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مليون كيلومتر مربع  2تبلغ مساحة المملكة -1
مليون نسمة 30يزيد عدد سكانها عن  -2
تميز تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف والجافة والتي ت -3

بدرجات حرارة  وتبخر مرتفعين  وهطول مطري 
ملم في السنة ما 100منخفض ومتذبذب يقل عن 

 عدى المناطق الجنوبية الغربية التي تقع ضمن
لة المناطق شبه الجافة وتتميز بدرجات حرارة معتد

ملم 500-300ومعدل هطول مطري يتراوح ما بين 
في السنة 

مليون 2تغطي الغابات والمناطق الشجرية مساحة    -4
مليون هكتار  146هكتار والمراعي تغطي مساحة 

من % 2تغطي األراضي الصالحة للزراعة حوالي  -5
مساحة المملكة

فرد نصيب ال( تعاني المملكة من شح شديد في المياه  -6
)متر مكعب في السنة93

Average rainfall 
(mm/yr)

Area of 
rangelands 

(Million 
hectares)

% of total 
area

Less than 100 
mm

     92 63,01

100 – 200 mm        48 32,88

More than 200 
mm

       6 4,11

Total    146 100,0

معلومات  عامة 
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من أهداف التنمية المستدامة 15في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وفي الهدف  اإللتزامات

النهج  وأعتماد’ طويلة األجل على جميع المستويات   أستراتجيةتنسيق الجهود لوضع ) 4م(عامة  إلتزامات�
الخ... رة المتكامل ، التنسيق والتعاون بين  المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة وأن تراعي حالة الدول المتأث

 

 لمعاجة وخطط، وأستراتيجيات وسياسات أولويات ألعداد كافية، موارد تخصيص )5م( المتأثرة الدول ألتزامات�
التشريعات وضع أو تطوير ، الوعي رفع األراضي، تدهور على تساعد التي وإلقتصادية اإلجتماعية العوامل

ترض التي من المف برامج العمل  الوطنية ألعداد وتنفيذ  واإللتزامات آأللياتتتضمن   14،  13،  10،  9،  5م  �
خاذ تدابير طويلة األجل ، مرنة وقابلية للتعديل ، تتضمن أت أستراتيجيات( أن تحتوي  وثائق البرامج المعدة التالي 

ويات ، لمنع أو الحد من التدهور، بناء القدرات وتعزيز  كل من البناء المؤسسي والمشاركة الفعالة على جميع المست
وإعداد تقارير دورية

 

 الجفاف، تحاال لمواجهة برامج وضع المبكر، اإلنذار نظام تعزيز أو أنشاء ( التالي فتتضمن بالجفاف يتعلق فيما�
المستدام للري برامج ووضع  ، العيش لكسب بديلة فرص أيجاد ، الغذائي األمن نظم تعزيز أو أنشاء

  )لهاتأهي إعادة( وترميمها البرية االيكولوجية النظم حماية " على ينص  المستدامة التنمية أهداف من15 الهدف�
 األراضي تدهور ووقف التصحر، ومكافحة ، مستدام نحو الغابات وإدارة ، مستدام نحو على إستخدامها وتعزيز
 واألنظمة والصحاري الغابات في البيولوجي التنوع  على المحافظة " البيولوجي التنوع فقدان ووقف مساره، وعكس
 من ياألراض تدهور وتحييد ، دولة لكل المساحة أجمالي من نسب بحماية االلتزام خالل من يتم وهذا للجبال الحيوية

 األنواع وحماية الغازية األنواع من والحد ، والفيضانات الجفاف بسبب المتدهورة واألراضي الغابات تأهيل إعادة خالل
  الخ.. باالنقراض المهددة
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عناصر االستراتيجية والخطة الوطنية للمراعي الطبيعية

اجتماعيةمراع ذات نظم بيئية متنوعة ومستدامة تسهم في تحقيق منافع بيئية واقتصادية و

غطاء إدارة وتنمية ُمستدامة للمراعي، للمحافظة على الموارد البيئية وتحسين ال
عتمد عليهاالنباتي الطبيعي، والمساهمة في توفير معيشة أفضل للمجتمعات التي ت

الرؤية

الرسالة

األهداف

السياسات

المشاريع

توفير المعلومات من خالل : السياسة االولى�
ت حصر وتقويم وتحديد المراعي ودراسة احتياجا

)مشروعان(المجتمعات الرعوية 

ة تطبيق االدارة والتنمي: السياسة الثالثة�
ة المستدامة وإعادة تأهيل بعض المواقع الرعوي

)مشاريع 3(المتدهورة 

ةإدارة وتنمية مستدامة للموارد الرعويوقف تدهور المراعي

تي وقف او الحد من العوامل ال: السياسة الثانية�
)مشاريع 5(أدت او تؤدي الى تدهور المراعي 

 تطوير الجهاز المؤسسي: السياسة الرابعة�
 وبقدرات بشرية ذات كفاءة عالية قادرة على

)مشاريع 3(تنفيذ االستراتيجية 
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عناصر االس��اتيجية الوطنية للب�ئة

�ميع �ب�ئة مزد/رة ومستدامة  تحظى بأع$# درجات الرعاية من ا

�اتيجيات ?عمل ع$# توف>� املمكنات وإشراك جميع األطراف لصياغة وتنفيذ سياسات واس�
وأنظمة ومعاي>� ومبادئ توجD@ية شاملة تضمن حماية الب�ئة واستدامA@ا

االستدامة االقتصاديةاالستدامة البيHية

JKيةالرفاه اإلجتماHاملشاركة البي

الرؤPة

الرسالة

األ/داف اإلس��اتيجية

الرSائز اإلس��اتيجية

األداءاملبادرات االس��اتيجية ومؤشرات 

)مؤشرات أداء 4مبادرة و  10(املتانة املؤسسية ومشاركة القطاع ا�Wاص 

)مؤشرات أداء 3مبادرات و  6(اf`افظة ع$# الغطاء النباdي ومbافحة التa`ر 

)مؤشرات أداء 4مبادرات و 10(اf`افظة ع$# ا�`ياة الفطرPة 

 ijام البيlمؤشرات أداء 10مبادرة و  26(اإلل�(

)مبادرات و مؤشرا أداء 7(توسيع نطاق خدمات األرصاد وdعزPز جودn@ا 

)مبادرات و مؤشرا أداء 5(التوعية والتعليم واإلبتbار 
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االستدامة 
البيHية

االستدامة 
االقتصادية

الرفاه 
JKاالجتما

املشاركة 
البيHية

رuط أ/داف االس��اتيجية بأ/داف التنمية املستدامة

السالم والعدل واملؤسسات القوPة. 16

طاقة نظيفة وuأسعار معقولة. 7

ا�`ياة تحت املاء. 14
15 .�zال J{ ياة`�ا

�يدة والرفاه. 3�الa`ة ا
ةاملياه النظيفة والنظافة الa`ي. 6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 11
اإلسA@الك واإلنتاج املسؤوالن. 12

العمل الالئق لنمو االقتصاد. 8
اسيةالصناعة واالبتbار وال�ياSل األس. 9

13 .Jالعمل املنا�

عقد الشراSات لتحقيق األ/داف. 17

ة أ/داف التنمية املستدامة املرتبطة باس��اتيجيةالب�ئ
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