
 

 بيان صحفي صادر عن مجلس مستقبل العالم

 

 األردن

 ردن يفوز بجائزة سياسة المستقبل ألقائد بيئي: ا

 راضيألستصالح اإلتتوج الجائزة افضل سياسات العالم 

 فائزون اخرون من اثيوبيا والصين والبرازيل

 

راضي بنجاح اظهرت األردن أنه من الممكن ألاستصالح من خالل تطبيق مفاهيم اصيلة إل :2017آب  22هامبورغ / بون/ اوردوس، 

، والتي تعرف كذلك بـ "اوسكار افضل 2017جائزة سياسة  المستقبل البرونزية للعام  عائدا الى دياره ان يتحقق ذلك. سيأخذ االردن معه

 لهذا العام. السياسات". تركز جائزة مستقبل العالم على افضل السياسات العالمية لمكافحة التصحر وتدهور األراضي

والمعروفة بـ في الشرق االوسط  انتشاراواالوسع  الحماية التقليدية االصيلة ممارساتاستراتيجية األردن للمراعي تعمل على ادراج 

"الحمى" على شكل قوانين. وتجمع "الحمى" بين الموارد الطبيعية وحياة المجتمعات المحيطة واالخالقيات ورعاية الحيوان وغيره. 

دارة المراعي بما يعكس نهج استعادة جمال المناظرالطبيعة على مستوى العالم. وألكثر إلوتشجع المجتمعات كذلك على بناء مؤسساتهم 

واربعمائة عام ساعدت الحمى في حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية والمناطق المحيطة بها.  من الف

هكتار من االراضي  1500يد تحدمن  مجتمع بنى هاشم في وسط االردن والفضل يعود الى استراتيجة األردن للمراعي التي مكنت 

بعد انقضاء دراة المراعي الجديد من خالل تقنين الرعي. إن عشائري من اجل تعزيز تطبيق نظام بني هاشم قانو ت قرىوطورالمشاع. 

التنوع الحيوي حيث عاد ظهور فصائل النباتات االصيلة وتجددت الشجيرات الناتجة عن فوائد الالنشاطات يمكن مالحظة  علىعام واحد 

 حلية.فصيلة مختلفة من النباتات  الم 36واالعشاب وتم تسجيل 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومجلس مستقبل العالمتصريحات 

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر: "تغطي األراضي الجافة قرابة إلمم المتحدة والسكرتير التنفيذي األمين العام لأل - مونيكا باربوت

ير المناخي مما سيزيد من مباشر بسبب تدهور االراضي والتغ شكلن بية. مئات الماليين من البشر مهددو% من سطح الكرة االرض40

هتمام. وتسلط جائزة مستقبل السياسات للعام إلبالقليل من ا احدة المشكلة. لغاية االن حظيت هذه الكارثة البيئية التي يتم التقليل من شأنه

الفعالة. الفائزون السبعة جميعهم من البلدان المتأثرة ويظهرون التحديات البيئية التي تلوح في االفق واالستجابات الضوء على  2017

 ."إرادة بيئية وسياسية عظيمة



إن فوز األردن بجائزة مستقبل العالم البرونزية يبعث برسالة  مدير ونائب الرئيس لمجلس ادارة مجلس مستقبل العالم: " -الكساندر واندل 

حدى ن تجد حلوال ذكية وفعالة للغاية للمعالجة الناجحة إلأرضة للتصحر والتغير المناخي قوية ومؤثرة: انهم يبينون كيف يمكن لدولة مع

 التحديات العالمية. وهذا يضع األردن وباقي الفائزين بجائزة سياسة المستقبل على الخريطة بوصفهم قادة بيئيين".

 معلومات عن الجائزة:

ي بالسياسات وليس بالبشر على المستوى الدولي. وفي كل عام يختار مجلس مستقبل جائزة سياسة المستقبل هي الجائزة الوحيدة التي تحتف

وبالتعاون مع اتفاقية األمم  2017العالم احد المواضيع لجائزة سياسة المستقبل والذي يستدعي تطوير السياسة بشكل عاجل. في العام 

في الحفاظ على الحياة في المراعي وتساعد كذلك في تحقيق اهداف المتحدة لمكافحة التصحر تم تقييم القوانين والسياسات التي تساهم 

بما فيها االراضي الذي ينص على "مكافحة التصحر واستعادة االراضي المتدهورة والتربة  3الرقم الفرعي  15التنمية المستدامة رقم 

األراضي". سيتم تقديم الجوائز في حفل سيقام المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات والتي تكافح لكي تحقق عالم خال من تدهور 

 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في اوردوس في الصين.إلطراف ألخالل الجلسة الثالثة عشرلمؤتمر ا 2017أيلول  11في 

 خرى:ألالسياسات الفائزة ا

الزراعية والمدعوم من الحمالت العامة للتعبئة وسياسة السياسات الفائزة هي اقليم تايجري في اثيوبيا للتصنيع المستند الى التنمية 

االستجابة الشبابية لألراضي والتي تقع في صلب الجهود الكلية المتميزة من اجل استعادة االراضي على نطاق هائل. وقانون جمهورية 

الذي يدعم الماليين من   البرازيل الصين الشعبية للوقاية من التصحر والسيطرة عليه الذي يعكس منحى التصحر. وبرنامج الحوض في

ة وبرنامج جوالة البالد لوبرنامج المناطق المحمية االصيمليون خزان مائي في منطقة شبه قاحلة.  1.2اء الفقراء في البلد من خالل بن

للنيجر الواسعة  3N ومباردة  جوالة على الخطوط االمامية للتصدى للتدهور البيئي. 2600والذي يضم اكثر من  االصلييين في استراليا

و مبادرة اربعة لكل من الغذائي. من قطاع "النيجريون ينعشون النيجريين" التي تتصدى لتراجع األراضي واأل كثرالنطاق والممتده على ا

 التي تروج لمفهوم جديد في تخفيف التغيير المناخي من خالل زيادة الكربون العضوي في التربة. العالمية 1000

-https://www.worldfuturecouncil.org/p/2017  ة المزيد عن السياسات الفائزة يرجى الضغط على الرابطلمعرف

desertification/ 

 لمزيد من المعلومات:

 طبار عقوم   اقرأ المزيد عن السياسات الفائزه والجائزة على الرابط

  FPA2017#على تويتر باستخدام  2017تابع جائزة سياسة المستقبل للعام 

   طبار عقوم  لمزيد من المعلومات عن جائزة سياسة المستقبل انقر هنا

 

 مع االعالم: نقاط االتصال

 ميريام بيترسون

 مديرة التواصل واالعالم

 مجلس مستقبل العالم

 49 (0) 40 307 09 14 19+       : (L) تلفون

+ 40 (0) 1573 68 38 736 (M) 

miriam.petersen@worldfuturecouncil.org 

http://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2017/08/FPA-Brochure-2017_e.pdf
http://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2017/08/FPA-Brochure-2017_e.pdf
https://www.worldfuturecouncil.org/future-policy-award/
mailto:miriam.petersen@worldfuturecouncil.org


 

 ويسجينيوسكيوكاكي 

 مديرة االعالم والمعلومات العامة

 مثياق األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 2820 815 228 49 +تلفون: 

wwischnewski@unccd.int 

 

 مجلس مستقبل العالم

يعمل مجلس مستقبل العالم لجعل مصالح األجيال القادمة في صلب صناعة القرار. أعضاء المجلس المرموقين والبالغ عددهم خمسون 

عضوا من جميع أنحاء العالم إستطاعوا الترويج للتغييربنجاح. يركز المجلس على التحديات التي تواجه مستقبلنا المشترك وتوفر لصانعي 

في مجال السياسات العامة. وبالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني والبرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية  القرار حلوال فعالة

ومؤسسات األعمال يحدد مجلس مستقبل العالم "أفضل السياسات" حول العالم. ان مجلس مستقبل العالم هو جمعية خيرية مسجلة في 

 المانيا. –هامبورغ 

 كافحة التصحرميثاق االمم المتحدة لم

ضي. إن ميثاق األمم المتحدة لمكافحة التصحر هو االتفاقية القانونية الوحيدة المتعلقة بمسائل االرض. يعزز الميثاق اإلدارة الجيدة لألرا

نا من شريك الى تنفيذ الميثاق وتحقيق األهداف اإلنمائية. الهدف الرئيسي هو حماية أراضي 196ويسعى الميثاق من خالل الشراكة مع 

اإلستخدام المفرط والجفاف لكي تستطيع هذه األراضي االستمرار باعطائنا الغذاء والماء والطاقة. من خالل إدارة األراضي المستدامة 

والسعي لتحقيق أراض خالية من التدهور في الوقت الحاضر وفي المستقبل يمكن ان نقلل أثر التغير المناخي وتجنب النزاعات حول 

 يعية ومساعدة المجتمعات على االزدهار. الموارد الطب
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