
 

GE.17-10639(A) 



 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٩-٦الصني، أوردوس، 

 ( من جدول األعمال املؤقتب)٢ البند
عووور ارجوووامه عموووت ايلوووة التلاعوووت اوووير العلوووو   المنبثقوووةبنوووو  ال

 2017-2016 والسياسات للترة السنتير
اإل ارة المسووووووووووووتدامة ل راتوووووووووووو  موووووووووووور  جووووووووووووت الت وووووووووووود  

والجلوووواف والت ليوووور موووور ت يووووور  للت وووودروتداور األراتوووو 
 المناخ والتكير معه

اإل ارة المستدامة ل رات  مر  جت الت د  للت ودروتداور األراتو    
 والجلاف والت لير مر ت ير المناخ والتكير معه

 تقرير توليل  لهيلة التلاعت اير العلو  والسياسات  

 موجز  
علللل  منت لللأل لتحقيلللظ  إلللل جيةولوجيلللأل  مشوليلللا   ا  اإلدارة املسلللتدامأل لضراهنللل    لللمتثللل   

 الثقا يللللللأل الطويلللللل  مللللللن يللللللال دمللللللف اياتياجلللللاا والقلللللليل البيو يزيا يللللللأل وايجتماعيللللللأل ملللللداأل
هللدحت يييللد لتحقيللظ اآلليللاا الي يسلليأل  ىاللدهلل  جاإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل  و  .وايقتصللاديأل

 أثي تدهور األراهن .
 تصلللللدىوتيسلللللم اعتملللللاد اارسلللللاا اإلدارة املسلللللتدامأل لضراهنللللل  الللللل  ت وبغيلللللأل دعلللللل 

مللن تغللم املنللاز وتتللز  التةيلل   ويف الوقللت  فسللف  فلل  األراهنلل  واافللاحت لتصللحي/تدهورل
اارسلاا ال  تنطوي عليهلا  هيئأل التفاع  بني التلوم والسياساا جمةا اا التآ ر ت، قيمفمت

بلني  تاوهنلألمةا يلأل املإل  قلديا   ا  تقييمل وأجيا يف الوقت  فسف أيضلا  اإلدارة املستدامأل لضراهن  
فهلللل جمةا لللاا اإلدارة ل ألتلميلللال ملللن الناايلللأل ا  سلللليم ا  أساسللل تقيللليلال ي ويلللو  خمتلللل  األهلللداحت.
ويقلللدم توجيهلللاا عمليلللأل  ،أهلللداحت متتلللددةيقيلللظ اإلسلللهام يف  ملللن أجللل  املسلللتدامأل لضراهنللل 

فللأل ملل  ةي  املو الفتالللأل ايتيللار اارسللاا اإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل  مللن أجلل   مواتيللأللتهيئللأل بيئللأل 
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 .واس     طاقها علوتنفيذ ،احملل  واق ال
التلآ ر  علن تقيليل جمةا لاانبثقلأل للنتلا ف التلميلأل الي يسليأل امل وتقدم هذه الوثيقأل موجزا   

اسللتنتاجاا ومقااللاا لةلل  تنإللي ، كمللا تقللدم اإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل اللل  تنطللوي عليهللا 
  يها انأل التلل والتةنولوجيا يف دورهتا الثالثأل عشية.
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 احملتوياا
 الصفحأل الفقلياا 

 4 ٦-١  ........................................................... متلوماا أساسيأل - أوي   
 5 ٢٦-٧  ................................................... لنتا ف التلميألألهل اموجز  - ثا يا   
 5 ٩-٧  ...................... هاو طاق هاتاريخ اإلدارة املستدامأل لضراهن  وتتييف - أل    
عللللل  األر  مللللن أجلللل   قا مللللا   بوصللللفها اللللا  اإلدارة املسللللتدامأل لضراهنلللل   - باء   

 ملللن تغلللم املنلللاز والتخفيللل للتصلللحي/تدهور األراهنللل  واافلللاحت التصلللدي 
 ٦ ١٧-١٠  ................................. : أوجف التآ ر واملتاوهنألوالتةي  متف

 8 ١٩-١8  .................هاوتنفيذ اعتماد اإلدارة املستدامأل لضراهن أمام واجز احل - جيل   
 ٩ ٢٦-٢٠  ............. الفيص والإيوحت املواتيأل لارتقاء باإلدارة املستدامأل لضراهن  - دال   
 ١٠ 33-٢٧  .................................................... ايستنتاجاا واملقاااا - ثالثا   
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 معلومات  ساسية - ولا  
، ١٢-/م أ٢١قير مؤمتي األطياحت يف اتفاقيأل األمل املتحدة ملةا حأل التصحي، يف مقيره  -١

      لفلللللللللللاة والسياسلللللللللللاا )ا يئلللللللللللأل(  التللللللللللللوم بلللللللللللني التفاعللللللللللل  هيئلللللللللللأل عمللللللللللل  أن يتتملللللللللللد بي لللللللللللامف
جبليا  جمةا لاا التلآ ر الةامنلأل ، الذي طلل  ج  ا يئلأل التمل  ملن أجل  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني

 األراهنل /تدهور للتصلحيالتصلدي  قصلداملبنيأل عل  التللل ملمارسلاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل  
 (.٢ف )ا دحت التخفي  من تغم املناز والتةي  متو  واافاحت

، يت قيادة مةت  هذه األيمة، وطُل  ج  ا يئأل أن تقدِّم ج  انأل التلل والتةنولوجيا -٢
واهنلللحأل ، جرشلللاداا مواهنللليتيأل ١٢-/م أ١٩و ١١-/م أ٢3 ينيف املقلللير  ة، احمللللددلوييتهلللا و قلللا  

 ثللل  للمضلل  قللدما  الطييقللأل امل أن يللدداملتللارحت التلميللأل و اياتياجللاا مللن بشلل ن  بتنايللألوحمللددة 
هلللذه ملللن أجللل  تلبيلللأل أو جمموعلللأل ملللن اولللرباء، وملللا ج   لللل (  يبلللمتةليللل   علللل  سلللبي  املثلللال)

ثللل  هللو الطييقللأل املتةليلل  يللرباء ا ا يئللأل أن ، قللير ٢ا للدحت و يمللا  لل   املتي يللأل. اياتياجللاا
 .للمض  قدما  

 الوييلللألأما لللأل ايتفاقيلللأل وا يئلللأل صلللا ت  ،انلللأل التللللل والتةنولوجيلللامةتللل  يلللت قيلللادة و  -3
 رمناقصأل عامأل وايتيلا . وبتد٢ با دحت صلألألعمال التلميأل املتاملقاااا بش ن اومتايم لتقييل 

 بايشللاام ملل  ميكللز ،امليكللز الباسللة  لتغللم املنللاز برعللداد تقييللي ُكلِّلل   عللل  أسللاس تنا سلل ، قللا ل
 .٢٠١٦، يف كا ون األول/ديسمرب لدراساا البيئيألل البحي األبيض املتوسط

يف  ٢٠١٦كلللا ون األول/ديسلللمرب   ٢٠و ١٩يف يلللوم   نطلللاقال لتحديلللد اجتملللا وُعقلللد  -4
مللن بي للامف عملل  ا يئللأل وأاللد الي سللاء  ٢ للاقخ يالللف القللادة املتشللاركون للهللدحت بللون، ب ملا يللا، 

أما لللأل ايتفاقيلللأل  طلللاق التقييلللي وعلللن امليكلللز الباسلللة  لتغلللم املنلللاز املتشلللاركني للهيئلللأل واثللللون علللن 
تتللظ بتحديلد املناقشاا يف هذا ايجتما   تا ف ايستبيان امل كما تناولت  ق تطبيقف.ي وهيةلف وط
للهيئلللأل بغيلللأل متي لللأل ملللا  ٢ ذين يتمللللون بشللل ن ا لللدحتأعضلللاء ا يئلللأل الللل علللل    ِّ ي وُ ذالللل النطلللاق

ومؤلفللاا  اللايا ج ياديللألدراسللاا عللن  تقللدم متلومللااهتل ج  دعللو بغيللأل التقييللي و يتوقتو للف مللن 
يللال  ُاللدِّداأل الي يسلليأل اللل  امللومشلللت القضللايا ا  الوثيقللأل. مفيللدة يف جعللدادتةللون  قللد ميجتيللأل

سللتأل  ‘٢‘واامهللور املسللتهدحت والقيمللأل املضللا أل للتقييللي   ‘١‘يللد النطللاق مللا يللل : اجتمللا  يد
أوجلف التلآ ر بلني متاالأل التصلحي وتلدهور األراهنل  واافلاحت والتخفيل   ‘3‘و  فالتقييي وتفاصيل

يليلل  ‘ 5‘وهتيئللأل بيئللأل مواتيللأل لللسدارة املسللتدامأل لضراهنلل   ‘ 4‘و  فمللن تغللم املنللاز والتةيلل  متلل
القيمللللأل يقيللللظ التلميللللأل أو التلميللللأل السياسلللليأل القا مللللأل أو اااريللللأل  اا الصلللللأل لضللللمان  املبللللادراا

يف التملل . ويف  ايللأل  للل  ايجتمللا ، اتفللظ املشللاركون عللل  مشلليو   اي دواجيللألاملضللا أل وبنلل  
عمللل   ا يئللأل علللل  تفاقيللأل، أشلللي تيبالتتللاون الوثيلللظ ملل  أما لللأل او وبتللد  لللل ، . جللدول حمتويلللاا

هاتفيللللأل اجتماعللللاا  مللللن يللللال ستشللللاراايطللللوال  للللاة ا املةلفللللني بالوييللللأل واستتيهنللللتف رباءاولللل
 .متواتية جلةاو يألومياساا 

يلللت جشلللياحت  اعلللدأُ  ألعلميللل واتفضللل  أي  للل ، ينبغللل  أن ١٢-/م أ١٩لمقلللير ل و قلللا  و  -5
ينبغل  ( لتمليأل اسلتتيا  دوليلأل مسلتقلأل، و ٢)مث  تل  ال  جييي جعدادها يف جطار ا دحت  ا يئأل

. ويف هللذا اتفاقيللأل قبلل   شلليهييللت اسللل ا واتف تُنَشللي للأي  مةتلل  مللؤمتي األطللياحت أن يسللتتي 
األربتلللأل  نلللنيتي  املشلللاركني تا يئلللأل املقلللادة لسلللتمي املشلللام  و الشلللياحت اإلد التقييلللي يلللت ع لللالصلللدد، أُ 
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ج  أيلار/  ٢٠١٦ديسلمرب يف الفلاة ملن كلا ون األول/ ا يئلألملن بي لامف عمل   ٢ لدحت املتنيني با
، علل  وجلف يض  مشليو  التقييليو . ا  متةير  ا  ويارجي ا  دايلي ا  علمي ا  ، ومش  استتياهن٢٠١٧مايو 

وسللللتأل يلللرباء يللللارجيني،  ا يئلللألمجيللل  أعضللللاء  عللللل  أيلللديلتمليلللأل اسللللتتيا  موا يلللأل اوصلللوص، 
ملللن خمتللللل  منللللاطظ األملللل املتحللللدة. وعلللاوة عللللل   للللل ، للهيئللللأل ن و شلللاركتايتلللارهل الي سللللاء امل

لابلأل اللل  يف اوقشلت يف النللدوة التامليلأل بشل ن الةيبلون التضلوي يهنلت النتلا ف األوليلأل للتقييلي و ُ عُ 
. وبتلد ايسلتتيا  اللدايل  واوللارج ، ٢٠١٧ملارس آ ار/ ٢3-٢١عقلدا يف روملا يف الفلاة 

 يسللللان/ أبييلللل   ٢8-٢٧الللللذي عقللللد يف ا يئللللأل  للللوقخ املشلللليو  املواللللد مللللية أيلللليى يف اجتمللللا  
ج  مةتللل   ٢٠١٧أيلللار/ ملللايو  5للتقييلللي يف  ألالنها يللل صللليغألتفاقيلللأل اليأما لللأل ا . وقلللدمت٢٠١٧

 علداد. ويشلة  التقييلي األسلاس إل٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٦حبلول  استتيهنهة  يمؤمتي األطياحت ل
  ا يأل.يف ميالأل  أن تن زه ا يئألموجز للتلوم والسياساا يتتني 

أل علن التقييلي النهلا   املتنلون نبثقا التلميأل املألهل ايستنتاجا وتقدم هذه الوثيقأل موجزا   -٦
 فالتةيللل  مللل  تغلللم املنلللاز والتخفيللل  منلللججلللياءاا جنلللا  يف "جسلللهام اإلدارة املسلللتدامأل لضراهنللل  

 ميكللز البحللي األبلليض املتوسلللطو  امليكللز الباسللة  لتغللم املنلللاز، الللذي أعلللده "القا مللأل عللل  األر 
يف دورهتلا  التللل والتةنلوجيلا ااا لتنإي  يها انلألاستنتاجاا ومقا ، كما تقدم لدراساا البيئيألل

 الثالثأل عشية.

 لنتائه العلمية ألام اموجز  -اا ثاجي 
 هاوجطاق هاتاريخ اإل ارة المستدامة ل رات  وتعريل - لر 

اسلللتخدام " ابوصلللفه ICCD/CRIC/INF.3 اإلدارة املسلللتدامأل لضراهنللل  يف الوثيقلللألُعيِّ لللت  -٧
 يهللا الابللأل وامليللاه واحليوا للاا والنباتللاا، يف ج تللاي السللل  لتلبيللأل اياتياجللاا مللوارد األراهنلل ،  للا 

البشييأل املتغمة، م  احلفاظ يف الوقت  اتف عل  القدرة اإل تاجيأل الطويلأل األملد  لذه امللوارد وعلل  
مل األ الذي  إمتف عن مؤمتي القمأل املتين باألر  ، الصادرهذا التتيي ويقدم  .وظا فها البيئيأل"

يقيظ  إل جيةولوجيأل  مشويل من أج نهف كاإلدارة املستدامأل لضراهن   ، ١٩٩٢ يف عام املتحدة
الثقا يللأل دملف اياتياجللاا والقليل البيو يزيا يللأل وايجتماعيلأل  عللن طييلظالطويل  مللد علل  األمنت لأل 

 .وايقتصاديأل
 يئللللللأل، مثلمللللللا وهنللللللتتف ا تحييللللللد أثللللللي تللللللدهور األراهنلللللل لاإلطللللللار املفللللللاهيم  واسلللللل   -8
(ICCD/COP(13)/CST/2 ،) لتحقيللظ اآلليللاا الي يسلليأل  ىاللد  جاإلدارة املسللتدامأل لضراهنللتُتتللرب

 هدحت يييد أثي تدهور األراهن .
أي  للللو  مللللن  إللللام جيةولللللوج  و أي مفهللللوم اإلدارة املسللللتدامأل لضراهنلللل  عللللل  ينطبللللظ و  -٩

التخفيلل  يف و ، واافللاحتتللدهور األراهنلل  التصللدي للتصللحي و يف   يللف سللهلتُ اسللتخدام األراهنلل  
مللن  ويتللين هللذا أن يقيللظ هللدحت يييللد أثللي تللدهور األراهنلل .يف مللن تغللم املنللاز والتةيلل  متللف، و 

 ألالوطنيلاوطط و  إيوحت ايجتماعيأل اإليةولوجيألالاس  هذا املفهوم البلدان املمةن أن تش ِّ  
 .لة  منها هداحت اإلاما يألاألو 
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علووا األرم موور  جووت الت وود   قائموواا  اوصوولها  وو ا اإل ارة المسووتدامة ل راتوو   -ااء 
: والتكيوور معووه موور ت يوور المنوواخ للت وودروتداور األراتوو  والجلوواف والت ليوور

  وجه التآزر والمعاوتة 
تللو ي األراهنلل  وظللا   بيئيللأل ايويللأل ويللدماا الللنإل اإليةولوجيللأل،  للا يف  للل  اإلمللداد  -١٠

ج تلللاي األ ذيلللأل  هلللذه يةولوجيلللألوالتنإللليل واللللدعل واولللدماا الثقا يلللأل. وتلللدعل يلللدماا اللللنإل اإل
ضيطللار الطبيتيللأل، وتللو ي تحةل يف خمللاطي التتللي  لواألعللاحت والوقللود واألليللاحت للم تملل ، وتلل

ر للاه اإل سللان. وأةللن أن يللؤثي التصللحي وتللدهور األراهنلل  مللن أجلل  اوللدماا الثقا يللأل واليوايللأل 
آثلللار  وأن يسلللفي علللنلوجيلللأل تلللو م يلللدماا اللللنإل اإليةو  يف سللللبيا   واافلللاحت وتغلللم املنلللاز تللل ثما  

 يطمة عل  استدامأل سب  التيخ ومحايأل ر اه اإل سان.
وهنللام أدلللأل علميللأل متزايللدة عللل  املزايللا احملتملللأل لتةنولوجيللاا اإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل   -١١

تصلللحي وتلللدهور األراهنللل  واافلللاحت لل قا ملللأل علللل  األر  ملللن أجللل  التصلللدي اللللوي  باعتبارهلللا 
يف    وا للد مشللاكأل أيلليىملل  يقيللظ وااللد،  يف آن آثللارهلتخفيلل  مللن انللاز و لتةيلل  ملل  تغللم املاو 

عللن   ضللا   وجودهتمللا كميللأل الابللأل وامليللاه  هنللمانمايللأل التنللو  البيولللوج  و كحكثللم مللن األايللان،  
،  لا األهلداحت ججياء تقييملاا شلاملأل متتلددة وم   ل ، هنام ااجأل ج  يص اقتصاديأل. تو م 
التنفيلذ، والإليوحت  الل  يلول دون، واحللواجز أوجف املتاوهنألاملشاكأل، و  فوا دلاتقييماا  ل   يف

 .تلبيأل هذه احلاجألالذي تتده ا يئأل عل  تقييل ال املواتيأل. ويساعد تقييي
يقيللللظ اإلدارة املسللللتدامأل مللللن أجلللل   احلللللايا ميلللل ا ناسلللل موااللللد  ججللللياءوي يوجللللد  -١٢

املسللتدامأل  اإلدارةاسللااتي ياا  ياعلل ت كلل   طللاق حمللل  حمللدد، جيلل  أنو يمللا  لل   لضراهنلل . 
وقابليتهلللا  إليةولوجيللألاايجتماعيلللأل الللنإل  ‘١‘: التنصلليين التلللاليني التفاعللل  املتقللد بلللني لضراهنلل 
آثللار تغللم املنللاز،  ‘٢‘والبشللييأل   األ شللطأل ملل التةيلل   ا عللل وقللدرهت قللدرهتا عللل  التلل قللللتلل ثي و 
املسلللتدامأل  اإلدارةيقيلللظ ملللن أجللل  . و ني للتغيلللمهلللذين التنصللليين اللللدا تعلللن التفاعللل  بلللني   ضلللا  

د متتلدد الوظلا  ، يولِّلجيةوللوج  علل  أ لا  إلام اجتملاع   األراهنل ، ينبغ  النإي ج  لضراهن 
رأس ماللللف الطبيتللل ، أي الابلللأل والتنلللو  البيوللللوج ، بتفاعلهملللا مللل  امللللاء والغلللاحت االللوي، تلللد ظ 

إل سان من يال ت مني اياة وسلب  متيشلأل األ لياد يدماا النإل اإليةولوجيأل ال  تدعل ر اه ا
اإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل  ج  النإلي يف مجيلل  أوجللف بل املتتلقللألالقللياراا  صلن واجملتمتلاا. وتتللاي 

 .النطاقاا املةا يأل والزما يألل  مجي  املمةنأل ع تاوهنألالتآ ر وامل
 احمللللل  للللسدارةثلللي األملللن  تلللا ف دراسلللاا  اسلللتخاص قليللل  ملللن األ ةلللار التاملللألوأةلللن  -١3

 ايجتمللللاع عللللل  السللللياق  باألسللللاستتتمللللد  أل هللللذه الدراسللللاا تاليلللل لضراهنلللل  ألناملسللللتدامأل 
آلثلللار  هبلللا ججلللياء تقييملللاا كميلللأل موثلللوق ملللن ي، يصلللت والبيئللل  والثقلللايف احمللللل . و  وايقتصلللادي

 املتلوي  ا لدحتهلذه التقييملاا ت تةلن  عل  املستوى التامل  كما أناإلدارة املستدامأل لضراهن  
من تقييي التقيليل. ومل   لل ، هنلام أدللأل علميلأل واسلتأل النطلاق علل  املزايلا الل  أةلن أن تنطلوي 

التصلدي للتصلحي وتلدهور األراهنل  سلياق إلدارة املسلتدامأل لضراهنل  يف ااارسلاا  ليادى عليها 
حبلو   تند ج ، وهل  أدللأل تسلوااد آنيف  هواافاحت والتةي  م  تغم املناز والتخفي  من آثار 

سلللتخدمها اليلللأل الللل  حملا األمثللللأل. ويقلللدم تقييلللي التقيللليل التديلللد ملللن بتينهلللا قللل ابييبيلللأل ياصلللأل  و 
لتصلحي ل التصلديإلدارة املسلتدامأل لضراهنل  يف أل امسلام   يما  ل األجن ،من  فأ ليخل  ج  
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، أن تةلون  اتلفف يف الوقت والتةي  مت املنازالتخفي  من تغم يف و  واافاحت األراهن وتدهور 
 :ما يل  هتدحت ج  لضراهن املستدامأل  اإلدارةمن اارساا  تشةيااهنام 

 تشلللةياا ملللنملللن يلللال  اازيوووا ة اجتاجيوووة المداصووويت وتدقيووو  اسوووتقرار  )أ( 
. وملن املليجأ أن اإلدارة املسلتدامأل للميلاهاارسلاا و  ،ويصلوبأل الابلأل ،، وتنويل  احملاصلي ااالنبات
الل  يف األراهنل  ااا لأل،  بقلدر أقل التخفي  من تغم املنلاز  يفمساماا هذه املمارساا تطب ظ 
األراهنلل   دهورالتةيلل  ملل  تغللم املنللاز واحلللد مللن التصللحي وتللمللا تةللون  يهللا األولويللأل هلل    البللا  

  اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن  عن طييظواافاحت 
جدارة توقيلللت اليعللل   ملللن يلللال  توووماإل اإل ارة المسوووتدامة ألراتووو  الرعووو )ب( 

تطبيلظ تلدابم لزيلادة  أيضلا   ومن املمةن. اتمال هذه األراهن وشدتف لضمان عدم باو  القدرة ا
، ملللن يلللال جدارة املياعللل  ، ايثملللا كلللان  لللل  ما ملللا  هاويقيلللظ اسلللتقيار  ج تاجيلللأل أراهنللل  اليعللل 

ليأل، م  مياعاة قدرهتا عل  التةيل  األص  وا ضل وجعطاء األولويأل، هاوايتيار أ سبةثم األ وا  وت
 م  تغم املناز 

من يال اإلدارة املستدامأل للغابلاا  الدلاظ علا ال طاء الدرج   و زيا ته )ي( 
جمةا للاا كبللمة للتخفيلل  مللن تغللم  عللل  هللذه املمارسللااتنطللوي والتحللييف وجعللادة التحللييف. و 

اجملتمتلاا املتتملدة علل  الغابلاا  وجتل املناز وافظ التنو  البيولوج  مل  منل  تلدهور األراهنل  
تتزيلللز خمزو لللاا الغابلللاا ملللن الةيبلللون والغطلللاء احليجللل  ملللن يلللال و  تللل قلل.علللل  الأكثلللي قلللدرة 

هلذه املمارسلاا ملن  متةِّلناألصليأل،   وا ستخدام األ وا  وجعطاء األولويأل ياأل ب  س  مزيف من
وجلللاا احلللليارة واافلللاحت والفيضلللا اا واايولوجيلللأل مثللل  ماملا يلللأل التةيللل  مللل  األالللدا  املناييلللأل 

 واي يايا األرهنيأل والتواص  اليمليأل والاابيأل 
مللن  شووجار متعوود ة األ وورام لموور المداصوويت وج ووم  تشووكي ت وتوو  )د( 

تلدويي الابلأل، و  جلودة يسلنيهل هلذه اللنإل املختلطلأل يف اوتسل يال اارسلاا الزراعلأل احلياجيلأل.
الابلللللأل، مللللل  تلللللو م الغلللللذاء واللللللدي  اا يللللل اللللللتحةل يف، و الةيبلللللون ا لللللز، و التناصلللللي الغذا يلللللأل

 تغم املناز. التةي  م للم تمتاا احملليأل وتتزيز القدرة عل  
متإللل اارسللاا  عنصللي أساسلل  يف الكراوووإل العيووو  فوو  التراووةم زوجووات زيووا ة و -١4

راهنلل  األ دهورالتصللدي للتصللحي وتللسللياق لللظ أوجللف تللآ ر يف هلل   اإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل  و 
الةيبلون احلفلاظ علل  خمزو لاا هل ايسلآثلاره. و  واافاحت والتةي  م  تغم املناز والتخفيل  ملن

يف يفلللض ا بتاثلللاا  لللا اا الد يئلللأل وج اللللأل ثلللا  يف الابلللأل، أو  يلللادة هلللذه املخزو لللاا،  التضلللوي
امليلللاه  اسلللتبقاءملللن يلللال يسلللني ويصلللوبتها الابلللأل  صلللحألأكسللليد الةيبلللون ملللن االللو، وتسلللن 

يف جمةا لللاا اإل تلللاي الغلللذا   بلللذل  هل ايسلللو النباتلللاا، ملللن أجللل   اصلللي الغذا يلللأل وتوا يهلللاتنوال
هلللذه الفوا لللد علللل   ا لللدة ملللن كللل  أميلللأل  جمةا لللاا و وتتتملللد  اافلللاحت. التللل قلل مللل والقلللدرة علللل  

 احملليأل. البيئيأل وايجتماعيأل ايقتصاديأل والثقا يأل لإيوحتالابأل وايف ةيبون من ال خزو اا احلاليألامل
الةيبلون  ا لزجمةا لاا قويلأل لتتزيلز علل   لضراهن املستدامأل  اإلدارةاارساا  نطويوت -١5

الةامل  لغلا اا  ليصليدا تياعل أن  اإلمةا لااتقلديياا هلذه وجن كان ينبغل  ل ،التضوي يف الابأل
 يفالتفللاعاا احملتملللأل بللني دوراا الةيبللون والناوجللني اللل  أةللن أن تللؤثي  يف  للل الد يئللأل،  للا 

 متاملللا   والللن عنلللدما ي تتحقلللظ. لتخفيللل  ملللن تغلللم املنلللازاملمارسلللاا املطبقلللأل لجمةا لللاا ايف صللل
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أثيهللا عللل  ، ينبغلل  أن يؤيللذ اللل  تنطللوي عليهللا اإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل جمةا للاا التخفيلل  
 لتحقيلظ وا لد ججيابيلأل اا لأل  هلذا الةيبلونزيلادة ل الةيبون التضوي يف الابأل بتلني ايعتبلار  لا أن

يييللد أثللي تلللدهور األراهنلل ، والتةيلل  مللل  تغللم املنللاز، واألملللن الغللذا  ، ومحايللأل التنلللو  أهللداحت 
 البيولوج .

ومن ش ن اعتماد اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن  عل   طاق واسل  يف مجيل  اللنإل  -١٦
( أن واألاللياي ،ااوالغابل ،وأراهنل  اليعلل  ،البتليلألو امليويللأل الزراعيلأل ة )األراهنلل  سلم  اإليةولوجيلأل امل
يلال  لاة تلااو  ملا علل  الصلتيد التلامل   من الةيبون سنويا   طنيغاج ٢-١اوايل  ت ز  إييا  

 ئللللاا  اسلللل التقللللديياا مللللن ايلللل  احل للللل  ايللللتاحتعللللل  الللللي ل مللللن ، سللللنأل 5٠و 3٠ بللللني
يتتمللد و . اللل  تشللملها التقللديياا وتللد قاا  للا اا الد يئللأل ةاسللتخدام األراهنلل  واارسللاا اإلدار 

مللن هلللذا خزو للاا احلاليللأل امل، علللل  كللان  يف أي موقلل الةيبللون التضلللوي يف الابللأل، متللدل ا للز 
وتةملللن مسللتوى التشلللب   ملللن قلللااب اي عنللدملليور الوقلللت  للل  املتلللدل مللل  ويلللنخفض الةيبللون 

اللل  ييتفلل   يهللا حمتللوى الةيبللون يف الابللأل و يف الابللأل املتللدهورة. الي يسلليأل الةيبللون  جمةا للاا ا للز
. وبوجلللف علللام، تتللليأ اإلدارة ملللن األولويلللاا أولويلللأل هلللذا الةيبلللونمنللل   قلللدان يشلللة  ، ضلللويالت

يغلللاطن ملللن الةيبلللون املفقلللود يف الابلللأل ج 5١و ٢١املسلللتدامأل لضراهنللل   يصلللأل يسلللتتادة ملللا بلللني 
املمةللن يقيقللف عللل   الةيبللون التضللوي يف الابللأليةللون ا للز  وقللدالزراعيللأل واملتللدهورة يف التللات. 

الل  تقلوم علل   النإييلأل ا ز هذا الةيبونل  أو اإلقليم  أعل  أو أق  من جمةا اا احملالصتيد 
 .السياقاا البيئيأل وايجتماعيأل ايقتصاديأل والثقا يأل واملؤسسيأل احملليأل

وأر  مثللل  الدراسلللأل التامليلللأل للللنُلُهف وتةنولوجيلللاا افلللظ امللللوارد  ،قواعلللد بيا لللاا قلللدموت -١٧
 ،التوجيهيللللأل الطوعيللللأل لللللسدارة املسللللتدامأل للابللللأل بللللاد الللللدويل وامل امليجتلللل  للبنلللل  ؤللللل وامل أ ييقيللللا

األكثي  تاليلأل وتشم  التدابم اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن . بش ن توصياا وأمثلأل شاملأل 
 تةامل و  ،وتنوي   إل احملاصي  ،عل  الابأل واملياه احلفاظالتنفيذ املشام للممارساا ال  تتناول 

 األولويأل.  ا تط تُ وينبغ  أن  ،وتش ي  الزراعأل احلياجيأل وتييبأل املواش ، إل احملاصي  

 ااوتنليذ اعتما  اإل ارة المستدامة ل رات  ما  دواجز ال -جيم 
التقللدم احملللي  مللن ي ل عللل  الل ي يلزال اعتمللاد اارسللاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنلل  بطيئللا   -١8

ملللا يقتصلللي تنفيلللذ اإلدارة  . وكثلللما  هاو وا لللد امأل لضراهنللل يف الفهلللل التلمللل  ملبلللاد  اإلدارة املسلللتد
املستدامأل لضراهن  عل  أقليأل ملن مسلتخدم  األراهنل  واملمارسلني املبتةليين يف اللنإل التقليديلأل. 

سدارة املسلللتدامأل لضراهنللل  علللل  مسلللتوى السياسلللأل التاملللأل التشللل ي  املتزايلللد للللوعلللل  اللللي ل ملللن 
 .ر يسيا   عامليا   يشة  هتديدا  ي يزال تزايد و يف تدهور األراهن   ي يزالوالتتاون اإلاما   الدويل، 

تنفيلللللذ اإلدارة املسلللللتدامأل لضراهنللللل   سلللللا   الللللل  يلللللول دون وتتصللللل  احللللللواجز احمللللللددة  -١٩
 :ما يل  ثا  نها متةنولوجيأل وجيةولوجيأل ومؤسسيأل واقتصاديأل واجتماعيأل ثقا يأل م

ال مللن أجلل  تنفيللذ اإلدارة املسللتدامأل احلصللول عللل  رأس امللل لليص التمويلل  و  قلللأل )أ( 
  واإلبقاء عليها لضراهن 

التةنولوجيللللللاا أو املمارسللللللاا أو املتللللللداا  سللللللتفادة مللللللناي ااجمةا يلللللل قلللللللأل )ب( 
 املناسبأل 
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احلصلللللول علللللل  املتلللللارحت واملتلوملللللاا بشللللل ن ييلللللاراا اإلدارة  ااجمةا يللللل قللللللأل )ي( 
 تنفيذها عل  النحو املا ل بش ن املستدامأل لضراهن  و 

الللل  يلللول دون ا لللا   أل الضلللتيفألكملللو السياسلللاا والللللوا أ الوطنيلللأل وهياكللل  احل )د( 
ايا ة األراهن   و ياب يدماا البحل  واإلرشلاد ا تدام أمن   و مستوياا خمتلفألالقياراا عل  
 أو سوء أدا ها 

 تنفيذ اارساا متينأل يف جمال اإلدارة املستدامأل لضراهن  عل  القيود البيئيأل  )ه( 
أو و/أو الةتللللأل احليويلللأل و/أو البشلللي و/األراهنللل  امللللوارد ملللن تلللوا ي علللدم كفايلللأل  )و( 

 أو النباتاا و/أو املياه و/الطاقأل 
أصللحاب املصلللحأل بشلل ن التصللحي وتللدهور األراهنلل  واافللاحت وآثللار  ااتصلور  ) ( 

 تغم املناز والفوا د والتةالي  احملتملأل لسدارة املستدامأل لضراهن .

 وف المواتية ل رتقاء ااإل ارة المستدامة ل رات اللرص وال ر  - ال 
 قصللد التصللدياإلدارة املسللتدامأل لضراهنلل   مللن يللالالتللآ ر أوجللف يلللظ جن الن للا  يف  -٢٠
 ه أمللي يتوقلل مللن آثللار  والتخفيلل املنللاز  مملل  تغلل  يلللتصللحي وتللدهور األراهنلل  واافللاحت والت ل

 يا  هللللذا يللللدأثلللل  . و ف طاقلللل  يوتوسلللل هنلللل اارسللللاا اإلدارة املسللللتدامأل لضرا تنفيللللذاسللللتدامأل   عللللل
 .ا  هام ا  ومؤسسي ا  اجتماعي

 ملا  ل  ي لضراهنل املسلتدامأل  اإلدارةال  يققهلا  والطويلأل األمد الفوا د املتتددةوتو ي  -٢١
  اللللف، واافلللاحت والتخفيللل  ملللن تغلللم املنلللاز والتةيللل  متللل األراهنللل لتصلللحي وتلللدهور ل التصلللدي

 صا ت ل عامليا   اا زا   ،املستدامأل املتتددة ومحايأل التنو  البيولوج  ساهل يف يقيظ أهداحت التنميألت
 تطويي ودعل القياراا الياميأل ج  تنفيذ اإلدارة املستدامأل لضراهن .من أج  السياساا 

تحفيز اعتماد اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن  عل   طاق واسل ، جيل  أن تةلون ول -٢٢
مليدود األراهن ، مثل  الزيلاداا يف مد ال  جينيها مستخدمو طويلأل األالفوا د امللموسأل القصمة وال

أن  رجللأمقاومللأل اافللاحت و/أو احلللوا ز النقديللأل، واهنللحأل وقابلللأل للتحقيللظ. ومللن األ/أو و احملاصلي 
األراهنللل  اارسلللاا اإلدارة املسلللتدامأل لضراهنللل  ج ا اقتنتلللوا ب  لللا يلللا ظ علللل   تخدمويتتملللد مسللل

 ، وج ا كا ت هنام  وا د اقتصاديأل أو اوا ز مباشية أييى.اأو تتز ماإل تاي واألمن الغذا   
الل  تيسلي تنفيلذ اارسلاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل   أل التاملألومن أمثلأل أدواا السياسل -٢3
 ما يل : ،ال  يول دون اعتماد هذه املمارساا توا ظال ه، وتزي ويفز 
ربلللللط يطلللللط اإلعا لللللاا الزراعيلللللأل القا ملللللأل بتنفيلللللذ اارسلللللاا اإلدارة املسلللللتدامأل  )أ( 

دماا الللنإل اإليةولوجيللأل لتتللويض أصللحاب للللد   ياصللأل  لللضراهنلل  أو وهنلل  يطللط جديللدة 
أو اإلبقلاء علل  هلذه  علن تةلالي  تنفيلذ اارسلاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل  هااألراهن  وملدييي

  فكمل تم  بصاحل اجمليدماا النإل اإليةولوجيأل ل محايأليف ال  تساعد  املمارساا
اارسللاا لصللاحل مسللتدامأل و لليص اسللتثماريأل  باريللألدعللل يديللد وج شللاء امللا ي  )ب( 

لتصللللللحي وتللللللدهور األراهنلللللل  واافللللللاحت التصللللللدي لتسللللللهل يف  اللللللل  اإلدارة املسللللللتدامأل لضراهنلللللل 
 ف والتخفي  من آثار تغم املناز والتةي  مت
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بتنفيلللللذ اارسلللللاا اإلدارة األملللللد الطويللللل  تنإيمللللل  ا امللللللايل والالتلللللزام احلةوملللللا )ي( 
 ها اإلبقاء علياملستدامأل لضراهن  و 

السياساا ال  تةف  ايتصايا الفتالأل وامليسورة وتوا ي املتلوماا ال  تنشل   )د( 
تنفيلذها، علن طييلظ تيسلم يلدماا بعن البحو  املتتلقأل  مارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن  و 

 وتبادل بيا اا املصادر املفتواأل وتتزيز شبةاا تبادل املتارحت  ناسبألرشاد املاإل
احمللللل ، ودعللللل علللل  املسللللتوى  وبنلللاء القللللدرااوالتتللللليل  يلللادة  لللليص التلللدري   )ه( 

 .هاوتطبيق ايتيار اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن 
التخطليط والتنفيلذ  يف مجيل  مياال  مشاركأل جمديألأصحاب املصلحأل  وي بد من مشاركأل -٢4

اياتياجللاا  تللؤدي مياعللاة. و أل تنفيللذهاججيللاد اللول  تالللأل ومتابتللالتتللاون عللل  واليصلد مللن أجلل  
إلدارة املسللتدامأل يف جمللال اايتيللار أو تصللميل املمارسللاا ااديللدة  عنللداحملليللأل واملتللارحت التقليديللأل 

. املتلوقتني وصا ت  القليارلضراهن  ج   يادة كبمة يف مستوى مقبوليتها بني مستخدم  األراهن  
اللللوع  وتبلللادل املتلللارحت. وينبغللل  أن  يف ج كلللاء أيضلللا  وأةلللن أن تسلللاعد بللليامف اليصلللد التشلللارك  
ملللن يلللال عمليلللاا تشلللاركيأل بمللل  بلللني األدللللأل بللللورة تساشلللد السياسلللاا باملتلللارحت ا  ينلللأل امل

 التلميأل واملتارحت احملليأل والتقليديأل.
  يسله   مارساا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل  جطلارا    املتتلقألالقياراا  صن ويتطل  دعل  -٢5

تبادل املتارحت واملناقشاا بني مستخدم  األراهن  وصلا ت  السياسلاا ومسلتوياا صلن  القليار 
املختلفلللأل والتلملللاء ومنإملللاا اجملتمللل  امللللد  وأصلللحاب املصللللحأل اآليللليين، مللل  جيلللاء ايعتبلللار 

دون اما يلأل علل  الصلتيد باهاا اإلايوالقيل و والثقا يأل  أليوايقتصاد ألايجتماعي للحقا ظالةام  
 .الوطين
ملن بديللأل الييلاراا جدارة األراهنل  التحويليلأل القا ملأل و/أو  ملا  لفلفدد تلوهن  جطار ول -٢٦
متلومللاا  ، ي بللد مللنعللل  البيئللأل الطبيتيللأل وعللل  التنميللأل ايجتماعيللأل وايقتصللاديأل والثقا يللألآثللار 

قطاعللاا عللل  املسللتويني احملللل  واإلقليملل ، ملل  جيللاء  شللاملأل لتللدةتقييمللاا منبثقللأل عللن موثوقللأل 
املشلاةأل  فوا لدال ملااالتقيي هذه أن تتضمن وينبغ اهتمام ياص للنإام ايجتماع  واملؤسس . 

 یاجتملاع  اقتصلادي وةلذل  علل  يليلعلل  ةامللأل و   ملأليسلسللأل ق یالقا ملأل علل أوجف املتاوهنألو 
 ةاإلدار  ااي ييسللاات ألواتيللالإلليوحت امل دون هتيئللألو  ذيللالتنف ز اللل  يللول دونبللاحلواج أليللاملتي للأل احملل

بللني أهللداحت و ايللاا متتللددة ج   أوجللف التللآ ر املمةنللألتسللخم وقللد يللؤدي املسللتدامأل لضراهنلل . 
الا ملأل واتيلأل أ ضل  اويلاراا التقنيلأل وتتزيلز البيئلاا امل من أج  أيلذوهن  جطار عمل  ومتةام  

 وظيوحت متينأل. من أج   طاقاا صممأل يصيصا  امل

 الستنتاجات والمقتر ات -اا ثالث 
يمكووور  إل تسووواام  ل راتووو المسوووتدامة  اإل ارةانووواد   لوووة علميوووة قويوووة علوووا  إل  -٢٧

لت در وتداور األرات  والجلاف والت لير مر ت ير المناخ ل الت د مساامة كبيرة ف  
المسووتدامة  اإل ارةدامة. وتسواام  اووداف التنميوة المسووتمور  العديوود وتدقيو  هوالتكيور معوو
 )الديواة فو  مر  اوداف التنميوة المسوتدامة 15الهدف تدقي  اشكت مباشر ف   ل رات 

ممارسووات ا ارة  اوودف تدييوود  ثوور تووداور األراتوو  ااعتمووا الووذ  يركووز علووا تدقيوو  ( البوور
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يوة علوا اجتاج تدواف و  األراتو توداور اسبب ال دية  األرات الت  تمن  فقداإل  األرات 
سوبت العويو وزيوا ة  يره مور فوائود ال ذائ  و  األمرتعزيز  خ لنها. ومر  و تدس   األرات 
 ل رات المستدامة  اإل ارةام ا، تسالمعتمدير عليها علا التأقلم والسكاإلاألرات   قدرة
)القياء التا  علا  مر  اداف التنمية المستدامة 2اشكت مباشر ف  تدقي  الهدف   يياا 

)القيوووواء علووووا اللقوووور( موووور  1)ال وووودة الجيوووودة والرفوووواه( والهوووودف  3 هوووودفالو  الجووووو (
مووور  6فووو  تدقيووو  الهووودف  ل راتووو المسوووتدامة  اإل ارةتسووواام األاوووداف جلسوووها. كموووا 

مسوواامتها فوو   خوو لموور  ة(ال وودي ن افووةالميوواه الن يلووة وال) اووداف التنميووة المسووتدامة 
قويوووة للمسووواامة فووو  اجوووراءات امكاجوووات  اووو  تنطوووو  علووواالمسوووتدامة للميووواه، و  اإل ارة

موور  13التكيوور موو  ت يوور المنوواخ والت ليوور موور نثوواره علووا الندووو المدوود  فوو  الهوودف 
 الوووذ   عدتوووه الهيلوووة تقيووويمال. ويقووود  تقريووور (العموووت المنووواخ ) اوووداف التنميوووة المسوووتدامة 

ارشووا ات علميووة عامووة للبلووداإل موور  جووت وتوو  اسووتراتيجيات لوور ارة المسووتدامة ل راتوو  
مووور  جوووت و  ،اإل ارة المسوووتدامة ل راتووو  اليووتالمتا وووة  عاوتوووة وجوووه التوووآزر والم تدسوور

ال اصووووة تدديوووود  اثوووور الوسووووائت فعاليووووة لختيووووار ممارسووووات اإل ارة المسووووتدامة ل راتوووو  
 .جطاق واس  یعل امناط  مدد ة، ولتنليذاا

علوا  تنليوذ اإل ارة المسوتدامة ل راتو  الدوواجز التو  تدوول  وإلويدود  التقريور  -٢8
تهيلوة ايلوة  مور خو ل دوواجزجطاق واس  ويقد  توصيات اشوأإل كيليوة الت لوب علوا اوذه ال

مواتية لور ارة المسوتدامة ل راتو  واجوراء تقييموات متعود ة الت   وات علوا ال وعيدير 
الووا تعزيووز قودرات األطووراف علووا تدقيوو  المقدمووة المدلو  واإلقليموو . وتهوودف التوصويات 

 ،والت ليور مور ت يور المنواخ والتكيور معوهمتمثت ف  تدييد  ثر تداور األراتو ، ادفها ال
 المشتركة.لوائد  ير ذلك مر التدقي  و 

تدقي  اإل ارة المسوتدامة الدالت مر  جت مناسبة لجمي  مو دة ول توجد جهه  -٢٩
علوووا  اوووانثار كوووذلك و ل راتووو  المسوووتدامة  اإل ارةت وووميم ممارسوووات  توقووورل راتووو . وي

ت وميم تنليوذ  ل اود  إل يراعو والثقافيوة المدليوة. و  القت ا ية والجتماعيةل روف البيلية ا
التلاعوت المعقود اوير الون م والنهه المتب  لدعم اوذا التنليوذ،  ل رات ،المستدامة  اإل ارة

ها وقودرت قودرتها علوا التوأقلموقااليتهوا للتوأثر و المدليوة واإلقليميوة  إليكولوجيوةاالجتماعية 
 اذه. ت ييرمدركات الوالتلاعت اير  ،البشرية ونثار ت ير المناخ األجشطة م التكير  لاع

 ،لت ووودر وتوووداور األراتووو  والجلووووافالت ووود  لتوووآزر اووووير ال وجوووه  خلووو  عنووودو  -3٠
اختيار التدااير الت  تهدف الا:  جج ، مر األهوالتكير م  ت ير المناخ والت لير مر نثار 

تماإل اإل ارة المستدامة ألراتو   ‘2‘و اا؛المداصيت وتدقي  استقرار زيا ة اجتاجية ‘ 1‘
موووور  تشووووكي ت وتوووو  ‘4‘والدلوووواظ علووووا ال طوووواء الدرجوووو   و زيا تووووه؛  ‘3‘والرعوووو ؛ 

ويشووكت  جوز الكراووإل العيووو  فو  التراووة  شووجار متعود ة األ ورام. لالمداصويت وج وم 
تووآزر  وجووه ويوووفر  ل راتوو ة المسووتدام اإل ارةمع ووم ممارسووات  موور عناصوور رئيسووياا  عن ووراا 

ت ليوور الو الجلوواف، و  األراتوو لت وودر وتووداور  اووداف الت وود  لتدقيوو   اامووة موور  جووت
 ه.ت ير المناخ والتكير معمر 
ممارسووات اإل ارة  ذيووتنل كوووإل انوواد  ووواجز تدووول  وإلت اإل،يووموور األ  ريوووفوو  اث -3١

وتدليوز قبوول  اجز،دوو جطاق واس . ويتطلب الت لب علا اذه ال یالمستدامة ل رات  عل
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 ،علووا جطوواق واسوو  النوواجو ورصوود نثاراووا ااتنليووذو ممارسووات اإل ارة المسووتدامة ل راتوو  
 :تشمت ما يل علا ال عيدير الوطن  و وإل الوطن ،  مواتيةتهيلة ايلة 

إل ارة المسووووتدامة ل راتوووو  فوووو  المتعلقووووة اوووا فيووووت الممارسووووات  ا موووا  ) ( 
 ست دا  األرات ؛لت طيط المتكامت لل ةستراتيجيات الوطنيال
تعزيز األطر السياساتية والقاجوجيوة والمؤسسوية الوطنيوة ل ون  القورار اشوأإل  )ب( 

اوودف تدييوود  ثوور اإل ارة المسووتدامة ل راتوو  ااعتباراووا ا وودل الوسووائت الرئيسووية لتدقيوو  
 ؛تداور األرات 

دامة ل راتوو  موور تطووير و عووم الدووافز القت ووا ية لتنليووذ اإل ارة المسوت ) ( 
خطوط خودمات الون م  ل والواعاجات وو و مودفوعات و و مستدامة وتجارية خ ل جماذ  
 اإليكولوجية؛

تدسير  مر  يازة األراتو  لتدليوز مسوت دم  األراتو  علوا السوتثمار  ) ( 
 ف  اإل ارة المستدامة ل رات ؛

ذات ال لة اناء القدرات علا جمي  مستويات صن  القرار  جشطة تن يم  )ه( 
اختيوووار  طووورقالووووع  الوائووود ممارسوووات اإل ارة المسوووتدامة ل راتووو  وا هوووار ا يوووة اذكووواء 

 تنليذاا؛طرق ممارسات اإل ارة المستدامة ل رات  و 
صداب الم لدة فو  المجدية أل مشاراةال یاتلاء الطاا  المؤسس  عل )و( 

 .ااورصد اانليذوت جمي  مرا ت ت طيط استراتيجيات اإل ارة المستدامة ل رات 
تقوووديم توصووويات اشوووأإل  ا يوووةوجوووو  مسوووتول عوووال مووور الثقوووة العلميوووة  ول اووود مووور -3٢

ممارسووووووات اإل ارة المسووووووتدامة ل راتوووووو . ولووووووذلك، ينب وووووو   إل تركووووووز البدووووووو  متعوووووود ة 
، موودالتجووارب الطويلووة األوتعزيووز تدليووت  عوور طريوو  الشووكود الت   ووات علووا الدوود موور

قيووا  لنمذجووة، و لتدلووي ت تجميعيووة و راسووات اجووراء وتوسووي  جطوواق النتووائه موور خوو ل 
  موا البيلة الطبيعيوة ورفواه اإلجسواإل، وتدديود الدوواجز للائدة  عاوتة وجه التآزر والم جم 

 مواتية.ايلة  مر  جت تهيلةالتنليذ واللرص 
قتر ووات التاليووة وتوصوو  م إل تن وور لجنووة العلووم والتكنولوجيووا فوو  ال هيلووةوتقتوورا ال -33

 طراف اما يل :مؤتمر األ
عوور ناشوولة ال عاوتووةالتقيوويم العلموو  ألوجووه التووآزر والم اقوورار: 1المقتوورا  ) ( 

لت ووودر وتوووداور األراتووو  والجلووواف سوووياق الت ووود  لاإل ارة المسوووتدامة ل راتووو  فووو  
 إل التقيويم يعكوا المسوتول الدوال   مو  توتويو، هوالت لير مر ت ير المناخ والتكير مع

 ؛واصلة التطوير والتدق  العمل ويشج  علا م عا لللهم ال
:  عوووة األطووراف الووا الن وور فوو  اسووت دا  ممارسووات اإل ارة 2المقتوورا  )ب( 

اداف األوسيلة فعالة لتدقي  ااعتباراا  م  الواق  المدل ُكي لت المستدامة ل رات  الت   
األراتو  لت ودر وتوداور ل الت ود  ‘1‘تتعل  اما يلو : الت  قائمة علا األرم الوطنية ال

اودف تدييود  ثور توداور تدقي   ‘2‘و؛ هوالجلاف والت لير مر ت ير المناخ والتكير مع
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متعلقة ااتلاقية األمم المتددة الوطنية الجراءات مراعاة امكاجية التآزر اير اإل ، م األرات 
 اإلطارية اشأإل ت ير المناخ واتلاقية التنو  البيولوج ؛

ا وت  وتعزيز   وات السياسة العاموة التو  :  عوة األطراف ال3المقترا  ) ( 
الت لووووب علوووا الدووووواجز التكنولوجيووووة والمؤسسوووية والقت ووووا ية والجتماعيووووة  فوووو تسووواعد 

الثقافية الت  تدول  وإل تنليذ الممارسات المدلية لر ارة المستدامة ل رات  علا جطاق 
: تقوو  علوا موا يلو   علا ال وعيدير الووطن  و وإل الووطن مواتيةواس  مر خ ل تهيلة ايلة 

ت طوويط لل ةسووتراتيجيات الوطنيووالفوو   ممارسووات اإل ارة المسووتدامة ل راتوو  ا مووا ‘ 1‘
 عوووم تنليوووذ اإل ارة المسوووتدامة ل راتووو  ااعتباراوووا  ‘2‘وسوووت دا  األراتووو ؛ لالمتكاموووت 

 دوووافزتطوووير و عووم ال ‘3‘و؛ اوودف تدييوود  ثوور تووداور األراتوو ا وودل الوسووائت لتدقيوو  
تدسير  مر  يوازة األراتو  لتدليوز  ‘4‘وة لتنليذ اإل ارة المستدامة ل رات ؛ القت ا ي

 عوووم انووواء  ‘5‘ومسوووت دم  األراتووو  علوووا السوووتثمار فووو  اإل ارة المسوووتدامة ل راتووو ؛ 
جميو  مسووتويات صوون  القوورار  علوواالقودرات اشووأإل ممارسووات اإل ارة المسوتدامة ل راتوو  

صوداب الم ولدة المجديوة ألمشواراة ال یالمؤسس  عل الطاا اتلاء ‘ 6‘وذات ال لة؛ 
 ؛ااورصد ااوتنليذ مرا ت ت طيط استراتيجيات اإل ارة المستدامة ل رات جمي  خ ل 

مشواراة ال:  عوة األطراف الا اتولاء الطواا  المؤسسو  علوا 4المقترا  ) ( 
مستدامة مرا ت ت طيط استراتيجيات اإل ارة الجمي  صداب الم لدة خ ل المجدية أل
قيوو  تسووهيت اسووت دا  المعووارف العلميووة والمدليووة، وتدا يووة  ااورصوود ااوتنليووذ ل راتوو 

 صوووواجع تبووووا ل المعووووارف والمناقشووووات اووووير مسووووت دم  األراتوووو ، و المسووووتول األمثووووت ل
وزيوا ة  م مر  صوداب الم ولدة،السياسات، والعلماء، ومن مات المجتم  المدج  و يرا

فورص المسوتول المطلووب و ا ل راتو  ارة المسوتدامة لر فعالة مدلية لول اعتما   فرص
 ؛تنليذاا مدلياا 

متعود ة  للبدوو :  عوة األطراف الا ادء و عم وت  اورامه 5مقترا ال )ه( 
 وجوه  يشومتاجوراء تقييموات متعود ة األاوداف، اموا  ‘1‘: ما يل  الت   ات تهدف الا

تدديد الدوواجز وال وروف ‘ 2‘ومر  جت البيلة الطبيعية ورفاه اإلجساإل؛  عاوتةالتآزر والم
العتمووووا  علووووا  سوووواليب  ‘3‘و ل راتوووو ؛ ةالمواتيووووة لتنليووووذ ممارسووووات اإل ارة المسووووتدام

 البدث التشاركية؛
 ميلتقود ميويالتق اشوأإلواصوت العموت  إل ت  إل يُطلب الا الهيلوة: 6المقترا  )و( 

وال ووروف  ويسووبت العوو زتعزيوو فوو  ارة المسووتدامة ل راتوو علميووة علووا مسوواامة اإل   لووة 
فوو   والجلوواف، األراتوو  وتووداورالت وودر أثرير ال شوو اص المتوو ةيوالقت ووا  ةيووالجتماع

 .2019-2018 لللترة عملها ارجامه اطار
    


