
هنـــاك مطالـــب مشـــروعة لوقـــف إزالـــة الغابات من أجـــل المراعي فـــي مناطق مثل 
األمـــازون ولتقليـــل االنبعاثـــات مـــن الزراعـــة الصناعيـــة المكثفـــة. ولكـــن  وبشـــكٍل 
نســـيي عنـــد الحديـــث  حـــول تغيـــر المنـــاخ ومســـتقبل الغـــذاء يتـــم الجمـــع بيـــن  
اإلنتـــاج الحيوانـــي الواســـع النطـــاق  ذو الــــتأثير المناخـــي منخفـــض التأثيـــر نســـبياً 

واإلنتـــاج الصناعـــي. 

إن إعتمـــاد مقترحـــات لتقليـــل اإلنتـــاج الحيوانـــي والتخلـــي عـــن اللحـــوم واأللبـــان 
علـــى الصعيـــد العالمـــي في النظام الغذائي يمكن أن يلحق ضرراً كبيراً بســـبل العيش 
واألراضـــي وفـــرص الحيـــاة للفقـــراء والضعفـــاء.  فـــي الواقـــع  يمكن للحيوانـــات التي 
تنتـــج الغـــذاء فـــي بيئـــات متقلبـــة وغيـــر متوقعـــة أن تلعـــب دوراً مهماً فـــي مكافحة 

تغيـــر المناخ .

 

أثـــارت تحديـــات المناخ التي تتطلب اســـتجابة عاجلة دعوات جذرية وشـــاملة حول ما نأكله، بما في ذلـــك التحول إىل النظم 
الغذائيـــة القائمـــة عـــىل المصـــادر النباتيـــة. في المقابـــل تتجاهل المناقشـــات رفيعـــة المســـتوى القائمة عىل أدلـــة متفرقة 

االختالفـــات بين الزراعـــة المكثفة وأنظمة الثـــروة الحيوانية  الواســـعة النطاق.

 هل الثروة الحيوانية دائمًا
ضارة بالكوكب ؟

 لماذا يجب أن تميز المناقشات حول تغير المناخ والغذاء بين
 أنظمة الثروة الحيوانية ؟

Comparing GHG emissions and fossil fuel use between extensive livestock production, abandoning livestock and industrial agriculture 
Source: Manzano and White 2019
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المشاكل مع األدلة
أدت العيـــوب فـــي التقييمـــات العالميـــة التـــي تســـتند علـــى تقييمـــات بســـيطة لدورة 
الحيـــاة وفهـــم ضعيـــف للممارســـات الرعويـــة إلى ثغـــرات كبيرة في األدلـــة المتعلقة 

بالثـــروة الحيوانيـــة والمناخيـــة، ومشـــاكل في االســـتنتاجات المســـتخلصة منه. 

علـــى ســـبيل المثـــال ، تســـتخدم البيانـــات المأخـــوذة مـــن األنظمـــة الصناعيـــة فـــي 
البلـــدان ذات الدخـــل المرتفـــع لعمل افتراضات حول الحيوانـــات في مناطق أخرى 
و التـــي  يختلـــف فيهـــا نمـــوذج اإلنبعاثـــات يشـــكٍل كبيـــر، كمـــا يتـــم أيًضا تقييـــم تأثير 
اانبعاثـــات الغازيـــة المختلفـــة، ذات العمـــر الطويـــل والقصيـــر فـــي الغـــاف الجـــوي، 

بطـــرق مثيـــرة للجدل.

وعنـــد التفكيـــر فـــي األساســـيات والبدائـــل، غالبـــاً ما تفتـــرض التقديرات أنـــه بمجرد 
التخلـــص مـــن الثـــروة الحيوانيـــة، فـــإن اســـتبدالها ســـيكون نظامـــاً بيئيـــاً “بريـــاً” مـــع 
انبعاثـــات محـــدودة مـــن الغـــازات. و لكـــن علـــى العكـــس مـــن ذلـــك ، فـــي الواقـــع قـــد 
االجتماعيـــة  المشـــكات  مـــن  المزيـــد  فـــي ظهـــور  البدائـــل  هـــذه  بعـــض  تتســـبب 

والبيئيـــة مـــن خـــال عمليـــات الحمايـــة هـــذه .  



حشد الرعاة 
كانـــت هنـــاك دعـــوات للحفـــاظ علـــى مـــا يصـــل إلـــى 30٪ مـــن أراضـــي العالـــم ألغـــراض 
التنـــوع البيولوجـــي ، وذلـــك إلنشـــاء »شـــبكة أمـــان« عالميـــة للتنـــوع البيولوجـــي أو مـــن 
أجـــل االلتـــزام بنهـــج الحفـــاظ علـــى »نصـــف األرض«. لكـــن فـــي المقابـــل، وفي حـــال تطبيق 
مثل هذه الدعوات  يمكن ألشـــكال االســـتبعاد و الحماية  أن تقوض االســـتخدامات 

المســـتدامة والواســـعة النطـــاق فـــي هـــذه األراضـــي .
فـــي بعـــض المناطـــق تتـــم تدخـــات التخفيـــف مـــن حـــدة المنـــاخ عبـــر تغييـــر اســـتخدام 
األراضـــي عـــن طريـــق حماية  هذه األراضي أو غرس األشـــجار الرعوية و ذلك اســـتناداً 
علـــى أســـاس أن هـــذا مفيـــد للمنـــاخ،  يترافـــق ذلـــك مـــع عـــدم الســـماح لمربـــي الثـــروة 
الحيوانيـــة مـــن اســـتغال هـــذه األراضي الطبيعية التـــي لطالما تمـــت إدارتها من خال 

أنظمـــة منخفضـــة التأثيـــر و مـــن خـــال نظـــام الرعـــي المتنقـــل في بعـــض األحيان.

الثروة الحيوانية والكربون وتغير المناخ
هناك حاجة ملحة لمنظور أوســـع قائم على النظم حول تأثيرات تربية الماشـــية على 
المنـــاخ وعلـــى البيئـــة بشـــكل عـــام. يجـــب أن يميـــز هـــذا المنظـــور بيـــن أنظمـــة اإلنتاج 
المختلفـــة ويجـــب أال يركـــز فقـــط على المنتجـــات. إذا لم يحدث ذلك ، فســـيكون هناك 

خطـــر تنفيـــذ تدابير غير مناســـبة وزيادة في تبني سياســـات مشـــوهة. 
إن التركيـــز علـــى أنظمـــة الثـــروة الحيوانيـــة القائمـــة علـــى نظـــم إنتـــاج واســـعة النطـــاق 
جميـــع  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  األرض.  وكوكـــب  لإلنســـان  الفـــرص  مـــن  العديـــد  يفتـــح 
الحيوانـــات تنبعـــث منهـــا الغـــازات ، إال أن بعـــض الممارســـات فـــي نظـــم اإلنتـــاج واســـعة 
النطـــاق يمكـــن أن تســـاعد فـــي عـــزل الكربـــون . يمكـــن أن تقـــدم هـــذه األنظمـــة أيضـــا 
مجموعـــة مـــن الفوائـــد للتنـــوع البيولوجي واألراضـــي ، فضا عن ســـبل العيش والقيم 

الثقافيـــة .

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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أنظمة الثروة الحيوانية المختلفة وسبل العيش )صندوق - 
مجموعة صور من مناطق مختلفة ؟ (

يقـــوم ماييـــن األشـــخاص حـــول العالـــم بتربيـــة الثـــروة الحيوانيـــة ضمـــن نظـــام واســـع 
النطـــاق. للثـــروة الحيوانيـــة وظائـــف متعـــددة بحيـــث تقـــوم باإلســـتفادة مـــن األراضـــي 

التـــي ال يمكـــن اســـتخدامها إلنتـــاج الغـــذاء. 

تشـــكل المراعـــي أكثـــر مـــن نصـــف مســـاحة اليابســـة في العالـــم . وتعتبـــر النظـــم الرعوية 
ذات أهميـــة خاصـــة فـــي هـــذه المناطـــق وهـــي موجـــودة فـــي كل بلـــد تقريبـــاً فـــي العالـــم، 
مـــن المناطـــق القاحلـــة فـــي افريقيـــا جنـــوب الصحـــراء حتـــى الدائـــرة القطبية الشـــمالية.

شـــديدة  بيئـــات  فـــي  الحيوانـــي  اإلنتـــاج  علـــى  المناطـــق  هـــذه  فـــي  النـــاس  حيـــاة  تعتمـــد 
المنتشـــرة  النظـــم  فـــإن   ، ذلـــك  أخـــرى. ومـــع  بدائـــل  أيـــة   التذبـــذب حيـــث ال يملكـــون 
الواســـعة النطـــاق بمـــا فـــي ذلـــك الرعي ، يتـــم تجاهلها باســـتمرار في المناقشـــات العالمية 

حـــول تغيـــر المنـــاخ ومســـتقبل الغـــذاء.

كيف يمكن أن تتغير النظم الغذائية ) الحميات ( ؟
تتبع معظم النظم الغذائية الضارة بالمناخ في الغالب من قبل “النخبة االســـتهاكية” 
المكونـــة فـــي الغالـــب مـــن األثريـــاء فـــي البلـــدان الغنيـــة. تعـــد اللحـــوم واأللبـــان ، التـــي يتم 
إنتاجهـــا بشـــكل مكثـــف في النظم الصناعيـــة، من أكثر العوامل المســـاهمة في انبعاثات 

الغـــازات، إلى جانب أشـــكال التلـــوث األخرى .

فـــي المقابـــل تعتبـــر األطعمة ذات األصـــل الحيواني مهمة من الناحيـــة الغذائية لغذاء 
الفئـــات الســـكانية الضعيفـــة، خاصًة خال األشـــهر األولى من حياتهـــم، حيث تقلل من 
تأخـــر النمـــو وضعفـــه وتســـاعد فـــي تحســـين الصحـــة اإلدراكيـــة وذلـــك بفضـــل البروتين 

الكثيـــف وعناصر غذائيـــة معينة. 

للمزيد من المعلومات 
شركائه  من  وعدد   PASTRES أبحاث  برنامج  بواسطة  هذا  المعلومات  نموذج  إنشاء  تم 
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