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أثيرات عمليدتت المظممدة علدل البيودة والمةدتهمة مدا عددي ال دأثير من أجل الحدد  مدن  د طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
ي بإحضدت  سةدم م مم دم  لدل ااج متعدتت وعددي طلد  سةد   علل المظتخ. ويرجل من الةتدة المظدوبين والمراقبين ال كر 
  www.fao.orgومممم وثتئق اج متعتت المظممة م تحة علل اإلس رست علل المظوان ال تلا: .  ضتمية مظ ت

A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر 14 - 11، لبنان، بيروت

الشرق األدنى وشمال أفريقيا: سد الفجوة  إقليمإدارة المراعي في 
 االحتياجات وتقلص المواردتنامي بين 

 مقدمة -أوال
 
الشدر  اددسدل   قلديمل مظدتطق اتعدمة مدا بلددان المراعا ها سمم  يكولوجيدة طبيميدة  ح د -1

  جد  ولكن. 1ما المتئة من مجموع مةتحة اد اضا 50وامتل أمريقيت، و  جتوز ما بمض البلدان 

علل ال مريف   وقفالمراعا ما  لك البلدان   ةتحة مريف موحد، مإن م غيتباإلات ة  لل أسه ما 
 .المم مد للمراعا ما كل بلد

 
ددم   يف المراعددا المُ وأكدددت  مددت  -2 أن ، ا: أواعلددل عددم ين  ئيةددي ين للمراعدد 2ة عتلميددتد  م 

المراعدا أن ، وثتسيدت، ادصيلةخصتئص ت الفيزيتئية الحيوية  بةب المراعا ها سوع من اد اضا 
  . دا  كظمتي  يكولوجا طبيما ل ومير الةلع والمدمتت بشكل مة داي أن يج 

 
ر  اددسددل واددمتل أمريقيددت مددن  دددهو  مةدد مر سددتجم عددن الشدد  قلدديم مددتسا المراعددا مددا و  3-

والةيتعدددتت  ةط البشدددريومق دددرن بتلضددد ال دددأثير   يدددر المظدددتخ م م مدددددة.القدددو  مدددن المجموعدددة 
واإلجراءات ال ا  فرض ت الحكومتت، ال دا أدت  لدل  ل دتء سمدم اإلدا ة ال قليديدة دون  دومير بددائل 

   لل  دهو  جذ ي ما المراعا.أدت ممتلة، 
 

ومع كل هدذه القدو ، ا  دزال المراعدا  واصدل،  غدم  ظتقصد ت،  دومير طتئفدة واعدمة مدن  -4
 عدا المتادية إلس دتل اللحدوي والحليد  وادليدت  أكتدر ااعد مدامتت  يم بدر حيثالةلع والمدمتت، 

                                                      
 www.aoad.org/eAASYXX.htm .2015المظممة المربية لل ظمية الز اعية  1
2 . 1975 In Tueller, P T, 1988. Vegetation science application for rangelands management (edited). Kluweret alrd Stodda 

 Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London; UNCCD. 2011 in  

oogle.com.eg/books?isbn=1848263708https://books.g2015 in ; Society for Rangeland Management. 

preface-glossary-http://articles.extension.org/pages/58844/rangeland 

 

http://www.fao.org/
https://books.google.com.eg/books?isbn=1848263708
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سمدم  عويدة وز اعيدة  ب مطدي  دسدل وادمتل أمريقيدتالمراعا ما الشر  اد عكتن قتيو .ةحةوعالم
 .ما المم تدما هذه البيوتت الجتمة لمدة قرون عبل عيش م ما  ع تيواصلت اإل

 
 ددهو  المراعدا مدا  قلديم الشدر  اددسدل وادمتل  الموامدل المدديدة  لدلو حدد هذه الو قة  -5

الرئيةية، والد وس المة فتدة من برامج  دا ة المراعا الةدتبقة والجت يدة،  حوكم  تأمريقيت، وسمم 
ادولويددتت  مددا صددميمالقطددتع مددتل و دن أجددل  بددراز أهميددة المراعددا و قدددي بمددض ال وصدديتت مدد

 .اإلجراءات الم مذة للومتء بتال زامتت البيوية الدولية للبلدان ماو دمتل  دا ة المراعا  ،الوطظية
 

 الشرق األدنى وشمال افريقيا إقليمالرئيسية لتدهور المراعي في  العوامل المسببة -ثانيا
 
أسه   عمومت بر  مكل من ال ربة وال طتء الظبت ا ويُ  لح  دهو  المراعا  لليشير مصط -6
دسل وامتل أمريقيت،  م بر المراعا مممم بلدان الشر  ادوما   .ض القد ة اإلس تجية للمراعاتمفسا

 اضا الجتمة ل وعع الحضري وال مدين وز اعة ادال ا يمكن اع مدام ت ما ا ال فرمن اد اضا 
دسل وامتل أمريقيت  حت ض وط دوأد  ذلك  لل وضع المراعا ما  قليم الشر  ا .لحتجةعظد ا

 ةببةموامل موكتيرا مت  ر ب  هذه القو  ب .البشر من صظع م زايدة ست جة عن مجموعة من القو 
أمو  مظ ت   ضتمية ) ئيةية(  ددي  لل  فتقم  دهو  المراعا والضمف الرعوي، من خالل

 .و أثير   ير المظتخ مة مرة،وال  يرات ااج متعية ااق صتدية ال ،مالئمةالةيتعتت غير ال
 
وامتل أمريقيت  اددسلومن المفت قتت، أسه ما حين أن مظطقة المراعا ما  قليم الشر   -7

كظةبة مووية من مةتحة اد اضا ال طتء الظبت ا آخذة ما ال دهو  وال قلص، مع اسمفتض م وع  
ما  ا  فمت أعداد الموااا مإن، 20133ما المتئة ما عتي   2.8 لل 1990المتئة ما عتي ما   3.7من

إلس تل الحيواسا ل لبية الطل  الم زايد علل م ظوعة لسمم  ما  طت ما المتئة،  25سفس الف رة بظةبة 
 .4ادغذية الحيواسية المصد 

 
ادعتس  قد ون د المراعا، ا ي، الذين ي متملون مع موااإلقليمأغلبية صظتع القرا  ما و -8

واخ الل وية ومن المدكد أن وجود مجوة ممرمية ما الموامل المةببة للرع .وية المظطقا للرع
ما كل بلد عيددي  لل ااخري  وازن القو  بين الرعتة وغيرهم من مجموعتت عبل كة  الميش 

 .عيتعتت غير مالئمة
 
 مكِّن المج ممتت الرعوية المحلية من  دا ة المراعا، ال ا  لحوكمةوأد  غيتب خط   -9

أي عيتعة   د   لل  وطين الرعتة، من و مراعي ت علل سحو مةدول،  لل  فتقم  دهو  المراعا.
ولم  ظجح  .وية قوض الرع خالل  قييد حركة القطمتن و/أو  ل تء ال ر يبتت المدعةية المحلية ع

 ضيمف ال ل حفيزان الشر  اددسل وامتل أمريقيت عيتعتت دعم ادعال  ال ا اع مدهت عدد من بلد
لمراعا، وأدت  لل زيتدة حجم القطيع وزيتدة الضر  الذي ا لرؤوس المتاية ال ا  رعل ما الذا ا

 .لحق بموا د المراعا ال شة
 

 لل اإلس تل  للحصول علل القوتالرعا ويواجه الرعتة الكتير من الض وط لل حول من  -10
 القوت كة و ظ  ا المظتمةة بين جمتعتت  طل  الم زايد علل المظ جتت الحيواسية.ال جت ي ل لبية ال

                                                      
3 -region-arab-neutrality-degradation-org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/landhttps://www.unescwa.

english_2.pdf 
4 mp852e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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اإلس تل ال جت ي، ممت يددي  لل زيتدة أعداد  مااإلس تل ال جت ي لصتلح المة تمرين جمتعتت و
ل ممت  علل موا د المراعا الرعتة الم مشين وزيتدة الض   . دهو هتب يمج 

 
سية لمظ جتت الحيواحكومة  لل  بقتء ادعمت  ااع  الكية لعيتعتت الوكتيرا مت   د   -11

لمظ جين ا مكنوس يجة لذلك، ول مويض المظ جين،  قدي الحكومتت  عتستت   .اإلمكتنمظمفضة قد  
قروضت اراء المدخالت بأعمت  أقل من قيم  ت الحقيقية، أو  قدي خدمتت مجتسية أو  مظح من 

يمكن أن يددي  لل و  م الحفتظ عليه بصو ة مصطظمةسمتي و ة م كل هذه ال دابير ما  ميةرة.
 .أوجه قصو ، وعدي  كتمد، و شويه لالع تمت ، و دهو  الموا د الرعوية

 
  ير المظتخ الم ملقة بأغلبية بلدان الشر  اددسل وامتل أمريقيت  لل أن  عن  قت يرالو شير  -12

و شمل  .5كميتت ادمطت  ما تة واسمفتضش د زيتدة ما م وع  د جتت الحرا ة الةظويي اإلقليم

و قليل موا د  ،و ةريع  آكل ال ربة ،اآلثت  المف رضة ل  ير المظتخ علل المراعا زيتدة الجفت 
كة  وعبل  ،اع مداي اد اضا وسمم ،ظمكس ما ال  يرات ما  س تجية المراعايع ممتالميته 
 .6القتئمة علل المراعا الميش

 
الفمتل  اإلصالح مزيزو  ،متذ  دابير لوقف المزيد من  دهو  المراعاا  وي مين بشكل ملح -13

ومن الم وقع أن  متلج هذه ال دابير ثالثة عظتصر: المراعا بتع بت هت قتعدة  .لأل اضا الم دهو ة
 الموا د. سوا جالموا د، والرعتة كمة مدمين  قليديين للموا د، و

 
 نظم حوكمة المراعي -ثالثا

 
 (بمد)لمظتطق ال ا لم   حول من افوة م بقية كالمراعا  صظفالذي ي ،المتي يمكس ال صو  -14

ال ا  واجه ممضلة ال لل اع مدامتت أخر  ذات ممدات أعلل من اإلس تل والمتئد ااق صتدي، 
مة مدما اددسل وامتل أمريقيت. وي مين علل الرعتة و الشر  قليم  دا ة المراعا ما بلدان 

 تتأي سوع من أسواع اع مدام لصتلح ع مداياامقدان حقوق م ما حت   ديد  المراعا أن يمملوا 
 .اآلخرون أكتر عالمة أو  بحية من الظتحية ااق صتدية تيم برهال ا اد اضا 

  
سمم قبلية   طت ، كتست المراعا ما  قليم الشر  اددسل وامتل أمريقيت  دا  ما و قليديت -15

 يقومون ب ةوية، ومرعلالد اضا وحركة الحيواستت واع مداي ا مازعمتء القبتئل  مي ت ي حكم
حل من أجل الحكومية الحديتة، و ةسمم اإلدا  تع حداثوب .الظزاعتت بين مجموعتت المة مدمين

الظزاعتت بين القبتئل بشأن حيتزة اد اضا واع  الل موا د المراعا، أل ت الحكومتت هذه الظمم 
اد ض ملكت للجميع   كونحيث "شتع لمالرعا الجمتعا ا يية ووضمت المراعا  حت سمتقبلال
  ليةت ملكت دحد بميظه".و
 

مدعةة ممتلة ل ظميم اع مداي موا د المراعا، دون أن  حل كقوضت الةلطة القبلية  و -16
وم ح ذلك البتب  . عا الحيواستت أو   عتء حقو  ملكية واضحة ما  حكممحل ت سمم  دا ة ممتلة لل

وعلل  .ممت أد   لل ا  فتع ممدات  دهو  المراعا ع مداي غير الرايد لموا د المراعااأمتي ا
 حوكمةأكبر للمراعا، مإن سمتي  بقد  الرغم من ا متذ خطوات لل حول  لل سمم  دا ة مج ممية

 .اإلقليما يزال  لل حد بميد الظمتي الم يمن ما  أل اضالالمشتع الجمتعا  ااع مداي
 

                                                      
5 www.fao.org/docrep/013/k9769e/k9769e00.pdf 
6 17.-angelands. Rangelands, Vol 30: 12Hoffman, M. and C. Vogel. 2008. Climate change impacts on African R 
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اع متد  جراءات جمتعية من أجل اإلدا ة  ع مداي المشتعاإلسمتي  علبيتت و ق ضا -17
و شمل ادمتلة علل هذه  .الشر  اددسل وامتل أمريقيت المة دامة للمراعا ما عدد من بلدان  قليم

اإلجراءات، علل عبيل المتتل ا الحصر:  متوسيتت المراعا حيث ي م  ظميم  عتة موقع ج راما 
الداخلية لل متوسيتت  اللوائحل شكيل كيتن ومقت للقواسين و" قبلية مملظة /حقو   عاسطت "ممين أو 
من المج مع  أعضتءعضوي  ت ما  جمع(، ال ا  GDAمجموعة ال ظمية الز اعية )وما البلد؛ 

حمل الذي ي م ميه  مصيص الدا ة إلال قليدي  ظمتيوالالمحلا واإلدا ة الحكومية المحلية؛ 
 اضا والموا د الرئيةية بحيث يمكن للمج ممتت المحتممة علي ت و ظميم اع مدام ت بمت اد

عملية لقبتئل )م يتزات ال ا  مظح مي ت اد اضا لي متال مع ال قتليد المشتئرية وسمتي  ش يل اا
 .لموا د الرعويةا دا ة  حةين  يح  ا  ال ل رعي  الملكية الفملية (عظة 40 ة  ر  

 
و ظمم  ر يبتت  متقدية بين  ما عدد محدود من البلدان. قتئمة متصة للمراعااللكية مالو -18

أصحتب اد اضا والمة مدمين  مكتسية الوصول  لل هذه المراعا المتصة من قبل مة مدمين 
، مإن المراعا المتصة  م ر علل سحو جيدوعلل الرغم من أن ملكية اد اضا محددة  آخرين.

 .علل ال دهو  بةب  اإلمراط ما ااع مداي دل أيضت عالمتت واضحة 
 
 المملالظمر  لل سمم حوكمة المراعا القتئمة، من الواضح أن الظمم القتئمة علل عظد و -19

ل ظمية الز اعية، وسمم الحمل، مجموعة االجمتعا لمة مدما المراعا، متل  متوسيتت المراعا، و
متي بشكل عليم من خالل س تممصُ للمراعا،  ذا  بشر بتلمير ل حقيق أهدا  اإلدا ة المة دامة 

  حقيق ادغراض.موج ة سحو  هيكلية حوامزوية وعيتعتت قافت  مج ز بتلقد ات  مززه 
 

 القطاعات التي تؤثر على المراعي -رابعا
 

والقطتعتت ال ا  .مزا عن القطتعتت ادخر  ما أي بلدظ ن قطتع موا د المراعا ليس م -20
وال مطي  اإلدا ة المة دامة للمراعا ها: الز اعة، والميته، والبيوة، ة علل  دثر مبتار

 .الحضري، والةيتحة، وال مدين
 

والطل  الم زايد علل  ،مع الظمو الةكتسا زادت أهمي  توأدت الز اعة البملية ال ا  -21
ادكتر المراعا  علل س تل الحبوب  والمظ جتت الحيواسية  لل زحف ال ذائية الرئيةيةمحتصيل ال

اآلبت  اا  وازية اع مرال الميته الجومية للز اعة المروية واس شت هت ما   شييدوأثر  . س تجية
الوطظية المحميتت   صتد حيتن دوما بمض ا .المديد من البلدان  أثيرا علبيت علل المراعا

  ت علل أ اضا سشتئ بةب  المج ممتت الرعويةاع راضتت من المظشأة ما المظتطق الرعوية 
 .المراعا

 
ما المظتطق الظتئية ال ا  جذب  بظية  ح يةو ة لزي خط  ال ظمية الريفية  شييد الطر  وبظتء  -22

ويددي  . لل مظتطق حضرية لمراعاا تتاع مدامالداخلة ما سطت  المظتطق  لل  حويل الظتس 
 .ةالمة مة جممتت الميتهب ملموائل المراعا وي  ف يتال حضر  لل  زحف

 
فا حين أن ادسشطة ال رمي ية غير م .عواءحد آثت  علبية و يجتبية علل  له وقطتع الةيتحة -23

 ،والظفتيتت الصلبة ،الممط  ل ت ما البرية ل ت آثت  علبية علل المراعا من خالل قيتدة الةيت ات
 حراءالص مقد ومرت ،والصيد غير المظمم الذي ي دد ال ظوع البيولوجا للمراعا ،وال لوث

خيت ات بديلة  تأ تحمرص عمل للمج ممتت الرعوية ما امتل أمريقيت، و ،ةيالتقتمالةيتحة و
 .اليدوية القتئمة علل المظ جتت الحيواسية المصظوعتتالدخل من خالل  ةويق  د ا إل
 
امتل و اددسلوأد  ازدهت  أسشطة ال مدين ما المقود ادخيرة ما المديد من بلدان الشر   -24
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لظبت ا أمريقيت  لل  لحت  أضرا  جةيمة بمظتطق اتعمة من المراعا من خالل  زالة ال طتء ا
 .للميته ما مة جممتت الميته، و ف يت الموائل المتديال دمق  عرقلةوالمحلا، 

 
المصممة لقطتعتت  ج ا ال مطي  وصيتغة الةيتعتت من الظُ م  حوا هذا كله ق ضايو -25

 أخذ ما ااع بت  ال ظةيق بين القطتعتت والشواغل ومراعتة للبيوة تر  كتمال  ج أكمميظة  لل سُ 
 .البيوية الوطظية

 
 وقف تدهور المراعي  -خامسا

 
 ر بطةالمراعا الم دهو ة بتع مرا  اسمفتض اإلس تجية البيولوجية وااق صتدية الم ةم   -26

و  ةم أعبتب  دهو  المراعا  اضا.بتاع مدامتت البشرية غير الةليمة أو غير المة دامة لأل 
والموامل  تتو ر ب  ب فتعالت بين الرعتة والحوكمة والةيتع ،الزمتن والمكتن من حيث اتب مقيد
و حةيظ ت، يظب ا م م من المراعا ومن أجل الحفتظ علل خدمتت الظمم اإليكولوجية  البيوية.

 مطواتأن  دهو  المراعا يمضا قدمت بوبمت . ادعبتب المبتارة وغير المبتارة ل دهو  المراعا
ةتعد علل  يجتد الظ ج ي، مإن ممرمة المطوات المم لفة تعكس ا جته   زداد صموبة وكلفة

 .اع متد  تعملية مطا مكرة عن  كلفة يو إلعتد  ت  لل هيو  ت ادصليةالصحيح 
 

المصلحة، وا عيمت الرعتة وصتسما القرا  والمبراء ويمد ال متون بين جميع أصحتب  -27
والمظممتت غير الحكومية ومدعةتت ال مويل، أمرا أعتعيت لوضع عيتعة عمل   د   لل وقف 

 الفمتل لأل اضا الم دهو ة. لإلصالحما الوقت سفةه ل  يوة البيوة المزيد من  دهو  المراعا، و
 
أن  متلج قضتيت المراعا  دا ة المة دامة للمراعا حقيق اإليظب ا دي عيتعة   د   لل و -28

وسوا ج الموا د  ،الرعتة()ومة مدمو الموا د  ،(اضامن مم لف الزوايت: قتعدة الموا د )اد 
 (.)الةلع والمدمتت

 
 ت مج مميةما  صالح حيتزة اد اضا، وسمم اوقف  دهو  المراعا اع تمت  ية لزيو  -29
، ين للمراعاقوي سمتي مملومتتو ا، وبظتء قتعدة بيتستتلمراعل ادا ة المراعا، و صدإل

 .ال ظمية الوطظية وعمليتت الةيتعتت البيوية المتلمية  خط ماقضتيت المراعا  دمتل وااع تمت  ما 
 
بف رات  ةمعلل الرعا    مم مدةومن المف وي أن المراعا ها ما المقتي ادول سمم  -30

ن هذه المصتئص عتئقت أمتي  ظمي  ت ويمكن  دا ة الموا د علل سحو جفت ، ويظب ا أا  كووحتات 
عا لمراالةليمة لدا ة اإلويظب ا أن  شدد  .مة داي من خالل ال مطي  الدقيق وااع مداي الرايد

لموا د الطبيمية ما عيت  الظمم ااج متعية ل حراسمة مدمين  لل علل اس قتل البشر من 
 .اإليكولوجية

 
 إليكولوجية للمراعياخدمات النظم  تقييم  -سادسا

 
ل وامتل أمريقيت علمت وخدمتت واعمة الظطت  و ة م المراعا ما  قليم الشر  اددس ظ ج  -31

وعة من  ومر ادعتس لمجموعة م ظو  .ما عبل عيش الماليين من المج ممتت البدوية والرعوية
ومع ذلك، مإن مةتهمة المراعا  .للملف لل حد بميد أ خص مصد   سمم اإلس تل الحيواسا، و متل

دسل وامتل أمريقيت ليةت مف ومة دالميش ما بلدان الشر  ا كة  ق صتدات الوطظية وعبلاما ا
وح ل ما البلدان ال ا  كون مي ت حصة التروة الحيواسية ما الظت ج  وليةت موضع  قدير.جيدا 

ت ج المحلا اإلجمتلا الز اعا أ قتي ظتد ا مت  شمل أ قتي الظمالمحلا اإلجمتلا الز اعا مر فمة، 
لوية واسية من سمم الرع س تل التروة الحي  ما المراعا. الةتئدة والرعتة الرح 
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ما  10و قد  المةتهمة اإلقليمية الحتلية للمراعا ما اح يتجتت الملف الحيواسا بظةبة  -32

ومع ذلك، مإن اإلمكتستت  . 7ئةما المت 35البلدان، يصل هذا الرقم  لل مراد  علل مة و  . والمتئة

 .أكتر بكتير  ذا مت  مت  دا ة الظمم اإليكولوجية للمراعا علل سحو عليم
 
الةلع والمدمتت   حديد قيمةمتل  وسس و يران، محتوات ل وبذل عدد قليل من البلدان، -33

 ق صتديةالقيمة اا 8وقد ت د اعة أجريت ما  وسس .ال ا  ومرهت الظمم اإليكولوجية للمراعا

مليون  125مليون ديظت   وسةا ) 200ملف بحوالا كقيمة ااع مداي المبتار للمراعا ( لTEV) الكلية
 329لل تبتت والمراعا بظحو  اإليكولوجيةلمدمتت ل الكليةت القيمة وما  يران، قد  (.دوا  أمريكا

ه المحتوات، ويلزي  جراء وي مين  شجيع هذ. 9(Karimzadegan et al, 2007) أمريكيت لل ك ت  ا ادو

 .والبيوة ،ااق صتدات الوطظيةما و لميش ت، الشموب كة  قييم عليم لمةتهمة المراعا ما عبل 
 
 صو  و ،المراعالموا د  دوا  الم مددة اداكتلبتد اإلقرا  سقصوأد  اع مرا    -34

القطتع وضمف  لل اسمفتض ااع تمت ات ما  ،غفر أ اض   عو ليةت  علل أس ت المراعا
كأحد  واإلقرا  به دو  المراعا  ثبتت ي  ير هذا الوضع  ا عظدمت ي مولن  .مدعةتت المراعا

كضمتسة لحيوية الظمم اإليكولوجية و س تجي  ت، والمظتصر ادعتعية لألمن ال ذائا اإلقليما، 
 .ال صحر زحف يصدحتجز كو
 

 تحسين المراعي الدروس المستفادة من مشروعات التنمية من أجل -سابعا
 

 حتول المديد من البلدان ما  قليم الشر  اددسل وامتل أمريقيت، من خالل مشت يع وبرامج -35
وضع قواعد وأسممة و جراءات ل طوير المراعا أو علل ادقل إلبطتء ، ال ظمية وعيتعتت
ذه ومن أمتلة ه .10وغير مة دامة من أعلل  لل أعفلوكتست مممم هذه ال دخالت   دهو هت.

  احة، و عتستت ادعال ، و " تتجاوالالرعتة، و ل تء الجب تت القبلية " وطينال دخالت  
، الرعوية محميتتاللملفية، و سشتء المراعا، وز اعة الشجيرات استر بذو  أو  عتدة  المراعا

لا وسقص المملومتت دو  المج مع المح  غفتلو .لةقا الحيواستتر( ي)حف  و شييد أحواض متئية
مدي لللرعتة ها الموامل الرئيةية  ةااج متعي يةااق صتدالحتلة عن الظمم اإليكولوجية للمراعا و

 . دخالت ما المراعاسجتح أي 
 

لمراعا المحلية ل ع مدامتتال ا وضمت مي ت ااما الحتات القليلة لم ي حقق الظجتح  ا و -36
مشروع ممول من الصظدو  حقق  وسس، علل عبيل المتتل،  مفا محو هذه ال دخالت.ما المحلية 

 كز علل  مزيز قد ات مجموعة ال ظمية  ثحيما  دا ة المراعا  تسجتحالدولا لل ظمية الز اعية 
وأد  س ج ممتثل  لل  لريفية.وممتلجة قضتيت  دا ة المراعا ما  طت  س ج كلا لل ظمية ا ،الز اعية

 .سجتح حتات  متوسيتت المراعا ما الم رب

 

                                                      
7 i12557e.pdf-http://www.fao.org/3/a. FAO. 2011 
8 valuation.Tunisia.pdf-www.teebweb.org/media/2013/10/Economic 
9 https://ijer.ut.ac.ir/article_137_05a406852c974d0bb55d6eb1e8e6bc2a.pdf 

اعدد را يجيتت للميددت ات المدعةددية إلدا ة المراعددا مددا  قلدديم  .2001، الدددولا لل ظميددة الز اعيددة لصددظدو ا 10

 تتو قة أعددت للمدد مر الددولا الممظدا بميدت ات الةيتعد .الشر  اددسل وامتل أمريقيت:  جربة الصظدو 

 ، الحمتمتت،  وسس2001 /آيت متيو 11  لل 7 المدعةية إلدا ة المراعا ما المظتطق الجتمة منالميت ات و
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وما اد دن، حققت المبتد ة الرائدة إلحيتء سمتي الحمل ال قليدي سجتحت ملحوظت ما  دا ة  -37
اد اضا  حوكمةالمراعا من خالل  أمين الحقو  والحصول علل حيتزة اد اضا و حةين 

 .وليد الدخل و شجيع المشت كة الظشطة للمرأةوالموا د الطبيمية و مزيز  
 

 وطنيا المستدامة وااللتزامات المحددة التنميةنحو تحقيق أهداف  -ثامنا
 

المراعا الم دهو ة ما  قليم الشر  اددسل وامتل أمريقيت ا  بتطت مبتارا   صالح ير ب   -38
مكتمحة ال صحر، " ي يظص علل( الذ3-15من أهدا  ال ظمية المة دامة ) 15 من ال د  3بتل تية 

و رميم اد اضا وال ربة الم دهو ة، بمت ما ذلك اد اضا الم ضر ة من ال صحر والجفت  
  ".2030والفيضتستت، والةما  لل  حقيق عتلم  ختل  من ظتهرة  دهو  اد اضا، بحلول عتي 

 
 دهو  اد اضا ر أثد يحيظطقة حتليت ما عملية  حديد هد   و شت ك بلدان عديدة ما الم -39

  إلصالحويجري وضع أهدا  وطظية  من أهدا  ال ظمية المة دامة. 3-15  د ما  طت  ال
و دهو  اد اضا وال صحر، وعي م  صدهت  و/أو لممتلجة الرعا الجتئر  اضا الرعاأالمراعا/

را أثر  دهو  اد اضا. وهذا يبمث أمال كبي يد حديد هد   حيواإلبالغ عظ ت ما  طت  عملية 
  .اإلقليمما ب ت ظمر ب ت  لل المراعا و دا  حداث سقلة سوعية ما الطريقة ال ا يُ إل
 

مجتل أهدامت واضحة لل تبتت ما  توما حين أن المديد من البلدان ما المظطقة حدد -40
ا فت  بت يس بشأن   ير  ما  طت ما مةتهمت  ت المحددة وطظيت    ير المظتخ ال مفيف من آثت 

ويمز  ذلك ما ممممه  لل  ن أيت مظ ت لم يد ل المراعا ما أهدا  ال مفيف من آثت ه.تخ، مإالمظ
 .البيتستت المة ظدة  لل اددلة بشأن  مكتسيتت  مزين الكربون ما المراعا سقص

 
 لل القضتيت الم صلة بإدا ة  توطظيالمحددة  وأات ت بمض البلدان مبتارة ما مةتهمت  ت -41

وما حتات أخر  عظدمت يشت   لل مكتمحة ال صحر واإلدا ة  . ت لل كيفالمراعا ما  طت  أهدام
المة دامة لأل اضا، يمكن أن يكون مف ومت أن ذلك عي ضمن، بطريقة أو بأخر ،  جراءات 

 .لحمتية و دا ة المراعا
 

 استنتاج -تاسعا
 
يم الشر  اددسدل لفوائد ااج متعية وااق صتدية والبيوية للمراعا ما  قلا يشكل  حةين م م -42

بقدتء  ديح اإل، ويو ملو أهمي ده أمضل ب قدير يحمل قطتع المراعاكا وامتل أمريقيت ارطت أعتعيت ل
 .و حةيظ ت مةتهمت ه الم مددةعلل 

 
دولويتت الوطظية للبلدان  وثيدق ادهميدة ا صدا ة  للقضتيت  دا ة المراعا  لزي دمع ةوعي  -43

 جملة ويشمل ذلك .مجموعة الةلع والمدمتت ال ا  قدم ت د قيمة حديااق صتدية للمراعا من خالل 
مددرص الممددل )علددل طددول    يوددةمددا  حقيددق ادمددن ال ددذائا وويددة  وثيددق مةددتهمة الرع مظ ددتأمددو  

الكربددون؛ وأهميددة المراعددا للحيددتة  اح جددتزدو  المراعددا مددا وعالعددل قيمددة التددروة الحيواسيددة(؛ 
أهميدة المراعدا مدا الةديتحة البيويدة ولظبت تت المشبية والطبيدة؛ البرية، وحفظ ال ظوع البيولوجا، وا

لمحتصديل الملفيددة والمحتصديل ذات ادهميددة اجيظددتت ت لوال رميده؛ وأهميددة المراعدا بتع بت هددت بظوكد
 .المتلمية

 
 نقاط مطروحة للنظر فيها  -عاشرا

 
 قد  رغ  ال يوة ما دعوة البلدان  لل القيتي بمت يلا: -44
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  وأطر  شريمية  دعم ااع را  بدتلحقو  المرميدة لمةد مدما المراعدا مدا وضع عيتعتت

اد اضددا، و مزيددز  جددراءا  م الجمتعيددة مددا  دا ة مددوا د المراعددا و مزيددز مدعةددت  م 
 .المج ممية

 الةدلع والمددمتت ال دا  قددم ت المراعدا، مدن خدالل  حديدد قيمدة جراء د اعتت و قييمتت ل 
 ذائا، والحد من الفقر، والحد من ال جدرة الريفيدة، وحفدظ مةتهم  ت ما ادمن ال أمو  مظ ت

مدا هدذا  ادغذيدة والز اعدة مظممدةوجا، واح جتز الكربون، وطلد  دعدم مدن ال ظوع البيول
 .الصدد

 ظميددة قضددتيت  دا ة المراعددا مددا ادولويددتت اإلسمتئيددة الوطظيددة ووضددع دمددتل مددا لظمددر ا  
وطظية ل حقيق أهدا  ال ظمية المة دامة، وا عديمت المراعا ما صميم البرامج/اإلجراءات ال

لوقددف  دددهو  اد اضددا ومكتمحددة ال صددحر   حييددد أثددر  دددهو  اد اضددا مددا  طددت  عمليددة
 .  دهو  اد اضا  حييد أثرو حقيق 

 
 القيتي بمت يلا: ادغذية والز اعة قد  رغ  ال يوة ما أن  طل   لل مظممةو -45
 

  ت علل  صد المراعااللمراعا و مزيز قد  ةقمما وضع  مريف مةتعدة البلدان  . 
  واعددمة دعددم الج ددود القطريددة الراميددة  لددل وقددف  دددهو  المراعددا مددن خددالل  ظفيددذ بددرامج

  .المراعا بمشت كة كتملة من المج ممتت المحلية الظطت  اع متدة


