
ROPEN-MAROOBÈ

دليل توجيهي

حوكمة  لتحسني  دليل 

األرايض  حيازة  نظم 

الرعوية يف النيجر

أداة لتعزيز
حوكمة
 األرايض



2

إدارة املوارد الرعوية

دليل لتحسني حوكمة نظم حيازة األرايض الرعوية يف النيجر

ــل  ــتي عم ــرة ورش ــّور مث ــل املص ــذا الدلي ــّد ه يُع

بشــأن تعزيــز قــدرات اللجــان اإلقليميــة املعنيــة 

 110 )االنتجــاع(، حرضهــا  الرعــوي  بالرتحــال 

مشــاركني )مــن الرعاة/مــريب املاشــية، وممثــي 

ورؤســاء  اإلقليميــة،  واملجالــس  املحافظــات، 

والزعــاء  البلديــات،  ورؤســاء  املقاطعــات، 

اإلقليميــة  الفنيــة  والخدمــات  التقليديــني، 

ــة  ــدين، إضاف ــع امل ــات املجتم ــة، ومنظ واإلداري

إىل ممثــي املشــاريع واملنظــات غــر الحكوميــة 

عــى الصعيــد اإلقليمــي(. وٌعقــدت ورشــتا العمــل 

هاتــان عــى التــوايل يومــي 9 و10 ســبتمرب/أيلول 

2019، يف دوســو، ويومــي 13 و14 ســبتمرب/أيلول 

2019 يف تاهــوا، النيجــر. ومكّنــت تلــك اللقــاءات 

ــى  ــرّف ع ــن التع ــاركة م ــة املش ــات الفاعل الجه

ــة  ــأن الحوكم ــة بش ــة الطوعي ــوط التوجيهي الخط

األســاك  ومصايــد  األرايض  لحيــازة  املســؤولة 

الوطنــي  الغــذايئ  األمــن  ســياق  والغابــات يف 

)الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة(، والدليــل الفنــي 

لتحســني حوكمــة األرايض الرعويــة. كــا أنهــا 

كانــت فرصــة لتحليــل الحوكمــة املحليــة لــأرايض 

ــني. ــنّي الدولي ــن الصك ــتخدام هذي ــة باس الرعوي

دراسة حالة: تجربة تأمني املساحات الرعوية يف 

قرية سابونغيدا )منطقة تاهوا(

ما هو الدليل الفني لتحسني حوكمة 

األرايض الرعوية؟

* أُعّد هذا املنشور بفضل دعم من قبل الوكالتني 

السويرسية واإلسبانية للتعاون.

ازدادت املسألة املتمثلة يف زراعة األرايض الرعوية وسّد املمرات خطورًة يف 

منطقة سابونغيدا الريفية )منطقة تاهوا(، عىل الرغم من سعي سلطات 

البلدية إىل فرض احرتام القانون يف هذا الشأن.

ووفًقا لرئيس هذه البلدية، فقد أُجيل األشخاص الذين أتوا تلك األعامل من 

تلك األماكن ألكرث من أربع مرات، ولكن من دون جدوى. فاضطرت سلطات 

البلدية إىل تغيري نهجها عن طريق إرشاك السلطات العرفية من أجل تنظيم 

حمالت للتوعية وإلقناع السكان. واليوم، بفضل هذا النهج، أصبحت جميع 

الجهات الفاعلة محاطة علاًم بوضع مختلف األرايض، وهي تساهم يف 

تأمينها. ومن خالل تحليل تلك الحاالت وفًقا للخطوط التوجيهية الطوعية، 

ياُلحظ أن سلطات البلدية مل تتمّكن من حامية املناطق الرعوية إالّ من خالل 

تبّني مبادئ التشاور واملشاركة وإرشاك السلطات العرفية.

يقّدم هذا الدليل حجًجا لتأمني النظم 
الرعوية وتحسني حوكمة األرايض 
الرعوية. ويقّدم توجيهات عملية 
ومجاالت للعمل من أجل تحسني 

حوكمة األرايض الرعوية. وهو يستند 
إىل الخطوط التوجيهية الطوعية التي 
اعتمدتها لجنة األمن الغذايئ العاملي 

يف عام 2012 والتي أصبحت منذ ذلك 
الحني نافذة يف أكرث من 50 بلًدا، مبا 

فيها النيجر.
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مبادئ تنفيذ حوكمة نظم حيازة األرايض وفًقا 

للخطوط التوجيهية الطوعية

احرتام كرامة 

اإلنسان

العدالة واإلنصاف 
واملساواة بني 

الجنسني

التشاور 

واملشاركة

الشفافية

التحسني

املستمر

عدم

التمييز

 نهج شامل 

ومستدام 

سيادة

القانون

التحيّل بروح 

املسؤولية
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املشاكل الرئيسية يف ما يخص حوكمة املوارد الرعوية

أحد صغار الرعاة

االستمالك الخاص والحرصي لسبل الوصول إىل املوارد الطبيعية 
يعد االستمالك الخاص والحرصي من املسائل الحرجة بالنسبة إىل حوكمة املوارد الرعوية يف بعض مناطق النيجر، وال سيام املساحات الرعوية، 

حيث يقوم املشغلون ذوو اإلمكانيات االقتصادية الكبرية بتطويق مساحات غنية باملراعي ومنع اآلخرين من الوصول إليها لرعي حيواناتهم.

األثرياء ذوو اإلمكانيات االقتصادية يبنون آباًرا رعوية ومينعون الرعاة اآلخرين من الوصول إليها.

إدارة املوارد الرعوية

دليل لتحسني حوكمة نظم حيازة األرايض الرعوية يف النيجر
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زرع املساحات الرعوية

 1- األنشطة الزراعية يف املمرات

 2- األنشطة الزراعية يف املراعي

تشهد املناطق الزراعية الرعوية واملناطق الرعوية نسبة متزايدة من األنشطة الزراعية ضمن مساحات مخصصة لرعي الحيوانات. وبالتايل، فقد 

أصبح من الشائع رؤية حقول زراعية يف قلب ممر أو مساحة رعوية مغلقة.

أداة لتعزيز
حوكمة
 األرايض
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إدارة املوارد الرعوية

دليل لتحسني حوكمة نظم حيازة األرايض الرعوية يف النيجر

مزارع راعٍ

املنازعات التي تنشب بني 

املزارعني والرعاة

لكنها قد تتوسع لتشمل أعضاء آخرين من الجامعات املحلية 
يف حال عدم حلها واحتوائها.

إن املنازعات التي تنشب بني املزارعني والرعاة 

هي نتيجة القضايا اإلشكالية التي ذُكرت 

أعاله. ويف النيجر، تهدد هذه املنازعات السلم 

االجتامعي والتامسك بني الجامعات املحلية، ال 

سيام املزارعني والرعاة.

تبدأ املنازعة دامئًا بني شخصني، املزارع والراعي.
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أداة لتعزيز
حوكمة
 األرايض

السياق املؤسيس

إن قضايا التمييز وعدم احرتام حقوق الرعاة وضعف متثيلهم يف 

املؤسسات ويف عمليات اتخاذ القرارات )لجان األرايض، وخطط التنمية 

املجتمعية، واالجتامعات املحلية مع رئيس املقاطعة، وغري ذلك(، ال تزال 

حقائق ملموسة، عىل الرغم من الجهود املستمرة التي تُبذل لتحسني 

السياق املؤسيس يف النيجر. فعىل سبيل املثال، تُظهر الصور أدناه غياب 

الراعي عن االجتامعات املعقودة بحسب األمناط التشاورية الثالثة.

اجتامع شيوخ القرية

قرص الزعيم التقليدي لقاء عىل مستوى اإلدارة املحلية
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إدارة املوارد الرعوية

دليل لتحسني حوكمة نظم حيازة األرايض الرعوية يف النيجر

حلول لتسوية املنازعات

ومنع نشوبها 

 مجال العمل
يستند الدليل الفني لتحسني حوكمة األرايض الرعوية 

إىل الخطوط التوجيهية الطوعية. ويقّدم حجًجا 
وتوجيهات عملية ومجاالت للعمل لتأمني النظم 

الرعوية وتحسني حوكمة األرايض الرعوية.

تحديد إطار معياري
يسمح هذا اإلطار املعياري للجهات الفاعلة بتقييم 

مدى اتساق العملية، وفًقا للمبادئ التي يحددها. وقد 
تكون املبادئ دولية أو وطنية أو حتى املبادئ التي 

تسّنها الخطوط التوجيهية الطوعية.

التمثيل الفّعال
ميكن أن يكون متثيل الرعاة وصفيًا )من تلقاء أنفسهم(، 

أو مفّوًضا )بواسطة منظمة غري حكومية أو منظمة 
من منظامت املجتمع املدين(، أو موضوعيًا )بواسطة 

املسؤولني املنتخبني، والنواب، ورؤساء البلديات، وما إىل 
ذلك(. 

يستند الدليل الفني لتحسني حوكمة األرايض الرعوية إىل 
الخطوط التوجيهية الطوعية. ويقّدم حجًجا وتوجيهات 
عملية ومجاالت للعمل لتأمني النظم الرعوية وتحسني 

حوكمة األرايض الرعوية.
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راعي

راعي

راعي

أداة لتعزيز
حوكمة
 األرايض

اجتامع لشيوخ القرية 

مبشاركة الرعاة 

املشاركة النشطة للرعاة خالل 

اجتامعات شيوخ القرية

مسؤول يف منظمة غري 

حكومية يقود جلسة توعية 

بشأن إدماج الرعاة.

مسؤول محيل منتخب يف 

جلسة توعية بشأن أهمية 

تربية املاشية.

راعي
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الخطوة 2: اجتامع إلبالغ الرعاة بنتائج اللقاء الجامعي

ممثل الرعاة رئيس البلدية

املساءلة
تشري املساءلة إىل مرشوعية املمثلني وشفافيتهم ومقبوليتهم.

الخطوة 1: اجتامع البلدية مبشاركة ممثل عن الرعاة
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مجال العمل 
ضامن املشاركة املفتوحة والعادلة والشفافة يف املشاورات واملفاوضات

الهدف من هذا املجال هو ضامن املشاركة املفتوحة للجميع يف إطار 

الرعي. عىل سبيل املثال، يف عملية تعيني حدود املمرات:

الخطوة 1

تقديم الطلب إىل الهيئة املعنية باألرايض بواسطة لجنة مكونة من 

جميع ممثيل أفراد الجامعات املحلية

الخطوة 2

تحديد املساحة الرعوية

الخطوة 3

تزويد السكان باملعلومات وتوعيتهم )املزارعون والرعاة وغريهم(

الخطوة 4

اإلجراءات العملية لرسم حدود املساحة الرعوية
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إدارة املوارد الرعوية

دليل لتحسني حوكمة نظم حيازة األرايض الرعوية يف النيجر

الزعيم التقليدي

راعمزارع

مجال العمل

إحياء دور املؤسسات العرفية

تجنب املنازعات وحلّها.

تشري املساءلة إىل مرشوعية املمثلني وشفافيتهم ومقبوليتهم.

إن وجود منازعات بني مستخدمي املوارد الرعوية هو واقع ملموس يف 

النيجر. وللتغلب عليه وحلّه، يقّدم الدليل عدًدا من الحلول. وترد يف ما 

ييل الحلول األكرث صلًة بالوضع يف النيجر:

منازعة بني مزارع وراع

مصالحة بحضور الزعيم التقليدي
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أداة لتعزيز
حوكمة
 األرايض

تعزيز إدارة البيئة واستدامتها

االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية )التجدد الطبيعي املدعوم، تجنب الرعي الجائر(

التشجري

أنشطة صون الرتبة واستصالحها
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إدارة املوارد الرعوية

دليل لتحسني حوكمة نظم حيازة األرايض الرعوية يف النيجر

مزارعون

رعاة

تعزيز التاسك االجتاعي والعالقات االجتاعية الجيدة 
بغرض تعزيز التامسك االجتامعي، تقرتح الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن حوكمة املوارد الرعوية، تشجيع التواصل والحوار والتفاعالت األخرى من 

أجل املساعدة يف توطيد أوارص التعايش بني الجامعات املحلية.

زيارة لرعاة إىل مزارعني باسم األخّوة والصداقة.

لقاء لتبادل اآلراء بني الرعاة واملزارعني.
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لح

مصادر للمعلومات بشأن األطر الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بحيازة األرايضامل

املراجع الوطنية

املراجع اإلقليمية

املراجع الدولية

قد تكون املطبوعات التالية مفيدة وميكن االطاّلع عليها ملزيد من املعلومات.

1 املرسوم رقم 93-015 املؤرخ 2 مارس/آذار 1993 بشأن الخطوط التوجيهية للقانون الريفي.

2 املرسوم رقم 2010-029 املؤرخ 20 مايو/أيار 2010 بشأن الرعي.

1 القرار رقم A/DEC/5/10/98 بشأن تنظيم الرتحال الرعوي بني الدول األعضاء يف الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا: 

مجاالت التطبيق: جميع بلدان الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

http://www. .2017 ،1 األدلة الفنية لحوكمة الحيازة. رقم 6. تحسني حوكمة األرايض الرعوية، منظمة األغذية والزراعة، روما

. fao.org/tenure/resources/results/card/ar/c/7338ae11-300d-45c0-907d-fb2c677c4ce2

2 الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني، روما، 2012.
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أداة لتعزيز حوكمة األرايض املحلية

دليل توجيهي

دليل لتحسني حوكمة نظم 

حيازة األرايض الرعوية يف 

النيجر
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