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 املؤمتر 

 الدورة الثانية واألربعون 

2021 

 السنة الدولية للمراعي والرعاة
 )مشروع القرار( 

 
 مقتبس من تقرير الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس

 ( 2020ديسمرب/ كانون األول  4 - نوفمرب/ تشرين الثاين  30)
 

إّن اجمللس، إذ ذّكر ابملعايري الواردة يف سيييةاسييية املنظمة املتعلقة لعالن السييينوا  الدولةة واال تلال وا، على  و   -19
(، وقرار اجمللس االقتصييييييييييييييياد  واال تميياع  2012مييا اعتمييدل اجمللس يف دورتييب الرابعيية واألربعني بعييد املييائيية )يونةو/  يران  

 ما يل : أقرّ اال  الذكرى السنوية، بشأن السنوا  الدولةة وا تل 1980/67
مشيييييييييروع قرار املقدر الذ  قّدمتب عنة ال راعة يف دورةا السيييييييييابعة والعشيييييييييرين بشيييييييييأن ا تلال منظومة األم   )أ(

 وذا التقرير؛ ]...[ املرفق )دال(على النحو الوارد يف  2026املتحدة بسنة دولةة للمراع  والرعاة" يف عام 
 
 2021القرار ../

 الدولية للمراعي والرعاة السنة 
 إّن املؤمتر

أبن الرع  هو مصييييييييييييدر كسييييييييييييب عةت دينامةك  واوي ويرتبة بتنوع الن ظ  اّيكولو ةة والثقافا  وا ّو     إذ يسلللللللللل 
 واملعارف التقلةدية واخلربا  التارخيةة القائمة على التعايت مع الطبةعة؛

ة  ةوية للمسيييا ة يف النمو االقتصييياد  وسيييبل العةت القادرة على أن املراع  السيييلةمة تكتسييي  أب ة من جديد وإذ يؤكد
 الصمود والتنمةة املستدامة للرع ؛

أن عدًدا كبريًا من الرعاة يف العامل يعةشييييييييييون يف املراع  وأن الرع  مياري على الصييييييييييعةد العامل  أب ييييييييييكال كثرية   وإذ يدرك
 خمتللة؛
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ب األرض يصييييييين  على أنب مراعذ وأن هذل املناطق تعاين من أن أكثر من نصييييييي  مسيييييييا ة األرا ييييييي  على و  وإذ يالحظ
 التصحر الشديد، مبا يف ذلك يف البلدان ذا  مسا ة كبرية من األرا   اعافة؛

بقرار اعمعةة العامة لألم  املتحدة الذ  يعلن إقامة عقد األم  املتحدة لل راعة األسيييييييرية وقرار اعمعةة العامة لألم    وإذ يذّكر 
 ذ  يعلن إقامة عقد األم  املتحدة ّصالح النظام اّيكولو   واحلا ة إىل دع  الرعاة واّدارة املستدامة للمراع ؛املتحدة ال 

بضييييييييييييييرورة تكثة  وترية اعرود املبيذولية ب رض اقةق اسييييييييييييييتيدامية املراع  والرع  ب ةية إ يدا    ري ملحو  يف  وإذ يعرتف
 إعمال أهداف التنمةة املستدامة؛

أبن املراع  والرع  قيد عيانين من "إ يال طلة " يف العيدييد من البليدان وه  توا يب  يالةًيا ايد   ملحية وخمتللية    وإذ يقرّ 
 يف خمتل  أ اء العامل؛

بضييييييرورة  مني احلماية القانونةة للموارد الطبةعةة من أ ل إدارة مناطق الرع  واحلةاة الربية ومصييييييادر املةال و ركة    وإذ يذكر
طر والقدرة على الصيييييمود، ولتمكني الرعاة وا ةلا  العامة ذا  الصيييييلة من الت طةة السيييييت دام األرا ييييي  املا يييييةة وامل ا

 وإدارة النظ  اّيكولو ةة؛
ا اقتصياديًة منصيلًة وأن   وإذ يشلد  ا على أن سيالسيل القةمة الرعوية املطّورة على  و  ّةد والعادلة ميكن أن توفر فرصيً أيضيً

 ى خمتل  اجملموعا ؛تضع  ًدا لللقر املدقع لد
أبن منظمة األغذية وال راعة قد سييييييييييييعن منذ وقن طويل إىل دع  اسييييييييييييتدامة املراع  والرعاة من  الل ني ر     وإذ يسلللللللللل 

 وجماال  موا ةعةة خمتللة؛
ا  ابملسا ا  الكبرية اليت تقدمرا األوساط العلمةة واملنظما  غري احلكومةة وااادا  الرعاة وغريها من اعر  وإذ يعرتف

 اللاعلة املعنةة يف اجملتمع املدين؛ مبا يف ذلك الن ر  االبتكارية لتحقةق االستدامة؛
كذلك أب ةة اسييتدامة املراع  والرع  ابلنسييبة إىل عدة برام  فرعةة وجماال  موا ييةعةة لألم  املتحدة، مبا فةرا    وإذ يعرتف

حة التصييحر، والصييندود الدوي للتنمةة ال راعةة، ويعهف هرودها  برانم  األم  املتحدة للبةلة، واتلاقةة األم  املتحدة ملكاف
 التعاونةة مع الشركاء احلكومةني الدولةني والقطاع اخلاص واجملتمع املدين؛

على أن تكالة  إ ةاء السييينة الدولةة للمراع  والرعاة ومشييياركة منظمة األغذية وال راعة سيييتمّول من موارد من   وإذ يشللّد 
  سةت  اديدها ال ًقا؛ ارج املة انةة  
 أن الدول األعضاء قد قامن بعملذ كبريذ يف جمال املراع  والرع ؛ وإذ يالحظ
الدول األعضييياء على مواصيييلة بناء قدرا  قطاع الثروة احلةوانةة الرعوية ومواصيييلة أو ث دة االسيييتثمارا  املسيييقولة  وإذ حيثّ 

ة لألرا يييييي ، واسييييييني و/أو إصييييييالح النظ  اّيكولو ةة، وتةسييييييري  يف هذا القطاع، مبا يف ذلك ممارسييييييا  اّدارة املسييييييتدام
الوصيييييول إىل األسيييييواد، وتع ي  سيييييالمة الثروة احلةوانةة وتربةترا، وتع ي   دما  اّر ييييياد يف جمال الثروة احلةوانةة، من أ ل 

 تع ي ل؛اسني اّنتا ةة، واّسرام يف  لض انبعااث  غاثا  الدفةلة، واحللا  على التنوع البةولو   و 
إىل امليدير العيام إ يالية هيذا القرار إىل أمني عيام األم  املتحيدة لك  تنظر فةيب اعمعةية العيامية لألم  املتحيدة  يطلل 
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