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 الزراعة جلنة
 للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانيةا

 الدورة األوىل

 2022مارس/آذار  16-18

 بشأن قطاع الثروة احليوانيةتقرير شامل وقائم على األدلة 
 

 وجزامل
وال سللليما  لل ال   عشلللر لقطاع الثروة احليوانية صللللة مرا لللرة وشر مرا لللرة فميع نميا  التنمية املسلللتيامة السلللر ة 

 ركز على الفقر واجلوع والصللللللللللل ة واملسلللللللللللاواة دي اجلنسلللللللللللي والنمو االقتصلللللللللللا   وال م  املنا   والتنوع الريولو   
دشأن ص وابت  ومو ما  رتّ ب عنهييناميكية  وال ابلت قيي التفاعالت دي مذه األميا و تسم واستخيام األراض . 
صللللللللان   القرار حود الفوائي احلالية واذتملة وكذلل املخاطر املر رطة  ا  اتحة امل لومات الالزمة لنفضلللللللل  السللللللللر  إ

 .لتخطيط والرصيألشراض ا ومتينة ي   قيمي ن لة استشرافية وقادلة للتطريق 
قطاع الثروة  دشللللللللللللأن للللللللللللام  وقائم على األ لة  الالزمة إعيا   قرير ركز مذه الوثيقة على نوع الرياانت وامل لومات و 

 م  جماالت رئيسلللللللل  ةثالثالقطاع يف مذا احليوانية  و وضللللللللت الت يطت املر رطة ابل ييي من امل لومات املتاحة حود 
 املناخ.الريئة و و سر  ال يش والشمولية؛ و التغذية والص ة؛ 

 اللجنة الفرعيةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 
 لقيام مبا يل :اب جلنة الزراعة  وصية إىل ةميعو  اللجنة الفرعيةإّن 

  والغذائية الزراعية  نظمابلاإنتاج احليواين وسلللالسللل  القيمة  نظمال   ردط االعرتا  ابلصلللالت املت ي ة
 ؛ األوسع نطاًقا

  مجع ونشلللر واسلللتي اا الرياانت املت لقة ابلثروة احليوانية  من ن   وصلللية املنظمة دت زيز  عملا لاعضلللا  و
 لت سي صياشة السياسات واالستثمارات.

http://www.fao.org/
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 53371 570 06 39+اهلا ف: 
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 مقدمة - أوًل 
الثروة احليوانية صلللللللة مرا للللللرة نو شر مرا للللللرة دك  مي  من نميا  التنمية املسللللللتيامة السللللللر ة عشللللللر  قطاع ل -1
 5و)الصلللللل ة اجليية والرفاه   3و)القضللللللا  على اجلوع   2و)القضللللللا  على الفقر   1سلللللليما نميا  التنمية املسللللللتيامة  وال

)ال م  املنا     13  واحلي من نو ه عيم املسللاواة) 10)ال م  الالئق والنمو االقتصللا    و 8)املسللاواة دي اجلنسللي  و
دشلللللللأن صللللللل وابت   رت ب عنهو تسلللللللم التفاعالت دي مذه األميا  ابلت قيي والييناميكية  ومو ما  . يف الرب)احلياة  15و

 مبا ي كس ديقة الفرصة املتاحة والت يطت. عن قطاع الثروة احليوانية امل لومات  ق نفض  السر  لن
 لخص مذه الوثيقة امل لومات الرئيسللللية املتاحة عن قطاع الثروة احليوانية  مبا يف الل املنتجات واتيمات الغذائية و  -2

 النظر يفعني  ن ذما يف االعترارو لات النظر املت ي ة ال  ميكن  من ن   عكسوشر الغذائية املشللتقة من الثروة احليوانية  
  و  زيز اإ را ات املقايضلللللللللللللاتاأل لة  وإ ارة و  ابلفرص املتاحة ابالعتما  على ال لمناقش طرق  عم الوع   مذا القطاع. و 

سللللط الضلللو  على احلا ة إىل  امة. كما الت ويلية ال   زيي من مسلللاقة قطاع الثروة احليوانية يف ققيق نميا  التنمية املسلللتي
اإنتاج احليواين وسللالسلل  التوريي  نظمهنج  للام  دسللي الطري ة املرتادطة ألميا  التنمية املسللتيامة  والتنوع الكرر لك  من 

  ية"هنج "صللللل ة واحيف مجيع نحنا  ال امل والظرو  اال تماعية واالقتصلللللا ية والريئية واملؤسلللللسلللللية. و ر مثاد على الل مو 
 .واحليوان والنظم الريئية اإنسانومو هنج متكام  و ام  يلي  إىل ققيق التوازن املستيام وقسي ص ة 

 
 التغذية والصحة - ااثنيً 

ن للللكااًل ةتلفة من سللللو   نو آ ر  اتر املييوا ه فيما  1 للللخص يف ال امل اجلوع ماليي 810و 720يوا ه ما دي  -3
يؤثر و شر امل يية املر رطة ابلنظام الغذائ . التغذية مبا يف الل نقص املغذطت اليقيقة وزط ة الوزن والسللللللللللللللمنة واألمراض 
يف املائة  42 قير منظمة الصللل ة ال املية نن و نقص املغذطت اليقيقة على نكثر من مليار   لللخص يف مجيع نحنا  ال امل. 

سللللو  وي يق يف املائة من النسللللا  احلوام  يف مجيع نحنا  ال امل مصللللادون دفقر اليم.  40سللللنوات و 5 ون سللللن  من األطفاد
ال امل  ات يفربو يناليف املائة من  33 الثروة احليوانيةمتث  األشذية املشلللللللللتقة من و واجلسلللللللللي  لاطفاد.  الذمينالتغذية النمو 

فضالً عن  وفر األمحاض اليمنية والفيتامينات وال ييي من املغذطت اليقيقة األساسية  2  را ه احلراريةيف املائة من س 17و
وال  أتيت يف ن كاد   Aفيتامي الو  B12فيتامي الواملكوانت النشطة ديولو ًيا مث  احلييي والكالسيوم والزنل والكولي و 

حسلب م  وزيع االسللتلالب دشللك  منصللف عرب املناطق نو ال يت  . ومع اللاملصللير النرا ية ه يف األشذيةديولو ية نكثر من
املشلللللللللللتقة من ال يسلللللللللللتللل الكثرون ما يكف  من مصلللللللللللا ر الغذا  و اجلنس نو الفئة ال مرية نو مسلللللللللللتوطت الي  . نوع 

 دينما يسلللللتللل  و نوا آسلللللياالكربى ال سللللليما يف نفريقيا  نوا الصللللل را    لتلرية احتيا اهتم الغذائية 3احليواانت الربية
يرتاوح    لى سللللللللللللللري  املثادفكما مو احلاد يف الرليان اات الي   املر فع.    الر ض اآل ر نكثر من احتيا اهتم الغذائية

سللللللللنوًط يف نمريكا الواحي للفر   كلغ  100دي   األشذية ميزانيات حسللللللللب  قييرات  ياود  الل وم اسللللللللتلالبمتوسللللللللط 
                                                 

ة الصلل ة ال املية. منظمة األشذية والزراعة والصللنيوق اليول للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املت ية للطفولة )اليونيسللف  ودرانمج األشذية ال امل  ومنظم 1
مناط ن و وفراألمن الغذائ  وقسلللللللللللللللي التغذية ققيق . قوي  النظم الغذائية من ن   2021. مو ز عن حالة األمن الغذائ  والتغذية يف ال امل ل ام 2021
  https://www.fao.org/3/cb5409ar/cb5409ar.pdfعلى  نيًضا)متاح  .40ص . روما  املنظمة. ميسورة الكلفة للجميعص ية  شذائية

2 t Goals. Rome. 220 FAO. 2018. World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Developmen

pp.  على نيًضا)متاح https://doi.org/10.4060/ca1201en . 
 الربية.  شم  مجيع املنتجات الغذائية من احليواانت الربية )الثيييات والطيور واحلشرات   سوا  من نظم اإنتاج احليواين نو من صيي احليواانت 3
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ألشذية ا  كون الكمية احلقيقية املسلللتللكة منقي و  4الصللل را  الكربى. فريقيا  نوانيف د ض دليان  كلغ  4الشلللمالية إىل 
 كرر.  متاحة دشك القائمة على السكان شر  الرياانتنن إال   نق  من الل الثروة احليوانيةاملشتقة من 

وم  نيًضا ةاطر على ص ة اإنسان.  الثروة احليوانية واألشذية املشتقة منلا  شك  منتجات  يف الوقت نفسهو  -4
وفروس كوروان احليوانية املنشللأ مبا يف الل  ا  الربوسلليالت وإنفلونزا الطيور  ال وام  املمرضللةمث  انتقاد   قي  كون مرا للرة

ممت معو . املسلللللرب ملتالزمة الشلللللرق األوسلللللط التنفسلللللية فإن   ماية صللللل ة احليوان واإنسلللللانحل نن املضلللللا ات احليوية صللللل 
يف الثروة احليوانية قي يؤ   إىل  فاقم التكاليف الرشرية املستقرلية ملقاومة مضا ات م مفرط نو شر منظّ  استخياملا دشك 

مشللللللتقة من نشذية  دشللللللك  مفرط  سللللللتللل ميكن نن  نشللللللأ املخاطر شر املرا للللللرة عنيما   امليكروابت. ويف الوقت نفسلللللله
ممثلة  ادليً  21مشلت   ة الريفية اذتملة راسللللة األودئة احلضللللرياسللللتشللللرافية د نوان نظلرت  راسللللة مجاعية وقي . حيواانت درية
 ة يزيي من املصللللللللنّ  من الل وم احلمرا  كثرةنن  ناود كميات    الي   واملر ف ةالرليان املنخفضللللللللة واملتوسللللللللطة  فيلا ةتلف

لل وم احلمرا  واللليوا ن شر نتللائج ابرزة مل  كن منللاب  يف حيةللاطر إمجللال الوفيللات ونمراض القلللب واألوعيللة اللليمويللة 
 5.الص ية  يمور النتائجاملصن ة على 

 احليواانت  سلللللللاممإا من نميا  التنمية املسلللللللتيامة دطرق مت ي ة.  2اهلي  ققيق  سلللللللامم الثروة احليوانية يف و  -5
لكن اليوا ن واتنازير كانت    1اجليود ) اتلربو ينال امل  لنتاج اإ قريًرا يف  لقير نفسللللللللللللللهاب اتاجملرت و امل ية  ةحا ياأل

يف املائة دي  50مع زط ة اسللللتلالكلا  كثر من   املصللللير الرئيسلللل  للنمو يف اسللللتلالب الل وم على ميى ال قو  املاضللللية
حلوم األدقار واألشنام وحلوم املاعز  يف املائة يف اسلللللللللللللتلالب الفر  من 7مقارنة مع اخنفاض دنسلللللللللللللرة   2019و 1990عام  

 ةحا ياألاحليواانت   تمي   دينما   تمي اجملرتات يف الغالب على األعشلللللاا 6. ياود ميزانيات األشذيةسلللللب  قييرات حب
 اتمن الربو ين كلغ  0.6 إىل اجملرتات يف املتوسلللللط قتاجة لاك  مث  احلروا: امل ية دشلللللك  نكرب على األعال  الصلللللاحل

 .كلغ  2امل ية  حا يةاحليواانت األدينما  تطلب   ةاحليواني اتمن الربو ين كلغ  1لاك  إنتاج  ةالصاحل ةالنرا ي

 7كفا ة قوي  األعال  يف اإنتاج احليواين  :1اجليود 
 اتنتاج الربو ينإ 

 سنوطً  ةاحليواني
 مباليي األطنان

ما ة 
 ات افة/درو ين

 كلغلاب

ما ة  افة صاحلة 
 اتلاك /درو ين

 كلغلاب

ما ة  افة صاحلة 
 مو ل ال /لاك  
 كلغلاب

 ةصاحل اتدرو ين
 اتلاك /درو ين

 كلغلاب
 0.6 2.8 6 133 355 36 اجملرتات

حا ية األاحليواانت 
 2.0 3.2 16 30 246 38 امل ية

 1.3 3.1 12 80 601 74 مجيع ننواع الثروة احليوانية

                                                 
اإحصلللللللللللللللائية املوضلللللللللللللللوعية يف املنظمة. يف: منظمة األشذية والزراعة  النسلللللللللللللللخة اإلكرتونية . روما.  . قاعية الرياانت2022. منظمة األشذية والزراعة 4
 https://www.fao.org/faostat/en/#home  .2022يناير/كانون الثاين  12يف  اكره ور  
5 countries  21cular disease in . Unprocessed and processed meat intake with mortality and cardiovas2021Romaina et al. 

[Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study]: a prospective cohort study. In The American Journal of Clinical 

Nutrition, Volume 114, Issue 3, September 2021, pps. 1049–1058  على  نيًضا)متاحhttps://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa448  
. قاعية الرياانت اإحصلللللللللللللللائية املوضلللللللللللللللوعية يف املنظمة. يف: منظمة األشذية والزراعة  النسلللللللللللللللخة اإلكرتونية . روما. 2022. منظمة األشذية والزراعة 6
  .2022يناير/كانون الثاين  12يف  اكره ور 
7  Livestock: On our plates or eating at our . 2017Mottet, A., de Haan, C., Falcucci, A., Tempio, G., Opio, C. & Gerber, P. 

table? A new analysis of the feed/food debate. Global Food Security, 14 : 1–8 ا. )ملللللللللللللتلللللللللللللاح علللللللللللللللللللللللللللى  نيضللللللللللللللللللللللللللللً
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211912416300013?casa_token=o8syMmIQP-

sAAAAA:uZMfiK8xChfNmyCZc0MPINTFV1-7MABpsIFaEAC98K9tLyGydecSZo2DVBrWp4hxFeGWhJvd . 
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القائمة على غذائية المناط  اصلللة ابألحمي ة السلللياق  و يلية   طوطصلللياشة  من ن  و يعم املنظمة األعضلللا   -6
 النظميف  األشذية املشتقة من احليواانت الربية  ؤ يلا  وال   قيم ن لة على األ وار املت ي ة واملختلفة ال  ميكن نن األشذية

الكميات   تيتابلتوصللللللللليات ال   على الصللللللللل يي الوطين  لل املرا ئ التو يليةدب قييث و صللللللللل ية. التوازنة و املغذائية ال
دناً  على املتطلرات الغذائية للسللللللللللللكان يف مراح  ةتلفة من  ورة  املشللللللللللللتقة من احليواانت الربية األشذيةمن  ايومي   املتناولة

عيم دب نن أت ذ مذه التوصلللللللللللللليات يف االعترار اآلاثر املرت رة على و احلياة ومبا يتما للللللللللللللى مع األمناط الغذائية احلالية. 
ابلنظر إىل الت ايش املتزايي  مبسللللللتوطت كافية وعلى اإفراط يف اسللللللتلالكلالربية األشذية املشللللللتقة من احليواانت ا اسللللللتلالب

ا يف  التو يليللة اتطوط شللللللللللللللرع  لللل دلب نن و لنقص املغللذطت الليقيقللة واألمراض املزمنللة.  ةتلف الظرو   ن لذنيضلللللللللللللللً
وقامت ام األراضلللل  واألمناط املنا ية.   مث   وافر املياه واسللللتخييف االعترار اال تماعية واالقتصللللا ية والزراعية اإيكولو ية

يف مناطق شر مناسرة إنتاج  والقيرة على الصمو الثروة احليوانية مصيرًا شذائًيا يتسم ابلكفا ة  سر      8دتوثيق املنظمة
 اذاصي .

 

 ودمج السكانسبل العيش  - الثً اث
ميكن نن و  والرًا نمريكًيا للفر  يف اليوم.  1.90يف املائة من سكان ال امل قت  ط الفقر الرالغ  10حوال ي يش  -7
التنمية املسللللللتيامة. من نميا   1للي  لرئيسلللللل   مقصلللللليومو   الثروة احليوانية  ورًا رئيسللللللًيا يف  عم سللللللر  ال يش ؤ   
ما دي ي تمي و د ي إنتاج اذاصي  وال مالة شر الزراعية.   اثلث نمم مصير للي   للثروة احليوانية شك  سالس  القيمة و 

دشك  مرا ر نو شر مرا ر على الثروة احليوانية لكسب عيشلم.   كثر منلم فقرا  9  خص اتمليار  7.1مليون و 500
إىل وصللللللللللللوال من اإنتاج األول   مسللللللللللللتوطت مشللللللللللللاركة األفرا  يف قطاع الثروة احليوانية فاوت ير ع نطاق مذا الرقم إىل و 

ال ميكن املرالغة يف نقية االعرتا  ابملنلجية ومصللللللللللا ر   واتيمات والريع ابجلملة والتجزئة. ولذلل التقينواليعم  التجليز
 عن الثروة احليوانية وسر  ال يش واالستشلا   ا. إصيار التقاريرالرياانت املستخيمة عني 

ق نميافلا امل يشللللللية من  الد ن وارما الريفية على ققيامل يشللللللية سللللللاعية األسللللللر حمفزًا مل  ترب الثروة احليوانية عامالً و  -8
 املت ي ة:

   ؛السنةوالص ة اجليية وال م  املنتظم على ميار  األشذيةالوصود إىل  إاتحة عرب  زيز رنس املاد الرشر 

  دنا  رنس املاد اال تماع  و  زيز التنوع الثقايف والرتاث؛و 

  املساقة يف ةزون رنس املاد الطري  ؛و 

  اجلر واألمسية والطاقة؛قوة و النق   وسائ  املا   و وفرزط ة رنس املاد و 

  و يفق الي   املنتظم وآلية لال  ار وال م  كأصود سائلة؛  النقي  وفر رنس املاد و 

  الصيمات اتار ية. يف موا لةال م  كأص  ملم للمرونة االقتصا ية و 

                                                 
ا)متاح   Trends and challenges. Rome. 180 pp –FAO. 2017. The future of food and agriculture .على سلللري  املثاد  انظر  8  على نيضلللً

https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf  
يف: منظمللة األشللذيللة والزراعللة  القطللاعللات الفرعيللة الزراعيللة: الثروة احليوانيللة. .ال ملل  الالئق يف املنللاطق الريفيللة. التللاريجم جملود. منظمللة األشللذيللة والزراعللة 9

-https://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub  .2022ينلللاير/كلللانون الثلللاين  14يف  ور  اكرهاإلكرتونيلللة . روملللا.   النسلللللللللللللللخلللة 

sectors/livestock/en/. 

https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf
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 20يف املائة يف الرليان املتقيمة و 40زراع  حوال  رلغ حصة الثروة احليوانية من اإنتاج ال  الص يي ال امل على و  -9
وكذلل  املشللتقة من احليواانت الربيةشذية األير ع مذا اال تال  إىل مسللتوى الطلب على و  10ليان النامية.يف املائة يف الر

واإطار ال ام  التجليز قطاعاال تالفات يف القيمة املضللافة ملنتجات الثروة احليوانية وال    تمي ديورما على مسللتوى  طور 
 للرنية الت تية واملؤسسية.

يف املائة  40يف املائة و 52ومنتجات األلران والريض دنسللللللللللللللرة من املتوقع نن يز ا  الطلب ال امل  على الل وم و  -10
ا مما خيلق فرصلللللللً  11 2050و 2012عام  امل تا  دي  سلللللللر األمور على الن وناريو سللللللليإطار يف املائة على التوال يف  39و

  ظ   مسللؤولة عن م ظم منو مذا الطلب. ومع الل  فيلا ناطق احلضللريةاملوال سلليما   اقتصللا ية. وسللتكون الرليان النامية
يتمتع صلللللللللغار املنتجي دقيرة حميو ة على الوصلللللللللود و جلميع. ا متكافئة نمام شرالقيرة على االسلللللللللتفا ة من مذه الفرص 

ابلتال و   صغار املنتجي النسا  ضمن  ييي منالومناب يف نسواق املي الت نو املخر ات. نكان الل والتفاوض سوا  
كرار شالًرا ما ميتلل    ا ما  ق  فرص وصلللللوهلن إىل املوار  اإنتا ية واألسلللللواق مقارنة ابلر اد. وعلى ال كس من اللشالرً 
 .ألشذية املشتقة من احليواانت الربية اآل ذ يف التوسعا امل رفة واملوار  الكافية لالستفا ة دشك  ف اد من سوق ياملنتج

 

 البيئة واملناخ - ارابعً 
من نكثر الطرق  الثروة احليوانية   يّ   الطري ية مث  األراضلللللل  اجلافة واملراع  واملناطق اجلرلية املسللللللاحاتيف د ض  -11

املشللتقة من احليواانت ابألشذية  ةال املي اتنن مذه املناطق  سللامم دكميات صللغرة يف اإميا  مع  األشذيةإنتا ية إنتاج 
ال   زيي من  األحيائيةيف االقتصللا ات  يف حاد و و ماالثروة احليوانية  كيفية مسللاقةظلر ال ييي من اليراسللات     و . الربية

مع احليواانت ال ا رة  ابلتواز عا ة  نمو ال   املروج واملراع  اليائمةوختزن كفا ة الطاقة. و سخر    تالرتدة والنراات سالمة
من الكردون األرضلل  ولييلا القيرة على ختزين املزيي إاا  يف املائة 30-10 12 ائة من سللطت األرضيف امل 25حوال  مغطية

 13متت إ ارهتا دشك  مستيام.

من املنتج نكثر من احلروا واألشذية النرا ية  كلغ نتج الثروة احليوانية انر ااثت شازات االحتراس احلرار  لك   و  -12
ا   األ رى. ومع الل مما د   انر ااثهتا لك  حمتوى  غذو    نعاله  ااثنيً ابملغذطت )انظر القسلللللللللم نكثر  شنيةفل  نيضلللللللللً

                                                 
10 FAO. 2018. World Livestock: Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals. Rome. 220 

pp.  على  نيًضا)متاحhttps://doi.org/10.4060/ca1201en.  
11 .Alternative pathways to 2050. Rome. 224 pp –FAO. 2018. The future of food and agriculture   ا)مللللللتللللللللاح علللللللللللللى  نيضللللللللللللللللللللللً

https://www.fao.org/publications/fofa/en/.  
 
األمم املت ية  امل لي اليول لر وث الثروة احليوانية  واالقا  اليول حلفظ الطري ة  منظمة األشذية والزراعة  والصلللللللللللللللنيوق ال امل  للطري ة  ودرانمج 12

ا  صلللللللللللللللللللللفلللللل للللللللة ILRI .42. نللللللرو   Rangelands Atlas. 2021للللللللللللللرلللللليللللللئللللللللة  والللللللتلللللل للللللللالللللللف اللللللللليول لللللللاراضللللللللللللللللللللل   علللللللللللللى )مللللللتللللللللاح نيضللللللللللللللللللللللً
https://www.rangelandsdata.org/atlas/sites/default/files/2021-06/Rangelands_web%20%28144%20dpi%29.pdf  

13.Productivity and carbon fluxes of tropical savannas. 2006Grace, J., San José, J., Meir, P., Miranda, H.S. & Montes, R.   
Journal of Biogeography, 33(3): 387–400 مللللللللللتللللللللللاح نيضللللللللللللللللللللللللا علللللللللللللللللللللى( .https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-

2699.2005.01448.x  
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 اإيكولو يةنظم الثروة احليوانية  ورًا رئيسللًيا يف  يوير املغذطت يف ال ؤ   و  14نق  من ال ييي من مصللا ر األشذية النرا ية.
 لنيرتو ي والفوسفور.إىل ا  اصة ابلنسرة  املستيامة

ي تمي قطاع الثروة احليوانية دشللللللللللللك  كرر على املوار  املائية ويسللللللللللللامم يف د ض املناطق يف  غير اسللللللللللللتخيام و  -13
زئة املوائ  وفقيان مما يؤ   إىل إزالة الغاابت وجت  ال سيما من  الد زحف الغاابت إنتاج األعال  واملراع   األراض 

 التنوع الريولو  .

يؤثر  غر املناخ على الثروة احليوانية دشلللللللللللللك  مرا لللللللللللللر )على سلللللللللللللري  املثاد من  الد اإ لا  احلرار  وزط ة و  -14
م يالت االعتالد والوفيات  ودشلللك  شر مرا لللر )على سلللري  املثاد من  الد  و ة و وافر ال لف واألعال  واألمراض 

ال سلللللللليما يف   ا لتغر املناخضللللللللً من دي نكثر الفئات   رّ   مبن فيلم الرعاة  صللللللللغار منتج  الثروة احليوانية ي تربو احليوانية . 
 املتطرفة. املنا يةموا لة الظوامر 

حيث   املائة من انر ااثت شازات اليفيئة الرشللللرية املنشللللأ يف 14.5حوال عن  قطاع الثروة احليوانية مسللللؤواًل  ي  يّ و  -15
يتوافق و دسلللللرب إنتاج األعال  والتخمر امل و  كمصلللللا ر رئيسلللللية.  اجملموعاألدقار وحليب املا لللللية ثلث  ميث  إنتاج حلوم 

حيث  شلللللللللللللك  االنر ااثت املرا لللللللللللللرة من احليواانت حوال   إمجال االنر ااثت مع  ورة احلياة الكاملة للمنتجات احليوانية
 املناطق االسلللتوائية إمكاانت كررة للتخفيف من انر ااثت شازات نخفضلللة اإنتا ية يفامل وفر نظم اإنتاج احليواين و ثلثلا. 
 إاا مت ققيق مكاسب يف الكفا ة.  اليفيئة

ا ننه لا ضللت لو  -16 املائة  يف 30احليواين دنسللرة اإنتاج  نظم فض انر ااثت شازات اليفيئة من  ابإمكانمنظمة نيضللً
 كلغإاا اعتمي مجيع املنتجي املمارسلات ال  يسلتخيملا نكثر املنتجي كفا ة )ن  نولئل الذين لييلم نق  انر ااثت لك   

ينطرق مذا على ن  نظام ومنطقة ومناخ م ي ويتضللللللللمن ممارسللللللللات إ ارة األعال  )مث  قسللللللللي قادلية و  15من املنتج .
قسللللللينات يف التكاثر نو الوراثة نو صلللللل ة إ را    )على سللللللري  املثاد  انلقطوا  اهلضللللللم نو إ ارة الرع  دشللللللك  نفضلللللل  

  .ختزينه واستخيامه نو قسي األحيائ احليوان  والسما  )مث  إنتاج الغاز 

يف املائة من متوي  مشللللللللللللاريع  1ختصلللللللللللليص نق  من مت  16 وفًقا للرنل اليول  مذه رشم فرص التخفيف الواعيةو  -17
فقلي زا ت   طلاع الثروة احليوانيلة. ومع اللللق 2017إىل علام  2012التنميلة املت لقلة ابملنلاخ يف مجيع نحنلا  ال لامل من علام 

مع إيال  امتمام نكرب   التزامات اإقراض من قر  الرنل اليول  ي  قسللللللللللللللي قطاع الثروة احليوانية يف ال قي املاضلللللللللللللل 
 املشرتكة. املنا ية ناف لامل

رار  قو  للغاية ولكنه قصلللللللللللللر احلحتراس الشازات اشاز من ومو   اليعم ال امل  تفض انر ااثت امليثان ومنا -18
 من حيث احلي من مساقة الثروة احليوانية يف  غر املناخ. ةسري  حيقق منف ةحيث ميكن نن   ال مر

                                                 
14 . Greenhouse gas emissions of realistic dietary choices in Denmark: the 2014Werner, L.B., Flysjö, A. and Tholstrup, T., 

carbon footprint and nutritional value of dairy products. Food & nutrition research, 58(1), p.20687. 
 26. ن رلللللار األمم املت لللللية   within reachMajor reductions of greenhouse gas emissions from livestock. 2013األمم املت لللللية.  15

ا على2013سلللللرتمرب/نيلود  -https://news.un.org/en/story/2013/09/450752-major-reductions-greenhouse-gas-emissions . )متاح نيضلللللً

livestock-within-reach-un-agency . 
16 Livestock Sector: Removing Obstacles and Realizing Potential. World Bank. 2020. Opportunities for Climate Finance in the 

Washington, DC. 152 pp.  متاح نيًضا على(http://hdl.handle.net/10986/35495.  
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على سللللللري  املثاد ال   مبا يف الل  ةا يناقشللللللات السللللللياسللللللامليف  حاضللللللرة دشللللللك  متزاييمناب اعترارات ن رى و  -19
التغيرات يف منط االسلللللتلالب   احليوان ومقرتحات للتغيرات السللللللوكية )على سلللللري  املثاد رفاهاألنظمة اتاصلللللة د  احلصلللللر

إاا مت  طريقلا   ابلنظر إىل إمكاانت مث  مذه التغيرات السلوكيةو .  للمساعية يف التخفيف من ظامرة االحتراس احلرار 
 طوير وضللللمان الت والت والنلج املراعية إىل مناب حا ة   لت قيق نميا  التنمية املسللللتيامة املختلفة  على نطاق واسللللع

لنظم لما يت لق دقمة األمم املت ية  احلوارات الوطنية اجلارية يف و تيت .املتسقةللسياق وكذلل ديئات السياسات التمكينية 
انظر   مزيي من امل لومات . ولالطالع علىمذه االعترارات للت ام  معمسللللللللللللللارات واعية و للللللللللللللاملة  2021ل ام  الغذائية
 .2021ل ام للنظم الغذائية ألمم املت ية االنتائج املت لقة ابلثروة احليوانية لقمة  COAG:LI/2022/INF/11الوثيقة 

 

 توصيات إلعداد تقارير عن قطاع الثروة احليوانية - اخامسً 
  يف 2030 طة التنمية املسللللللتيامة ل ام ققيق  سللللللامم الثروة احليوانية من  الد جمموعة متنوعة من القنوات يف  -20

اإنتاج والسلللللللللللللياقات اال تماعية  نظمواالعتما  دشلللللللللللللك  ةتلف على  املقايضلللللللللللللاتد ض  قيميلا كثر من األحيان مع 
 واالقتصا ية والظرو  الزراعية اإيكولو ية.

و لو  الت ود  2030امل لومات اليقيقة و را د امل رفة  زً ا نسللللللاسللللللًيا من  طة التنمية املسللللللتيامة ل ام   يّ    و  -21
ت ي ة األطرا  ونص اا املصل ة اآل رين نن  كون سياسات الثروة املمن امللم لل كومات واملنظمات و اات الصلة. 

 للسياق مبا يفض  إىل سياسات وممارسات متسقة ومتكيفة. مستنية إىل ال لوم واأل لة ومراعية يف الوقت نفسه احليوانية 

ا يضمن ا راع هنج مب حيتاج األعضا  إىل  عم  قين لتسلي  مجع الرياانت واإحصا ات عن قطاع الثروة احليوانيةو  -22
الزراعية  نظمالت لي  ووصللللللللللللللف أتثره على مجيع ند ا  االسللللللللللللللتيامة  دطريقة أت ذ يف االعترار الروادط مع لمت ي  األد ا  

 .والغذائية األوسع نطاقًا

صنع السياسات على هنج  ام  وم لومات عملية سليم وعا د و فا  يف  شك د األ لة استخيام يستنيدب نن و  -23
  قيقة.


