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 املقدمة - أّوًال 

أقّرت جلنة الزراعة (اللجنة) يف دورهتا الســـــــــــــابعة والعشـــــــــــــرين ابلدور احلاســـــــــــــم للمراعي والرعي يف املســـــــــــــامهة يف  -1
ولوجي، إىل توفري خدمات النظام اإليك الوطنية ودعم سـبل العيش واألمن الغذائي ملاليني األشـخاص، إضـافةً  االقتصـادات

 يف األراضي القاحلة وشبه القاحلة ويف املناطق اجلبلية. خاصةً 

تدامة، حتقيق أهداف التنمية املســــــيف  لحوظموأقّرت اللجنة كذلك بقدرة املراعي والرعي على املســــــامهة بشــــــكل  -2
(احلياة يف الّرب) والفرص اليت  15(القضـــاء التام على اجلوع)، واهلدف  2(القضـــاء على الفقر) واهلدف  1ســـيما اهلدف  وال

ا وأقّرت اللجنة  تتيحها الزدهار املناطق الريفية. ابلتحد�ت العديدة اليت يواجهها الرعاة واملراعي على غرار تدهور أيضــــــــــــــً
ة وطلبت من املنظمة تعميم عملها يف جمال املراعي والرعي حرًصا على مراعاهتا بصورة منهجياألراضي وأتثريات تغري املناخ 

 1يف براجمها الفنية واملتعلقة ابلسياسات.

ويهدف تعميم عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن املراعي والرعي إىل بناء رؤية املنظمة لسد الفجوة يف البيا�ت  -3
ويتيح ذلك حتســــــــــــــني التنســــــــــــــيق بني الوحدات واملكاتب الفنية  العيش الرعوية واملراعي.ســــــــــــــبل  علىوتقييم أثر تدخالهتا 

 .على حنو أفضل دعم األعضاءواملكاتب امليدانية للمنظمة، وابلتايل 

 هم دعم املراعي الســـــــــــليمة واملنتجة والرعي املســـــــــــتدام ضـــــــــــمن اإلطار االســـــــــــرتاتيجي للمنظمة للفرتةاويســـــــــــ -4
متّثل و  2إنتاج أفضـــــــل، وتغذية أفضـــــــل، وبيئة أفضـــــــل، وحياة أفضـــــــل. أي ، يف حتقيق الفضـــــــائل األربع2022-2031

أساسية لتعزيز  واملعالعوامل املسّرعة املشرتكة بني القطاعات أي البيا�ت والتكنولوجيا واالبتكار والعناصر املكّملة، 
 هذه املسامهة.

 اإلجراءات الرامية إىل تعميم الرعي واملراعي - اثنًيا
 األغذية والزراعةيف عمل منظمة 

دعم اجملتمعات الرعوية مبوازاة فهًما متجدًدا للنظم الرعوية  2021يف عام  3توفّر وثيقة مرجعية أصــــــــــــــدرهتا املنظمة -5
 :اآليتمها ك وتعرض هذه الوثيقة رسالتني رئيسيتني اثنتني والنظم اإليكولوجية للمراعي ووضع السياسات ذات الصلة.

 
ات الزمنيـة واملكـانيـة للموارد ف مع التغريّ وهي تتكيّ  الزراعيـة اليت تعمـل مع الطبيعـة.النظم الرعويـة هي رمز للنظم  •

 القطعان.شكيل ي أو تات مرنة مثل انتقال املواشمن خالل اسرتاتيجي

الثروة  والتحليل االقتصــــــادي إلنتاج النمذجة التقليديةعدم مالءمة لنظم الرعوية بســــــبب ســــــاد ســــــوء فهم للطاملا  •
 يوانية.حلا

                                                      
 C 2021/21 يف الوثيقة 103و 102الفقراتن   1
 ].2022 الثاينيناير/ كانون  14[ورد ذكره يف  [النسخة اإللكرتونية]. 2031-2022للفرتة  اإلطار االسرتاتيجي .2021 منظمة األغذية والزراعة.  2

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf 
(متاح أيًضا  روما. . شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان.185املطبوع رقم   Making variability work –Pastoralism.2021 منظمة األغذية والزراعة.  3

 https://doi.org/10.4060/cb5855en على الرابط التايل:

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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تند إىل التعّلم تســــــــــــــتفكري عملية معنية ابلرعي اتبعة للمنظمة على  بني اإلدارات عمل مشــــــــــــــرتكةز جمموعة وتركّ  -6
، احلراجةو مثل املناخ، واألراضـــــــــــي، والزراعة،  متنوعة على مواضـــــــــــيعكل منها   زركّ ياليت  العمل فرقبني ومشـــــــــــرتكة  املتبادل

أن  ات، وعلى الطريقة اليت ميكناجملموعة على الرعي من �حية التغريّ وترّكز اجتماعات هذه  واالقتصــــــــاد، واإلحصــــــــاءات.
 جبوانب أخرى من عمل املنظمة على حنو يتخطى الرتكيز على الرعي.من خالهلا هذه األخرية رتبط ت

وتضــــع عملية التقييم خرائط 4 وقد اســــتهّلت املنظمة عملية تقييم الســــتعراض حافظات املشــــاريع يف ســــتة بلدان. -7
وتشـــــمل النواتج  ت املنظمة والتدخالت الوطنية (ابلتعاون مع مؤســـــســـــات أخرى) اليت هلا أتثري على النظم الرعوية.لتدخال

 والدروس املستفادة من عملية التقييم هذه ما يلي:
 

 ختلف أشــــــــــــــكاهلا، من نظم اإلنتاج وتوليد الدخل إىل نظمتم االعرتاف ابلنظم الرعوية يف مشــــــــــــــاريع املنظمة مبي •
، واشــيانتقال املهذه النظم من خالل إعادة أتهيل طرق  وتســعى بعض املشــاريع إىل تعزيز األراضــي.اســتصــالح 

وحتســــــني حوكمة حيازة األراضــــــي املشــــــرتكة، وربط النظم الرعوية ابألســــــواق، ومجع البيا�ت عن قدرة نظم الرعي 
 على الصمود وقيمتها.

 ات بعيدة املدى على سبل عيش الرعاة والبيئة.بع هذه املشاريع �ًجا إقليمًيا ينطوي على أتثري وتتّ  •

واملراعي  أن يساهم يف حتقيق رؤية مشرتكة للرعي تنسيق مشاريع املنظمة وأنشطتهاومن شأن وضع وحتسني آلية  •
 ضمن املنظمة.

ن أجــل ماملعــارف بشـــــــــــــــأن الرعي  وإنتــاجوتشــــــــــــــّجع املنظمــة على تكييف وتنفيــذ األدوات واخلطوط التوجيهيــة  -8
 السرتشاد هبا يف عملية وضع السياسات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني.ا

ية، واخلطوط بعة يف إعداد ميزانيات األعالف احليوانمت تكييف أداة تقييم أداء الزراعة اإليكولوجية، واملنهجية املتّ  •
ها مع مراعاة ذتتالءم مع احتياجات الرعي، وجيري تنفيي كالتوجيهية الطوعية لتحســني حوكمة حيازة األراضــي ل

 لمراعي واألراضي العشبية.لتشاركي إجراء تقييم ومت 5 انتقال املواشي.

، واســــــــــــــتــدامــة النظم الغــذائيــة الرعويــة 6ة على قــدرة النظم الرعويــة على حتييــد أثر الكربونوقــّدمــت املنظمــة أدلّــ  •
 شـــــأنبظمة بتنفيذ رؤية إقليمية وعلى املســـــتوى اإلقليمي، قامت املن ومســـــامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل الوطين.

منطقة عابرة للحدود يف غرب أفريقيا، ووثّقت هجرة الشــــباب الرعاة إىل املدن، وتعمل على وضــــع ضــــمن الرعي 
 خطوط توجيهية لتوسيع نطاق احلماية االجتماعية لتشمل اجملموعات السكانية الرعوية.

ك مع مؤســــــســــــات أخرى ملنع أزمات األمن الغذائي ابالشــــــرتا7ومت وضــــــع نظام لإلنذار املبكر متكّيف مع الرعي  •
 وتنفيذ التحويالت النقدية واألصول إىل السكان املستهدفني.

                                                      
 أفغانستان والسودان وقريغيزستان وكينيا ونيجري� واهلند.  4
: (متاح أيًضا على الرابط التايل روما. من األدلة الفنية حلوكمة احليازة.  6الدليل رقم  .حتسني حوكمة األراضي الرعوية .2016 منظمة األغذية والزراعة.  5

https://www.fao.org/3/I5771AR/i5771AR.pdf.( 
seasonal balances  M., Hiernaux, P., Lecomte, P., Ickowicz, A., Bernoux, M. & Vayssières, J. 2018. ContrastedHabibou, A. 6

in a Sahelian pastoral ecosystem result in a neutral annual carbon balance. Journal of Arid Environments, 162: 62–73. 
ورد ذكره . ]. رومامنظمة األغذية والزراعة [النسخة اإللكرتونية :يف .نظام اإلنذار املبكر التنبئي اخلاص ابلثروة احليوانية .التاريخ غري متاح .منظمة األغذية والزراعة  7

  /https://www.fao.org/land-water/water/drought/drought-portal/details/en/c/1201135. 2022يناير/ كانون الثاين  14يف 

https://www.fao.org/family-farming/detail/ar/c/462993
https://www.fao.org/family-farming/detail/ar/c/462993
https://www.fao.org/family-farming/detail/ar/c/462993
https://www.fao.org/3/I5771AR/i5771AR.pdf
https://www.fao.org/land-water/water/drought/drought-portal/details/en/c/1201135/
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وجتري املنظمة تقييًما لدور الثروة احليوانية يف إعادة أتهيل الغاابت واملراعي يف األراضي اجلافة، وال سيما دور الرعي  •
 واألشجار والنظم الزراعية احلراجية الرعوية يف األراضي اجلافة.املكثف املدمج يف إدارة وإعادة أتهيل الغاابت 

 اخلطوات املقبلة - اثلثًا

ا مـــا ال تتكيف أســــــــــــــــاليـــب البحـــث مع  -9 مـــا زالـــت البيـــا�ت واملعـــارف املتعلقـــة ابلرعي واملراعي قليلـــة، وغـــالبـــً
 السياسات الوطنية.وال تظهر األدلة العلمية املتوافرة بشأن منافعها على حنو كاٍف يف  خصوصياهتما.

 :من أجل التصدي هلذه التحد�تاختاذ اإلجراءات التالية يُقرتح و  -10
 

إنتاج بيا�ت ومعارف موثوقة عن املراعي والرعي من خالل اتباع ُ�ج تشـــــاركية لوضـــــع ســـــياســـــات قائمة على  •
 األدلة وتنفيذها.

يدانية املعنية عب واملكاتب املمع الشُــــ  تشــــارك املطبوع املرجعي الذي أعّدته املنظمة بشــــأن الرعي والرتويج له •
 يف املنظمة.

 إدراج الرعي واملراعي يف دورة مشاريع املنظمة لتحديد الثغرات ومتكني إجراءات املتابعة. •

حتســـــــــــني بروتوكوالت رصـــــــــــد املراعي ابعتبارها نظم إيكولوجية حامسة األمهية، كجزء من بر�مج عمل عقد األمم  •
 اإليكولوجية.املتحدة إلصالح النظم 

إعـــداد قـــائمـــة مرجعيـــة أبدوات املنظمـــة ومنهجيـــاهتـــا اليت تؤثر على املراعي والرعي لتحـــديـــد الثغرات وتكييف  •
 املنهجيات مع خصوصيات الرعي.

صـــــــياغة أطر الربجمة القطرية يف البلدان اليت توجد فيها أعداد كبرية من الســـــــكان  من أجلدعم املكاتب امليدانية  •
 اهتم وضمان رفاههم.الرعاة لتلبية احتياج
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