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جلنة الزراعة
اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية
الدورة األوىل
 18-16مارس/آذار 2022

مسامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املستدامة والتغذية
واألمناط الغذائية الصحية
املوجز
يُعترب سوء التغذية جبميع أشكاله مصدر قلق عاملي مستمر ومتزايد .ولدى اإلنسان متطلبات غذائية حمددة يف مراحل
خمتلفة من مسار حياته .ويُعترب سوء التغذية أكرب مساهم يف األمراض على املستوى العاملي كما أنه يؤدي إىل الوفاة املبكرة.
وإن األغذية ذات املصدر احليواين األرضي كثيفة املغذايت وتوفر الطاقة والعديد من العناصر الغذائية األساسية مثل
الربوتينات واألمحاض الدهنية واملغذايت الدقيقة .وتتكيف أنواع الثروة احليوانية وسالالهتا مع جمموعة واسعة من البيئات،
مما ميكن القطاع من املسامهة بشكل كبري يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية ،حىت يف املناطق غري املناسبة إلنتاج
احملاصيل.

وطلبت جلنة الزراعة (اللجنة) ،يف دورهتا السابعة والعشرين املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول  ،2020من منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) "إصدار تقييم عاملي شامل مستند إىل العلم واألدلة ملسامهة الثروة احليوانية يف حتقيق
األمن الغذائي والنظم الغذائية املستدامة والتغذية واألمناط الغذائية الصحية" (يشار إليه ابلتقييم)1.
وتوفر هذه الوثيقة حملة عامة عن النهج والنطاق واحملتوى واجلدول الزمين للتقييم .كما تصف مشاركة أصحاب املصلحة
يف التقييم ومتطلبات املوارد.

 1منظمة األغذية والزراعة .2020 .تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة ( 28سبتمرب/أيلول  2 -أكتوبر/تشرين األول  .)2020روما ،منظمة
أيضا على العنوان التايل.)https://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf :
األغذية والزراعة( .متاح ً

ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
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ويتبع التقييم هنج النظم الزراعية والغذائية ويطبق منظور الص ح ح ح ح حححة الواحدة لتقييم االس ح ح ح ح ححتدامة يف األبعاد الثالثة املرتبطة
خبطة التنمية املس ح ح ح ح ح ححتدامة لعا  .2030وس ح ح ح ح ح ححيت لف التقييم من أربع واثئق س ح ح ح ح ح ححيتم إعدادها على مدى أربع س ح ح ح ح ح ححنوات
( )2024-2021وسينتج عنها وثيقة توليفية.
ويعرض القسححم السححادن النتائج الرئيسححية يف املسححودة املعنونة "مسححامهة األغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي يف األمناط
الغذائية الص حححية من أسل حتس ححج النتائج التغذوية والص حححية  -نظرة عامة على األدلة والس ححياس ححات حول حالة املعرفة
والثغرات".

اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة الفرعية
إن اللجنة الفرعية مدعوة إىل توصية جلنة الزراعة ابلقيا مبا يلي:


الرتحيب ابلعملية الشاملة للمكون األول 2ودعوة املنظمة إىل مواصلة إعداد التقييم هبدف تقدمي واثئق العناصر
الثالثة املتبقية 3إىل الدورات الالحقة للجنة الفرعية.



ودعوة األعضاء إىل إبداء تعليقاهتم على مسودة الوثيقة األوىل املكونة للتقييم.



وتشجيع أعضاء املنظمة على النظر يف أتثري سياسات الثروة احليوانية والربامج واألطر التشريعية املتعلقة هبا على
النتائج التغذوية ،وحتديث اخلطوط التوسيهية الغذائية الوطنية القائمة على األغذية حبيث أتخذ يف االعتبار بشكل
كاف األغذية ذات املصدر احليواين األرضي واملتطلبات الغذائية احملددة خالل املراحل املختلفة من مسار حياة
اإلنسان.



ومواصلة تشجيع األعضاء والشركاء اآلخرين يف املوارد على تقدمي الدعم املايل إلعداد التقييم.

ميكن توسيه أي استفسارات بش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيدة

Beate Scherf

مسؤولة اإلنتاج احليواين
شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان
اهلاتف:

+39 06 570 53540

" 2مسامهة األغذية ذات املصدر احليواين األرضي يف األمناط الغذائية الصحية من أسل حتسج النتائج التغذوية والصحية  -نظرة عامة على األدلة
والسياسات حول حالة املعرفة والثغرات" (مسودة).https://www.fao.org/3/cb8424en/cb8424en.pdf ،
 3الوثيقة " :2العوامل اليت حتدد العرض والطلب على األغذية ذات املصدر احليواين األرضي واستهالكها  -حتليل اترخيي ونظرة استشرافية"؛ الوثيقة :3
"مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املستدامة  -الفوائد وأوسه التآزر واملقايضات"؛ الوثيقة " :4خيارات التغيري
املستدا لقطاع الثروة احليوانية من أسل املسامهة بشكل أفضل يف حتقيق األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصحية والتغذية".
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ّأوًل  -مقدمة
يُعترب س ح ححوء التغذية مش ح ححكلة عاملية مس ح ححتمرة ومتفاقمة .وهو يتجلى أبش ح ححكال خمتلفة ،مبا يف ذلع :اجلوع ونق
-1
املغذايت الدقيقة والتغذية الزائدة (الوزن الزائد والسححمنة) ،فضح ًحال عن كونه أكرب مسححاهم يف األمراض على املسححتوى العاملي،
ويعاين منه شح ح ح ح ححخ واحد من كل ثالثة أشح ح ح ح ححخامن .وتعترب األمناط الغذائية الرديئة اجلودة السح ح ح ح ححبب الرئيسح ح ح ح ححي لألمراض
والوفيات ،وهي مسؤولة عن  22يف املائة من الوفيات املبكرة لدى البالغج يف مجيع أحناء العامل4.
ويعاين عُشححر سححكان العامل من نق التغذية ،وهناث ثالثة مليارات شححخ ابل وطفل غري قادرين على حتمل
-2
كلفة منط غذائي صح ح حححي 5.ويؤثر نق املغذايت الدقيقة أو "اجلوع املسح ح ححترت" على أكثر من ملياري شح ح ححخ يف مجيع
أحناء العامل .وما يقارب ثلث النس ححاء يف س ححن اإلنياب يعانج من فقر الد  .وميكن أن تتواسد أش ححكال خمتلفة من س ححوء
التغذية يف البلد أو اجملتمع أو األس ح ححرة نفس ح ححها  ،وميكن أن يعاين منها حىت نفس الش ح ححخ  ،وال يوسد أي بلد خال من
سوء التغذية.
ولدى اإلنسح ح ححان متطلبات غذائية حمددة يف مراحل حرسة من مسح ح ححار حياته .وعلى سح ح ححبيل املثال ،لدى النسح ح ححاء
-3
احلوامل واملرضححعات واألطفال الرضححع والصححغار واملراهقج ،متطلبات أعلى لكل كيلوغرا من وزن اجلسححم ابلنسححبة إىل معظم
العناص ححر الغذائية األس ححاس ححية ،ولكن ليس كلها ،مقارنةً ابلرسال البالغج والنس ححاء غري احلوامل وغري املرض ححعات أو املس ححنج.
وميكن أن يؤثر س ح ح ح ح ح ححوء التغذية يف مرحلة الطفولة املبكرة على منو الطفل وتطوره البدين والفكري ،وإنتاسية العمل خالل
مرحلة البلوغ ،بل وقد يؤدي إىل زايدة اإلعاقة واخنفاض العمر االفرتاض ح ححي .ويف حج أن الوقاية من س ح ححوء التغذية أمر ابل
األمهية لرفاهية املرأة ،فإن احلالة التغذوية للطفل ترتبط ارتباطًا وثي ًقا ابحلالة التغذوية لأل قبل احلمل وأثناءه وبعده .ويعيق
سوء تغذية األمهات منو اجلنج ويسهم يف اخنفاض الوزن عند الوالدة وسوء تغذية األطفال الح ًقا.
وإن األغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي كثيفة املغذايت وتوفر الطاقة والعديد من العناصححر الغذائية األسححاسححية
-4
مثل الربوتينات واألمحاض الدهنية واملغذايت الدقيقة 6.وتتكيف أنواع وسح ح ح ح ححالالت الثروة احليوانية مع جمموعة واسح ح ح ح ححعة من
البيئات ،مما ميكن القطاع من املسححامهة بشححكل ملحوظ يف القضححاء على اجلوع وسححوء التغذية ،حىت يف املناطق غري املناسححبة
إلنتاج احملاصيل.

Afshin, A., Sur, P.J., Fay, K.A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J.S., Mullany, E.C., et al. 2019. Health effects of 4
dietaryrisks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet,
393(10184): 1958–1972. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8
5
FAO. 2017. The future of food and agriculture – Trends and challenges. Rome, FAO.

أيضا على العنوان التايل.)https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf :
(متاح ً
FAO. 2018. World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals. Rome, FAO. 6
أيضا على العنوان التايل.)https://doi.org/10.4060/ca1201en :
( 220 pp.متاح ً
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ومع وسود  811مليون شخ يعانون من اجلوع وحوايل واحد من كل ثالثة أشخامن يف العامل يت ثر ابنعدا األمن
-5
الغذائي املعتدل أو الش ح ح ح ح ح ححديد يف عا  7،2020من املهم النظر يف كيفية مس ح ح ح ح ح ححامهة النظم الزراعية والغذائية يف األمن الغذائي
واألمناط الغذائية الص حححية وحتس ححج التغذية يف س ححياقات خمتلفة .وتس ححاهم املنتجات الغذائية املش ححتقة من الثروة احليوانية بنس ححبة
 33يف املائة من الربوتينات و 17يف املائة من متناول الس ح ح ححعرات احلرارية يف األمناط الغذائية 8،مع وسود تباين يف املس ح ح ححامهة
أيضا ضمان سالمة األغذية يف كل مكان.
بج املناطق واجلنسج ومستوايت الدخل .ويف الوقت نفسه ،جيب ً
وطلبت جلنة الزراعة ،يف دورهتا الس ح ححابعة والعشح ح حرين املنعقدة يف أكتوبر/تشح ح حرين األول  ،2020من منظمة األغذية
-6
والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) "إص ح ح ححدار تقييم عاملي ش ح ح ححامل مس ح ح ححتند إىل العلم واألدلة ملس ح ح ححامهة الثروة احليوانية يف حتقيق
األمن الغذائي والنظم الغذائية املستدامة والتغذية واألمناط الغذائية الصحية" (يشار إليه ابلتقييم)9.

اثنيًا  -النهج والنطاق واملضمون واجلدول الزمين للتقييم
مت التخطيط للتقييم من أسل تطبيق هنج النظم الزراعية والغذائية (انظر الشح ح ح ح ححكل  )1ومنظور الص ح ح ح ح ححة الواحدة.
-7
ويهدف ذلع إىل إعطاء توسيهات متوازنة وش ح ححاملة ودعم التحول املس ح ححتدا لقطاع الثروة احليوانية من أسل املس ح ححامهة على
أفضل وسه يف خطة التنمية املستدامة لعا .2030

 7منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسف وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية .2021 .حالة األمن الغذائي
والتغذية يف العامل لعا  .2021حتويل النظم الغذائية من أسل حتقيق األمن الغذائي وحتسج التغذية وتوفري أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع.
أيضا على العنوان التايل.)https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb4474en/ :
روما ،منظمة األغذية والزراعة 240 .من( .متاح ً
8

FAO. 2018. World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals. Rome, FAO.

أيضا على العنوان التايل.)https://doi.org/10.4060/ca1201en :
( 220 pp.متاح ً
 9منظمة األغذية والزراعة .2020 .تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة 28( .سبتمرب/أيلول  2 -أكتوبر/تشرين األول  .)2020روما ،منظمة
أيضا على العنوان التايل.)https://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf :
األغذية والزراعة( .متاح ً
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صحية
الشكل  - 1النظم الزراعية والغذائية من أجل أمناط غذائية ّ
النظم الزراعية والغذائية من أجل أمناط غذائية صحية

الشكل

السياق
الجتماعي
والثقايف

النزاعات
و
ا شا ة

السياقان
السيا ي
والقتصا

10

ا ّر ات

التغ ّ ات الد غرا ية

التو ّ احلضر
وا جرة

مستو ت
الد ل
و و يع

العوملة والتجارة

غ ّ املنا

النظم الزراعية والغذائية
األمناط الغذائية
•
•
•
•

الكمية
اجلو ة
التنو
ّ
الس مة

ا اثر األ ر
الجتماعية والقتصا ية
والبي ية

لو املستهل والعوامل
الفر ية
ا يارات املتعلّقة اهية ومكان
راء األغذية و عدا ها و هيها
و ناو ا ابل تنا ىل العوامل
الفر ية التالية
• الد ل والقوة الشرائية
• ختصي األغذية ا ل األ رة
• املعلومات واملعار
• األ ضليات الواعية وغ الواعية

النتائج التغذوية
والصحية

ي ة األغذية
•
•

•
•

وا ر األغذية والوصول
املا ليها قر املسا ة
أ عار األغذية السعر
امليسور
احلم ت الرتو ية
واإلع ت والر ائل
جو ة األغذية و متها

و
•
•
•
•

الزراعة
ل اإلمدا ات الغذائية
نظم نتا األغذية
الت زين والتو ي
التجهيز والتعب ة
البي ابلتجزئة والتسوي

السيا ات واإلجراءات
واحلو مة

مقتب من ري ا اء ر ي املستو املعين ابألمن الغذائي والتغذية التا للجنة األمن الغذائي العاملي منظمة األغذية
والزراعة روما

ولضمان إسراء حتليل شامل وعاملي ،سيغطي التقييم مجيع املصادر الرئيسية لألغذية من أنواع احليواانت األرضية
-8
(الثدييات والطيور واحلشح ح ح ح ح ح حرات) ذات األمهية اإلقليمية أو العاملية من مجيع نظم الثروة احليوانية مبا يف ذلع :نظم اإلنتاج
احليواين والنبايت املتكاملة؛ ونظم اإلنتاج احليواين املتخصح حص ححة؛ ونظم الرعي .وبينما س ححريكز التقييم على نظم الثروة احليوانية،
ض ح ح حا الص ح ح ححيد من أسل اللحو وتربية األحياء الربية اليت تركز على إنتاج األغذية ،مع أن حتليل هذا األخري
فإنه س ح ح ححيغطي أي ً
حمدود بسبب قلة البياانت.
وس ح ح ح حيسح ح ح ححتند التقييم إىل مراسعة واسح ح ح ححعة لألدلة املوسودة (املطبوعات العلمية وقواعد البياانت) حول الروابط بج
-9
الثروة احليوانية والنظم الزراعية والغذائية واألمن الغذائي واألمناط الغذائية الص ح حححية والتغذية .وس ح ححيتم الرتكيز على التحدايت
والفرمن املتعلقة بض ح ح ح ححمان أمناط غذائية ص ح ح ح حححية للجميع  -مبا يف ذلع من خالل التنوع الغذائي املناس ح ح ح ححب  -يف خمتلف
الس ح ححياقات االستماعية واالقتص ح ححادية وس ح ححبل العي  .وابتباع هنج النظم الزراعية والغذائية كما هو معروض يف الش ح ححكل ،1
س ح ححيتم تقييم االس ح ححتدامة حبيث تغطي أبعادها الثالثة املرتبطة جبدول أعمال عا  ،2030حيثما كان ذلع مناس ح ححبًا .وس ح ححيتم
حتديد الثغرات يف البحوث والبياانت والسححياسححات وسححيتم االعرتاف أبوسه عد اليقج حيثما وسدت .ومت حتديد مسححارات
 10منظمة األغذية والزراعة .2021 .رؤية منظمة األغذية والزراعة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية .الوثيقة .PC 130/5 Rev.1
 .https://www.fao.org/3/ne853ar/ne853ar.pdfمنظمة األغذية والزراعة .2021 .تقرير جملس منظمة األغذية والزراعة .الفقرة (24ب) من الوثيقة
CL 166/REP؛ https://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf
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أتثري خمتلفة من الثروة احليوانية إىل التغذية البشرية وسوف أيخذ التقييم يف االعتبار الدوافع والثغرات واحلواسز املختلفة اليت
تؤثر على العرض والطلب على األغذية ذات املصدر احليواين األرضي وعلى استهالكها11.
هنجا
 -10و ً
استنادا إىل انتشار اجلوع وسوء التغذية ،سيتم الرتكيز بشكل خامن على الفئات الضعيفة وسيتخذ التقييم ً
قائما على مسار احلياة ،مع تسليط الضوء على قضااي حمددة جملموعات خمتلفة ،مبا يف ذلع الشعوب األصلية.
ً
وسيُعد التقييم على أسان أربع واثئق مكونة له حتمل العناوين التالية:

-11


الوثيقة  :1مس ححامهة األغذية ذات املص ححدر احليواين األرض ححي يف األمناط الغذائية الص حححية من أسل حتس ححج النتائج
التغذوية والصحية  -نظرة عامة على األدلة والسياسات حول حالة املعرفة والثغرات.



الوثيقة  :2العوامل اليت حتدد العرض والطلب على األغذية ذات املص ححدر احليواين األرض ححي واس ححتهالكها  -حتليل
اترخيي ونظرة استشرافية.



الوثيقة  :3مس ح ح ح ححامهة قطاع الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املس ح ح ح ححتدامة  -الفوائد وأوسه
التآزر واملقايضات.



الوثيقة  :4خيارات التغيري املسح ح ح ححتدا لقطاع الثروة احليوانية من أسل املسح ح ح ححامهة بشح ح ح ححكل أفضح ح ح ححل يف حتقيق األمن
الغذائي واألمناط الغذائية الصحية والتغذية.

وبناءً على الواثئق األربعة املكونة للتقييم ،س ح ح ح ححيتم إعداد وثيقة توليفية مع إمكانية نش ح ح ح ححرها الح ًقا .وس ح ح ح ححتغطي هذه الواثئق
وتوليفها بشكل منهجي مجيع العناصر املقدمة يف اإلطار املفاهيمي للنظم الزراعية والغذائية (الشكل .)1
 -12وتس ح ححعى منظمة األغذية والزراعة إىل إعداد الواثئق األربعة املكونة للتقييم اليت تش ح ححكل األسزاء الرئيس ح ححية للتقييم،
بج عامي  2021و .2024وقد متت صححياغة الوثيقة  1ويرد ملخ عن نتائجها الرئيسححية أدانه .ومن املقرر عرض الواثئق
 2و 3و 4على الدورات الالحقة هلذه اللجنة الفرعية ،رهنًا بتوافر األموال.

اثلثًا  -مشار ة أصحا املصلحة
 -13تتوىل شححعبة اإلنتاج احليواين وصحححة احليوان يف منظمة األغذية والزراعة تنس حيق العملية املؤدية إىل التقييم ابلتعاون
نظرا إىل طبيعة التقييم املتعددة التخص ح ح حص ح ححات للغاية ،متت دعوة جمموعة واس ح ححعة من
الوثيق مع ش ح ححعبة األغذية والتغذية .و ً
الوحدات واملكاتب الفنية للمش ح ح ح ححاركة .وتس ح ح ح ححاهم سهات االتص ح ح ح ححال املعينة يف العملية من خالل مراسعة املذكرة املفاهيمية
الشاملة للتقييم ،ابإلضافة إىل اخلطوط العريضة ومسودات أقسا الواثئق.
-14

وقد رحب مكتب الدورة الثامنة والعشرين للجنة الزراعة ابلنهج والنطاق واإلطار الزمين.

خبريا يف نوفمرب/تش ح حرين
 -15وبناءً على تعيج أصح حححاب املصح ححلحة ،مت وضح ححع قائمة ابملسح ححامهج احملتملج (تضح ححم ً 130
الثاين  )2021ويتم توس ححيعها ابس ححتمرار .وهي تش ححمل اخلرباء الرفيعي املس ححتوى الذين يركزون أحباثهم على الثروة احليوانية أو
األغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي ومسححامهتها يف األمن الغذائي ،والنظم الزراعية والغذائية املسححتدامة ،والتغذية واألمناط
Dominguez-Salas, P., Kauffmann, D., Breyne, C. & Alarcon, P. 2019. Leveraging human nutrition through livestock 11
interventions: perceptions, knowledge, barriers and opportunities in the Sahel. Food Security, 11(4): 777–796.
https://doi.org/10.1007/s12571-019-00957-4
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الغذائية الصح ح ح حححية ،فضح ح ح ح ًحال عن ممثلي احلكومات ومنظمات األمم املتحدة واملنظمة العاملية لصح ح ح حححة احليوان ومراكز منظمة
منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،واملبادرات الرفيعة املستوى ذات الصلة (مبا يف ذلع األمناط الغذائية
الصح حححية من مبادرة النظم الغذائية املسح ححتدامة ،ومبادرة التغذية املسح ححتدامة ،وخمترب االبتكار املسح ححتقبلي لنظم الثروة احليوانية،
واملبادرة العاملية للبيض املستدا ) ،والقطاع اخلامن ومنظمات اجملتمع املدين.
وعقدت ندوة إلكرتونية يف يونيو/حزيران  2021لزايدة الوعي ابلتقييم وإشح ح ح ح حراث أص ح ح ح حححاب املص ح ح ح ححلحة احملتملج.
-16
ُ
بلدا من مجيع املناطق 25 ،يف املائة منهم أكادمييون ،و 34يف املائة
واسححتقطب هذا احلدث أكثر من  200مشححارث من ً 72
من منظمات األمم املتحدة ،و 15يف املائة من القطاع اخلامن ،و 14يف املائة من منظمات اجملتمع املدين .وكان للمشاركج
جمموعة واس ح ح ح ح ح ححعة من اخللفيات األكادميية واخلربات اليت ترتاوح بج الثروة احليوانية والعلو البيطرية ( 46يف املائة) ،والتغذية
البش ح ح ح ح حرية ( 15يف املائة) ،واالقتص ح ح ح ححاد ( 15يف املائة) ،والعلو االستماعية ( 12يف املائة) ،وس ح ح ح ححالمة األغذية ( 5يف املائة)
وصحة اإلنسان ( 1يف املائة).
 -17ومت إنشححاء جلنة اسححتشححارية علمية متعددة التخص حصححات لتوسيه العملية وإعداد التقييم .وبعد إرسححال دعوة لتقدمي
الطلبات إىل مجيع املس ح ح ح ح ححجلج يف الندوة اإللكرتونية واملس ح ح ح ح ححامهج احملتملج (حوايل  500عنوان) 12،مت اس ح ح ح ح ححتال  70طلبًا
وفحصححها بدقة .واسححتند ترشححي  23عضح ًحوا إىل التميز العلمي واالسححتقاللية ،ومتثيل أصحححاب املصححلحة ،والتمثيل اجلغرايف،
وتغطية مجيع التخص ح حصح ححات وجماالت اخلربة املطلوبة .وتتكون اللجنة االسح ححتشح ححارية العلمية النا ة عن ذلع من  10نسح ححاء
رسال لديهم خربة عملية تغطي مجيع املناطق اجلغرافية .ويشمل متثيل أصحاب املصلحة اجملتمع املدين والقطاع اخلامن
وً 13
وشراكة واحدة متعددة أصحاب املصلحة (سدول األعمال العاملي بش ن الثروة احليوانية املستدامة) واملعهد الدويل لبحوث
الثروة احليوانية ومنظمة الصحة العاملية.
 -18وس ححيش ححارث كل من اللجنة االس ححتش ححارية العلمية واملس ححامهج احملتملج (مبا يف ذلع سهات االتص ححال من وحدات
املنظمة) يف اسححتعراض اخلطوط العريضححة ومسححودات كل وثيقة من الواثئق األربع .وابإلضححافة إىل ذلع ،سححتُعقد استماعات
افرتاض ححية مع أعض ححاء اللجنة االس ححتش ححارية العلمية ملناقش ححة كل من اخلطوط العريض ححة ومش ححاريع الواثئق الكاملة ،وتغطية أي
قضااي ال تزال عالقة وتقدمي توسيهات ملراسعة الواثئق.

را ًعا  -املوار املطلو ة
 -19من الض ح ح حروري وسود موارد مالية وبش ح ح حرية كافية لضح ح ححمان إعداد التقييم ضح ح ححمن اإلطار الزمين املقرتح .ومن املقرتح
تغطية العمل بواس ح ححطة إعادة ختص ح ححي مس ح ححؤوليات املو فج يف إطار برانمج العمل وامليزانية العادي للمنظمة ،من ض ح ححمن
املوارد املتححاحححة ،وعرب االس ح ح ح ح ح ححتفححادة من إعححارة املو فج ومجع األموال من خححارج امليزانيححة ،على النحو املبج يف اجلححدول .1
وتشمل األدوار وجماالت العمل الرئيسية ما يلي:


12

تعيج منس ح ح ح ححق وقائد فريق مش ح ح ح ححارث يتوليان التنس ح ح ح ححيق العا للعملية املوض ح ح ح حححة يف هذه الوثيقة واإلشح ح ح ح حراف على
االتصاالت املستمرة ابال اهج مع أصحاب املصلحة؛

FAO. 2021. Assessing the contribution of livestock to food security, sustainable food systems, nutrition and healthy diets:

FAO.

Rome,

Terms of Reference of the Scientific Advisory Committee.

.)https://www.fao.org/3/cb5365en/cb5365en.pdf

أيضا على العنوان التايل:
(متاح
ً
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وإنش ححاء فريق أس ححاس ححي خمص ح متعدد التخص حص ححات يتوىل دعم إعداد الواثئق ،مبا يف ذلع مراسعة األدبيات،
وحتليل البياانت واملعلومات ،وعرض النتائج ،وإعداد اخلطوط العريضة ،وامل سودات ،واألقسا املنقحة والنهائية
للواثئق األربع والتقييم التوليفي.

 -20وقد دعمت حكومة فرنس ح ح ح ح ح ححا هذه العملية ببادرة كرمية منها ،من خالل إعارة أحد املو فج طوال مدة العملية.
وابش ححر العض ححو املنتدب عمله مع الفريق يف يونيو/حزيران  .2021ودعم املعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية كذلع إعداد
وثيقة  1املكونة للتقييم من خالل تقدمي مس ح ح ح ح ححامهة عينية .وابإلض ح ح ح ح ححافة إىل ذلع ،تقد حكومات فرنس ح ح ح ح ححا وأملانيا وآيرلندا
وسح ح ححويس ح ح حرا الدعم املايل إلعداد التقييم .وبينما مت أتمج األموال الالزمة من خارج امليزانية إلعداد الوثيقتج  1و 2املكونتج
للتقرير ،ال تزال هناث فجوة متويلية قدرها  175 000دوالر أمريكي الستكمال العملية.
اجلدول  - 1املخرسات/األنشطة األساسية وامليزانية املقرتحة إلعداد التقييم (آبالف الدوالرات األمريكية)
الربانمج العادي

14

إعداد الوثيقة  1املكونة للتقييم
إعداد الوثيقة  2املكونة للتقييم
إعداد الوثيقة  3املكونة للتقييم
إعداد الوثيقة  4املكونة للتقييم
إعداد الوثيقة التوليفية ونشرها
إصدار التقييم (اسرتاتيجية التواصل)
اجملموع

151

امليزانية املقدرة

13

110

اجملموع
261

100

54

154

64

54

118

170

50

220

90

61

151

28

10

39

603

339

943

امسا  -التقدم ا ر حىت ا ن
ً
 -21بعد تعيج املنس ححق والقائد املش ححارث للتقييم من بج مو في ش ححعبة اإلنتاج احليواين وص حححة احليوان وش ححعبة األغذية
والتغذية ،مت حتديد العملية والنطاق وامليزانية واجلدول الزمين وخطة العمل.
 -22ومت وضع ومراسعة اخلطوط العريضة للوثيقة  1املكونة للتقييم عن "مسامهة األغذية ذات املصدر احليواين األرضي
يف األمناط الغذائية الصح حححية من أسل حتسح ححج النتائج التغذوية والصح حححية  -حملة عامة عن األدلة والسح ححياسح ححات حول حالة
املعرفة" ،بناءً على التعليقات الواردة خالل عملية التش ححاور اليت ش ححارث فيها كل من اللجنة االس ححتش ححارية العلمية واملس ححامهج
احملتملج .وأس ح ححفر اس ح ححتطالع إلكرتوين عن مس ح ححامهات من  20عض ح ح ًحوا يف اللجنة االس ح ححتش ح ححارية العلمية و 69مس ح ححامهًا آخر
(بناءً على دعوة موسهة ألكثر من  400خبري وأص ح ح ح حححاب مص ح ح ح ححلحة آخرين ،مبا يف ذلع سهات االتص ح ح ح ححال من وحدات
ومكاتب املنظمة األخرى) .وركز االس ححتطالع على تركيبة الوثيقة وتدفقها وعناوينها وش ححروحاهتا والتش ححاور بشح ح ن مس ححوغها
ض حا قوائم أولية بش ح ن الثغرات يف البحوث وأطر السححياسححات
املنطقي ووضححوحها ومشوهلا .وقد املشححاركون يف االسححتطالع أي ً
واألطر القانونية.
13
14

املسامهة املقدرة من الربانمج العادي يف عملية اإلعداد والتقييم ،اليت تغطي بشكل رئيسي رواتب مو فج الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة.
ال تشمل امليزانية املو فج املعارين من قبل حكومة فرنسا.
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 -23وانق استماع افرتاضححي للجنة االسححتشححارية العلمية والفريق األسححاسححي للمنظمة اخلطوط العريضححة املنقحة وأوضح
القضااي العالقة.

ا ً ا  -مسامهة األغذية ذات املصدر احليواين األرضي يف األمناط الغذائية الصحية
من أجل حتسني النتائج التغذوية والصحية  -نظرة عامة على األ لة والسيا ات
حول حالة املعر ة والنتائج األولية
 -24تص ح ح ح ح ح ححف الوثيقة  1املكونة للتقييم حالة التغذية يف العامل ،واألمناط الغذائية والنظم الغذائية يف ما يتعلق ابألغذية
ذات املصدر احليواين األرضي .وحتلل بشكل شامل العناصر الغذائية يف األغذية ذات املصدر احليواين األرضي وأمهيتها يف
تغذية اإلنسح ح ححان ،إىل سانب آاثرها على صح ح حححة اإلنسح ح ححان على مدار احلياة .ويتم حتليل السح ح ححياسح ح ححات والقضح ح ححااي القانونية
واألنظمة ذات الصح ححلة حيثما كان ذلع مناسح ححبًا .وتسح ححتند النتائج الرئيسح ححية إىل مراسعة  123من اخلطوط التوسيهية بش ح ح ن
النظم الغححذائيححة القححائمححة على األغحذيحة من  94بلح ًحدا ،و 79وثيقححة سح ح ح ح ح ح حيححاسح ح ح ح ح ح ححات من  60بلح ًحدا تتعلق ابألمراض غري املعححديحة
والتشح حريعات والس ححياس ححات والربامج املتعلقة بكل من األغذية والزراعة والتغذية ( 35وثيقة) .ويركز قس ححم حمدد على س ححالمة
األغذية واألمراض اليت تنقلها األغذية املتعلقة ابألغذية ذات املص ححدر احليواين األرض ححي ،من املنتج إىل املس ححتهلع .وتعرض
الوثيقة يف اخلتا املواضيع الناشئة.
النتائج الرئيسية:

-25


ميكن أن تقد األغذية ذات املص ح ححدر احليواين األرض ح ححي ض ح ححمن األمناط الغذائية املناس ح ححبة مس ح ححامهات حيوية لتحقيق
املقاص ححد العاملية اخلاص ححة ابلتغذية اليت أقرهتا مجعية الص حححة العاملية لعا  2025وأهداف التنمية املس ححتدامة اليت ترمي
إىل احلد من التقز لدى األطفال دون سححن اخلامسححة؛ واخنفاض الوزن عند الوالدة؛ وفقر الد لدى النسححاء يف سححن
اإلنياب ( 49-15سح ححنة)؛ وزايدة الوزن لدى األطفال دون سح ححن اخلامسح ححة؛ والسح ححمنة واألمراض غري املعدية املرتبطة
ابألمناط الغذائية لدى البالغج15.

حيواي لألغذية ذات املصدر احليواين األرضي
تركيبة وقيمة املغذايت واملكوانت الغذائية النشطة ً


15

توفر األغذية ذات املصدر احليواين األرضي بروتينات عالية اجلودة مقارنةً ابألغذية األخرى ،مع وسود بعض
حيواي
االختالفات الطفيفة يف قابلية اهلض ح ححم .وميكن العثور على األمحاض األمينية احملددة والعوامل النش ح ححطة ً
اليت هلا أدوار يف صحة اإلنسان فقط يف األغذية ذات املصدر احليواين األرضي (مثل الكارنيتج ،والكرايتج،
والتاورين ،واهليدروكس ححي برولج واألنس حرين) .وتعترب األمحاض الدهنية الطويلة الس ححلس ححلة ومعدالت األمحاض
الدهنية األس ححاس ححية املوسودة يف األغذية ذات املص ححدر احليواين األرض ححي مهمة لإلدراث ،ال س ححيما عرب مس ححار
حياة اإلنسان.

WHO. 2014. Global nutrition targets 2025: Policy brief series (WHO/NMH/NHD/14.2). Geneva, WHO.

أيضا على العنوان التايل.)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149018/WHO_NMH_NHD_14.2_eng.pdf :
(متاح ً
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ويرتبط احلديد والزنع مبركبات أكثر حيوية يف اللحو ويس ح ح ح ححهل هض ح ح ح ححمها مقارنة ابملركبات املوسودة يف األطعمة
النباتية .ويش ح ح ح ححتهر احلليب برتكيزه وتوافره احليوي للكالس ح ح ح ححيو من بج العناص ح ح ح ححر الغذائية األخرى .ويتميز البيض
برتكيزه العايل من الكولج وبعض األمحاض الدهنية الطويلة السححلسححلة .وبشححكل عا  ،تعترب األغذية ذات املصححدر
حدرا غنيًا للسححيلينيو والفيتامج  B12والكولج .ولقد ثبت أن اسححتهالث األغذية ذات
احليواين األرضححي أي ً
ض ح ا م صح ً
املصدر احليواين األرضي يُبطل أتثريات مضادات املغذايت يف األغذية النباتية.
وميكن أن تت ثر سودة التغذية (خاصح حةً تركيبة الدهون) يف األغذية ذات املص ححدر احليواين األرض ححي حبس ححب ترتيب
األولوية التايل :اختيار األنواع احليوانية ونظم علفها ،تليها الساللة فبيئة اإلنتاج.

أتثريات األغذية ذات املصدر احليواين األرضي على التغذية والصحة يف مسار حياة اإلنسان


ميكن أن يؤثر املتنححاول الغححذائي من األغححذيححة ذات املص ح ح ح ح ح ح ححدر احليواين األرض ح ح ح ح ح ححي على التغححذيححة (حححالححة املغححذايت
والقياسح ح ح ححات البش ح ح ح حرية) ،والصح ح ح حححة (األمراض املعدية واألمراض املزمنة وصح ح ح حححة العظا ) واإلدراث (النمو والوقاية
العصبية والوقاية من أمراض اجلهاز العصيب).



وأييت تركيز األدلة عرب مجيع مراحل دورة احلياة  -اليت تش ح ححمل النس ح ححاء أثناء احلمل ويف مرحلة الرض ح ححاعة الطبيعية
والرضححع واألطفال الصححغار واألطفال يف سححن املدرسححة واملراهقج والبالغج واألشححخامن البالغج األكرب سححنًا  -من
التجارب اليت تقيم احلليب ومنتجات األلبان .وتتبع ذلع حلو األبقار والبيض من حيث توافر األدلة ،مع عدد
أقل من الدراسح ح ح ححات املتاحة عن حلو اخلنازير والدواسن ،وحلو احليواانت األرضح ح ح ححية ،واحلش ح ح ح حرات ،وحلو األنواع
الثانوية األخرى .وابختصح ح ححار ،تشح ح ححري األدلة إىل آاثر مفيدة لتناول األغذية ذات املصح ح ححدر احليواين األرضح ح ححي عند
مس ححتوايت مناس ححبة إىل العديد من النتائج الص حححية ،وزايدات غري كبرية يف األمراض املزمنة ،بج األفراد األص حححاء
على ما يبدو .وتُظهر قاعدة أدلة قوية أن اس ح ححتهالث احلليب ومنتجات األلبان أثناء احلمل يزيد من وزن الرض ح ححيع
ض ح ح حا من الطول عند الوالدة وحميط رأن اجلنج .ومتت دراس ح ححة اس ح ححتهالث البيض واحلليب
عند الوالدة وقد يزيد أي ً
واللحو لدى الرضح ح ح ححع واألطفال الصح ح ح ححغار ،حيث تباينت النتائج حبسح ح ح ححب النمط الغذائي العا والتعرض البيئي.
آاثرا إجيابية لزايدة
وتظهر األدلة لألطفال واملراهقج يف سححن املدرسححة الذين يسححتهلكون احلليب ومنتجات األلبان ً
الطول وتقليل السححمنة وزايدة الوزن والسححمنة .وقد ثبت أن اسححتهالث حلو األبقار يف هذه املرحلة من دورة احلياة
يؤدي إىل حتسج النتائج املعرفية.



وتش ح ح ح ح ح ححري النتائج لدى البالغج إىل حد كبري إىل اآلاثر اإلجيابية للحليب ومنتجات األلبان (مثل اللنب) يف تقليل
خماطر الوفيات جلميع األسح ح ححباب ،وارتفاع ضح ح ححغط الد  ،والسح ح ححكتة الدماغية ،والسح ح ححكري من النوع  ،2وسح ح ححرطان
القولون واملستقيم ،وسرطان الثدي ،والسمنة ،وهشاشة العظا والكسور .وتظهر أدلة دامغة نسبيًا أن استهالث
البيض لدى البالغج ال يزيد من خماطر اإلصح ح ح ححابة ابلسح ح ح ححكتة الدماغية أو أمراض القلب التاسية .وتشح ح ح ححري الدالئل
املقنع ححة إىل أن تن ححاول كمي ححة من اللحو ل ححدى الب ححالغج ،ترتاوح بج  85و300غ/يو ميكن أن حيمي من نق
احلديد .ومل تتناول الدراسح ححة حلو الدواسن بقدر ما متت دراسح ححة حلو البقر ،ولكن النتائج تشح ححري إىل أتثريات غري
مهمة على خطر السكتة الدماغية مع حتليل اجملموعة الفرعية الذي يشري إىل وسود أتثري وقائي لدى النساء.
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ومت تقييم قاعدة األدلة اخلاص ححة ابس ححتهالث اللحو احلمراء لدى البالغج بش ححكل ش ححامل من خالل دراس ححة العبء
العاملي لألمراض 16،وقد اتض ارتفاع خماطر اإلصابة ابألمراض املزمنة املرتبطة ب ح ح ح ح  23غرا ًما ( 27-18غر ًاما) من
آاثرا
اللحو احلمراء يوميًا ،و 2غر ًاما ( )4-0يوميًا من اللحو املصححنعة .ومع ذلع ،فقد أ هرت دراسححات أخرى ً
غري مهمة للحو البقر على املؤشرات البيولوسية لألمراض املزمنة17.



وال تزال هناث ثغرات كبرية يف قاعدة األدلة اخلاص ح ححة ابملس ح ححنج .ومع ذلع ،تش ح ححري األدلة األولية إىل قدرة احلليب
ومنتجات األلبان ورمبا األغذية ذات املص ح ح ححدر احليواين األرض ح ح ححي األخرى على التخفيف من اآلاثر على ض ح ح ححمور
العضالت والكسور والضعف واخلرف ومرض الزهامير.

سالمة األغذية واملشاكل املنقولة عن طريق األغذية ذات املصدر احليواين األرضي


يرتبط ثلث عبء األمراض اليت تنقلها األغذية ابس ححتهالث األغذية ذات املص ححدر احليواين األرض ححي امللوثة ،ويرتبط
ذلع بشححكل أسححاسححي ابألسححباب البكتريية واإلسححهال .ويف حج أن األدلة بش ح ن خماطر األمراض اليت تنتقل عن
سيدا ،فإن املعرفة بشح ح ح ح ح ح ح ن العبء الوطين
طريق األغذية والنتائج الص ح ح ح ح ح حححية وكذلع طرق حتليل املخاطر موثقة ً
(التفش ححي واخلطورة) غري متوفرة .وعلى س ححبيل املثال ،تعترب طرق النقل الرئيس ححية على طول س ححلس ححلة القيمة حا ة
سيدا.
الستهداف السياسات الوطنية ،ولكنها ليست مفهومة ً



وإن املمارس ح ح ح ححات الزراعية املتغرية ،خاص ح ح ح ححة يف ما يتعلق بتكثيف اإلنتاج احليواين واس ح ح ح ححتخدا املدخالت ،وإطالة
سححالسححل القيمة وتوسححيعها والتحول حنو اسححتهالث األغذية اجملهزة ،تسححاهم يف زايدة التعرض ملخاطر األمراض اليت
تنتقل عن طريق األغذية .ومتثل مقاومة مضادات امليكروابت حتدايت إضافية تتجاوز التغذية وسالمة األغذية.



وجيب التخفيف من أعباء س ح ح ححالمة األغذية من خالل تعزيز الص ح ح ححرف الص ح ح حححي وختفيف املخاطر الص ح ح حححية بج
أمرا أسح ححاسح ححيًا
احليوان واإلنسح ححان والبيئة من خالل هنج الصح حححة الواحدة .ويُعد تعزيز النظم الوطنية ملراقبة األغذية ً
لضمان سالمة األغذية من أسل لتحقيق نتائج صحية وتغذوية أفضل.

السياسات والتشريعات واألنظمة


إن معظم التوصححيات خاصححة ابألغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي ،تليها التوصححيات املتعلقة ابللحو واحلليب
ومنتجات األلبان والبيض .وهناث تغطية أقل بش ح ححكل ملحوظ على األحش ح ححاء ،والدواسن ،وحلو اخلنازير ،وحلو
احليواانت الربية ،واحلشرات.



وترتبط معظم التوص ح ح ح ححيات ابحتياسات اإلنس ح ح ح ححان من املغذايت الدقيقة واألمراض غري املعدية وتس ح ح ح ححتهدف مجيع
حيال مقارنةً ابلتوص ح ح ححيات املتعلقة
الس ح ح ححكان .ومتيل التوص ح ح ححيات املتعلقة ابملغذايت الدقيقة إىل أن تكون أكثر تفص ح ح ح ً

Afshin, A., Sur, P.J., Fay, K.A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J.S., Mullany, E.C., et al. 2019. Health effects of dietary 16
risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet, 393(10184):
1958–1972. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8

 17در اإلشارة إىل أن نطاق وثيقة العناصر األوىل هذه كان تقييم مسامهة األغذية ذات املصدر احليواين األرضي على املستوايت املناسبة بج األفراد
األصحاء على ما يبدو وليس تقييم املخاطر املرتبطة ابالستهالث املفرط و/أو بج األفراد الذين يعانون من حاالت طبية.
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ابألمراض غري املعدية ،وتوفر مؤشح ح حرات كمية من حيث املتناول اليومي أو األس ح ححبوعي من األغذية ذات املص ح ححدر
احليواين األرضح ححي .وال أتخذ معظم التوصح ححيات يف االعتبار اآلاثر املرتتبة على قصح ححور االسح ححتهالث أو االسح ححتهالث
نظرا إىل الصلة بج وسود نق يف
املفرط لألغذية ذات املصدر احليواين األرضي ،وميثل ذلع فجوة وثيقة الصلة ً
املغذايت الدقيقة وكل من نق الوزن وزايدة الوزن والسمنة واألمراض غري املعدية يف الوقت نفسه.


وإمجاال ،كانت هناث  378توصية تتبع هنج دورة احلياة ،و 282يف النظم الغذائية القائمة على األغذية ،بغض النظر
ً
عن فئة الدخل يف البلدان .ويف حج أن التوصح ح ح ح ح ححيات الواردة يف النظم الغذائية القائمة على األغذية للبلدان املرتفعة
فصيال ،بشكل عا  ،كان هناث توزيع سيد للتوصيات النوعية والكمية على حد سواء.
الدخل كانت أكثر ت ً



ومت إدراج اعتبارات االس ح ححتدامة البيئية فقط يف واثئق وردت من مثانية بلدان متوس ح ححط الدخل من الش ح ححرحية العليا،
وقدمت يف الغالب توص ح ح ح ح ح ححيات نوعية .ومت ذكر الرفق ابحليوان فقط يف النظم الغذائية القائمة على األغذية اليت
مصدرها الدامنرث والسويد ،مع إشارة حمددة إىل املعلومات اخلاصة ابلرفق ابحليوان إلعال املستهلكج.
ويف اخلتا  ،تكشح ح ح ححف النتائج األوىل للتقييم عن بعض الثغرات األولية يف األدلة ويف السح ح ح ححياس ح ح ح حات على النحو
أدانه:

-26

امللخ



يتعج اكتساب فهم أعمق ألوسه التفاعل بج مغذايت األغذية ذات املصدر احليواين األرضي واملكوانت النشطة
حيواي يف األمناط الغذائية لتوصح ح ح ححيف دور األغذية ذات املصح ح ح ححدر احليواين األرضح ح ح ححي من حيث التغذية والصح ح ح حححة
ً
والنتائج اإلدراكية على مدار حياة اإلنسان.



وال تزال هناث فجوة يف األدبيات حول تواتر وكمية األغذية ذات املصح ح ح ح ح ححدر احليواين األرضح ح ح ح ح ححي يف النظم الغذائية
كبريا من األدلة احلالية مت إنشاؤه ًردا على األسئلة اليت تركز
الصحية لعدة مراحل من دورة احلياة .ويبدو أن سزءًا ً
إىل حد كبري على إمكاانت األغذية ذات املص ححدر احليواين األرض ححي ،وخاص ححة اللحو احلمراء واحلليب ومنتجات
األلبحان ،لزايدة خمحاطر األمراض غري املعحديحة .وهنحاث عحدد أقحل بكثري من الحدراسح ح ح ح ح ح ححات حول أتثريات اللحو من
اخلنازير والدواسن واملاعز واألغنا واحليواانت الربية واحلشرات.



ويف حج أن هذا يقع خارج نطاق التقييم ،قد تكون هناث أدلة إض ح ح ححافية مفيدة لدارس ح ح ححة األغذية ذات املص ح ح ححدر
نظرا إىل
احليواين األرضححي لدى األشححخامن غري األصحححاء (الذي يعانون من داء السححكري والوزن الزائد والسححمنة) ً
انتشار هذه احلاالت الطبية على نطاق واسع.



وجيب حتديث ال نظم الغذائية الوطنية القائمة على األغذية ملراعاة األغذية ذات املص ح ح ح ح ح ححدر احليواين األرض ح ح ح ح ح ححي
واملتطلبات الغذائية احملددة خالل دورة احلياة حيث أنه مل يتم النظر فيها بعد .وجيب أن تراعي التوص ح ح ح ح ح ححيات
نظرا للتواسد
اآلاثر املرتتبة على قصححور االسححتهالث واالسححتهالث املفرط ل ألغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي ً
املتزايد لنق املغذايت الدقيقة واألمراض املزمنة.



وجيب اس ح ح ححتخدا النظم الغذائية الوطنية القائمة على األغذية لالس ح ح ححرتش ح ح ححاد هبا يف الس ح ح ححياس ح ح ححات والربامج واألطر
التشريعية بش ن الثروة احليوانية بشكل أفضل بش ن النتائج التغذوية.

