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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املراعي والرعي واقرتاح ختصيص: 4-4البند 
 سنة دولية للمراعي والرعاة

 

 مالحظات متهيدية
 
تدعم املراعي وأنشـــــــطة الرعي ســـــــبل كســـــــب العيش واألمن الغذائي للماليني من البشـــــــر يف حني تقدم خدمات  

عترب املراعي من بني أقســـى بيئات اإلنتاج إذ وتُ  .ذلك أن نصـــف مســـاحة األرض تقريًبا مصـــنفة كمراعٍ  ة،على الطبيعقائمة 
وتعتمد النظم الرعوية على  أن معظمها يقع يف األراضـــي اجلافة أو اجلبال الشـــديدة االحندار غري املناســـبة إلنتاج احملاصـــيل.

ويف العديد من البلدان، يوّلد الرعي الكثري   وعربها.ص ضـــــــمن حدود البلد املعّني احلركة املومسية لتنقل احليوا�ت واألشـــــــخا
  .من فرص العمل ويساهم يف الناتج احمللي اإلمجايل الوطين

 
 عظيمة على املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. قدرةوتتمتع املراعي وأنشطة الرعي السليمة واملنتجة مب 

مبـا يف ذلـك تـدوير املغــذ�ت ونثر البــذور واحتجــاز الكربون وصـــــــــــــــون التنوع البيولوجي  ،النظــام البيئيفهي توفر خـدمـات 
من أهداف التنمية املســــــــــــتدامة. وتنتج  15و 13يف حتقيق اهلدفني  مســــــــــــامهةً وتعرية الرتبة واحلماية من احلرائق يف الغاابت، 

) 1النظم الرعوية القليلة املدخالت والقائمة على الطبيعة األغذية احليوانية املصـــــدر اليت تســـــاهم يف احلد من الفقر (اهلدف 
 . )2واجلوع (اهلدف 

 
األراضـــــــــــــــي، وحقوق ويواجه الرعاة واملراعي مجلًة من التحد�ت والتهديدات، وتزايد التقلبات املناخية وتدهور  

عن حمدودية فرص الوصــــول إىل األســــواق والتعليم واخلدمات   اســــتخدام األراضــــي فضــــالً حيازة األراضــــي غري املأمونة وتغّري 
وقد تؤدي هذه العوامل إىل نشـــوب الصـــراعات وتعطيل القدرة على التنقل وعلى الوصـــول إىل األراضـــي واملياه،  الصـــحية.

وتؤدي معاجلة هذه التحد�ت إىل حتسني الوصول  ليت تعىن إبدارة القطعان واملناظر الطبيعية.وتراجع أعداد القوى العاملة ا
) وز�دة االهتمام ابحتياجات الرعاة من النســـــــــــــــوة 3) واخلدمات الصـــــــــــــــحية (اهلدف 4إىل التعليم وفرص التعلم (اهلدف 

 .)16)، وتعزيز السالم املستدام (اهلدف 5واملسنني والشباب يف األر�ف (اهلدف 
 
وتعمل منظمة األغذية والزراعة على اإلدارة املســتدامة للمراعي واحلوكمة وتوليد البيا�ت واملعارف، ومتكني الرعاة  

من اختاذ مبادرات للدعوة يف جمال الســــــــياســــــــات، والوقاية من حاالت الطوارئ واالســــــــتجابة هلا، ودعم اآلليات احلكومية 
 .دولية مبا يكفل حقوق حيازة األراضي للرعاة وتنسيق شؤون صحة احليوانال
 
وقــد أظهرت القرارات واملقررات اليت اعتمــدهتــا وكــاالت األمم املتحــدة مثــل مجعيــة األمم املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة  

ر، التزامها ابإلدارة املســــــــــــتدامة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونســــــــــــكو) واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــــــــــــح
 للمراعي وابلرعاة.
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وبغية تعميم عمل املنظمة بشــــــــــأن املراعي والرعي وتنســــــــــيقه على حنو أفضــــــــــل، جرى اقرتاح ثالثة جماالت  
  للعمل، هي:

 
  ؛توليد البيا�ت واملعارف ووضع بروتوكوالت للرصد )1(
 ؛العرفية ونظم املعرفةقدرة على التنقل واملؤسسات الودعم النظم الرعوية و  )2(
واإلدماج االجتماعي  ،وتعزيز التمثيل واملشــاركة الفعالني للرعاة يف عمليات صــنع الســياســات وصــنع القرار )3(

 واالقتصادي للشباب والنساء وتنمية القدرات

 
 2026ام واعرتاًفا بدور املراعي والرعي، تقرتح حكومة منغوليا االحتفال ابلســـــــــــــــنة الدولية للمراعي والرعاة يف ع 

مع تعزيز االبتكار ألجل حتقيق االســـــــــتدامة واحلد  ،لز�دة الوعي ابلقيم الطبيعية والثقافية املتصـــــــــورة للمراعي والنظم الرعوية
 .االستثمار يف النظم الرعوية ومعاجلة تدهور املراعي وذلك عربمن الفقر، 

 
 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: وإنّ  
 

األغذية والزراعة تعميم مســـــــألة املراعي والرعي لضـــــــمان النظر فيها بصـــــــورة منهجية يف الطلب من منظمة  •
  ؛براجمها الفنية وبراجمها املتعلقة ابلسياسات

والنظر يف االقرتاح الذي تقدمت به حكومة منغوليا، ودعوة األعضـــــاء اآلخرين إىل دعم ختصـــــيص ســـــنة  •
 ؛جيه واختاذ إجراءات املتابعة حسب االقتضاء، وتوفري التو 2026دولية للمراعي والرعاة يف عام 

وتنقيحه عند املقتضـــــى  ،ســـــنًة دولية للمراعي والرعاة 2026عتبار عام ابواســـــتعراض مشـــــروع قرار املؤمتر  •
ورفعه إىل الدورة اخلامســــــة والســــــتني بعد املائة للمجلس من أجل النظر فيه، واعتماده من قبل املؤمتر يف 

 .دورته الثانية واألربعني
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