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تصورات مستقبلية لتنمية و تطوير الموارد 

 2- الرعوية

 

دارة الموارد الرعوية -3   :تقوية األطر المؤسسية ذات العالقة بتأهيل وا 

 
 األطر المؤسسية هي الهيئات واإلدارات المؤسسية المنوط بها تنفيذ السياسات و

دارة الموارد   الرعوية، وتختلف أشكالاإلستراتيجيات وتطبيق القوانين والتشريعات لتأهيل وا 
 ما تختلف تبعيتها للوزارات أيضًا من قطر إلى آخركومسميات تلك األطر في األقطار العربية 

 ولكنها تتفق جميعًا نحو الهدف العام أال وهو تنمية وتطوير الموارد الرعوية لتؤدي وظيفتها
 سي على إنتاج الكأل لتغذيةز هذه السياسة بشكل رئيكوقد تر . المحددة في السياسة العامة للدولة

طبيعة أو موائل طبيعية للمحافظة على حة البيئية والمحافظة على جمال الالقطعان أو السيا
 .الوراثية لمحاصيل الغذاء واألعالف ذات االهتمام العالمي األصول

 لتطبيق التشريعات والقوانين قوية وتتمتع بصالحيات واسعةويجب أن تكون هذه األطر 
 وقبل إنفاذ القوانين ال بد من تمكين. التي ترنو إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعيالرعوية 

 األطر المؤسسية بالقوى البشرية ذات الكفاءة والخبرة ثم تهيئة المناخ العام من خالل وسائل
 نيناإلعالم والقيادات التقليدية في المجتمعات الرعوية لضمان التطبيق السليم والمثمر لهذه القوا

 ولتوحيد الرؤى في األقطار العربية من أجل إدارة رشيدة للموارد الرعوية يمكن اتخاذ
  :مثللتقوية األطر المؤسساتية بعض التدابير والخطوات الهامة 

 
ل كخصوصية  وضع تصور للدوائر والمصالح والهيئات المشرفة على الموارد الرعوية حسب  -

 بينها القطر مع وضع آليات للتنسيق فيماقطر وأهمية تلك الموارد في خارطة 
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 زية في اإلدارة وتفويض المسؤوليات على صعيد اإلدارات المحليةكاعتماد الالمر  -
 ل قطرك المنتشرة في المحافظات والنواحي مع مراعاة الممارسات القائمة والظروف المحلية في

 لوزارة الزراعة أو...( .مديرية، مصلحة، قسم)ضرورة إتباع األطر المؤسسية الرعوية   -
  بالموارد الرعوية البيئة مع إبقاء قنوات التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات األخرى المهتمة

 بيرة يمكن ترقيةكقتصاد الوطني مساهمة في األقطار التي تسهم مواردها الرعوية في اال  -
 األطر المؤسسية الرعوية فيها إلى مستوى وزارة

 أساليب اإلدارة الحديثة في التنظيم اإلداري والهيكلي المالئمة لطبيعة العمل معإتباع   -
 المستجدات المحلية والقطرية والدولية والتوجه نحو اإلدارة اإللكترونية

 ضرورة تدعيم األطر المؤسسية بالقدرات العلمية والفنية والتخطيطية والقانونية والتنفيذية  -
 المؤهلة

 إلرشاد الرعوي ولقواعد البيانات الرعوية ضمن هيكلية األطر المؤسسيةإحداث أقسام ل -
 .إحداث أقسام للتعاون الدولي لتفعيل وتنفيذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد الرعوية  -

 

دارة الموارد الرعوية يكاعتماد النهج التشار   4-  في تنمية وا 

 وحماية المرعى والمياه في جميع أرجاءانت األعراف القبلية هي األساس في تنظيم ك
 انت لكل قبيلة منطقتها الرعوية الخاصة بهاكو . المنطقة العربية عبر القرون وحتى عهد قريب

 انت القبائل أو الجماعات الرعويةكو . تستغلها بما يحقق لها توفير الكأل والمياه على مدار العام
وارث الجفاف كعوية للطرف اآلخر عند حدوث تعقد اتفاقات تتيح لكل طرف ارتياد المنطقة الر 

 انت تحصل بعض النزاعاتكدأبت القبائل على احترام الحقوق الرعوية للقبائل األخرى و 
 والصراعات بين بعض القبائل خاصة أوقات الجفاف حيث يضطر الرعاة مرغمين على رعي

 إلى الدفاع عن مناطقهاقطعانهم خارج حدود مناطقهم الرعوية فتلجأ القبائل المعتدى عليها 
 انت تمارسكوهكذا  .الرعوية للمحافظة عليها وعدم إتاحة الفرصة لآلخرين من السيطرة عليها

 ومنذ السبعينات من القرن. اإلدارة الرعوية وبتوازن مع الظروف البيئية وعلى مر العصور
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 بر األثر فيكان له أكبيرًا كالماضي حتى وقتنا الحاضر شهدت المنطقة العربية نموًا اقتصاديًا 
ان يعتبر أهم دعائم االقتصاد كتغيير نمط حياة الشعوب العربية وبدوره تأثر النشاط الرعوي الذي 

 يز على قطاع الزراعة الكثيفة المروية والتصنيعكالمحلي في بعض األقطار العربية وأصبح التر 
  .الزراعي وقطاع الصناعات الخفيفة بداًل من القطاع الرعوي

ى التغير في نمط الحياة العربية إلى العزوف عن القطاع الرعوي مما ساعد على تدميره وأد
 على األقطار العربية ءبشكل تدريجي أمام الضغوط االقتصادية المتزايدة وأصبحت المراعي عب

االهتمام  وارتأت الجهات المعنية بالموارد الرعوية ضرورة. ونها رافدًا لالقتصاد الوطنيكبداًل من 
بالموارد الرعوية للتخفيف من حدة الفقر الذي أصاب المجتمعات الريفية والرعوية فعمدت إلى 

منها إال أن  وضع تشريعات وقوانين جديدة تنظم االنتفاع من الموارد الطبيعية بخاصة الرعوية
وصعبة  عدم إشراك هذه المجتمعات وهي المتأثر المباشر جعل هذه التشريعات جامدة وهشة

األصعدة  ل على جميعكونجم عن تطبيق التشريعات الرعوية بالقوة مشا. ق في أرض الواقعالتحقي
 .التي أحدثت شرخًا عميقًا في النسيج االجتماعي العربي

 ل الرعوية تبين ألصحاب القرار أن أهم متطلبات تنميةكوبعد دراسة مستفيضة للمشا
 وللحصول على هذا التعاون ال بد منوتطوير الموارد الرعوية هو تعاون المجتمعات الرعوية 

 ي يتبوأكومن هنا بدأ ما يسمى بالنهج التشار  .ة حقيقية وفاعلةكة هذه المجتمعات مشار كمشار 
 يكويتضمن النهج التشار . موضع االهتمام لدى جميع األطراف ذات العالقة بالموارد الرعوية

 لثقافة وقوة المجتمعات الرعوية العديد من األنماط لتحقيق أهدافه وتختلف هذه األنماط تبعاً 
مكانية تنظيمهم إضافة إلى مدى مساهمة الموارد الرعوية في نظم اإلنتاج الحيواني التي  وا 

 ي حيث تمت مراجعةكستجابت الجهات الرعوية الرسمية لمناخ النهج التشار او . يتبعونها
دارة المراعي وارتفعت نسبة ا  د علىكلمواد والبنود التي تؤ التشريعات والقوانين الخاصة بتنمية وا 

حسب  لكة لحث جميع األطراف لإلسهام في القطاع الرعوي كة والمشار كضرورة تبني نهج الشرا
آما أآدت التشريعات الرعوية الجديدة على ضرورة االستفادة من األعراف والتقاليد المحلية . موقعه

  .يةومن التجارب العالمية بعد مواءمتها بالبيئة والظروف المحل
 ية مع المستفيدين من الموارد الرعويةكوأصبح من البديهي إتباع أسلوب المنهجية التشار 
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 ة صور مختلفة في آل مستوى من مستويات النشاط الرعوي بدءًا من وضعكواتخذت تلك المشار 
عداد التشريعات والقوانين ثم االستراتيجيات والخطط والبرامج التي تؤدي إلى تنمية وتطوير  وا 

 : ة كومن ضمن صور المشار . مراعيال

المختصين في المراعي في إدارة  تشكيل لجان محلية من القيادات المحلية تشارك الفنيين -
رعوية من السكان المحليين  ما تكونت في بعض األقطار العربية جمعياتك - الموارد الرعوية

اعتبارها الذراع األيمن لألطر  هذا بجانب اتحادات الرعاة التي يمكن - ةكنوع من أنواع المشار ك
تعاونيات رعوية وفي السودان  فمثاًل توجد في سوريا. المؤسسية الرسمية إلدارة الموارد الرعوية

المجتمعات الرعوية في  اتحاد الرعاة وجمعية الهودج الرعوية وفي األردن تم تنظيم بعض
إنشاء الجمعيات التعاونية  عمليةجمعيات تتبع للمؤسسة التعاونية األردنية، وفي الجزائر نشطت 

 .تعاونيةوجمعيةرعوية 111ثر من كأما المغرب فقد أنشأ أ . الرعوية
 أداة فعالة إلدارة الموارد الرعوية سيساعد الجهات المعنيةكي كإن االعتقاد بأهمية النهج التشار 

  .للقطاع الرعوي رتقاء بهذا النهج وتطوير آلياته للوصول إلى تنمية مستدامةوالباحثين على اال
 وهذا سيشجع بقية األقطار العربية التي ال تزال تتبع منهج اإلمالء على تغيير سياستها الرعوية

شراك المجتمعات الرعوية ضمن أطر فاعلة في العملية التنموية  .وا 

دارة الموارد الرعوية 5-   : بناء القدرات الفنية لتأهيل وا 

 أداة إدارية للنهوض بالموارد الرعويةك والمديرياتال يكفي إصالح المؤسسات والهيئات 
 ائز لتحقيق أهداف إدارة المواردكبل يجب أن يتعداه إلى القوى البشرية التي تعتبر أهم الر 

 إن بناء القدرات بما فيها القدرات التخطيطية والفنية والقانونية والتنفيذية للمؤسسات. الرعوية
دارة الموارد الرعوية لهو أمر حيوي يصبالوطنية القطرية والفعاليات المعن  ية بتنمية وتطوير وا 

افة األصعدة من كوتبذل جهود مضنية على . في جوهر السياسات العامة لكل األقطار العربية
انت المنظمة كو . األقطار العربية لتأهيل وتدريب األطر القائمة على إدارة الموارد الرعوية لك

لرائدة في هذا المجال بإنشاء المعهد العربي للغابات والمراعي في للتنمية الزراعية هي ا العربية
 الالذقية في سوريا حيث تم تدريب الرعيل األول من المعنيين بإدارة الموارد الرعوية ومازال مدينة

  .عطاء ذلك المعهد مستمرًا بتدريبه المتواصل للكوادر العربية العاملة في المجال الرعوي
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 زكبيرة في مجال إنشاء مراكي بذلت الحكومات العربية جهودًا وعلى المستوى القطر 
 التدريب والمعاهد والجامعات حيث يوجد معهد للموارد الطبيعية أو الغابات أو المراعي تقريبًا في

عداد األطر القادرة على تنمية وتطويرك  ل قطر آما تم إنشاء آليات جامعية معنية بأمر تأهيل وا 
 بعضوتبنت اإلتفاقيات الثقافية بين الدول العربية نهجًا جديدًا تمثل في إيفاد . الموارد الرعوية

 الكوادر الرعوية والطلبة إلى بعض األقطار العربية لغايات الدراسة والتدريب والتي يوجد فيها
 جنبية التي المعاهد وآليات متخصصة في مجال المراعي بداًل من تأهيلهم وتدريبهم في البالد األ

 .تعي الظروف المعيشية والبيئية في الوطن العربي

 إن أهم عوامل بناء القدرات الفنية للكوادر الرعوية هو التدريب الهادف والمستمر في
مواضيع خاصة تعود بالنفع على المتدرب من حيث إتقان المهام المنوطة به وتحفيزه على 

نظمة العربية للتنمية الزراعية الكثير من الدورات لقد عقدت الم. لتذليل الصعوبات المبادرة
بير في بناء القدرات للكوادر العربية العاملة في كوورش العمل التي ساهمت إلى حد  التدريبية

مجال المراعي، ويتطلب التقدم العلمي ضرورة اإللمام بالتقنيات الحديثة وتطويعها للمساعدة في 
 بةكهذا يعني دمج التدريب التقليدي مع التدريب التقني لمواالتنمية المستدامة للمراعي و  تحقيق

 .المستجدات في المجال الرعوي

 وعلى صعيد المعاهد والجامعات العربية بدأ االهتمام بإنشاء أقسام وبرامج وتخصصات في
دارة الموارد الرعوية من منظور يتماشى مع خصوصيات المجتمعات العربية  مجال تأهيل وا 

 ز متخصصة في علوم الموارد الرعوية على مستوى األقاليم العربيةكإنشاء مراونأمل أن يتم 
 .الرئيسية

 : شجيع البحوث والدراسات في مجال الموارد الرعويةت -6

رنا في الفقرات السابقة أوجه القصور في تنمية وتطوير المراعي والتي تناولت السياسات كذ 
ضمن محددات هذه التنمية أيضًا القصور الكبير ومن . والتشريعات والخطط واألطر المؤسسية

 : مجال البحث العلمي الرعوي في
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علوم الموارد الرعوية في  بالرغم من وجود عدد ال بأس به من الباحثين والمختصين فيف -
ل كالوطن العربي إال أن جهودهم مبعثرة مما انعكس على ضآلة مساهمتها في حل المشا

 . التي تواجه القطاع الرعوي
ندرة البحوث والدراسات في مجال الموارد  وتبين من الدراسات القطرية التي نحن بصددها -

قطرية أن التغيرات التي طرأت على  الرعوية فعلى سبيل المثال ورد في أآثر من دراسة
الخمسينات والستينات وال توجد  النبت الطبيعي في أراضي المراعي قد تمت دراستها في

 . ا الموضوعمعلومات حديثة حول هذ
ز العلمية كذلك إلى أن معظم البحوث والدراسات المنجزة في المراكما أشارت الدراسات ك -

الجهات المعنية بالموارد الرعوية لتطبيقها على أرض  والبحثية ال تصل نتائجها إلى
 . الواقع

 ل القطاع الرعوي ال بد من القيامكالهادف إلى حل مشا وللنهوض بالبحث العلمي الرعوي
 : التالية باإلجراءات

تغذية  بيئة المراعي، نباتات المراعي،)إعداد قواعد بيانات للمختصين في المجال الرعوي  -أ
اإلنتاج الرعوي، إدارة  قتصاد الرعوي، دور المرأة فيالحيوانات الرعوية، نظم اإلنتاج الرعوي، اال

تقنيات الحصاد المائي، خصائص  يز علىكالمراعي، إدارة الرعي، تقنيات تأهيل المراعي مع التر 
 ) يفية تفعيله في المجتمعات الرعويةكي و كالتشار  المجتمعات الرعوية في الوطن العربي، النهج

 المساحات الرعوية، اإلنتاجية النباتية والرعوية،)إعداد قواعد بيانات للموارد الرعوية  -ب
ثار كإ زكالهامة، المتطلبات البيئية، مراثار النباتات الرعوية كالنباتات الرعوية الهامة، طرق إ

 (البذور في الوطن العربي

البرامج  إعداد إستراتيجية للبحث العلمي الرعوي على المستويين القطري واإلقليمي ثم وضع -ج
  والخطط لتنفيذ هذه اإلستراتيجية

لدراسات وا لتمويل البحوث( الصندوق العربي لتنمية الموارد الرعوية)إنشاء صندوق عربي -د
 الهادفة
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 لتعميم نتائج البحوث على جميع الفئات( مقروءة، مسموعة أو مرئية)تطوير آلية فاعلة  -ت
 .في األقطار العربية...( الرعاة، الكوادر الفنية)المستهدفة 

 :واسع  الحزم الفنية على نطاق تنفيذ -7
 اإلطالع على إنجازاتيتوقع من البحوث والدراسات المحلية في الوطن العربي إضافة إلى 

دارة هذه  العالم في مجال تنمية وتطوير الموارد الرعوية أن تبلور الحزم الفنية المناسبة لتأهيل وا 
ستيعاب أهميتها في تنمية الموارد الرعوية إال إذا اوال يمكن إدراك فاعلية هذه الحزم و . الموارد

 حكومية أو)عن ملكية الموارد  نفذت على مساحات واسعة تبلغ آالف الهكتارات وبغض النظر
 بيرة يشعر أصحاب القطعان بأهمية المشاريعكإن تنفيذ الحزم الواعدة على مساحات (. خاصة

 الهادفة إلى تحسين الطاقة اإلنتاجية للمناطق الرعوية والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية من حيث
يمة الفاتورة العلفية وبالتالي تحسين ديمومة إنتاج الكأل في مناطق تربية القطعان والتخفيف من ق

 ةمستويات الدخل للرعا
 وعندما يشعر الرعاة بالقيمة االقتصادية المتحققة من تأهيل المناطق الرعوية سيبدأ الضغط
 على األطر المؤسسية العاملة في المجال الرعوية لزيادة المساحات تدريجيًا مما يعيد لهذه األطر

وتستطيع هذه األطر من استغالل مكانتها في . مسيرة التنمية المستدامةدورها الريادي في توجيه 
ي، كالمجتمعات الرعوية للعمل على تنظيم هذه المجتمعات للوصول إلى مأسسة العمل التشار 

ستدامة الموارد الرعوية مثل تنظيم الرعي من خالل اأنها تستطيع أن تضع الشروط الكفيلة ب ماك
 .ناسبةلحمولة الرعوية المبأساليب الرعي وا التقيد

 

 التوصيات

 في ضوء المعلومات التي وردت في دراسة الحاالت القطرية والنقاشات المستفيضة التي
 تناولت موضوع تدهور أراضي المراعي الطبيعية بشكل عام والنباتات الرعوية الواعدة بشكل

 : خاص خلصت لجنة الدراسة إلى التوصيات التالية

  :العامة للموارد الرعويةالتوصيات  -أولا 
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مجال  ستئناس برأي المختصين فيوهذا يتطلب اال. إنشاء قواعد بيانات للموارد الرعوية - 

والقياسات المطلوبة إلنشاء  قتراح المتغيرات والمؤشرات والمعايير والمسوحاتالموارد الرعوية ال
ويتوقع من . القرارات الصائبةتخاذ او  عتماد عليها في التخطيطقواعد بيانات موثقة يمكن اال

  .األقطار العربية ذات المساحات الرعوية الشاسعة أن تكون الرائدة في هذا المجال
ستعانة اال وال بد من. إعداد وتنفيذ برامج وخطط مفصلة لمسح وحصر الموارد الرعوية - 

هذه المسوحات، ثم  ستشعار عن بعد إلجراءبالتقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية واال
 لمساعدة الفنيين وأصحاب القرار في تفريغ البيانات المتحصل عليها على صورة خرائط ورسومات

 قراراتهم ذتخاا
المساحات الرعوية، نظم اإلنتاج )إنشاء نظام لمراقبة التغيرات التي تطرأ على القطاع الرعوي   -

التخاذ .....( المراعي مؤشرات تدهورالرعوي، أساليب الرعي، تصحر المناطق الرعوية، 
المبكر لتدهور الموارد  بير نظام اإلنذاركاإلجراءات المناسبة وهذا النظام يشابه إلى حد 

 .الطبيعية

المكتسبة  توثيق المعرفة المحلية ذات العالقة بإدارة الموارد الرعوية وموائمتها مع الخبرة  -
 .الرعويةلتحقيق أهداف التنمية المستدامة للموارد 

 بناء القدرات التقنية والتخطيطية والتنفيذية والفنية للقوى البشرية العاملة في مجال - 
 .الموارد الرعوية

دارة الموارد  -  تشجيع البحوث والدراسات الهادفة إلى تطوير الحزم الفنية لتأهيل وا 
 .الرعوية

 
  :التوصيات الخاصة بالنباتات الرعوية الواعدة -ثانياا 

 
ستغاللها وتأثيرها على النباتات اهتمام بدراسة البيئات الرعوية الرئيسية وتوثيق أنماط اال 1-
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  الرعوية
  :يز على الجوانب التاليةكتحديث البيانات المتعلقة بالنباتات الرعوية الواعدة مع التر  2- 

 متطلباتهاتحديد وتخريط الموائل الطبيعية لتواجد النباتات الرعوية الواعدة ثم دراسة  -أ
 البيئية

الرعوية، درجة  إعداد قائمة بالنباتات الرعوية الواعدة بحيث تتضمن أشكال الحياة، اإلنتاجية -ب
 ستساغة، والبيئة المناسبةاال

 الواعدة نتقاء النباتات الرعوية المستهدفة من قائمة النباتات الرعويةتطوير معايير مناسبة ال3- 

 بالصور ألهم النباتات الرعوية الواعدةإعداد دليل حقلي مدعمًا  4-

 تطوير الحزم الفنية المناسبة الستخدام المادة النباتية المستهدفة إلثراء المناطق الرعوية 5- 
 المتدهورة

ثار النباتات الرعوية الواعدة في موائلها أو خارجها بما كاقتراح وتنفيذ الطرق العملية إل 6- 
 يتناسب مع الظروف المحلية

  .ترشيد اإلدارة الرعوية وبخاصة في المناطق المستزرعة بالنباتات الرعوية الواعدة -7

 
  :التوصيات الفنية واإلدارية على المستوى القومي -ثالثاا 

 : دعوة الخبراء العرب في مجال الموارد الرعوية لمعالجة المسائل الفنية التالية -1

عتيان االرعوية و  المتعلقة بإجراء المسوحات توحيد المصطلحات والمفاهيم والمنهجيات والطرق -أ
مصداقية النتائج المتحصل  وهذه المسألة في غاية األهمية من حيث. خصائص النبت الطبيعي

األقطار العربية ذات البيئات الرعوية  عليها ومن حيث سهولة تعميم نتائج البحوث على
 المتشابهة
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المساقط  تتناول النبت الطبيعي، التربة،وضع مؤشرات لتدهور أراضي المراعي الطبيعية  -ب
المرجعية لتقييم حالة  وهذه المؤشرات ستكون بمثابة. المائية ونظم اإلنتاج الحيواني الرعوي

دارتها أراضي المراعي ومن ثم اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأهيلها  وا 

الوراثية  لألصولإنشاء صندوق خاص للموارد الرعوية لما تمثله من مستودعات ضخمة   2-
مصادر كسب  لعدد كبير من محاصيل الغذاء والعلف ذات االهتمام العالمي ولما تمثله من

 .العربية لشريحة كبيرة من المجتمعات الرعوية والريفية في بعض األقطار

 المشرق،)إنشاء مراكز لبحوث ودراسات الموارد الرعوية في األقاليم العربية الرئيسية  3- 
الجامعات  ويمكن توطين هذا المركز في آلية الزراعة إلحدى( ه الجزيرة، األوسطالمغرب، شب

إستراتيجية البحث العلمية  وسيناط بهذا المركز اإلقليمي إعداد. العربية من دول اإلقليم المعني
 .الدراسات والبحوث الرعوية في القطر في مجال الموارد الرعوية واإلشراف المباشر على


