الدعم اعالئم للبلدان لضجغان ملدظ ا علت النفيذ سجياسجا ا  ا بعان ا خبع لالسجرداعة.  غا ان 
 الوائراا اإنفا ها.

 
عن الوملون للغناملتجججججججججة بتجججججججججلن   اع لد ؛ i3437e.pdf-http://www.fao.org/3/a  عنألغة ا وذلة اال ظاعة. الناايف الرغري اعناخي عن خاليف ال بام احليوانية 2

 http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2017_More_Fuel_for_the_Food_Feed.htmlا وذلة/العلف
ال بام احليوانية  ؛ /http://www.fao.org/publications/card/en/c/I8384EN التججججججججججججججكيل عسججججججججججججججرقبل ال بام احليوانية.  2018. عنألغة ا وذلة اال ظاعة 3

الجج ظاعججيجججججججة احلججيججوانججيجججججججة    ؛ http://www.fao.org/3/I8926EN/i8926en.pdfااإللججكججولججوجججيجججججججا  الجج ججبام  عججن  الججنجججججججاجججم  الججكججببججون  خلججفججن  عججغججلججيجججججججة  إجججباءا  
 http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf 
ي العاعيل اجدايف ا عغايف علت سجججججججبيل اع ايف: راعة العغل الفنية احلكوعية الدالية اععنية ابعواظن الوظاثية احليوانية ل وذلة اال ظاعةل اكنة ا عن الغذائ 4

  ال ظاعةل عب   ععاظا البعولأل اجمغوعة   العاعي بتججججججلن ال بام احليوانية اعسججججججرداعةل االتججججججبا ة العاعية عن اجل ال.بةل ااإلطاظ العاعي بتججججججلن ندظم اعياه
 العغل اععنية ابلغااب  االنألم ال ظاعية اعيرلطة ابلغااب  ااعباعي   ا ظاضي اكافة الرابعة لل نة الغااب . 

http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf؛
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.html
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

