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 الزراعة جلنة

 الدورة الثالثة والعشرون

 1121 أيار/مايو 12-12، روما

 احليوانية للثروة املستدامة للتنمية دعمًا املصلحة أصحاب بني للحوار املتاحة اخليارات

    

 املوجز التنفيذي
 

مة إلقامة حوار يف خيارات مالئلبحث إىل منظمة األغذية والزراعة لقدَّم من جلنة الزراعة تطّور طلب ُمتصف هذه الوثيقة كيف 

يف تحّول إىل عملية تشاركية ترّكز على التوّصل إىل توافق   بني أصحاب الشأن دعمًا للتنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية، ف

وة واإلجراءات اجلماعيقة التاليقة بفقدس  سقني ك قاءة امقتملدام املقوارد يف قطقاع الثقر          ،يف القطاع بني أصحاب الشأن آلراءا

احليوانية لدعم مبل كسب العيش، واألمن الغذائي يف األجل الطويل، والنمو االقتصادي، مع صون النتائج األخرى يف جمقال  

 .ة والصحة العامة يف الوقت ذاتهالبيئ
 

منو الطلقب علقى    أنإىل م فوم " مة لقطاع الثروة احليوانيةاملستدا العاملي املساند للتنمية جدول األعمال"الوثيقة بعنوان وتستند 

هذا  تلبيةوميتوّجب . مكان العاملعدد فيما يتواصل منو املداخيل و ،املنتجات احليوانية موس يستمر على األرجح طيلة عقود

االمقتجابة إىل تغّيقر املنقا ،     فضاًل عن ضقرورة النمو يف الطلب يف ظّل قاعدة حمدودة، ومتناقصة أحيانًا، من املوارد الطبيعية، 

يقرتح جدول األعمال العاملي إدخال تغيريات على املمارمات من خالل  وهلذه الغاية،. لتكّيف مع آثاره وخت ي فاعلى صعيد ا

من شأنفا أن ت ضي تغيريات مؤمساتية ومياماتية، ومن خالل البحوث والتنمية، وبناء القدرات واالمتثمارات املصاحبة اليت 

ض كثافة االنبعاث، مع توفري منافع اجتماعية، واقتصقادية، وصقحية    ية، وإىل خاملوارد الطبيع امتملدامك اءة إىل مكامب يف 

ع أهدافه، وجماالت الرتكيز فيه، ونو الذين يوافقون على لعاملي م توح جلميع أصحاب الشأنوجدول األعمال ا. يف الوقت ذاته

املوارد، وتبادل التكنولوجيا، وبناء الققدرات،  ، مبا يف ذلك تقامم املعلومات، ووضع قيامات، وتقييم اليت يّتملذهااإلجراءات 

على أن امليزة النسبية اليت يّتسم بفا جدول األعمال  ويتّ   أصحاب الشأن. و ليل السيامات وتطويرها، والتواصل، واإلرشاد

علقى  د مقن تقأثريه   العاملي تكمن يف تعزيز الشراكة، والت اعل، وإجراءات تواف  اآلراء مبا حيول دون ازدواجية اجلفود، ويزيق 

 .جداول أعمال البحوث والتنمية
 

للتنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية كمحّ ز  الءمة جدول األعمال العاملي دعمًاوُيطلب إىل اللجنة إعطاء التوجيفات بشأن م

  .املتعّددة األطراسيف هذه املبادرة  األغذية والزراعةمشاركة منظمة  ومستوى ن أداء هذا القطاع، وبشأن طبيعةلتحّس
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من قبل اللجنة

 :ُيرجى من اللجنة  

 إمتعراض طبيعة جدول األعمال العاملي، ونطاقه الوامع، وتركيزه املواضيعي . 

  األغذيقة  جدول األعمقال العقاملي، و ديقد مسقتوى مشقاركة منظمقة        يف إطارإمتعراض خطوط العمل العريضة املتوّخاة

 :وُيطلب إىل اللجنة إعطاء التوجيفات على وجه اخلصوص حول املسائل التالية. ةوالزراع

 لقطقاع الثقروة احليوانيقة    تعددة األطراس واإلجراءات املقرتحقة دعمقًا للتنميقة املسقتدامة    شاورات املمالءمة امل ( أ)

بتشجيع البلقدان   لتح يز  سني معجَّل ومستفدس ألداء قطاع الثروة احليوانية، واقرتاح األمانة ذات الصلة

مسقاهمة ملمومقة يف مبقادرة    ول األعمال العاملي ودعمه، وباعتبار هقذه العمليقة   األعضاء على التعاون مع جد

02+من قبيل مؤمتر ريو)ختضري االقتصاد من خالل الزراعة، والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة 
  ؛(1

جقدول األعمقال    والقيت يلحظفقا  ، ألصقحاب الشقأن   ااملّت ق  عليفق   اتساق األولويات املواضقيعية والنشقاطات   ( ب)

 العاملي؛

يف هقذه املبقادرة املتعقددة األطقراس، واالضقطالع بقدور أمانتفقا عنقد          األمامقية نظمة املمشاركة على  تأكيدال (ج)

 الضرورة، ضمن خمّصصات امليزانية املتّ   عليفا؛ 

ي يف جقدول األعمقال العقاملي، وحقول أ     حملقرز رفقع تقريقر حقول التققّدم ا    األملوب الذي متعتمده األمانة ل (د)

 ؛إىل اللجنة يف دورتفا التالية ،متطّلبات إلجراء حكومي دولي ذات الصلة

إحالة قرار إنشاء هيئة فرعية للجنة الزراعة تكون معنية مبسائل مّتصلة بقطاع الثروة احليوانيقة حتقى ذلقك     (ه)

 .احلني

 

 لوثيقة إىلميكن توجيه أي امت سارات عن مضمون هذه ا

Henning Steinfeld 

 رئيس فرع معلومات الثروة احليوانية، و ليل ميامات القطاع

 +39-0657054751: هاتف

 

 

  

                                                      
1
  (02+ريو)مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    
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 معلومات أساسية -أواًل
 

احليوانيقة يف  الدور اجلوهري الذي تؤديه الثروة  أعادت جلنة الزراعة التأكيد، يف دورتفا الثانية والعشرين، على -1

التحليل القطاعي، وتقديم عمليات وطلبت مواصلة . بل كسب العيش، على الصعيدين العاملي والوطيناألمن الغذائي وم

. (زيادة اإلنتاج احليقواني املسقتدام  )اهلدس االمرتاتيجي باء  يف إطارالدعم السياماتي واملؤمساتي إىل البلدان األعضاء، 

واالقتصقادية،   قع خيّوهلقا معاجلقة القضقايا االجتماعيقة،    ، ضمن قدرتفا وواليتفا، هي يف مواملنظمةوأّكدت اللجنة أن 

بصقورة   املنظمقة واّت قت اللجنة على أن تشقر   . بصورة متوازنة وشاملة، والتسويات املرافقة هلذا القطاع والبيئية املعّقدة

يقف أهقداس   ناشطة يف املشاورات ملواصلة احلوار العاملي مع جمموعة وامعة من األطقراس املتعقددة بفقدس توضقيح تعر    

وأّجلت اللجنة أي مناقشات إضافية حول اققرتاح إنشقاء هيئقة    . القطاع لتحديد مسائل متصلة بإجراءات حكومية دولية

 . التالية ، إىل دورتفافرعية، أو جمموعة عمل خمّصصة معنية بالثروة احليوانية

 

 التقّدم احملقَّق حتى اآلن- ثانيًا

 

يف األوىل موعقة مقن املنتقديات، مبقا فيفقا مشقاورتني عقامليتني، ُعققدت         مشقاورات مقن خقالل جم    املنظمةأقامت - 0

وقد ضّمت هقذه املشقاورات جمموعقات    . يف تايلند 0211كانون األول /يف الربازيل، واألخرى يف ديسمرب 0211أيار /مايو

اجملتمقع   ومنظمقات  القطقاع اخلقاص،  خمتل ة من أصحاب الشأن، ومشلت حكومات معنية، ومنظمات أطراس فاعلة يف 

منظمقة األغذيقة   )املدني ومنظمقات غقري حكوميقة، وأومقاط أكادمييقة، ومنظمقات مقوث، ومنظمقات حكوميقة دوليقة           

اجتماعات مع أصحاب شأن خمتل ني حول وضع  املنظمةوكذلك، نّظمت (. اال اد األفريقيوالبنك الدولي، ووالزراعة، 

نوع احليوان، وتوافر العلف، ب متصلة ة، والرف  باحليوان، ومسائلالبيئ-قيامات مالئمة متصلة بقضايا الثروة احليوانية

املعلومات للمشاورات  هذه االجتماعات صحاب احليازات الصغرية، وقد وّفرتأوإنتاج الدواجن لدى واجلودة والسالمة، 

  . العاملية

 

، وتطقوير أشقكال   اجلماعي عملصحاب الشأن، والمتكشاس جماالت اليف جفودها للتشاور مع أ املنظمةوملساعدة - 3

مويسرا وهولندا، إىل تقوفري القدعم مقن خقالل صقندوق       همامالئمة ملشاركة أصحاب شأن متعدّدين، بادر بلدان عضوان، 

امتئماني متعدد اجلفات املاحنة، يف حني أن أصحاب شأن آخرين ماهموا عن طريق  تقوفري منشق ت، ومقواد، ومقوارد      

وتوّصل أصحاب الشقأن القذين   . اآلراء الذي مّت التوّصل إليه يف املشاورات اآلن ة الذكرويعرض املرف  ألف لتواف  . بشرية

يف اإلجقراءات  شاركوا يف املشاورات إىل ات اق حول النطاق واملسائل اجلوهرية، وطبيعة املشقاركة، والنشقاطات الرئيسقية    

، امُلشقار إليقه   "مية املستدامة لقطاع الثروة احليوانيةجدول األعمال العاملي دعمًا للتن"يف  وهم يعتزمون املشاركة. اجلماعية

 .7  ألف أدناه، بدءًا من ال قرة يف املرف
 

ساعد املنظمة على إجناز مفمتفا من خقالل تعزيقز التق زر بقني     تيف جدول األعمال العاملي لن  املنظمة مشاركةوإن - 4

وضقع آليقات فعالقة    ( 1) :ب، إمنا أيضقًا مقن خقالل   أقسامفا ال نية، وترميخ ميزاتفا النسبية، ووظائف خدماتفا فحس

؛ املنظمقة يف عمليقات   بشقكل ناشقح حاليقاً   يشقاركون  ال لبناء التحال ات واحلوار مقع أصقحاب الشقأن يف القطقاع القذين      
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تقوفري املعلومقات للعمليقات    ( 3)؛ املقذكورين صقحاب الشقأن   نفقج جديقدة مقع أ    ، وجتربةتطويعفاتقامم املعارس و (0)

أّمقا القروابح املباشقرة    . فقا نية، وتوجيه هذه العمليات، وإثرائحول تنمية قطاع الثروة احليوا املنظمةدولية يف احلكومية ال

من خالل تنسي  إجراءات أصقحاب الشقأن علقى حنقو      ،اليت يلحظفا جدول األعمال العاملي للربجمة اإلقليمية والقطرية

.  يقة ترمقيخ وظقائف املنظمقة املعياريقة يف العمقل امليقداني       كي عيد الالمركزي، ففي تشكل أمثلة علقى متمامك على الص

يف قطاع الثروة احليوانية، وبشقكل   املنظمةمامية أخرى تقوم بفا أمفمة مع برامج  ت اعالتكذلك، من الضروري تعزيز 

ت اعقل  التصل بامل املنظمةإضافة إىل عمل  ،، وخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية"واحدة صحة"مبادرة خاص 

  .الت اعالت، والبناء على هذه املساواة بني اجلنسنيو بني احملاصيل والثروة احليوانية

 

 التوجيهات املطلوبة- ثالثًا

 

الوامقع،   يعة جدول األعمال العاملي، ونطاققه ض طبأن تستعرجلنة الزراعة  ُيرجى منامتنادًا إىل الوصف أدناه، - 5

وأن ض خطوط العمل العريضة املتوخاة يف إطقار جقدول األعمقال العقاملي،     منفا أن تستعر ُيرجىكما . وتركيزه املواضيعي

، على الرغم املنظمةيس رهنًا مبشاركة  أن عمل جدول األعمال العاملي لوجتدر اإلشارة إىل. املنظمةمستوى مشاركة   ّدد

 .ين، وتوفري منصة منامبة لهال من أن املنظمة اضّطلعت بدور جوهري يف وضعه من حيث التنسي ، والدعم 

 

 :وُيطلب إىل اللجنة، على وجه اخلصوص، إعطاء التوجيفات بشأن املسائل التالية- 6

 
دعمقًا للتنميقة املسقتدامة لقطقاع      واإلجراءات امُلقَتَرحقة ، ألصحاب الشأن ة األطراساملتعّددشاورات املمالءمة  (أ)

فدس ألداء قطاع الثروة احليوانية، واقرتاح األمانة ذات الثروة احليوانية بفدس   يز  سني معجَّل ومست

اعتبقار العمليقة   بتشجيع البلدان األعضاء على التعقاون مقع جقدول األعمقال العقاملي ودعمقه، وعلقى        الصلة 

مساهمة ملمومة يف مبادرة ختضري االقتصاد من خالل الزراعقة، والعمليقات احلكوميقة الدوليقة ذات الصقلة      

 ؛ (02+من قبيل مؤمتر ريو)

اتساق األولويات والنشاطات املواضقيعية املت ق  عليفقا ألصقحاب الشقأن، والقيت يلحظفقا جقدول األعمقال           (ب)

 العاملي؛

املركزيقة يف هقذه املبقادرة املتعقددة األطقراس، واالضقطالع بقدور أمانتفقا عنقد           املنظمقة التأكيد على مشاركة  (ج)

 الضرورة، ضمن خمّصصات امليزانية املتّ   عليفا؛

ي متطّلبات يف جدول األعمال العاملي، وحول أ تقرير حول التقّدم احملرزلرفع األملوب الذي متعتمده األمانة  (د)

 ؛إلجراء حكومي دولي ذات صلة إىل اللجنة يف دورتفا التالية

لقك  حتقى ذ إحالة قرار إنشاء هيئة فرعية للجنة الزراعة تكون معنية مبسائل مّتصلة بقطاع الثروة احليوانية  (ه)

 .احلني
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 جدول األعمال العاملي دعمًا للتنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية- املرفق ألف

 

ومن املتوقَّقع أن يقتّم   . يلمّلص النص التالي جدول األعمال العاملي دعمًا للتنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية- 7

 .0210إطالق جدول األعمال قبل نفاية عام 

 

اّت   أصحاب الشأن على م فوم أن منو الطلب على املنتجات احليوانية موس يستمر علقى األرجقح طيلقة     وقد- 8

ومقيتوّجب تلبيقة هقذا النمقو يف الطلقب يف ظقّل قاعقدة حمقدودة،         . مقكان العقامل  عدد عقود فيما يتواصل منو املداخيل و

ة إىل تغّيقر املنقا ، علقى صقعيد التكّيقف مقع آثقاره        االمقتجاب  فضاًل عن ضقرورة ومتناقصة أحيانًا، من املوارد الطبيعية، 

كمقا أن  . وكذلك، ميثل هذا النمو فرصة للتنمية االجتماعية واالقتصقادية مقوس تسقت يد منفقا بلقدان عديقدة      . وخت ي فا

 علىعالوة الثروة احليوانية توّفر الكثري من ال رص اليت ينبغي اقتناصفا لتعزيز األمن الغذائي ودعم مبل كسب العيش، 

كذلك من الضقروري اإلققرار باململقاطر واملنقافع الناشقئة عقن الصقحة        . أنفا تّتسم ببعد ثقايف مفم جيب أخذه يف االعتبار

 .  قطاع الثروة احليوانية، ومعاجلتفا العامة يف جمال تنمية

 

تحقيق   بة واّت   أصحاب الشأن على ضرورة اختقاذ إجقراءات شقاملة وطارئقة للسقماح لقطقاع الثقروة احليوانيق        - 9

من األهداس االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والصحية، وقّرروا وضع جدول عقاملي لععمقال دعمقًا     متنوعة جمموعة

ومن شأن جدول األعمال العاملي هذا أن يواجه التحديات اليت تطرحفا املقوارد  . للتنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية

، وامليقاه،  يضاوقد مّت  ديد األر. ىل  سني ك اءة امتملدامفالثروة احليوانية، وأن يفدس إملي لالطبيعية يف القطاع العا

 .كمجال الرتكيز األّول واألماميواملغّذيات 

 

وحّدد اصحاب الشأن مسقألة امقتملدام مقوارد قطقاع الثقروة احليوانيقة مقن بقني الشقواغل الرئيسقية الواجقب            - 12

، وامليقاه،  يضق اروة احليوانية تتنافس مقع امقتملدامات غذائيقة وغقري غذائيقة لعر     فالث. معاجلتفا بصورة شاملة وعاجلة

على حنو كبري، بصورة مباشرة من خالل املراعقي، وبصقورة    يضاكما أن الثروة احليوانية تستملدم األر. ومغذّيات الرتبة

احليوانية مكّونًا مفمًا من  ل الثروةكذلك، متث. اضي الزراعيةغري مباشرة من خالل طلبفا للعلف الذي يتّم إنتاجه يف األر

علقى الغطقاء النبقاتي والرتبقة، ومقن خقالل        مكّونات دورات املياه، وتؤثر على توافر املياه من خالل ما ترتكقه مقن وققع   

وهي تقؤثر أيضقًا علقى نوعيقة امليقاه، وتقؤدي دورًا        .اخلدمات اململتل ةامتملدام املياه لّري حماصيل العلف، والشرب، و

. من خالل إدارة الن ايات وحماصيل العلقف ( النيرتوجني، وال وم ور، وغريها) توازن املغذيات العاملية واحمللية بارزًا يف

كما أنفا تشكل مصدرًا مفمقًا النبعاثقات    .وتؤثر الثروة احليوانية على التنّوع البيولوجي، ال ميما من خالل تغيري املوائل

ن إنتقاج العلقف   عق  ةالناجتق  األكاميد األزوتيةت اجملرتة واململّل ات احليوانية، وشكل غاز امليثان من احليوانايف الغاز، 

والسماد احليواني، وثاني أكسيد الكربون من خالل امتملدام األراضي ذات الصلة بالثروة احليوانيقة، وتغقيري امقتملدام    

عة النطقاق والقائمقة علقى األراضقي،     وتتحّمل نظم الثروة احليوانية بصورة خاصة، وال ميما نظم اإلنتاج الوامق . األراضي

 .تبعات تغري املنا 
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: وات   أصحاب الشأن على بعض االعتبارات الرئيسية اليت ترّكز على امتملدام موارد قطاع الثقروة احليوانيقة  - 11

 أقل ك اءة منأراضي احملاصيل، هي يف طبيعتفا  منمالمل األغذية احليوانية، خاصة لدى امتملدامفا العلف إن ( 1)

يعّققد تنظقيم املقوارد     وامع النطقاق يف منقاط  نائيقة، ّ قا    غالبًا ما يتّم اإلنتاج احليواني ال( 0)مالمل األغذية النباتية؛ 

غالبًا مقا يكقون اإلنتقاج احليقواني     ( 3)الطبيعية وامتملدامفا حني يتعّطل عمل آليات الوصول التقليدية إىل هذه املوارد؛ 

مع ما يستتبعفا مقن خمقاطر تلقّوث     ،يه الداعمة، ّ ا يتيح ظفور جتّمعات وتركيز جغرايفاملكّثف معزواًل عن قاعدة أراض

 .وتظفر هذه امليزات يف التحديات اليت يطرحفا امتملدام املوارد اخلاصة بالثروة احليوانية. البيئة

 

الرتكيقز فيقه،    أهدافقه، وجمقاالت   صحاب الشأن الذين يوافقون علقى ال م توحًا جلميع أوميكون جدول األعم- 10

ع اإلجققراءات الققيت يّتملققذها، مبققا يف ذلققك تقامققم املعلومققات، ووضققع قيامققات مالئمققة، وتقيققيم املققوارد، وتبققادل  ونققو

شّدد أصقحاب الشقأن القذين    يو. لسيامات ووضعفا، ونشاطات التواصل واإلرشادالتكنولوجيا، وبناء القدرات، و ليل ا

ما بني أصحاب الشأن إلحداث تغيري يف املمارمات، ّ قا   يف التعاوناملتأتية عن شاركوا يف املشاورات على القيمة املضافة 

ك اءة امتملدام املوارد الطبيعية، مع توفري منافع اجتماعيقة، واقتصقادية، وصقحية    على صعيد موس يؤدي إىل مكامب 

 .يف الوقت ذاته

 

   أصحاب الشأن على إدراج ك اءة امتملدام املوارد الطبيعية يف قطقاع الثقروة احليوانيقة، مبقا يشقمل نظقم       واّت- 13

وُتعقّرس ك قاءة امقتملدام الثقروة     . اإلنتاج كافة ومالمل القيمقة بأكملقفا، كمجقال تركيقز مواضقيعي يف جقدول األعمقال       

ة، وموارد أخرى ضرورية إلنتقاج منقتج معقّين مقن الثقروة      ، واملياه، واملغذيات، والطاقيضااحليوانية على أنفا كمية األر

احليوانية؛ وهذا يشمل أيضًا كثافة انبعاث غازات االحتباس احلراري، أي كمية الغازات املناخية املنبعثة يف كّل وحقدة  

إعقادة  "، و"ةمّد ال جوة على صعيد الك اء"ويتناول جدول األعمال أمامًا ثالثة جماالت تركيز، ال ميما . من اململرجات

يف كّل جمال تركيز مقن   املعتمد وميملتلف التشديد النسيب والنفج". باجتاه مستوى ص ر من التصريف"، و"قيمة املراعي

 . منطقة إىل أخرى
 

 قي  مكامب كبرية على صعيد ك اءة امتملدام مّد ال جوة على صعيد الك اءة يقرتح جمال الرتكيز  ( أ)

رس القائمة لسّد ال جوة بقني معقدالت الك قاءة املمكنقة واملعقدالت      املوارد من خالل توميع نطاق املعا

ملكامب  اهلامش األعلى ويف حني موس تستمر احلدود التكنولوجية يف التوّمع باجتاه. احملقَّقة فعاًل

 كنة يف الك اءة، ما زال العديد من املنتجني يطبقون  ارمات غالبًا ما تكون غري ك وءة علقى حنقو   

لقذا، ُوضقع   . ، ميكن تقليص اخلسارات واململل ات يف ملسلة األغذية بصقورة ملحوظقة  وكذلك. كبري

جدول األعمال للرتكيز على مالمل السلع ونظم اإلنتاج اليت تكون فيفا فجوة الك قاءة كقبرية جقدًا،    

لالمتمرار مقن الناحيقة    ًا من الناحية التكنولوجية، وقاباًلوحيث يكون  سني التكنولوجيات جمدي

كما أن دمج اإلنتاج الصغري احلجقم واجملقدي يف مالمقل القيمقة ققد ي ضقي إىل منقافع        . تصاديةاالق

، ضقمن  ومن املتوقع أن تؤدي الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والتعاونيات. اجتماعية إضافية

 . دورًا حموريًا يف نقل التكنولوجيا وتكيي فا جفات أخرى،
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إىل أن اإلهمقال املستشقري ألراضقي املراعقي ميثقل فرصقة        املراعقي  يمقة إعقادة ق ويشري جمال الرتكيز  (ب)

 ملناط  اهلامشقية، ويف مسقتوى متقدن    يف انتشار وامع لل قر يف العديد من اويظفر هذا اإلهمال . ضائعة

من إنتاجية األراضي والثروة احليوانية، والتدهور الوامقع النطقاق لعراضقي، وللميقاه ومقوارد التنقّوع       

وإذا ما مّتت إدارة املراعقي علقى حنقو مالئقم، ومتكينفقا مبوجقب تغقيريات مؤمسقاتية         . البيولوجي

احتجقاز الكربقون، ويايقة     لحوظة وعديقدة مقن حيقث املقوارد بشقكل     ومياماتية، قد توّفر منافع م

كما أن متويقل  . اخلدمات املائية وتوفريها، وياية التنّوع البيولوجي على الصعيدين احمللي والعاملي

ربح األشملاص ونظم اإلنتاج مات البيئية، قد يكون حموريًا لربون، وأشكااًل أخرى من السداد للملدالك

أّمقا التغقيري املؤمسقاتي، مبقا يف     . رفع مستوى اإلنتاجية وتعزيز مبل كسب العيشتفدس إىل  ب رص

لقة الغابقات   خل ض االنبعاثات النامجة عن إزا ذلك آليات متويل جديدة من نوع برنامج األمم املتحدة

    . امُلنشأة خصيصًا للمراعي، فقد يكون أماميًا إلطالق هذه الطاقةيف البلدان النامية  2وتدهورها

إىل إعادة تدوير املغقذيات والطاققة املوجقودة     باجتاه مستوى ص ر من التصريفويفدس جمال الرتكيز  (ج)

وال حيقّول  . نيقة للثقروة احليوا  يف السماد احليواني وامرتجاعفا، وخباصة من تشغيل كثيف وحمدود

يف املائقة مقن    92و 52من املغذيات والطاقة، يف حني أنه يتم رمي وفقدان ما بني  احليوان موى جزء

 وانبعاثقات غقازات   يف املائة من الطاقة يف البيئة، ّ ا يؤدي إىل تركيز املغذيات 32ات، وحواىل املغذّي

د تقدويرها، ففقي تسقاعد علقى دمقج مكّونقات الزراعقة يف        أّما املغذيات اليت ُيعقا  االحتباس احلراري

جمالي احملاصيل والثروة احليوانية، وزيادة خصوبة الرتبة وإنتاجيقة النباتقات، وامقتبدال األ قدة     

و ّل حمّل الوقود  االحتباس احلراري غازاتوتساهم الطاقة املسرتجعة يف خ ض انبعاثات . املعدنية

ل خطقوط العمقل العريضقة التملطققيح املكقاني ميقث توّلقد فرصققًا       نققاوومقن املققرتح أن تت  . ح قوري ألا

 .وهياكل احلوافزالمتملدام اململل ات احليوانية يف احملاصيل، ولتعزيز السيامات العامة 

 

ولغاية  ديد مسار التغيري باجتاه تعزيز االمتدامة، ميكن جتميع املقدخالت يف اإلنتقاج احليقواني علقى حنقو      - 14

وتشقمل هقذه األخقرية العمقل، ورأس املقال، والبنيقة       . املدخالت من فعل اإلنسانت املوارد الطبيعية ومالئم ضمن مدخال

، وامليقاه، واهلقواء، واملغقذيات،    يضق ااألر أّمقا املقوارد الطبيعيقة فتضقمّ    . التحتية، وبشكل خقاص املعرفقة والتكنولوجيقا   

إحالل املدخالت من فعل اإلنسان حمقّل مقدخالت املقوارد    وميكن أن تتعّزز االمتدامة عرب . والطاقة، والتنّوع البيولوجي

ونتيجقة لقذلك،   . الطبيعية، ّ ا يتيح امتملدام قدر أقّل من هذه املوارد الطبيعية لكمية أو لقيمقة معّينقة مقن اململرجقات    

 . يتحول اإلنتاج احليواني إىل عملية تستملدم املعارس بكثافة أكرب واملوارد الطبيعية بكثافة أدنى

 

 ك اءة امتملدام املوارد الطبيعيقة املبقدأ الرئيسقي القذي     ت ضي إىل  سني ويشّكل  ويل املعارس إىل  ارمات- 15

دف  املعارس بني البلدان وأصحاب توميكن تيسري هذه العملية من خالل تعزيز . ُوضع على أمامه جدول األعمال العاملي

رعايقة املكامقب يف الك قاءة     القيت يقتم علقى أمامقفا مكافقأة     فز احلقوا  جمموعة منالشأن، إمنا تعتمد إىل حّد بعيد على 

 .املمارمات املسرفة ، وإحباطاملواردو

                                                      
2
 .خ ض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية  
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ففي ال توصف على حنقو  موى يف السنوات األخرية،  اإلنتاج احليواني ك اءة ه مل يتم الرتكيز علىونظرًا إىل أن- 16

ة األجل خل ض متطّلبات موارد القطاع من خالل  سني وهذا حيّد من ففم اإلمكانية الطويل. غري معروفة جيّد وما زالت

كما  يقّلص من قدرتنا على  ديد مناط  جغرافية، ونظم إنتاج وإمداد، وخطوات يف ملسلة التوريد اليت تكمقن  . الك اءة

مجقة عقن   حمّددة، وتقييم التكقاليف واملنقافع النا   عمليات  سني كذلك، هذا يعي  تصميم. فيفا الطاقة األكرب للتحسني

ويف الوققت  . ويف هذا الصدد، من الضروري  سني ففم عملية امتملدام املوارد الطبيعيقة يف اإلنتقاج احليقواني   . إدراجفا

احلاضر، إن امتملدام قيامات ومنفجيات خمتل ة يعي  إقامة نقاشات مستنرية حول الثروة احليوانية وامتملدام املقوارد  

أمامي لكقي يكقون اإلنتقاج احليقواني مرمقًا، فقإن املسقائل املتصقلة          نتاجية ليل قيامات اإل أن ويف حني. الطبيعية

تطقوير  وات   أصحاب الشأن الذين شاركوا يف املشاورات علقى أن  . بالك اءة مل تستحوذ االنتباه موى يف السنوات األخرية

مقوس   ،بك اءة امقتملدام املقوارد  وذات الصلة "( القيامات واملنفجيات)"املؤشرات أو القيامات املقبولة على نطاق وامع 

اذ الققرارات حقول   يتيح إجراء عمليات تقييم، و ليل، ومقارنة أكثر متامقكًا، بفقدس توجيقه النقاشقات وعمليقة اختق      

  .ك اءة امتملدام املوارد مسألة تستفدس البحوث والتنميةالطريقة ال ضلى ل

 

املوارد من الصعيد العقاملي إىل الصقعيد احمللقي،     عمليات تقييم م ّصلة المتملداموات   أصحاب الشأن على أن - 17

االقتصققادية، )مقع مراعقاة األنققواع، والسقلع، وأمنقاط اإلنتققاج، واألخقذ يف االعتبققار خمتلقف ميقزات البيئققة اإلنتاجيقة         

ققاط  ، لن  ّسن ففم املسائل املتصلة بامتملدام املوارد فحسب، إمنا تساعد أيضًا على  ديد ن(واملناخية، واإليكولوجية

. نفقج لقادارة وامقتملدام التكنولوجيقا     متوّجه البحوث وعملية وضقع كما أنفا . ل مالئمة لتحسني امتملدام املوارددخو

واألهم أن هذا التقييم موس يساعد على  ديد األولويات وامتفداس السيامات، واالمرتاتيجيات، واالمتثمارات علقى  

  .املستوى العاملي، واإلقليمي، والوطين

 

يصطدم حاليًا التن يذ السريع للتدابري اآليلة إىل تعزيز الك اءة بقدرة بشرية غري كافية ملعاجلة مسائل امقتملدام  و- 18

مثقل  )بعض األدوات التحليلية املطبقة يف نظقم الثقروة احليوانيقة     بامتحداثوميكن ت سري هذا األمر يف جزء منه . املوارد

. ى املسائل املتصلة بامتملدام موارد الثروة احليوانيقة يف اآلونقة األخقرية فققح    ، وبأنه بدأ الرتكيز عل( ليل دورة احلياة

وبالتالي، من الضروري تعزيز القدرات لتوليد معارس مالئمة بشأن مسائل امتملدام موارد الثروة احليوانية، ول فم الطرق 

صقحاب  لقذا، ات ق  أ  . وس احملليقة ف مقع الظقر  اليت ميكن أن توضع من خالهلا حلول تكنولوجية ومياماتية، وأن ُتكيَّ

دعمقًا لتحسقني ك قاءة امقتملدام      لتنمية التكنولوجيقة، واملؤمسقاتية، والسيامقاتية   بناء القدرات ضروري لالشأن على أن 

 . املوارد الطبيعية، وأنه جيب أن يتّم بناء القدرات هذا على قاعدة وامعة، وعرب جمموعات أصحاب الشأن

 

من قبيل املوّرثات، )إىل الطاقة الكبرية الكامنة يف التكنولوجيا التقليدية املعّززة لانتاجية ويشري التحليل األّولي - 19

. ملرجقات مقن امل لتقليص متطّلبات املوارد حسب كل وحقدة  ( التغذية، والصحة احليوانية، وتربية احليوانات وإدارتفاو

ولقذا،  . قد ت ضي إىل منافع اجتماعية واقتصقادية ملحوظقة  ستفدفة بقدر أكرب، وتعّزز ك اءة املوارد املتكنولوجيا الكما أن 

، وإجيقاد الظقروس القيت تسقّرع عمليقة وضقع  ارمقات معقّززة         التعاون يف تبادل التكنولوجيقا اّت   أصحاب الشأن على 

ئمقة  كذلك، اّت   أصحاب الشأن على أن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص قد تشّكل آلية مال. للك اءة وامتملدامفا
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يعتزمون إنشاء هذه الشراكات وتطويرها، مع إيالء عناية خاصقة لسقّد   هم على حنو خاص لتسفيل تبادل التكنولوجيا، و

 .على صعيد الك اءةال جوات اليت مّت  ديدها 

 

وإن  ويل اخلدمات البيئية إىل أموال نقدية على حنو متزايقد، واملوجقب املتنقامي خل قض التلقّوث يشقّكالن       - 02

كما أن عددًا مقن أدوات السيامقات اجلديقدة،    . ، ويتيحان إمكانيات جديدة"لتغيري اللعبة"ني آخرين ظفرا مؤخرًا عامل

السيامات املكانيقة وميامقات ترمقيم املنقاط ، ققد      ت السداد خلدمات بيئية أخرى، ومبا فيفا متويل الكربون وخمططا

لانتاج احليواني، وتوّفر مسارات لتحقي  منو مستدام يف هذا تغّير على حنو ملحوظ جمموعة من احلوافز يف نظم خمتل ة 

وات ق  أصقحاب   . النفج اليت ميكن تومقيع نطاقفقا  " دليل على م فوم"وينبغي اختبار املنفجيات والنفج لتوفري . القطاع

ؤمسقاتي،  نفج رائدة مستحدثة، مصمَّمة ملواجفة  ديات وفرص جديدة يطرحفا االبتكار التكنولقوجي، وامل الشأن على 

وات   أصحاب الشأن أيضًا على أن نشاطات االمتثمار اليت تقوم بفا مؤمسقات متويقل متعقّددة األطقراس،     . والسياماتي

من قبيل البنك الدولي، ومصارس التنمية اإلقليمية، ومرف  البيئة العاملية، قد تست يد من إدراج اعتبارات متصلة بك قاءة  

  .يوانيةاملوارد يف تنمية قطاع الثروة احل

 

دف  املعلومات وتسريعه عرب البلدان، وعرب جمموعات أصحاب الشأن، توات   أصحاب الشأن على أن زيادة - 01

بّناء واختاذ  غّير املمارمات، وقد تساعد على اختاذ قرارات أكثر امتنارة، وتشّكل قاعدة إلقامة حوارقد متّكن التعليم وُت

. ، واإلرشادميامات و ارمات مستدامة يف جمال الثروة احليوانية الدعوة إىلًا وهذا موس يشمل أيض. إجراءات منّسقة

 .ح املعلومات ذات الصلة واالتصاالت ببعضفا يف حمور املعرفةرَبومن املقرَتح أن ُت

 

 ليه أعاله، يفتم جدول األعمال بتوجيه املعرفة إىل مناط  مستفدفة، وبتعديل جمموعاتوكما مّتت اإلشارة إ- 00

ضروري لتسريع عجلة النمو املستدام يف قطاع الثروة  وهذا التغيري يف املمارمات. حلوافز مبا يتيح تغيري املمارماتا

ومن خالل اتباع هذا االجتاه يف التغيري، موس ُتّتملذ إجراءات مجاعية ومستقلة على السواء، وموس حيشد . احليوانية

 :اءات اجلماعيةوتشمل اإلجر. أصحاب الشأن نقاط قوتفم النسبية

 

 لك اءة امتملدام املوارد  واملنفجيات املساندة؛"( القيامات)"وضع قيامات مقبولة على نطاق وامع  ( أ)

 عمليات تقييم حملية وعاملية المتملدام املوارد، ودرامات إمتشرافية؛ (ب)

 دعم بناء القدرات للتنمية التكنولوجية، واملؤمساتية، والسياماتية؛ (ج)

 التكنولوجيا، عرب اللجوء إىل شراكات بني القطاعني العام واخلاص؛دعم تبادل  (د)

 ، ودعم االمتثمارات؛"دليل للم فوم"تطبي  نفج جديدة من أجل توفري   (هق)

 .تقامم املعلومات، والتواصل الوامع النطاق بني أصحاب الشأن، واإلرشاد  (و)

 

ار، يتمّثل العامل الذي يوّحد البلدان وأصحاب الشأن يف وعلى الرغم من التنّوع الكبري يف التصّورات واألدو- 03

. القطاع يف الطبيعة العاملية املتنامية لعمواق ومالمل القيمة مع التوحيد املتالزم ملعايري القطاع، ونظم إصدار الشفادات
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الندرة احمللية  ظّلد على املنتجات احليوانات، يف تلبية الطلب املتزاي ن مواجفة التحدي الذي تطرحهولذا، ال ميك

 .  الصلة ويعلى حنو فعال موى من خالل عمل منسَّ  من جانب أصحاب الشأن ذ ،والعاملية

 

وات   أصحاب الشأن على أن امليزة النسبية يف جدول األعمال العاملي تكمن يف تعزيز الشراكة، والت اعل، - 04

يت  صد توافقًا لآلراء لتحسني ك اءة ملعرفة، واإلجراءات الواحلوار، والتعليم بني خمتلف ال اعلني مبا حيّ ز تدفقات ا

الطاقة وهم ي فمون . بالرتكيز على مجيع مالمل قيمة املنتجات احليوانية ذات الصلة ،امتملدام املوارد الطبيعية

ك على صعيد د، وتأمني التمامل العاملي، لت ادي ازدواجية اجلفوالذي يسّفله جدول األعمايف العمل املّتس   الكامنة

شار وأ. ل أعمال متصل بالبحث والتنميةاالمتملدام األمثل للموارد الشحيحة، ورفع مستوى الوعي إزاء وضع جدو

شكل نقطة دخول إضافية باجتاه  قي  الغذائية املستدامة والصحية قد ي أصحاب الشأن إىل أن العمل على النظم

كذلك، أشار أصحاب الشأن إىل جفود وطنية ودولية أخرى ملعاجلة . مجالية يف النظام الزراعي والغذائيالاالمتدامة ا

زات االحتباس ااملسائل املتصلة باالمتدامة يف قطاع الثروة احليوانية، من قبيل التحالف العاملي للبحوث حول غ

ن ينظر جدول احلراري الزراعي، والعمل الذي تقوم به اجملموعة االمتشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ وُيقَتَرح أ

 .األعمال العاملي يف االمت ادة من أوجه التكامل مع هذه اجلفود

 


