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 وجزامل
تدعم منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أعضاءها لتعزيز مسامهة نظم الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

بني الفضكككككككككائ  األربع اراصكككككككككة   طار صكككككككككلة الوصككككككككك  احليوانية املسكككككككككتدامة عم  املنظمة املتعّلق بنظم الثروة  شكككككككككك وي
أفضككك ت وتةذية أفضككك ت وبيلة أفضككك ت و.ياة أفضككك . وتوة  نظم الثروة  وهل: إنتاج 2031-2022االسكككياتيلل للفية 

. وتصكككككككككككق هذه الوويقة  يق يتواءة عم  املنظمة يف من هذه التطلعاتاحليوانية املسكككككككككككتدامة أةوارقا مكمة يف حتقيق    
 جمال الثروة احليوانية مع ا طار االسياتيلل.

األسككككككككاس الذ  يسككككككككتند إلي     ت مكمقا تطّلعقا  ضككككككككافة إ   ون  ت 1يف نظم الثروة احليوانية إنتاج أفضللللللللحتقيق  عدّ ي  و 
األخرى وحتديد  لفضكككائ اتسكككأو أو،  الت مر مع  جيب. فعند العم  على حتسكككني ا نتا،يةت الثالث األخرى الفضكككائ 

اسكككككككككككككتأداة املوارة الطليعية بطريقة  فوة لتقلي  ا اثر املقايضكككككككككككككات ا تملة وإةاراا  تلاع لن قائم على النظم. وينلةل 
الليلية ارار،يةت وجتّنب ا اثر اال،تماعية السككلليةت وضككماض أفضكك  صككةة ورعاية يكنة للةيوايت الع هل يف رعايتنا. 

ني أهداف ومن شأض املنصات املتعدةة أصةاب املصلةة أض تيّسر املناقشات .ول أو،  الت مر واملقايضات املو،وةة ب
 االستدامة.

                                                      
ونظم ا نتاج املأتلفة الع ترىب  لسككلع احليوانية واسككتأدامكات  ا يف تلز توميع الثروة احليوانية ووفراات  مداةا تشككم  نظم الثروة احليوانية عيع ،وانب  1

الثروة ت والتقديرات املتعّلقة  السكككتكالا وا نتاج يف الوقحل احلايف ويف املسكككتقل ت واألشكككأا  العاملني يف ا نتاج احليوا ت ومنافع تربية الثروة احليوانية فيكا
 (.systems/ar-https://www.fao.org/livestock/ نظرااحليوانية وا اثر الناعة عنكا )

https://www.fao.org/livestock-systems/ar/
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ن الطاقة والعديد من املةذ ت األسكككككككاسكككككككية مث  ال وتيناتت وت عّد األغذية احليوانية املصكككككككدر أغذية غنية  ملةذ ت وتومّ 
. وتسعى املنظمة إ  تعزيز تغذية أفضلواألمحاض الدهنيةت واملةذ ت الدقيقةت ما جيعلكا تساهم بشك   لو يف حتقيق 

 حليوانية املصدر بطريقة مثلى يف األمناط الةذائية الصةية لللميع.مسامهة األغذية ا
ا على املوارة الطليعيةت وتشكككك  مصكككدرقا النلعااثت غامات الدفيلةت وميكنكا  وتعتمد نظم الثروة احليوانية اعتماةقا شكككديدق

لليلة يف .ال ال تتم وتلّوث ا هذه األخوة تدهوريف يف اسككككككتأداة األراضككككككل و  ةسككككككللي اتأض تسككككككاهم يف إ.داث تةوّ 
إةاراا بطريقة مسكككتدامة. وتعم  املنظمة ،اهدة على مسكككاعدة األعضكككاء على تعظيم مسكككامهة نظم الثروة احليوانية يف 

 .بيئة أفضل إرساء
وتسكككاهم نظم الثروة احليوانية يف سكككل  عيني املاليني من األشكككأا  الذين يعتمدوض عليكا لكسكككب معيشكككتكم. وتسكككعى 

بتنوع نظم الثروة احليوانية واسكككككككتفاةت  من املسكككككككامهات املتعدةة الع تقدمكا الثروة احليوانية يف  ا قرار املنظمة إ  ضكككككككماض
 .حياة أفضلايلة 

 اختاذها من جانب اللجنة الفرعية املقرتحاإلجراءات 
 :لقياة  ا يللإض الللنة الفرعية مدعوة إ  توصية جلنة الزراعة  

  و أتلق األةوار الع توةيكا الثروة  ت .سكككككككككب االقتضكككككككككاءتبتنوع نظم الثروة احليوانية ا قراراألعضكككككككككاء إ  ةعوة
 احليوانية يف األمن الةذائل والتةذية وسل  العيني والنمو االقتصاة  الشام ت وإ  إبرام تلز يف سياساام؛

  هداف التنمية املسككككككتدامة من إ  تعزيز مسككككككامهة الثروة احليوانية يف حتقيق أ ذلز   منظمة األغذية والزراعةةعوة و
ال سككككككككككككككيما من خالل الشككككككككككككككرا ات  -خالل تعللة الليايتت واالبتكاراتت والتكنولو،يات والعناصككككككككككككككر املكّملة 

 االسياتيلية.

 ميكن تو،ي  أ  استفسارات بشأض مضموض هذه الوويقة إ :
 Timothy Robinson السيد

 سياسات الثروة احليوانية لو مسوويف 
 ا نتاج احليوا  وصةة احليواضشعلة 

 56119 570 06 39+اهلاتق: 
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 قدمةامل -أواًل 
جلنة الزراعة يف ةوراا السككككككككككككككابعة والعشككككككككككككككرين  ا توةي  الثروة احليوانية من أةوار يف حتقيق أهداف التنمية  أقّرت -1

عّم أالثروة احليوانية ،زءقا ال يتلزأ من النظم الزراعية بشكككك   عدّ وت   2املسكككتدامة و ا تضكككطلع ب  املنظمة من عم  لدعم تلز.
 وتتفاع  مع أبعاة عديدة من االستدامة. 

( تسككاهم يف حتقيق األمن الةذائل والتةذية واألمناط 1األعضككاء لتةوي  نظم الثروة احليوانية ثي) )وتدعم املنظمة  -2
ن صككةة احليواض 3صككاة  الشككام  وحتسككني سككل  العيني؛ )( وتتيح الفر  لتةقيق النمو االقت2الةذائية الصككةية؛ ) ( وحتسككّ

ويتمةور بريمن عم  الللنة الفرعية املعنية  لثروة احليوانية  4ت3الطليعية وتتصككككككككككككدى لتةّو املنا . املوارة ( وحتمل4؛ )ورعايت 
 االسككككككككككككككتككدامككة هككذه الع تتواءة بشككككككككككككككككك  ،يككّد مع ا طككار االسككككككككككككككياتيلل للمنظمككة التككابعككة لللنككة الزراعككة .ول أهككداف 

 .2031-2022للفية 
ولتسريع وتوة التقدة ا رم وتشليع أو،  الت مر وإةارة املقايضات ا تملة بني أهداف االستدامةت يتصّور ا طار  -3

رت والليايتت والعناصككككر املكّملة )أ  احلو مة ورأس االسككككياتيلل للمنظمة أربعة عوام  مسككككّرعة هل: التكنولو،يات واالبتكا
 لتدخالت ال اجمية.من أ،  ةعم ا املال اللشر  واملوسسات(

عم  املنظمة يف جمال الثروة احليوانية مع إطارها االسكككككككياتيلل وتنظر يف سكككككككل    يق يتواءةوتصكككككككق هذه الوويقة   -4
 أوسع. على نطاقوأهداف التنمية املستدامة  علفضائ  األرباحتسني مسامهة الثروة احليوانية يف حتقيق 

 
 2031-2022الثروة احليوانية يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -اثنًيا

 إنتاج أفضل -ألف
يتسككككككم هذا التطّلع ومهية ،وهرية  لنسككككككلة إ     فضككككككيلة من الفضككككككائ  الثالث األخرى. ففل أ،زاء عديدة من  -5

نة يف جمال التةذية واملوارة الوراوية وصككككككككككككةة احليواض  - والتنظيميةالعاملت توة  االبتكارات التقنية  مث  املمارسككككككككككككات ا سككككككككككككّ
 إ  م ةة إنتا،ية الثروة احليوانيةت وا اصي  العلفيةت واملراعل. -واليبيةت وتكنولو،يا املعلومات 

الزراعية األخرى يف إطار االقتصكككاة ويضكككمن التكثيق املسكككتداة لنظم الثروة احليوانية تكامالق أفضككك  مع القطاعات  -6
. ومن شككككككأض مشككككككار ة وإةارة املقايضككككككات ا تملة يف ما بينكا الليولو،لت وحتسككككككني أو،  الت مر بني بتلق أبعاة االسككككككتدامة

 أصةاب املصلةة املتعدةين أض تيّسر املناقشات .ول أو،  الت مر واملقايضات هذه.
ينات  لوة يف ا نتا،يةت ما يشكككككو إ  و،وة جمال  لو لتةسكككككني النظم عن تلا ضكككككمن عمليات املقارنةوتكشكككككق  -7

يف سكككككياقات بتلفة. ولقد اسكككككتلاب منو ا نتا،ية إ  .د  لو  أوسكككككعالكفاءة ع  اعتماة أفضككككك  املمارسكككككات على نطاق 
الستدامة. وينلةل لتزايد طلب املستكلكني وللدوافع االقتصاةية بدالق من أض يستليب للةا،ة إ  حتقيق أبعاة أخرى من ا

مثالق يف النظم الع تعا  من صكككعوبة الوصكككول إ  األسكككواق أو -تو،ي  السكككياسكككات العامة .ي) تكوض هذه القوى ضكككعيفة 
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حنو ايلككة بيلككة يكينيككة  - الع توة  فيكككا الثروة احليوانيككة و ككائق ا،تمككاعيككة أو و ككائق أخرى تتأطى نطككاق ا نتككا،يككة
 5.لتةسني آليات السوق وتقويتكا

ن ا نتا،يةت وصككةة موتسككتةق صككةة احليواض ورعايت  عناية خاصككة  لنظر إ  عالقتك -8 ت وسككالمة ا نسككاضا بتةسككّ
الليلة. وهذا هو امللدأ الذ  يقوة علي  لن "الصكككككةة الوا.دة" الذ  تشكككككك   و،ل  نظم الثروة احليوانية صكككككلة الوصككككك  بني 

 صةة ا نساض واحليواض والليلة.
ة احليواض ورعايت  أض يزيد ا نتا،ية ويعزم مسككامهة الثروة احليوانية يف حتسككني التةذية وسككل  ومن شككأض حتسككني صككة -9

احلد من ا اثر املدمرة لألمراض أو الوقاية منكا. فقد أّةى العبء العاملل  أن  من املمكنويف بيلة أفضكككككككككككككك .  ما  تالعيني
سككنة عمر معّدلة مراعاة لعام  مليوض  33انية العديد منكات إ  املنتلات احليو لألمراض املنقولة بواسككطة األغذية والع حتم  

مكافةة األمراض  عدّ يف املائة من هذا العبء. وت   40. وحتّم  األطفال ةوض ارامسككككككككككككككة من العمر 2010يف عاة  العلز
تنشأ عن تزايد فر  انتقال العوام  املمرضة بني األشأا  واحليوايت  والع -احليوانية الع ميكنكا أض تتةول إ  ،ائةة 

 من املصدرت أمرقا  لغ األمهية. - والليلة
اجليدة  حليواض الوقاية من األمراض والعالج الليطر  فةسبت ب  أيضقا توفو املسكن واملأوى  الرعايةوال تتطلب  -10

 ضافة إ  نقلكا وتثكا بطريقة إنسانية.وا ةارة والتةذية املناسلة للثروة احليوانية إ
تزايد اسكككككتأداة مضكككككاةات امليكرو ت لية فقط ملعاجلة مع ولقد ترافق منو ا نتاج احليوا  على املسكككككتوى العاملل  -11

ا للوقاية من األمراض وحتفيز النمو. وهناا .ا،ة ماسكككككككة إ  التصكككككككد  السكككككككتأداة مضكككككككاةات .االت العدوى ت ب  أيضكككككككق
 6احلد من مقاومتكا.امليكرو ت هبدف 

 ما الذ  تفعل  املنظمة يف هذا اجملال: -12
 دعم األعضككككاء لتنمية نظم الثروة احليوانية بطريقة مسككككتدامة وتلز ع  تقدو ار ات واملسككككاعدة يف جمال ا نتاج ت

 ؛وحتلي  نظم الثروة احليوانيةاحليوا ت وصةة احليواضت 
  نظمة يف ما يتعّلق   نتاج احليوا  والتلارة امل.صكككائية املوضكككوعية يف مع الليايت السكككنوية لقاعدة الليايت ا جتو

نشككككككرها على األعضككككككاء لدعم السككككككياسككككككات وال امن املرتلطة تتةقق منكا و تو  وتعاجلكايف منتلات الثروة احليوانيةت 
 7الةذائل؛ األمن لزراعة و 

  احليوانية من خالل توفو الدعم الفين والسككككككككككياسكككككككككا  دعم األعضككككككككككاء لتنفيذ خطة العم  العاملية للموارة الوراوية تو
رصكككككد .الة املوارة الوراوية احليوانيةت  ا يف تلز من خالل نظاة معلومات التنوع الوراول للةيوايت املسكككككتأنسكككككة تو 

 ؛2-5-2ب و1-5-2املستدامة أهداف التنمية   ّ الذ  حيتو  على بيايت حلساب موشر 
  ّالسكككككياسكككككات  وتصكككككميمةة املتعدةين على املسكككككتو ت  افة من أ،  صكككككياغة ر احلوار بني أصكككككةاب املصكككككلوتيسككككك

واالسكككتثمارات الع تسكككّك  التةّول املسكككتداة لقطاع الثروة احليوانيةت مثالق من خالل ،دول األعمال العاملل بشكككأض 
 الثروة احليوانية املستدامة؛
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 املوضكككككككككككككككوعيكككة يف منظمكككة األغكككذيكككة والزراعكككةقكككاعكككدة الليكككايت ا .صكككككككككككككككككائيكككة . ا كككاصكككككككككككككككيككك  واملنتلكككات احليوانيكككة. يف: 2021منظمكككة األغكككذيكككة والزراعكككة.  7

  .2022ينككككككككاير  ككككككككانوض الثككككككككا   13. ]ورة ت ره يف 2021ةيسكككككككككككككككم   ككككككككانوض األول  21ا لكيونيككككككككة . رومككككككككا. آخر حتككككككككديكككككككك) يف  ]النسكككككككككككككككأككككككككة
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL.  

https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
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  احليواض يف ا نتاج احليوا ت واالمتثال للمعايو  رعايةمسككككككككككككألة عاجلة ملدعم األعضككككككككككككاء  ملعارف وتنمية القدرات تو
 تهذه املمارسكككككككككات وض احليوايت هل  ائنات واعية وتعيفالدولية املتفق عليكات وتطليق أفضككككككككك  املمارسكككككككككات؛ 

 احليواض أمر ضرور  لتةسني صةة احليوايت وإنتا،يتكا؛ رعايةتعاجل الشواغ  اال،تماعيةت وتقّر وض حتسني و 
  ّيف فريق التعاوض الثالولت أ  منظمة الصكككككككةة العاملية واملنظمة العاملية  نيكيالصكككككككةة الوا.دة مع الشكككككككر  ذ لنوتنف

أفضكك ( لن الصككةة  ارا  إبنتاج 3بصككةة وا.دة )اجملال  املتعّلقاألولوية ال اجمية  لصككةة احليواض؛ ويدمن جمال  
ت الليولو،يككةت  ككا يف تلككز .ككاالت العككدوى الوا.ككدة يف النظم الزراعيككة والةككذائيككة من أ،كك  التصكككككككككككككككد  للتكككديككدا

 ل إ  ،ائةة ومقاومة مضاةات امليكرو ت؛أض تتةوّ  كااحليوانية املصدر الع ميكن
  إضافة املنظمة العاملية لصةة احليواض ومنظمة الصةة العاملية  الشريكني ا خرين يف الشرا ة الثالوية أ  عم  معتو

بريمن األمم املتةدة للليلة على وضكككككككع خطة عم  عاملية من أ،  صكككككككةة وا.دة للتصكككككككد  بصكككككككورة تعاونية إ  
إضافة للتكديدات الصةية عند نقطة االلتقاء بني ا نساض واحليواض النلات والليلة؛ ولقد شكلحل الشرا ة الثالوية 

 لصككككككككككككككةة الوا.دة جلمع األةلة العلمية وحتديد  ابريمن األمم املتةدة للليلة فريق خ اء رفيع املسككككككككككككككتوى معني   إ 
 الثةرات يف العالقات بني صةة ا نساض واحليواض والليلة؛

  لن الصةة الوا.دة من أ،  احلد من املأاطر يف نظم الثروة احليوانية؛ وادف اجلكوة  ليتلعوادعم األعضاء تو
إ  حتسككككككككككككككني األمن الليولو،ل للمنتلني من خالل تطوير مسككككككككككككككارات ا ةارة التدرجيية  القياض مع تقوية نظم 

 8ا نذار امللكر.

 تغذية أفضل -ابء
اجلوعت وحتقيق األمن الةذائل والتةذية ا سككّكنةت إ  القضكككاء على من أهداف التنمية املسكككتدامة  2اهلدف يرمل  -13

حتقيق  سيتطلبت 2030شأص ثا،ة إ  الطعاة يف عاة  اتمليار  8.6وتعزيز الزراعة املستدامة. و ا أن  سيكوض هناا 
 افة يف عيع األوقات   الناسهذا اهلدف إ.داث حتّول يف النظم الزراعية والةذائية. ويتةقق األمن الةذائل عندما يتمتع 
 .ا،اام التةذوية وتناسككككب بفر  احلصككككولت من النا.يتني املاةية واالقتصككككاةيةت على أغذية  افية وسككككليمة ومةذية تلّ  

شأص وا.د تقريلقا من بني    تسعة أشأا  يعا  أتواقكم الةذائية  ل يعيشوا .ياة موفورة النشاط والصةة. ولكن 
من  يف املائة 13.وايف يعا   ت ال سكككككككككيما يف الللداض املنأفضكككككككككة واملتوسكككككككككطة الدخ  .ي) من اجلوع أو النقص التةذو 

. ويف الوقحل نفس ت يعا  شأص وا.د من بني    والوة أشأا   لةني يف العامل من الومض التةذيةمن نقص السكاض 
سككككية العشككككرة للعبء العاملل لألمراض. الزائد أو السككككمنة وتسككككاهم األمناط الةذائية السككككيلة يف سككككتة من عوام  ارطر الرئي

ويعلز .وايف والوة مليارات شكأص عن حتّم   لفة منط غذائل صكةلت مع ّوّر الفقراء واملكّمشكني تقليد ق بشكك  غو 
تتسككككككلب ،ائةة و  9متناسككككككب. وال تسككككككو الللداض .اليقا على املسككككككار الصككككككةيح لتةقيق هدف القضككككككاء التاة على اجلوع

 . إضافة إ  تلزت يووّر النقص يف املةذ ت الدقيقة يف .وايف مليار  شأص .ول العامل.بتفاقم الصعو ت 19- وفيد
يف املائة من  17يف املائة من متناول ال وتينات و 33الثروة احليوانية يف وتسككككككاهم املنتلات الةذائية املسككككككتمدة من  -14

ة ليسككككككككككحل موّمعة بطريقة متسككككككككككاوية بني األقاليم أو اجملموعات أو هذه املسككككككككككامه متناول السككككككككككعرات احلرارية يف العاملت ولكنّ 

                                                      
 ./5/2022COAG:LIوويقة ال 8
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مسككككككككككتو ت الدخ . فال تسككككككككككتكلز جمموعات عديدة الكمية الكافية من األغذية تات املصككككككككككدر احليوا  األرضككككككككككل لتللية 
 ا.تيا،ااا التةذوية فيما تستكلز جمموعات أخرى  مية أ   من ا.تيا،ااا الةذائية.

وانية يف حتقيق األمن الةذائل على عيع النطاقات. فعلى مسككتوى األسككر املعيشككيةت توة  تربية وتسككاهم الثروة احلي -15
أمناط غذائية صككككككككككةية ومةذية. وعلى مسككككككككككتوى اجملتمع  ّمنياحليوايت إ  م ةة املداخي  وتوافر األغذيةت ما يسككككككككككاهم يف 

لت فإن  يسكككككككككاعد على توفو ا مداةات الكافية واملوووقة ا للت يوّلد القطاع فر  عم . أما على املسكككككككككتويني الوطين والعامل
 وامليسورة الكلفة لسكاض العامل. واملأمونةمن األغذية املةذية 

 ما الذ  تفعل  املنظمة يف هذا اجملال: -16
 يشككككم  عم  املنظمة : من أهداف التنمية املسككككتدامة )تور تر يزها األسككككاسككككل( 2اهلدف دعم األعضككككاء لتةقيق ت

إ  تسكككككككككريع وتوة السكككككككككياسكككككككككات  اهلاةفالزراعية والةذائية  األمناط الةذائية الصكككككككككةية من خالل لن النظميكني 
حتسني الليايتت واألةلةت واتساق السياساتت والعم  اجلماعلت والقدراتت وااللتزاة  من أ، وا ،راءات املوورة 

يع  ا حيمل "احلق يف الةذاء" ويضكككمن عدة  ألمناط الةذائية الصكككةيةت وتلز لضكككماض أمناط غذائية صكككةية لللم
 ؛ختّلق أ  أ.د عن الر ب

  تسكككككاهم : والقطرية توةوض ا قليمية تعم  على خفض معدالت اجلوع وسكككككوء التةذية على املسكككككتو ت ا قليميةتو
ة املكاتب امليدانية للمنظمة من خالل عملكا بشككك  وويق مع األعضككاء واجلماعات االقتصككاةية ا قليميةت مسككامه

مع السكككككياسكككككات وا ،راءات ا دةة األهدافت  ،نلقا إ  ،نبملاشكككككرة يف حتسكككككني إنتا،ية الثروة احليوانية وتدعم 
 ؛حتسني التةذية واألمن الةذائل

  مع ميزانيات األغذية السكككككككنوية للمةاصكككككككي  واملنتلات احليوانية يف قاعدة الليايت ا .صكككككككائية املوضكككككككوعية يف جتو
ملأتلق االسكككككككتأدامات مث   املتوافرة ر  ميات األغذيةيتقدمع نشكككككككرها على األعضكككككككاء تو تةقق منكا تنظمةت و امل

ا مداةات الةذائية من السعرات احلرارية وال وتينات والدهوض فضالق عن االستكالا اللشر  أو علق احليوايتت 
 10؛لدعم حتلي  التةذية واألمن الةذائل

  ّالةذائلت لتطليق مواصكككفات الدسكككتور الةذائل ع  تنمية القدرات لضكككماض ة الدعم من خالل هيلة الدسكككتور وتقد
 ؛سالمة األعالف واألغذية احليوانية املصدر

  ّ11م مسامهة الثروة احليوانية يف األمن الةذائلت والنظم الةذائية املستدامةت والتةذيةت واألمناط الةذائية الصةية.وتقي 

 بيئة أفضل -جيم
ا متعدةة ،دقا .ي) ألا تسكككاعد ملات املاليني من األشكككأا   -17 يف املناطق  اللقاء علىختدة الثروة احليوانية أغراضكككق

ا أ    اهلامشككككككككيةت والصككككككككموة يف و،  الصككككككككدمات املناخيةت والتكّيق مع التةّوات املناخية. ولكن ت عّد الثروة احليوانية أيضككككككككق
تعتمد اعتماةقا شكديدقا على املوارة الطليعية ما جيعلكا مسكتأدة لألراضكل الزراعية من أ،  إنتاج األعالف اجلافة وارضكراءت 

 وة يف تةّو املنا .هم بدر،ة  لاوتس

                                                      
 قكاعكدة الليكايت ا .صككككككككككككككككائيكة املوضكككككككككككككككوعيكة يف منظمكة األغكذيكة والزراعكة. .سككككككككككككككككا ت اسكككككككككككككككتأكداة ا مكداةات. يف: 2021منظمكة األغكذيكة والزراعكة.  10

  .2022ينككككككككاير  ككككككككانوض الثككككككككا   13. ]ورة ت ره يف 2021ةيسكككككككككككككككم   ككككككككانوض األول  21 . رومككككككككا. آخر حتككككككككديكككككككك) يف ا لكيونيككككككككة ]النسكككككككككككككككأككككككككة
https://www.fao.org/faostat/en/#data/SCL. 
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وينلةل أض تسكككاهم نظم الثروة احليوانية يف صكككوض التنوع الليولو،ل وخدمات النظم ا يكولو،ية اهلامةت  ا يف تلز  -18
تدوير املةذ تت وا.تلام الكربوض العضككككو  يف اليبةت واحلفاى على املنا ر الطليعية الزراعية. وهناا فر   ثوة لتةسككككني 

 اهلدرت وةمن نظم الثروة احليوانية بشك  أفض  يف االقتصاة الليولو،ل.الكفاءةت واحلد من 
 يف املائة 70 حنوويث  .وايف ربع مسكككا.ة اليابسكككة على  و ب األرض  العشكككليةوتةطل املراعل الدائمة واألراضكككل  -19

بعض األراضكككل  حتّولحل. ولقد ةالثروة احليوانيول) ا اصكككي  املنتلة يف العامل لتةذية  .وايفسكككتأدة من األراضكككل الزراعية. وي  
تدهور رغم تلاين التقديرات بشككككككأض مدى الالزراعية واملراعل من غا ت سككككككابققا ويعا  اللعض من هذه األراضككككككل ا ّولة من 

 الكربوض يف اجلو. بزوض وتساهم إمالة الةا ت وتدهور األراضل على السواء يف انلعااثت 12.ا لوق   تلاينقاتدهورها 
 أو،  اسككككككككككككككتأداة الثروة احليوانية اعتماةقا  لوقا على املوارة املائية وتسككككككككككككككاهم يف بعض املناطق يف تةّو وتعتمد نظم  -20

لرعلت ما يوة  إ  إمالة الةا ت وتشككككككككككتحل املوائ  ا  على الةا ت  نتاج العلق و األراضككككككككككلت ال سككككككككككيما من خالل التعدّ 
 وفقداض التنوع الليولو،ل.

ا يف انلعااثت غامات وتسككككاهم نظم الثروة احليوانية  -21 املزارعت ال سككككيما من خالل التأّمر  من اال.تلاس احلرار أيضككككق
املعو  والروث.  ما ألا تساهم يف مرا.  ما قل  ا نتاج من خالل إنتاج العلق وغوه من املدخالتت ويف مرا.  ما بعد 

 .نق  املنتلات احليوانية وت يدها وختزينكا وجتكيزها املتمثلة يفا نتاج 
غامات الدفيلة الثالوة الرئيسككككككككككككية املتأتية من نظم الثروة  تواث  أ سككككككككككككيد الكربوض توأ سككككككككككككيد النيوم تامليثاض وي عدّ  -22

 لتايف ميكن و خاصكككككة ألن  غام قو  من غامات الدفيلة ولو أض عمره قصكككككو.  مكمقا بصكككككورة هدفقاامليثاض يشكككككك  احليوانية. و 
. وتنطو  نظم الثروة احليوانية على يف السككككككككككككككلاق  ةارة اال.يار العاملل ئن سككككككككككككككريعةللةد من انلعااثت امليثاض أض أي  بنتا

 إمكايت  لوة للةد من االنلعااثتت وا.تلام اث  أ سيد الكربوضت وإنتاج الطاقة املتلدةة.
 ما الذ  تفعل  املنظمة يف هذا اجملال: -23

 من أ،  الوفاء  لتزاماام  من أ، ارطوط التو،يكية واألةوات واألسكككككككككككاليب لدعم األعضكككككككككككاء  تعم  على وضكككككككككككع
قدرات أصكككككةاب املصكككككلةة املتعدةين على اسكككككتأداة هذه األةوات لوضكككككع قوائم ،رة  وتلينالتصكككككد  لتةّو املنا ت 

لى املسككاعدة على الوصككول ت وختطيط االسككتثماراتت وحتديد أفضكك  املمارسككاتت وعاال.تلاس احلرار ةامات بوطنية 
 13ألنشطة املتعلقة  ملنا ؛اإ  يوي  

 قاعدة املعارف واألةلة  عزموتبتةّو املنا  واملوارة الطليعية  املتعلقةعّدة موشكككرات ألهداف التنمية املسكككتدامة  وترعى
ويشكككككككككككككم  تلز  14اثر اريارات الفنية لتةسكككككككككككككني األةاء الليلل للقطاع؛ وتقدير  عمليات تقييممن خالل إ،راء 

املسامهات يف عمليات اهليلة احلكومية الدولية املعنية بتةّو املنا  واتفاقية األمم املتةدة ا طارية بشأض تةو املنا ت 
 مث  موير األطراف السنو  وعم   ورونيفيا املشيا بشأض الزراعة؛

 عليكا  وتصككككاةق الثروة احليوانية والليلة أفضكككك  املمارسككككات الرامية إ  حتسككككني  فاءة القطاع والتفاعالت بني ت وخت
 من خالل املشاريع وتقدو الدعم لتعميمكا ولالستثمارات؛

                                                      
12 , 21-12) 2015( 57). Mapping the world's degraded lands. Applied Geography, 2015Gibbs, H. K. & Salmon, J. M. (

https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.11.024 
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  ّر منصككككككككات لال،تماع للعمليات احلكومية الدولية والشككككككككرا ات املتعدةة أصككككككككةاب املصككككككككلةة من أ،  ةمن وتوف
 النواتن الليلية على حنو أفض  يف أهداف االستدامة األوسع نطاققا.

 حياة أفضل -دال
صكككككككككةار املنتلني يف الللداض املنأفضكككككككككة واملتوسكككككككككطة الدخ  عن  يعلز إض ا نتاج احليوا  آخذ يف االمة ة ولكن -24

يف اليوةت يعتمد  ا أمريكيقاةوالرق  1.90مليوض شأص يعيشوض وق  من  770بني املشار ة بصورة  املة يف منو القطاع. ومن 
 15كسب سل  عيشكم.بشك  ملاشر على الثروة احليوانية ل نصفكم

الريفية على حتقيق املعيشكككككككككككية وتوة  الثروة احليوانية من خالل أةوارها املتعدةةت ةورقا تفزقا يف مسكككككككككككاعدة األسكككككككككككر  -25
لقدرة على : حتسككككككككني رأس املال اللشككككككككر  واال،تماعل والطليعل واملاة  واملايفت وتوفو اأ  أهدافكا املتعّلقة بسككككككككل  العيني

 الصموة يف و،  الصدمات ارار،ية.
ا على مشا   متعّلقة  ملساواة.  ت  ضافة إ  ما تعوة ب  تربية الثروة احليوانية من منافع تولكن -26 فإلا تنطو  أيضق
ثو من إض أعداةقا  لوة من منتلل الثروة احليوانية يف الللداض املنأفضككككككككككككككة الدخ  هم من النسككككككككككككككاء اللوا  يتمتعن يف الكو 

األ.ياض بفر  أق  من الر،ال للوصككول إ  املوارة االنتا،ية واألسككواقت األمر الذ  مينعكن من ،ين فوائد  لوة من وروان 
والفتيات  العتناء  لقطعاض  فتياضاحليوانية.  ما أض عمالة األطفال شككككككككككككككائعة يف بعض نظم الثروة احليوانيةت .ي) يقوة ال

ع نظم الثروة احليوانية لتللية الطلبت قد جي   املاليني من صككةار منتلل  واألسككراب بدالق من الذهاب إ  املدرسككة. ومع توسككّ
 على التأّلل عن هذا العم  لائيقا. -ولكن غو القاةرين على املنافسة  من تو  الكفاءة –الثروة احليوانية 

 ما الذ  تفعل  املنظمة يف هذا اجملال: -27
 وهو منصكككة توة  ةور صكككلة الوصككك  العلمية والسكككياسكككاتية بني صكككانعل  -حليوانية بت  سكككياسكككات الثروة ا أنشكككأت

القرار واللا.ثني واملمارسككني لدعم حتديد القضككا  يف جمال السككياسككاتت وتوليد األةلة التةليليةت وصككياغة الصكككوا 
 امة؛السياساتية املوّ،كة حنو حتسني مسامهة الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستد

 وضع خطط تو،يكية للثروة احليوانية  الستناة إ  أهم الفر  دعم األعضاء يف مع العديد من الشر اء ل وتتعاوض
 االسياتيلية الع مت حتديدها من أ،  االستثمار يف نظم الثروة احليوانية املستدامة؛

  وتشرفة احليوانيةت  ا يف تلز الرعاة؛ دعم األعضاء لتوسيع نطاق برامن احلماية اال،تماعية لصةار مرّّب الثرو تو 
على مر ز معارف الرعويني لتمكني هوالء األخوين والعم  مع اجملتمعات الرعوية على حتسككككككككككككككني ا نتاج احليوا  

 وصةة الثروة احليوانية ووصوهلا إ  األسواق؛
 لتابعة جلدول األعمال العاملل بشأض يف شلكة العم  املعنية  لثروة احليوانية من أ،  التنمية اال،تماعية ا وتساهم

 يف هذا السياق أةاة لتقييم املسامهة اال،تماعية لقطاع األللاض؛تطّور الثروة احليوانية املستدامةت و 
  العاملل لألمن  منظمة األغذية والزراعة دعم األعضكككككككاء لتنفيذ األطر السكككككككياسكككككككاتية والتشكككككككريعية من خالل بريمنتو

 الصةل؛
  ّا بيد لتقوية قدرات املنظمة على تقدو الدعم املتواص   ار عدةق وتوف من املرافق املتكاملة من خالل ملاةرة العم  يدق

يف جمال التةلي  والسككككياسككككاتت وبناء الشككككرا ات املتعدةة أصككككةاب املصككككلةة الع حتشككككد "سككككل  التنفيذ"ت وتعزيز 
                                                      

15 .. Shaping the future of livestock sustainably, responsibly, efficiently2018. FAO  الكككككككنسكككككككككككككككككككككأككككككككة ا لكككككككككككككككيونكككككككيككككككككة . ]ورة ت كككككككره[
 .http://www.fao.org/3/I8384EN/i8384en.pdf .  2022الثا   يناير  انوض 13 يف
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و   تلز ضكككككمن توّ،   -املتوسكككككط والطوي  املديني ت ويكني التعاوض املشكككككيا بني القطاعات على اتاالسكككككتثمار 
التنمية املسكككككككككككتدامة وغوها من األولو ت  من أهداف 10و 2و 1براجمل يرمل إ  تسكككككككككككريع وتوة حتقيق األهداف 

ا بيد تلاةل الليايت والتعاوض يف جمال  وتشككككككككككّلعالتنظيمية؛  املنصككككككككككة األرضككككككككككية الفضككككككككككائية التابعة مللاةرة العم  يدق
 من مليو  طلقة فريدة من طلقات الليايت.أ ثر  بفض اللةوث 

 
 مواصلة تعزيز العمل يف جمال الثروة احليوانية -اثلثًا

 للفيةتتمثكككك  إ.ككككدى األولو ت املكمككككة مع انتقككككال املنظمككككة وأعضكككككككككككككككككائكككككا إ  تطليق ا طككككار االسككككككككككككككياتيلل  -28
( 2واالبتكار والتكنولو،يا والعناصككككككر املكّملة؛ )( عن طريق تعللة الليايت 1ت يف تسككككككريع وتوة التقدة ا رم )2022-2031

هذه العوام  املسّرعة  ن( وع  بناء قدرات األعضاء على االستفاةة بشك   ام  م3ومن خالل الشرا ات االسياتيلية؛ )
 املشي ة.

املنتلات ال سكككككككيما يف ما يتعّلق برصكككككككد األةاء وتعّقب مصكككككككدر  -وينلةل حتسكككككككني الرقمنة يف نظم الثروة احليوانية  -29
ا تعزيز السياسات ملعاجلة قضا  الثروة احليوانية  تعظيم الفوائد والتأفيق  من أ، احليوانية واملدخالت. ومن الضرور  أيضق

 ةمن وطأة األضككرار على .د سككواء. وال بد من حتسككني الشككرا ات االسككياتيليةت ال سككيما مع القطاع ارا ت لتسككريع وتو 
 التقدة ا رم.

ن متعدةة أصككككككككككككككةاب املصككككككككككككككلةة لكل تتم مراعاة أصككككككككككككككوات ويتطلب حتقي -30 ق املأر،ات املتعدةة األبعاة اتلاع ل 
 .أيضقا إ  تعزيزهحيتاج هذا ،انب اجملموعات  افة ومصاحلكا. و 

األعضككككككككاء التزاماام  لعم  الطموح  يرسككككككككّ ومع تزايد االعياف وممة املنا ت هناا .ا،ة ماسككككككككة متنامية إ  أض  -31
 اال.تلاس احلرار اتفاق  رية. ويف    مسكككامهة نظم الثروة احليوانية بشكككك  ملةوى يف انلعااثت غامات   لتزاماتللوفاء 

اللشكككككرية املنشكككككأت ال بد من ةمن العم  املناخل يف نظم الثروة احليوانية يف االلتزامات اراصكككككة  تفاق  رية ويف االلتزامات 
 16ثاض.األخرى مث  التعّكد العاملل بشأض املي

التابع التفاقية  2020واألمر سككككككككككككّياض  لنسككككككككككككلة إ  التنوع الليولو،ل وا طار العاملل للتنوع الليولو،ل ملا بعد عاة  -32
 .بلورت على ا ض التنوع الليولو،ل والذ  جير  العم  

السكككككككككتأداة ولتةسكككككككككني األةاء الليلل لنظم الثروة احليوانيةت من الضكككككككككرور  أض يتم حتسكككككككككني الكفاءة وتعزيز إعاةة ا -33
والتدوير طيلة ةورة .ياة األغذيةت ةاخ  النظم الزراعية وخار،كا على السككككككككواء. وينلةل للمنظمة أض تعزم عملكا ملسككككككككاعدة 

 األعضاء على النكوض بدمن نظم الثروة احليوانية يف االقتصاة الليولو،ل.
 

                                                      
 .https://www.globalmethane.org/ نظرا 16

https://www.globalmethane.org/

