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 اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية

 الدورة األوىل

 2022مارس/آذار  16-18

 مسامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املستدامة والتغذية
 الغذائية الصحية واألمناط

 
 وجزامل

متطلبات غذائية حمددة يف مراحل  اإلنسانمصدر قلق عاملي مستمر ومتزايد. ولدى  يُعترب سوء التغذية جبميع أشكاله
 كما أنه يؤدي إىل الوفاة املبكرة.خمتلفة من مسار حياته. ويُعترب سوء التغذية أكرب مساهم يف األمراض على املستوى العاملي  

وتوفر الطاقة والعديد من العناصر الغذائية األساسية مثل  املغذايتكثيفة  األغذية ذات املصدر احليواين األرضي وإن  
مع جمموعة واسعة من البيئات، وسالالهتا الربوتينات واألمحاض الدهنية واملغذايت الدقيقة. وتتكيف أنواع الثروة احليوانية 

ق غري املناسبة إلنتاج مما ميك ن القطاع من املسامهة بشكل كبري يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية، حىت يف املناط
 احملاصيل.

، من منظمة األغذية 2020املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول  والعشرين، يف دورهتا السابعة )اللجنة( وطلبت جلنة الزراعة
 صدار تقييم عاملي شامل مستند إىل العلم واألدلة ملسامهة الثروة احليوانية يف حتقيقوالزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( "إ

 1" )يشار إليه ابلتقييم(.األمن الغذائي والنظم الغذائية املستدامة والتغذية واألمناط الغذائية الصحية
واحملتوى واجلدول الزمين للتقييم. كما تصف مشاركة أصحاب املصلحة  والنطاق وف ر هذه الوثيقة حملة عامة عن النهجوت

 يف التقييم ومتطلبات املوارد.

                                                      
مة روما، منظ. (2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28للجنة الزراعة )تقرير الدورة السابعة والعشرين . 2020منظمة األغذية والزراعة.   1

 (. https://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf  على العنوان التايل: األغذية والزراعة. )متاح أيًضا

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf
https://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf
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لتقييم االسححححححححححححتدامة يف األبعاد الثالثة املرتبطة  ويطبق منظور الصحححححححححححححة الواحدة غذائيةالزراعية و النظم الويتبع التقييم هنج 
 على مدى أربع سححححححححححححححنوات إعدادهاوسححححححححححححححيت لف التقييم من أربع واثئق سححححححححححححححيتم  .2030خبطة التنمية املسححححححححححححححتدامة لعا  

 سينتج عنها وثيقة توليفية.و  (2021-2024)
يف األمناط  األغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي"مسححامهة  املعنونة ملسححودةيف اويعرض القسححم السححادن النتائج الرئيسححية 

نظرة عامة على األدلة والسححححياسححححات حول حالة املعرفة  -الغذائية الصحححححية من أسل حتسححححج النتائج التغذوية والصحححححية 
 .والثغرات"

 بل اللجنة الفرعيةاإلجراءات املقرتح اختاذها من ق  
 مبا يلي:ابلقيا  جلنة الزراعة  توصيةإىل اللجنة الفرعية مدعوة  إن  

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

  للتقييم املكو نةاألوىل وثيقة ال سودةتعليقاهتم على م إىل إبداءودعوة األعضاء . 
  وتشجيع أعضاء املنظمة على النظر يف أتثري سياسات الثروة احليوانية والربامج واألطر التشريعية املتعلقة هبا على

خذ يف االعتبار بشكل النتائج التغذوية، وحتديث اخلطوط التوسيهية الغذائية الوطنية القائمة على األغذية حبيث أت
املراحل املختلفة من مسار حياة واملتطلبات الغذائية احملددة خالل  األغذية ذات املصدر احليواين األرضي كاف  

 .اإلنسان
  على تقدمي الدعم املايل إلعداد التقييم.يف املوارد شركاء اآلخرين التشجيع األعضاء و مواصلة و 

 مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توسيه أي استفسارات بش ن 
 Beate Scherfالسيدة 

 مسؤولة اإلنتاج احليواين
 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

 53540 570 06 39+اهلاتف: 

 

 

                                                      
نظرة عامة على األدلة  -يف األمناط الغذائية الصحية من أسل حتسج النتائج التغذوية والصحية  احليواين األرضي األغذية ذات املصدرمسامهة "  2

 .https://www.fao.org/3/cb8424en/cb8424en.pdf، )مسودة( "والسياسات حول حالة املعرفة والثغرات
: 3الوثيقة  "؛ونظرة استشرافيةحتليل اترخيي  -واستهالكها  ذات املصدر احليواين األرضياألغذية : "العوامل اليت حتدد العرض والطلب على 2الوثيقة   3

: "خيارات التغيري 4الفوائد وأوسه التآزر واملقايضات"؛ الوثيقة  -املستدامة  والنظم الزراعية والغذائية"مسامهة قطاع الثروة احليوانية يف األمن الغذائي 
 احليوانية من أسل املسامهة بشكل أفضل يف حتقيق األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصحية والتغذية".املستدا  لقطاع الثروة 
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 مقدمة - أّوًل 
أبشححححححكال خمتلفة، مبا يف ذلع: اجلوع ونق   تجلى. وهو يفاقمةيُعترب سححححححوء التغذية مشححححححكلة عاملية مسححححححتمرة ومت -1

عن كونه أكرب مسححاهم يف األمراض على املسححتوى العاملي،  فضححاًل (، سححمنةاملغذايت الدقيقة والتغذية الزائدة )الوزن الزائد وال
اجلودة السحححححححححححبب الرئيسحححححححححححي لألمراض من كل ثالثة أشحححححححححححخامن. وتعترب األمناط الغذائية الرديئة واحد ويعاين منه شحححححححححححخ  

  4البالغج يف مجيع أحناء العامل. لدىمن الوفيات املبكرة  املائةيف  22، وهي مسؤولة عن ياتلوفوا
ويعاين ُعشححر سححكان العامل من نق  التغذية، وهناث ثالثة مليارات شححخ  ابل  وطفل غري قادرين على حتمل  -2

ويؤثر نق  املغذايت الدقيقة أو "اجلوع املسحححححححترت" على أكثر من ملياري شحححححححخ  يف مجيع  5.كلفة منط غذائي صححححححححي
وما يقارب ثلث النسححححاء يف سححححن اإلنياب يعانج من فقر الد . وميكن أن تتواسد أشححححكال خمتلفة من سححححوء  أحناء العامل.

من  الشححححححخ ، وال يوسد أي بلد خال  ، وميكن أن يعاين منها حىت نفس نفسححححححها التغذية يف البلد أو اجملتمع أو األسححححححرة
 سوء التغذية.

لدى النسحححححححاء متطلبات غذائية حمددة يف مراحل حرسة من مسحححححححار حياته. وعلى سحححححححبيل املثال،  اإلنسحححححححانولدى  -3
معظم ابلنسححبة إىل واملراهقج، متطلبات أعلى لكل كيلوغرا  من وزن اجلسححم  صححغاراحلوامل واملرضححعات واألطفال الرضححع وال

. ء غري احلوامل وغري املرضحححعات أو املسحححنجابلرسال البالغج والنسحححا ذائية األسحححاسحححية، ولكن ليس كلها، مقارنةً العناصحححر الغ
وميكن أن يؤثر سححححححححححححححوء التغذية يف مرحلة الطفولة املبكرة على منو الطفل وتطوره البدين والفكري، وإنتاسية العمل خالل 

ويف حج أن الوقاية من سححححححوء التغذية أمر ابل   خنفاض العمر االفرتاضححححححي.مرحلة البلوغ، بل وقد يؤدي إىل زايدة اإلعاقة وا
 عيقابحلالة التغذوية لأل  قبل احلمل وأثناءه وبعده. وي لة التغذوية للطفل ترتبط ارتباًطا وثيًقااألمهية لرفاهية املرأة، فإن احلا

 .الحًقاسوء تغذية األمهات منو اجلنج ويسهم يف اخنفاض الوزن عند الوالدة وسوء تغذية األطفال 
كثيفة املغذايت وتوفر الطاقة والعديد من العناصححر الغذائية األسححاسححية  األغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي وإن   -4

نواع وسحححححححححححالالت الثروة احليوانية مع جمموعة واسحححححححححححعة من وتتكيف أ 6مثل الربوتينات واألمحاض الدهنية واملغذايت الدقيقة.
يف القضححاء على اجلوع وسححوء التغذية، حىت يف املناطق غري املناسححبة  ملحوظالبيئات، مما ميك ن القطاع من املسححامهة بشححكل 

 إلنتاج احملاصيل.
  

                                                      
4Health effects of . 2019. et alAfshin, A., Sur, P.J., Fay, K.A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J.S., Mullany, E.C., 

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  .Rome, FAO Trends and challenges. –The future of food and agriculture . 2017FAO.  

 (.https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdfعلى العنوان التايل: أيًضا )متاح  
6  Rome, FAO.  World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals.2018.  FAO.

220 pp.  متاح( على العنوان التايل: أيًضاhttps://doi.org/10.4060/ca1201en.) 
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مليون شخ  يعانون من اجلوع وحوايل واحد من كل ثالثة أشخامن يف العامل يت ثر ابنعدا  األمن  811وسود ومع  -5
يف األمن الغذائي نظم الزراعية والغذائية المن املهم النظر يف كيفية مسحححححححححححححامهة  2020،7الغذائي املعتدل أو الشحححححححححححححديد يف عا  

. وتسححححاهم املنتجات الغذائية املشححححتقة من الثروة احليوانية بنسححححبة وحتسححححج التغذية يف سححححياقات خمتلفة الصحححححية واألمناط الغذائية
 وسود تباين يف املسححححححححامهةمع  8الغذائية، طاألمنامن متناول السححححححححعرات احلرارية يف  املائةيف  17و اتمن الربوتين املائةيف  33

 ضمان سالمة األغذية يف كل مكان. فسه، جيب أيًضااجلنسج ومستوايت الدخل. ويف الوقت نبج املناطق و 
، من منظمة األغذية 2020جلنة الزراعة، يف دورهتا السحححححابعة والعشحححححرين املنعقدة يف أكتوبر/تشحححححرين األول وطلبت  -6

صحححححححدار تقييم عاملي شحححححححامل مسحححححححتند إىل العلم واألدلة ملسحححححححامهة الثروة احليوانية يف حتقيق والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( "إ
 9" )يشار إليه ابلتقييم(.الغذائي والنظم الغذائية املستدامة والتغذية واألمناط الغذائية الصحيةاألمن 

 

 واجلدول الزمين للتقييم ضمونالنهج والنطاق وامل - اثنًيا

حة الواحدة. ( ومنظور الصححححححححححح1الشحححححححححححكل  نظرا)غذائية الزراعية و النظم التطبيق هنج مت التخطيط للتقييم من أسل  -7
ملسححححححامهة على من أسل امتوازنة وشححححححاملة ودعم التحول املسححححححتدا  لقطاع الثروة احليوانية ويهدف ذلع إىل إعطاء توسيهات 

 .2030أفضل وسه يف خطة التنمية املستدامة لعا  
 

  

                                                      
. حالة األمن الغذائي 2021األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسف وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.  منظمة  7

كلفة للجميع. صحية ميسورة الغذائية توفري أمناط األمن الغذائي وحتسج التغذية و حتقيق . حتويل النظم الغذائية من أسل 2021والتغذية يف العامل لعا  
 (. /https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb4474enعلى العنوان التايل:  من. )متاح أيًضا 240روما، منظمة األغذية والزراعة. 

8 Rome, FAO.  World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals.FAO. 2018.  
220 pp.  متاح( على العنوان التايل: أيًضاhttps://doi.org/10.4060/ca1201en.) 

. روما، منظمة (2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28). تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة. 2020منظمة األغذية والزراعة.   9
 (.https://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdfعلى العنوان التايل: أيًضا األغذية والزراعة. )متاح 
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 10 الزراعية والغذائية من أجل أمناط غذائية صّحية النظم - 1الشكل 

 
 
 األرضيةمن أنواع احليواانت  لألغذيةإسراء حتليل شامل وعاملي، سيغطي التقييم مجيع املصادر الرئيسية ولضمان  -8

اإلنتاج  نظمالثروة احليوانية مبا يف ذلع:  نظم)الثدييات والطيور واحلشححححححححححححححرات( ذات األمهية اإلقليمية أو العاملية من مجيع 
الثروة احليوانية،  نظمبينما سحححريكز التقييم على و يواين املتخصحححصحححة؛ ونظم الرعي. اإلنتاج احل ونظماحليواين والنبايت املتكاملة؛ 

ا الصحححححححيد من أسل اللحو  وتربية األحياء الربية اليت تركز على إنتاج  أن حتليل هذا األخري  مع، األغذيةفإنه سحححححححيغطي أيضحححححححً
 .البياانت قل ةحمدود بسبب 

العلمية وقواعد البياانت( حول الروابط بج  طبوعاتاملوسودة )امليسحححححححححتند التقييم إىل مراسعة واسحححححححححعة لألدلة وسححححححححح -9
سحححححيتم الرتكيز على التحدايت و الغذائية الصححححححية والتغذية.  واألمناطواألمن الغذائي نظم الزراعية والغذائية والالثروة احليوانية 

يف خمتلف  -الغذائي املناسحححححححححب مبا يف ذلع من خالل التنوع  -غذائية صححححححححححية للجميع  أمناطوالفرمن املتعلقة بضحححححححححمان 
، 1كما هو معروض يف الشححححححكل نظم الزراعية والغذائية  الابتباع هنج و السححححححياقات االستماعية واالقتصححححححادية وسححححححبل العي . 

سحححححيتم و ، حيثما كان ذلع مناسحححححًبا. 2030سحححححيتم تقييم االسحححححتدامة حبيث تغطي أبعادها الثالثة املرتبطة جبدول أعمال عا  
مت حتديد مسححارات و والبياانت والسححياسححات وسححيتم االعرتاف أبوسه عد  اليقج حيثما وسدت.  البحوث حتديد الثغرات يف

                                                      
.  1Rev. 5/130PCالوثيقة  رؤية منظمة األغذية والزراعة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية.. 2021. والزراعة األغذية منظمة  10

ar.pdf853ar/ne853ne/3https://www.fao.org/ .من الوثيقة  (ب)24الفقرة  .والزراعة األغذية منظمة جملس تقرير . 2021األغذية والزراعة.  منظمة
CL 166/REP؛ https://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf 

النزاعات
 و

 ا شا ة
 ةالعوملة والتجار  نا  غّ  امل

مستو ت 
الد ل
و و يع 

ر  التوّ   احلض
 ةغرا يالتغّ ات الد  وا جرة

  السياقان
 السيا ي

 والقتصا  

  السياق
 الجتماعي
 والثقايف

 ا رّ ات

 
 

الزراعة
 و   ل اإلمدا ات الغذائية

 نظم  نتا  األغذية •
 الت زين والتو ي •
 التجهيز والتعب ة•
 وي البي  ابلتجزئة والتس•

 
 األغذية ي ة 

 وا ر األغذية والوصول •
  ةقر  املسا  املا    ليها 

السعر  أ عار األغذية •
  امليسور

احلم ت الرتو ية •
 واإلع  ت والر ائل

 جو ة األغذية و  متها•

 
 لو  املستهل  والعوامل 

 الفر ية

مكان ا يارات املتعّلقة  اهية و 
 راء األغذية و عدا ها و هيها 

امل و ناو ا ابل تنا   ىل العو 
  الفر ية التالية

 الد ل والقوة الشرائية•
 رةختصي  األغذية  ا ل األ •
 املعلومات واملعار •
 لواعيةاأل ضليات الواعية وغ  ا•

 ائيةالنظم الزراعية والغذ
 

 األمناط الغذائية

 الكمية•
 اجلو ة•
 التنوّ •
 الس مة•

 ا اثر األ ر 
ا ية الجتماعية والقتص

 والبي ية
النتائج التغذوية 

 والصحية
 السيا ات واإلجراءات

 واحلو مة

 ةالنظم الزراعية والغذائية من أجل أمناط غذائية صحي  الشكل 

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

https://www.fao.org/3/ne853ar/ne853ar.pdf
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واحلواسز املختلفة اليت  ثغراتأتثري خمتلفة من الثروة احليوانية إىل التغذية البشرية وسوف أيخذ التقييم يف االعتبار الدوافع وال
 11استهالكها.على و  احليواين األرضي األغذية ذات املصدرعلى  تؤثر على العرض والطلب

 اانتشار اجلوع وسوء التغذية، سيتم الرتكيز بشكل خامن على الفئات الضعيفة وسيتخذ التقييم هنجً إىل  واستناًدا -10
 ة.ط الضوء على قضااي حمددة جملموعات خمتلفة، مبا يف ذلع الشعوب األصلي، مع تسلي  على مسار احلياة قائًما

 العناوين التالية:مكو نة له حتمل التقييم على أسان أربع واثئق  ُيعد  وس -11
  يف األمناط الغذائية الصحححححية من أسل حتسححححج النتائج  األغذية ذات املصححححدر احليواين األرضححححيمسححححامهة : 1الوثيقة

 .نظرة عامة على األدلة والسياسات حول حالة املعرفة والثغرات -التغذوية والصحية 
  حتليل  -واسححححتهالكها  األغذية ذات املصححححدر احليواين األرضححححيمل اليت حتدد العرض والطلب على : العوا2الوثيقة

 .يةاستشرافنظرة اترخيي و 
  الفوائد وأوسه  -املسححححححححححتدامة  الزراعية والغذائيةنظم المسححححححححححامهة قطاع الثروة احليوانية يف األمن الغذائي و : 3الوثيقة

 .التآزر واملقايضات
 التغيري املسحححححححححتدا  لقطاع الثروة احليوانية من أسل املسحححححححححامهة بشحححححححححكل أفضحححححححححل يف حتقيق األمن : خيارات 4 الوثيقة

 الغذائي واألمناط الغذائية الصحية والتغذية.
سحححححححححتغطي هذه الواثئق و . ية مع إمكانية نشحححححححححرها الحًقاتوليفوثيقة ، سحححححححححيتم إعداد للتقييماملكو نة  واثئق األربعةالوبناًء على 

 (.1)الشكل نظم الزراعية والغذائية لاملفاهيمي لطار اإلي مجيع العناصر املقدمة يف وتوليفها بشكل منهج
اليت تشححححححكل األسزاء الرئيسححححححية للتقييم،  للتقييماملكو نة  واثئق األربعةالمنظمة األغذية والزراعة إىل إعداد  وتسححححححعى -12

الواثئق  من املقرر عرضالرئيسحححية أدانه. و نتائجها يرد ملخ  عن و  1متت صحححياغة الوثيقة قد . و 2024و 2021بج عامي 
 بتوافر األموال. الحقة هلذه اللجنة الفرعية، رهًنالى الدورات الع 4و 3و 2

 مشار ة أصحا  املصلحة - اثلثًا

ابلتعاون يق العملية املؤدية إىل التقييم تنسححح اإلنتاج احليواين وصححححة احليوان يف منظمة األغذية والزراعة تتوىل شحححعبة -13
تعددة التخصححححححصححححححات للغاية، متت دعوة جمموعة واسححححححعة من املطبيعة التقييم إىل نظرًا و األغذية والتغذية.  شححححححعبةالوثيق مع 

تسحححححححححاهم سهات االتصحححححححححال املعينة يف العملية من خالل مراسعة املذكرة املفاهيمية و الوحدات واملكاتب الفنية للمشحححححححححاركة. 
 .أقسا  الواثئق سوداتخلطوط العريضة ومالشاملة للتقييم، ابإلضافة إىل ا

 ابلنهج والنطاق واإلطار الزمين.ب مكتب الدورة الثامنة والعشرين للجنة الزراعة رح  قد و  -14
تشححححرين /خبريًا يف نوفمرب 130تعيج أصحححححاب املصححححلحة، مت وضححححع قائمة ابملسححححامهج احملتملج )تضححححم وبناًء على  -15

رفيعي املسححححتوى الذين يركزون أحباثهم على الثروة احليوانية أو الاخلرباء  وهي تشححححمل( ويتم توسححححيعها ابسححححتمرار. 2021 الثاين
 واألمناطاملسححتدامة، والتغذية  ئيةاالزراعية والغذنظم اليف األمن الغذائي، و  ومسححامهتها األغذية ذات املصححدر احليواين األرضححي

                                                      
11Leveraging human nutrition through livestock . 2019 Salas, P., Kauffmann, D., Breyne, C. & Alarcon, P.-Dominguez 

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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ومراكز منظمة دة واملنظمة العاملية لصححححححححححة احليوان ممثلي احلكومات ومنظمات األمم املتح عن ضحححححححححاًل الغذائية الصححححححححححية، ف
الغذائية  األمناطرفيعة املستوى ذات الصلة )مبا يف ذلع الواملبادرات  ،منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 ،الثروة احليوانية لنظم ياملسحححححتقبل االبتكارالصححححححية من مبادرة النظم الغذائية املسحححححتدامة، ومبادرة التغذية املسحححححتدامة، وخمترب 
 .ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلامن واملبادرة العاملية للبيض املستدا (،

لزايدة الوعي ابلتقييم وإشححححححححححراث أصحححححححححححاب املصححححححححححلحة احملتملج.  2021و/حزيران يف يوني إلكرتونيةندوة وُعقدت  -16
 املائةيف  34و ،منهم أكادمييون املائةيف  25من مجيع املناطق،  بلًدا 72مشححارث من  200احلدث أكثر من  سححتقطب هذااو 

كان للمشاركج . و منظمات اجملتمع املدينمن  املائةيف  14و ،من القطاع اخلامن املائةيف  15و ،من منظمات األمم املتحدة
(، والتغذية املائةيف  46  البيطرية )جمموعة واسححححححححححححححعة من اخللفيات األكادميية واخلربات اليت ترتاوح بج الثروة احليوانية والعلو 

( املائةيف  5(، وسححححححححححالمة األغذية )املائةيف  12(، والعلو  االستماعية )املائةيف  15(، واالقتصححححححححححاد )املائةيف  15البشححححححححححرية )
 .(املائةيف  1) وصحة اإلنسان

دعوة لتقدمي  إرسحححال بعدو إنشحححاء جلنة اسحححتشحححارية علمية متعددة التخصحححصحححات لتوسيه العملية وإعداد التقييم. ومت  -17
طلًبا  70مت اسححححححححححححتال    12عنوان(، 500واملسححححححححححححامهج احملتملج )حوايل  اإللكرتونيةمجيع املسححححححححححححجلج يف الندوة إىل الطلبات 

عضحححًوا إىل التميز العلمي واالسحححتقاللية، ومتثيل أصححححاب املصحححلحة، والتمثيل اجلغرايف،  23وفحصحححها بدقة. واسحححتند ترشحححي  
نسحححححاء  10من عن ذلع تتكون اللجنة االسحححححتشحححححارية العلمية النا ة و صحححححات وجماالت اخلربة املطلوبة. وتغطية مجيع التخصححححح

يشمل متثيل أصحاب املصلحة اجملتمع املدين والقطاع اخلامن و لديهم خربة عملية تغطي مجيع املناطق اجلغرافية.  رساًل  13و
احليوانية املستدامة( واملعهد الدويل لبحوث  بش ن الثروةوشراكة واحدة متعددة أصحاب املصلحة )سدول األعمال العاملي 

 .ومنظمة الصحة العاملية الثروة احليوانية
االتصححححال من وحدات  سهات)مبا يف ذلع  ج احملتملجواملسححححامهاللجنة االسححححتشححححارية العلمية وسححححيشححححارث كل من  -18

ابإلضححافة إىل ذلع، سححُتعقد استماعات و كل وثيقة من الواثئق األربع.   سححودات( يف اسححتعراض اخلطوط العريضححة وماملنظمة
الواثئق الكاملة، وتغطية أي  ومشححححاريعافرتاضححححية مع أعضححححاء اللجنة االسححححتشححححارية العلمية ملناقشححححة كل من اخلطوط العريضححححة 

 .ملراسعة الواثئق توسيهاتوتقدمي  ال تزال عالقةقضااي 

 املوار  املطلو ة - را ًعا
من املقرتح موارد مالية وبشححححححرية كافية لضححححححمان إعداد التقييم ضححححححمن اإلطار الزمين املقرتح. و  وسودروري من الضحححححح -19

، من ضححححححمن للمنظمةالعادي  يف إطار برانمج العمل وامليزانية مسححححححؤوليات املو فج ختصححححححي  إعادةبواسححححححطة العمل تغطية 
. 1األموال من خححارج امليزانيححة، على النحو املبج يف اجلححدول  ومجع إعححارة املو فجمن  فححادةاالسححححححححححححححتاملوارد املتححاحححة، وعرب 

 ما يلي: الرئيسية عملجماالت الو  األدوار وتشمل
 التنسححححححححححيق العا  للعملية املوضحححححححححححة يف هذه الوثيقة واإلشححححححححححراف على  يتوليان مشححححححححححارث فريق تعيج منسححححححححححق وقائد

 ال اهج مع أصحاب املصلحة؛ ابتصاالت املستمرة اال

                                                      
12  2021. Assessing the contribution of livestock to food security, sustainable food systems, nutrition and healthy diets:  FAO.

Terms of Reference of the Scientific Advisory Committee. Rome, FAO. على العنوان التايل:  )متاح أيًضا
https://www.fao.org/3/cb5365en/cb5365en.pdf.) 
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  إعداد الواثئق، مبا يف ذلع مراسعة األدبيات،  يتوىل دعم أسحححاسحححي خمصححح  متعدد التخصحححصحححاتوإنشحححاء فريق
، واألقسا  املنقحة والنهائية سوداتوامل، اخلطوط العريضةوحتليل البياانت واملعلومات، وعرض النتائج، وإعداد 

 .يالتوليفالتقييم للواثئق األربع و 
طوال مدة العملية.  و فجاملإعارة أحد من خالل  ،ببادرة كرمية منها مليةالعهذه حكومة فرنسححححححححححححححا دعمت قد و  -20
إعداد  كذلع  دعم املعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانيةو . 2021 حزيران/مع الفريق يف يونيو عملهالعضححححو املنتدب  شححححرابو 

يرلندا آتقد  حكومات فرنسححححححححححححا وأملانيا و  ذلع،ابإلضححححححححححححافة إىل و من خالل تقدمي مسححححححححححححامهة عينية.  للتقييماملكو نة  1وثيقة 
املكو نتج  2و 1 وثيقتجالوسححححححويسححححححرا الدعم املايل إلعداد التقييم. وبينما مت أتمج األموال الالزمة من خارج امليزانية إلعداد 

 .الستكمال العملية أمريكي دوالر 175 000ال تزال هناث فجوة متويلية قدرها  للتقرير،
 املخرسات/األنشطة األساسية وامليزانية املقرتحة إلعداد التقييم )آبالف الدوالرات األمريكية( - 1اجلدول 

  14الربانمج العادي 13امليزانية املقدرة اجملموع
 للتقييماملكو نة  1 الوثيقةإعداد  151 110 261
 للتقييماملكو نة  2الوثيقة إعداد  100 54 154
 للتقييماملكو نة  3وثيقة الإعداد  64 54 118
 للتقييماملكو نة  4وثيقة الإعداد  170 50 220
 إعداد الوثيقة التوليفية ونشرها 90 61 151
 (التواصلالتقييم )اسرتاتيجية  صدارإ 28 10 39

 اجملموع 603 339 943

 التقدم ا ر  حىت ا ن -  امًسا
األغذية  وشحححعبةاإلنتاج احليواين وصححححة احليوان  شحححعبةمو في بج تعيج املنسحححق والقائد املشحححارث للتقييم من بعد  -21

 .العملية والنطاق وامليزانية واجلدول الزمين وخطة العمل حتديدوالتغذية، مت 
 األغذية ذات املصدر احليواين األرضيمسامهة " عن املكو نة للتقييم 1وثيقة للاخلطوط العريضة ومت وضع ومراسعة  -22

األدلة والسحححححياسحححححات حول حالة  نعامة ع حملة -يف األمناط الغذائية الصححححححية من أسل حتسحححححج النتائج التغذوية والصححححححية 
كل من اللجنة االسحححتشحححارية العلمية واملسحححامهج شحححارث فيها  "، بناًء على التعليقات الواردة خالل عملية التشحححاور اليت املعرفة

 مسححححححامهًا آخر 69عضححححححًوا يف اللجنة االسححححححتشححححححارية العلمية و 20ن مسححححححامهات من إلكرتوين ع اسححححححتطالعأسححححححفر و احملتملج. 
االتصححححححححححال من وحدات  سهاتخبري وأصحححححححححححاب مصححححححححححلحة آخرين، مبا يف ذلع  400ألكثر من موسهة )بناًء على دعوة 

مسححححوغها شحححح ن والتشححححاور ب اهتاوشححححروح اوعناوينه اوتدفقه تركيبة الوثيقةركز االسححححتطالع على و ومكاتب املنظمة األخرى(. 
ا قوائم أولية قد  و . اومشوهل اووضححوحه املنطقي وأطر السححياسححات  البحوثيف  الثغراتبشحح ن   املشححاركون يف االسححتطالع أيضححً

 .واألطر القانونية

                                                      
 املقدرة من الربانمج العادي يف عملية اإلعداد والتقييم، اليت تغطي بشكل رئيسي رواتب مو فج الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة. املسامهة  13
 ال تشمل امليزانية املو فج املعارين من قبل حكومة فرنسا.  14



9 COAG:LI/2022/2 

 

وأوضحح   ةاملنقح اخلطوط العريضححةوانق  استماع افرتاضححي للجنة االسححتشححارية العلمية والفريق األسححاسححي للمنظمة  -23
 القضااي العالقة.

 يف األمناط الغذائية الصحية األغذية ذات املصدر احليواين األرضي مسامهة -  ا ً ا
 نظرة عامة على األ لة والسيا ات -من أجل حتسني النتائج التغذوية والصحية 

 حول حالة املعر ة والنتائج األولية
ألغذية ابما يتعلق  والنظم الغذائية يفحالة التغذية يف العامل، واألمناط الغذائية لتقييم املكو نة ل 1وثيقة التصححححححححححححححف  -24

وأمهيتها يف  األغذية ذات املصدر احليواين األرضيبشكل شامل العناصر الغذائية يف  وحتلل. ذات املصدر احليواين األرضي
يتم حتليل السحححححححياسحححححححات والقضحححححححااي القانونية و تغذية اإلنسحححححححان، إىل سانب آاثرها على صححححححححة اإلنسحححححححان على مدار احلياة. 

بشححححح ن التوسيهية  من اخلطوط 123تسحححححتند النتائج الرئيسحححححية إىل مراسعة و ذات الصحححححلة حيثما كان ذلع مناسحححححًبا.  نظمةواأل
 تتعلق ابألمراض غري املعححديحة بلححًدا 60وثيقححة سححححححححححححححيححاسحححححححححححححححات من  79، وبلححًدا 94من األغحذيحة القححائمححة على  النظم الغححذائيححة

يركز قسححححم حمدد على سححححالمة و وثيقة(.  35والزراعة والتغذية ) غذيةاألوالتشححححريعات والسححححياسححححات والربامج املتعلقة بكل من 
تعرض ، من املنتج إىل املسححححتهلع. و ألغذية ذات املصححححدر احليواين األرضححححياملتعلقة اباألغذية واألمراض اليت تنقلها األغذية 

 ة.الناشئ املواضيع يف اخلتا الوثيقة 
 النتائج الرئيسية: -25

  ضحححححمن األمناط الغذائية املناسحححححبة مسحححححامهات حيوية لتحقيق  املصحححححدر احليواين األرضحححححياألغذية ذات تقد  أن ميكن
 رميوأهداف التنمية املسححححتدامة اليت ت 2025مجعية الصحححححة العاملية لعا  اليت أقر هتا لتغذية اخلاصححححة اب العاملية املقاصححححد

النسحححاء يف سحححن  لدىفقر الد  ؛ و الوالدةاخنفاض الوزن عند و األطفال دون سحححن اخلامسحححة؛  لدىإىل احلد من التقز  
واألمراض غري املعدية املرتبطة  سحححححمنةوالاألطفال دون سحححححن اخلامسحححححة؛  لدىزايدة الوزن و سحححححنة(؛  49-15اإلنياب )
  15.البالغج لدى ةالغذائي ابألمناط

 
  األرضيألغذية ذات املصدر احليواين ل واملكوانت الغذائية النشطة حيوايً املغذايت  وقيمة تركيبة

  بعض وسود األخرى، مع ابألغذية  بروتينات عالية اجلودة مقارنةً  األغذية ذات املصدر احليواين األرضيتوفر
 حيوايً ميكن العثور على األمحاض األمينية احملددة والعوامل النشحححححطة و يف قابلية اهلضحححححم.  الطفيفةاالختالفات 

كرايتج، الكارنيتج، و ال)مثل  املصدر احليواين األرضي األغذية ذاتاليت هلا أدوار يف صحة اإلنسان فقط يف 
األمحاض  معدالتطويلة السحححلسحححلة و الاألمحاض الدهنية وتعترب نسحححرين(. األيدروكسحححي برولج و اهل، و تاورينالو 

مهمة لإلدراث، ال سححححيما عرب مسححححار  األغذية ذات املصححححدر احليواين األرضححححيالدهنية األسححححاسححححية املوسودة يف 
 .اإلنسانحياة 

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

 (.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149018/WHO_NMH_NHD_14.2_eng.pdfالتايل: على العنوان  أيًضا)متاح 
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  ملركبات املوسودة يف األطعمة مقارنة ابهضححححححححححمها يسححححححححححهل والزنع مبركبات أكثر حيوية يف اللحو  و ويرتبط احلديد
 البيض ويتميزبرتكيزه وتوافره احليوي للكالسححححححححححيو  من بج العناصححححححححححر الغذائية األخرى.  احلليب ويشححححححححححتهرالنباتية. 

األغذية ذات املصححدر تعترب بشححكل عا ، و طويلة السححلسححلة. ال الكولج وبعض األمحاض الدهنيةه العايل من برتكيز 
ا مصححدرً  احليواين األرضححي األغذية ذات لقد ثبت أن اسححتهالث و والكولج.  B12فيتامج الللسححيلينيو  و  اغنيً  اأيضححً

 .النباتية األغذيةبطل أتثريات مضادات املغذايت يف يُ  املصدر احليواين األرضي
  حبسححححب ترتيب  األغذية ذات املصححححدر احليواين األرضححححيسودة التغذية )خاصححححًة تركيبة الدهون( يف وميكن أن تت ثر

 .بيئة اإلنتاجفتليها الساللة ونظم علفها، اختيار األنواع احليوانية األولوية التايل: 
 

 على التغذية والصحة يف مسار حياة اإلنسان األغذية ذات املصدر احليواين األرضي اتأتثري 
  على التغححذيححة )حححالححة املغححذايت  األغححذيححة ذات املصحححححححححححححححدر احليواين األرضححححححححححححححيالغححذائي من  املتنححاوليؤثر ميكن أن

والوقاية  النمووالقياسحححححححححات البشحححححححححرية(، والصححححححححححة )األمراض املعدية واألمراض املزمنة وصححححححححححة العظا ( واإلدراث )
 .(اجلهاز العصيبالعصبية والوقاية من أمراض 

  الرضححححححاعة الطبيعية  يف مرحلةاليت تشححححححمل النسححححححاء أثناء احلمل و  -وأييت تركيز األدلة عرب مجيع مراحل دورة احلياة
من  - واألشححخامن البالغج األكرب سححًنااملدرسححة واملراهقج والبالغج  والرضححع واألطفال الصححغار واألطفال يف سححن

والبيض من حيث توافر األدلة، مع عدد  األبقارحلو  ذلع تبع تو م احلليب ومنتجات األلبان. التجارب اليت تقي  
، واحلشحححححححححرات، وحلو  األنواع األرضحححححححححيةأقل من الدراسحححححححححات املتاحة عن حلو  اخلنازير والدواسن، وحلو  احليواانت 

عند  األغذية ذات املصحححححححدر احليواين األرضحححححححيابختصحححححححار، تشحححححححري األدلة إىل آاثر مفيدة لتناول و الثانوية األخرى. 
من النتائج الصححححية، وزايدات غري كبرية يف األمراض املزمنة، بج األفراد األصححححاء  إىل العديدايت مناسحححبة مسحححتو 

ُتظهر قاعدة أدلة قوية أن اسحححححتهالث احلليب ومنتجات األلبان أثناء احلمل يزيد من وزن الرضحححححيع و على ما يبدو. 
ا من  متت دراسححححححة اسححححححتهالث البيض واحلليب و ن اجلنج. الوالدة وحميط رأ الطول عندعند الوالدة وقد يزيد أيضححححححً

. والتعرض البيئيالغذائي العا   النمطحيث تباينت النتائج حبسحححححححححب  الرضحححححححححع واألطفال الصحححححححححغار، لدى واللحو 
ألطفال واملراهقج يف سحححن املدرسحححة الذين يسحححتهلكون احلليب ومنتجات األلبان آاثرًا إجيابية لزايدة لتظهر األدلة و 

يف هذه املرحلة من دورة احلياة  األبقارقد ثبت أن اسحححتهالث حلو  و . والسحححمنةالطول وتقليل السحححمنة وزايدة الوزن 
 .يؤدي إىل حتسج النتائج املعرفية

  تقليل يف ( اللنبللحليب ومنتجات األلبان )مثل  إىل حد كبري إىل اآلاثر اإلجيابية البالغج لدىوتشححححححححححححححري النتائج
، وسححححححرطان 2خماطر الوفيات جلميع األسححححححباب، وارتفاع ضححححححغط الد ، والسححححححكتة الدماغية، والسححححححكري من النوع 

نسبًيا أن استهالث  دامغةتظهر أدلة و ، وهشاشة العظا  والكسور. والسمنةالقولون واملستقيم، وسرطان الثدي، 
تشححححححححري الدالئل و البالغج ال يزيد من خماطر اإلصححححححححابة ابلسححححححححكتة الدماغية أو أمراض القلب التاسية.  لدىالبيض 

يو  ميكن أن حيمي من نق  /غ300و 85 ترتاوح بج البحححالغج، لحححدىمن اللحو   املقنعحححة إىل أن تنحححاول كميحححة
النتائج تشححححري إىل أتثريات غري  ما متت دراسححححة حلو  البقر، ولكن   دراسححححة حلو  الدواسن بقدرتتناول المل و احلديد. 

 .مهمة على خطر السكتة الدماغية مع حتليل اجملموعة الفرعية الذي يشري إىل وسود أتثري وقائي لدى النساء
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  تقييم قاعدة األدلة اخلاصحححة ابسحححتهالث اللحو  احلمراء لدى البالغج بشحححكل شحححامل من خالل دراسحححة العبء ومت
( من اغرامً  27-18) امً غرا 23خماطر اإلصابة ابألمراض املزمنة املرتبطة بححححححححح  وقد اتض  ارتفاع 16العاملي لألمراض،

ا من اللحو  املصححنعة. ومع ذلع، فقد أ هرت دراسححات أخرى آاثرًا يوميً  (4-0) اغرامً  2اللحو  احلمراء يومًيا، و
  17لألمراض املزمنة. البيولوسيةغري مهمة للحو  البقر على املؤشرات 

  احلليب  قدرةاألولية إىل  األدلةهناث ثغرات كبرية يف قاعدة األدلة اخلاصحححححة ابملسحححححنج. ومع ذلع، تشحححححري وال تزال
ضححححححححمور التخفيف من اآلاثر على على األخرى  األغذية ذات املصححححححححدر احليواين األرضححححححححيومنتجات األلبان ورمبا 

 .والكسور والضعف واخلرف ومرض الزهامير العضالت
 

  األغذية ذات املصدر احليواين األرضيسالمة األغذية واملشاكل املنقولة عن طريق 
  ويرتبط  امللوثة، األغذية ذات املصحححدر احليواين األرضحححيثلث عبء األمراض اليت تنقلها األغذية ابسحححتهالث يرتبط

خماطر األمراض اليت تنتقل عن  بشححح نيف حج أن األدلة و بشحححكل أسحححاسحححي ابألسحححباب البكتريية واإلسحححهال.  ذلع
لعبء الوطين ا املعرفة بشحححححححححححححح نطريق األغذية والنتائج الصحححححححححححححححية وكذلع طرق حتليل املخاطر موثقة سيًدا، فإن 

يسحححية على طول سحححلسحححلة القيمة حا ة على سحححبيل املثال، تعترب طرق النقل الرئو واخلطورة( غري متوفرة.  التفشحححي)
 .سيًدالكنها ليست مفهومة و الستهداف السياسات الوطنية، 

   ما يتعلق بتكثيف اإلنتاج احليواين واسححححححححححتخدا  املدخالت، وإطالة  املمارسححححححححححات الزراعية املتغرية، خاصححححححححححة يف وإن
دة التعرض ملخاطر األمراض اليت ، تسححاهم يف زاياجملهزةسححالسححل القيمة وتوسححيعها والتحول حنو اسححتهالث األغذية 

 األغذية.متثل مقاومة مضادات امليكروابت حتدايت إضافية تتجاوز التغذية وسالمة و تنتقل عن طريق األغذية. 
  التخفيف من أعباء سحححححححالمة األغذية من خالل تعزيز الصحححححححرف الصححححححححي وختفيف املخاطر الصححححححححية بج وجيب

تعزيز النظم الوطنية ملراقبة األغذية أمرًا أسحححححاسحححححًيا  يُعد  و والبيئة من خالل هنج الصححححححة الواحدة.  واإلنسحححححان احليوان
 لتحقيق نتائج صحية وتغذوية أفضل.من أسل لضمان سالمة األغذية 

 
 واألنظمةالسياسات والتشريعات 

   املتعلقة ابللحو  واحلليب  ، تليها التوصحححياتألغذية ذات املصحححدر احليواين األرضحححيمعظم التوصحححيات خاصحححة اب إن
، والدواسن، وحلو  اخلنازير، وحلو  األحشحححححاءومنتجات األلبان والبيض. وهناث تغطية أقل بشحححححكل ملحوظ على 

 ، واحلشرات. الربيةاحليواانت 
  ابحتياسات اإلنسحححححححححان من املغذايت الدقيقة واألمراض غري املعدية وتسحححححححححتهدف مجيع وترتبط معظم التوصحححححححححيات

ابلتوصحححححححيات املتعلقة  مقارنةً  الدقيقة إىل أن تكون أكثر تفصحححححححياًل متيل التوصحححححححيات املتعلقة ابملغذايت و السحححححححكان. 

                                                      
16Health effects of dietary . 2019 .al etAfshin, A., Sur, P.J., Fay, K.A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J.S., Mullany, E.C.,  

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 

على املستوايت املناسبة بج األفراد  األغذية ذات املصدر احليواين األرضيكان تقييم مسامهة   هذه األوىلوثيقة العناصر اإلشارة إىل أن نطاق  در   17
 .األصحاء على ما يبدو وليس تقييم املخاطر املرتبطة ابالستهالث املفرط و/أو بج األفراد الذين يعانون من حاالت طبية
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األغذية ذات املصحححححدر اليومي أو األسحححححبوعي من  املتناولابألمراض غري املعدية، وتوفر مؤشحححححرات كمية من حيث 
قصحححححور االسحححححتهالث أو االسحححححتهالث ة على ال أتخذ معظم التوصحححححيات يف االعتبار اآلاثر املرتتبو . احليواين األرضحححححي

يف نق   وسودالصلة بج إىل  نظرًافجوة وثيقة الصلة  وميثل ذلع ،ألغذية ذات املصدر احليواين األرضيلاملفرط 
 .نفسه يف الوقت واألمراض غري املعدية والسمنةكل من نق  الوزن وزايدة الوزن و املغذايت الدقيقة 

  بغض النظر األغذيةالقائمة على  النظم الغذائيةيف  282و توصية تتبع هنج دورة احلياة، 378هناث  تكان،  وإمجااًل ،
 املرتفعةللبلدان  النظم الغذائية القائمة على األغذيةيف حج أن التوصححححححححححححيات الواردة يف و عن فئة الدخل يف البلدان. 

 .سواء نوعية والكمية على حد  ، بشكل عا ، كان هناث توزيع سيد للتوصيات الفصياًل الدخل كانت أكثر ت
  من الشححححححرحية العليا،الدخل من مثانية بلدان متوسححححححط وردت فقط يف واثئق  البيئية إدراج اعتبارات االسححححححتدامةومت 

اليت النظم الغذائية القائمة على األغذية مت ذكر الرفق ابحليوان فقط يف و وقدمت يف الغالب توصححححححححححححححيات نوعية. 
 حليوان إلعال  املستهلكج.لرفق اباملعلومات اخلاصة اب، مع إشارة حمددة إىل والسويد منرثاالدمصدرها 

 
على النحو  اتويف اخلتا ، تكشحححححححححف النتائج األوىل للتقييم عن بعض الثغرات األولية يف األدلة ويف السحححححححححياسححححححححح -26

 امللخ  أدانه:
 النشطة  واملكوانت احليواين األرضياألغذية ذات املصدر مغذايت  ألوسه التفاعل بجأعمق فهم  يتعج اكتساب

من حيث التغذية والصححححححححححة  األغذية ذات املصحححححححححدر احليواين األرضحححححححححييف األمناط الغذائية لتوصحححححححححيف دور  حيوايً 
 على مدار حياة اإلنسان. اإلدراكيةوالنتائج 

  لنظم الغذائية يف ا األغذية ذات املصححححححححححححدر احليواين األرضححححححححححححيهناث فجوة يف األدبيات حول تواتر وكمية وال تزال
يبدو أن سزًءا كبريًا من األدلة احلالية مت إنشاؤه رًدا على األسئلة اليت تركز و الصحية لعدة مراحل من دورة احلياة. 

، وخاصحححة اللحو  احلمراء واحلليب ومنتجات األغذية ذات املصحححدر احليواين األرضحححيإىل حد كبري على إمكاانت 
هنحاث عحدد أقحل بكثري من الحدراسححححححححححححححات حول أتثريات اللحو  من و املعحديحة. زايدة خمحاطر األمراض غري لاأللبحان، 

 واحلشرات. الربيةاخلنازير والدواسن واملاعز واألغنا  واحليواانت 
  األغذية ذات املصححححححححدر خارج نطاق التقييم، قد تكون هناث أدلة إضححححححححافية مفيدة لدارسححححححححة يقع ويف حج أن هذا

إىل  ( نظرًاوالسححمنةي والوزن الزائد السححكر الذي يعانون من داء األشححخامن غري األصحححاء ) لدى احليواين األرضححي
 انتشار هذه احلاالت الطبية على نطاق واسع.

 األغذية ذات املصححححححححححححححدر احليواين األرضححححححححححححححينظم الغذائية الوطنية القائمة على األغذية ملراعاة وجيب حتديث ال 
جيب أن تراعي التوصححححححححححححححيات و مل يتم النظر فيها بعد. أنه  احلياة حيث واملتطلبات الغذائية احملددة خالل دورة

 للتواسدنظًرا  ألغذية ذات املصحححدر احليواين األرضحححيلقصحححور االسحححتهالث واالسحححتهالث املفرط اآلاثر املرتتبة على 
 املتزايد لنق  املغذايت الدقيقة واألمراض املزمنة.

 السحححححححياسحححححححات والربامج واألطر  لالسحححححححرتشحححححححاد هبا يفعلى األغذية  وجيب اسحححححححتخدا  النظم الغذائية الوطنية القائمة
 التشريعية بش ن الثروة احليوانية بشكل أفضل بش ن النتائج التغذوية.

 


