
  الحمامات تونس إعالن
، وممثلین عن منظمات المجتمع المدني إفریقیااسیا وشمال في غرب  الرعویینن المزارعین ووالممثل نوالمشارك نحن

 ؛العمومیة التدخالتمستفیدین من كوالشركاء  ئیةالرعویة والنسا

"،  إفریقیااسیا وشمال غرب لرعي في لخالل ورشة عمل إقلیمیة حول "بناء بیئة مواتیة للتنمیة المستدامة  نااجتماع
 ، 2016ینایر  15إلى  14، من تونس، جمھوریة حماماتعقد في ان منعقدةلا

 إفریقیاشمال  ة في ومیفي السیاسات العم خصوصا ینوالرعوی عموماج تربیة الماشیة ماإد نحن قلقین على ضعفوإذ 
 ؛وغرب اسیا

 ابلدان أنفسھال) عدم وجود رؤیة مشتركة بین اوالرعي ، بما في ذلك ( الماشیةالتحدیات الكبرى التي تواجھ ب منشغلین
ضعف ، (ب) تھاتعزیز تنمیالتي یجب اآلخرین على االستراتیجیات اإلقلیمیة  والمتدخلین المنضمات المھنیة و وبین الدول

 الماشیةتنمیة  نشطةألنفیذ بین الجھات الفاعلة من جھة أخرى، (ج) ت اإلعالمي معرفة النظم الرعویة، من جھة، والربط
 .على ارض الواقعوالرعي 

األراضي الرعویة، ا) الحق في ، بما في ذلك: (شمال افریقیا وغرب اسیا والرعي في  تربیة الماشیةتحدیات ب منشغلین
یوان صحة الح، ف الماشیة عالامناسبة (ال األساسیة(ب) الوصول إلى عوامل اإلنتاج (بما في ذلك التمویل) والخدمات 

تنمیة المراعي، (د) الوصول إلى األسواق  وكذاوالبنیة التحتیة للمجاالت الرعویة  ةكمو، والتعلیم)، (ج) الحصحة االنسان
) حوشباب األسر الرعویة، ( اءسلن ةاالقتصادی القدرة، (ت) ضمان و تحسین علي أساس التجارة العادلة  وتثمین المنتجات
والنمو السكاني السریع،  يلتغیر المناخا ةواجھلم من خالل استراتیجیات التكیف ینالرعویالسكان ف یتكو تعزیز صمود

 . الترحالو) تسھیل تنقل الماشیة خ(

 وغرب اسیاأفریقیا  شمالضمان األمن والسیادة الغذائیة للشعب ولدول في ) ا( يوالرعلقطاع لبالدور الرئیسي  ااعتراف
 ھاتاثیرالحظ نالمناخ ( تغییر) في الحفاظ على التنوع البیولوجي والتكیف مع ب،  (الداخلیةمكافحة الفقر والھجرة في و

 ودورھا في اإلدارة المستدامة للموارد) ج(انخفاض مستوى المیاه الجوفیة، والجفاف المتكرر، وما إلى ذلك)  على
ن، السالم واالستقرار وخلق فرص لنمو، واألمل ملعا(ه) كصالحة لإلنتاج الزراعي الغیر  الطبیعیة، (د) في تقییم المناطق

 .العمل

 ،شمال افریقیا وغرب اسیااإلقلیمیة لالوطنیة والمنظمات من طرف بعض الجھود المبذولة في السنوات األخیرة ب ااعتراف

OADA, ICARDA, FAO, IFAD, ACSAD, AU-BIRA, UMA, OA, ISESCO 

تربیة لدعم  وميمحالیا على ضرورة تكثیف العمل الععلى توافق اآلراء، الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة القائمة  بناء
 بصفة عامة والمجتمعات الرعویة على وجھ الخصوص المواشي

 بالتلي 

  ؛ ریقیا وغرب اسیاشمال اف والرعي في  لتربیة المواشيللتنمیة المستدامة  مناسبةلمساھمة في ظھور بیئة لالتزامنا  نؤكد

 و ) حمایة مصالح ا: (قصد ؛ شمال افریقیا وغرب اسیا الرعویینالمنظمات للحوار بین مجال  تأسیسعلى  وافقن
ة على المستوى الدولي ومیوالرعي في السیاسات العام تربیة المواشيعتبار االخد بعین االوتراثھم، (ب)  الرعویین

ة على جمیع المستویات، وخاصة على یالحوار للتأثیر على السیاسة الحكوم تعزیزواإلقلیمي والوطني والمحلي، (ج) 
 .المستوى المحلي

 



 

 :ستثمارات الھیكلیة لالعلى ضرورة القیام با مؤكدین

المساحات الرعویة  ط الماءانقلمرافق والمعدات / البنیة التحتیة الرعویة مثل لإنشاء إدارة مستدامة وشاملة ودعم  •
وتوفیر تعزز إدارة وضمن ستمحلي. وھذه االستثمارات العلى أساس خطط التفاوض  ستراحاتأماكن االوممرات الو

 .التجارب الناجحة مستندین علىتكالیف صیانة المرافق 

الخدمات االجتماعیة األساسیة (الصحة البشریة والتعلیم والتدریب، ومیاه الشرب)  من الرعویینالسكان  استفادةتعزیز  •
، على وجھ الخصوص)، متنقلة(خدمات  للرحلإنشاء جھاز مناسب وت التقنیة (على سبیل المثال صحة الحیوان)، والخدما

 مع األخذ بعین االعتبار احتیاجات المجتمعات الرعویة، بما في ذلك النساء والشباب؛

 اإلقلیمي،و الوطني، المحليعلى مستوى  قاسومن أتطویر البنیة األساسیة مع  ،االنتاج سالسلتشجیع  •

لصالح  والصوف األلبانالحیوانیة من منتجات الالتشجیع على االبتكار التقني والتنظیمي في جمع ومعالجة وتخزین  •
 النساء والشباب

 .تمكن من الدفاع عن مصالح أعضائھاتتعزیز قدرات منظمات المجتمع المدني الرعویة حتى  •

من  سیام، الممرات)، وال ط الماءانقالمحلي والوطنیة (مناطق الرعي، عید والتنقالت على الص تحسین الموارد الرعویة  •
 على المستوى المحلي والوطني  الجماعیةتفاقیات االخالل توقیع 

 تحسین التعلیم والتعلم في المناطق الرعویة •

 إدراج ومشاركة المرأة والشباب في تنفیذ األنشطة الرعویة من خالل منتدیات التشاور •

تدابیر تنفیذ ووالرعي.  تربیة الماشیةة لتطویر ومیعلى اعتماد وتنفیذ السیاسات العم لتعاون التقني الدول ومؤسسات ا ندعو
 .شمال افریقیا وغرب اسیا لتنمیة الثروة الحیوانیة والرعي في  مناسبةالمناسبة لتعزیز بیئة  التخفیز

ي تقدمھ ذال الدعمتعزیزل، شمال افریقیا وغرب اسیال الرعویة و ةالمدنی اتمجتمعلواغیر الحكومیة الالمنظمات  حثن
متعدد األطراف ، (ب) الدعوة والتأیید للتأثیر على السیاسات ال) تشجیع الحوار البناء ال: ( والرعویین شبكات منظمات 

والرعي  ربیة المواشيلتضغط / الدعوة للالمنظمات والمبادرات األخرى  بینمناسبة الة بما في ذلك بناء الجسور ومیالعم
 .  منظمة األغذیة والزراعة ل الرعویة منبر المعرفةمن خالل 

البرامج التي تمولھا في  في اطار،  FAO ومنظمة األغذیة والزراعة DAFIیة الزراعة متنالدولي لصندوق ال دعون
 :البلدان المختلفة لتسھیل الحوار السیاسي، بما في ذلك

 .المعنیةلبلدان ات لاالستثمارفي ولویات األ النظر في وضع برامج  •

 االعتبار بعین الرعویة على جمیع المستویات لتعزیز تمثیلھا (بما في ذلك النساء والشباب) لتأخذ  المنظماتدعم ھیكلة  •
 الدولمع القاعدة و المنظمات المھنیة مع بین الربطع القرار؛ حتى یتمكنوا من ضمان اصن لدى األولویة حتیاجاتھما

 والمؤسسات اإلقلیمیة والدولیة؛

 

 

 

 



ة خصیصا یشاور المنظمات الرعویة (بما في ذلك النساء والشباب) كإطار لصیاغة مقترحات سیاستفضاء  دعم •
 .ینلرعوی

المستوى المعیشي ، ودخل األسر الرعویة، (PIB)ي الخام  خادالناتج الحول البیانات االقتصادیة ( مبادرات البحثدعم  •
رعویة الفھم أفضل لألسرة  علىعكس مستقبلیة القیام بالتخمینات التي تنوإحصاءات  الثروة الحیوانیة،   الرعویةلألسر 
 األفكار المسبقة حول الرعي. الزالةالحجج  مع ایجاد، الترحالجدیدة على االجتماعیة االدینامیات وال

 للحفاظ على اإلنتاجیة (بما في ذلك الموارد الوراثیة المحلیة)،  المحلیةلمعارف األساسیة المثمنة لمبادرات دعم ال •

 أولویات االستثماریة ودعمرؤیة ودعم اللعمل من أجل ل،   ,DAFI( FAO (,حماماتالبورشة العمل لالمبادرین  دعوة
 .محددة في ھذا البیانال الرعویین اتاحتیاج

 2016ینایر  15یوم ، حماماتال تونس حرر في


