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  قطاع الثروة احليوانية يف اإلجراءات الوطنية بشأن املناخ إدراج
  مراعاة قدرته على التكّيف والصمود يف وجه تغّّي املناخ مع

 اإليكولوجي ومسامهته يف التنوّع البيولوجي وخدمات النظام
 

 املوجز 

واالبتكار واإلدارة يف قطاع الثروة احليوانية للحكومات واملنتجني والقطاع  خري احملرز يف جمال التكنولوجياالتقدم األ مسح
الرتقاء مبسااااااات القطاع يف اإلجراءات بااااا ا املناا الب تتاوي بني تقيي  املناةع املااااات ة ابلنساااا ة    املناا اباخلاص 

النامجة عن أةضاااااا املمار اااااات يف قطاع الثروة احليوانية يف جماص اإلنتاو و اااااحة احليواا و دراو الت امات  ةي ا مثا احلد  
وتوجد يف نظ  الثروة احليوانية جمموعة من الن ج  زاء اإلجراءات بااااااااااااا ا املناا  مبا  من ان عااثت امليثاا أو حياد املناا.

الدائري واحتجاز الكربوا العضااوي يف  األحيائييف ذلك املمار ااات خل ا االن عااثت  والةااحة الواحدة  واالقتةاااد 
العامل.  ما أنه من األ ا ي بناء قدرة هذه    التنو ع الغين يف نظ  اإلنتاو احليواين من حول  ج التبة. وتستند هذه الن  

النظ  على الةاااااااااامود والتكي ّي يف وجه تغري  املناا لتحقيق األمن الغذائي والواائّي االجتماعية واالقتةاااااااااااد ة األخر  
ع لقطاااع الثروة احليوانيااة. وطااة نطاااال ملحون ال راث نظ  الثروة احليوانيااة يف اإلجراءات باااااااااااااااا ا املناااا  وتع    التنو  

من أهداف التنمية املساااااااتدامة.  15و 13ال يولوجي وخدمات النظام اإل كولوجي وتقو ة مساااااااااته اإلمجالية يف ا دةني 
وتقد م املنظمة الدع  ألعضائ ا لرةع طموحاهت  يف جمال املناا وبناء نظ  زراعية وغذائية قادرة على الةمود   ج ء  من 

 امة لقطاع الثروة احليوانية. جراءاهت  با ا املناا والتنمية املستد
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 اللجنة الفرعيةاإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب 
 لقيام مبا  لي:اباللجنة ال رعية مدعوة    تو ية جلنة ال راعة   ا  

 وا اااالة تقدد الدع  ألعضااااائ ا لتن يذ برامج تنمية القدرات  حساااا، ما هو مالئ   يف جمال مباملنظمة  تو ااااية
  وتطو ر طرال وقيا ااات لر ااد التقدم احملرز على  ااعيد التن يّي من ان عااثت غازات الدةيئةحتد د أر اادة 

لب تساااااااااااااااند عملية  عداد اا ااااااااااااااتناداا    العواما املساااااااااااااار عة املتمثلة يف ال يا ت والتكنولوجيا واالبتكار األثر 
 ؛السيا ات القائمة على األدل ة يف قطاع الثروة احليوانية

  املقا د املتةلة ابلثروة احليوانية با ا التن يّي دع  األعضاء  حس، ما هو مالئ   لدمج باملنظمة  تو يةو
و جراء مااااورات  قليمية من آاثر تغري املناا والتكيّي مع ا يف اإلجراءات والساايا ااات الوطنية بااا ا املناا  

ووطنية ل لورة ا اااااااااااتاتيجيات  قليمية وخط  عما متةااااااااااالة بتغري املناا يف قطاع الثروة احليوانية  ودرا اااااااااااات 
 ؛اجلدو  الوطنية للحد  من امليثاا املعوي

  نظ     ضااا   اجلوان، املتةااالة ابال اااتدامة  واإلنتاجية  والتناةساااية والقدرة على الةااامود يف دعوة األعضااااء و
اإلنتاو احليواين    بر مج العما على مساااتو  السااايا اااات  و عداد برامج التنمية واال اااتاتيجيات الب ت اثر 
اعتماااد املمااار اااااااااااااااات الب ر  ا االن عااااثت  مع مراعاااة يف الوقااخ ذاتااه التنوع ال يولوجي وخاادمااات النظااام 

 ؛اإل كولوجي
  ن خالل برامج وماااااااار ع اال ااااااتثمار الب ترمي    احلد  من دعوة املاحنني واملسااااااتثمر ن    دع  األعضاااااااء مو

ا واخلط   جراءات التن يّي املالئمة وطنيا والتكي ّي مع تغري  املناا  مبا يف ذلك وضع  ان عااثت غازات الدةيئة
 يف قطاع الثروة احليوانية. الوطنية اخلا ة ابلتكي ّي

 
 هذه الوثيقة   : مضموا ميكن توجيه أي ا ت سارات با ا

 Aimable Uwizeyeالسيد 

   ري مس وص  يا ات الثروة احليوانية
 شع ة اإلنتاو احليواين و حة احليواا

 0657056636 39+ اتّي:ا 
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 مقدمة -ًلا أوّ 
واحمليطات طة أدل ة على أا األناطة ال ار ة تس   خ ابلتغري احلاص يف املناا الذي    د من حرارة الغالف اجلوي   -1

و  ذل عدٌد مت ا د  1وحد ة  و  د د حياة  و  نا ومساااتق له. ال أحداث مناخية قةاااو  أ ثر تواترا واألراضاااي  و  اق  حةاااو 
من األعضااااااء وغريه  من أ اااااحامل املةااااالحة املعنيني ابلثروة احليوانية اجل ود للتةااااادي لتغري  املناا وآاثره من أجا حتقيق 

 اال ابر س.أهداف التنمية املستدامة وات 

زايدة درجة احلرارة  احلد  منيف . و تمثا هدة ا با ا تغري  املناا مل مة قانو ا  و اكا ات اال ابر س معاهدةا دولية -2
ا أا تكوا عند  مئو ة. وقد الت مخ  اتدرج 5.1العاملية عند درجتني مئو تني مقارنةا ابملسااااااتوايت ق ا الةااااااناعية  و   ضاااااا 

يف مجيع قطاعات االقتةااااااااااااد  وب ايدة القدرة على الةااااااااااامود من دوا  ان عااثت غازات الدةيئةاألطراف مجيع ا ابحلد  من 
 والتكي ّي ان عااثت غازات الدةيئةحلد  من ابهتد د األمن الغذائي والتغذ ة. و  طل، من  ا طرف حتد د أهداةه املتةااااااااااااالة 

 .ان عااثت غازات الدةيئةواال تاتيجية الطو لة األجا با ا خ ا  ايف املسااات احملد دة وطنيا 

 اناا عن املسااااااااااااااااات احملددة وطنيا الت اقية األم  املتحدة اإلطار ة بااااااااااااااا ا تغري امل و اااااااااااااااّي التقر ر التجميعي -3
(FCCC/PA/CMA/2021/8 أا الت اماات تتلّي األطراف ابحلاد  من غاازات االحت اار احلراري على مر  الوقاخ ) هي

خارو مسااارها الةااحيح. وابلتاص  ت اااج ع األطراف على مضاااع ة ج ودها باااكا ملح  لتع    وتن يذ الت اماهتا ابحلد  من 
 االحتار العاملي عرب ا ت داف مجيع قطاعات االقتةاد  مبا يف ذلك قطاع الثروة احليوانية.

 ر اال ااااااااااااااتاتيجي للمنظمااااة لل تةو تع  ز رةع مسااااااااااااااتو  الطموي يف اإلجراءات باااااااااااااااااا ا املناااااا ب عااااا اإلطااااا -4
وقدرة على الةااااااامود وا اااااااتدامة يف اا    من أجا دع  التحو ل    نظ  زراعية وغذائية أ ثر   اءةا ومشوالا 2022-2031

 2من دوا ترك أحد خلّي الر ،.   نتاو أةضا  وتغذ ة أةضا  وبيئة أةضا وحياة أةضا -ال ضائا األربع

 لالستدامة ازء من برانمج العمل األوسع نطاقا وتغّّي املناخ كجالثروة احليوانية  - ااثنيا 
نظ  الثروة احليوانية مت اااااااانة يف اقتةاااااااااد ا تمعات وثقاةت ا. ة ي تساااااااااه  يف التنمية الر  ية  واأل اث الغذائية  -5

 تدامة.ال ار ة  ومي انيات التجارة  والتنو ع ال يولوجي  و دارة املناطر وغريها من نتائج التنمية املس

ٍ  قادرة على الةامود لر ار وا تمعات احمللية من حول العامل  وتسااه  ابلتاص يف  -6 وتوة ر الثروة احليوانية  ا ا عي
احلد  من ال قر  وانعدام األمن الغذائي و ااااااااااااااوء التغذ ة. ومن املتوقع أا   داد الطل، على األغذ ة الب  كوا مةاااااااااااااادرها 

اد الساااااااكاا يف العامل ويف املناطق احلضااااااار ة. ابل عا  ازداد الطل، على األغذ ة احليوانية احليوا ت الرب ة يف اا  تنامي أعد

                                                           
1 Delmotte, P. Zhai, -2021. Summary for Policymakers. In V. Masson Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, 
J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu & B. Zhou, eds. Climate Change 2021: The Physical 
Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge University Press. . ةعاقيد الط (متاي أ ضاا على املوقع https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM.) 

 عاالااى املااوقااع ا)مااتاااااااااي أ ضااااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااا ااحااااااااة  84رومااااااااا.  .2031-2022اإلطااااااااار اال ااااااااااااااااتاتاايااجااي لاالاا ااتة . 2021ماانااظاامااااااااة األغااااااااذ ااااااااة والاا راعااااااااة.  2
https://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf.)  

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
https://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf
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يف املائة  35املةاادر يف ال لداا املنن ضااة واملتو ااطة الدخا أربعةف أضااعاف يف العقود األخرية  ومن املتوقع أا   داد بنساا ة 
 3  مع ت اوت    ري بني ال لداا.2030و 2012بني العامني 

ا الثروة احليوانية أ ااااااا ااااااية لتحقيق األمن الغذائي  وتساااااااه  األغذ ة احليوانية املةاااااادر يف األ اث الغذائية  ما أ -7
والطاقة واملغذايت الدقيقة األ ا ية لتغذ ة األط ال وال الغني وتطو ره  اإلدرا ي.  ما  اتالةحية من خالل توةري الربوتين

 4أا ا ت الك األغذ ة احليوانية املةدر يف   وف  غار األط ال متدا  يف معظ  ال لداا املنن ضة واملتو طة الدخا.

التنمية املساااااتدامة  الذي  دعو    من أهداف  13ا دف  حتقيق و سااااااه  قطاع الثروة احليوانية بااااااكا   ري يف -8
اراذ  جراءات عاجلة ملكاةحة تغري  املناا وآاثره  من خالل  اااااااياغة مقا اااااااد قائمة على األدلة للتن يّي من هذه ا اثر 

مبع ل عن األهداف األخر : ةاألمن الغذائي والتغذ ة على وجه اخلةاااااااااااااوص  13والتكي ّي مع ا. وال ميكن حتقيق ا دف 
خالل امل متر الساااادر  5 األولوايت  حسااا، ما أق ر به ات اال ابر س وعما  وروني يا املااااتك باااا ا ال راعة  قياا من بني

 6با ا تغري  املناا.لرطراف يف ات اقية األم  املتحدة اإلطار ة والعار ن 

على التنو ع ال يولوجي   ل ية ا  الرعي املكث ة والرعو ة  آاثرا وميكن أا رل ّي نظ  اإلنتاو احليواين  مبا يف ذلك نظ -9
ظ  بااااااكا جيد  من خالل اال اااااتندام غري املساااااتدام لرراضاااااي لغرا الرعي و نتاو العلّي. لكن لو مت خ  دارة هذه الن

خدمات  قي مة ت دي    محا ة اال اااتندام املساااتدام للنظ  اإل كولوجية الرب ة وا اااتعادته وتع   ه  و    اميكن أا توة ر أ ضاااا 
 .عكس مسار تدهور األراضي ووقّي آت ا التنوع ال يولوجيمكاةحة التةحر و 

وتتطل ، معاجلة هذه القضاااااااي اإلقرار مبنتلّي املقا ضاااااات وأوجه التازر بني ا اااااتاتيجيات تنمية الثروة احليوانية   -10
أهداف أخر  متةاالة ومحا ة التنو ع ال يولوجي وا ااتندامه املسااتدام  والتن يّي من آاثر تغري  املناا والتكي ّي مع ا وحتقيق 

 زالة أوجه انعدام املسااااااااواة وتطو ر اإلنتاو  اضااااااااء على اجلوع وال قر  ولكن أ ضاااااااا ابال اااااااتدامة  وعلى وجه اخلةاااااااوص الق
 واال ت الك املستدامني.

 ذلك   وة ر تقيي  تعدد واائّي الثروة احليوانية بعا األةكار عن األبعاد ال يئية واالجتماعية واالقتةاااااااااااااااد ة  -11
عملية  اااانع القرارات. و تط ل، هذا التقيي  تطو ر أدوات تقيي  متعددة املعا ري تراعي خةااااائن نظ  اإلنتاو  الب تدع 

 احليواين املنتل ة.

                                                           
3 .Rome. 224 pp. Alternative pathways to 2050 –FAO. 2018. The future of food and agriculture   

 (http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdfعلى املوقع  ا)متاي أ ضا 
4 s Fund (UNICEF), World Food ’FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations Children

Programme (WFP) & World Health Organization (WHO). 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. 
Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. 320 pp.  

 (https://doi.org/10.4060/ca9692en على املوقع ا)متاي أ ضا 
وا. ب[. النسنة اإللكتونية] تغري  املناا يف األم  املتحدة. القضااي املتةلة ابل راعة. يف: 2021االت اقية اإلطار ة لرم  املتحدة با ا تغري املناا.  5
[. 2021د سمرب/ انوا األول  13يف  ذ ره ورد]

a%20joint,of%20agricuhttps://unfccc.int/topics/landuse/workstreams/agriculture#:~:text=23%20on%20the%20%22Koronivi
.lture%20to%20climate%20change 
 .ماااااااااااروع اال ااااااااااتنتاجات املقتحة من الر  اااااااااااء. عما  وروني يا املاااااااااااتك بااااااااااا ا ال راعة. 2021االت اقية اإلطار ة لرم  املتحدة بااااااااااا ا تغري املناا.  6

FCCC/SB/2021/L.1*. 

http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf
https://doi.org/10.4060/ca9692en
https://unfccc.int/topics/landuse/workstreams/agriculture#:~:text=23%20on%20the%20%22Koronivia%20joint,of%20agriculture%20to%20climate%20change
https://unfccc.int/topics/landuse/workstreams/agriculture#:~:text=23%20on%20the%20%22Koronivia%20joint,of%20agriculture%20to%20climate%20change
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عن بعا احلدود يف  اااااااااال اااااااااا  مدادات الثروة احليوانية. وعلى وجه  اأ ضاااااااااا  19-وقد  اااااااااا خ جائحة  وةيد -12
للمنتجني على املدخالت  واخلدمات واأل واال رةعا من أاية اخلةوص  ةإا تعط ا  ال ا اإلمدادات واحلةول احملدود 

 نظ  اإلمداد القادرة على الةمود.

 التحدايت والفرص اليت يطرحها تغّّي املناخ يف قطاع الثروة احليوانية - ااثلثا 
باكا امليثاا  7ال ار ة املنا  يف العامل ان عااثت غازات الدةيئةمن  ايف املائة تقر  ا  5.14تساه  الثروة احليوانية يف  -13
يف املائة(. وترت   هذه االن عااثت ابألبقار  27يف املائة( واثين أ سااايد الكربوا ) 29يف املائة(  وأ سااايد النيتوجني ) 44)

يف املائة  يف حني تسااااه  نظ   17يف املائة(. وتسااااه  اخلناز ر والدواجن يف هذه االن عااثت بنسااا ة  61واملاشاااية احللومل )
للميثاا  وهو عاما ملِوث للمناا  اا رئيساااايا ي مةاااادرا يف املائة. و اااااك ا التنم ر املعو  4ا تات الةااااغرية واجلامور بنساااا ة 

 قةري األمد. ومن ش ا خ ا امليثاا حتقيق األهداف املتةلة ابملناا على حنو  أ رع.

أا تنامي عدد السااااكاا يف العامل  8ملعنية بتغري املناا عن تغري  املناا واألراضاااايوبني  تقر ر ا يئة احلكومية الدولية ا -14
وت ا د الطل، على منتجات األغذ ة ال راعية   ضااااةةا    املمار اااات ال راعية غري املساااتدامة  هي عواما ت  د الضاااغوطات 

ات يف ا ااااتندام األراضااااي وتدهور األراضاااا تاااااكا ابلوعات  ربوا   ي من احتمالعلى األراضااااي. وميكن أا تقل ن التغري 
وميكن أا  ع  ز حتسااااااااااااااني  دارة الرعي يف  9 اااااااااااااال ية متعاق ة على خدمات النظام اإل كولوجي وتع  ز تغري  املناا. اتتك آاثرا 

 املراعي احتجاز الكربوا وحيس ن التنو ع ال يولوجي.

وتساااااااااه  يف خسااااااااائر  10النيتوجني ال ااااااااار ة املنااااااااا ت ةااااااااِدر حواص ثلت ان عااثت نظ  اإلنتاو احليواين   ما أا   -15
يف  االذي ال ميكن  عادة تدو ره دائما السااااماد العضااااوي امل يد يف النظ  ال راعية املنتلطة    ا  اوهي توة ر أ ضااااا  اااا ور. و ال 

  وت دي    ارام املناطق ذات تر   ات   رية للحيوا ت. وت اق  هذه اخلسااااااااااائر يف النيتوجني وال و اااااااااا ور آاثر تغري  املناا
املياه ابملغذايت والتحم ا يف النظ  اإل كولوجية. أم ا تو يع نطاال احللول ال نية القائمة ونقا التكنولوجيا واملعرةة يف مجيع 

 النظ   ةيمكن أا  قل ن هذه التحدايت و وة ر عائدات  اقتةاد ة ابلنس ة    املنتجني.

نطاال  غري قو ة اجلر  والعد د من املناةع االجتماعية واالقتةاد ة ابلنس ة  ذلك  توة ر نظ  اإلنتاو احليواين على  -16
   مال ني األ ااار   ضااااةةا    خدمات النظام اإل كولوجي والقدرة على الةااامود يف وجه تغري  املناا. وهذه النظ  معر ضاااة 

روة احليوانيااة  وابلتاااص     نتاااجيااة لرحااداث املناااخيااة مثااا موجااات اجل اااف  الب قااد ت دي    اإلج اااد احلراري يف الث
على أ اث األمراا احليوانية  األمر الذي  ةع ،  اوميكن أا   ثر تغري  املناا أ ضا ت  ضة ومستو  متدا   لةحة احليواا. 

                                                           
7 Tackling . 2013 Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G., P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Gerber

climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities. Rome, FAO. 139 pp.  
 .(http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf على املوقع ا)متاي أ ضا 

8 Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, 2019. IPCC. 
sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. In press. 906 pp.  

 (./https://www.ipcc.ch/srccl على املوقع ا)متاي أ ضا 
 on the impacts of Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report. 8201 ا يئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناا. 9

global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts 

to eradicate poverty  .متاي    حة 630قيد الط اعة(على املوقع أ ضاا https://www.ipcc.ch/sr15/) 
10 446–437, 1(7): Nature Food2020. Nitrogen emissions along global livestock supply chains.  .et al , A.Uwizeye 

http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/sr15/
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مكاةحة حاالت الت اااااااااااي. وميكن أا تساااااااااااعد مراعاة يج الةااااااااااحة الواحدة يف مجيع برامج تنمية الثروة احليوانية يف بناء 
 القدرة على الةمود.

ابلنسااااا ة    مجيع أنواع احليوا ت  القارروالربد املرت عة احلرارة  اإلج اد الناج  عن درجات  داد ومن املتوقع أا  -17
يف العقود املق لة يف العد د من املناطق ال راعية اإل كولوجية.  ما أا  قامة نظ  اإلنذار امل كر ابال ااااااااااااااتناد    معلومات 

تع  ز ومي انيات العلّي املومسية وحر ة املواشااااي  و ا ااااة يف نظ  الرعي املكثّي   ااااوف موثوقة عن املناا  واملياه  والرعي  
 قدرة نظ  اإلنتاو احليواين على التكي ّي والةمود.

مة من األطراف عام  اويف املسااااااااااااااااات احملددة وطنيا  -18 ثة واملقد  يف املائة ةق  من األطراف  36  ذ ر 2020احملد 
ت بعا الت امات  حمددة باااااااااا ا التن يّي من ا اثر على الثروة احليوانية وقدرهتا على التكي ّي. على  ااااااااا يا املثال  حد د
ان عااثت ال لداا يف أةر قيا وأمر كا الالتينية القدرة احملدودة على وضااااع حتد د  م ي للمناةع املااااات ة على مسااااتو  املناا و 

أمام دمج قطاع  ا  ريا   اع  ز للا اةية  ابعت اره حاج ا   مبا يف ذلك  طار القيار  واإلبالغ والتدقيق واإلطار املغازات الدةيئة
 12 11ية يف اإلجراءات املتةلة ابملناا.الثروة احليوان

و وة ر تنو ع نظ  اإلنتاو احليواين ةر ااااةا لتع    احللول املناخية. ابل عا   ا االعتماد األو ااااع ألةضااااا املمار ااااات  -19
 ان عااثت غازات الدةيئةوالتقنيات احلالية يف جماالت األعالف والةااااحة والتبية و دارة الروث ميكن أا  ساااااعد يف خ ا 

مت خ  دارة نظ  اإلنتاو احليواين باااكا مسااتدام  ميكن أا تساا   يف احل ان على التنوع  ولو .يف املائة 30بنساا ة تةااا    
ال يولوجي وعلى واائّي النظام ال يئي ا امة  مبا يف ذلك تدو ر املغذايت  واحتجاز الكربوا  وتااااااااااااااتخ ال ذور  واحل ان 

 ي احلرائق الرب ة.على املناار الط يعية ال راعية وت اد
أراضاااااااي الرعي واملراعي من خالل حتساااااااني  دارة الرعي لتع    احتجاز الكربوا يف التبة  ومنع    اااااااالي ما أا  -20

ان عااثت للحد  من  اجتاه الغاابت تاك ا مجيع ا طرقا تعد ي األنواع الغاز ة  والتحك   بتو  ع الرعي و نتاو حما يا العلّي اب
التغيري غري القانوين يف ا ااتندام األراضااي ومحا ة حمميات الرعي من أجا معاجلة . وميكن توجيه الساايا ااات غازات الدةيئة

 الطارئة الرئيسية.
  التنو ع ال يولوجي منن ا  ما أا متو ا املناا املوج ه    حتسااني اإلنتاو احليواين  وتطو ر  ااال ااا القيمة وتع   -21

ه    النظ  ال راعياة والغاذائياة.يف املاائاة من  مجاا 2 ذ   لغ  انساااااااااااااا ياا  ومن الضااااااااااااااروري مبكااا زايدة  13ص متو اا املنااا املوجا 
يف القطاع  ودع  املنتجني عرب حةاااااااااااو   على التكنولوجيات امل تكرة  وةرص الساااااااااااوال وال نية التحتية يف  اتاال اااااااااااتثمار 

 السوال  من أجا تسر ع عجلة التقدم ابجتاه  قامة نظ   لإلنتاو احليواين أ ثر قدرةا على الةمود و نتاجيةا.
 

                                                           
11 Boosting Koronivia in 2021.  , S., Opio, C., Teno, G., Lopes, J., Dondini, M. & Langston Diagne, M.., ReppinUwizeye, A

the livestock sector – Workshop report. Rome, FAO. 68 pp.  متاي(على املوقع  أ ضااhttps://doi.org/10.4060/cb4348en) 
12 FAO, Climate and Clean Air Coalition, New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre and Global Research 

Alliance on Agricultural Greenhouse Gases. 2021. Ambición climática en el sector ganadero de América Latina y el Caribe – 

Construcción de redes para su revisión e implementación. Rome, FAO. 12 pp.   ا)مااااااااااتاااااااااااي عاااااااااالااااااااااى املااااااااااوقااااااااااع  أ ضاااااااااااااااااااااااااا
https://doi.org/10.4060/cb7332es) 

13global  -Climate finance in the agriculture and land use sector . 2021 .., Galbiati, G.M., Alekseeva, N. & Bernoux, MButo, O

and regional trends between 2000 and 2018. Rome, FAO. 60 pp.  متاي(على املوقع  أ ضااhttps://doi.org/10.4060/cb6056en) 

https://doi.org/10.4060/cb4348en
https://doi.org/10.4060/cb7332es
https://doi.org/10.4060/cb6056en
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يف قطاع  ان عااثت غازات الدةيئةد  من وميكن أا تساااااه  التدابري يف جمال الساااايا ااااات اخلا ااااة ابلسااااياال يف احل -22
 ( والساااااايا ااااااات2) ؛(  عادة أتهيا املراعي وتططات ائتما ت الكربوا1الثروة احليوانية. وميكن أا تاااااااما هذه التدابري )

ا ااااااااتندام ( واحلواة  العتماد التكنولوجيات امل تكرة الب تع  ز اإلنتاجية و  اءة 3) ؛الرامية    القضاااااااااء على  زالة األحراو
( ودمج أةضااا لإلنتاو 5) ؛( و عادة الدمج بني الثروة احليوانية و نتاو احملا اايا )مثالا  من خالل ِمنح االنتقال(4) ؛املوارد

دع  املنتجني يف تع    تناةساااااية الساااااوال وتططات التن يّي من  ااااايا اااااات و ( 6) ؛احليواين يف االقتةااااااد احليوي الدائري
 املنتجني على نطاال  غري.املناطر حلما ة   ا عيٍ 

 دمج قطاع الثروة احليوانيةلكيف تقدم املنظمة الدعم لألعضاء  - ارابعا 
 يف اإلجراءات الوطنية بشأن املناخ

. وهي تاااااااااما التقييمات العاملية ان عااثت غازات الدةيئةتوة ر املنظمة األدوات واملن جيات والربوتو والت لتقيي   -23
اعلية  الب ميكن ونساااانته الت  14احليوانية اب ااااتندام  وذو احملا اااا ة ال يئية للثروة احليوانية العامليةوالوطنية الن عااثت الثروة 

؛ وأداة التقيي  الذايت ان عااثت غازات الدةيئةتقيي  آاثر اخليارات التكنولوجية والساااااااااايا اااااااااااتية للحد  من  امن خال ا أ ضااااااااااا 
وجمموعة أدوات  15الةااامود أمام املناا؛ وأداة قيار ر ااايد الكربوا الالحق؛والتقيي  الااااموص لقدرة امل ارعني والرعاة على 

 16اال تثمار والسيا ات يف قطاع الثروة احليوانية وأداة تقيي  أداء ال راعة اإل كولوجية.
 ان عااثت غازات الدةيئةوتقد م املنظمة الدع  لرعضاااااااااااء والقطاع اخلاص وأ ااااااااااحامل املةاااااااااالحة ا خر ن لتقيي   -24

ا اثر ال يئية لنظ  اإلنتاو احليواين واراذ اإلجراءات باااااااااااا يا  من خالل الاااااااااااارا ة من أجا تقيي  وأداء الثروة  وغريها من
 17احليوانية على الةعيد ال يئي.

 وتقد م املنظمة الدع  لرعضاء للقيام مبا  لي: -25
 على ا اااااااااااتندام األدوات  بناء القدرات للتةاااااااااااد ي لتغري  املناا يف قطاع الثروة احليوانية  وعلى وجه اخلةاااااااااااوص

 واملن جيات لر د وتقيي  آاثر احللول العملية.
  ا اثر  وحتد د ا ااااتاتيجيات التن يّي من ان عااثت غازات الدةيئةوضااااع اخلطوث األ ااااا ااااية الااااااملة ألر اااادة

 .اللمسااات احملددة وطنيا 
  اتو جراء مااور  ان عااثت غازات الدةيئةحتد د اخليارات ال نية والسيا اتية  وجتربت ا واملةادقة علي ا للحد  من 

 قليميااة لتحااد ااد ال رص من أجااا احلااد  من ان عااااثت امليثاااا  ابلتعاااوا مع التحااالّي املعين ابملناااا وا واء النقي  

                                                           
 [. رومااا. النسااااااااااااااانااة اإللكتونيااة] منظمااة األغااذ ااة وال راعااة. يف:  وذو احملااا ااااااااااااااا ااة ال يئيااة للثروة احليوانيااة العااامليااة. 2021منظمااة األغااذ ااة وال راعااة.  14
 /http://www.fao.org/gleam/resources/en[. 2021د سمرب/ انوا األول  13يف  ورد ذ ره]

 [. روما. النسااااااااااااااانة اإللكتونية] منظمة األغذ ة وال راعةيف: . التحليا االقتةااااااااااااااااادي والسااااااااااااااايا ااااااااااااااااايت لتغري  املناا. 2021منظمة األغذ ة وال راعة.  15
 /http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/overview/en[. 2021د سمرب/ انوا األول  13يف  ورد ذ ره]

 [. رومااااااا. النسااااااااااااااانااااااة اإللكتونيااااااة] منظمااااااة األغااااااذ ااااااة وال راعااااااة. يف: ال راعااااااة اإل كولوجيااااااة أداة تقيي  أداء. 2021منظمااااااة األغااااااذ ااااااة وال راعااااااة.  16
 /http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/en[. 2021د سمرب/ انوا األول  13يف  ورد ذ ره]

 COAG:LI/2022/INF/14أ نظر الوثيقة  17
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ومر   ال حوث باااااااااااااا ا غازات االحت ار احلراري  والتحالّي العاملي لل حوث باااااااااااااا ا غازات االحت ار احلراري
 18.ابلدا  17 نيوز لندا يف النامجة عن ال راعة يف

  قيار ا ااااااااااااتدامة النظ  ال راعية مع أداة تقيي  أداء ال راعة اإل كولوجية  القائمة على العنا اااااااااااار العااااااااااااارة لل راعة
عرب تقيي  أدائ ا لربعاد االقتةااااااد ة  وال يئية  واالجتماعية  والةاااااحية واملتةااااالة ابحلو مة. وقد  19اإل كولوجية 

 20.ابلدا  30ال راعة اإل كولوجية يف أ ثر من  ط   قخ أداة تقيي  أداء
  احلةاول على متو ا املناا  من خالل مرةق ال يئة العاملية  والةاندوال األخضار للمناا  وال نك الدوص  وم  اسة

التمو ا الدولية  والةاااااااااندوال الدوص للتنمية ال راعية وم  اااااااااساااااااااات مالية أخر   لتع    اخليارات الب تساااااااااتندم 
 الكربوا لتنمية قطاع الثروة احليوانية.  ميات قليلة من

  حتد د ال رص لدمج امل  د من التدخالت اخلا ااااااااة ابلثروة احليوانية يف اإلجراءات بااااااااا ا املناا من خالل حتليا
 21ال حر الكار يب.منطقة السيا ات يف طانية بلداا يف أةر قيا وأمر كا الالتينية و 

 يف قطاع الثروة احليوانية  ابلتعاوا الوثيق مع  اخط  التكيّي وطنيا ا و ة وطنيا  ااااااااااااااياغة  جراءات التن يّي املالئم
 بر مج األم  املتحدة اإل ائي  والةندوال الدوص للتنمية ال راعية وأ حامل مةلحة وطنيني.

  توةري مساااحة  لل لداا لت ادل خرباهتا ومناقاااة  ي ية دع  عملية  وروني يا لإلجراءات بااا ا املناا يف قطاع الثروة
ا 35يف  2030حليوانية  مع حتقيق يف الوقخ ذاته خطة التنمية املستدامة لعام ا   22.بلدا

  املسااتدام من خالل تكييّي الساايا ااات واملن جيات واألدوات لتل ية خةااائن نظام الثروة احليوانية  الرعيتطو ر
املتنقلة  مع   الء اهتمام خاص لتحساااااني حو مة املوارد الط يعية  وضاااااماا احلةاااااول علي ا  وتع    ة    أةضاااااا 

 23ناخية.لتعد د واائ  ا والطرال الب  قوم الرعو وا من خال ا إبدارة التقل ات امل
الب توة ر ةر ااااااةا لدع  ال لداا  24 2030وقد أقر ت املنظمة ا ااااااتاتيجية التحالّي املعين ابملناا وا واء النقي لعام  -26

يف حتاااد اااد اخلياااارات ال عاااالاااة من حيااات الكل اااة للتن يّي من ا اثر  وهتيئاااة بيئاااة متكينياااة لإلجراءات التحو لياااة من أجاااا 
 األجا  مبا يف ذلك امليثاا.التةدي للملو اثت املناخية القةرية 

                                                           
أوغندا   ات لند  تن انيا   ااااري النكا  الساااانغال  ال ل ني  النيجر  ماص  مالي اي   ينيا    ثيوبيا   و ااااتا ر كا   بور ينا ةا ااااو  بنن  بنغالد ٍ  األرجنتني 18

 وأوروغواي.
 . ااااااااااااااا حة 16. حنو ا اااااااااااااااتدامة النظ  الغذائية وال راعية: توجيه املرحلة االنتقالية العنا ااااااااااااااار العاااااااااااااااارة لل راعة اإل كولوجيةمنظمة األغذ ة وال راعة.  19

https://www.fao.org/3/i9037ar/i9037ar.pdf 
  ماص  ليسااوتو  الور  غيا    ثيوبيا  دومينيكا  الةااني  م وداي   بور ينا ةا ااو  مت  االنت اء من التقييمات الرئيسااية املوج ة من املنظمة يف األرجنتني 20

  م. وتقييمات أخر  جار ة  أو مقر رة أو  ت  االنت اء من ا من جان، أ حامل مةلحة آخر ن. تن انيا وةييخ  نيكاراغوا  موزام يق  املكسيك
 السنغال وأوروغواي.  رواندا  نيكاراغوا   ينيا    و تا ر كا   بور ينا ةا و 21
 ثيوبيا  غينيا   ينيا  ليسوتو  مدغاقر  مالوي      وت د  وار  جي ويت   ر تاي    واتيين الكامريواأةر قيا: بنن  بوتسوا   بور ينا ةا و  بوروندي   22

ال حر الكار يب: األرجنتني  منطقة ماص  موزام يق  النيجر  رواندا  السااااااااااااانغال  الةاااااااااااااومال  جنومل أةر قيا  جنومل الساااااااااااااوداا وزام يا. أمر كا الالتينية و 
 نما  ابراغواي  بريو وأوروغواي.ر كا  اجلم ور ة الدومينيكية  املكسيك  نيكاراغوا  ب  و تاالرباز ا  شيلي   

 rhub/a-knowledge-https://www.fao.org/pastoralist/أ نظر  23
and-https://www.ccacoalition.org/en/resources/climate-. 2030. ا اااااااااااااااتاتيجية التحالّي لعام 2020. التحالّي املعين ابملناا وا واء النقي 24

clean-air-coalition-2030-strategy 

https://www.ccacoalition.org/en/resources/climate-and-clean-air-coalition-2030-strategy
https://www.ccacoalition.org/en/resources/climate-and-clean-air-coalition-2030-strategy
https://www.ccacoalition.org/en/resources/climate-and-clean-air-coalition-2030-strategy
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وتتعاوا املنظمة مع ال نك الدوص  والةاااااندوال الدوص للتنمية ال راعية وم  اااااساااااات  مالية أخر  لتعمي   جراءات  -27
التمو ا اخلا ااااااااااااااة عا  مع الت ي  على الكاااااااااااااااّي عن تاطر املناا والكوارث   حاةظةيف  امناخيا  اإلنتاو احليواين الذ ية
  واألخذ يف االعت ار عواما الكربوا اخلارجية يف التحليا االقتةاااااااااااادي واملاص  ن عااثت غازات الدةيئةوالتحد د الكم ي ال

 ور د وتت  ع املناةع املات ة للمناا يف نتائج املاروع اخلاص ابلثروة احليوانية. 
هي حر ة عاملية لتسااار ع و 25وتلت م املنظمة بدع  م ادرة املساااارات حنو القضااااء على ان عااثت قطاع  نتاو األل اا  -28

يف قطاع  نتاو األل اا من خالل وضااااااااااع طرال  ان عااثت غازات الدةيئةاإلجراءات بااااااااااا ا املناا واملساااااااااااعدة يف احلد  من 
والسيا ات  واالبتكاراتومقا يس  وتقيي  خيارات التن يّي من ا اثر والعواما املسر عة املتمثلة يف ال يا ت والتكنولوجيا 

 هتيئ بيئة متكينية إلقامة نظ   زراعية وغذائية مستدامة. وامل  سات الب
ر الاارا ات املتعددة أ احامل املةالحة لدمج الثروة  -29 وتعقد املنظمة اجتماعات األج  ة احلكومية والدولية  وتيسا 

ابملوارد الوراثية احليوانية وتغري  املناا على حنو  أةضاااااااااااا يف السااااااااااايا اااااااااااات مثا جمموعة العما ال نية احلكومية الدولية املعنية 
وجدول األعمال العاملي باااااااا ا  27ال حر الكار يبمنطقة وهيئة تنمية الثروة احليوانية يف بلداا أمر كا الالتينية و  26احليوانية 

 28الثروة احليوانية.
وهي م ادرة بقيادة الوالايت املتحدة األمر كية واالحتاد األورويب  29وتدع  املنظمة التع د العاملي   ا امليثاا  -30

من ال لداا   109. وقد انضااا      امل ادرة أ ثر من 2030يف املائة حبلول عام  30ترمي    خ ا ان عااثت امليثاا بنسااا ة 
 30يف ذلك قطاع الثروة احليوانية.يف املائة من االقتةاااااااااااااااد العاملي  تع  دت   ا امليثاا يف مجيع القطاعات مبا  70متثا 

وأتى هااذا التع ااد عقاا، التقيي  العاااملي للميثاااا الااذي أجراه بر مج األم  املتحاادة لل يئااة والتحااالّي املعين ابملناااا وا واء 
  حةاءات املنظمة  مبا يف ذلك ان عااثت امليثاا من قطاع الثروة احليوانية.   النقي  والذي ا تند 

 

                                                           
 https://www.globaldairyplatform.com/pathwaystodairynetzero/أ نظر  25
[. روما النساااااانة اإللكتونية] منظمة األغذ ة وال راعة[. يف النساااااانة اإللكتونيةهيئة املوارد الوراثية لرغذ ة وال راعة ] .2021منظمة األغذ ة وال راعة.  26
 /https://www.fao.org/cgrfa/meetings/itwg/wgangr/en [.2021د سمرب/ انوا األول  13يف  ورد ذ ره]

املكتاا، [. يف النسااااااااااااااانااة اإللكتونيااة] ال حر الكااار يبمنطقااة هيئااة تنميااة الثروة احليوانيااة يف بلااداا أمر كااا الالتينيااة و . 2021منظمااة األغااذ ااة وال راعااة.  27
. [2021د ساااامرب/ انوا األول  13يف  ورد ذ ره][. روما النساااانة اإللكتونية] ال حر الكار يبومنطقة ألمر كا الالتينية  اإلقليمي ملنظمة األغذ ة وال راعة

https://www.fao.org/americas/codegalac/en/ 
 http://www.livestockdialogue.org/ أ نظر28

 https://www.globalmethanepledge.org/ أ نظر 29

ت املتحدة األمر كية  واالحتاد األورويب والااااار اء إلبقاء احلرارة عند .  طالال التع د العاملي   ا امليثاا من جان، الوالاي2021امل وضااااية األوروبية.  30
 نوةمرب/تار ن الثاين 2درجة مئو ة قيد التحقيق. بياا. برو سا   1.5

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766 
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