
 يقوم مربـــي الثروة الحيوانية ضمن النظم ذات النطاق 
الواســـع باالســـتفادة من األراضـــي الهامشـــية المتذبذة 
اإلنتاجيـــة حيـــث يتـــم  إنتـــاج اللحـــوم والحليـــب وغيرهـــا 
مـــن المنتجـــات فـــي هـــذه المراعـــي الواقعـــة علـــى أكثـــر 
مـــن نصـــف مســـاحة األرض فـــي العالـــم . يمكـــن أن يكون 
لنظـــم الثـــروة الحيوانيـــة الواســـعة النطـــاق، بمـــا فـــي ذلـــك 
الرعـــي المتنقـــل، فوائد كبيـــرة لكل من النـــاس والكوكب 
مـــن خـــال دعـــم ســـبل العيـــش فـــي المناطـــق المهمشـــة 
والمســـاهمة فـــي توصيـــل المنتجـــات إلـــى األســـواق ، مـــع 
الحفـــاظ بنفـــس الوقـــت علـــى األراضـــي وتعزيـــز التنـــوع 

البيولوجـــي وتحســـين خدمـــات النظـــام البيئـــي . 

تـــم التوصـــل إىل نهـــج مختلف تمامـــًا للتفكير يف النقـــاش حول المنـــاخ والثـــروة الحيوانية وذلـــك انطالقًا مـــن معرفة وفهم 
الرعـــاة ألنظمـــة اإلنتـــاج الحيواني الواســـعة النطاق. قد يكـــون اســـتخالص النتائج من الدراســـات الضيقة النطـــاق التي تركز 

عـــى نظـــم اإلنتاج الصناعـــي مضلاًل ويـــؤدي إىل توصيات سياســـية ضارة تقوض ســـبل العيـــش والبيئة. 

مقارنـــًة  الصناعـــي  )اإلنتـــاج  اإلنتـــاج  طـــرق  علـــى  التركيـــز 
مـــع  اإلنتـــاج الرعـــوي الموســـع( بـــدالً مـــن اإلنتـــاج )اللحـــم 

والحليـــب(

فـــي  الفرضيـــات  وتحـــدي  والمعلومـــات   البيانـــات  تعزيـــز 
التقييمـــات العالميـــة. اتباع و تبني  نهـــج النظم المتكاملة.

 إستكشـــاف بدائـــل للحلـــول الســـريعة الظاهريـــة )كثقافـــة 
اللحـــوم ، إســـتعادة النظـــم  ، غـــرس األشـــجار(  واإلفـــراط في 

تبســـيط توصيـــات تغييـــر النظـــام الغذائـــي . 
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 حالياً وفي يومنا هذا،  أصبح النقاش حول موضوع 
المنـــاخ و اإلنتـــاج الحيوانـــي شـــديد االســـتقطاب. فـــي 
فـــي داخـــل  المقابـــل و بعـــد وضـــع مربـــي الحيوانـــات 
مركـــز النقـــاش حول المنـــاخ والثـــروة الحيوانية  تم 
تحديد و اقتراح  خمســـة طـــرق للمضي قدماً وهي:
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تطوير حلول عملية )إدارة السماد الطبيعي ،  الرعي 
المتنقـــل ، واســـتراتيجيات عـــزل الكربـــون( للتخفيـــف 
مـــن آثـــار انبعاثـــات الغـــازات مـــن خـــال العمـــل مـــع 
مربـــي الحيوانـــات و ذلـــك اعتمـــاداً علـــى المعلومـــات 

والممارســـات المحليـــة.

إشـــراك مربـــي الماشـــية الذيـــن يعيشـــون فـــي المراعـــي 
واســـعة النطـــاق فـــي المناقشـــات العالميـــة حـــول تغير 

المنـــاخ ومســـتقبل النظـــم الغذائيـــة.

وضع مربي الحيوانات 
يف مركز النقاش

حول المناخ والثروة الحيوانية



 من خال الدعم المناسب يمكن لمربي الثرة الحيوانية 
في النظم الواســـعة النطاق بما في ذلك الرعاة ، المســـاعدة 
فـــي معالجـــة مشـــكلة المناخ مـــع  حماية البيئة وتحســـين 
ســـبل العيـــش بنفـــس الوقـــت. علـــى العكـــس مـــن ذلـــك و 
بالتزامـــن مـــع تعزيـــز إنتاج اللحـــوم والحليـــب والمنتجات 
األخـــرى مـــن المراعـــي الواســـعة النطـــاق، يجـــب الحد من 
آثـــار اإلنتـــاج الحيوانـــي الصناعـــي  حيـــث يجـــب أن يحـــدث 
فـــي  االســـتهاكية«  »للنخبـــة  الغذائيـــة  النظـــم  فـــي  تحـــول 

البلـــدان والمناطـــق الغنية.

“WIth proper 
support, 

livestock-keepers 
can help address 

the climate 
change”

هنـــاك حاجـــة ملحـــة لهذه األفـــكار للمســـاهمة في 
النقاش حـــول الغذاء والمناخ من أجل التخفيف 
مـــن آثـــار تغيـــر المناخ و ذلـــك من أجـــل منع فرض  
سياســـات غير مائمة للتخفيف من حدة المناخ 
وتغيـــر النظـــام الغذائي . يمكن للنهج الشـــاملة التي 
تـــم تعزيزهـــا بناًء علـــى تقنيـــات التقييـــم المضللة 
وآليـــات اإلبـــاغ غيـــر المائمـــة أن تؤدي إلـــى تبني 

سياســـات مشوهة.  

المصادر:  
Front: pastoralist in Gujarat. Photo: Natasha Maru

Back: Russia - Autumn migration of Nenets reindeer herders Yamal Peninsula. Philip 
Burgess

للمزيد من المعلومات 
شـــركائه  مـــن  وعـــدد   PASTRES أبحـــاث  برنامـــج  بواســـطة  هـــذا  المعلومـــات  نمـــوذج  إنشـــاء  تـــم 
 Rethinking the protein“ ؟ تـــم اخـــذه مـــن تقريـــر Arelivestock always bad for the planet“
ومعلومـــات  االيجـــاز  تقريـــر  الـــى  الوصـــول  يمكـــن   .“  transition and climate change debate

.  pastres.org/livestock-report خـــال   مـــن  المراجـــع   جميـــع  مـــع  الشـــركاء  وقائمـــة  التمويـــل 
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