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 اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية

 الدورة األوىل

 2022 آذار/مارس 16-18

 على حنو مستدام ةصغار مريب املاشياملمارسات اجليدة لتعزيز إنتاجية 

 وجز امل
، الزراعية األخرىواملنتجات  األغذيةيف إنتاج  حامسةات العامل مسامه حول املاشية مرّب مئات املاليني من صغار يقدم 

احلفاظ على بيئات حملية صحية. ومع ذلك، فهم يواجهون عدًدا من التحدايت اليت يف ورفاهه، و  اإلنسانصحة يف و 
 والتكنولوجياتعدم كفاية الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والطبيعية واخلدمات واملعلومات  ومن بينهاإنتاجيتهم،  تعيق

عالوة على ذلك، غالًبا ما و . البيئةوتدهور وتغري املناخ  ؛املستوطنة والناشئة واملتجددة واالبتكارات؛ واألمراض املعدية
 وال يتلقون الدعم الكايف من السياسات واألطر التنظيمية. املاشية مرّب صغار  يُهّمش

على مستوايت اإلنتاج وسلسلة القيمة والسياسات آاثرًا إجيابية على  اليت تُنّفذظهر عدد من املمارسات اجليدة قد أو 
ضروري من أجل حتسني أمر  املستوايت تلك يفالتآزر بني األنشطة  فإن. ومع ذلك، املاشية مرّب صغار إنتاجية 

السياسات السليمة واألطر  وضع من خالل مواتيةبيئة  وهتيئةالعمل املنسق  عدّ ويُ . اإلنتاجية على حنو انجح ومستدام
 .حامسان انأمر التنظيمية 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة الفرعية

 :ا يليابلقيام مبجلنة الزراعة  توصيةن اللجنة الفرعية مدعوة إىل إ

 موجهة مناسبة سياسات وأطر تنظيمية وضع واحلاجة إىل  املاشية مرّب صغار إنتاجية  تعزيزإبمكانية  اإلقرار
 ؛املاشية مرّب صغار  إىل

 مثل اخلطوط نطاقها وطبيعتهايف و  اتلسياسخمصصة على مستوى ا يةلنظر يف احلاجة إىل أداة توجيهوا ،
 .حسب االقتضاءاملشورة  إسداءمستدام و  على حنو صغار مرب املاشية التوجيهية الطوعية، لتعزيز إنتاجية
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 الوثيقة إىل: ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه
 بسباس بديعالسيد 

 مسؤويل اإلنتاج احليواين كبري
 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

  53406 06570 39+رقم اهلاتف: 
 

 مقدمة -أولا 
")...( إعداد  )املنظمة( يف دورهتا السااااااااااابعة والعشاااااااااارين من منظمة األغذية والزراعة)اللجنة( طلبت جلنة الزراعة  -1

على  ساااااليمة، مبا يف ذلك النظر يف التوصااااايات ذات الصااااالةالعلمية الدلة األإىل  ااساااااتنادً  اجليدة ملمارسااااااتاعن وثيقة فنية 
]الدورة الثالثة واألربعون  هبذا الشأن اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا الثالثة واألربعني مستوى السياسات

األعضاء  جانبفاوضات من إمكانية استئناف امليف  ابعتبارها األساس للنظر، الشأنهبذا  1 لجنة األمن الغذائي العاملي[ل
 2."املاشية مرّب صغار بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعزيز إنتاجية 

فيها منظمات دولية  تعمل اساااااااتشاااااااارية تغطي مناطق خمتلفة وشاااااااارك حلقاتتساااااااتند الوثيقة إىل نتائ  ثال  و  -2
أكثر  تضااااااامّ واخلاص )وأوسااااااااط أكادميية ومعاهد نثية ومنظمات ادتمع املدين وجهات فاعلة أخرى يف القطاعني العام 

علمياة وتقرير ومباادت توجيهياة وكتيباات ودراساااااااااااااااات حاالاة؛  يقاةوث 300أكثر من  عملياة اسااااااااااااااتعراضو ا(؛ خبريً  130 من
  3.لى أمثلة للممارسات اجليدةواالستجاابت لدعوة عاملية للحصول ع

جلنة  على مسااتوى السااياسااات اليت قدمتها توصااياتالمبا يتماشااى مع  املعروضااة للنقا وثيقة هذه ال تضااعوُ وقد  -3
، وخطة العمل 2031-2022 للف ةلمنظمة لاإلطار االسااااااااااا اتيجي مع ، و يف دورهتا الثالثة واألربعنياألمن الغذائي العاملي 

عقد األمم املتحدة من أجل ، وبرانم  العمل 2028-2019 للف ة عقد األمم املتحدة للزراعة األسااااااااااااريةاخلاصااااااااااااة بالعاملية 
  .2025-2016 للف ة للعمل من أجل التغذية

                                                           
أدوار للثروة احليوانية؟ توصيات على مستوى قيق األمن الغذائي والتغذية: أي من أجل حتاملستدامة التنمية الزراعية . 2016جلنة األمن الغذائي العاملي.   1

 (https://www.fao.org/3/bq854a/bq854a.pdf: على الرابطأيًضا  تاحمصفحات ) 8منظمة األغذية والزراعة.  السياسات.
 C 2021/21من الوثيقة  14الفقرة   2

 ممارسة )أي هن  أو تقنية( أثبتت أهنا تعمل بشكل جّيد وحتقق نتائ  سليمة ومستدامة.  3

https://www.fao.org/3/bq854a/bq854a.pdf
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 نظم اإلنتاجو  املاشية صغار مريّب  -اثنياا

هنم على أألغراض هذه الوثيقة،  ،املاشااااية مرّب ف صااااغار تعريف متفق عليه دولًيا، يُعر   على الرغم من عدم وجود -4
 املاشااايةرؤوس عدد من حيث مسااااحة األرض أو  يف املائة 40 من يف أقلعلى املساااتوى الوطم إما يعملون  مزارعون ورعاة

 املذكورة يف املائة األربعني نسااابة اقتصاااادي سااانوي من اإلنتاج احليواين يقع ضااامن دخلعلى  أو حيصااالونلكل نظام إنتاج، 
بشاااكل أسااااساااي على العمل األساااري  الصاااغرية النطا  ةاحليواني الثروة يعتمد إنتاجو  4.نظمة(املّتبعة لدى امللمنهجية ل)وفًقا 

 فئة املاشااية مرّب . لذلك، ميكن اعتبار صااغار املعيشااية لكل من النساااء والرجال وهو جزء ال يتجزأ من ساابل عيش األساارة
يف املائة من مجيع  84 نسااابة الصاااغرية اليت تقل مسااااحتها عن هكتارين األساااريةاملزارع  وتشاااكل. 5"املزارعني األساااريني" من

رب ااألراضااااي الزراعية، وتنت  ما يق جمملمن فقط يف املائة  12حوايل  نساااابة تساااات دماملزارع يف مجيع أحناء العامل، ولكنها 
 6العامل. األغذية يفيف املائة من  35

أنواع  (1)من حيث:  بشكل كبريإنتاجهم  نظميف مجيع أحناء العامل وتتنوع موجودون الثروة احليوانية  مرّب صغار و  -5
أغراض اإلنتاج و  (2)سالالت أصلية متعددة األغراض إىل سالالت جتارية مت صصة(؛ من أي ) الثروة احليوانية وسالالهتا
 مع وتكاااملهااا (4)إىل عادة مئااات( وكثااافاة اإلنتاااج؛  حيوان واحاد)من  وحجم الثروة احليوانيااة (3)من الكفاااف إىل الربح؛ 

 املوارد اليت يست دمها النظام.و  (6)؛ هذه النظمالبيئات الطبيعية اليت متارس فيها و  (5)وتربية األحياء املائية؛  النبايتنتاج اإل

تعزيز املمارسات اجليدة اليت تؤدي إىل زايدة  يعدّ الثروة احليوانية،  مرّب ها نسبة كبرية من صغار فيالبلدان اليت  يفو  -6
 اإلنتاج عواملالكلية لنتاجية اإلشاااااااري . وتلضااااااامان الزراعة املنتجة واملساااااااتدامة ضااااااارورايً  اأمرً  اإلنتاج لعواملنتاجية الكلية اإل
يف اساااااااااااااات اادام  اتالزايدمن  ، باادالً الزايدة اإلمجاااليااة يف كفاااءة عمليااات اإلنتاااج بفضااااااااااااااالالزايدات يف النااات  الزراعي  إىل

لثروة احليوانية ايف نتاج اإلعوامل ل الكليةعلى مدى العقود الثالثة املاضاااااااااية، ظهرت حتساااااااااينات يف اإلنتاجية و  7املدخالت.
نظم إنتاج  جيًدا بقدر أداءأداء نظم الثروة احليوانية  مل يكنيف املناطق املتقدمة. ومع ذلك،  وال ساااااااااااااايمابعض البلدان،  يف

حيث يهيمن صااااااااااغار املنتجني، يبدو أن كفاءة نظم الثروة ، الكربى مناطق مثل أفريقيا جنوب الصااااااااااحراءيف و احملاصاااااااااايل. 
 8.أن ترتفعمن بداًل  ت اجع احليوانية

                                                           
computing and monitoring the Sustainable Development Goal indicators 2.3.1 for  Methodology. 2019األغذية والزراعة. منظمة   4

and 2.3.2. Statistics Working Paper Series / 18-14. Rome. 39 pp .(على الرابطأيًضا  تاحم :
https://www.fao.org/3/ca3043en/CA3043EN.pdf) 

 على حنو احملدد يف عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية.   5
6ome more concentrated? Which farms feed the world and has farmland bec. 2021 Lowder, S.K., Sánchez, M.V. & Bertini, R.

World Development, 142: 105455. 
: على الرابطأيًضا  تاحم). ulture: trends and challenges. Rome. 180 ppThe future of food and agric. 0172األغذية والزراعة. منظمة   7

https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf) 
8What is driving livestock total factor productivity change? A persistent and . Montero, L.A. 2019-Acosta, A. & De los Santos

transient efficiency analysis. Global Food Security, 21: 1–12. 

https://www.fao.org/3/ca3043en/CA3043EN.pdf
https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf
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 الدور احلاسم لنظم إنتاج الثروة احليوانية الصغرية النطاق -ألف
واألمن الغذائي وسااااااااااااابل عيش مئات املاليني ا يف التغذية ا حامسً دورً  النطا نظم الثروة احليوانية الصاااااااااااااغرية  تؤدي -7
الطلب على منتجات الثروة احليوانية  يُلّب يف مناطق مثل أورواب وأمريكا الشااااااااااامالية حيث و يف مجيع أحناء العامل.  األفراد من

الصاااااغرية اإلنتاج  نظم تواصااااالواساااااعة النطا  وساااااالسااااال القيمة املرتبطة هبا، الاإلنتاج احليواين  نظمإىل حد كبري من خالل 
والتنوع  توفري املوائلمثل  –اهلامة  اإليكولوجيةاملنتجة وخدمات النظم املعيشااااااااااااية توفري ساااااااااااابل العيش ل ساااااااااااار  يفالنطا  

على ساااااابيل املثال، و لصاااااااع ادتمع.  -( وإدارة الغطاء النبايت على حد سااااااواء البيولوجي الربي والزراعيالتنوع البيولوجي )
صااغار منتجي األلبان دورًا حيواًي يف إدارة املوارد الطبيعية  يؤديالنمسااا من املناطق اجلبلية حيث  أييت ثلثا احلليب املنت  يف

االجتماعية واالقتصاااادية  االساااتدامةاملتجددة واحلفاظ على املناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي، ابإلضاااافة إىل مساااامهتهم يف 
دورًا حيواًي يف األمن الغذائي  ،األصلي يف مشال أورواب شعب "سامي"ارسها ميرعي الرنة اليت  نظم وتؤديمناطق الريفية. لل

 واحلياة االجتماعية والثقافية.املعيشية ل سر 

البلدان املن فضااااة واملتوسااااطة الدخل، يعمل اإلنتاج احليواين على نطا  صااااغري وسااااالساااال القيمة املرتبطة به  ويف -8
والعمالة واآلاثر املضاااااااااااااعفة األخرى لالقتصااااااااااااادات احمللية. ية ئي والتغذكمحرك اقتصااااااااااااادي واجتماعي ويوفر األمن الغذا

النسااااااء وتُعّد . على حد ساااااواء لساااااو ألغراض الكفاف وااملاشاااااية يف اإلنتاج والتجهيز  مرّب يشاااااارك العديد من صاااااغار و 
املثال، تدير  على ساااابيلو الصااااغرية.  املاشاااايةوإدارة  التجهيزبشااااكل خاص يف أنشااااطة فهن تشاااااركن ؛ جهات فاعلة مهمة
 9يف املائة من الدواجن. 90يف املائة من األغنام و 47، والبالديف املائة من املاعز  يف 74النساء يف غامبيا 

البيض واحلليب واللحوم اليت يوفرها صااااااااااااااغار املنتجني دورًا حامًسا يف اإلمدادات الغذائية احمللية  أن يؤدي وميكن -9
وهي مهمة بشاااكل خاص يف املناطق اليت ينتشااار ، غذائية مغذية وصاااحية ومتنوعة لنظم ضاااروريةتعترب منتجاهتم و والوطنية. 

العامل يف ليب احليف املائة من  30رب اعلى ساااااااااااااابيل املثال، يتم إنتاج ما يقو فيها نقص التغذية ونقص املغذايت الدقيقة. 
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر و ني. تن اثنعاململوكة أقل  احللوب األبقارجنوب آسااااااااااااايا، حيث يقل متوساااااااااااااط عدد  يف

يف املائة  90والدواجن وحلوم اخلنازير وأكثر من  حلوم البقريف املائة من  60ملاشااااااااية أكثر من ا مرّب الكارييب، ينت  صااااااااغار 
هم ايف املائة من حلوم الدواجن والبيض وتساااا 90-70يف أفريقيا، توفر الدواجن الريفية و  10من حلوم أنواع املواشااااي األخرى.

دورًا مهًما بشاااااااكل خاص يف  وتؤدي، ةاحليواني اتالربوتين املتناول اإلمجايل منيف املائة من  32و 20 ت اوح ما بني بنسااااااابة
 11تفتقر إىل املوارد.اليت األمن الغذائي و  ينعدم فيهايف املناطق اليت  يةاألمن الغذائي والتغذ

                                                           
9  O. 2010. Review of the livestock sector with respect to smallholder dairy and livestock and  ,Njai & .M ,O., Ceesay ,Touray

meat sub sectors development in West Africa. The Gambia country report, 235 Draft report, FAO. 
10  .América Latina y el Caribe: recomendaciones de política Agricultura familiar en. 2014 Salcedo, S. & Guzmán, L., eds.

Santiago, FAO. 486 pp.  (على الرابطأيًضا  تاحم: https://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf.) 
11  scale poultry and food -ol, B., Grieve, H., Li, M., Pym, R. & Alders, R.G. 2017. SmallWong, J.T., de Bruyn, J., Bagn

security in resource-poor settings: A review. Global Food Security, 15: 43–52. 

https://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf
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 يف ادتمعات والتقاليد متجّذرة واإلنتاج احليوايناحملاصااااايل  الصاااااغرية النطا  اليت جتمع بني إنتاج نتاجاإلنظم  وإن -10
حيوية يف  مساااامهة ، يف تلك النظم،الثروة احليوانيةوتسااااهم حملية صاااحية.  اتا ابحلفاظ على بيئا وثيقً ، وترتبط ارتباطً احمللية

امل تلطة اليت جتمع  نظماسااااتمرارية الوالدليل على ذلك هو ودورة املغذايت.  تنويع الدخل وإنتاج احملاصاااايل من خالل اجلرّ 
، حيث تعتمد الزراعة العربية مصااااارمجهورية على سااااابيل املثال، يف و املناطق.  يف مجيعاحليواين اإلنتاج و  احملاصااااايلإنتاج  بني

راعية يف املائة من احليازات الز  70، فإن حوايل واإلنتاج احليواينحملاصاااااااااااااايل إنتاج ا نظم متكاملة جتمع بنيالتقليدية على 
 12جم ات صغرية.منها لديها يف املائة  50جم ات كبرية وحوايل  تضّمن

يف ، و سااالمتهادورًا يف احلفاظ على خصااوبة ال بة و  تؤدي حيث القطعان الرعوية يف مجيع املناطق املناخية وتوجد -11
احمللية  املعارفر الرعاة إراًث غنًيا من طوّ وقد اهلامة األخرى.  اإليكولوجيةالبذور وجمموعة واسااااااااااااااعة من خدمات النظم  نثر

 40واسااااااا اتيجيات التنقل والرعي من أجل االسااااااات دام املساااااااتدام ل راضاااااااي اجلافة واملناطق اجلبلية اليت تشاااااااغل أكثر من 
 ل.متثل مواشيهم وسيلة الست راج قيم متعددة من األرض غري املناسبة إلنتاج احملاصيو املائة من سطح األرض يف العامل.  يف

خطة العمل العاملية للموارد  اعتمادعند على حنو مساااااااااااااتدام األعضااااااااااااااء ومهية إدارة تنوع الثروة احليوانية  وقد أقرّ  -12
 700 8وأكثر من  وتطويرهانوًعا من املاشاااااااااية  38صاااااااااغار املنتجني دورًا رئيساااااااااًيا يف احلفاظ على  ويؤديالوراثية احليوانية. 

اإلنتاج احليواين  نظمتنوع  ميكن أن يساااااااااااااااهممع تزايد تواتر الكوار  الطبيعية، و ساااااااااااااااللة حيوانية يف ظل ظروف اإلنتاج. 
 13نظم غذائية مستدامة ومرنة.حتقيق يف مسامهة كبرية  الصغرية النطا ،

 اإلنتاج احليواين الصغرية النطاقالتحدايت اليت تؤثر على إنتاجية نظم  -ابء

تزال  ال اليتعدد من التحدايت  هناك ،الصاااااااااغري النطا يف حتساااااااااني اإلنتاج احليواين  على الرغم من التقدم احملرز -13
مرّب صاااغار ل الواضاااح ضاااعفالحتقيق مكاساااب مساااتدامة يف اإلنتاجية. وتتفاقم هذه التحدايت بسااابب  ول دونحتو  قائمة

ندرة املياه؛ و تدهور األراضااااااي؛ و األمراض املسااااااتوطنة والناشاااااائة واملتجددة؛ و جتاه القضااااااااي العاملية مثل تغري املناخ؛  املاشااااااية
 .نزاعاتوال

ا ضااااعفً  اوأكثره يةفئات السااااكانالمن بني أفقر  -ال ساااايما النساااااء والشااااباب  -ا ما يكون صااااغار املنتجني غالبً و  -14
 :ما يلي يتمتعون إبمكانية كافية للوصول إىل وال

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

                                                           
12Study on 2017.  elzaher, M.Aboulnaga, A., Siddik, I., Megahed, W., Salah, E., Ahmed, S., Nageeb, R., Yassin, D. & Abd

small-scale family farming in the Near East and North Africa region. Focus country: Egypt. Cairo, FAO. 154 pp. (أيًضا  تاحم
 (.https://www.fao.org/3/i6497e/i6497e.pdf: على الرابط

s animal genetic resources for food and’The second report on the state of the world . agriculture. 2015األغذية والزراعة. منظمة   13

Rome. 606 pp . (على الرابطأيًضا  تاحم :https://www.fao.org/3/i4787e/i4787e.pdf.) 

https://www.fao.org/3/i6497e/i6497e.pdf
https://www.fao.org/3/i4787e/i4787e.pdf
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إنتاج  معظمالبلد الذي يضاااااام أكرب عدد من الثروة احليوانية يف أفريقيا، أييت وهي ساااااابيل املثال، يف إثيوبيا،  وعلى -15
يواجه هؤالء املنتجون و . 1415يكونون فقراء ومنتشاااااارين يف املناطق الريفيةا ما غالبً الثروة احليوانية من صااااااغار املنتجني الذين 

األعالف وبذور  فرص احلصااااول علىعدم كفاية و واملراعي الطبيعية؛  املشاااااعحتدايت مثل: قلة التوافر والوصااااول إىل الرعي 
بسبب انتشار األمراض؛ والوصول احملدود إىل اخلدمات واملدخالت.  تصحة احليواان ترديو العلف وإمدادات األعالف؛ 
وساااااااوء توفري احملدود ممارساااااااات الثروة احليوانية احملسااااااانة  اعتماد اخنفاض اإلنتاجية، يُذكر أيضاااااااً ومن األساااااااباب الرئيساااااااية ال

 .خدمات الثروة احليوانية
ات البيولوجية مع مبادت االقتصااااااااااااادبشااااااااااااكل كبري   االنط اإلنتاج احليواين الصااااااااااااغرية نظممن  عدد تماشااااااااااااىيو  -16

 اليت تتساام هبا نظماجلوانب اإلجيابية لقاء صااغار املنتجني تكون نظم التسااويق جمدية ابلنساابة إىل  ال . ومع ذلك،ةاملسااتدام
املعايري  اساااتيفاءيواجهون صاااعوابت يف  همو اإلنتاج اخلاصاااة هبم، ال سااايما يف بعض البلدان املن فضاااة واملتوساااطة الدخل. 

يف أساااوا  املدخالت أو امل رجات؛ كبرية قوة تفاوضاااية  وال ميلكون واساااعة النطا  ال ُوضاااعت من أجل النظمالصاااحية اليت 
 منظمة. منتجنيوغالًبا ما يتفاقم هذا بسبب عدم وجود جمموعات 

وال أتخذهم الساااااياساااااات والربام  الوطنية يف  مرّب املاشااااايةصاااااغار  جيري هتميشا ما على الصاااااعيد العاملي، غالبً و  -17
ا للقطاع الفرعي للثروة احليوانية الصاااااااااغريةصاااااااااممة مساااااااااياساااااااااات ومن النادر وجود االعتبار الكامل.  ، النطا  خصااااااااايصاااااااااً

من بني السااااااااياسااااااااات والتشااااااااريعات و ختصاااااااايص املوارد غري كاف  لتحقيق هدفها )أهدافها(. وجدت، غالًبا ما يكون  إنو 
لطبيعية املتجددة قاعدة بياانت التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد ا املدرجة يف واألنظمة

(FAOLEX)16  الثروة احليوانية كموضاااااااااااااوع تنطوي على  واليت( 2021 كانون األول/)ديساااااااااااااامرب 2 885والبالغ عددها
الكلمات الرئيساية مع فقط  منها 65 تتوافق(، 2021-2016أسااساي وا االتفا  عليها خالل السانوات اخلممل املاضاية )

تركز على دعم صااااغار و  17 ابلدً  12 ختص 17 ومن بينهاالصااااغرية/الفالحني" و/أو "الزراعة األساااارية"،  "أصااااحاب احليازات
الساااااااياساااااااات  وضاااااااعالثروة احليوانية بشاااااااكل عام يف  مرّب ذلك، ال يتم إشاااااااراك صاااااااغار  وعالوة علىالثروة احليوانية.  مرّب 

اإلنتاج احليواين واملقاييمل، مما  نظمساااااب نذلك جزئًيا إىل نقص البياانت املوثوقة املصااااانفة عزى وعمليات صااااانع القرار. وي
 السياسات.واضعي ع اف اب ال حتظىأمهيتها احلامسة  يعم أنّ 

 مستدام صغرية النطاق على حنوالالثروة احليوانية املمارسات اجليدة لتعزيز إنتاجية   -اثلثاا

الصااااااغرية إنتاجية الثروة احليوانية  أدت إىل حتساااااانيملمارسااااااات اجليدة اليت عن امثلة جرى جتميع ساااااالساااااالة من األ -18
، فضالً عن جمموعة من وعلى مستوى السياساتوحدة اإلنتاج وسلسلة القيمة  على صعيدمن خالل التدخالت  النطا 

                                                           
14  Agriculture sample survey 2020/2021 (2013 E.C.) Volume II. Report on livestock Central Statistics Agency (CSA). 2020. 

and livestock characteristics (Private peasant holdings). Ethiopia, Central Statistical Agency (CSA). 
15  Ethiopia livestock sector Shapiro, B.I., Gebru, G., Desta, S., Negassa, A., Nigussie, K., Aboset, G. & Mechale, H. 2017. 

analysis. ILRI Project Report. Nairobi, International Livestock Research Institute (ILRI). (لرابط:ا على متاح أيًضا 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/92057/LSA_Ethiopia.pdf) 

 .  https://www.fao.org/faolex/arانظر  16
 ومايل وموريتانيا ونيكاراغوا.األرجنتني وإكوادور وابراغواي والربازيل وبلغاراي وتركيا وجورجيا وكوستاريكا وكولومبيا   17

https://www.fao.org/faolex/ar
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 Balde Cheioمارساااات اجليدة برانم  تشااامل أمثلة املو . 18اخلطوط التوجيهية ألنواع خمتلفة من الثروة احليوانية واملواضااايع
ويكيف ممارسااااااااات إنتاج األلبان واألدوات اإلدارية بطريقة تشاااااااااركية مع صااااااااغار منتجي  يسااااااااتحد الذي  ،يف الربازيل 19

يف املائة يف إنتاجية  54ابلتوازي مع حتسن بنسبة ، مرة 2.3 مبا يعادلعلى مدى مخمل سنوات، زاد إنتاج احلليب و األلبان. 
مثال آخر وميكن ذكر . مالةأداء العيف  يف املائة 37 ، وبنساااابةيف املائة يف إنتاجية األبقار الفردية 24األرض، وزايدة بنساااابة 

والذي أدى إىل حتسااااني إنتاجية صااااغار املنتجني من خالل  20هو منوذج اإلنتاج شاااابه املكثف للدواجن الريفية يف كمبودايو 
حول اإلنتاج اجليد للدواجن واملمارساااااااات الصاااااااحية، وتطوير جمموعات الساااااااو  املتكاملة  للمعارفوتبادل  تدرييببرانم  

إىل خفض معدالت نفو  الدجاج  (1)أدى تنفيذ النموذج و ( يف القرى. هاتسااااااااااامينو  تربية الدواجنوحدات )أي إنشااااااااااااء 
دوالر  200و 150، وحتسااااااااااااني دخل املنتجني مبا ي اوح بني يف املائة 10و 5 نساااااااااااابة ت اوح بني يف املائة إىل 80احمللي من 

 وصول املنتجني إىل األسوا . وحتسنيأمريكي شهراًي، 
املمارساااااااااااات اجليدة ابختالف النظم اإليكولوجية الزراعية احمللية، ونظم اإلنتاج والظروف االجتماعية وقد ختتلف  -19

. ومع ذلك، ميكن تصاانيفها الصااغري النطا ميع لإلنتاج احليواين ، لذلك ال يوجد هن  واحد يناسااب اجلاحمللية واالقتصااادية
 التالية: املواضيعبشكل عام ضمن 

سلسلة القيمة،  على طولوميكن الوصول إليها لسد فجوات املعلومات  ةوموثوق مناسبةقدرات شاملة  بناء •
 والتعلم التشاركي؛ األقرانذلك من خالل التعلم من  يف مبا

متطلبات صغار املنتجني والنظم اإليكولوجية الزراعية احمللية لدعم اإلنتاج القادر  اليت تتوافق معوارد اإلنتاجية امل •
 على الصمود، مبا يف ذلك يف البيئات القاسية؛

 الشحيحة يف كثري من األحيان، مثل األعالف؛، بل الفعال للموارد املتاحةصغار املنتجني است دام  •
اإلصابة واملنصفة للحد من معدالت الوفيات و  والكفؤةة احليوانية الفعالة الوصول إىل خدمات وممارسات الصح •

مراقبة األمراض ورعاية  حتسنيسامهة يف مللو  الصغرية النطا ، لثروة احليوانيةلالفرعي قطاع الاملرتفعة يف  ابملرض
 احليوان؛

 ؛تقليل األثر البيئيفضالً عن ، حّدتهمن فض الكربون لدعم التكيف مع تغري املناخ والت فيف من و مستدام إنتاج  •
إىل  وصوهلممصممة خصيًصا لصغار املنتجني لضمان و سالسل قيمة للماشية منصفة وشاملة ومسؤولة وآمنة  •

أسوا  املدخالت وامل رجات، وإضافة القيمة واألجر العادل، وتعزيز القدرة التنافسية لصغار املنتجني وجمموعات 
 ؛الكبريةمقارنة ابلشركات املنتجني 

طويل األجل الاالستثمار  هم علىاآلمن واملتساوي إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية لتشجيع صغار املنتجني وصول •
 والتحسن؛

ابتكارات  توليدحىت يتمكن صغار املنتجني من املشاركة يف ا شراكات نث وتطوير شاملة وممولة متوياًل كافيً  •
 احتياجاهتم وظروفهم اخلاصة؛ا لتناسب مصممة خصيصً  وتكنولوجيات

                                                           
 scale livestock -practices to sustainably enhance the productivity of smallGood. 2022األغذية والزراعة. منظمة    18

producers - compilation of exemplars and guidelines .(لرابط:ا على متاح أيًضا 
https://www.fao.org/3/cb8424en/cb8424en.pdf) 

 . cheio-https://www.embrapa.br/balde انظر   19
 .pdfhttps://www.ifad.org/documents/38714170/41804382/cambodia_case_poultry.انظر   20

https://www.embrapa.br/balde-cheio
https://www.embrapa.br/balde-cheio
https://www.ifad.org/documents/38714170/41804382/cambodia_case_poultry.pdf
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للحد من امل اطر وقابلية التأثر، مبا يف ذلك خالل  على الصمود صغرية النطا النظم اإلنتاج احليواين  قدرة •
 متزايد. على حنوالنزاعات والكوار  املتكررة 

أن يكون هناك  مستدام، من الضروريو جح انعلى حنو  النطا إنتاجية الثروة احليوانية الصغرية  حتسنيمن أجل و  -20
املرجح أن تؤدي  وليمل منوحدة اإلنتاج، على طول سلسلة القيمة ويف جمال السياسات.  على مستوىآتزر بني األنشطة 

 إلنتاجية.يف االتدخالت يف وحدة اإلنتاج وحدها إىل حتسينات مستدامة 

 مريّب املاشيةتنظيمية تستهدف صغار ضرورة وضع سياسات وأطر   -رابعاا

وأطر تنظيمية لتهيئة بيئة  مستنريةسياسات وضع  ه من الضرورياليت ا استعراضها أن والواثئقأبرزت املشاورات  -21
مجيع مراحل  يف على حنو نشااط مرّب املاشاايةصااغار مشاااركة يتطلب وضااع سااياسااات وأطر تنظيمية فعالة و متكينية داعمة. 

 .لنموذج أعماهلم وفهمهم الكاملالعملية 
 ةالوطني ايتاألطر والقانونية واألوضااااااع املؤساااااساااااية على املساااااتو و  اتالساااااياسااااايف  القائمة احلالية الفجواتختلق و  -22

خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة وإن أوجه قصااااااور كبرية وتعيق التنمية العادلة لصااااااغار املنتجني.  ،ةوالعاملي ةواإلقليمي
قالفجوات  تلكأمهية معاجلة  تربزللزراعة األساااارية   تطوير وهي من خالل ركيزهتا األوىل ساااايما ال، على حنو شااااامل ومنسااااّ

 متكينية لتعزيز الزراعة األسرية. اتبيئة سياس

. وتشاااااامل الثروة احليوانية الصااااااغرية النطا إنتاج  معّينة من هناك عدد من الصااااااكوك الدولية اليت تتناول جوانبو  -23
احلوكمة املسااااؤولة حليازة األراضااااي ومصااااايد األمساك والغاابت يف ساااايا   اخلطوط التوجيهية الطوعية بشااااأن تلك الصااااكوك

ومع ذلااك، ال تركز أي  22األغااذيااة. واملهاادر من قاادافااالوماادونااة الساااااااااااااالوك الطوعيااة للحااد من ، 21األمن الغااذائي الوطم
 مبادت وتوجيهاتتوفر اليت يواجهها صااااااااغار مرّب املاشااااااااية، وال الضااااااااعف والتحدايت احملددة  مواطنعلى  الصااااااااكوك من

أدت  وقد. الصغرية النطا بشأن معاجلة السياسات واألطر القانونية املتعلقة إبنتاجية واستدامة نظم اإلنتاج احليواين  توافقية
مصايد  لضمان استدامةالتحدايت املماثلة يف قطاع مصايد األمساك الصغرية النطا  إىل وضع اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 .2014يف عام  هاوإقرار ، 23يف سيا  األمن الغذائي والقضاء على الفقر احلجم الصغريةاألمساك 
 ايتواإلجراءات على املساااااتو  يةعمليات الساااااياسااااااتاليف توجيه احلوار و  واليت تسااااااعدساااااياساااااات لل يةأداة توجيه وضاااااع وإن
عملية شااااااااملة يتطلب  ،يف التنمية املساااااااتدامةنطا  ال الثروة احليوانية الصاااااااغريةلتعزيز دور اإلنتاج  ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني

 املاشااية مرّب نظمة القيام بدور تيسااريي وتنظيم مشاااورات يشااارك فيها ممثلو احلكومات وصااغار املتق ح و وتشاااركية وعاملية. 
 هات الفاعلة األخرى يف القطاعني اخلاص والعام.اجلشركاء التنمية؛ و و  باحثونوال مومنظماهت
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