
 
 
	

 

لجنة الزراعة التابعة لألمم المتحدة تصادق على السنة الدولیة للمراعي والرعاة  

 

) خطوة كبیرة إلى األمام. في IYRPاتخذت مبادرة السنة الدولیة للمراعي والرعاة (
) التابعة لمنظمة COAGالماضي ، أیدت لجنة الزراعة (اجتماعھا عبر اإلنترنت األسبوع 

األمم المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو) اقتراح الحكومة المنغولیة باإلعالن عن السنة 
.2026) في عام IYRP( مراعي والرعاة الدولیة لل  

، وقبل كل  ثیةالبح ؤسساتمالفي جھد عالمي موحد ، قامت العدید من الحكومات الوطنیة و
-شيء المجتمع المدني  -بما في ذلك الرعاة *   حجرة بإرسال خطابات وشعارات دعم لـ " 

اعة ااإلنترنت" الذي تم إنشاؤھعبر  التصویت الزر ة  اع لجن تم ا الج 	خصیصً
.(www.iyrp.info)	الوقت الذي تم فیھ مناقشة االقتراح المنغولي في االجتماع ،  في

. لھذا االقتراح منظمة من جمیع القارات عن دعمھا 150أعربت أكثر من  	

جیمس السید سفیر منغولیا لدى منظمة األغذیة والزراعة  اعتبر، في الیوم الرابع لالجتماع
الرعي كمصدر لكسب الرزق لمالیین الناس وكنظام إنتاج غذائي مستدام یحمي  رندویتسیر

	النظم البیئیة والتنوع البیولوجي. ودعا لجنة الزراعة  (COAG) إلى المصادقة على السنة
من أجل زیادة الوعي العالمي بأھمیة المراعي والرعاة ) IYRP( مراعي والرعاة للالدولیة 

المنظمات سعادة السفیر شكر قد وھذا . بیئيمات النظام اللألمن الغذائي العالمي وخد
ھذا ستضافة منغولیا إلللغرض المقدم من الرعویة في جمیع أنحاء العالم على دعمھا 

الحدث.  

أكد العدید من المتحدثین من بلدان أخرى على أھمیة المبادرة المنغولیة للمساعدة في تحقیق 
عقد الخاصة بالاألمم المتحدة مبادرة ) والمساھمة في SDGsأھداف التنمیة المستدامة (
-2019الحالي للزراعة األسریة ( ) وعقد األمم المتحدة القادم الستعادة النظام البیئي 28

)2021- 2030(.  

أكتوبر / تشرین األول  2في بیانھا الختامي الصادر في  (COAG)	 أقرت لجنة الزراعة 
ودعم  للبلدان  ينة في المساھمة في االقتصاد الوطبالدور المھم للمراعي والرعا  2020

البیئي ، ال  وفیر خدمات النظام  ً عن ت األشخاص ، فضال یین  ئي لمال لغذا یش واألمن ا لع سبل ا
أقرت بإمكانیات المراعي والرعي في المساھمة كما سیما في المناطق الجافة والجبلیة. 

	بشكل كبیر في أھداف التنمیة المستدامة (SDGs)	 واعترفت بالتحدیات العدیدة التي .



 
 
	

من  ھذا وقد طلبت لجنة الزراعة . مثالً  تأثیر تغیر المناخكیواجھھا الرعاة والمراعي 
الرعي و المراعي عملھا في مجال  متعمأن  منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة

لفنیة ضمان أخذھا في االعتبار بشكل منھجي في برامجھا االطبیعیة و ذلك من أجل 
.سیاساتھا المستقبلیةو  

من البلدان األعضاء ؛ منظمات المجتمع المقدم لدعم الواسع ا (COAG)لجنة الزراعة ثمنت 
المدني الدولیة والوطنیة والمحلیة ؛ منظمات األمم المتحدة ؛ والمؤسسات الدولیة لالقتراح 

).IYRPالمنغولي للسنة الدولیة الدولیة للمراعي والرعاة (  

كانون اجتماع مجلس منظمة األغذیة والزراعة في  ضمناالقتراح اآلن  ضسوف یعر
 )یونیوحزیران (مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة في ضمن و 2020 األول (دیسمبر)

لتعیین الرسمي للجمعیة العامة لألمم المتحدة ، والمتوقع ضمن  ، لیتم التوصیة بھ  2021
.2021في أكتوبر حدوثھ   

-* "الرعاة" ھم األشخاص الذین  یقومون بتربیة الحیوانات 	 -كمصدر أساسي لكسب العیش   التي ترعى في الغالب على النباتات  
ًا ما تسمى المراعي. لب الطبیعیة ، والتي غا 	


