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إخالء مسؤولية
إن مضمون هذا التقرير ال يع ِبّر بالضرورة عن وجهات نظر برنامج األمم المتحدة للبيئة
ي ِ رأي ٍ
أو المنظمات ال ُمساهِمة ،أو سياساتها .ال تع ِبّر التَّسميات المستخدَمة وطرق العرض عن أ ّ
كان من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة أو المنظمات ال ُمساهِمة فيما يخصُّ الوضع القانوني ألي
ي ٍ منها ،أو ما يخصُّ تعيين حدودِها أو تخومِ ها.
بلد أو إقليم أو مدينة أو شركة أو منطقة ،أو لسُلطة أ ّ

يشجع برنامج األمم
المتحدة للبيئة على الممارسات السليمة
بيئيا ً سوا ًء على المستوى العالمي أو فيما
يخص أنشطته .وقد ُ
طبعَت هذه النسخة على ورق
ُّ
قابل إلعادة التدوير بالكامل ،وحاصل على اعتماد مجلس
المدورة بعد االستهالك،
رعاية الغابات ،و ُمنت َج من المواد
َّ
وخا ٍل من الكلور .األحبار نباتية المنشأ والطالءات قائمة
على الماء .تسعى سياسة التوزيع لدى برنامج األمم
المتحدة للبيئة إلى خفض بصمته الكربونية.

تصدير  -يُ َوقَّع من قبل المديرة التنفيذية بالنيابة جويس مسويا
عي من قِبل ماليين الناس في شتى أنحاء العالم ،وهو ينطوي على عالق ٍة وثيق ٍة بين الناس والحيوانات التي يربُّونها واألماكن الطبيعية .لكن على الرغم من
َ
يمارس َّ
الر ُ
الرعوية موجودة منذ آالف السنين ،لم يُعرف سوى القليل عنها وعن الروابط بين ما تقوم به من ممارسات ،والمراعي التي تعتمد عليها.
أن المجتمعات َّ

الرعاة والمراعي ،يبقى العديد من
ونظرا ً النتشار الثغرات في فهم ُّ
َّ
الرعاة ،ومواقع
بماهية
ق
يتعل
فيما
األسئلة معلَّقا ً دون إجابة أكيدة
ُّ
مراعيهم الطبيعية ،وكيف تؤثر سياسة استخدام األراضي على
أراضيهم ،وما هو تأثير التغيُّر المناخي على أراضيهم وأساليب
حياتهم ،وما هي أفضل الوسائل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم من
ِّ
ويعززهما.
الرعوية،
خاللها اإلدارة المستدامة للمراعي وسبل العيش َّ
أمر في منتهى
األسئلة
وال شك في أن معرفة اإلجابات عن مثل هذه
ٌ
األهمية ،ألن لتلك اإلجابات انعكاسات على السياسة الوطنية والدولية،
وبالتالي فهي تؤثر أيضا ً على أسلوب التص ّدِي للتغيُّر المناخي.
وقد كان السيد بنجامين موتامبوكاه أحد المشاركين في هذا التقرير،
عضو في شبكة رعاة شرق وجنوب أفريقيا .وهو يلفت النظر
وهو
ٌ
الرعاة وشركات التَّعدين،
بين
األراضي
على
المتصاعدة
المنافسة
إلى
ُّ
الرعوية ألجزاء من أراضيها
المجتمعات
فقدان
إلى
تؤدي
والتي
َّ
التقليدية ،مع ما يرافق ذلك من فقدانهم لخيارات التنقُّل .ومن شأن

الرعاة على استخدام المراعي والمياه
ذلك ال أن يؤثر بشدة في مقدرة ُّ
ي ٍ فحسب ،بل أن يزيد من تدهور األراضي
المتوفرة بشك ٍل موسم ّ
عيش بديلة.
سبل
عن
البحث
على
الكثيرين
والفقر ،مما يرغم
ٍ

وضع سياسا ٍ
الرعاة األكثر
ت وبرامج مناسبة من شأنها الوصول إلى ُّ
ي ِ أكثر مراعاة ً
اقتصاد
نظام
بناء
في
دورهم
وتعزيز
بُعدا ً وترحاالً،
ٍ
ّ
للبيئة ،األمر الذي يمثل تح ّدِيا ً عالميا ً نتشارك جميعا ً في مواجهته.

مر األعوام ،عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة وسواه من
على ِ ّ
منظمات األمم المتحدة على جمع وتقييم البيانات والتوجُّهات المتصلة
بمختلف القضايا البيئية واالجتماعية االقتصادية على النطاقين
اإلقليمي والعالمي .لكن ،وكما يتبين من هذا التحليل للفجوات القائمة،
فإن التقييمات العالمية ال تُعنى بالتمييز ما بين المراعي الطبيعية
الرعاة وغيرهم من سكان
وغيرها من الموائل ،كما أنها ال تم ِيّز بين ُّ
األرياف ،م َّما أسفر عن فجوا ٍ
ت معرفيَّة كبيرة.

إنه عم ٌل رائ ٌع وينطوي على إمكانيا ٍ
ت هائلة .وبفضل التطورات التي
شهدتها اإلنترنت وتقنيات االتصاالت والصور الملتقطة باألقمار
الصناعية ،أصبح باإلمكان إيجاد حلول مبتكرة إلنتاج بيانات عالية
صنع السياسات بهدف دعم هذه المجتمعات
الجودة تسترشِد بها عملية ُ
التي كثيرا ً ما تكون مرتحلة ،وتزويدها بما يلزم للتعامل مع التغيُّر
المناخي وغيره من التح ّدِيات البيئية على نح ٍو أفضل.

والرعاة َّ
أساس،
خط
ومن
ٍ
المرجو أن يوفِّر تقيي ٌم عالمي متكامل للمراعي ُّ
ِّ
أمر بالغ األهمية من أجل رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وهو ٌ
الرعاة .عالوة ً على ذلك ،سيساعد هذا التقييم البلدان على
أوساط
في
ُّ

جويس مسويا
المديرة التنفيذية بالنيابة
برنامج األمم المتحدة للبيئة
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ملخص تنفيذي
مالحظات ونتائج
قدرها وقيمتِها.
للرعي والمراعي أهمية عالمية ،لكنها ال تنال ح َّ
َّ
ق ِ
كثيرا ً ما تُبنى افتراضاتٌ على أن البيانات التي يت ُّم جمعها عن
صنع السياسات
الزراعة والماشية والغابات مالئمةٌ إلرشاد عملية ُ
بشأن أنظمة تربية الماشية المعتمدة على المراعي .غير أن التقرير
الرعي والمراعي"
"قضية إهما ٍل حميد :الفجوات المعرفية في استدامة َّ
يب ِيّن أن اإلحصاءات والبيانات الحالية غير ُمقسَّمة على نح ٍو يكفي
ب مستدام،
الرعي وإدارة المراعي بأسلو ٍ
لتحديد مختلف مستلزمات َّ
وظروفها وفُ َرصها.

غير أن التقرير يُظهر أيضا ً اختالفا ٍ
الرعي والمراعي.
ت في تعريف َّ
على سبيل المثال ،تتفاوت تقديرات مساحة األرض التي تغطيها المراعي
بين  18في المائة َو 80في المائة من مجمل سطح اليابسة حول العالم،
للرعاة من  22مليونا ً إلى  500مليون شخص
ويتراوح العدد ال ُمقدَّر ُّ
في العالم .وباالعتماد على تعريف فضفاض وشامل ،يستنتج التقرير
أن الرعي والمراعي ظاهرة ٌ عالميةٌ موجودة في ثلثي ( 66في المائة)
بلدان العالم أجمع.

متنوعة يتم رعيُها أو إنها تتمتع
المراعي مناطقُ ذات أنظمة بيئية
ِّ
الرعي من قبل الحيوانات البرية والماشية األليفة .وتق ّدِم هذه
بإمكانية َّ
األراضي منافع هامة للبشر ،مثل األمن الغذائي ،والمواد الطبية،
والمساهمة في األنظمة االقتصادية المحلية واإلقليمية ،والحياة البرية،
والتنوع البيولوجي ،والسياحة ،والمناخ اإلقليمي من خالل احتجاز
الكربون ،وحفظ األرض والمياه وإعادة تأهيلهما.

للرعاة  -وخاصةً البدو والرعاة
نظرا ً الستخدامهم الكبير للمراعي ،فإن ُّ
في المناطق النائية  -مصالح ومتطلبات مختلفة عن غيرهم من الناس.
وتختلف وظائف النظام البيئي للمراعي وخدماته كثيرا ً عما هو الحال
الرعاة
في الغابات أو األراضي الزراعية .ومن دون معرفة المزيد عن ُّ
والمراعي ،يتعذر ال ُحكم على تأثيرات السياسات الحالية على ك ٍّل من سبل
معيشتهم وهذه األنظمة البيئية .على سبيل المثال ،فإن التقليل من شأن عدد
الرعاة واالستخفاف بقيمة المنافع الناجمة عن تنقُّل الماشية قد يؤديان إلى
عدم تقديم الحكومات خدما ٍ
للرعاة .فضالً عن ذلك،
ت كافية أو مالئمة ُّ
فإن االهتمام غير الكافي بمشاكل الرعاة المتعلقة بنوع الجنس وفئة الشباب
الرعاة من النساء واألطفال ورغباتهم.
قد يؤدي إلى عدم فهم متطلبات ُّ

بشر يربُّون أو يعتنون بالحيوانات البرية أو شبه األليفة
الرعاة
ُّ
ٌ
أو الماشية األليفة في المراعي ،ويشمل هذا التعريف مر ِبّي الماشية،
والبدو ،ورعاة الماشية ،ورعاة الماشية الرحَّل .ويزداد التقدير الذي
الرعي لكونه أحد أكثر األنظمة استدامةً على وجه األرض،
يحظى به َّ
وهو يلعب دورا ً رئيسيا ً في حماية األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي
في المروج والمراعي الطبيعية .وحيثما تتوفر اإلحصاءات الرسمية
الرعي في الناتج المحلي اإلجمالي
تكون هنالك أدلة على أهمية مساهمة َّ
الرعاة بنسبة  10إلى  44في المائة
للبلد .على سبيل المثال ،يساهم ُّ
من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان األفريقية ،وبنسبة  30في المائة
في منغوليا.

المراعي َّ
إذا لم تق ّدِر الحكوماتُ
حق قدرها ،فقد تُسارع إلى تنفيذ برامج
َ
تضر بالتنوع البيولوجي واحتجاز الكربون .وقد يؤدي
التحريج بطريقة
ُّ
التقليل من قيمة المراعي (وهو ما يُطلِق عليه العلماء أحيانا ً مصطلح
"المراعي المنسيَّة") إلى قلَّة الموارد ال ُمتاحة لدراسة موارد المراعي
وحمايتها ومراقبتها ،وذلك على الرغم من تصاعد الحاجة إلى فهمها
في ظ ِّل استمرار التغيُّر المناخي.

إنجن يلماز  /منظمة Yolda Initiative
فتى من رعاة البدو ،تركيا ،بعدسة ِ

في عصر "أهداف التنمية المستدامة" التي تعِد بتحقيق منافع عالمية
وعدم إغفال أي أحد ،ينبغي التص ّدِي للفجوات المعرفية المتعلقة
بالرعي والمراعي بدالً عن تجاهلها.
َّ
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على الرغم من كثرة التح ّدِيات التي تُص ِعّب تنفيذ تحلي ٍل خاطف للفجوات ،فإن استنتاجات هذا التقرير وتوصياته
تنطبق على البلدان المعنية كافة.

يستجيب هذا التقرير استجابة مباشرة ألحد القرارات التي اعتمدتها
جمعية األمم المتحدة للبيئة ( )UNEAفي أيار/مايو  ،2016الذي
ُقر ب ُ
الرعي والمراعي .ويطالب القرار
ش ّحِ المعلومات المتوفرة حول َّ
ي ُّ
بإجراء تحلي ٍل للفجوات القائمة في المعلومات البيئية واالجتماعية
الرعي والمراعي.
االقتصادية ،وبتوفير الدعم التقني الالزم لتعزيز َّ
كما يسترشد التقرير بمه َّمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في إجراء
تقييمات وتحليالت متكاملة ،وبخطة التنمية المستدامة لعام 2030
وتحديدا ً بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤ ّ
شِراتها المتعلقة
بالرعي والمراعي.
َّ
يستند تحليل الفجوات هذا على دراسة سريعة أُجريت بين أيار/مايو 2017
َوآب/أغسطس  ،2018وهو ِ ّ
يغطي معلوما ٍ
ت متوفرة منذ العام ،2000
إذ يحلِّل كالً من إمكانية الوصول إلى البيانات ال ُمتاحة للعموم من مصادر
بالرعي والمراعي ،وتوفُّر هذه البيانات
مختلفة على اإلنترنت ،التي تتعلق ّ
ومستوى الثقة فيها  ،بما فيها التقييمات وقواعد البيانات والمنشورات
العلمية في "سكوبُس" (قاعدة بيانات على اإلنترنت تستند إلى مؤلفات
خاضعة لمراجعة األقران) باإلضافة إلى االتفاقيات البيئية المتعددة
للرعي
األطراف .كما ينظر تحلي ُل الفجوات في أنواع الدعم التقني ال ُمقدَّم َّ
من قبل المنظمات المتعددة األطراف ،وعن طريق المساعدة اإلنمائية
الرسمية من الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ( .)OECDباإلضافة إلى الدراسة الخاطفة ،استُخدِم استقصا ٌء
والرعاة بهدف م ِ ّد تحليل الفجوات
أُجري عن توقعا ِ
ت مختلفِ المنظمات ُّ
بالمعلومات ،ويغطي هذا االستقصاء مسائل مثل طرق جمع المعلومات،
وموثوقية البيانات ،وإدراك الفجوات القائمة في المعلومات ،والدعم التقني
للرعي ،وإدارة المراعي .كما د ُِرست قدر اإلمكان مسألةُ
تضمين معارفِ
ِ
وتقنيات المجتمعات المحلية واألصلية في مصادر المعلومات التي
خضعت للمراجعة .وقد تم التحقُّق من االستنتاجات والتوصيات المستندة
إلى التحلي ِل من خالل عملية مراجعة نهائية للمعلومات التي خضعت
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رﻋﺎﯾﺔ

ﺻﺣﺎرى

راﻋﻲ ﻗطﯾﻊ

اﻟﺳﺎﻓﺎﻧﺎ

أراﺿﻲ اﻟ ُﺟﻧﯾﺑﺎت
اﻟرﻋﻲ اﻟزراﻋﻲ

اﺳﺗﯾﺎم

ﺣراج ﺑداوة
ﺳﮭول

أراض ﺟﺎﻓﺔ
ٍ

رﻋﻲ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ
ﻣراﻋﻲ

ﻣﺎﺷﯾﺔ
ھﺿﺑﺔ ﺳﮭوب ﺗُﻧدرا
ﺑﺎﻣﺑﺎ ﻣروج ﻏﺎﺑﺎت
أراض ﻋﺷﺑﯾﺔ
ٍ

اﻟرﻋﻲ
ﱠ

ﺳﯾرادو
ﻣراﺗﻊ اﻟرﻋﻲ

اﻟرﻋﺎة اﻟزراﻋﯾون

ﻻﻧوس ﻣزارﻋون
ﺑدوي

ﻣزارع اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ

راعٍ ﻣوﺳﻣﻲ

اﻟرﻋﺎة
ﱡ

ﻣﺣﺎﺻﯾل
أراض زراﻋﯾﺔ

ﻣوﺳﻣﻲَﯾﻐﺎ
ﺗ
رﻋﻲ

الستعراض األقران/النظراء في مختلف أرجاء العالم .وعلى الرغم من
عدم قدرة التحليل على تغطية بعض أنواع المعلومات والوثائق وقواعد
البيانات المتوفرة بغير اللغة اإلنجليزية ،فضالً عن بعض المجاالت
المواضيعية بسبب الطبيعة الخاطفة للتحليل ،فإن المؤلفين واثقون بدرجة
معقولة من كون جميع االستنتاجات والتوصيات صحيحة وتنطبق على
الرعي والمراعي من بع ِد تنفيذ عملية توثيق المعلومات.
َّ

ٍ

ثمة تنوع هائل في التعاريف والمصطلحات الخاصة بالرعي والمراعي
تعرض هذه السحابة من المفردات
بين مختلف مناطق العالم ولغاتهِ .
االختالف العالئقي بين المصطلحات بحسب تكرار ظهورها في
عمليات البحث على غوغل .كلما تكرر ورود الكلمات ،كبر حجمها في
سحابة المفردات.

كاف.
الرعي والمراعي وتو ُّجهاتها ألن التقييمات وقواعد البيانات الموجودة ال تص ِنّف بياناتها على نح ٍو
ٍ
نفتقر إلى المعلومات الموثوقة والمتاحة للعموم حول حالة َّ
البيانات الخاصة بمواقع معيَّنة ق ِيّمة ،لكنها شديدة المحدودية حجما ً ونطاقا ً في الوقت الحالي ،كما أنها متناقضة في بعض الحاالت .قد تؤدي المعلومات غير المالئمة إلى
إجراء تغييرات في مواضع ال تحتاجها ،أو إلى إهمال أو تخريب الممارسات الناجعة.

لم تنجح الدراسة في العثور على بيانات موثوقة ومتاحة للعموم عن
الرعي والمراعي في مختلف أنحاء العالم ضمن التقييمات
معظم أنظمة َّ
وقواعد البيانات والمنشورات األكاديمية التي قامت بمراجعتها .لم يقم
ي من التقييمات البيئية العالمية التي ت َّمت مراجعتها ،والبالغ عددها
أ ٌّ
ً
الرعاة أو المراعي ،أ َّما قواعد
حول
المعلومات
،
ا
تقييم
13
بتصنيفِ
ُّ
يورد سوى ثلثها بعض المعلومات
البيانات المئة التي تمت مراجعتها ،فلم ِ
ب
بأسلو
المعلومات
عرض
فقط
الرعاة والمراعي ،والقليل منها
ٍ
حول ُّ
يمكن أن يُرشد صانعي القرار بشأن اإلدارة المستدامة لسبل العيش
واألنظمة البيئية .تحتوي التقييمات النَّوعية ومستودعات المعارف على
شبكة اإلنترنت المزيد من المعلومات المتكاملة ،لكنها عادة ً ما تختصُّ
بموقع أو موضوع محدَّدين ،كما أنها لم توفر تقييما ً شامالً للرعي في
بلدان معيَّنة أو في العالم أجمع.

صلت الدراسة إلى أن المنشورات األكاديمية تتض َّمن ك َّما ً أكبر بكثير
تو َّ
من المعلومات عن قضايا مثل المروج والماشية بالمقارنة مع قضايا
الرعي والمراعي على وجه التحديد .فضالً عن ذلك ،تحظى القضايا
َّ
بالرعي بتغطية ضعيفة بالمقارنة مع المؤلفات التي تتناول
المتعلقة
َّ
الرعي
قضايا المراعي ،كما أن قلَّةً قليلةً فحسب من المنشورات تغطي َّ
ب متكامل.
والمراعي بأسلو ٍ

كثيرا ً ما يصعب الوصول إلى المعلومات بسبب خلل في روابط المواقع
اإللكترونية ،وحماية المعلومات بكلمات مرور ،وعدم وجود محركات
بحث أو صعوبة استعمالها .فقط نصف عدد المنظمات المتعددة
األطراف التي تمت مراجعتها لديها قواعد بيانات مفتوحة للمشاريع
بحيث تض ُّم معلومات متنوعة ،مثل أهداف مشاريعها وميزانياتها
والبلدان أو المناطق المستهدفة ،ومع ذلك فإن قواعد البيانات هذه ال
صلة .وعند البحث في نصوص
تتيح الوصول الكافي إلى البيانات المف َّ
االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف ،لم تظهر نتائج عند استخدام
كلما ٍ
ت مفتاحية متعلقة بالرعي والمراعي.
بشك ٍل عام ،فإن موثوقية البيانات من مصادر المعلومات ال ُمراجعة
متوسطة ،مع وجود بضعة استثناءات ملحوظة بالنسبة للبيانات التي
تعتمد على بروتوكوالت وإجراءات للتحقق من المعلومات .في معظم
الحاالت ،ال تحظى المعلومات المتعلقة بالرعي والمراعي بالتغطية
والتصنيف الكافيين ،أو أنها تكون بعيدة كل البعد عن الدقة .وفي
بعض الحاالت تتناقض نتائج البحث مع بعضها البعض ،األمر الذي قد
يؤدي إلى اتخاذ قرارا ٍ
ت غير صائبة أو إثارة الهلع من فداحة أزم ٍة ما.
على سبيل المثال ،قد تدف ُع البيانات غير الدقيقة حول تدهور المراعي
ت إلى إلقاء اللوم على األنظمة الرعوية المستدامة تقليديا ً
الحكوما ِ
َّ
معطالً في األصل.
وإلغائها ،أي إنها -بمعنى آخر" -تُصل ُح" شيئا ً ليس

ثمة "مجهوالت معروفة" وانحيازات تؤثر على نوع المعلومات
والبيانات التي تُسجَّل وتُحفَظ في وثائق المشاريع وقواعد البيانات
والتقييمات .تر ّكِز احصائيات الدُّول التي عادة ً ما يتم إدخالها في بوابات
األمم المتحدة على إنتاج الماشية فقط ،بما في ذلك أعداد الحيوانات
وأنواعها وتسويقها وتصديرها ،لكنها ال تر ّكِز على إنتاج الماشية
الرعاة
تفرق بين ُّ
الرعوية تحديدا ً وذلك نظرا ً ألن معظم البلدان ال ِ ّ
َّ
ومزارعي المحاصيل أو المزارعين الذين يربُّون الماشية في الحظائر.
أما فيما يخصُّ قواعد البيانات التي تمت مراجعتها ،فتلك التي تحتوي
الرعي والمراعي غالبا ً ما تركز على
على معلومات أكثر حول قضايا َّ
إنتاج الماشية ،ال على صحة النظام البيئي أو صمود سبُل العيش.
نادرا ً ما تخضع اإلحصاءات المتعلقة بالمراعي لتصنيفٍ أعمقَ من
أنماط استخدام األراضي ،مما يصعِّب عملية تمييز البيانات المتعلقة
بالمراعي الطبيعية عن تلك المتعلقة بالمروج الطبيعية .أما اإلحصاءات
االجتماعية االقتصادية ال ُمرا َجعة والمتوفرة في بوابات األمم المتحدة
الرعاة ،فهي ليست ُمصنَّفةً إال بالنسبة إلى بضعة بلدان هي تلك
عن ُّ
الرعوي على القطاع الزراعي ،وهي ال تُم ِيّز
اإلنتاج
فيها
يهيمن
التي
َّ
الرعاة.
لدى
العيش
سبل
أنماط
مختلف
بين
ُّ

راعية من التِّيبت ترسم خارطة استخدام المراعي ،بعدسة يان جاولي
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الرعي والمراعي ،لكن ليست هنالك مجاالت ُمه َملة بالكامل.
ثمة العديد من الفجوات في المعلومات المتوفرة عن َّ

واسعٍ ،الل َذين يسلبان الرعاة حق االنتفاع بهذه المراعي .أما الحلول
الرعي فتحظى بتغطية ضئيلة
المبذولة لمعالجة عدم التوازن في إدارة َّ
نسبيا ً على الرغم من أنها تبدو آخذة ً في االزدياد.

تبيَّن أن معظم المعلومات ال ُمرا َجعة هي معلومات وصفية (مثل عدد
السكان ،أعداد الماشية ،إلخ) ،وليست تحليال ٍ
ت لألسباب الجذرية
الرعي والمراعي .وثمة فجواتٌ معرفيةٌ واسعة
المؤثرة على ازدهار َّ
في المواضيع التخصصية التي تنطوي على تح ّدِيات خاصة فيما يتعلق
بالسكان النائين والمتنقِّلين ،بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية
المتنقلة ،والتمثيل والمشاركة ،وسبل العيش البديلة ،وإمكانية الوصول
إلى التنمية والبنى التحتية ،وتنقل الماشية ضمن البلد نفسه أو عبر
الحدود ،وغير ذلك.

أما بالنسبة إلى فهم وفهرسة معارف وتقنيات المجتمعات المحلية
للرعاة ،فتوجد فجوات معرفية واسعة .كما توجد
واألصلية
ُّ
فجوات معرفية بشأن القضايا الجنسانية ،فهي تحظى بتغطية أقل من
القضايا األخرى.

بتركيز
بينما يحظى تدهور األراضي وحالة المراعي وإنتاجيَّتها
ٍ
ملحوظ ،تق ُّل تغطية مسائل محددة مثل التلوث والكوارث والنزوح
والتغيُّرات الطارئة على سياسات األراضي .كما يتم إيالء الكثير
من االهتمام للتغيرات في استخدامات األراضي (وخصوصا ً تحويل
المراعي إلى مزارع للمحاصيل أو إلى مناطق محمية) ،فيما يُعطى
اهتما ٌم أقل لالستحواذ على األراضي أو استمالك األراضي على نطاق

مصدر
وقد ظهرت جميع المواضيع التخصصية لهذه الدراسة في
ٍ
واح ٍد للمعلومات على األقل .وبذلك ال يمكن َّ
الزع ُم بوجود أية مجاالت
تخصصية ُمه َملة بالكامل .على نح ٍو مماثل ،ال توجد مناطق جغرافية
ُمه َملة بالكامل ،إذ تتوفر في ك ِّل بل ٍد يض ُّم رعاة ً أو مراعٍ معلوماتٌ من نوعٍ
ما .غير أن الفجوات النسبية القائمة في شتّى المواضيع والمناطق ال قيمة
لها ،ويتعيّن أن تد َّل على النواحي التي ينبغي بذل مزي ٍد من الجهود فيها.

المساعدات التقنية المدعومة دوليا ً ال تبدو متناسبةً مع األهمية المقدَّرة عالميا ً للرعاة والمراعي.
بمعاينة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدَّمة من منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي ،يتَّضح أن النسبة المخصصة لقطاع الماشية
ضئيلة بالمقارنة مع القطاعات األخرى ،كما أنها غير متناسبة مع
األهمية التقديرية لهذا القطاع في االقتصاد العالمي .ويتعذر معرفة
الرعاة والمراعي نظرا ً
نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تصل إلى ُّ
لعدم وجود بيانات مصنَّفة .وتشكل مشاريع "مرفق البيئة العالمية" التي
الرعاة والمراعي ما ال يزيد على  1.2في المائة
تض ُّم عناصر من ُّ
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من التمويل المتوفر .وتر ّكِز معظم المشاريع التي تض ُّم مثل هذه
العناصر على بناء القدرات ،والحفاظ على التنوع البيولوجي ،والتنمية
المؤسساتية .ومن المعتاد أن يت َّم في مشاريع التنمية الدولية جم ُع
البيانات الميدانية ،مثل أعداد السكان في مناطقها المستهدفة ،أو أعداد
الماشية ،أو األنماط الجغرافية وأنماط استخدام األراضي ،غير أن مثل
تلك البيانات ال تكون متوفِّرة ً بسهولة على مواقعها اإللكترونية عادةً.

منظمة حفظ ماساي مارا في إيغل فيو بكينيا ،بعدسة بيتر بروكوش
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الرعاة،
الرغم من تح ُّ
الرعاة والمراعي ،فإن جعل هذه المعلومات قابلةً للمقارنة ومفيدةً يتطلب المزيد من العمل ،مثل الحرص على مشاركة ُّ
سن توفُّر البيانات عن ُّ
على َّ
شرات والمنهجيات.
تطوير معجم عالمي للمصطلحات ذات الصلة والقابلة للمقارنة ومواءمة التعاريف والمؤ ِ ّ

لار عي ولامراعي ﺿﻣن قاﻋدلة ابيانات
تزاﯾدَ حجلا مملعوﻣﺎت ﻋن َّ
"سكوبُ س" بشكلٍ ملحوظ منذ علاام  ،2000لكنھﺎ ﻣﺎ زلات ال تمثل أكثر
ﻣن  0.1فلا يماﺋﺔ ﻣن لامؤفلات لاخاضعة لمراجعة ا ألقران التي تتوﻓر َّ
ﻋﺑر ا إلتنرنت .وخ الل ا ألعوا ما ألخيرة ،أ ُج رال يﻣزﯾد ﻣن ا ألبحاث
ﺣول قﺿﺎﯾﺎ هاﻣﺔ ،ﻣﺛل أتثيرات استم الك ا ألراض يعلى نطاق واسع
لار ﻋﺎة ،والتأقلم مغتلا عيُّر لامناخي ،وتنائنت ُّ
جقل لاماﺷﯾﺔ
على ُّ
على عدت موازن ا ألنظﻣﺔ الﺑﯾﺋﯾﺔ ف اي ألراضي الﺟﺎﻓﺔ .
ﺑﻣﺎ أنه ال ﯾوﺟد ﺣﺎلياً عتريف أو منهجية أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺷرات أو
لار ﻋﺎة ولامراعي رغ
ﺧطوات أو هيلكية معيارﯾﺔ لجملا عملعوﻣﺎت ﻋن ُّ
(مأنھﺎ قد تتوﻓر قرﯾﺑﺎ ً ﻣن أﺟل الغاﺑﺎت ،وذلك بفﺿل وﺟود منتدًى حكوم
يدوي) ،لﻓﻣن المتعذر ﻣقارنة ﻣﺟﻣوﻋﺎت ا إلحصاءات ولاﺑﻲانات.
ويعلا متمل على ﻣواءﻣﺔ لامصطلحات لاملعتقة ﺑﺎلمراعكل ،ين ليلت سك
بالرعي.
المتعلقة َّ
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ويعمل عد ٌد من قواعد البيانات ومصادر المعارف ال ُمنشأة حديثا ً على
الرعاة والمراعي .على
جمع وتوفير معلومات أكثر تفصيالً عن ُّ
سبيل المثال ،قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
بابتكار مجموعة أدوات تخطيط الموارد األرضية ،علما ً أن معلوماتها
ومصادرتها تركز على قضايا األراضي بشك ٍل رئيسي .كما تعمل
مبادرة الرصد الزراعي العالمي من الفريق المعني برصد األرض
( )GEOGLAMعلى تأسيس مصدر معلومات للرصد العالمي
تحت اسم "خريطة إنتاج المراعي والمروج ( ،")RAPPوقد أُطلقت
الرعي
عام  .2018وال يوجد حاليا ً أي أسلوب شامل ومتكامل لفهم َّ
والمراعي .وسيستمر غياب االتساق في التعاريف والمصطلحات
للرعاة والمراعي ما لم
والمنهجيات في عرقل ِة إجراء التقييمات الشاملة ُّ
تتم مواءمتها بما يتيح إجراء المقارنات بين البيانات.

صلت الدراسة إلى وجود اختالفات شديدة بين آراء المستجيبين
وقد تو َّ
للرعي
التقني
والدعم
المعرفية
الفجوات
بخصوص
لالستقصاء
َّ
المستغرب نظرا ً
والمراعي المستدا َمين .غير أن ذلك ليس باألمر
َ
وغموضها ،وعدم توفر
وتنوع المصطلحات
لالختالفات الجغرافية،
ِ
ُّ
البيانات عموماً ،وعدم وجود العدد الكافي من منابر الحوار الوطنية
التنوع يمكن أن يُعتبر
الرعي والمراعي .ومع أن هذا
أو الدولية حول َّ
ُّ
تحديا ً يعرقل اإلبالغ عن الحاجات المستقبلية الالزمة لس ِ ّد الفجوات
المعرفية ،فهو ينبغي أن يُعتبَر كذلك فرصةً الستقطاب مشاركة
مجموعة متنوعة من األطراف المعنية في هذه العملية.
أما بخصوص توثيق معارف وتقنيات المجتمعات المحلية واألصلية،
فقد كشفت الدراسةُ أنه كان مقتصرا ً على ما تمت مراجعته من قواعد
بيانات وتقييمات ودراسات أكاديمية ومشروعات .وبالرغم من ذلك،
فقد أدرك المجيبون على االستقصاء قيمة هذه المعرفة بالنسبة إلى
مختلف األعمال في هذا المجال (التنمية واالستثمارات والتمكين،
الرعاة في جميع مراحل مشاريع
إلخ ،).كما أدركوا ضرورة إشراك ُّ
التنمية واألبحاث .في الوقت الحالي ،وحيثما توجد فجوات واسعة في
الرعاة في التقييمات الوطنية
المعلومات والبيانات ،لن يكون إشراك ُّ
أو الدولية أساسيا ً من أجل التملُّك والتحقق فحسب ،بل هو أيضا ً
ممارسة ُمجدية من ناحية التكلفة.
َ

اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

رﻓﺎه
ﻋﺎة
اﻟ ﱡر

اﻟ

ﻌو
اﻣل

ﻏﯾر

اﻟﻣﺑﺎ

ﺷرة

وا
ﻟﺣ
ﺻ

اﻟروﺣﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎرف
ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ
أﺳﻠوب اﻟ ﺣﻔظ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟ
/
ر
ﻏراﻓﯾﺔ
ﯾ
ﻐ
ﺗ
ﻟ
ا
ن
اﻟﺳﻛﺎ
اﻟدﯾﻣو
ﻋدد رﺗﺣﺎل
ﺻﺎﺋص
اﻟﺧ
اﻻ/اﻟﺟﻧس
اﻟﻌﻣر ﻧﺳﺎء
ﺻﺣﺔ
اﻟ ﻐﯾل
اﻟ
ﺷﺑﺎب ،اﻟﺗﺷﻹﻗﻠﯾم
ﻣن
ﻓﺋﺔ اﻟ ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ/ا ﻧﺄي
اﻷ
اﻹﺛﻧﯾﺔ ،ا ﻣوﻗﻊ ،اﻟ ذاﺋﻲ
ﺟﻣوﻋﺔ ﻘل ،اﻟ ن اﻟﻐ ﺎﻗﺔ
اﻟﻣ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧ ﯾﺔ/اﻷﻣ ﻔﺔ/اﻟط در
إ
اﻟﺗﻐذ ﺎه اﻟﻧظﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ ﺟﺊ
اﻟﻣﯾ ﺣﯾواﻧﯾ ﻟﻣﻼ ﯾﺔ
ض اﻟ
ا اﻟﺻﺣ ﻧﻘل
راﻓق اﻟﺗ ﯾﺔ
ﻷﻣرا
اﻟﻣ
طﺑﯾﻌ ﺔ
ا
رد اﻟ اﻟﻣﻠﻛﯾطرة
ﻣوا
ﯾ (
واﻟ
اﻟﺳ ﺎﻋﺎت ﯾﺎه
ﻣﯾﺎه
َﻣﺷ اﻟﻣ ف
واﻟ
ﺻﺎ
و اﻟ
ض
ﻹﻧ
ﺻﺔ
ﻷر
ا
ﻰا
ﻟﺧﺎ
ل إﻟ
)ا
ﺻو
ﺿﻲ
اﻟو
ﻷرا
زة ا
ﺣﯾﺎ

اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ا
ﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ااﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﺣﻣﻼت
اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟ
أﻋﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺿﻟﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن
اﻟوﺻ
ﻛﻠ
ول إﻟﻰ
ﻔﺔ ا ﺗﻘﺎﻋس
اﻟ
د
ﻣﯾ
ﻋ
م
ﺧدﻣزﺎاﻧﯾﺎت اﻟ
ﺟﻣﻌﯾﺎت
ﻣﺷﺎر ت اﻟﺗو ﱡﺳﻊ و اﻟرﻋوﯾﺔ
اﻟﺳﯾ
ﺎ
ﺗﻣوﯾل ﯾﻊ اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﮫ
ﺳﺎت
اﻟﺳﯾﺎ أﺑﺣﺎ
ث اﻟﺗ
ا
ﻧوع اﻟﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣ ﻛ ﱡﯾف/
ﻟﻘو
اﻷﺑﺣﺎ
و
ا
ﺟ
ﯾ
ا
ﻧ
ﻟ
ﺔ
ز
س
ث اﻟﺗ
ﻧﯾن
ﺑﯾ راﻋﯾﺔ )اﻟو
طﺑﯾﻘﯾﺔ
ﻊ
ﺻ
اﻟ
اﻟﺗو اﻷرا )اﻟ ُﻣدﺧﻼ ول إﻟ
ﻣؤ
ط ﺿ
ﻰ اﻟﺗ
ﺳﺳ
ﻣ و ﯾل
ا اﻻﺳﺗﺛﻣﯾن ﻲ/ا ت واﻟ
ﻻﺳﺗﺣوا ﺗﺟﺎرة( واﻟﺗﻌ
ﺎت
اﻟﻘ ﻻﻗﺗﺻ ﺎر
ذ
ﻠﯾم و
إﻟﺦ(.
ﻋﻠﯾﮭﺎ
ا واﻧ ﺎدﯾﺔ
ا ﻟﻘدر ﯾن اﻟ )اﻟ
ﻟﻘد ة ﻋ ﻌر ﺿر
اﻟ ﻗواﻧﯾ رة ﻋﻠ ﻠﻰ ا ﻓ ﱠﯾﺔ اﺋب
ﻹ
واﻹ
ا ﺣﻣﺎ ن ﺣ ﻰ اﻟ ﻧﻔﺎذ
ﺗ
ﻋﺎﻧﺎ
ﻧ
ﻘ
اﻟ ﺳﺗﻣ ﯾﺔ ،ﯾﺎز
ت اﻟ
ﻣ را و ة ا ل )
ﻌﺎﯾﯾر رﯾﺔ ا اﻟو ﻷرا ﺿ
ﺣﻛو
ﺻ
ﻣن
،
ﻣﯾﺔ(
و ﻟﺣ ول ﺿﻲ اﻟﺑ
اﻟﻣ ﻛ و  ، ،ﻗ ﻼ د
ﺑﺎد ﻣﺔ ا وﺣﻘ واﻧﯾ /ﻋﺑ
ئ اﻹ ﻟﻣﺣﻠﯾ وق اﻟ ن اﻟر ر اﻟ
ﺣد
ﱠ
رﺷﺎدﯾ ﺔ رﻋﻲ ﻋﻲ ...ود(
ﺔ،

اﻟﻌواﻣل

ﻣراﻋﻲ

إ
دار
ة اﻟ

ﻟﻠ
ﺑﺷر

ﻣ
ﻧﺎﻓﻊ

ا
ﻟﻣرا

ﻋﻲ

ﱠر
ﻋﻲ

اﻟﻣﺑﺎﺷرة

واﻟ
ﺔ

ﺎت
ﺳﺳ
ﻣؤ

اﻟﻣ

ﺿﻲ ﺻﻠﯾ
ﻷرا اﻷ
ة ا وب
ز
ﺣﯾﺎ ﻟﺷﻌ ﯾﻊ
ت
ظﻣﺔ ﺳﺎت ا ﺗﺻد ت ﻧﻔﺎﯾﺎ ﺎب
أﻧ ﺳ ن/اﻟ ذﯾﺎ ف اﻟ ﻋﺷ
ﻣؤ دﯾ ﻟﻣﻐ رﯾ واﻷ
ﺷﯾﺔ
اﻟﺗﻌ ﻛم ا ﺗﺻ ﺎت
اﻟﻣﺎ
ا
ﺗر ﻣواﻗﻊ ت اﻵﻓ ﻣﻔرط ﺎﺑل ﻋﻲ
ﯾدا اﻟ ﺔ ﻣﻘ اﻟر
ﻣﺑ ﺳﻣﯾد ﺑرﯾ /ﻗﻠﺔ
اﻟﺗ ﺎة اﻟ ﺟﺎﺋر ﺛﯾﻔﺔ
اﻟﻛ
ﺣ ﯾ اﻟ
اﻟ ﻟرﻋﻲ ﺔ ﺷﺑﮫ ﱠﺳﻌﺔ
ا اﻷﻧظﻣ ﻣﺔ اﻟﻣو ﺻﻧﯾﻊ ﺿري
اﻷﻧظ ﻋﺔ/اﻟﺗ ﻊ اﻟﺣ
ﺻﻧﺎ ﻟﺗوﺳ
وث
اﻟ رق/ا
ﻟﺗ ﻠ ﱡ
ا
اﻟطﺣرﯾﺞ ﻣﺣﻣﯾﺔ
اﻟﺗ طق اﻟ ﺣﺎﺻﯾل
اﻟﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻲ
ﻋ
وﺳﻊ
اﻟ ﱠر
ﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻟم ا
اﻟﺗ ن
راﺿﻲ
اﻟﺗﻌدﯾرات ﻓﻲ
ﻣﺎت اﻷ
اﻟﺗﻐﯾ
ﺳﺗﺧدا
ﻟﺗوطﯾن
ر ﻓﻲ ا
اﻟﺗﻐ ﱡﯾ
ااﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﺄﺛرون ﺗﻐ ﱡﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ
ﺗﺿرر ﻣن اﻟ
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟ
ر اﻟﻛوارث
ﺻﺧﺻﺔ اﻷراﺿﻲ
ﻣﺧﺎط
اﻟﺧﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل
اﻟﺗﺧﻠﱢﻲ ﻋن اﻟﻣراﻋﻲ
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹداري
اﻟﻧزوح اﻟﻘﺳري
ھﺟوم اﻟﻣﻔﺗرﺳﺎت
ا
اﻷﻧواع اﻟﻐﺎزﯾﺔ
ﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ااﻟﻻﻣروج اﻟﻣﺗﺟﻣدة
ﻧ
ﮭ
ﯾﺎ
ر
اﻷﻣرا ات ،اﻟزﻻزل
اﻟﺑﻧﻰ
اﻟطﻘس/ض/اﻷوﺑﺋﺔ
اﻟ
ﻣ
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
ﻧﺎ
خ
ا
اﻟ
ﻟ
ﺷ
ط
دﯾ
ر
د
ﺗﺟﺎر ق واﻟﺳﻛك اﻟ اﻟﻘﺳوة
ﻓﻲ ا ة ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ ﺣدﯾدﯾﺔ
اﻻ
اﻟ َﻣرا ﻷﻣﺎﻛن اﻟﻧﺎﺋ ﻣﺎﺷﯾﺔ
ﺳﺗر
واﻟﻣﻣﺎ اﺗﯾﺟ
ﯾﺔ
ﯾ
اﻻﺳ ﻓق
ﺎ
ﻓ
ﻲ
رﺳﺎ ت
أ ﺗﺛﻣﺎ
ﻣﻣرا
ت
ﻧظﻣﺔ ر ﻓﻲ ا ت اﻻ
ا
ا إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟ ﱠرﺻد ﻟﺗرﻣﯾم/اﻟﺗ رﺗﺣﺎل
ﻟﻘد
ﻟ
ا
ﻟ
ﺣ
رة
ﺗ
ﺣ
ﻧ
ﺳ
ﻘ
ﯾ
ر
ا
ن
ﻋ
اﻟﺗﻐﯾ ﺋق ،ل،
ﻠ
ا
ﻟ
ﻣ
إ
ﻰ اﻟ
ﺗ اﻻﺑﺗﻛ رات اﻟ دارة اﻟ ﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺑﺎﻟ ِﻣﺛ
ﻣ
ﺗﻛ ﱡﯾ
ف
اﻟﻣﺟدﯾد اﻟ ر اﻟﻣﺣﻠ وﺳﻣﯾﺔ وارد اﻟ ل ،اﻧ
ﺗ
ﮭ
ﺎ
اﻟﺗﻧ ﻌﺎر ﻣﺧز ﻲ
طﺑﯾﻌﯾﺔ ز اﻟﻔ
ﺗﻛﯾ ﻘل ف و
رص
واﻟﻣﻣ ﻧﺎت
اﻟﺗ ﯾف
ﺎ
ر
أﻧظ ﻛ ﱡﯾف اﻻ
ﺳ
ﺎ
ﺳ
ﺗ
ت
ﯾ
ﺷ ﻣ اﻟ
اﻟ
اﻟﺗﺄ ﺑﻛﺎت ﺔ اﻹﻧ ﻣﻌﺗﻣ ﻼد
ﺗﻘﻠﯾ
ﻣﯾ ا ذا د
دﯾﺔ
ر
ﻋ
ن ﻷﻣﺎ اﻟ ﻠﻰ
ن ﻣﺑ اﻟﻧ
ﻛر ظ مﺎ
اﻟﺑﯾ
ﺋﻲ

ﯾن
ﺻﻠﯾ

اﻷ
ن ت
ﻟﺳﻛﺎ درا دﻻت ﱡرﻋﺎة ﺳﻠﻛﯾ
ف ا واﻟﻘ ﻟﻣﺑﺎ ن اﻟ ت اﻟ
ﻌﺎر رﯾب ت وا ل ﺑﯾ ﺻﺎﻻ
ﻣ اﻟﺗد ﯾﺎرا ﻟﻣﺗﺑﺎد اﻻﺗ
اﻟز م ا ت و
ﻋ
اﻟد ﻹﻧﺗرﻧ ﺑﺎء ﻣﺎﺋﯾﺔ ﺋﻣﺔ
ﻼ
ﻣﺎﻟﯾﺔ
ا ﻛﮭر ق اﻟ اﻟﻣ
ﺎ
ﻟ ﻓ
واﻟ
ا اﻟﻣرا وﻟوﺟﯾ اري وﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧ اﻹد اﻟﻘﺎﻧ
دﻋم دات
اﻟ ﺳﺎﻋ
وض
اﻟ ﻣ ن
اﻟﺗﺄﻣﯾ ﺎن/اﻟﻘر طرﯾﺔ
اﻻﺋﺗﻣ ت اﻟﺑﯾ راﻋﻲ
ﺧدﻣﺎ ل اﻟﻣ
ﻔﻧﻲ
اﻟ ة ﺗﺄھﯾ
م اﻟ
ﻋﺎد
ﻟ دﻋ
إ ﻘل
ا
اﻟﺗﻧﻷﺳواق
ا
ﺦ
ﻟ
اﻟﻣﺳﺎ ِ
ﺧﺻﺻﺔ
ﻋﺿوﯾﺔ/ﻣﺗ رة اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺗﺟﺎ
اﻷﺳواق
اﻹﻧﺻﺎف/ﻘﺎﺑل اﻟﺗﺟﺎرة
ﺻول إﻟﻰ
اﻟ َﻛﻔﺎف ﻣ
اﻟو
ة
ا
ﺎو
ﻣﺳ
ﻟ
ا
ﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻧ
ﺻﺎءات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻹﺣ
اﻟ ﱠدﺧل ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺻدَ ر

اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

ا
ﻹﺣ
ﺻﺎء
ات
ﺗر اﻷ
ﻛ ﯾﺑ ﺳ ﺎ
ﺔ /ﺳﯾ
ا
اﻟ
ﺗ
ﻣﺑﯾ ُﻊ ﺔ ﻟ
ﻔ
ﺎ
ﻟﺗﻔﺎ
اﻟ ﻺﻧﺗ
ﻋﻼ ﻋل
ا
اﻟ
ﺑ
ﯾ
ﻷ
اﻹ ﻘطﻌ ﺎج
تﺑ
ن
ﻋ
ﯾ
طﺎﻗﺔ
ا
ن
ﻼ
ﻟ
ﻧﺗﺎ ﺎن
ا
اﻟﻣﺗ
ﻟﻣﺎ ﻣﺎﺷﯾ ف اﻟ اﻟﻛﺛ ﺟﯾﺔ
ﺟددة
ﺷﯾﺔ واﻟ ﺔ واﻟ َﻣ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ﺎﻓﺔ
)ﻛﮭ
ﺣﯾﺎة زار ﺔ
رﻣﺎ
ا ﺋﯾﺔ،
اﻟﺑ ع
ﻷﻏذﯾﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ ،اﻟﺣط رﯾﺔ
اﻟﻧﺑﺎﺗﯾ رﯾﺎ ب
اﻟﻌﻘ ﺔ اﻟﺑ ح(
إﻧﺗﺎ
ﺎﻗﯾر اﻟﺑ رﯾﺔ
جا
اﻟ ر ﱠﯾﺔ
ﻟﻣﺎ
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟ ﺻﯾد
ﺷﯾﺔ
اﻟﻔﯾﺿﺎ ﻣﯾﺎه
ﺟ
اﻟ
اﻟ ﻧﺎت
ﻣ ﻊ اﻟ
ﻣوارد ا طﺎﻗﺔ
اﻟو ﺣﯾﺎزة
ﻟ
اﻟ ﺻول
ﺑر ﱠﯾﺔ
ﻣﻧظﻣﺎت
ﺳﯾﺎﺣﺔ
ﻣﺳﺗﺟ
ﺣﻔ
ظ
ﻣﻌﺎت
اﻟاﻟطﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻣﯾﺎه
زراﻋﺔ
اﻟﺗﻌ
اﻟﺗﺟﺎرةدﯾن اﻟﺣ َِرﻓﻲ
ﺳﺑل اﻟﻌﯾ
ش اﻟﺑدﯾﻠﺔ
واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘ ﱠدﺳﺔ
اﻟﮭوﯾﺔ/اﻟوطن
اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم

ا
ﻟﻌﻧ
اﻟﻧ
ف/اﻟ
ﻧ
زاع
ز
ا
ﻋ
ع
ﻠﻰ
)أ
اﻟ
اﻟو اﻷ ﺛﻧﺎ
ﻣوا
ﺻول ﺟﯾﺎل ء ا ﻧﻟ
ﻓﻘﺔ
ﺗ
ا
ﻘ
ﻟ
ا
إ
ﻟ
اﻟ ﻟﻰ ا ﻘﺎدﻣ ل(
ﺣرة
ﻣﺷﺎ ﻟﻣﯾﺎ ﺔ
اﻟﻣ
ﺳﺗﻧﯾر اﻟﺷ رﻛ ه
ﻣ
ﺑ
ﻌرﻓﺔ ا ﺻ ة اﻟ ﻛﺎ ﺔ
ﻟﻘرا وت ُﻣﺳ َﺑ ت
ءة وا اﻟ ﱡرﻋ ﻘﺔ
اﻟﻣ
ﻣﺷﺎر ﮭﻧﻲ
ﻟﻛﺗﺎﺑ ﺎة
اﻟ ﺔ
ﻛﺔ اﻟﻣﻌ واﻟﻔﻧ
ﻲ
اﻷﻧو
ﺗ
رﻓﺔ ﺑﯾ )اﻟرﱠ ﻋ ﻌﻠﱡم
اع اﻟ
رﺋﯾﺳﯾ
اﻟﺗﻛوﯾ ن اﻟ ﱡر ﻲ(
ﺔ
اﻟ
،
ﻌ
د
واﻟدﺧﯾﻠ ن اﻟﻧﺑﺎ ﻋﺎة
اﻟﺗﻔﺎ
اﻟﺔ
ا
اﻻ ﺔ ،واﻟﻐﺎ ﺗﻲ
ﻋل ﺑﯾ
ﻟﺗﻣ
ن اﻟﺣﯾﺎة اﻟ ﺿطر ز
ﻛ
ﯾ
َ
ﺔ
ﯾ
ن
ﺑرﯾﺔ واﻟﻣﺎ اﺑﺎت
اﻟﻣ ﺷﯾﺔ
اﻟﺗ
ا
ﻟ
ﻌﻠﯾم
ﺗ
ﯾﺛﺎن
ﻧ
ﺛﺎﻧ
وع اﻟ
ﺑ
ﯾ
ﺛﺎﻧﻲ ﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛاﻟﺗﻘﻠﱡب
و
ﻟ
و
ﺟ
أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗ رﺑون
ﻲ
ر
اﻟﺗوﻓر )اﻟﺟرﯾﺎن وا وﺟﯾن
ﻟﺗوزﯾﻊ(
اﻟﻣﻧﺎخ
اﻷﻣطﺎ اﻟﻧوﻋﯾﺔ
ر/اﻟﺗﺳﺎﻗط
ا
اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﺧزاﻧﺎت واﻵﺑﺎر واﻟﺳدود
اﻻﺳﺗﻘرار
اﻟﺣﻔظ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛ ﱡﯾف
اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﻌﺿوي ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻛرﺑون اﻟ
اﻟﺗﻌرﯾﺔ
ف اﻟرﻣﻠﯾﺔ
ﺻ
ا
اﻟﻌو
راﺿﻲ
راﺿﻲ
ور اﻷ
واذ ﻋﻠﻰ/ﺣﯾﺎزة اﻷ داري
ﺗدھ
اﻻﺳﺗﺣ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺗﺻﺣر
اﻟ ﺎﺑﺎت
إزاﻟﺔ اﻟﻐﻣواﺋل
ﺟزﺋﺔ اﻟ ﻼح
ﺟﯾﺔ
ﺗ اﻻﺳﺗﺻ ﺿﻲ
ﻹﻧﺗﺎ
ا
ﻲ
ا
اﻷر ﺿ
ﺗدھور اﻷرا ور
ﺣﯾﯾد أﺛر ﺗدھور ﺔ اﻟﺗدھ ﻧﯾﺎن
ﺑﻔﻌل
ﺗ
ﻛﻠﻔ ﻣﻛﺎ ﻲ
ﻔﺎف
ﱡزع اﻟ اﻷوﻟ ب
واﻟﺟ
ق واﻟﺗو ﻹﻧﺗﺎجﻻﺳﺗﯾﻌﺎ ﻣﯾﺔ
رﯾﺔ،
اﻟﺗﻌ
طﺎ
ﻲ ا ا وﺳ ل
اﻟﻧ  ،ﺻﺎﻓ ﻗدرة واﻟﻣ رﺗﺣﺎ ﺔ
ﺣﺎﻟﺔ
ﻣؤﻗﺗﺔ ب اﻻ ﺗوازﻧﻋﻲ
اﻟ
ج اﻟ رو ر اﻟﻣ ﻣرا دﺗﮫ
و
ﻟ و ر
د ﯾ
واﻟﻣر رات و ﺋﯾﺔ ﻏ ﱡرق ا ﮫ وﺟ ﺗﻘرا ﯾن
ت ،ﻣﻣ ﱠ ﻟﺑﯾ ﺗﻔ وﻧ ﻻﺳ ﺧز
اﻟ ﺔ ا
طﯾﺎ
ب وﻟ ا اﻟﺗ
ظﻣ
ﺣﺗﯾﺎ
ﱠدل
اﻷﻧ
ﻌﺷ
اﻻ
ﻣﻌ
ل اﻟ
طو

ﻠﯾﺔ
ﺣ

ص

نطاق المواضيع
المتعلقة بتحليل
الفجوات المعرفية
في استدامة
الرعي والمراعي
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التوصيات

1

إجراء تقييم حكومي دولي عالمي متكامل

الرعاة والمراعي من خالل تقييم حكومي دولي عالمي متكامل ومتعدد السنوات،
تقديم التمويل والموارد الكافية لمعالجة الفجوات المعرفية بخصوص ُّ
يكون تشاركيا ً ويتعامل مع مسألة المصطلحات بهدف التوصل إلى فهم مشترك للرعي والمراعي.
ينبغي للتقييم العالمي المتكامل أن يغطي القضايا االجتماعية االقتصادية
الرعوية مع عناصر المجتمع األخرى،
والفيزيائية ،ونمط تفاعل األنظمة َّ
والتوجهات السابقة والسيناريوهات المستقبلية .ويجب أن يتم َّكن التقييم
من جمع بيانا ٍ
ت عالية الجودة ويمكن التحقق منها ،سوا ًء كانت جديدة
أم موجودة مسبقاً ،بما في ذلك البيانات الميدانية األوليَّة حول الفجوات
في المجاالت التي لم يتم جمع بياناتها من قبل ،وتضمين نماذج جديدة،
والمعارف التقليدية ،والتفكير االبتكاري .يجب معالجة الفجوات المعرفية
باالعتماد على مزيجٍ من بيانات االستشعار عن بعد والبيانات المجمعة
الرعاة .وينبغي تحديث
على المستوى المحلي من خالل التعاون مع ُّ
التقييم بشك ٍل دوري.

ماعز وإبل في الصومال عند نقطة سقاية ،بعدسة ُولفغانغ باير
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يجب توفير ما يكفي من التمويل والوقت والموارد لتمكين التقييم العالمي
المتكامل من التعامل مع التحديات المنهجية والتحضيرية التي حدَّدها تحليل
الرعاة األصليين أو المحل ِيّين إلى عملية تشاركية دولية
الفجوات ،مثل :أ) ض ِ ّم ُّ
بالرعي والمراعي؛
تهدف إلى وضع
معجم للمقارنة بين المصطلحات المتعلقة َّ
ٍ
ب) االختيار التشاركي لحدود النظام ونطاقه ومنهجيَّته األكثر مالءمةً؛
ج) تأسيس عالقات شراكة ثنائية الجانب إلتاحة الوصول إلى البيانات غير
المتوفرة مجانا ً على شبكة اإلنترنت .ويجب تشجيع الحكومات على تزويد
التقييم العالمي المتكامل بإمكانية الوصول المباشر إلى اإلحصاءات المحلية
الرعاة والمراعي ،بغية
والوطنية الموجودة ،والبيانات األولية المتوفرة عن ُّ
تسهيل تصنيف البيانات الموجودة بشك ٍل أفضل حيثما أمكن ذلك.

نساء يبعن الحليب في إيزيولو في كينيا ،بعدسة توم مارتن  /منظمة أطباء بيطريون بال حدو

2

تحسين توافر المعلومات الموجودة وجودتها

الرعاة والمراعي وجودة تلك المعلومات ،وتضمين المعارف
تطوير أنظمة معلومات وطنية ودولية من أجل تحسين توافر المعلومات الموجودة عن ُّ
الرعي والمراعي والديناميَّكيات القائمة بينهما.
الرعاة بهدف فهم خصائص َّ
التي يمتلكها ُّ
يمكن تحسين توافر المعلومات من خالل التأكد من بذل جهود مستمرة
الرعاة والمراعي ضمن اإلحصاءات الحكومية.
لتصنيف البيانات عن ُّ
الممولة من القطاع العام،
يجب تشجيع الحكومات ،وجميع المشاريع
َّ
والمنظمات غير الحكومية ،ومؤسسات البحوث على توفير إمكانية
الوصول إلى البيانات والمعلومات المصنَّفة والتي يمكن التحقُّق منها
الرعاة والمراعي ،بحيث تكون في الوقت المناسب وصالحة
عن ُّ
وموثوقة وقابلة للتأويل و ُمدارة ً جيدا ً ومتاحةً بسهولة ،بما فيها البيانات
الرصد/
التي تم الحصول عليها من الدراسات األساسية ودراسات َّ
التقييم ال ُمنفَّذة خالل المشاريع التنموية.
الرعاة والمراعي
كما يجب أن تغطي اإلحصاءات الحكومية عن ُّ
المسائ َل التي تستقطب اهتماما ً عالمياً ،مثل النزاعات واألمن البشري،

ود السويسرية

والتأقلم مع التغيُّر المناخي ،واستمالك األراضي على نطاق واسع.
الرعي والمراعي بحيث
ث َّمة حاجةٌ إلى مخزن شامل للمعلومات عن َّ
يتض َّمن بيانات ُمتاحة ومتوفرة وقابلة للمقارنة والتحقق و ُمعتمِ دة ً على
ق عليها من المؤ ّ
شِرات ذات
تعاريف قابلة للمقارنة وعلى مجموع ٍة ُمتَّفَ ٍ
الرعاة.
األهميَّة العالمية وال ُمست َمدَّة محليا ً من ُّ
والتطورات الجديدة في مجال الصور ال ُملتقطة باألقمار
يمكن للتقنيات
ُّ
الصناعية أن تس ِ ّهل مراقبة المراعي في المستقبل .ينبغي تشجيع
الرعوية ،والمنظمات غير الحكومية التي تعمل معها،
المنظمات َّ
الرعاة والمراعي،
على توثيق بيانات ومعلومات عالية الجودة عن ُّ
وجعلها ُمتاحة ،بما فيها تلك المتعلِّقة بمعارف وتقنيات المجتمعات
المحلية واألصلية.

الرنَّة من شعب الدوخة في شرق تايغا في منغوليا ،بعدسة لورنس هيزلوب  /مؤسسة غريد  -أريندال
المخيم الصيفي لرعاة َّ
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3

الرعي وقيمة المراعي
توسيع نطاق ِ
فهم َّ

الرعي والمراعي ،والحرص على تناول مواضيع "غير نمطيَّة".
زيادة التمويل والموارد المخصصة لألبحاث التشاركية عن َّ
خاص للبلدان والمناطق النامية التي تفتقر إلى البيانات
اهتمام
يجب إيالء
ٍ
ٍ
والمعلومات ،وذلك من خالل تنفيذ االستقصاءات وجمع اإلحصاءات
بصورةٍ دوريَّة ،وإجراء الدراسات البحثية ال ُمع َّمقة ،والتحليل المتكرر
لبيانات االستشعار عن بعد ،وتبادل المعلومات بين المناطق المختلفة.
الرعاة والباحثين
بالنسبة إلى المحافل المحلية والدولية التي تج َمع بين ُّ
والحكومات والمنظمات غير الحكومية ،ثمة حاجةٌ ألن تعمل على
ق على األساليب االستراتيجية،
توسيعِ نطاق الفهم والتو ُّ
صل إلى اتفا ٍ
واالستراتيجيات ذات األولوية ،وسياسة جمع البيانات ومعالجتها،
المنهجيات المتَّسقة والقابلة للمقارنة من أجل مشاركة المعلومات

والبيانات ،كما ينبغي أن تساهم في رصد المؤشرات ال ُمتَّفق عليها
عالميا ً وتقييمها .ويجب تشجيع األطراف على جمع ومشاركة البيانات
والمعلومات التي تر ّكِز على مواضيع غير نمطية ،مثل التنقُّل بين
والرعاة من النساء
المراعي ،والتعليم المهني والعملي ،واالستثمارات،
ُّ
والشباب ،حيث يجب أن تغطي كالً من البلدان النامية والمتقدمة.
يجب على جميع االتفاقيات والبروتوكوالت واالتفاقات البيئية الدولية
ذات الصلة ،وغيرها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،أن تتناول
للرعي والمراعي على
صراحةً القضايا المتعلقة بالصحة المستدامة َّ
أنَّها وثيقة الصلة بأهدافها والتزاماتها.

رعي الخيول على المرج ،مونتانا بالواليات المتحدة األمريكية ،بعدسة تراي راتكليف  /فليكر (رخصة َمشاع إبداعي  -استعمال غير تجاري  -الترخيص بالمِ ثل)
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4

للرعاة
إجراء تقييم مف َّ
صل حول تقديم الدعم التقني ُّ

للرعاة على االحتياجات والمصالح التي تم تحديدُها.
وضع منهجية مالئمة وتقييم مدى استناد الدعم التقني ال ُمقدَّم ُّ
يجب أن تشمل تقييمات الدعم التقني كالً من البلدان المتقدمة والنامية
من خالل توسيع نطاقها ليأخذ بالحسبان الدعم ال ُمقدَّم من الجامعات
الوطنية ومؤسسات األبحاث ووكاالت اإلرشاد الحكومية التي تر ّكِز
على تنمية المجتمع .عالوة ً على ذلك ،يجب أن تغطي التقييمات الدعم

5

المالي المقدَّم ال من الجهات المانحة الدولية فحسب ،بل من الحكومات
الوطنية والمنظمات المحلية أيضاً .وقبل تحليل الفجوات القائمة في
الدعم التقني ،ينبغي أوالً رسم ح ٍ ّد منهجي (نطاق مواضيعي) للتقييم.

الرعاة في جميع التقييمات وعمليات جمع المعلومات
إشراك ُّ

الرعوية في التقييمات العالمية حرصا ً على تضمين معارف وتقنيات المجتمعات المحلية واألصلية بشك ٍل
الرعاة ومنظمات المجتمع المدني َّ
إشراك ُّ
الرعوية بشك ٍل فعال.
مالئم وتمثيل مختلف مجموعات المناصرة َّ
خالل عمليات التقييم العالمية ،ينبغي تعزيز معارف وتقنيات المجتمعات
الرعوية الموجودة والمنظمات
المحلية واألصلية وقدرات المنظمات َّ
الرعاة ،مع التركيز على تمكين المجتمعات
غير الحكومية التي تعمل مع ُّ
والتصرف بنفسها ،واألخذ باالعتبار كالً
الرعوية من التعبير عن نفسها
ُّ
َّ
من نوع الجنس وفئة الشباب والمعارف التقليدية .كما يجب إجراء
الرعاة
أبحاث علمية جديدة خاضعة لمراجعة األقران بالتعاون مع ُّ

ووكالء التنمية المجتمعية المحل ِيّين والمنظمات المعنية بقطاع الماشية
بالرعي والمراعي .يجب وضع قائمة
وغيرها من األطراف المعنية َّ
الرعوية المحلية والوطنية واإلقليمية،
عالمية شاملة تضم المنظمات َّ
كما يجب إنشاء مجموعات مناصرة من خالل هذه الشبكات بحيث
مشاركةً على نح ٍو وثيق في التقييم العالمي.
تصبح
ِ

قطيع ماشية في متنزه أمبوليسي الوطني في كينيا ،بعدسة بيتر بروكوش
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مارس الرعي من قِبل ماليين الناس في شتى أنحاء العالم .وتمت ُّد جذوره في ك ِ ّل بقاع العالم وإلى آالف خلت من السنين وصوالً إلى أوائل عصر الزراعة .لكن وعلى
يُ َ
الرعوية والمراعي التي تعتمد عليها
الرعوية يعود إلى آالف السنين ،ما زلنا نجهل الكثير عن الروابط بين الممارسات َّ
الرغم من أن تاريخ وجود المجتمعات َّ
ت أكيدة عنها اليوم نظرا ً للفجوات الواسعة
تلك الممارسات .فهي تكاد تغيب تماما ً عن الكثير من األبحاث المعنية بالبيئة العالمية .وثمة أسئلة عديدة ال نملك إجابا ٍ
ت عميقة على السياستين الوطنية والعالمية ،وتأثيرا ً على أسلوب تعاملنا مع
االنتشار في فهمنا للمراعي
والرعاة .ومع ذلك فإن إلجابات هذه األسئلة انعكاسا ٍ
ُّ
التغيُّر المناخي.
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