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دارة منظمة األغذية والزراعة على تقرير التقييم التجميعي المشترك  كلرد  من إدارة الصندوق وا 
 في التنمية الرعوية المنظمة  و لمشاركة الصندوق

 ألف. استجابة إدارة الصندوق

 المقدمة
التجميعي التقييم  تقدر إدارة الصندوق الجهود التي بذلها متتب التقييم المستقل في الصندوق في إعداد تقرير -1

دبيات األساسية لتعزيز فهم األهتمام من استعرا  التعلمًا مثيرًا لوقد أرسى هذا التقرير  المشترك الموجز،
ودراسة متتبية لوثائق المشروعات من تل من منظمة االغذية و الزراعة   ،الصندوق ونهجه للتنمية الرعوية

جهود متتب التقييم المستقل للتطرق للتعليقات الواردة تذلك تقدر اإلدارة  .بما في ذلك التقييمات  ،والصندوق
وتمثل هذه المذترة استجابات إدارة الصندوق على توصيات  .من اإلدارة على النسخ السابقة من هذا التقرير

 .أما تعليقات منظمة األغذية والزراعة فهي واردة في المقطع باء ،التقييم التي ترد في المقطع ألف

 التوصيات

ر . وتشيتحليليًا لتدخالت الصندوق وهي توفر إطاراً   ،تقارير التقييمات التجمعية أدوات قيمة للتعلمتعتبر  -2
وثيقة من تل  26بما في ذلك  ،ميةيإدارة الصندوق إلى أن هذا التقرير يبني على جملة تبيرة من دالئل تقي

من الصندوق  12نحو الرعي )جرد شامل للمشروعات الموجهة و   ،من منظمة األغذية والزراعة والصندوق
البد من بذل الجهود لالستفادة  ،ة المتوفرةمييعة(. ونظرًا لحجم الخبرة التقيمن منظمة األغذية والزرا 221و

من التعلم بهدف ضمان قيمة مضاعفة أتبر من التوصيات الواردة في تقارير التقييمات التجمعية. والبد من 
يس الصندوق بشأن وضع توصيات التقييم وتدابير اإلدارة في وظيفة إيالء الحذر لضمان أن يسهم تقرير رئ

 التعلم المهمة هذه.

تزويد أنفسهما بسياسة لالنخراط في التنمية  التوصية األولى: يتوجب على منظمة األغذية والزراعة والصندوق
 الرعوية 

دئ حازمة بشأن االنخراط في وهي تعتقد أن الصندوق بحاجة لمبا  ،توافق إدارة الصندوق على هذه التوصية -3
وباالستناد إلى الدالئل المتوفرة سوف تقرر ماهي  ،التنمية الرعوية، وبالتالي فإنها تدرس خيارات متعددة

أفضل الطرائق الموجودة والتي من المحتمل أن تتضمن إعداد سياسة بهذا الشأن. وهنالك أدوات أخرى مثل 
وتجزء من  .التي يتم إعدادها للتطرق لقضايا في سياقات مختلفةمذترات التوجيه أو المواجيز السياساتية 

شباط \وبالتزامن مع اجتماع متندى المزارعين الذي يعقد مرة تل سنتين والذي عقد في فبراير ،هذا الجهد
 للرعي المستدام. د عقد الصندوق دورة خاصة بالرعي بمشارتة المبادرة العالميةفق ،1122

الصندوق في و تدرك إدارة الصندوق بأننا في وقت حاسم فيما يتعلق بمشارتة منظمة األغذية والزراعة  -4
وذلك من خالل منحة قدمها لمنظمة  ،الصندوق عضو نشط في مرتز معارف الرعويينو  .التنمية الرعوية

ع اللجان التوجيهية دعم الصندوق تنظيم خمس مشاورات إقليمية بالتعاون موي. "أطباء بيطريين بال حدود"
لمنتدى المزارعين ومنظمات المجتمع المدني للرعاة وغيرها من المنظمات الشريتة ) منظمة األغذية 
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الطبيعة واالتحاد األوربي  ، بدعم من االتحاد الدولي لحفظوالمبادرة العالمية للرعي المستدام ،والزراعة
 .(وغيرهما

ي منظمة األغذية والزراعة والصندوق لمشاركة منتظمة في التنمية قدرات فالمة ءالتوصية الثانية: بناء وموا
 الرعوية 

وهنالك مجال لمزيد من التنمية المهنية المستمرة في هذا المجال  ،توافق إدارة الصندوق على هذه التوصية -5
وسوف تضاعف إدارة الصندوق جهودها لبناء  ،من خالل تل من ممارسات بناء القدرات وتعزيز األعمال

دروس المتولدة الوتقاسم  ،التقنية والمشورةتظم ضمن شعبة السياسات لقدرات الداخلية من خالل التعلم المنا
والوصول إلى المعرفة المتولدة من خالل المؤسسات الشريتة  ،عن المشروعات بين الشعب اإلقليمية

ئتالف الدولي المعني وأيضًا على سبيل المثال اال)المتخصصة بما في ذلك منظمة األغذية والزراعة، 
والمعهد الدولي للبيئة ، والهيئة الحتومية الدولية المعنية بالتنميةواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  باألراضي
والمنظمات غير الحتومية  ،Bilital Maroobeبال حدود ومنظمة بيطريون ومنظمة أطباء ، والتنمية

 المظاهر الخاصة بالرعي.، إلخ(، حول جميع ومنظمات المجتمع المدني

تذلك سيتم تعزيز القدرات من خالل نهج أتثر تنسيقًا بين شعبة السياسات والمشورة التقنية والشعب اإلقليمية  -6
في الصندوق للتطرق لقضايا الرعي، حيث أن مثل هذه القضايا تتقاطع مع مجاالت مواضيعية مثل الثروة 

ة ية والمؤسسات والتمايز بين الجنسين. تذلك سيتم استخدام خبر الحيوانية والمواد الطبيعية والشعوب األصل
مرتز االستثمار في منظمة األغذية والزراعة خالل مرحلة التصميم. وسوف تتحرى إدارة الصندوق أيضًا 
الخيارات المتاحة الستخدام أوسع لنافذة المنح اإلقليمية دعمًا للمشروعات الممولة بالقرو  للترويج 

 نمية الفعالة حول الرعي نظرًا لطبيعتها العابرة للحدود/العابرة للبلدان.لمبادرات الت

يبني  يتوجه بالبحوث العالمية األتثر حداثة في الوقت الذيستذلك فأن جدول أعمال التعلم في الصندوق  -7
دارة المعرفة . وعو  ،داخل المنظمة فيه على الدروس المنبثقة  ضًا عن بما في ذلك من دائرة االستراتيجية وا 

سوف يستفيد الصندوق من الموارد الخارجية إلى أقصى  ،في المنظمةداخليًا إعداد جميع الموارد المطلوبة 
ممتن بما في ذلك باالعتماد على الموارد التقنية والتعلم المطور ضمن مرتز معارف الرعويين التابع  ،حد

  ،لمنظمة األغذية والزراعة

 تجنبها  محاولة الرئيسية للمخاطر عوضًا عنالتوصية الثالثة: إدارة األبعاد 

إذ ان المشروعات المنخرطة في التنمية الريفية غالبًا ما تضطر  ،قتراحتوافق إدارة الصندوق مع هذا اال -8
للتعامل مع مخاطر رئيسية مثل تشريد المجتمعات المحلية. يتم دعم مثل هذه المشروعات بصورة متزايدة 

وإلعداد استراتيجيات  ،تصميمالللتطرق لهذه المخاطر خالل ورة التقنية من قبل شعبة السياسات والمش
 للتخفيف من وطأتها.

استعرا  الحافظة بهدف إعداد استعرا  تعمل دائرة إدارة البرامج لرفع سوية عمليات  ،وعلى مستوى أوسع -9
مجااَل للترتيز في  وفي هذا السياق سوف تتون إدارة المخاطر أيضاً  .يرتز على النتائج ويستشرف المستقبل

وسوف يتم تشجيع الشعب والفرق القطرية على إعداد  .االستعراضات والتقارير التي تعدها الشعب المختلفة
استراتيجية مفاهمية إلدارة المخاطر والصمود في وجهها لتل برنامج أو مشروع للتنمية الرعوية وبحتم أن 
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دارة المناخ دعمًا معتبرًا من  فة فقدعلى الغالب في المناطق الجاهذه المشروعات تنفذ  وفرت شعبة البيئة وا 
الصغيرة للمشروعات المصممة حديثًا والخاصة أصحاب الحيازات  زراعةخالل برنامج التأقلم لصالح 

من ثم سيتم و  1121بالتنمية الرعوية. ومن الجدير بالمالحظة أن مثل هذه المشروعات قد صممت بعد عام 
 لية.في التقييمات المستقب هاالناجمة عنالتحسينات اقتناص 

األشخاص الذين تعتمد سبل و نيابة عن الرعاة بالو  ،التوصية الرابعة: دعم استقطاب التأييد الذي يقوم به الرعاة
 عيشهم على النظم الرعوية 

ق وفي هذا السيا .وهي توافق على أهمية استقطاب التأييد ،أحاطت إدارة الصندوق علمًا بهذه التوصية -11
بناء القدرة  (2)أنفسهم من خالل ما يلي: اب التأييد الذي يقوم به الرعاة سيستمر الصندوق في دعم استقط

تيسير المشارتة النشطة لمنظمات المجتمع المدني الرعوية في المنتديات  (1)على التعبير عن احتياجاتهم، 
تدى المزارعين ومنتدى الشعوب األصلية شرتاء بما في ذلك منالاالستمرار بالعمل من خالل  (1)الدولية ، 

مرتز معارف الرعويين في منظمة األغذية والزراعة والمنظمات الممثلة. وبنفس روح عمل الصندوق مع و 
. ونظرًا سوف يعزز الصندوق المنظمات الرعوية األخرى للمشارتة في استقطاب التأييد ،هذه المنتديات

 .فلن يشارك الصندوق بمثل هذه األنشطة بصورة  مباشرة ،ييدعمل استقطاب التأب للحساسيات التي تحيط
تذلك فإن استقطاب التأييد للمجتمعات المختلفة في سياقات وطنية يمتن أيضًا أن يتون له تبعات باالعتماد 

 مع خصوصيات السياقات اإلفرادية. يحتاج هذا النهج للمواءمة وبالتالي ،على الهيتلية السياسية في البالد

وهي تطور الوسائل عن تيفية  ،التقنية حاليًا استعراضات ومشاورات مسهبة والمشورةتجري شعبة السياسات  -11
على المستوى القطري. وأما السبيل المعقول فهو استخدام خبرة المشروعات  االنخراط في الحوار السياساتي

تقاعدة دالئل عند مناقشة السياسات مع الحتومة، وبالتشاور مع المجموعات المرجعية) بما في ذلك مدراء 
حوار السياسات عملية حساسة ومثيرة يتون أن  احتمال تمت أيضًا اإلشارة إلى  ،(البرامج القطرية

ولتنه سيتفل أال يتم النظر  ،وعلى طول هذه المسارات سوف يمتن الصندوق المنظمات الممثلة .اذباتللتج
 .وخاصة في البيئات الحساسة ،لتأييد لجماعات أو مجتمعات محلية معينةمستقطب لإليه على أنه 

 التعليقات اإلضافية

ل فرص الوصول إلى ؤ لتحدي تضا التطرق بصورة أتثر صراحة ،والستجابة الصندوق عليه ،يمتن للتقرير -12
لتنافس على استخدام األراضي. وقد تمت اإلشارة إلى هذا الموضوع في ل ، وذلك نظراً المراعي والحرتة

من األمور التي تستحق المتابعة نظرًا للتحديات  بهذا الشأن قد تتونإال أن إجراء مناقشة صريحة  ،التقرير
رتبط القدرة على التحرك بصورة تبيرة بخسارة فرص الوصول إلى التي يفرضها االستحواذ على األراضي. وت

مساو في األهمية للمناقشات الدائرة  أمراألراضي، تذلك فإن تناقص فرص الوصول إلى أراضي الرعي 
 .بشأن إيجاد تعريفات للتوازن والحرتة

النسبة إلى تل من الصندوق ب ،وأخيرًا تقترح إدارة الصندوق أن تبذل تقارير التقييم المشترتة في المستقبل -13
 جهودًا أتبر لتوليد توصيات ودروس متمايزة تتون لها صلة تشغيلية بتل من المؤسستين. ،والمنظمة
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 منظمة االغذية والزراعة إدارة باء: استجابة
 ،يعد التقييم أداة مفيدة لتل من المنظمة والصندوق إلعادة التفتير بالنهج الذي يجب إتباعه للحد من الفقر -14

وزيادة صمود المجتمعات الرعوية في األراضي القاحلة وشبه القاحلة. وال تتمتع جميع المجتمعات الرعوية 
الموفر للبلدان لتنمية المناطق القاحلة وشبه القاحلة مع الدعم  البد من مواءمةبمعايير حياة متساوية. تذلك 

 .االحتياجات و االوضاع المخصوصة بالبيئات والمجتمعات الرعوية

التنمية في  أن يزودا أنفسهما بسياسة لالنخراطالتوصية األولى: يتوجب على كل من المنظمة والصندوق 
 .الرعوية

وهناك حاجة بالفعل لمثل هذه السياسة  ،تدعو التوصية األولى لسياسة واضحة للمشارتة بالتنمية الرعوية -15
لقاحلة أو شبه القاحلة عوضًا عن نهج إي مثاًل على األراضي ا ،ولتنها يجب أن ترتز على نهج إقليمي

النظم ) الرعي(. وهنالك حاجة لموقف واستراتيجية مشترتة للمنظمة حول مستقبل الرعي ) تاقتصاد ناب  
نهاية المطاف مع تنمية االقتصادات أو تاقتصاد يمتن أن يختفي في منظور طويل األمد، يتسم ببالحياة 

. ويتطلب ذلك مناقشات داخلية ضمن المنظمة للبدء بعملية (المحترم الوطنية التي توفر فرصًا جديدة للعمل
السياسة واالستراتيجية في برنامج  ئذ تعميمتطوير مثل هذا الموقف، ومن ثم يتم وضع المسودة ، يمتن بعد

موضوع  يستقطبوفي الوقت الحالي  .الثالث والخامس يناالستراتيجي ينوبخاصة تحت الهدف ،عمل المنظمة
 ي حقيقة واقعة تشتركوتعد الهجرة القصرية، وه ،اهتمام وسائل اإلعالم وجمهور العامة والمهاجرين ينالالجئ

ة واالقتصادية والسياسية )انعدام األمن(، يالقاحلة وشبه القاحلة، نتيجة لتوليفة من العوامل البيئاألراضي  هافي
 التي البد من التطرق إليها معًا.

، تذلك ، وترحب المنظمة بتعاون أوثقإلى تعاون أوثق بين المنظمة والصندوقهناك اعتراف تامل بالحاجة  -16
يمتن لهذا التعاون األوثق أن يمتد لشرتاء آخرين في األمم المتحدة ) مثل برنامج األغذية العالمي( 

يرها، والمؤسسات المالية ) مثل البنك الدولي( والمفوضية األوربية والمتتب األفريقي للموارد الحيوانية وغ
إشراك و من والبد  ،ها نشاطات أيضًا في التنمية الرعويةديل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تذلك فإن

قوم به يولعل أول خطوة في هذا المجال هي ما  .انخراط منظمات المجتمع المدني الرعوية بصورة تاملة
بضرورة والبد من التذتير  .التعاون والتنسيقها المنظمة لزيادة دو قمرتز معارف الرعويين، تمبادرة تحاليًا 
 .ولتخليف أثر إيجابي على نطاق تبير ،للوصول إلى برامج أتثر تفاءة التعاون

أخطأت وفشلت في دعم التنمية الريفية من  وأيمتن تجنب النسبة العالية من المشروعات التي أصابت  -17
ة، فتنمية البنى التحتية في المناطق الرعوية خالل الترويج لفهم مؤسسي للطبيعة المخصوصة للنظم الرعوي

للطبيعة الخاصة بالنظم  ، يمتن أن تتطرق بصورة محددةيل المثال في مجالي الطاقة والتعليمبعلى س
 تحرك الرعاة في الحسبان.يتوجب عليها أن تأخذ موضوع تما  ،الرعوية

وتوضح هذه الوثيقة بعمق طبيعة النظم  ،ستنشر المنظمة قريبًا الدليل التقني حول حوتمة حيازة المراعيو  -18
نقطة بداية جيدة للمفاوضات السياساتية  وهي توفر ،الرعوية فيما يتعلق بالتحديات والفرص واألطر القانونية

 مع البلدان. وعوية في تل من المنظمة والصندوق حول التنمية الر 
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 في التنمية الرعوية. شاركة منتظمةالقدرات في الصندوق والمنظمة لم ومواءمةالتوصية الثانية: بناء 

المناطق الجافة وشبه الجافة فإن تعزيز في والوضع المضطرب بصورة متزايدة   ،نظرًا لمستوى الفقر -19
، في تل من المنظمة والصندوق مما هو مقترح بموجب التوصية الثانية أمر مرحب بهالخبرات الداخلية 

 يناالستراتيجي يننحو جعل المنظمة في موضع أفضل إليصال التزاماتها بموجب البرنامج وتوصية هامة
ولإليفاء بأهدافها العالمية، ويتوجب على المنظمة ان تستمر في التخصص في المظاهر   ،الثالث والخامس

 التقنية والسياساتية للتنمية الريفية 

ختلفة من العمل والمجاالت المواضيعية مع األخذ بعين حاجة ملحة للتعلم المؤسسي عبر المجاالت الم ثمةو  -21
تنمية القدرات والتدريب  يجب أن تمر ،وفي حال المنظمة .الحسبان المشاهد المتفاوتة حيث يمارس الرعي

وشعبة اإلنتاج الحيواني  شعبة األراضي والمياه وشعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتاتعبر شعب رئيسية مثل 
دارتهان وصحة الحيوا ويحتاج . اوصونه ومتتب الشراتات والدعوة وتنمية القدرات وشعبة تقييم الغابات وا 

وفي  ،ب على إدارة المخاطر وبناء الصمود في األراضي الجافة على وجه العموميالموظفون التقنيون للتدر 
فهم لسًا جيدًا وسيوفر الدليل التقني عن حوتمة حيازة المراعي أسا ،النظم الرعوية على وجه الخصوص

 .تيفية مساهمة الرعي المستدام في إنتاج األغذية وحفظ التنوع البيولوجي

لجنة الموارد الوراثية  ،المنظمة التأييد لقضايا الرعاة في أساليب متعددة مثل تستقطبوعلى المستوى العالمي  -21
 الحيوي ويتم التطرق طرقتواتفاقية اللتصحر، وفي اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة ا ،لألغذية والزراعة

لموضوع الرعي في الخطة العالمية لإلجراءات الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية وجدول أعمال الثروة 
التي توفرها خدمات الالتي تنص على أن   Rev.1 66وهنالك ورقة دراسة أساسية رقم .الحيوانية المستدامة

 ات التي يقدمها مربو الحيواناتاعتبار خاص لمساهم اإليتولوجية معللنظم الحيوانية  السالالتفصائل و ال
، وقد رفعت الوعي باألثار االيجابية للرعي وتيف أن المناطق الرعوية غالبًا ما على نطاق صغير والرعاة 

تتداخل مع مناطق المحميات الطبيعية. ويهدف مرتز معارف الرعويين إلى أن يقوم بقيادة استقطاب التأييد 
 1122لرعاة وتنسيقها وهنالك مؤتمر دولي حول رابطة الرعاة/أراضي الرعي، من المخطط له أن يعقد عام ل

 تذلك يتم تشاطر فترة إرساء شراتة عالمية معنية بالرعاة والمراعي مع الشرتاء.

 اسيآوأمريتا الالتينية وأوروبا و  اسيآمؤخرًا استتمل مرتز معارف الرعويين سبعة تجمعات إقليمية للرعاة في و  -22
هذه االجتماعات اإلقليمية بين  وقد يسوقالوسطى والشرق األدنى وأفريقيا الغربية وأفريقيا الجنوبية والشرقية، 

أطباء بيطريين مثل الصندوق ومنظمة منظمات الرعاة والمنظمة وبع  الشرتاء في مرتز معارف الرعويين 
ووضع خرائط للجهات الفاعلة الرئيسية ،العمل اإلقليمية  خططألولويات و ونجم عنها تحديد ا ،بال حدود

وستوجه النتائج  .وتحسين الحوتمة والتنسيق في األقاليم ،ي الرعي على المستوى القطريفالتي تعمل 
الناجمة عن هذه االجتماعات اإلقليمية العمل التقني الذي تقوم به المنظمة حول الرعي على المستوى 

 مي اإلقلي

مع بع  الدول األعضاء ومنظمات  ،ومن خالل مرتز معارف الرعويين ،المنظمة تناقش ،إضافة إلى ذلك -23
ومن شأن  .احتمال عر  طلب على الجمعية العامة لألمم المتحدة لالحتفال بسنة عالمية للرعاة ،الرعاة
أن تمهد  من شأنهاعي التي من تحويل جهود استقطاب التأييد للر  ،السنة العالمية للترب وعلى غرار ،ذلك

 .ولسياسة تضعها المنظمة حول الرعاة  ،الطريق لخطة عمل إقليمية حول الرعاة



EC 2016/92/W.P.6/Add.1 

2 

ية للدول األعضاء في وضع مسودة وسوف تنظر المنظمة مع المنظمات الشريتة والمجموعات اإلقليم -24
وسوف تحدد هذه السياسة التحديات وتخرج بتوصيات مستهدفة لدعم سبل العيش  .سياسة بشأن الرعاةل

ويوفر مرتز معارف الرعويين البيئة األمثل لشرتاء التنمية و للدول األعضاء  .المتنقلة لمربي الثروة الحيوانية
 ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في المسودات المتعاقبة لمثل هذه السياسة.

صمود في األراضي الجافة في أفريقيا وهي ال تعمل على بناءفهناك مبادرة إقليمية ألفريقيا  ،يدانوأما في الم -25
تنخرط المنظمة في تحسين إدارة المخاطر وبناء الصمود في مناطق  ،وعلى المستوى الوطني .ي الرعاةطتغ

متتب المنظمة يعمل  ،مثالفعلى سبيل ال .وهي تدعم مجتمعات الرعاة في أفريقيا الجنوبية ،األراضي الجافة
دارة الموارد الطبيعية  في تينيا في المناطق الرعوية في شمال تينيا حول رصد المياه والغطاء النباتي وا 

فوضت المنظمة إجراء دراسة حول االنخراط مع  ،وعلى المستوى شبه اإلقليمي ،والسعي لبناء صمود الرعاة
القرن اإلفريقي لزيادة أثر واستدامة استثماراتها واستثمارات المؤسسات التقليدية في المناطق الرعوية من 

 شرتائها.

 ًا عن محاولة تجنبهاارة األبعاد األساسية للمخاطر عوضالتوصية الثالثة: أد

موجب برنامجها االستراتيجي وب ،تؤتد التوصية الثالثة على التفريق بين إدارة المخاطر والحد من المخاطر -26
في األزمات الممتدة في  منظمةعلى إعداد مذترات توجيهية حول دور وعمل التعمل المنظمة  ،الخامس

ولسوء الحظ فإن العديد من  .سياق إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة
وبالتالي فإن هذه المذترات التوجيهية سوف تشتل فرصة  ،المناطق الرعوية تقع في مناطق األزمات الممتدة

وإلعادة تحديد نهج المنظمة في الوصول إلى تمييز أفضل بين إدارة المخاطر والحد  ،إلعادة التفتير بها
 منها.

وتتمتع خبرة المنظمة الميدانية والتقنية والعلمية بميزة نسبية عظيمة في تنمية وتنفيذ األنشطة الميدانية  -27
عليها تل الروابط بين  ترتتزوة البد من أن وتشتل هذه الميزة النسبية نقطة ق .التنمية الرعويةألغرا  

 المنظمة والصندوق.

وبالنيابة عن الرعاة واألشخاص الذين تعتمد سبل  ،التوصية الرابعة دعم استقطاب التأييد الذي يقوم به الرعاة
 عيشهم على النظم الرعوية.

أحاطت المنظمة علمًا بالتوصية الرابعة وهي ترحب بذتر مرتز معارف الرعويين الرائد التابع للمنظمة  -28
إلى النهج التي  يمثل تحوالً  مماو  ،تمنصة محتملة لتصعيد العمل االستقطابي التأييدي المستند إلى الدالئل

لمشروعات ولتن من المفتر  أن باالمرتز يمول  ،البشر في التنمية الريفية. وحتى تاريخه تتمحور حول
وتعمل هذه المبادرة مع المجتمع المدني للرعاة وهي تهدف إلى  .يغدو ممواًل بالبرامج من مصادر مختلفة

ويعتبر الصندوق و المنظمة من بين  ،الترويج والتنسيق والتعاون بين المنظمات الدولية العاملة مع الرعاة
آخرون مثل المفوضية األوربية والبنك الدولي و برنامج األمم وهناك شرتاء  .الشرتاء في هذا المرتز

مثل التحالف الدولي للشعوب أخرى ومنظمات دولية  ،الطبيعة حدة للبيئة و االتحاد الدولي لصونالمت
بال حدود ومجموعات ضغط دولية أو  ية المتأنية ومنظمة أطباء بيطريونوحرتة االغذ ،األصلية المتنقلة
يتقربون وعات الضغط األوربية للرعي في أفريقيا الشرقية وهنالك منظمات وشرتاء آخرون التحالف بين مجم

وا أعضاء فيه ومؤخرًا انضم إلى المرتز تل من منظمة األمم المتحدة لليونستو صبحمن المرتز لي
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لخاص ، ويرتبط هذا المرتز بعمليات سياساتية مثل الدليل التقني ااالئتالف الدولي المعني باألراضيو 
وهو ينطوي على التمتين ألغرا  تحسين حوتمة الرعاة ويضم بيانات أفضل  ،بحوتمة وحيازة المراعي

وقد استخدم موقع المرتز ومنتديات النقاش التابعة له  .لتحسين المشورة السياسية واستقطاب التأييد العالمي
 .واضيع السياساتية و التقنيةمن أصحاب المصلحة للقيام بتبادل منتظم لآلراء حول الم 161أتثر من 

تقدير تغير المناخ و التأقلم معه، ويرتبط هذا المرتز بجملة من البرامج ضمن المنظمة )أحياء األراضي، 
 ،تأحد المواضيع الرئيسية للمناقشة ،أدرجت لجنة الزراعة 1122في عام  ،سبل العيش، إدارة المخاطر (

والبد من مناقشة هذا الموضوع أيضًا بين الرعاة الذين يمتن  ،مسألة القضاء على آفات المجترات الصغيرة
 لهم أن يوفروا مساهمات مخصوصة في هذا الجدل التقني.


