
من الضروري فهم كيفية اســـتفادة مربي الثروة الحيوانية  من المصادر البيئية 
؛ لكـــن بشـــكل عـــام هـــذه الكيفيـــة  ليســـت مفهومـــة بشـــكل كافـــي. غالبـــاً مـــا تـــؤدي 
التدخـــالت اإلنمائيـــة غيـــر المالئمة إلى تقويض الرعي الشـــائع والمتنقل بشـــكٍل 
رئيســـي. لذلـــك، فـــإن الفهـــم األفضـــل لكيفيـــة اســـتخدام مربـــي الماشـــية للمراعـــي 

علـــى نطـــاق واســـع ومـــا لـــه من  تأثيـــر على انبعـــاث الغـــازات لهو أمر أساســـي. 

 تأتـــي معظـــم تقييمـــات االنبعاثـــات مـــن الثـــروة الحيوانيـــة مـــن البيئـــة المحيطـــة 
التـــي يتـــم تطويرهـــا مـــع المرافـــق  الصناعيـــة وهـــي متواجـــدة غالبـــاً فـــي النصـــف 
الشـــمالي مـــن الكـــرة األرضيـــة. علـــى ســـبيل المثال، فـــي تقييـــم متعدد لـــدورة حياة 
المنتجـــات الغذائيـــة، حـــازت افريقيـــا فقـــط على نســـبة ٪0.4 من التقييـــم . تؤدي 
النقاشـــات حـــول آثـــار تربيـــة الحيوانـــات علـــى المنـــاخ إلـــى خلـــق تشـــوهات كبيـــرة 

والكثيـــر مـــن ســـوء الفهم .

الثروة الحيوانية وتغير 
المناخ:   

فوائد النهج القائم عىل النظم
ينتشـــر نظـــام اإلنتـــاج الحيوانـــي واســـع النطـــاق عىل أكثر مـــن نصف مســـاحة اليابســـة يف العامل حيـــث يعتمد عىل اســـتخدام  
المراعـــي الهامشـــية المتذبذبـــة اإلنتاجيـــة إلنتـــاج الحليب، اللحـــم والمنتجـــات الحيوانية األخـــرى. يدعم هذا اإلنتاج ســـبل 

عيـــش المالييـــن من النـــاس، بما يف ذلـــك العديد مـــن الفقراء والمهمشـــين .

The global distribution of pastoralism 
Source: IUCN/UNEP 2015
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اتخـــذت هـــذه الدراســـة بشـــكٍل عام نهجاً أوســـع قائمـــاً على النظـــم ونظرت 
فـــي الفوائـــد المتعـــددة لإلنتـــاج الحيوانـــي لـــكل مـــن البشـــر والبيئـــة . تشـــمل 
الفوائد المســـاهمات في التنوع البيولوجي واألراضي وســـبل العيش والقيم 

الثقافيـــة ، فضـــاً عن المســـاهمات في عـــزل الكربون. 
 

يمكـــن أن تســـهم ممارســـات مربـــي الحيوانـــات فـــي الحـــد مـــن تغيـــر المنـــاخ. 
كمـــا يمكـــن أن يـــؤدي الرعـــي الخفيـــف القائـــم علـــى نظـــام  قطعـــان الرعـــاة 
المتنقلـــة إلـــى زيـــادة عـــزل الكربـــون ، بينما يســـهم نشـــر الروث علـــى مناطق 
متناثـــرة إلـــى تقليـــل االنبعاثـــات. مـــن جهـــة أخـــرى يمكـــن أن يـــؤدي الرعـــي 
المـــدروس وإتبـــاع برامـــج التدريـــب و تربيـــة الحيوانـــات إلى اســـتهاك علف 
عالـــي الجـــودة ، وبالتالـــي تقليـــل انبعاثـــات الميثـــان. توفـــر المعرفـــة المحليـــة 
ببيئـــات المراعـــي العديـــد مـــن الفـــرص للتخفيـــف مـــن حـــدة المنـــاخ عندما 

تتائـــم مـــع الظـــروف المحليـــة.
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تظهر الدراسات التي أجريت عىل اإلنتاج الحيواني االواسع النطاق  أن هذه األنظمة يمكن أن تحافظ عىل توازن نسبة 
الكربون . أوضحت دراسة أجريت يف شمال السنغال أن إدارة الرعي المتنقل لقطعان الحيوانات  يمكن أن تؤدي إىل 

انخفاض يف صايف انبعاث الغازات يف حال  أخذ إمكانية وقدرة المراعي الطبيعية عىل عزل الكربون بعين االعتبار .
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A simplified systems diagram of GHG emissions and carbon storage in a pastoral ecosystem in Senegal 
Source: Assouma et al. 2019
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يجـــب التخفيـــف مـــن الســـرد العالمـــي الـــذي يشـــير فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان 
إلـــى أن جميـــع أنشـــطة الثـــروة الحيوانيـــة ضـــارة بالبيئـــة. تميـــل التقييمـــات 
التقليديـــة لكونهـــا متحيـــزة وغير موضوعية حيث تتجه إلـــى التعامل أكثر 
مـــع األنظمـــة الصناعيـــة ونـــادراً مـــا تعكـــس الســـياقات الرعويـــة. لضمـــان 
معالجـــة السياســـات بفعاليـــة لتغيـــر المنـــاخ، هناك حاجـــة إلى بيانـــات أكثر 
تقدمـــاً وذات نهـــٍج أوســـع قائـــم علـــى النظـــم لتعكـــس ظـــروف الرعـــي فـــي 

مناطـــق واســـعة حـــول العالـــم.
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