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املمارسات اجليدة لتعزيز إنتاجية صغار مريب املاشية على حنو مستدام
املوجز
مرب املاشية حول العامل مسامهات حامسة يف إنتاج األغذية واملنتجات الزراعية األخرى،
يقدم مئات املاليني من صغار ّ
عددا من التحدايت اليت
ويف صحة اإلنسان ورفاهه ،ويف احلفاظ على بيئات حملية صحية .ومع ذلك ،فهم يواجهون ً
تعيق إنتاجيتهم ،ومن بينها عدم كفاية الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والطبيعية واخلدمات واملعلومات والتكنولوجيات
واالبتكارات؛ واألمراض املعدية املستوطنة والناشئة واملتجددة؛ وتغري املناخ وتدهور البيئة .وعالوة على ذلك ،غالبًا ما
مرب املاشية وال يتلقون الدعم الكايف من السياسات واألطر التنظيمية.
همش صغار ّ
يُ ّ

آاثرا إجيابية على
وقد أظهر عدد من املمارسات اجليدة اليت تُن ّفذ على مستوايت اإلنتاج وسلسلة القيمة والسياسات ً
مرب املاشية .ومع ذلك ،فإن التآزر بني األنشطة يف تلك املستوايت أمر ضروري من أجل حتسني
إنتاجية صغار ّ
اإلنتاجية على حنو انجح ومستدام .ويُع ّد العمل املنسق وهتيئة بيئة مواتية من خالل وضع السياسات السليمة واألطر
التنظيمية أمران حامسان.

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



مرب املاشية واحلاجة إىل وضع سياسات وأطر تنظيمية مناسبة موجهة
اإلقرار إبمكانية تعزيز إنتاجية صغار ّ
مرب املاشية؛
إىل صغار ّ
والنظر يف احلاجة إىل أداة توجيهية خمصصة على مستوى السياسات ويف نطاقها وطبيعتها ،مثل اخلطوط
التوجيهية الطوعية ،لتعزيز إنتاجية صغار مرب املاشية على حنو مستدام وإسداء املشورة حسب االقتضاء.
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ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد بديع بسباس
كبري مسؤويل اإلنتاج احليواين
شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان
رقم اهلاتف:

+39 06570 53406

أولا -مقدمة
طلبت جلنة الزراعة (اللجنة) يف دورهتا الس ا ا ا ااابعة والعشا ا ا ا ارين من منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) "( )...إعداد
-1
اتنادا إىل األدلة العلمية السا االيمة ،مبا يف ذلك النظر يف التوصا اايات ذات الصا االة على
وثيقة فنية عن املمارسا ااات اجليدة اسا ا ً
مستوى السياسات اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا الثالثة واألربعني هبذا الشأن [الدورة الثالثة واألربعون
للجنة األمن الغذائي العاملي]  1هبذا الشأن ،ابعتبارها األساس للنظر يف إمكانية استئناف املفاوضات من جانب األعضاء
بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعزيز إنتاجية صغار مرب املاشية2".
ّ

وتس ا ا ااتند الوثيقة إىل نتائ ثال حلقات عمل اس ا ا ااتش ا ا ااارية تغطي مناطق خمتلفة وش ا ا اااركت فيها منظمات دولية
-2
وأوس ا ا اااط أكادميية ومعاهد نثية ومنظمات ادتمع املدين وجهات فاعلة أخرى يف القطاعني العام واخلاص (ض ا ا ا ّامت أكثر
خبريا)؛ وعملياة اس ا ا ا ا ا ااتعراض أكثر من  300وثيقاة علمياة وتقرير ومباادت توجيهياة وكتيباات ودراسا ا ا ا ا ا ااات حاالاة؛
من ً 130
واالستجاابت لدعوة عاملية للحصول على أمثلة للممارسات اجليدة3.
وقد ُوضااعت هذه الوثيقة املعروضااة للنقا مبا يتماشااى مع التوصاايات على مسااتوى السااياسااات اليت قدمتها جلنة
-3
األمن الغذائي العاملي يف دورهتا الثالثة واألربعني ،ومع اإلطار االس ا ا ا ا ا اتيجي للمنظمة للف ة  ،2031-2022وخطة العمل
العاملية اخلاص ا ا ا ا ااة بعقد األمم املتحدة للزراعة األسا ا ا ا ا ارية للف ة  ،2028-2019وبرانم العمل من أجل عقد األمم املتحدة
للعمل من أجل التغذية للف ة .2025-2016

 1جلنة األمن الغذائي العاملي .2016 .التنمية الزراعية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية :أي أدوار للثروة احليوانية؟ توصيات على مستوى
أيضا على الرابط)https://www.fao.org/3/bq854a/bq854a.pdf :
السياسات .منظمة األغذية والزراعة 8 .صفحات (متاح ً
2
3

الفقرة  14من الوثيقة
ممارسة (أي هن أو تقنية) أثبتت أهنا تعمل بشكل جيّد وحتقق نتائ سليمة ومستدامة.
C 2021/21
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مريب املاشية ونظم اإلنتاج
اثنياا -صغار ّ
مرب املاش ااية ،ألغراض هذه الوثيقة ،على أهنم
-4
على الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا ،يُعرف ص ااغار ّ
مزارعون ورعاة يعملون على املسااتوى الوطم إما يف أقل من  40يف املائة من حيث مساااحة األرض أو عدد رؤوس املاشااية
لكل نظام إنتاج ،أو حيصاالون على دخل اقتصااادي ساانوي من اإلنتاج احليواين يقع ضاامن نساابة األربعني يف املائة املذكورة
(وف ًقا للمنهجية املتّبعة لدى املنظمة) 4.ويعتمد إنتاج الثروة احليوانية الصااغرية النطا بشااكل أساااسااي على العمل األسااري
مرب املاشااية فئة
لكل من النساااء والرجال وهو جزء ال يتجزأ من ساابل عيش األساارة املعيشااية .لذلك ،ميكن اعتبار صااغار ّ
من "املزارعني األس اريني" .5وتش ااكل املزارع األس ارية الص ااغرية اليت تقل مس اااحتها عن هكتارين نس اابة  84يف املائة من مجيع
املزارع يف مجيع أحناء العامل ،ولكنها تس اات دم نس اابة حوايل  12يف املائة فقط من جممل األراض ااي الزراعية ،وتنت ما يقارب
 35يف املائة من األغذية يف العامل6.
مرب الثروة احليوانية موجودون يف مجيع أحناء العامل وتتنوع نظم إنتاجهم بشكل كبري من حيث )1( :أنواع
-5
وصغار ّ
الثروة احليوانية وسالالهتا (أي من سالالت أصلية متعددة األغراض إىل سالالت جتارية مت صصة)؛ ( )2وأغراض اإلنتاج
من الكفاااف إىل الربح؛ ( )3وحجم الثروة احليوانيااة (من حيوان واحاد إىل عادة مئااات) وكثااافاة اإلنتاااج؛ ( )4وتكاااملهااا مع
اإلنتاج النبايت وتربية األحياء املائية؛ ( )5والبيئات الطبيعية اليت متارس فيها هذه النظم؛ ( )6واملوارد اليت يست دمها النظام.
مرب الثروة احليوانية ،يع ّد تعزيز املمارسات اجليدة اليت تؤدي إىل زايدة
-6
ويف البلدان اليت فيها نسبة كبرية من صغار ّ
أمرا ضا ا اارورًاي لضا ا اامان الزراعة املنتجة واملسا ا ااتدامة .وتشا ا ااري اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج
اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ً
إىل الزايدات يف النااات الزراعي بفضا ا ا ا ا ا اال الزايدة اإلمجاااليااة يف كفاااءة عمليااات اإلنتاااج ،باادالً من الزايدات يف اس ا ا ا ا ا اات اادام
املدخالت 7.وعلى مدى العقود الثالثة املاض ا ا ا ااية ،ظهرت حتس ا ا ا ااينات يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف الثروة احليوانية
جيدا بقدر أداء نظم إنتاج
يف بعض البلدان ،وال س ا ا ا ا ا اايما يف املناطق املتقدمة .ومع ذلك ،مل يكن أداء نظم الثروة احليوانية ً
احملاص ا ا ا اايل .ويف مناطق مثل أفريقيا جنوب الص ا ا ا ااحراء الكربى ،حيث يهيمن ص ا ا ا ااغار املنتجني ،يبدو أن كفاءة نظم الثروة
احليوانية ت اجع بدال من أن ترتفع8.
ً

4
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ألف -الدور احلاسم لنظم إنتاج الثروة احليوانية الصغرية النطاق
دورا حامسًا يف التغذية واألمن الغذائي وس ا ا ا ا ا اابل عيش مئات املاليني
-7
تؤدي نظم الثروة احليوانية الص ا ا ا ا ا ااغرية النطا ً
من األفراد يف مجيع أحناء العامل .ويف مناطق مثل أورواب وأمريكا الش ا ا ا ا اامالية حيث يُ ّلب الطلب على منتجات الثروة احليوانية
إىل حد كبري من خالل نظم اإلنتاج احليواين الواسا ااعة النطا وسا ااالسا اال القيمة املرتبطة هبا ،تواصا اال نظم اإلنتاج الصا ااغرية
النطا يف توفري س ا ا ا ا اابل العيش ل س ا ا ا ا اار املعيش ا ا ا ا ااية املنتجة وخدمات النظم اإليكولوجية اهلامة – مثل توفري املوائل والتنوع
البيولوجي (التنوع البيولوجي الربي والزراعي على حد سا ا اواء) وإدارة الغطاء النبايت  -لص ا اااع ادتمع .وعلى س ا اابيل املثال،
حيواي يف إدارة املوارد الطبيعية
دورا ً
أييت ثلثا احلليب املنت يف النمسااا من املناطق اجلبلية حيث يؤدي صااغار منتجي األلبان ً
املتجددة واحلفاظ على املناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي ،ابإلضااافة إىل مسااامهتهم يف االسااتدامة االجتماعية واالقتصااادية
حيواي يف األمن الغذائي
دورا ً
للمناطق الريفية .وتؤدي نظم رعي الرنة اليت ميارسها شعب "سامي" األصلي يف مشال أوروابً ،
ل سر املعيشية واحلياة االجتماعية والثقافية.
ويف البلدان املن فض ااة واملتوس ااطة الدخل ،يعمل اإلنتاج احليواين على نطا ص ااغري وس ااالس اال القيمة املرتبطة به
-8
كمحرك اقتص ا ا ا ا ااادي واجتماعي ويوفر األمن الغذائي والتغذية والعمالة واآلاثر املض ا ا ا ا اااعفة األخرى لالقتص ا ا ا ا ااادات احمللية.
مرب املاش ا ااية يف اإلنتاج والتجهيز ألغراض الكفاف والس ا ااو على حد سا ا اواء .وتُع ّد النس ا اااء
ويش ا ااارك العديد من ص ا ااغار ّ
جهات فاعلة مهمة؛ فهن تشا اااركن بشا ااكل خاص يف أنشا ااطة التجهيز وإدارة املاشا ااية الصا ااغرية .وعلى سا اابيل املثال ،تدير
النساء يف غامبيا  74يف املائة من املاعز يف البالد ،و 47يف املائة من األغنام و 90يف املائة من الدواجن9.
دورا حامسًا يف اإلمدادات الغذائية احمللية
-9
وميكن أن يؤدي البيض واحلليب واللحوم اليت يوفرها ص ا ا ا ا ا ااغار املنتجني ً
والوطنية .وتعترب منتجاهتم ض اارورية لنظم غذائية مغذية وص ااحية ومتنوعة ،وهي مهمة بش ااكل خاص يف املناطق اليت ينتش اار
فيها نقص التغذية ونقص املغذايت الدقيقة .وعلى س ا ا ا ا ا اابيل املثال ،يتم إنتاج ما يقارب  30يف املائة من احلليب يف العامل
يف جنوب آس ا ا ا ا ا اايا ،حيث يقل متوس ا ا ا ا ا ااط عدد األبقار احللوب اململوكة أقل عن اثنتني .ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
مرب املاشا ا ا ااية أكثر من  60يف املائة من حلوم البقر والدواجن وحلوم اخلنازير وأكثر من  90يف املائة
الكارييب ،ينت صا ا ا ااغار ّ
من حلوم أنواع املواشا ااي األخرى 10.ويف أفريقيا ،توفر الدواجن الريفية  90-70يف املائة من حلوم الدواجن والبيض وتس ا ااهم
مهما بش ا ا ااكل خاص يف
بنس ا ا اابة ت اوح ما بني  20و 32يف املائة من املتناول اإلمجايل من الربوتينات احليوانية ،وتؤدي ً
دورا ً
األمن الغذائي والتغذية يف املناطق اليت ينعدم فيها األمن الغذائي واليت تفتقر إىل املوارد11.

Touray, O., Ceesay, M. & Njai, O. 2010. Review of the livestock sector with respect to smallholder dairy and livestock and 9
meat sub sectors development in West Africa. The Gambia country report, 235 Draft report, FAO.
Salcedo, S. & Guzmán, L., eds. 2014. Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de política. 10
أيضا على الرابط.)https://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf :
( Santiago, FAO. 486 pp.متاح ً

Wong, J.T., de Bruyn, J., Bagnol, B., Grieve, H., Li, M., Pym, R. & Alders, R.G. 2017. Small -scale poultry and food 11
security in resource-poor settings: A review. Global Food Security, 15: 43–52.
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 -10وإن نظم اإلنتاج الص ا ااغرية النطا اليت جتمع بني إنتاج احملاص ا اايل واإلنتاج احليواين متج ّذرة يف ادتمعات والتقاليد
احمللية ،وترتبط ارتباطًا وثي ًقا ابحلفاظ على بيئات حملية ص ااحية .وتس اااهم الثروة احليوانية ،يف تلك النظم ،مس ااامهة حيوية يف
اجلر ودورة املغذايت .والدليل على ذلك هو اس ااتمرارية النظم امل تلطة اليت جتمع
تنويع الدخل وإنتاج احملاص اايل من خالل ّ
بني إنتاج احملاص ا اايل واإلنتاج احليواين يف مجيع املناطق .وعلى س ا اابيل املثال ،يف مجهورية مص ا اار العربية ،حيث تعتمد الزراعة
التقليدية على نظم متكاملة جتمع بني إنتاج ا حملاص ا ا ا ا ا اايل واإلنتاج احليواين ،فإن حوايل  70يف املائة من احليازات الزراعية
تضمن جم ات كبرية وحوايل  50يف املائة منها لديها جم ات صغرية12.
ّ
دورا يف احلفاظ على خصااوبة ال بة وسااالمتها ،ويف
 -11وتوجد القطعان الرعوية يف مجيع املناطق املناخية حيث تؤدي ً
غنيا من املعارف احمللية
طور الرعاة إرًاث ً
نثر البذور وجمموعة واس ا ا ا ا ا ااعة من خدمات النظم اإليكولوجية اهلامة األخرى .وقد ّ
واس ا ا ا اتيجيات التنقل والرعي من أجل االس ا ا اات دام املس ا ا ااتدام ل راض ا ا ااي اجلافة واملناطق اجلبلية اليت تش ا ا ااغل أكثر من 40
يف املائة من سطح األرض يف العامل .ومتثل مواشيهم وسيلة الست راج قيم متعددة من األرض غري املناسبة إلنتاج احملاصيل.
أقر األعض ا ا ا ا ا اااء ومهية إدارة تنوع الثروة احليوانية على حنو مس ا ا ا ا ا ااتدام عند اعتماد خطة العمل العاملية للموارد
 -12وقد ّ
نوعا من املاش ا ا ا ااية وتطويرها وأكثر من 8 700
دورا رئيس ا ا ا اايًا يف احلفاظ على ً 38
الوراثية احليوانية .ويؤدي ص ا ا ا ااغار املنتجني ً
س ا ا ا ا ا اااللة حيوانية يف ظل ظروف اإلنتاج .ومع تزايد تواتر الكوار الطبيعية ،ميكن أن يس ا ا ا ا ا اااهم تنوع نظم اإلنتاج احليواين
الصغرية النطا  ،مسامهة كبرية يف حتقيق نظم غذائية مستدامة ومرنة13.
ابء-

التحدايت اليت تؤثر على إنتاجية نظم اإلنتاج احليواين الصغرية النطاق

 -13على الرغم من التقدم احملرز يف حتسا ا ا ااني اإلنتاج احليواين الصا ا ا ااغري النطا  ،هناك عدد من التحدايت اليت ال تزال
مرب
قائمة وحتول دون حتقيق مكاس ااب مس ااتدامة يف اإلنتاجية .وتتفاقم هذه التحدايت بس اابب الض ااعف الواض ااح لص ااغار ّ
املاش ا ااية جتاه القض ا ااااي العاملية مثل تغري املناخ؛ واألمراض املس ا ااتوطنة والناش ا اائة واملتجددة؛ وتدهور األراض ا ااي؛ وندرة املياه؛
والنزاعات.
 -14وغالبًا ما يكون ص ااغار املنتجني  -ال س اايما النس اااء والش ااباب  -من بني أفقر الفئات الس ااكانية وأكثرها ض ااع ًفا
وال يتمتعون إبمكانية كافية للوصول إىل ما يلي:
•
•
•
•
•
•

املوارد اإلنتاجية مبا يف ذلك البنية التحتية (النقل ومرافق الذبح واحلفظ املناسبة) واألسوا واالئتماانت؛
املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك حقو احليازة؛
اخلدمات ،مبا يف ذلك صحة احليواانت واخلدمات املالية؛
املعلومات ،مبا يف ذلك التعليم وتنمية القدرات؛
التكنولوجيات واالبتكارات املناسبة؛
خطط احلماية االجتماعية.

Aboulnaga, A., Siddik, I., Megahed, W., Salah, E., Ahmed, S., Nageeb, R., Yassin, D. & Abd elzaher, M. 2017. Study on 12
أيضا
( small-scale family farming in the Near East and North Africa region. Focus country: Egypt. Cairo, FAO. 154 pp.متاح ً

على الرابط.)https://www.fao.org/3/i6497e/i6497e.pdf :
 13منظمة األغذية والزراعةThe second report on the state of the world’s animal genetic resources for food and .2015 .
أيضا على الرابط.)https://www.fao.org/3/i4787e/i4787e.pdf :
( .Rome. 606 ppمتاح ً
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 -15وعلى س ا اابيل املثال ،يف إثيوبيا ،وهي البلد الذي يض ا اام أكرب عدد من الثروة احليوانية يف أفريقيا ،أييت معظم إنتاج
الثروة احليوانية من ص ا ااغار املنتجني الذين غالبًا ما يكونون فقراء ومنتشا ا ارين يف املناطق الريفية .1514ويواجه هؤالء املنتجون
حتدايت مثل :قلة التوافر والوصا ااول إىل الرعي املشا اااع واملراعي الطبيعية؛ وعدم كفاية فرص احلصا ااول على األعالف وبذور
العلف وإمدادات األعالف؛ وتردي صحة احليواانت بسبب انتشار األمراض؛ والوصول احملدود إىل اخلدمات واملدخالت.
ض ا ا اا اعتماد ممارسا ا ااات الثروة احليوانية احملسا ا اانة احملدود وسا ا ااوء توفري
ومن األسا ا ااباب الرئيسا ا ااية الخنفاض اإلنتاجية ،يُذكر أي ً
خدمات الثروة احليوانية.
 -16ويتماش ا ا ا ا ااى عدد من نظم اإلنتاج احليواين الص ا ا ا ا ااغرية النطا بش ا ا ا ا ااكل كبري مع مبادت االقتص ا ا ا ا ااادات البيولوجية
املسااتدامة .ومع ذلك ،ال تكون نظم التسااويق جمدية ابلنساابة إىل صااغار املنتجني لقاء اجلوانب اإلجيابية اليت تتساام هبا نظم
اإلنتاج اخلاص ااة هبم ،ال س اايما يف بعض البلدان املن فض ااة واملتوس ااطة الدخل .وهم يواجهون ص ااعوابت يف اس ااتيفاء املعايري
الصااحية اليت ُوضااعت من أجل النظم الواسااعة النطا وال ميلكون قوة تفاوضااية كبرية يف أس اوا املدخالت أو امل رجات؛
وغالبًا ما يتفاقم هذا بسبب عدم وجود جمموعات منتجني منظمة.
مرب املاشا ااية وال أتخذهم السا ااياسا ااات والربام الوطنية يف
 -17وعلى الصا ااعيد العاملي ،غالبًا ما جيري هتميش صا ااغار ّ
ص ا ا ا اا للقطاع الفرعي للثروة احليوانية الصا ا ا ااغرية النطا ،
االعتبار الكامل .ومن النادر وجود سا ا ا ااياسا ا ا ااات مصا ا ا ااممة خصا ا ا ااي ً
وإن وجدت ،غالبًا ما يكون ختص ا ا اايص املوارد غري كاف لتحقيق هدفها (أهدافها) .ومن بني الس ا ا ااياس ا ا ااات والتش ا ا ا اريعات
واألنظمة املدرجة يف قاعدة بياانت التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة
( 16)FAOLEXوالبالغ عددها ( 2 885ديس ا ا ا ا ا اامرب/كانون األول  )2021واليت تنطوي على الثروة احليوانية كموض ا ا ا ا ا ااوع
أسااساي وا االتفا عليها خالل السانوات اخلممل املاضاية ( ،)2021-2016تتوافق  65منها فقط مع الكلمات الرئيساية
بلدا  17وتركز على دعم ص ااغار
"أص ااحاب احليازات الص ااغرية/الفالحني" و/أو "الزراعة األسا ارية" ،ومن بينها  17ختص ً 12
مرب الثروة احليوانية بش ا ا ااكل عام يف وض ا ا ااع الس ا ا ااياس ا ا ااات
مرب الثروة احليوانية .وعالوة على ذلك ،ال يتم إش ا ا اراك ص ا ا ااغار ّ
ّ
وعمليات صا اانع القرار .ويعزى ذلك جزئيًا إىل نقص البياانت املوثوقة املصا اانفة نسا ااب نظم اإلنتاج احليواين واملقاييمل ،مما
يعم أ ّن أمهيتها احلامسة ال حتظى ابع اف واضعي السياسات.

اثلثاا -املمارسات اجليدة لتعزيز إنتاجية الثروة احليوانية الصغرية النطاق على حنو مستدام
 -18جرى جتميع س ا االس ا االة من األمثلة عن املمارس ا ااات اجليدة اليت أدت إىل حتس ا ااني إنتاجية الثروة احليوانية الص ا ااغرية
النطا من خالل التدخالت على صعيد وحدة اإلنتاج وسلسلة القيمة وعلى مستوى السياسات ،فضالً عن جمموعة من

Central Statistics Agency (CSA). 2020. Agriculture sample survey 2020/2021 (2013 E.C.) Volume II. Report on livestock 14
and livestock characteristics (Private peasant holdings). Ethiopia, Central Statistical Agency (CSA).
Shapiro, B.I., Gebru, G., Desta, S., Negassa, A., Nigussie, K., Aboset, G. & Mechale, H. 2017. Ethiopia livestock sector 15
analysis. ILRI Project Report. Nairobi, International Livestock Research Institute (ILRI).

)https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/92057/LSA_Ethiopia.pdf
 16انظر .https://www.fao.org/faolex/ar
 17األرجنتني وإكوادور وابراغواي والربازيل وبلغاراي وتركيا وجورجيا وكوستاريكا وكولومبيا ومايل وموريتانيا ونيكاراغوا.

أيضا على الرابط:
(متاح ً
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اخلطوط التوجيهية ألنواع خمتلفة من الثروة احليوانية واملواض اايع .18وتش اامل أمثلة املمارس ااات اجليدة برانم
 19يف الربازيل ،الذي يس ا ا ااتحد ويكيف ممارس ا ا ااات إنتاج األلبان واألدوات اإلدارية بطريقة تش ا ا اااركية مع ص ا ا ااغار منتجي
األلبان .وعلى مدى مخمل سنوات ،زاد إنتاج احلليب مبا يعادل  2.3مرة ،ابلتوازي مع حتسن بنسبة  54يف املائة يف إنتاجية
األرض ،وزايدة بنس اابة  24يف املائة يف إنتاجية األبقار الفردية ،وبنس اابة  37يف املائة يف أداء العمالة .وميكن ذكر مثال آخر
وهو منوذج اإلنتاج شا اابه املكثف للدواجن الريفية يف كمبوداي 20والذي أدى إىل حتسا ااني إنتاجية صا ااغار املنتجني من خالل
برانم تدرييب وتبادل للمعارف حول اإلنتاج اجليد للدواجن واملمارس ا ا ااات الص ا ا ااحية ،وتطوير جمموعات الس ا ا ااو املتكاملة
(أي إنشا ا ا ا اااء وحدات تربية الدواجن وتسا ا ا ا اامينها) يف القرى .وأدى تنفيذ النموذج ( )1إىل خفض معدالت نفو الدجاج
احمللي من  80يف املائة إىل نس ا ا ا ا اابة ت اوح بني  5و 10يف املائة ،وحتس ا ا ا ا ااني دخل املنتجني مبا ي اوح بني  150و 200دوالر
أمريكي شهرًاي ،وحتسني وصول املنتجني إىل األسوا .
Balde Cheio

 -19وقد ختتلف املمارس ا ا ا ا ااات اجليدة ابختالف النظم اإليكولوجية الزراعية احمللية ،ونظم اإلنتاج والظروف االجتماعية
واالقتصااادية احمللية ،لذلك ال يوجد هن واحد يناسااب اجلميع لإلنتاج احليواين الصااغري النطا  .ومع ذلك ،ميكن تصاانيفها
بشكل عام ضمن املواضيع التالية:
•
•
•
•

•
•

•
•

18

بناء قدرات شاملة مناسبة وموثوقة وميكن الوصول إليها لسد فجوات املعلومات على طول سلسلة القيمة،
مبا يف ذلك من خالل التعلم من األقران والتعلم التشاركي؛
املوارد اإلنتاجية اليت تتوافق مع متطلبات صغار املنتجني والنظم اإليكولوجية الزراعية احمللية لدعم اإلنتاج القادر
على الصمود ،مبا يف ذلك يف البيئات القاسية؛
است دام صغار املنتجني الفعال للموارد املتاحة ،بل الشحيحة يف كثري من األحيان ،مثل األعالف؛
الوصول إىل خدمات وممارسات الصحة احليوانية الفعالة والكفؤة واملنصفة للحد من معدالت الوفيات واإلصابة
ابملرض املرتفعة يف القطاع الفرعي للثروة احليوانية الصغرية النطا  ،وللمسامهة يف حتسني مراقبة األمراض ورعاية
احليوان؛
إنتاج مستدام ومن فض الكربون لدعم التكيف مع تغري املناخ والت فيف من ح ّدته ،فضالً عن تقليل األثر البيئي؛
خصيصا لصغار املنتجني لضمان وصوهلم إىل
سالسل قيمة للماشية منصفة وشاملة ومسؤولة وآمنة ومصممة
ً
أسوا املدخالت وامل رجات ،وإضافة القيمة واألجر العادل ،وتعزيز القدرة التنافسية لصغار املنتجني وجمموعات
املنتجني مقارنة ابلشركات الكبرية؛
وصول صغار املنتجني اآلمن واملتساوي إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية لتشجيعهم على االستثمار الطويل األجل
والتحسن؛
شراكات نث وتطوير شاملة وممولة متويالً كافيًا حىت يتمكن صغار املنتجني من املشاركة يف توليد ابتكارات
خصيصا لتناسب احتياجاهتم وظروفهم اخلاصة؛
وتكنولوجيات مصممة
ً

منظمة األغذية والزراعة.

guidelines

and

Good practices to sustainably enhance the productivity of small -scale livestock .2022
exemplars

of

compilation

-

.producers

(متاح

)https://www.fao.org/3/cb8424en/cb8424en.pdf
 19انظر .https://www.embrapa.br/balde-cheio
 20انظر .https://www.ifad.org/documents/38714170/41804382/cambodia_case_poultry.pdf

أيضا
ً

على

الرابط:
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•

قدرة نظم اإلنتاج احليواين الصغرية النطا على الصمود للحد من امل اطر وقابلية التأثر ،مبا يف ذلك خالل
النزاعات والكوار املتكررة على حنو متزايد.

 -20ومن أجل حتسني إنتاجية الثروة احليوانية الصغرية النطا على حنو انجح ومستدام ،من الضروري أن يكون هناك
آتزر بني األنشطة على مستوى وحدة اإلنتاج ،على طول سلسلة القيمة ويف جمال السياسات .وليمل من املرجح أن تؤدي
التدخالت يف وحدة اإلنتاج وحدها إىل حتسينات مستدامة يف اإلنتاجية.

مريب املاشية
ابعا -ضرورة وضع سياسات وأطر تنظيمية تستهدف صغار ّ
را
 -21أبرزت املشاورات والواثئق اليت ا استعراضها أنه من الضروري وضع سياسات مستنرية وأطر تنظيمية لتهيئة بيئة
مرب املاشااية على حنو نشااط يف مجيع مراحل
متكينية داعمة .ويتطلب وضااع سااياسااات وأطر تنظيمية فعالة مشاااركة صااغار ّ
العملية وفهمهم الكامل لنموذج أعماهلم.
 -22وختلق الفجوات احلالية القائمة يف السا ااياس ا اات واألطر والقانونية واألوضا اااع املؤس ا اسا ااية على املسا ااتوايت الوطنية
واإلقليمية والعاملية ،أوجه قص ا ااور كبرية وتعيق التنمية العادلة لص ا ااغار املنتجني .وإن خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة
للزراعة األس ا ارية تربز أمهية معاجلة تلك الفجوات على حنو شا ااامل ومن ّس ا اق ،ال سا اايما من خالل ركيزهتا األوىل وهي تطوير
بيئة سياسات متكينية لتعزيز الزراعة األسرية.
 -23وهناك عدد من الصا ا ااكوك الدولية اليت تتناول جوانب معيّنة من إنتاج الثروة احليوانية الصا ا ااغرية النطا  .وتشا ا اامل
تلك الص ااكوك اخلطوط التوجيهية الطوعية بش ااأن احلوكمة املس ااؤولة حليازة األراض ااي ومص ااايد األمساك والغاابت يف س اايا
األمن الغااذائي الوطم ،21وماادونااة الس ا ا ا ا ا االوك الطوعيااة للحااد من الف ااقااد واملهاادر من األغااذيااة 22.ومع ذلااك ،ال تركز أي
مرب املاش ا ا ااية ،وال توفر مبادت وتوجيهات
من الص ا ا ااكوك على مواطن الض ا ا ااعف والتحدايت احملددة اليت يواجهها ص ا ا ااغار ّ
توافقية بشأن معاجلة السياسات واألطر القانونية املتعلقة إبنتاجية واستدامة نظم اإلنتاج احليواين الصغرية النطا  .وقد أدت
التحدايت املماثلة يف قطاع مصايد األمساك الصغرية النطا إىل وضع اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد
األمساك الصغرية احلجم يف سيا األمن الغذائي والقضاء على الفقر ،23وإقرارها يف عام .2014
وإن وضا ااع أداة توجيهية للسا ااياسا ااات واليت تسا اااعد يف توجيه احلوار والعمليات السا ااياسا اااتية واإلجراءات على املسا ااتوايت
الوطنية واإلقليمية والعاملية لتعزيز دور اإلنتاج الثروة احليوانية الصا ا ااغرية النطا يف التنمية املسا ا ااتدامة ،يتطلب عملية شا ا اااملة
مرب املاشااية
وتشاااركية وعاملية .وتق ح املنظمة القيام بدور تيسااريي وتنظيم مشاااورات يشااارك فيها ممثلو احلكومات وصااغار ّ
ومنظماهتم والباحثون وشركاء التنمية؛ واجلهات الفاعلة األخرى يف القطاعني اخلاص والعام.

 21الوثيقة
 22الوثيقة .C/2021/27
 23الوثيقة .FIPI/R1101
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