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قائمة المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة  2017للعام  سیاسة المستقبلاطلقت جائزة  – 2017تموز  20بون،  –ھامبورغ 
بشریة والتي احد اھم التحدیات التي تواجھھا ال األراضيث یعتبر تدھور في العالم. حی األراضيلمجابھة  تدھور الفضل السیاسات 

 مئات المالیین من الناس وصحتھم كذلك. سبل عیشوتقوض االمن الغذائي 

مبادرة  ردن والنیجر. كما تنافسفي اثیوبیا واأل سترالیا والبرازیل والصین واقلیم تیجرياتعود الى التي تم ترشیحھا الست السیاسات ان 
معیشیة  الق ظروفخالتي ت بالقوانین النموذجیة القدوة وتحتفل الجائزة حصول على جائزة سیاسة المستقبل.العالمیة ال 1000ربعة لكل أ

 جیال القادمة.جیال الحالیة واألافضل لأل

دید القوانین والسیاسات التي لھا مساھمات في مجالین بتحمم المتحدة لمكافحة التصحر األ اتفاقیةوقام مجلس مستقبل العالم  ،ھذا العام
مساحة بالمائة من  40والتي تشكل قرابة ، الجافة األراضي فيالحیاة سبل العیش وول ھو القوانین التي تحافظ على مختلفین. المجال األ

كثر المناطق أمن  األراضيوتغیرات المناخ. وتعتبر ھذه  لالراضي واالستخدام غیر المناسب لالستغالل المفرطمعرضة الو رضاأل
 المعرضة للجفاف والنزاع في العالم.

والذي من الممكن ان یكون سببا  ،الجافة األراضي االمور الشائعة فيیعتبر الجفاف الذي تزداد حدتھ وتتسع رقعتھ مع التغیر المناخي من 
مأساة اخرى مرتبطة  ةایمن  كثرأاشخاص كان الجفاف سببا في مقتل  ،فیما بینھا. في القرن الماضيوفي التوترات في المجتمعات 

 بالمناخ.

مكافحة التصحر  وھو 3 الھدف الفرعي رقم 15نمائي رقم المجال الثاني ھوالقوانین التي تساعد على المسارعة في تحقیق الھدف اإل
من  خالوتسعى ھذه القوانین الى تحقیق عالم  .المتأثرة بالتصحر والجفاف والفیضانات األراضيبما فیھا  والتربة،  األراضي ستصالحوإ

 .األراضي تدھور

ملیون  135رابة ان قوالرعي الجائر وممارسات الري الخاطئة تساھم جمیعھا في التصحر. ستقرار السیاسي وازالة الغابات الان عدم ا
 المتدھورة األراضيخطوات فعلیة من اجل استعادة  اتخاذن للنزوح من مكان الى اخر بسبب التصحر في حال لم یتم انسان معرضو

 واعادة تأھیلھا كذلك.

تؤدي الى  االمم المتحدة لمكافحة التصحر مونیكا باربوت التصحر بانھ "ازمة صامتة وغیر مرئیة من الممكن ان میثاقوتصف مدیرة 
  ."زعزعة استقرار المجتمعات على النطاق العالمي

على قائمة الترشیح للحصول  للمراعيدولة. وتم وضع استراتیجیة االردن  18اثنان وسبعون سیاسة ومبادرة من  تسمیةتم  ،وفي المجمل
. عادة، یدیر البدو في االردن مراعیھم حسب انظمة االستحواذ على األراضيعلى جائزة افضل السیاسات لمكافحة التصحر وتدھور



 المواردعلیھا "الحمى". تعرض استراتیجیة المراعي ھذا المبدأ الكلي الذي یشتمل على  بھم وحقوق الرعي التي یطلقالخاصة  األراضي
 وغیرھا. ورعایة الحیوانالطبیعیة وحیاة المجتمعات واخالقیاتھم 

في  ییناالصلی البالد جوالةالتي تم ترشیحھا للجائزة ھي برنامج المناطق المحمیة االصلیة وبرنامج العمل على  السیاسات االخرى
في البرازیل، وقانون  یاهوالبرنامج الوطني لدعم حصاد میاه االمطار والتقنیات االجتماعیة للحصول على الم الحوضوبرنامج  ،استرالیا

من  ةالمدعومالقائمة على اساس التصنیع المستند الى التنمیة الزراعیة ومن التصحر والسیطرة علیھ، وجمھوریة الصین الشعبیة للوقایة 
من الغذائي التربة لألالعالمیة:  1000كل اقل، و مبادرة اربعة لكل آتناس اكثر والوسیاسة االستجابة الشبابیة  للتعبئةالحمالت العامة 

 من الغذائي والتغذیة والتنمیة الزراعیة المستدامة.استراتیجیة لأل –ن" ن ینعشون النیجرییلنیجر "النیجریول 3N ، ومباردة والمناخ

االمم المتحدة لمكافحة  میثاق. وسیقام حفل توزیع الجوائز في الجلسة الثالثة عشر لمؤتمر شركاء 2017آب  22في  نیسیتم اعالن الفائز
 . 2017ایلول  16 - 6 دوس في الصین والمنوي عقده من رالتصحر في او

ھم في تغیر یة والتي تسااعلاالھتمام العالمي نحو السیاسات االكثر ف حیث توجھن جائزة سیاسة المستقبل ھي جائزة فریدة من نوعھا إ
 الوعي العالمي بخصوص القوانین والسیاسات. سویة ن ھدف الجائزة ھو رفعالحیوات على الكوكب. إ

على درجة تقییمھا ن السیاسات یتم إ، ف"المباديء السبعة في صیاغة القوانین العادلة المستقبلیة". ووفقا لذلكیرتكز تقییم السیاسة على 
نھاء الفقر والتشاركیة والحل السلمي إنھا تتعرض لمواضیع المساواة والستخدام المستدام للموارد بل التشجع على انھا عالیة لیس فقط ال

 للنزاعات.
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عضاء المجلس المرموقین والبالغ عددھم خمسون أجیال القادمة في صلب صناعة القرار. یعمل مجلس مستقبل العالم لجعل مصالح األ
عي ن. یركز المجلس على التحدیات التي تواجھ مستقبلنا المشترك وتوفر لصابنجاحتغییرلل الترویجستطاعوا أنحاء العالم إعضوا من جمیع 

والحكومات والمنظمات الدولیة فعالة في مجال السیاسات العامة. وبالتعاون الوثیق مع المجتمع المدني والبرلمانات  حلوال القرار
فضل السیاسات" حول العالم. ان مجلس مستقبل العالم ھو جمعیة خیریة مسجلة في أعمال یحدد مجلس مستقبل العالم "ومؤسسات األ

 المانیا. –ھامبورغ 

 میثاق االمم المتحدة لمكافحة التصحر

راضي. دارة الجیدة لألالوحیدة المتعلقة بمسائل االرض. یعزز المیثاق اإل مم المتحدة لمكافحة التصحر ھو االتفاقیة القانونیةن میثاق األإ
راضینا من أنمائیة. الھدف الرئیسي ھو حمایة ھداف اإلشریك الى تنفیذ المیثاق وتحقیق األ 196ویسعى المیثاق من خالل الشراكة مع 

المستدامة  األراضيدارة إالغذاء والماء والطاقة. من خالل  باعطائنااالستمرار  األراضيستخدام المفرط والجفاف لكي تستطیع ھذه اإل
ثر التغیر المناخي وتجنب النزاعات حول أوفي المستقبل یمكن ان نقلل  في الوقت الحاضرراض خالیة من التدھور أوالسعي لتحقیق 

 . یعیة ومساعدة المجتمعات على االزدھارالطب الموارد


