لجنة األمن الغذايئ العاملي

التنمية الزراعية
املستدامة من أجل
تحقيق األمن الغذايئ والتغذية:
أي أدوار للرثوة الحيوانية؟
ّ
أقرت الدورة الثالثة واألربعون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام  2016التوصيات
أي أدوار للرثوة
التالية بشأن “التنمية الزراعية املستدامة من أجل تحقيق األمن الغذايئ والتغذيةّ :
الحيوانية؟”

متّت صياغة التوصيات التالية استنادا ً إىل
االستنتاجات الرئيسية املنبثقة عن تقرير
فريق الخرباء الرفيع املستوى للجنة األمن
الغذايئ العاملي (فريق الخرباء) بشأن
التنمية الزراعية املستدامة من أجل
أي أدوار
تحقيق األمن الغذايئ والتغذيةّ :
للرثوة الحيوانية؟ إن التنمية الزراعية
املستدامة ،مبا يف ذلك الرثوة الحيوانية،
أمر ال غنى عنه للحد من الفقر وتحقيق
األمن الغذايئ والتغذية .وتهدف
التوصيات إىل تعزيز مساهمة قطاع
الرثوة الحيوانية 1يف التنمية الزراعية
املستدامة لضامن األمن الغذايئ والتغذية،

توصيات السياسة
مع الرتكيز عىل:

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة  3و 4و 5و 6و 7و 8و 10و13

وتساهم يف اإلعامل املطرد للحق يف
غذاء كاف ،يف السياق العام لتنفيذ
خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030مع
اإلقرار بالدور الرئييس ألصحاب الحيازات
الصغرية يف ضامن األمن الغذايئ والتغذية.
وتستند هذه التوصيات إىل املسارات
املؤدية إىل تحقيق التنمية املستدامة
للرثوة الحيوانية التي حددها تقرير فريق
الخرباء والتي تقوم عىل املبادئ الثالثة
املتمثلة يف تحسني كفاءة استخدام املوارد
وتعزيز القدرة عىل الصمود وتحسني
نتائج العدالة/املسؤولية االجتامعية.

وإن التوصيات موجهة يف املقام األول
إىل الحكومات لغرض وضع السياسات
العامة ،ولكنها موجهة أيضا إىل جميع
أصحاب املصلحة الذين يقومون بدور
يف ضامن األمن الغذايئ والتغذية .وتتسم
التوصيات بطابع طوعي وغري ملزم .وهي
تهدف إىل تكملة التوصيات والتوجيهات
ذات الصلة التي سبق وأن وردت يف
منتجات أخرى صادرة عن اللجنة وليس
إىل تكرارها.2

 1Ì Ìلغرض هذه التوصيات ،تحيل اإلشارات إىل قطاع الرثوة الحيوانية أو نظم إنتاج الرثوة الحيوانية إىل كامل قطاع الرثوة الحيوانية واألغذية الحيوانية املصدر ،مبا يف ذلك
الحيوانات التي تستخدم يف القيام بوظائف معينة وحيوانات الجر التي تيرس إنتاج األغذية.
 2Ì Ìمبا يف ذلك الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني ،واملبادئ الخاصة باالستثامرات
الزراعية املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية ،وإطار العمل بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات املمتدة ،واإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذايئ والتغذية.
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التوصيات
تنطبق التوصيات املدرجة تحت إطار
التنمية الزراعية املستدامة عىل جميع
النظم الزراعية ،مبا يف ذلك نظم الرثوة
الحيوانية .يف حني تعالج التوصيات
املحددة تحت إطار نظم اإلنتاج الحيواين
تحديات خاصة تتعلق بهذا القطاع.

التنمية الزراعية املستدامة
أ ّوالً -تعزيز اتساق السياسات ألغراض
األمن الغذايئ والتغذية
)أ(النهوض بإدراج األمن الغذايئ
والتغذية يف السياسات ذات الصلة
لتعظيم الدور اإليجايب الذي تضطلع
به التنمية الزراعية املستدامة ،وخاصة
الرثوة الحيوانية ،يف تحسني االستدامة
االقتصادية واالجتامعية والبيئية لنظم
األغذية ،وتعزيز االتساق بني السياسات
والربامج القطاعية؛

)ب(االستناد إىل التوجيهات الصادرة عن
املنظامت واالتفاقات الحكومية اإلقليمية
والدولية ذات الصلة ،3واألخذ بعني
االعتبار ،حسب االقتضاء ،عمل املنتديات
4
والرشاكات املتعددة أصحاب املصلحة
املكرسة للقضايا الخاصة بالتنمية الزراعية
املستدامة والرثوة الحيوانية؛
)ج(النهوض بنظام عاملي للتجارة
يف املنتجات الزراعية يتسم باإلنصاف
ويركّز عىل األسواق وفقا لقواعد التجارة
املتعددة األطراف ،إقرارا ً بدور التجارة
باعتبارها عنرصا مهام لدعم التنمية
الزراعية املستدامة ألغراض األمن الغذايئ
والتغذية.
ثانياً -معالجة التغذية وسالمة األغذية
وظروف العمل والخدمات
)أ(تشجيع املتناول املناسب من
األغذية الحيوانية املصدر ،املقبول ثقافياً ،
لتوفري نظم غذائية صحية ولتحسني
التغذية ،مبا يف ذلك من خالل االرتقاء
مبستوى الوعي والتثقيف يف سياق
5

النهوض باإلنتاج املستدام للزراعة والرثوة
الحيوانية وفقا للهدف  12من أهداف
التنمية املستدامة؛
)ب(اإلقرار بالدور املهم الذي ميكن أن
تؤيده األغذية الحيوانية املصدر ،مبا يف
ذلك منتجات األلبان ،بالنسبة إىل األطفال
والنساء الحوامل واملرضعات واملس ّنني؛
)ج(تنمية القدرات لالستجابة إىل
املواصفات واألطر والربامج الوطنية
والدولية املتعلقة بسالمة األغذية
وجودتها ،مبا يضمن مالءمتها ملستويات
وسياقات وطرق مختلفة من اإلنتاج
والتسويق ،السيام مواصفات الدستور
الغذايئ؛
)د(الحرص عىل أن متتثل ظروف عمل
وعيش جميع العامل يف جميع مراحل
اإلنتاج والتحويل والتوزيع التفاقيات
منظمة العمل الدولية ،وأن تحظى
بحامية القوانني املحلية ،وأن توفر أجورا
معيشية كافية؛

 3Ì Ìتشمل األمثلة عىل ذلك ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ،خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات؛ والدستور الغذايئ؛ والخطوط التوجيهية بشأن مكافحة األمراض
الحيوانية الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة الحيوان؛ وخطة العمل العاملية للموارد الوراثية الحيوانية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة وإعالن إنرتالكن؛ ومبادرة «صحة
واحدة» ملنظمة الصحة العاملية؛ والتحالف العاملي للبحوث ،ضمن جملة أمور أخرى.
 4Ì Ìتشمل األمثلة عىل ذلك ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ،جدول األعامل العاملي بشأن الرثوة الحيوانية املستدامة؛ والرشاكة من أجل تقييم وأداء الرثوة الحيوانية عىل الصعيد
البيئي؛ والرشاكة املتعددة أصحاب املصلحة من أجل سالمة األعالف ،ضمن جملة أمور أخرى.
 5Ì Ìوفقا للقوانني وااللتزامات الوطنية والدولية.
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)ه(وضع سياسات وأدوات وتنفيذها
لتسهيل وصول املزارعني إىل األسواق وإىل
االئتامن للمساعدة عىل تحسني سبل
عيشهم؛
)و(تشجيع االستثامرات العامة
والخاصة املسؤولة ،6مبا يف ذلك االستثامر
األجنبي املبارش مبا يتامىش مع اللوائح
الوطنية ،وتوفري أشكال أخرى من
التمويل املناسب ،مبا يشمل املساعدة
اإلمنائية الرسمية التي تدعم تنفيذ
التنمية الزراعية املستدامة ،مبا يف ذلك
الرثوة الحيوانية ،وخاصة ألصحاب
الحيازات الصغرية ،مبا فيهم املزارعون
األرسيّون والرعاة؛
)ز(تيسري الوصول الشامل إىل نوعية
جيدة من الخدمات االجتامعية وشبكات
األمان واإلرشاد والرتبية والخدمات
البيطرية ،خاصة بالنسبة إىل أصحاب
الحيازات الصغرية ،مبا فيهم املزارعون
األرسيّون والرعاة.

ثالثاً -تعزيز املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة
)أ(احرتام حقوق املرأة العاملة يف
مجال الزراعة ،مبا يف ذلك قطاع الرثوة
الحيوانية ،وحاميتها وإعاملها؛
)ب(النهوض باملساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة وضامن املساواة يف الوصول
إىل املوارد اإلنتاجية الحيوانية وخدمات
بناء القدرات والتعليم للمرأة ،وتعزيز
مشاركة املرأة عىل قدم من املساواة يف
صنع القرار.
رابعاً -تعزيز متكني الشباب
)أ(تعزيز مبادرات الشباب ،مبا يف ذلك
التعليم والتدريب والخدمات االستشارية
الريفية والتمويل الشامل ،من أجل تنمية
قدراتهم ،وتيسري الوصول إىل األرايض
واملوارد ،بغية متكينهم من أن يكونوا
قوة دافعة إلدخال التحسينات يف التنمية

الزراعية املستدامة ومن أن يرشكوا يف
جميع مستويات نظم األغذية.
خامساً -حامية البيئة وتعزيز اإلدارة
املستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها
الف ّعال
)أ(النهوض باستدامة وبتحسني جميع
نظم اإلنتاج ،مبا يف ذلك ال ُن ُهج العضوية
والزراعية اإليكولوجية والتكثيف
املستدام ،من أجل صون التن ّوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،وتقليل
التدهور البيئي والحد من انبعاثات
غازات الدفيئة لكل وحدة من املنتجات؛
)ب(النهوض بنظم زراعية متكاملة
تستخدم املوارد الطبيعية أفضل
استخدام ،وتضع حدا ً إلزالة الغابات،
ُحسن
وتستصلح األرايض املتدهورة ،وت ّ
التبة ،وتشجع اإلدارة املستدامة
جودة ّ
للموارد املائية؛

 6Ì Ìمتاشياً مع املبادئ الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية.
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)ج(تعزيز تنمية املوارد الوراثية
الحيوانية وصونها واستخدامها وإدارتها
بشكل مستدام متاشيا مع خطة العمل
العاملية للموارد الوراثية الحيوانية ،مع
التشديد عىل أهمية نظام معلومات
التنوع الورايث للحيوانات املستأنسة،
وتعزيز إمكانية الوصول إىل املوارد
الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعهـا ،متاشياً مع املعاهدات
ذات الصلة املتفق عليها دولياً؛
)د(اإلقرار بنظم اإلنتاج التقليدية
واحرتامها وحاميتها ،مبا يف ذلك النظم
الرعوية واسرتاتيجياتها الخاصة بالتنقل
التي تستخدم النظم اإليكولوجية عىل
نحو مستدام وتسهم إىل حد كبري يف
ضامن األمن الغذايئ والتغذية ملجتمعاتها
املحلية وأساليب الحياة املرتبطة بها؛
)ه(تحديد الخيارات املتاحة لتحسني
الكفاءة عىل امتداد النظم الغذائية ،مع
التقليل يف الوقت ذاته من اآلثار البيئية
السلبية وتعظيم االستخدام الفعال
للطاقة واملياه والنيرتوجني واملوارد
الطبيعية األخرى؛

4

)و(الحد من الفاقد واملهدر من
األغذية ،مبا يف ذلك من خالل دعم
تحسني البنية التحتية وتنمية سلسلة
التربيد ،من خالل تثقيف املستهلكني،
ونرش أفضل املامرسات وتوفري املعلومات
وتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا
حسبام هو متفق عليه ،مبا يف ذلك
بالنسبة إىل أصحاب الحيازات الصغرية
والرعاة ،مع النظر يف التكنولوجيات
املحلية األنسب.
سادساً -تعزيز القدرة عىل الصمود يف
وجه املخاطر والتقلبات
)أ(تعزيز أمن حقوق الحيازة مبا
يتامىش مع الخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض
ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن
الغذايئ الوطني الصادرة عن اللجنة ،مبا
يف ذلك يف جميع حاالت النزاع؛
تغي املناخ
)ب(تيسري التكيّف مع ّ
والتّخفيف من آثاره يف النظم الزراعية،
متاشياً مع اتفاق باريس ،مع تقديم دعم
خاص إىل أصحاب الحيازات الصغرية
والرعاة ودور املرأة يف نظم األغذية؛

)ج(وضع سياسات وأدوات وتحسني
القدرات عىل تقييم املخاطر والتخفيف
من حدتها وإدارتها ،والحد من تقلب
األسعار املفرط ،واآلثار املرتتبة عىل
الفئات األشد ضعفا؛
)د(تعزيز وصول جميع النظم إىل
التأمني عىل الثورة الحيوانية ،مبا يف ذلك
التأمني القائم عىل املؤرشات؛
)ه(تحسني الوقاية من األمراض
ومكافحتها ومراقبتها ،مبا يف ذلك عن
طريق التعاون العابر للحدود بشأن
األمراض العابرة للحدود ،من أجل تحفيز
اإلنذار املبكر والعمل املبكر بشأن
مكافحة األمراض وانتشارها والقضاء
عليها ،مع الرتكيز عىل الربنامج العاملي
الستصال طاعون املجرتات الصغرية.
سابعاً -تشجيع التعاون والتآزر يف
مجاالت االبتكار والبحث والتطوير
ومعالجة االحتياجات الخاصة بالبيانات
)أ(تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل
بني الشامل والجنوب وفيام بني بلدان
الجنوب والتعاون الثاليث خاصة يف ما
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يتعلق ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا
عىل النحو املتفق عليه ،وتبادل املعارف،
ولتعبئة موارد مالية إضافية؛
)ب(النهوض بالتعاون عىل الصعيد
العاملي لغرض جمع ونرش البيانات ذات
الصلة واملصنفة ،ال سيام بحسب نوع
الجنس؛
)ج(تطوير وتحفيز االبتكار الذي يعالج
التحديات التي تعرتض سبيل تحقيق
التنمية الزراعية املستدامة يف نظم الرثوة
الحيوانية ،مبا يف ذلك من خالل البحوث
التعاونية والتشاركية ونقل املعارف وبناء
القدرات؛
)د(دعم حامية وتعزيز نظم املعارف
التقليدية التي تنهض باستدامة املعارف
التجريبية وباستخدامها يف مجايل البحث
والتطوير؛
)ه(تعزيز الوصول إىل التكنولوجيات
الرقمية واستخدامها ،مبا يف ذلك بالنسبة
إىل الزراعة الدقيقة ،وتحفيز تطبيقها
املناسب لتحقيق التنمية الزراعية
املستدامة؛

نظم اإلنتاج الحيواين
 جميع النظم
ثامناً -تحسني الصحة الحيوانية والرفق
بالحيوان
)أ(متكني الوصول إىل الخدمات
البيطرية وخدمات اإلرشاد واللقحات
واألدوية ،مبا يف ذلك مضادات
امليكروبات ،املكيّفة مع نظم اإلنتاج
الحيواين املحددة؛
)ب(تحسني إدارة الصحة الحيوانية
مبا يف ذلك السالمة البيولوجية واألمن
البيولوجي ،وال سيام الرتكيزعىل األمراض
املعدية ،واألمراض الحيوانية ،والحد من
التعرض للمخاطر البيئية ،باتباع معايري
املنظمة العاملية لصحة الحيوان ،ونهج
«صحة واحدة»؛
)ج(العمل ،وفقا لإلعالن السيايس
الصادر عن الجمعية العامة األمم
املتحدة عن مقاومة مضادات امليكروبات
(سبتمرب/أيلول  ،)2016وخطة العمل
العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن
مقاومة مضادات امليكروبات ،وقرار

منظمة األغذية والزراعة ،2015/4
والخطوط التوجيهية واملواصفات
الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة
الحيوان والدستور الغذايئ ومنظمة
الصحة العاملية ،يف ما يتعلق بنهج «صحة
واحدة» ،وانطالقا من روح التعاون
بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة
العاملية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة
العاملية ،عىل تشجيع االستخدام الحكيم
واملسؤول ملضادات امليكروبات يف
الزراعة ،ومنع استخدامهاغري الرضوري،
مبا يف ذلك التخلص التدريجي من
استخدام املضادات الحيوية لتعزيز منو
الحيوان بدون تحليل املخاطر.
)د(تحسني الرفق بالحيوان وتنفيذ
الحريات الخمس 7واملعايري واملبادئ
ذات الصلة الصادرة عن املنظمة العاملية
لصحة الحيوان ،مبا يف ذلك من خالل
برامج بناء القدرات ،ودعم اإلجراءات
الطوعية يف قطاع الرثوة الحيوانية
لتحسني الرفق بالحيوان؛
)ه(تعزيز الحصول عىل أعالف ذات
نوعية جيدة ،وتيسري التدريب عىل
مامرسات التعليف املستدامة.

 7Ì Ìتشمل الحريات الخمس ( )1التحرر من الجوع والعطش وسوء التغذية؛ ( )2والتحرر من الخوف والضيق؛ ( )3والتحرر من املشقة الجسدية والحرارية؛ ( )4والتحرر من
األمل أو اإلصابة أو املرض؛ ( )5وحرية التعبري عن أمناط سلوكية طبيعية .انظر الخطوط التوجيهية الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة الحيوان بشأن الرفق بالحيوان يف القسم  7من
مدونة صحة حيوانات اليابسة.
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ILO/Crozet M.

 النظم املحددة
تاسعاً -االعرتاف بالنظم الرعوية
وحاميتها ودعمها ألغراض ضامن سبل
العيش واإلدارة املستدامة للموارد
)أ(تعزيز فعالية النظم الرعوية
واستدامتها وقدرتها عىل الصمود لضامن
األمن الغذايئ والتغذية؛
)ب(متكني تنقل الرعاة ،مبا يف ذلك
املرور العابر للحدود حسب االقتضاء؛
وتأمني الوصول إىل األرايض واملياه
واألسواق والخدمات ،واإلدارة التكيفية
لألرايض ،وتيسري الحوكمة املسؤولة
للقوانني
للموارد املشرتكة ،وفقا
الوطنية والدولية؛
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)ج(النهوض بدور منظامت الرعاة
وتعزيز السياسات واالستثامرات العامة
لتوفري خدمات تتالءم مع احتياجات
الرعاة ومنط حياتهم وتنقلهم ،مبا يف ذلك
تعزيز املساواة بني الجنسني ،ومعالجة
االحتياجات واألدوار املحددة للمرأة
داخل املجتمعات الرعوية.
عارشاً -تشجيع نظم الرعي املستدامة
ودعمها
)أ(تعزيز دور نظم الرعي يف توفري
خدمات النظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك
تخزين الكربون ،من خالل تحسني اإلدارة
املستدامة للتنوع البيولوجي والرتبة
واملياه؛

)ب(استصالح األرايض املتدهورة والحد
من إزالة الغابات من خالل تعزيز اإلدارة
املستدامة للرعي ،مثل النظم الزراعية
الحرجية الرعوية ،بهدف تحسني جودة
الرتبة ،وتخزين الكربون ،وإنتاجية
املراعي ،وصون األعالف وتخزينها.
حادي عرش -تشجيع النظم املختلطة
ودعمها
)أ(تعزيز دمج الرثوة الحيوانية
مع املحاصيل ،مبا يف ذلك زيادة دمج
البقوليات يف تناوب املحاصيل والزراعة
املقحمة ،والغابات– النظم الزراعية
الحرجية الرعوية  -عىل مستويات
مختلفة ،مبا يف ذلك يف املزرعة ،وعرب
مستجمعات املياه والنظم اإليكولوجية،
وتوفري املنافع من حيث تلبية
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االحتياجات الخاصة بالطاقة واملدخالت
بطريقة مستدامة ،مبا يف ذلك عن طريق
استخدام قوة الجر واستخدام روث
الحيوانات كسامد؛
)ب(االستفادة من إمكانات الرثوة
الحيوانية كوسيلة لتأمني سبل عيش
مستدامة ألصحاب الحيازات الصغرية،
من خالل متكني منظامت وإجراءات
جامعية ،واالستثامر يف البنية التحتية،
وتيسري الوصول إىل األسواق ،8وتنفيذ
تدابري إلدارة املخاطر ومواجهة التحديات؛
)ج(تعزيز إدارة السامد الطبيعي
واستخدام املنتجات الثانوية وإعادة
استخدام وتدوير املخلّفات ،حسب

ثاين عرش -تعزيز استدامة النظم املكثّفة

)ج(ضامن استيفاء ظروف العمل
والعيش ملعايري العمل املتفق عليها وطن ّياً
ودوليّاً والحد من املخاطر املهنية وغريها
من اآلثار الضارة التي تطال العامل عىل
امتداد سلسلة القيمة؛

االقتضاء ،مع حامية جودة املياه والهواء
وتحسني سالمة الرتبة يف الوقت ذاته.

)أ(الحد من الضغط عىل املوارد عن
طريق تعزيز كفاءة إنتاج املحاصيل
العلفية واستخدام األعالف واالستخدام
املستدام للمنتجات الثانوية املالمئة
لألعالف؛

)د(النهوض ببيئة مادية وباالنتقاء
الورايث مبا يضمن االمتثال ملعايري الرفق
بالحيوان الصادرة عن املنظمة العاملية
لصحة الحيوان ،مبا يف ذلك الحريات
الخمس.

)ب(تحسني كفاءة اإلنتاج وحامية البيئة،
مبا يف ذلك عن طريق تحسني إدارة
املخلفات واستخدام املنتجات الثانوية،
ومن خالل استخدام التكنولوجيات
واملامرسات املبتكرة واملالمئة وتبادلها؛

 8Ì Ìمتاشياً مع توصيات اللجنة بشأن ربط أصحاب الحيازات الصغرية باألسواق.
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