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معية األمم المتحدة للبيئة التابعة ج
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 الدورة الثالثة
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4نريويب، 

 *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك 

 تنفيذ قرارات جمعية البيئة 

مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف ب المتعلق 2/24التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
 وتعزيز التنمية المستدامة للرعي والمراعي

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز

كافحة مب املتعلق 2/24هذا التقرير معلومات حمدَّثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار  تضمني
، أهابت مجعية 2/24ويف القرار  .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتعزيز التنمية املستدامة للرعي واملراعي

، ةالرعي واملراعي املستدام سائلمبزيد الوعي العاملي يأن ربنامج األمم املتحدة للبيئة باألمم املتحدة للبيئة 
 وطلبت إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار.

بطلب مجعية األمم املتحدة للبيئة إىل برنامج األمم املتحدة  فيما يتعلقالتقرير التقدم احملرز  تناولوي
استكشاف ما إذا كانت هناك ثغرات يف األسلوب املتبع حاليًا يف تقدمي الدعم التقين ويف البيانات للبيئة 

 االقتصادية.-البيئية والتقييمات االجتماعية
ويستجيب برنامج البيئة للقرار أساساً من خالل التعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية يف تنظيم 

وبالبدء يف مشاريع جديدة يف جمال اإلدارة املستدامة  ،ت الرفيعة املستوىاالجتماعا خاللمناسبات جانبية 
لألراضي. وتسهم املشاريع يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة من الربناجمني الفرعيني املتعلقني باإلدارة البيئية وإدارة 

 .2019-2018و 2017-2016برناجمي العمل لفرتيت السنتني من النظم اإليكولوجية 
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 مقدمة - أولا 
كافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف مب املتعلق 2/24هذا التقرير معلومات عن تنفيذ القرار  تضمني -1

 .اختاذها قرتحاملجراءات اإلتوصيات و الوتعزيز التنمية املستدامة للرعي واملراعي، إىل جانب 
 2/24التقدم المحرز في تنفيذ القرار  - ثانياا 

بيانات ومعلومات ما هو قائم من في املوجودة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إجراء حتليل للثغراتشرع  -2
والثغرات . وسيحدد حتليل الثغرات املعلومات 2/24من القرار  9متعلقة بتقييمات املراعي والرعي، عماًل بالفقرة 

راعي والرعاة باملعلومات املتصلة باالحتياجات عن طريق مقارنة ما يتوافر ويسهل احلصول عليه من معلومات عن امل
أداة شبكية إلكرتونية جلمع وختزين  أُنشئتاملنهجية و  وقد ُوِضَعتاملستدام ومحاية املراعي. لرعي اتعزيز جمايل  يف

املراعي والرعي يف ب املتعلقةالبيانات الفوقية، وجرى اختبارمها يف دراسة جتريبية الستطالع مدى توافر املعلومات 
يف املعلومات املصنفة على مستوى جمٍد يصلح  اً عام اً نقص التحليل األويل أظهرقد قواعد البيانات البيئية الدولية. و 

من وجود معلومات غزيرة عن املوائل والنظم ، على الرغم إلرشاد عملية اختاذ القرارات املتعلقة باملراعي والرعي
. وقام برنامج البيئة بتعبئة األموال األولية الالزمة للشروع يف حتليل واإلنتاج احليواين، ضمن أمور أخرىاإليكولوجية 

 تنفيذ الدراسة. علىللمساعدة  (GRID-Arendal)أريندال -التعاقد مع شركة غريد جرىالثغرات، و 
، وسُتقدَّم للنظر املستدامني لرعي واملراعياويعكف برنامج البيئة على وضع مقرتحات ملشاريع تركز على  -3

من القرار. ومتتثل مقرتحات  6و 4و 3الفقرات  سياقالبيئة، يف  حلفظيف إمكانية متويلها من الصندوق العاملي 
 املذكورة للتوصيات الواردة يف القرار ويف برنامج عمل شعبة النظم اإليكولوجية.املشاريع 

 املكسيكب وأثناء االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، املعقود يف كانكون -4
لعلمية والتكنولوجية ، قام برنامج البيئة، باالشرتاك مع معهد بوتوسينو للبحوث ا2016يف كانون األول/ديسمرب 

(Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica ومؤسسة احلفظ الدولية، ومنظمة ،)
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومجعية إدارة املراعي، واالئتالف الدويل لألراضي، واملعهد الدويل لبحوث املاشية، 

الدويل للمروج، وائتالف مجاعات الضغط األوروبية العاملة لصاحل الرعي يف شرق  واملؤمتر الدويل للمراعي، واملؤمتر
، بتنظيم مناسبة جانبية (Divers Earth) التنوع على األرض (، ومؤسسةYolda Initiativeأفريقيا، ومبادرة يولدا )

وأثناء . ‘‘التنوع البيولوجي العاملياملروج واملراعي يف العامل معرضة للخطر: دور الرعاة واملاشية يف حفظ ’’بعنوان 
منظمة بياناً يعلن أن املروج واملراعي الطبيعية، على الصعيد العاملي، معرضة بشدة  46بلداً و 28هذه املناسبة، أيد 

خلطر االنقراض، وحيث على اختاذ إجراءات حلماية وصون اخلدمات اليت تقدمها هذه النظم اإليكولوجية للحفاظ 
 من القرار. 13و 12و 11إلنسان. ويستجيب هذا اإلجراء للفقرات على حياة ا

مع منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية بالتعاون ، قام برنامج البيئة، 2016ويف أيلول/سبتمرب  -٥
املؤمتر العاملي لالحتاد  خاللوالبنك الدويل واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة، باالشرتاك يف استضافة مناسبة جانبية 

 12و 11يف هاواي بالواليات املتحدة األمريكية. ويستجيب هذا اإلجراء للفقرات املعقود الطبيعة  حلفظالدويل 
 من القرار. 13و
، شارك برنامج البيئة يف حلقة العمل التشاورية ألصحاب املصلحة يف 2016وأيضًا يف أيلول/سبتمرب  -6

 2/24ب األفريقي، املعقودة يف نريويب، هبدف إطالع اجملتمع املدين باملنطقة على القرار منطقة شرق أفريقيا واجلنو 
 من القرار. ٥الفقرة  سياقومناقشة اخلطط الالزمة لتنفيذه على الصعيد القطري، يف 
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سنة دولية للمراعي والرعاة. ويشمل  كريسوانضم برنامج البيئة إىل جلنة توجيهية دولية تعمل على ت -7
ألعضاء اآلخرون منظمة األغذية والزراعة، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، واملؤمتر الدويل للمراعي، واملعهد الدويل ا

 لبحوث املاشية، واالئتالف الدويل لألراضي.
املعقودة يف ليربفيل، بأمهية  ،وقد اعرتف املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، يف دورته السادسة عشرة -8

لتقدمي مشروع عن تأييده الكامل  املؤمتر ودعا إىل مواصلة تنفيذه يف أفريقيا. وإضافة إىل ذلك، أعرب ،2/24القرار 
 ٥و 3ء للفقرتني دولية للمراعي والرعي. ويستجيب هذا اإلجراسنة  2020عام كرس ياجلمعية العامة قرار إىل 

 من القرار.
وأثناء االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت  -9

الصني يف أيلول/سبتمرب بأوردوس  مدينة تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، املعقود يف
باالشرتاك مع حكومات الصني وكينيا ومنغوليا وجنوب أفريقيا، ومنظمة األغذية والزراعة ، قام برنامج البيئة، 2017

 واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، بتنظيم مناسبة جانبية بشأن العالقة بني األرض واألحياء الربية.

 اتخاذها التوصيات واإلجراءات المقترح - ثالثاا 
بيانات ومعلومات متعلقة بتقييمات  ما هو قائم منفي املوجودة الثغراتسيقدَّم تقرير يستند إىل حتليل  -10

الرعي إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة وإىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة و املراعي 
توصيات باإلجراءات اليت ميكن أن تسهم يف زيادة الوعي العاملي التقرير . وسيتضمن ةعشر  ةالرابعدورته التصحر يف 

اخلاصة بالشعوب احمللية و  مع مراعاة املعارف والتكنولوجيا ومحاية املراعي،م املستدالرعي االرعي، ويف تعزيز و باملراعي 
 األصلية.

عزيز حمفل موجود بالفعل( )أو تمتعدد القطاعات وقد تود مجعية األمم املتحدة للبيئة النظر يف إنشاء حمفل  -11
لتيسري التفاعل بني وزارات البيئة وسائر الوزارات املعنية )أي وزارات الزراعة أو اإلنتاج احليواين أو ختطيط استخدام 

، املستدام لرعيااألراضي(، والشعوب األصلية ومنظمات اجملتمع املدين، بغرض تعزيز اإلدارة املتكاملة للمراعي و 
 يسية للمسامهة يف حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة.بوصفهما وسيلة رئ

وسيواصل برنامج البيئة دعم اجلهود املشرتكة اجلارية اليت تبذهلا البلدان وكيانات األمم املتحدة واجملتمع  -12
والرعي بالنسبة أمهية املراعي ب يف مجيع أحناء العامل الوعيسيزيد  مماسنة دولية للمراعي والرعاة،  كريساملدين لت

السياسات العامة  ينوِّرواإلدارة املستدامة للمراعي، و  املستدام لرعياعزز يجملاالت من بينها األمن الغذائي العاملي، و 
 النامية على السواء.و يف البلدان املتقدمة 

_____________ 


