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 الزراعة جلنة
 والعشرون السابعةالدورة 

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 – سبتمرب/أيلول 28

 عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املراعي والرعي 
 واقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة

 
 موجز

متعددة و قدم خدمات قائمة على الطبيعة تاملراعي والرعي سبل عيش املاليني من األشخاص وأمنهم الغذائي و  دعمت
الوظائف. وتتمتع املراعي والرعي الصحية واملنتجة إبمكا�ت هائلة من أجل املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

ية املناخالتقلبات ك اجلفاف وتدهور األراضي والضغط عليها و من التحد�ت والتهديدات مبا يف ذل عدًداوهي تواجه 
 .ةتزايدامل

هذه التحد�ت ابلعمل على اإلدارة املستدامة للمراعي واحلوكمة من وتساهم منظمة األغذية والزراعة يف مواجهة بعض 
وتوليد البيا�ت واملعارف ودعم مبادرات الدعوة اليت يقوم هبا الرعاة. ولتمكني �ج طويل األجل ومنسق يدعم القيم 

ابلسياسات  خاًصافنًيا و ا بر�جمً الُنظم الرعوية، ينبغي ملنظمة األغذية والزراعة أن تضع  وأتمنيالطبيعية والثقافية يف املراعي 
 .على مستوى املنظمة بشأن املراعي والرعي العامة

وبناء على طلب جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين، تشمل هذه الوثيقة اقرتاح حكومة منغوليا إقامة سنة دولية 
 ابلنسبة. وستساهم السنة الدولية للمراعي والرعاة يف إذكاء الوعي أبمهية املراعي والرعاة 2026للمراعي والرعاة يف سنة 

 75العيش والنظم اإليكولوجية الصحية واألبعاد األخرى ذات الصلة ابلتنمية املستدامة. وسيستفيد أكثر من سبل إىل 
 .القراريف املائة من الدول األعضاء من هذا 

 اذها من جانب اللجنةاإلجراءات املقرتح اخت
 لقيام مبا يلي:اإىل إن اللجنة مدعوة 

 يف االعتبار بعنيأخذها  لضمان ضمن اهتماماهتا منظمة األغذية والزراعة إدراج املراعي والرعاة الطلب إىل •
 .مستدام على حنو وتنميتها املراعي هذه إلدارة الالزمة العامة لسياساتاخلاصة ابو  الفنية الربامج
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دعمه من أجل إقامة الدول األعضاء األخرى إىل استعراض االقرتاح الذي تقدمت به حكومة منغوليا ودعوة  •
 .املقتضى حسبالتوجيهات وإجراءات املتابعة  ، وتقدمي2026 عامسنة دولية للمراعي والرعاة يف 

 والرعاة للمراعي الدولية السنة 2026استعراض مشروع قرار املؤمتر وتنقيحه حسب احلاجة من أجل اعتبار سنة  •
يف  ملؤمترا عتمدهي لكي والستني بعد املائة اخلامسة اجمللس خالل دورته إىل وتقدميه املرفق، يف واردهو  كما
 .نيواألربع الثانية تهدور 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Badi Besbes السيد

 فرع اإلنتاج واملوارد الوراثية احليوانية رئيسالثروة احليوانية و  كبري مسؤويل
 53406 570 06 39+ اهلاتف:
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 مقدمة -ًال أوّ 

من األعشــــــــــــاب أو األعالف أو الشــــــــــــجريات وتشــــــــــــمل الُنظم  األصــــــــــــلية احملليةتُعرف املراعي على أ�ا النبااتت  -1
الرعي واالقتيات وتســتضــيف الرعاة والرعاة الزراعيني هي تدعم احليوا�ت احمللية واحلياة الربية ألغراض و اإليكولوجية احمللية. 

وأصــــحاب مزارع تربية املاشــــية ابعتبارهم الســــكان الرئيســــيني. والُنظم الرعوية هي نظم لكســــب العيش ونُظم غذائية تعتمد 
 .البيولوجي التنوعمن حيث املومسية و ات على الثروة احليوانية، وتتفاعل مع بيئات طبيعية تتسم بدرجة عالية من التغريّ 

يف  األشــــخاصعلى أ�ا مراع. والتقديرات املتعلقة بعدد  اصــــف مســــاحة األرض يف كوكبنا تقريبً ف حوايل نوُتصــــنّ  -2
الُنظم الرعوية مرهونة ابلفئات املشـــــــــــــــمولة (مثل البدو الرحل). وكل األرقام هي جمرد أرقام تقديرية ومن املرجح أن يتجاوز 

مليون نســــــــــمة. وهم  200شــــــــــي على مســــــــــتوى العامل يف الُنظم الرعوية والرعوية الزراعية عدد األشــــــــــخاص الذين يربون املوا
 .لتنوع الُنظم اإليكولوجية االبلدان وتتباين ممارساهتم وفقً  يف املائة من 75يعيشون يف حوايل 

األمناط الغذائية ص يف حتســــــني التخصــــــّ القاســــــم املشــــــرتك بينها مجيًعا هو  إن الُنظم الرعوية متنوعة للغاية، ولكنو  -3
للحيوا�ت ورفاهها عن طريق إدارة مســـــــارات الرعي على نطاق متنوع من الزمان واملكان. ويســـــــهم تنوع أنواع املاشـــــــية يف 

األمراض ويليب احتياجات جتارية  الواقي منبدور  ممكن، ويقوم ملختلفة إىل أقصــــــــى حدٍّ حتســــــــني اســــــــتخدام موارد املراعي ا
 .وتغذوية خمتلفة

 على شــكلد الُنظم الرعوية على احلركة املومسية للحيوا�ت واألشــخاص داخل احلدود وعربها. وقد تطورت وتعتم -4
اجتماعية واقتصـــادية متعددة ملاليني األســـر  وفر أصـــوًال ياألمن الغذائي و  مبا يضـــمن نُظم متنوعة ومتعددة الوظائف ومعقدة

 .م اإليكولوجياالريفية إىل جانب خدمات النظ

عمل  تعرضوتشـــــــــــرح هذه الوثيقة أمهية املراعي والرعي، واخلدمات اليت تقدمها، والتحد�ت اليت تواجهها. فهي  -5
للمنظمة يف جمال  فين وســـــــــياســـــــــايتداخل منظومة األمم املتحدة، وتقرتح وضـــــــــع بر�مج (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة 

 .مراعي والرعاة بقيادة حكومة منغولياختصيص سنة دولية لليل الطلب إىل املراعي والرعي، وحت

 ملاذا يتعني علينا أن �تم ابملراعي والرعي؟ -ااثنيً 

ا لالبتكار يف مواجهة العديد من التحد�ت واعدً  وسبيًال  بديًال  امن خالل العمل مع الطبيعة، منظورً ميثل الرعي،  -6
 .إمكا�ت هائلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لديهاوإن املراعي الصحية املنتجة والرعي  العاملية.

يف األردن  "احلمى"أثبت دعم أو إعادة متكني إدارة األراضــي من خالل أتمني الُنظم الرعوية التقليدية (نظام قد و  -7
لغاابت من . ويف اهلند يســـــــــــــــاعد الرعاة يف احلد من حرائق االطبيعيةاملراعي إىل حالتها  عادة) على أنه �ج فعال إلمثًال 

ياحة فوائد متعددة الوظائف مثل الطب التقليدي والســـــــــــــــ الســـــــــــــــليمةخالل خفض حجم الكتلة األحيائية. وتوفر املراعي 
م اإليكولوجي، مبــا يف ذلــك تــدوير املغــذ�ت، واحتجــاز الكربون، وتكّون الرتبــة ومحــايتهــا من التــآكــل، ممــا اظــوخــدمــات الن

 .التنمية املستدامة من أهداف 15و 13يسهم يف حتقيق اهلدفني 

، الرســـــــــــــــاميلالتأمني على الُنظم الرعوية مع النظام اإليكولوجي، وتوفر خدمات متعددة الوظائف مثل  وتتفاعل -8
والســـــــــلع والقيم الثقافية واالجتماعية. ويعترب دور خمتلف قطعان الرعي يف نثر البذور، وخصـــــــــوبة الرتبة، والتنوع البيولوجي، 
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 ن الرعي الربط بني الُنظم اإليكولوجية وهو مســـــــــــاهم رئيســـــــــــي يف حفظ التنوع البيولوجي يف املوقعويؤمّ  ا.ا جيدً توثيقً  اموثقً 
املدخالت تنتج األغذية الصــــــــحية القائمة على قدر قليل من فالُنظم الرعوية التنمية املســــــــتدامة). من أهداف  15اهلدف (

من أهداف  2ن أهداف التنمية املســــــتدامة) واجلوع (اهلدف م 1املصــــــدر اليت تســــــاهم يف احلد من الفقر (اهلدف  احليوانية
التنمية املســـتدامة). وتكون ســـالالت هذه املناطق احمللية فعالة يف اســـتخدام املياه واملراعي املتاحة يف املناطق القاحلة وشـــبه 

 1.القاحلة

لعمل والقيمة االقتصادية. ويف gملاليني من األسر، وتوليد فرص إىل ا ابلنسبةويعترب الرعي وسيلة لكسب العيش  -9
 ، يف املائة 27، من خالل دمج االســــــــــتهالك الذايت كعنصــــــــــر مهم يف إمجايل العائدات، بلغت مســــــــــامهة الرعاة 2018عام 

وهذه املســــــــــــامهات  2من الناتج احمللي اإلمجايل، يف تشــــــــــــاد ومنغوليا واألرجنتني على التوايل. يف املائة 4.1، ويف املائة 12و
 .و مبني عادة يف املؤلفاتأعلى مما ه

وتواجه املراعي تغريات غري مســتدامة يف اســتخدام األراضــي بســبب اخليارات غري املتوازنة والقصــرية األجل إلدارة  -10
تعطيل حركة إىل األراضــي، مبا يف ذلك التوســع يف األراضــي الزراعية. وقد يؤدي توزيع حقوق احليازة املشــرتكة إىل نزاعات و 

لى املوارد الطبيعية. وتشــكل برامج التوطني، والتوســع احلضــري، والصــناعات االســتخراجية، عصــول رة على احلالتنقل والقد
 .اإليكولوجية وسالمتهاإنتاجية هذه األراضي والرعي ابلنسبة إىل واحلرائق الربية هتديدات أخرى 

ألراضـــــــي اجلافة، أن املناظر الطبيعية للرعي ميكن أن يكون هلا توازن حمايد تلك اخلاصـــــــة ابوتبّني البحوث، مبا يف  -11
لكربون، حيث أن االنبعااثت من احليوا�ت يعوضـــها احتجاز الكربون يف الرتبة والنبااتت. ومن املمكن نشـــر ابلنســـبة إىل ا

كون لتغري املناخ آاثر مدمرة تود. وقد جمموعة من املمارســــات احملددة لتحســــني توازن الكربون والقدرة اإلمجالية على الصــــم
على النظم الرعوية وصـــــــــــــــحة املراعي وســـــــــــــــبل العيش مع ما يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة، خاصـــــــــــــــة عندما تكون 

 .التحركات مقّيدة

تزايد كلها عوامل ية املاملناخالتقلبات و يها اجلفاف والفيضا�ت وتدهور األراضي والضغوط املفروضة علموجات ف -12
لمراعي والرعي، وقد يؤدي ذلك إىل تفاقم الفقر يف املناطق الريفية نتيجة خسارة لشأ�ا أن هتدد اإلنتاجية االقتصادية  من

. وتتســـــــــبب فرتات اجلفاف املتكررة عّدة القطعان ســـــــــنواتتكوين  عملية إعادةســـــــــتغرق تاألصـــــــــول اإلنتاجية للرعاة. وقد 
دان وزن اجلسم، يف حني ترتفع أسعار املواد الغذائية األساسية، مما يؤدي إىل واملطّولة يف هبوط أسعار احليوا�ت بسبب فق

 .الفقر واجلوع املزمنني

إىل قطعان الرعي، فإ�ا تتأثر أبمراض احليوا�ت  خدمات اإلرشــاداخلدمات البيطرية العامة و ابلكاد تصــل وحيث  -13
املعدي يف األبقار وطاعون اجملرتات الصــــــغرية ومرض احلمى القالعية. ويؤدي  يالبلور  يالعابرة للحدود مثل االلتهاب الرئو 

يف أمناط األمراض. ومن مث يتعرض الرعاة لألمراض احليوانية (مثل مرض محى  انشــــــــــطً  ااالفتقار إىل مثل هذه اخلدمات دورً 
 .الوادي املتصدع واحلمى املتموجة)

                                                 
1  http://www.fao.org/3/j8919e/j8919e.pdf. 
 .)GCP/GLO/779/IFAنتائج مشاريع "نظام إدارة املعلومات الذي يستند إىل األنشطة الرعوية" (  2
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والبيا�ت العامة عن الرعي ضـــــــــــــئيلة وغري جديرة ابلثقة، واملنهجيات التقليدية املســـــــــــــتخدمة يف وضـــــــــــــع النماذج  -14
نظر إىل التباين على يف تصور للحيوان مبعزل عن البيئة الطبيعية، ويُ  املاشيةوالتحليل االقتصادي غري كافية. وينحصر إنتاج 

 .ير والتمثيل البنيوي للرعي وإمكا�تهأنه عقبة. وقد أسهمت هذه القضية يف سوء التقد

يواجهون الفقر  ابتوا"إمهال طفيف" يف العديد من البلدان النامية على مدى أجيال،  بعد أن عاىن الرعاة منو  -15
 بصـــــعوبة، األمر وســـــوء التغذية واجلوع والتهميش. وال تصـــــل اخلدمات الصـــــحية والتعليمية األســـــاســـــية إىل هذه البلدان إّال 

 اتاألطفــال. ويؤثر التمييز وانعــدام األمن والصـــــــــــــــراعــ عمــالــةلف عواقــب وخيمــة على منو األطفــال، مبــا يف ذلــك الــذي خي
. ومثــة حــاجــة إىل والريإلدارة القطعــان والرعي  ةملــاقوة العــالواهلجرة اجلمــاعيــة يف اجملتمعــات احملليــة الرعويــة ممــا يقلــل من 

من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة)،  4فرص التعليم والتعلم (اهلدف حتســـــــــــني إمكانية احلصـــــــــــول على اخلدمات، مبا يف ذلك 
من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة)، وز�دة االهتمام ابحتياجات املرأة الرعوية، واملســــــــــــــنني  3واخلدمات الصــــــــــــــحية (اهلدف 

من أهداف التنمية  16من أهداف التنمية املســـــــــتدامة)، وتعزيز الســـــــــالم املســـــــــتدام (اهلدف  5(اهلدف  الريفيوالشـــــــــباب 
 .املستدامة)

وإن تكييف الدعم والقدرة املســــتدامة للرعاة على الوصــــول إىل اخلدمات واألســــواق املالية من شــــأنه أن يعزز من  -16
واخلدمات البيطرية واإلنتاج احليواين دماجهم االجتماعي واالقتصـــــــادي. ومن شـــــــأن الوصـــــــول إىل األســـــــواق والتكنولوجيا إ

ن القدرة التنافســـية لألغذية ذات املصـــدر احليواين الرعوي. وإن تقييم دور املراعي والرعي يف الســـياســـات أن حيســـ واالبتكار
يف تنمية االقتصــــــــاد الوطين. ولذلك، حتتاج هذه املناظر الطبيعية وســــــــبل العيش إىل اهتمام  من إســــــــهامهاالوطنية ســــــــيعزز 

 .من أصحاب املصلحة عاجل من جانب الدول األعضاء والوكاالت اإلمنائية وغريها

 عمل منظمة األغذية والزراعة وغريها من وكاالت  -ااثلثً 
 األمم املتحدة يف جمال املراعي والرعي

التوجيهية بشــــأن  اخلطوطالتوجيهية، مثل  واخلطوطتضــــع منظمة األغذية والزراعة وتعزز تنفيذ املعارف واألدوات  -17
التوجيهية  اخلطوطاألراضــــــــــــي الرعوية، يف إطار  حوكمةلتحســــــــــــني  الفنيةالتوجيهية  واخلطوطاإلدارة املســــــــــــتدامة للمراعي؛ 

ومت تنفيذ هذه اخلطة يف مخســـــة  اركية للمراعي واألراضـــــي العشـــــبية.التشـــــ ؛ وأداة التقييمللحيازةاملســـــؤولة  للحوكمةالطوعية 
مع اإلســهام يف حياد تدهور األراضــي.  من خالل �ج تشــاركي يســتند إىل املعارف التقليدية للمجتمعات الرعوية، 3بلدان

وتدعم منظمة األغذية والزراعة اآلليات احلكومية الدولية املعنية بضمان حقوق احليازة (يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
علقة بصــحة أفريقيا واالحتاد األفريقي على ســبيل املثال)، مبا يف ذلك تقاســم املوارد الطبيعية عرب احلدود وتنســيق املســائل املت

 4 .احليوان

يف اإلدارة املســـــتدامة للغاابت واألراضـــــي  5نظمة من خالل مبادرة العمل ملكافحة التصـــــحر، أعضـــــاءهااملوتدعم  -18
 .اجلافة واستعادة الغاابت واملراعي، مثل مبادرة اجلدار األخضر العظيم ملنطقة الصحراء الكربى

                                                 
 .وبوركينا فاسو والنيجر وكينيا وأوروغواي نقريغيزستا  3
4  http://www.fao.org/3/ca7178en/ca7178en.pdf. 
 .إثيوبيا وبوركينا فاسو والسنغال وغامبيا واملغرب والنيجر ونيجري�  5
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نظمة جمموعة امل، أنشـــــــأت 2016وبناء على طلب الدورة الثالثة والعشـــــــرين للجنة الغاابت املنعقدة يف يوليو/متوز  -19
 .العمل املعنية ابلغاابت والنظم الزراعية املختلطة ابلغاابت واملراعي يف األراضي اجلافة

 .مجهورية كينيا ومجهورية تنزانيا املتحدة ابلُنظم الرعوية يفنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية وتعرتف  -20

نظمة يف جمال الرعي يف الدعم الفين املقدم إىل األعضــــاء واجلماعات االقتصــــادية اإلقليمية بشــــأن املويندرج عمل  -21
احليوانية  ابلثروة اخلاصــــــــةالســــــــياســــــــات التنمية املســــــــتدامة لقطاع الثروة احليوانية، مثل اهليئة احلكومية الدولية للتنمية/مبادرة 

نظمة ســـالســـل القيمة الشـــاملة واملســـتدامة للحوم، وتنفذ عملية تقييم انبعااثت املالتابعة ملنظمة األغذية والزراعة. وتشـــجع 
غـــازات الـــدفيئـــة، وتوازن األعالف واملغـــذ�ت يف املنـــاطق الرعويـــة يف مجيع أحنـــاء العـــامل. ومع تقـــدم اإلدمـــاج االجتمـــاعي 

نظمة ابختاذ إجراءات حمددة لتوســـــــيع نطاق احلماية االجتماعية لتشـــــــمل الرعي (يف امل، تقوم ا إىل جنبواالقتصـــــــادي جنبً 
على ســـبيل  كينيا وابكســـتان على ســـبيل املثال) ولدعم الشـــباب من اجملتمعات الرعوية (يف بوركينا فاســـو وموريتانيا وتشـــاد

 .)املثال

م من حكومة أملانيا بتنظيم املعلومات واملؤلفات واملعارف نظمة بدعاملالذي أنشـــــأته  6ويقوم مركز املعارف الرعوية -22
الفجوة يف البيا�ت، يهدف املركز إىل حتســني  والتقييم ونتائج البحوث. ومن خالل ســدّ  الفنيةاألدوات  عن املتاحة، فضــًال 

  اجملتمعــات احملليــة الرعويــة، مع بنــاء شـــــــــــــــراكــة قويــة يفعمليــة تقــدمي املعلومــات عن القرارات القــائمــة على األدلــة اليت تؤثر 
 .بني أصحاب املصلحة يف ما

نظمة بتجربة دراســـــة أجريت يف كينيا املويف إطار توفري اخلدمات الريفية لتمكني املرأة يف الســـــياق الرعوي، قامت  -23
نطاق صـــــــــــــــغري وإدارة املغذ�ت،  ركزت على نســـــــــــــــاء املاســـــــــــــــاي الرعاة. ومشلت املبادرة تنمية القدرات يف جمال الري على

اهلواتف احملمولة. وشـــــــــــاركت يف هذا العمل منظمة البحوث ابســـــــــــتخدام و املغذ�ت و ابســـــــــــتخدام تكنولوجيات توفري املياه 
 .الزراعية والثروة احليوانية يف كينيا

نظمة تنمية قدرات املنظمات الرعوية واجلهات الفاعلة الرئيســـــــــــــــية يف جمال مجع البيا�ت وحتليلها وإدارة املوتدعم  -24
يف إقليم شــــــــــرق أفريقيا مع مرور الوقت، مث  �ج املدارس الزراعية الرعوية احلقليةنظمة والشــــــــــركاء املاملعلومات. وتســــــــــتخدم 

 .منطقة الساحل واجلنوب األفريقيتوسع نطاق هذا النهج ليشمل مناطق أخرى، وال سيما 

نظمة مشاركة املنظمات الرعوية يف خمتلف الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين مثل الشراكة من املوتيسر  -25
أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصـعيد البيئي، واخلطة العاملية السـتدامة الثروة احليوانية. كما تيسـر مشـاركة الرعاة من 

لســــــكان األصــــــليني يف منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضــــــا� الشــــــعوب األصــــــلية هبدف الدعوة إىل حقوقهم وإعداد ا
 .توصيفات عن الُنظم الغذائية للرعاة من السكان األصليني

 :ا ملنع حاالت الطوارئ املتصلة ابلرعي واالستجابة هلا من خاللنظمة جهودً املوتبذل  -26

الرعاة ابألعالف وتطوير أدوات اإلنذار املبكر والتنبؤ، مثل نظام اإلنذار املبكر التنبؤي اخلاص ابملاشـــــــــــــــية تزويد  )أ(
عن النظام العاملي للمعلومات  األمن القومي لألعالف من أجل االستجابة السريعة لألزمة، فضًال  7وأدوات تقييم

 .الت النقص الناشئة يف األغذيةواإلنذار املبكر ملراقبة حالة األمن الغذائي والتأهب حلا
                                                 

6  /hub/ar-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist. 
7  7178en/ca7178en.pdfhttp://www.fao.org/3/ca. 

http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ar/
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 19-كوفيد  تقييم أتثريات األزمة يف إطار ســـــيناريوهات األزمات املمتدة، مثل التقييم الســـــريع احلايل لتأثري جائحة (ب)
 .على اجملتمعات الرعوية وقطاع الثروة احليوانية

احليوانية، وتشـــجيع أفضـــل املمارســـات يف  منع حاالت الطوارئ واألمراض احليوانية العابرة للحدود املتصـــلة ابلثروة (ج)
، أجرت 2019و 2016جمال صــــــــــــحة احليوان ورفاهه وإنتاج املاشــــــــــــية. فعلى ســــــــــــبيل املثال، يف الفرتة بني عامي 

مليون حالة تلقيح للمجرتات الصــــغرية ضــــد طاعون اجملرتات الصــــغرية يف املناطق الريفية  30نظمة ما يقرب من امل
 .يف إثيوبيا

 .دان اجملاورة يف استضافة الالجئني وقطعا�م خالل النزاعاتدعم البل (د)

نظمة األنشـــــــــــــطة املذكورة أعاله ابلتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والدول األعضـــــــــــــاء املواســـــــــــــتحدثت  -27
ملراكز الدولية والبحثية للتنمية الزراعية والبنك الدويل ومرفق البيئة العاملية وا الية الدولية مثل الصــندوق الدويلواملؤســســات امل

 .، واملنظمات غري احلكومية ومنظمات الرعاةاجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّيةمثل 

 ذات الصلة اليت تدعم املراعي والرعاة املتعلقة ابلسياساتقرارات األمم املتحدة 

 اعتماد. ومت 2016اعرتفت مجعية األمم املتحدة للبيئة أبمهية الرعي املســـتدام خالل اجتماعها الثاين يف مايو/أ�ر  -28
املســـــتدامة للرعي  التنميةمكافحة التصـــــحر وتدهور األراضـــــي واجلفاف وتعزيز بشـــــأن ") UNEP/EA.2/Res.24( القرار

 الــقــرار 2019ل اجــتــمــــــــاعــهــــــــا الــرابــع يف مــــــــارس/آذار واملــراعــي". واعــتــمــــــــدت مجــعــيــــــــة األمــم املــتــحــــــــدة لــلــبــيــئــــــــة خــال

UNEP/EA.4/RES.15  بشــــأن "االبتكارات يف جماالت املراعي والرعي املســــتدامة"، وتشــــجيع معلومات علمية جديدة
ذات صـــــلة، واالعرتاف ابجلهود العاملية اجلارية لتقدمي اقرتاح لتخصـــــيص ســـــنة دولية للمراعي والرعي إىل جلنة الزراعة التابعة 

 .ملنظمة األغذية والزراعة

واعتمـــدت منظمـــة األمم املتحـــدة للرتبيـــة والعلم والثقـــافـــة (اليونســـــــــــــــكو) يف دورهتـــا الرابعـــة عشـــــــــــــــرة املعقودة يف  -29
الذي يقضـــي بتســـجيل الرعي املتنقل أي النزوح املومسي للماشـــية  COM 10.b.2.14 املقّرر 2019ديســـمرب/كانون األول 

القــائمــة املمثلــة للرتاث الثقــايف غري املــادي  على 8جبــال األلــبعلى طول طرق اهلجرة يف البحر األبيض املتوســـــــــــــــط ويف 
 .للبشرية

حيازة  ،COP.14/26واملقرر  COP.14/16املقرر واعتربت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــــــحر، من خالل  -30
األراضــي كجزء ال يتجزأ من حتقيق احلياد يف تدهور األراضــي. ويشــمل جزء من هذا اهلدف مكافحة التصــحر. ويوفر هذا 

 .ا لتعزيز حيازة األراضي الرعوية واملراعيالنهج فرصً 

 وجماالت العمل املتعلقة ابلسياسات ذات األولوية الفينجماالت العمل  -ارابعً 

من واملكاتب الالمركزية من خالل مشـــاريع،  الفنيةفذت التدخالت املبينة أعاله بواســـطة جمموعة من الوحدات نُ  -31
 يذ لسياساتاملتعلق اببر�مج العمل الفين و نظمة يف جمال املراعي والرعي وتنسيق املدون تنسيق مناسب. وإن دمج عمل 

 :ما يتصل مبا يلي الرعي ودعم طلبات البلدان يفلمنظمة سيضمن إدارة مستدامة للمراعي و التابع لالصلة 
                                                 

 .لنمسا وإيطاليا وسويسراإىل اابلنسبة   8
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بروتوكوالت الرصـــــــد: ختضـــــــع املراعي ملراقبة أقل مقارنة ابملناطق األحيائية األخرى. وهناك حاجة إىل بروتوكوالت  -32
املكان والزمان. ومن الرصـــد الالزمة لتقييم صـــحة املراعي، واالســـتناد إىل املعارف احمللية والتقليدية، والتأقلم مع التغريات يف 

 .شأن هذه الربوتوكوالت أن توفر مدخالت الختاذ قرارات قائمة على األدلة

البيا�ت. وهناك حاجة إىل ُ�ج تشــــــاركية  يفتوليد البيا�ت واملعارف: تتســــــم املراعي والرعي ابلضــــــعف الشــــــديد  -33
مت توليدها يف تصــميم برامج اإلصــالح وحتســني  لتحديد متطلبات البيا�ت بشــكل أفضــل. وتســاعد البيا�ت واملعارف اليت

 .فهم قضية املراعي والرعي لدى أصحاب املصلحة الرئيسيني وصانعي السياسات

احلركة الرعوية: حتتاج حركة التنقل والنزوح الوطنية إىل دعم. ويف حني توجد سياسات إقليمية لدعم احلركات عرب  -34
نظمة والشــــــركاء ابســــــتمرار مع احلكومات الوطنية املعلى الدوام. وينبغي أن تعمل  احلدود، بيد أ�ا غري منفذة أو متناســــــقة

 .التدخالت احلساسة للنزاعات يف السياقات املتأثرة هبالكي تسرتشد و واهليئات اإلقليمية لتعزيز تنظيم حركة وجتارة الرعاة 

والقواعد اليت يقوم عليها الرعي واليت تطورت على املعرفة العرفية نُظم دعم املؤســــســــات العرفية والُنظم املعرفية: إن  -35
مر القرون تســـــــــاهم يف اإلدارة املســـــــــتدامة للمراعي. وإذا مل يتم االعرتاف هبا ودعمها بشـــــــــكل كاف، فقد ختتفي. وتتطلب 

 .استدامتها االعرتاف هبا وإدماجها يف التشريعات احلديثة

ت احلوار ضـــرورية للتأثري يف عملية صـــنع القرار. وجيب اســـتشـــارة التمثيل الفعال ومشـــاركة الرعاة يف خمتلف منتد� -36
الرعاة واملستخدمني اآلخرين للمراعي واحلصول على التمثيل عند تصميم املشاريع والربامج اليت ستنفذ يف املشاهد الطبيعية 

 .اخلاصة هبم

تصـــادي للشـــباب أمهية أســـاســـية. ويف القضـــا� اجلنســـانية: تكتســـي مســـألة متكني املرأة واإلدماج االجتماعي واالق -37
 .الوقت نفسه، جيب النظر يف أدوار اجلنسني اخلاصة عند تصميم التدخالت لتجنب ز�دة العبء على املرأة

حتســــــني القدرات لدى اجملتمعات الرعوية: ال تزال اجملتمعات الرعوية متخلفة عن الركب يف العديد من مؤشــــــرات  -38
وينبغي أن تصــــمم الدول األعضــــاء وأصــــحاب املصــــلحة اســــرتاتيجيات هتدف إىل تعزيز قدرات  التنمية مبا يف ذلك التعليم.

والوصول إىل اخلدمات واألسواق  "واحدةصحة "الرعاة يف جماالت من قبيل احلوكمة وإدارة األراضي والتنمية الشاملة و�ج 
لى التعليم الرمسي، مبا يف ذلك عن ع الرعويةصول اجملتمعات ححدة تغري املناخ والتكيف معه. وينبغي دعم  من تخفيفالو 

 .طريق مناذج التعليم البديلة اليت تتماشى مع سبل عيش اجملتمعات الرعوية

، مع االســتفادة نظمةاملوتســلط عناصــر الرب�مج الضــوء على فرص إضــفاء الطابع املؤســســي على جمال الرعي يف  -39
 .مراعي والرعاة قوة دافعة هلذه العمليةمن الشركاء اخلارجيني. وستوفر السنة الدولية لل

 اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة -اخامسً 
 الرئيسية املتوقعة والنتائجاألهداف  -ألف

لتغذية والُنظم اإليكولوجية الصحية وتوليد الدخل وفرص العمل وغريها ابلنسبة إىل اأمهية املراعي والرعي إىل  انظرً  -40
هبدف  2026من األبعاد ذات الصـــــلة ابلتنمية املســـــتدامة، تقرتح حكومة منغوليا إقامة ســـــنة دولية للمراعي والرعاة يف عام 

الســنة الدولية للمراعي  وســتزيدلرعي. التوعية ابلقيم الطبيعية والثقافية املتصــورة بشــأن املراعي ونظم كســب العيش املتصــلة اب
ألمن الغذائي العاملي واخلدمات البيئية، وســـــتســـــلط الضـــــوء على املعارف إىل اوالرعاة من فهم العامل ألمهية املراعي ابلنســـــبة 
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 التقليدية القّيمة. وســـــــــــــــوف يعمل هذا على تعزيز االبتكار حنو حتقيق االســـــــــــــــتدامة والتغلب على الفقر لدى الرعاة وتعزيز
اجلهود الرامية إىل االســـــــتثمار يف الُنظم الرعوية وإصـــــــالح املراعي املتدهورة. وســـــــتدفع الســـــــنة الدولية للمراعي والرعاة ز�دة 

وأصـــحاب املصـــلحة بكيفية دعم الرعي لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة،  اتاالعرتاف لدى صـــانعي الســـياســـات والقرار 
ئج املتوقعة لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية وعقد األمم املتحدة إلصالح الُنظم ويف الوقت نفسه اإلسهام يف حتقيق النتا

 .اإليكولوجية وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

 الرتتيبات وااللتزامات املؤسسية -ابء

ية أفغانســــــــــــــتان حظي االقرتاح الداعي إىل إقامة ســــــــــــــنة دولية للمراعي والرعاة مبســــــــــــــاندة قوية من حكومة مجهور  -41
دعم وكاالت األمم املتحدة مثل باإلسالمية وبوركينا فاسو ومجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ومجهورية إيران اإلسالمية، و 

ث مثل اجلماعة االســـــــــــتشـــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية و بر�مج األمم املتحدة للبيئة واملؤســـــــــــســـــــــــات الدولية ومراكز البح
 .ونتائجهكومية ومنظمات الرعاة. حيث أعربت كلها عن االلتزام الراسخ أبهداف االقرتاح واملنظمات غري احل

وستتيح السنة الدولية للمراعي والرعاة فرصة الستعراض إجنازات بر�مج املنظمة الفين والسياسايت يف جمال املراعي  -42
  .والرعي
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 املرفق ألف
 مشروع قرار مؤمتر منظمة األغذية والزراعة

�ت يل ويرتبط بتنوع الُنظم اإليكولوجية والثقافات واهلوّ ديناميكي وحتو  كســــــــــــب عيشأبن الرعي هو مصــــــــــــدر   إذ يســـــــــلم
 واملعارف التقليدية واخلربات التارخيية القائمة على التعايش مع الطبيعة؛

ســـبل العيش القادرة على و  لمســـامهة يف النمو االقتصـــاديحيوية لمهية أب تكتســـي الســـليمةأن املراعي  من جديد وإذ يؤكد
 والتنمية املستدامة للرعي؛ الصمود

يعيشــــــــــون يف املراعي وأن الرعي ميارس على الصــــــــــعيد العاملي أبشــــــــــكال كثرية يف العامل من الرعاة  اكبريً   اأن عددً  وإذ يدرك
 خمتلفة؛

يصـــــــنف على أنه مراٍع وأن هذه املناطق تعاين من  على وجه األرضأن أكثر من نصـــــــف مســـــــاحة األراضـــــــي  وإذ يالحظ
 ؛األراضي اجلافةمساحة كبرية من التصحر الشديد، مبا يف ذلك يف البلدان ذات 

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعلن إقامة عقد األمم املتحدة للزراعة األســـــــــــــــرية وقرار اجلمعية العامة ب يذّكروإذ 
إقامة عقد األمم املتحدة إلصالح النظام اإليكولوجي واحلاجة إىل دعم الرعاة واإلدارة املستدامة  لألمم املتحدة الذي يعلن

 للمراعي؛

يف  ملحوظبغية إحداث أتثري  املراعي والرعياســـــــــــــــتدامة حتقيق  بذولة بغرضاجلهود امل وترية تكثيفبضـــــــــــــــرورة  وإذ يعرتف
 إعمال أهداف التنمية املستدامة؛

حتد�ت ملحة وخمتلفة  اواجه حاليً هي تمن "إمهال طفيف" يف العديد من البلدان و  تعانقد ي والرعي أبن املراع وإذ يقرّ 
 يف خمتلف أحناء العامل؛

إدارة مناطق الرعي واحلياة الربية ومصــــــادر املياه وحركة من أجل احلماية القانونية للموارد الطبيعية  بضــــــرورة أتمني يذكروإذ 
ســـــتخدام األراضـــــي التخطيط الالعامة ذات الصـــــلة من  يئاتعلى الصـــــمود، ولتمكني الرعاة واهلاملاشـــــية واملخاطر والقدرة 
 وإدارة النظم اإليكولوجية؛

وأن  منصفةً  ا اقتصاديةً ميكن أن توفر فرصً  والعادلة املطّورة على حنو جّيدا على أن سالسل القيمة الرعوية أيضً  وإذ يشدد
 ؛موعاتاجملخمتلف  لدىلفقر املدقع تضع حًدا ل

املراعي والرعاة من خالل ُ�ُج اســــــــــــــتدامة دعم قد ســــــــــــــعت منذ وقت طويل إىل أبن منظمة األغذية والزراعة  وإذ يســــــــــلم
 وجماالت مواضيعية خمتلفة؛

وغريها من اجلهات  احتادات الرعاةابملسامهات الكبرية اليت تقدمها األوساط العلمية واملنظمات غري احلكومية و  وإذ يعرتف
 يف اجملتمع املدين؛ مبا يف ذلك الُنهج االبتكارية لتحقيق االستدامة؛ املعنيةالفاعلة 

املتحدة، مبا فيها  لألممعدة برامج فرعية وجماالت مواضــيعية إىل املراعي والرعي ابلنســبة اســتدامة كذلك أبمهية   وإذ يعرتف
للتنمية الزراعية، ويعرتف جبهودها  ملكافحة التصــحر، والصــندوق الدويل بر�مج األمم املتحدة للبيئة، واتفاقية األمم املتحدة

 ؛التعاونية مع الشركاء احلكوميني الدوليني والقطاع اخلاص واجملتمع املدين
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الســـنة الدولية للمراعي والرعاة ومشـــاركة منظمة األغذية والزراعة ســـتمّول من موارد من  إحياءعلى أن تكاليف  دوإذ يشــدّ 
  ا؛زانية سيتم حتديدها الحقً خارج املي

 يف جمال املراعي والرعي؛ كبريٍ   أن الدول األعضاء قد قامت بعملٍ  وإذ يالحظ

 ةاملســـؤول اتالدول األعضـــاء على مواصـــلة بناء قدرات قطاع الثروة احليوانية الرعوية ومواصـــلة أو ز�دة االســـتثمار  وإذ حيثّ 
ســــــتدامة لألراضــــــي، وحتســــــني و/أو إصــــــالح النظم اإليكولوجية، وتيســــــري يف هذا القطاع، مبا يف ذلك ممارســــــات اإلدارة امل

، من أجل يف جمال الثروة احليوانية، وتعزيز خدمات اإلرشـــــاد وتربيتها الثروة احليوانية ســـــالمةالوصـــــول إىل األســـــواق، وتعزيز 
 ؛وتعزيزه يلوجحتسني اإلنتاجية، واإلسهام يف خفض انبعااثت غازات الدفيئة، واحلفاظ على التنوع البيو 

املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا  إىل يطلب
 .دولية للمراعي والرعاةالسنة ال 2026املقبلة وتعلن سنة 

 


