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موجز
لا مشوليللا لتحقيللظ إللل جيةولوجيللأل منت للأل عل ل
متث ل اإلدارة املسللتدامأل لضراهن ل
األم ل للد الطويل ل ل م ل للن ي ل للال دم ل للف اياتياج ل للاا والق ل لليل البيو يزيا ي ل للأل وايجتماعي ل للأل الثقا ي ل للأل
وايقتصللاديأل .واإلدارة املسللتدامأل لضراهنل هل جاللدى اآلليللاا الي يسلليأل لتحقيللظ هللدحت يييللد
أثي تدهور األراهن .
وبغي ل للأل دع ل للل وتيس ل للم اعتم ل للاد اارس ل للاا اإلدارة املس ل للتدامأل لضراهن ل ل ال ل ل تتص ل للدى
للتصللحي/تدهور األراهن ل واافللاحت ويف الوقللت فسللف ف ل مللن تغللم املنللاز وتتللز التةي ل
متف ،قيمت هيئأل التفاع بني التلوم والسياساا جمةا اا التآ ر ال تنطوي عليهلا اارسلاا
اإلدارة املستدامأل لضراهن وأجيا يف الوقت فسف أيضلا تقييملا قلديا إلمةا يلأل املتاوهنلأل بلني
خمتل ل األهللداحت .ويللو ي التقيلليل أساس لا سللليما مللن الناايللأل التلمي لأل لفهللل جمةا للاا اإلدارة
املسللتدامأل لضراهن ل مللن أج ل اإلسللهام يف يقيللظ أهللداحت متتللددة ،ويقللدم توجيهللاا عمليللأل
لتهيئللأل بيئللأل مواتيللأل مللن أجل ايتيللار اارسللاا اإلدارة املسللتدامأل لضراهن ل الفتالللأل واملةيفللأل م ل
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الواق احملل  ،وتنفيذها عل طاق واس .
وتقدم هذه الوثيقأل موجزا للنتلا ف التلميلأل الي يسليأل املنبثقلأل علن تقيليل جمةا لاا التلآ ر
الل تنطللوي عليهللا اإلدارة املسللتدامأل لضراهنل  ،كمللا تقللدم اسللتنتاجاا ومقااللاا لةل تنإللي
يها انأل التلل والتةنولوجيا يف دورهتا الثالثأل عشية.
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ولا -معلومات ساسية
 -١قير مؤمتي األطياحت يف اتفاقيأل األمل املتحدة ملةا حأل التصحي ،يف مقيره /٢١م أ،١٢-
أن يتتم ل ل ل ل للد بي ل ل ل ل للامف عم ل ل ل ل ل هيئ ل ل ل ل للأل التفاع ل ل ل ل ل ب ل ل ل ل للني التل ل ل ل ل للوم والسياس ل ل ل ل للاا (ا يئ ل ل ل ل للأل) لف ل ل ل ل للاة
السنتني  ،٢٠١٧-٢٠١٦الذي طلل ج ا يئلأل التمل ملن أجل جبليا جمةا لاا التلآ ر الةامنلأل
املبنيأل عل التللل ملمارسلاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل قصلد التصلدي للتصلحي/تدهور األراهنل
واافاحت والتخفي من تغم املناز والتةي متف (ا دحت .)٢
 -٢وطُل ج ا يئأل أن تقدِّم ج انأل التلل والتةنولوجيا ،يت قيادة مةت هذه األيمة،
و ق للا لوييته للا ،احمل للددة يف املق لليرين /٢3م أ ١١-و/١٩م أ ،١٢-جرش للاداا مواهن لليتيأل واهن للحأل
وحمللددة بتنايللأل بش ل ن اياتياجللاا مللن املتللارحت التلميللأل وأن يللدد الطييقللأل املثل ل للمض ل قللدما
(عل ل سللبي املثللال تةلي ل يبللم أو جمموعللأل مللن او لرباء ،ومللا ج ل ل ) مللن أج ل تلبيللأل هللذه
اياتياجللاا املتي يللأل .و يمللا ل ا للدحت  ،٢قلليرا ا يئللأل أن تةليل يلرباء هللو الطييقللأل املثلل
للمض قدما.
 -3ويللت قيللادة مةت ل انللأل التل للل والتةنولوجيللا ،ص للا ت أما للأل ايتفاقي للأل وا يئللأل الويي للأل
ومتايم لتقييل املقاااا بش ن األعمال التلميأل املتصلأل با دحت  .٢وبتد مناقصأل عامأل وايتيلار
قللا ل علل أسللاس تنا سل ُ ،كلِّل امليكللز الباسللة لتغللم املنللاز برعللداد تقييللي ،بايشلاام مل ميكللز
البحي األبيض املتوسط للدراساا البيئيأل ،يف كا ون األول/ديسمرب .٢٠١٦
وعقللد اجتمللا لتحديللد النطللاق يف يللوم  ١٩و ٢٠كللا ون األول/ديسللمرب  ٢٠١٦يف
-4
ُ
بللون ،ب ملا يللا ،للاقخ يالللف القللادة املتشللاركون للهللدحت  ٢مللن بي للامف عمل ا يئللأل وأاللد الي سللاء
املتشللاركني للهيئ للأل واثلللون ع للن امليك للز الباسللة لتغ للم املنللاز وع للن أما للأل ايتفاقيللأل ط للاق التقيي للي
وهيةلف وطيق تطبيقف .كما تناولت املناقشاا يف هذا ايجتما تا ف ايستبيان املتتللظ بتحديلد
النط للاق الل لذي ُو ِّ علل ل أعض للاء ا يئ للأل الل لذين يتمل للون بشل ل ن ا للدحت  ٢للهيئ للأل بغي للأل متي للأل م للا
يتوقتو للف مللن التقييللي وبغيللأل دعللوهتل ج تقللدم متلومللاا عللن دراسللاا اللايا ج ياديللأل ومؤلفللاا
ميجتيللأل قللد تةللون مفيللدة يف جعللداد الوثيقللأل .ومشلللت القضللايا ا املأل الي يسلليأل الل ُاللدِّدا يللال
اجتمللا يديللد النطللاق مللا يل ل  ‘١‘ :اامهللور املسللتهدحت والقيمللأل املضللا أل للتقييللي و‘ ‘٢سللتأل
التقييي وتفاصيلف و‘ ‘3أوجلف التلآ ر بلني متاالأل التصلحي وتلدهور األراهنل واافلاحت والتخفيل
مللن تغللم املنللاز والتةيل متلف و‘ ‘4هتيئللأل بيئللأل مواتيللأل لللسدارة املسللتدامأل لضراهنل و‘ ‘5يليل
املب للادراا التلمي للأل أو التلمي للأل السياس لليأل القا م للأل أو اااري للأل اا الص لللأل لض للمان يقي للظ القيم للأل
املضللا أل وبن ل اي دواجيللأل يف التم ل  .ويف ايللأل ل ل ايجتمللا  ،اتفللظ املشللاركون عل ل مشلليو
جللدول حمتويللاا .وبتللد ل ل  ،وبالتتللاون الوثيللظ م ل أما للأل ايتفاقيللأل ،أشللي ت ا يئللأل عل ل عم ل
اول لرباء املةلف للني بالويي للأل واستتيهن للتف طل لوال للاة ايستش للاراا م للن ي للال اجتماع للاا هاتفي للأل
ومياساا جلةاو يأل متواتية.
 -5وو قللا للمقللير /١٩م أ ،١٢-ينبغ ل أن ض ل أي لواتف علمي لأل أُعللدا يللت جش لياحت
ا يئأل (مث تل ال جييي جعدادها يف جطار ا دحت  )٢لتمليأل اسلتتيا دوليلأل مسلتقلأل ،وينبغل
نشللي يللت اسللل ايتفاقيللأل قبل شلليها .ويف هللذا
أن يسللتتي مةتل ملؤمتي األطلياحت أي لواتف تُ َ
الصللدد ،أُع لد التقييللي يللت اإلش لياحت الشللام واملسللتمي لقللادة ا يئللأل املتشللاركني املتينللني األربتللأل
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املتنيني با لدحت  ٢ملن بي لامف عمل ا يئلأل يف الفلاة ملن كلا ون األول/ديسلمرب  ٢٠١٦ج أيلار/
مايو  ،٢٠١٧ومش استتياهنا علميا دايليا ويارجيا متةيرا .ويض مشليو التقييلي ،علل وجلف
اوص للوص ،لتملي للأل اس للتتيا موا ي للأل علل ل أي للدي مجيل ل أعض للاء ا يئ للأل وس للتأل يل لرباء ي للارجيني،
ايت للارهل الي س للاء املتش للاركون للهيئ للأل م للن خمتلل ل من للاطظ األم للل املتح للدة .وع للاوة علل ل لل ل ،
ُعيهنلت النتلا ف األوليلأل للتقييلي وُوقشلت يف النللدوة التامليلأل بشل ن الةيبلون التضلوي يف الابلأل الل
عقلدا يف روملا يف الفلاة  ٢3-٢١آ ار/ملارس  .٢٠١٧وبتلد ايسلتتيا اللدايل واوللارج ،
للوقخ املش لليو املوا للد م للية أي لليى يف اجتم للا ا يئ للأل ال للذي عق للد يف  ٢8-٢٧يس للان /أبييل ل
 .٢٠١٧وقللدمت أما للأل ايتفاقيللأل الصلليغأل النها ي لأل للتقييللي يف  5أيللار /مللايو  ٢٠١٧ج مةت ل
مؤمتي األطياحت لة يستتيهنها حبلول  ٢٦أيار /مايو  .٢٠١٧ويشلة التقييلي األسلاس إلعلداد
موجز للتلوم والسياساا يتتني أن تن زه ا يئأل يف ميالأل ا يأل.
 -٦وتقدم هذه الوثيقأل موجزا ألهل ايستنتاجاا التلميأل املنبثقأل علن التقييلي النهلا املتنلون
"جسللهام اإلدارة املسللتدامأل لضراهن ل يف جنللا جج لياءاا التةي ل م ل تغللم املنللاز والتخفي ل من لف
القا مللأل عل ل األر " ،الللذي أعللده امليكللز الباسللة لتغللم املنللاز وميكللز البحللي األبلليض املتوسللط
للدراساا البيئيأل ،كما تقدم استنتاجاا ومقاااا لتنإي يها انلأل التللل والتةنلوجيلا يف دورهتلا
الثالثأل عشية.

ثاجيا -موجز ألام النتائه العلمية
لر -تاريخ اإل ارة المستدامة ل رات وتعريلها وجطاقها
ُ -٧عِّي للت اإلدارة املسللتدامأل لضراهن ل يف الوثيقللأل  ICCD/CRIC/INF.3بوصللفها "اسللتخدام
ملوارد األراهنل  ،للا يهللا الابللأل وامليللاه واحليوا للاا والنباتللاا ،يف ج تللاي السللل لتلبيللأل اياتياجللاا
البشييأل املتغمة ،م احلفاظ يف الوقت اتف عل القدرة اإل تاجيأل الطويلأل األملد لذه امللوارد وعلل
وظا فها البيئيأل" .ويقدم هذا التتيي  ،الصادر عن مؤمتي القمأل املتين باألر الذي إمتف األمل
املتحدة يف عام  ،١٩٩٢اإلدارة املستدامأل لضراهن كنهف مشويل من أج يقيظ إل جيةولوجيأل
منت لأل علل األمللد الطويل عللن طييلظ دملف اياتياجللاا والقليل البيو يزيا يللأل وايجتماعيلأل الثقا يللأل
وايقتصاديأل.
 -8واس ل ل ل اإلطل ل للار املفل ل للاهيم لتحييل ل للد أثل ل للي تل ل للدهور األراهن ل ل ل  ،مثلمل ل للا وهنل ل للتتف ا يئل ل للأل
( ،)ICCD/COP(13)/CST/2تُتتللرب اإلدارة املسللتدامأل لضراهن ل جاللدى اآلليللاا الي يسلليأل لتحقيللظ
هدحت يييد أثي تدهور األراهن .
 -٩وينطب للظ مفه للوم اإلدارة املس للتدامأل لضراهنل ل علل ل أي إ للام جيةول للوج وأي للو م للن
اسللتخدام األراهن ل تُسللهل يللف يف التصللدي للتصللحي وتللدهور األراهن ل واافللاحت ،ويف التخفي ل
مللن تغللم املنللاز والتةيل متللف ،ويف يقيللظ هللدحت يييللد أثللي تللدهور األراهنل  .ويتللين هللذا أن مللن
املمةن أن تش ِّ البلدان هذا املفهوم اس الإيوحت ايجتماعيأل اإليةولوجيأل واوطط الوطنيلأل
واألهداحت اإلاما يأل لة منها.
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ااء -اإل ارة المسووتدامة ل راتو اوصوولها و ا قائموا علووا األرم موور جووت الت وود
للت وودروتداور األراتو والجلوواف والت ليوور موور ت يوور المنوواخ والتكيوور معووه:
وجه التآزر والمعاوتة
 -١٠تللو ي األراهنل وظللا بيئيللأل ايويللأل ويللدماا الللنإل اإليةولوجيللأل ،للا يف لل اإلمللداد
والتنإلليل والللدعل واوللدماا الثقا يللأل .وتللدعل يللدماا الللنإل اإليةولوجيللأل هللذه ج تللاي األ ذيللأل
واألعللاحت والوقللود واألليللاحت للم تم ل  ،وت لتحةل يف خمللاطي التتللي لضيطللار الطبيتيللأل ،وتللو ي
اوللدماا الثقا يللأل واليوايللأل مللن أج ل ر للاه اإل سللان .وأةللن أن يللؤثي التصللحي وتللدهور األراهن ل
وااف للاحت وتغ للم املن للاز ت ل ثما س لللبيا يف ت للو م ي للدماا ال للنإل اإليةولوجي للأل وأن يس للفي ع للن آث للار
يطمة عل استدامأل سب التيخ ومحايأل ر اه اإل سان.
 -١١وهنللام أدلللأل علميللأل متزايللدة علل املزايللا احملتملللأل لتةنولوجيللاا اإلدارة املسللتدامأل لضراهنل
باعتباره للا ال للوي قا م للأل علل ل األر م للن أجل ل التص للدي للتص للحي وت للدهور األراهنل ل وااف للاحت
والتةيل مل تغللم املنللاز والتخفيل مللن آثللاره يف آن وااللد ،مل يقيللظ وا للد مشللاكأل أيلليى يف
كثللم مللن األايللان ،كحمايللأل التنللو البيولللوج وهنللمان كميللأل الابللأل وامليللاه وجودهتمللا ضللا عللن
تو م يص اقتصاديأل .وم ل  ،هنام ااجأل ج ججياء تقييملاا شلاملأل متتلددة األهلداحت ،لا
يف ل تقييماا الفوا د املشاكأل ،وأوجف املتاوهنأل ،واحللواجز الل يلول دون التنفيلذ ،والإليوحت
املواتيأل .ويساعد تقييي التقييل الذي تتده ا يئأل عل تلبيأل هذه احلاجأل.
 -١٢وي يوج للد جج ل لياء واا للد مناس ل ل امي ل ل احل للايا م للن أج ل ل يقي للظ اإلدارة املس للتدامأل
لضراهن ل  .و يمللا ل ك ل طللاق حمل ل حمللدد ،جي ل أن تياع ل اس لااتي ياا اإلدارة املسللتدامأل
لضراهن ل التفاع ل املتقللد بللني التنص ليين التللاليني ‘١‘ :الللنإل ايجتماعيللأل اإليةولوجيللأل وقابليتهللا
للتل ثي وقللدرهتا علل التل قلل وقللدرهتا علل التةيل مل األ شللطأل البشلييأل و‘ ‘٢آثللار تغللم املنللاز،
ضللا عللن التفاع ل بللني هللذين التنص ليين الللدا تني للتغيللم .ومللن أج ل يقيللظ اإلدارة املسللتدامأل
لضراهن  ،ينبغ النإي ج األراهنل علل أ لا إلام اجتملاع جيةوللوج متتلدد الوظلا  ،يولِّلد
رأس مالللف الطبيت ل  ،أي الابللأل والتنللو البيولللوج  ،بتفاعلهمللا م ل املللاء والغللاحت االلوي ،ت للد ظ
يدماا النإل اإليةولوجيأل ال تدعل ر اه اإل سان من يال ت مني اياة وسلب متيشلأل األ لياد
واجملتمتلاا .وتتللاي صلن القلياراا املتتلقللأل بلاإلدارة املسللتدامأل لضراهنل ج النإلي يف مجيل أوجللف
التآ ر واملتاوهنأل املمةنأل عل مجي النطاقاا املةا يأل والزما يأل.
 -١3وأةللن اسللتخاص قلي ل مللن األ ةللار التامللأل مللن تللا ف دراسللاا األثللي احملل ل لللسدارة
املسل للتدامأل لضراهن ل ل ألن تالي ل لأل هل للذه الدراسل للاا تتتمل للد باألسل للاس عل ل ل السل للياق ايجتمل للاع
وايقتصللادي والبيئ ل والثقللايف احملل ل  .ومللن ي ،يصللت جج لياء تقييمللاا كميللأل موثللوق هبللا آلثللار
اإلدارة املستدامأل لضراهن عل املستوى التامل كما أن هلذه التقييملاا ت تةلن ا لدحت املتلوي
من تقييي التقيليل .ومل لل  ،هنلام أدللأل علميلأل واسلتأل النطلاق علل املزايلا الل أةلن أن تنطلوي
عليها ليادى اارسلاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل يف سلياق التصلدي للتصلحي وتلدهور األراهنل
واافاحت والتةي م تغم املناز والتخفي من آثاره يف آن وااد ،وهل أدللأل تسلتند ج حبلو
بييبي للأل ياص للأل واقل ل بتينه للا .ويق للدم تقيي للي التقي لليل التدي للد م للن األمثل للأل احمللي للأل الل ل اس للتخدمها
ليخل ج أ ف من األجن  ،يما ل مسلامأل اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل يف التصلدي للتصلحي
6
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وتدهور األراهن واافاحت ويف التخفي من تغم املناز والتةي متف يف الوقت اتلف ،أن تةلون
هنام تشةياا من اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن هتدحت ج ما يل :
زي ووا ة اجتاجي ووة المداص وويت وتدقيو و اس ووتقراراا م للن ي للال تش للةياا م للن
(أ)
النباتاا ،وتنويل احملاصلي  ،ويصلوبأل الابلأل ،واارسلاا اإلدارة املسلتدامأل للميلاه .وملن املليجأ أن
تطبظ مساماا هذه املمارساا يف التخفي من تغم املنلاز بقلدر أقل يف األراهنل ااا لأل ،الل
البللا مللا تةللون يهللا األولويللأل هل التةيل مل تغللم املنللاز واحلللد مللن التصللحي وتلدهور األراهنل
واافاحت عن طييظ اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن
(ب) تووماإل اإل ارة المس ووتدامة ألراتو و الرعو و م للن يللال جدارة توقي للت اليع ل
وشدتف لضمان عدم باو القدرة ااتمال هذه األراهن  .ومن املمةن أيضلا تطبيلظ تلدابم لزيلادة
ج تاجي للأل أراهن ل اليع ل ويقي للظ اس للتقيارها ،ايثم للا ك للان ل ل ما م للا ،م للن ي للال جدارة املياع ل
وتةثم األ وا وايتيار أ سبها ،وجعطاء األولويأل لض وا األصليأل ،م مياعاة قدرهتا عل التةيل
م تغم املناز
(ي) الدلاظ علا ال طاء الدرج و زيا ته من يال اإلدارة املستدامأل للغابلاا
والتح لييف وجعللادة التح لييف .وتنطللوي هللذه املمارسللاا عل ل جمةا للاا كبللمة للتخفي ل مللن تغللم
املناز وافظ التنو البيولوج مل منل تلدهور األراهنل وجتل اجملتمتلاا املتتملدة علل الغابلاا
أكث للي ق للدرة عل ل التل ل قلل .وم للن ي للال تتزي للز خمزو للاا الغاب للاا م للن الةيب للون والغط للاء احليجل ل
ب س مزيف من األ وا وجعطاء األولويأل يستخدام األ وا األصليألِّ ،
متةلن هلذه املمارسلاا ملن
التةي ل م ل األاللدا املناييللأل املا يللأل واايولوجيللأل مث ل موجللاا احل ليارة واافللاحت والفيضللا اا
واي يايا األرهنيأل والتواص اليمليأل والاابيأل
(د) وت و تشووكي ت موور المداصوويت وج ووم ل شووجار متعوود ة األ ورام مللن
يال اارسلاا الزراعلأل احلياجيلأل .وتسلاهل هلذه اللنإل املختلطلأل يف يسلني جلودة الابلأل ،وتلدويي
التناصل للي الغذا ي ل للأل ،وا ل للز الةيب ل للون ،وال ل للتحةل يف ي ل لاا الاب ل للأل ،م ل ل تل للو م الغ ل للذاء وال ل للدي
للم تمتاا احملليأل وتتزيز القدرة عل التةي م تغم املناز.
 -١4وزيووا ة م زوجووات الكراوووإل العيووو ف و التراووة عنصللي أساس ل يف متإللل اارسللاا
اإلدارة املسللتدامأل لضراهنل وهل لللظ أوجللف تللآ ر يف سللياق التصللدي للتصللحي وتلدهور األراهنل
واافاحت والتةي م تغم املناز والتخفيل ملن آثلاره .ويسلاهل احلفلاظ علل خمزو لاا الةيبلون
التضللوي يف الابللأل ،أو يللادة هللذه املخزو للاا ،يف يفللض ا بتاثللاا للا اا الد يئللأل وج الللأل ثللا
أكسلليد الةيب للون م للن اا للو ،وتس للن ص للحأل الابللأل ويص للوبتها م للن ي للال يس للني اس للتبقاء املي للاه
والتناص للي الغذا ي للأل وتوا يه للا م للن أج ل النبات للاا ،ويس لاهل ب للذل يف جمةا للاا اإل ت للاي الغ للذا
والقللدرة عل ل الت ل قلل م ل اافللاحت .وتتتمللد جمةا للاا وأميللأل ك ل ا للدة مللن هللذه الفوا للد عل ل
املخزو اا احلاليأل من الةيبون يف الابأل والإيوحت البيئيأل وايجتماعيأل ايقتصاديأل والثقا يأل احملليأل.
 -١5وتنطوي اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن علل جمةا لاا قويلأل لتتزيلز ا لز الةيبلون
التضوي يف الابأل ،وجن كان ينبغل لتقلديياا هلذه اإلمةا لاا أن تياعل اليصليد الةامل لغلا اا
الد يئللأل ،للا يف ل ل التفللاعاا احملتملللأل بللني دوراا الةيبللون والناوجللني ال ل أةللن أن تللؤثي يف
ص لايف جمةا للاا املمارس للاا املطبق للأل للتخفي ل م للن تغ للم املن للاز .وا للن عن للدما ي تتحق للظ متام للا
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جمةا للاا التخفي ل ال ل تنطللوي عليهللا اإلدارة املسللتدامأل لضراهن ل  ،ينبغ ل أن يؤيللذ أثيهللا عل ل
الةيبون التضوي يف الابأل بتلني ايعتبلار لا أن لزيلادة هلذا الةيبلون وا لد ججيابيلأل اا لأل لتحقيلظ
أهللداحت يييللد أثللي تللدهور األراهن ل  ،والتةي ل م ل تغللم املنللاز ،واألمللن الغللذا  ،ومحايللأل التنللو
البيولوج .
 -١٦ومن ش ن اعتماد اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن عل طاق واسل يف مجيل اللنإل
اإليةولوجيلأل املسلمة (األراهنل الزراعيلأل امليويللأل والبتليلأل ،وأراهنل اليعل  ،والغابلاا ،واألالياي) أن
ت ز إييا اوايل  ٢-١جيغاطن من الةيبون سنويا علل الصلتيد التلامل يلال لاة تلااو ملا
ب للني  3٠و 5٠س للنأل ،علل ل ال للي ل م للن اي للتاحت التق للديياا م للن ايل ل احل للل اسل ل ئ للاا
اسللتخدام األراهنل واارسللاا اإلدارة وتللد قاا للا اا الد يئللأل الل تشللملها التقللديياا .ويتتمللد
متللدل ا للز الةيبللون التضللوي يف الابللأل ،يف أي موق ل كللان ،عل ل املخزو للاا احلاليللأل مللن هللذا
الةيبللون ويللنخفض ل ل املتللدل م ل ملليور الوقللت عنللد ايق لااب مللن مسللتوى التشللب وتةمللن
جمةا للاا ا للز الةيبللون الي يسلليأل يف الابللأل املتللدهورة .ويف الابللأل الل ييتفل يهللا حمتللوى الةيبللون
التض للوي ،يش للة من ل ق للدان ه للذا الةيب للون أولوي للأل م للن األولوي للاا .وبوج للف ع للام ،تت لليأ اإلدارة
املسللتدامأل لضراهن ل يصللأل يسللتتادة مللا بللني  ٢١و 5١جيغللاطن مللن الةيبللون املفقللود يف الابللأل
الزراعيللأل واملتللدهورة يف التللات .وقللد يةللون ا للز الةيبللون التضللوي يف الابللأل املمةللن يقيقللف عل ل
الصتيد احملل أو اإلقليم أعل أو أق من جمةا اا ا ز هذا الةيبون النإييلأل الل تقلوم علل
السياقاا البيئيأل وايجتماعيأل ايقتصاديأل والثقا يأل واملؤسسيأل احملليأل.
 -١٧وتقللدم قواعللد بيا للاا ،مث ل الدراسللأل التامليللأل ل لنُل ُهف وتةنولوجيللاا افللظ امل لوارد وأر
أ ييقي للا واملؤلل ل امليجتل ل للبنل ل ال للدويل واملب للاد التوجيهي للأل الطوعي للأل ل للسدارة املس للتدامأل للاب للأل،
توصياا وأمثلأل شاملأل بش ن اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن  .وتشم التدابم األكثي تاليلأل
التنفيذ املشام للممارساا ال تتناول احلفاظ عل الابأل واملياه ،وتنوي إل احملاصي  ،وتةامل
إل احملاصي وتييبأل املواش  ،وتش ي الزراعأل احلياجيأل ،وينبغ أن تُتط ا األولويأل.

جيم -الدواجز ما اعتما اإل ارة المستدامة ل رات وتنليذاا
 -١8ي يلزال اعتمللاد اارسللاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل بطيئللا علل اللي ل مللن التقللدم احملللي
يف الفه للل التلم ل ملب للاد اإلدارة املس للتدامأل لضراهن ل و وا للدها .وكث لما م للا يقتص للي تنفي للذ اإلدارة
املستدامأل لضراهن عل أقليأل ملن مسلتخدم األراهنل واملمارسلني املبتةليين يف اللنإل التقليديلأل.
وعلل ل ال للي ل م للن التشل ل ي املتزاي للد لل لسدارة املس للتدامأل لضراهنل ل علل ل مس للتوى السياس للأل التام للأل
والتتاون اإلاما الدويل ،ي يزال تدهور األراهن يف تزايد وي يزال يشة هتديدا عامليا ر يسيا.
 -١٩وتتص ل ل احل ل لواجز احملل للددة ال ل ل يل للول دون تنفيل للذ اإلدارة املسل للتدامأل لضراهن ل ل
تةنولوجيأل وجيةولوجيأل ومؤسسيأل واقتصاديأل واجتماعيأل ثقا يأل منها مثا ما يل :

سل للا

قلللأل التمويل و لليص احلصللول علل رأس امللال مللن أجل تنفيللذ اإلدارة املسللتدامأل
(أ)
لضراهن واإلبقاء عليها
املناسبأل
8
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قل ل للأل جمةا ي ل ل لاا ايس ل للتفادة م ل للن التةنولوجي ل للاا أو املمارس ل للاا أو املت ل للداا
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(ي) قلل للأل جمةا ي ل لاا احلصل للول عل ل ل املتل للارحت واملتلومل للاا بش ل ل ن ييل للاراا اإلدارة
املستدامأل لضراهن وبش ن تنفيذها عل النحو املا ل
(د) السياسللاا والل لوا أ الوطنيللأل وهياك ل احلوكم لأل الضللتيفأل ال ل يللول دون ا للا
القياراا عل مستوياا خمتلفأل وا تدام أمن ايا ة األراهن و ياب يدماا البحل واإلرشلاد
أو سوء أدا ها
(ه)

القيود البيئيأل عل تنفيذ اارساا متينأل يف جمال اإلدارة املستدامأل لضراهن

(و) عللدم كفايللأل ت لوا ي امل لوارد مللن األراهن ل و/أو البشللي و/أو الةتلللأل احليويللأل و/أو
الطاقأل و/أو املياه و/أو النباتاا
( ) تصلوراا أصللحاب املصلللحأل بشل ن التصللحي وتللدهور األراهنل واافللاحت وآثللار
تغم املناز والفوا د والتةالي احملتملأل لسدارة املستدامأل لضراهن .

ال -اللرص وال روف المواتية ل رتقاء ااإل ارة المستدامة ل رات
 -٢٠جن الن للا يف يلللظ أوجللف التللآ ر مللن يللال اإلدارة املسللتدامأل لضراهنل قصللد التصللدي
للتصللحي وتللدهور األراهن ل واافللاحت والت ي ل مل تغ لم املنللاز والتخفيل مللن آثللاره أمللي يتوقل
علل ل اس للتدامأل تنفي للذ اارس للاا اإلدارة املس للتدامأل لضراهنل ل وتوس ل لي طاق ل لف .وأثل ل ه للذا ي للديا
اجتماعيا ومؤسسيا هاما.
 -٢١وتو ي الفوا د املتتددة والطويلأل األمد ال يققهلا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل يملا ل
التصللدي للتصللحي وتللدهور األراهن ل واافللاحت والتخفي ل مللن تغللم املنللاز والتةي ل مت لف ،ال ل
تساهل يف يقيظ أهداحت التنميأل املستدامأل املتتددة ومحايأل التنو البيولوج  ،اا زا عامليا لصا ت
السياساا من أج تطويي ودعل القياراا الياميأل ج تنفيذ اإلدارة املستدامأل لضراهن .
 -٢٢ولتحفيز اعتماد اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن عل طاق واسل  ،جيل أن تةلون
الفوا د امللموسأل القصمة والطويلأل األمد ال جينيها مستخدمو األراهن  ،مثل الزيلاداا يف مليدود
احملاصلي و/أو مقاومللأل اافللاحت و/أو احللوا ز النقديللأل ،واهنللحأل وقابلللأل للتحقيللظ .ومللن األرجللأ أن
يتتم للد مس لتخدمو األراهن ل اارس للاا اإلدارة املس للتدامأل لضراهن ل ج ا اقتنت لوا ب للا ي للا ظ عل ل
اإل تاي واألمن الغذا أو تتز ما ،وج ا كا ت هنام وا د اقتصاديأل أو اوا ز مباشية أييى.
 -٢3ومن أمثلأل أدواا السياسلأل التاملأل الل تيسلي تنفيلذ اارسلاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل
ويفزه ،وتزي التوا ظ ال يول دون اعتماد هذه املمارساا ،ما يل :
ربل للط يطل للط اإلعا ل للاا الزراعيل للأل القا مل للأل بتنفيل للذ اارسل للاا اإلدارة املسل للتدامأل
(أ)
لضراهنل أو وهنل يطللط جديللدة للللد ياصللأل لدماا الللنإل اإليةولوجيللأل لتتللويض أصللحاب
األراهن وملديييها علن تةلالي تنفيلذ اارسلاا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل أو اإلبقلاء علل هلذه
املمارساا ال تساعد يف محايأل يدماا النإل اإليةولوجيأل لصاحل اجملتم ب كملف
(ب) دعللل يديللد وج شللاء امللا ي باريللأل مسللتدامأل و لليص اسللتثماريأل لصللاحل اارسللاا
اإلدارة املس ل للتدامأل لضراهنل ل ل الل ل ل تس ل للهل يف التص ل للدي للتص ل للحي وت ل للدهور األراهنل ل ل وااف ل للاحت
والتخفي من آثار تغم املناز والتةي متف
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(ي) الت ل لزام احلةومل للاا املل للايل والتنإيم ل ل الطوي ل ل األمل للد بتنفيل للذ اارس ل للاا اإلدارة
املستدامأل لضراهن واإلبقاء عليها
(د) السياساا ال تةف ايتصايا الفتالأل وامليسورة وتوا ي املتلوماا ال تنشل
عن البحو املتتلقأل مارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن وبتنفيلذها ،علن طييلظ تيسلم يلدماا
اإلرشاد املناسبأل وتبادل بيا اا املصادر املفتواأل وتتزيز شبةاا تبادل املتارحت
(ه) ي للادة لليص الت للدري والتتل لليل وبن للاء الق للدراا علل ل املس للتوى احمللل ل  ،ودع للل
ايتيار اارساا اإلدارة املستدامأل لضراهن وتطبيقها.
 -٢4وي بد من مشاركأل أصحاب املصلحأل مشاركأل جمديأل يف مجيل مياال التخطليط والتنفيلذ
واليصلد مللن أجل التتللاون علل ججيللاد اللول تالللأل ومتابتلأل تنفيللذها .وتللؤدي مياعللاة اياتياجللاا
احملليللأل واملتللارحت التقليديللأل عنللد ايتيللار أو تصللميل املمارسللاا ااديللدة يف جمللال اإلدارة املسللتدامأل
لضراهن ج يادة كبمة يف مستوى مقبوليتها بني مستخدم األراهن وصا ت القليار املتلوقتني.
وأةللن أن تسللاعد ب ليامف اليصللد التشللارك أيضللا يف ج كللاء الللوع وتبللادل املتللارحت .وينبغ ل أن
تساش للد السياس للاا باملت للارحت ا ين للأل املبل للورة م للن ي للال عملي للاا تش للاركيأل بم ل ب للني األدل للأل
التلميأل واملتارحت احملليأل والتقليديأل.
 -٢5ويتطل دعل صن القياراا املتتلقأل مارساا اإلدارة املسلتدامأل لضراهنل جطلارا يسله
تبادل املتارحت واملناقشاا بني مستخدم األراهن وصلا ت السياسلاا ومسلتوياا صلن القليار
املختلف للأل والتلم للاء ومنإم للاا اجملتمل ل امل للد وأص للحاب املص لللحأل اآليل ليين ،مل ل جي للاء ايعتب للار
الةام للحقا ظ ايجتماعيأل وايقتصاديأل والثقا يأل والقيل وايباهاا اإلاما يلأل علل الصلتيد دون
الوطين.
 -٢٦ولوهن جطار تلدد ملا لفلف ييلاراا جدارة األراهنل التحويليلأل القا ملأل و/أو البديللأل ملن
آثللار عل ل البيئللأل الطبيتيللأل وعل ل التنميللأل ايجتماعيللأل وايقتصللاديأل والثقا يللأل ،ي بللد مللن متلومللاا
موثوقللأل منبثقللأل عللن تقييمللاا شللاملأل لتللدة قطاعللاا عل ل املسللتويني احملل ل واإلقليم ل  ،م ل جيللاء
اهتمام ياص للنإام ايجتماع واملؤسس  .وينبغ أن تتضمن هذه التقييملاا الفوا لد املشلاةأل
وأوجف املتاوهنأل القا ملأل عللی سلسللأل قيملأل ةامللأل وعلل يليل اجتملاع اقتصلادي وةلذل عللی
املتي للأل احملليلأل بللاحلواجز الل يللول دون التنفيلذ ودون هتيئللأل الإلليوحت املواتيلأل يسلااتي ياا اإلدارة
املسللتدامأل لضراهن ل  .وقللد يللؤدي تسللخم أوجللف التللآ ر املمةنللأل بللني أهللداحت و ايللاا متتللددة ج
وهن جطار عمل ومتةام من أج أيلذ أ ضل اويلاراا التقنيلأل وتتزيلز البيئلاا املواتيلأل الا ملأل
املصممأل يصيصا من أج طاقاا وظيوحت متينأل.

ثالث ا -الستنتاجات والمقتر ات
 -٢٧ان وواد ل ووة علمي ووة قوي ووة عل ووا إل اإل ارة المس ووتدامة ل راتو و يمك وور إل تس وواام
مساامة كبيرة ف الت د للت در وتداور األرات والجلاف والت لير مر ت ير المناخ
والتكيور معوه وتدقيو العديوود مور اووداف التنميوة المسووتدامة .وتسواام اإل ارة المسووتدامة
ل رات اشكت مباشر ف تدقي الهدف  15مر اوداف التنميوة المسوتدامة (الديواة فو
البوور) الووذ يركووز علووا تدقيو اوودف تدييوود ثوور تووداور األراتو ااعتمووا ممارسووات ا ارة
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األرات الت تمن فقداإل األرات ال دية اسبب توداور األراتو وتدواف علوا اجتاجيوة
األرات و تدسنها .ومر خ ل تعزيز األمر ال ذائ و يره مور فوائود سوبت العويو وزيوا ة
قدرة األرات والسكاإل المعتمدير عليها علا التأقلم ،تساام اإل ارة المستدامة ل رات
ييا اشكت مباشر ف تدقي الهدف  2مر اداف التنمية المستدامة (القياء التا علا
الج ووو ) واله وودف ( 3ال وودة الجي وودة والرفو وواه) واله وودف ( 1القي وواء عل ووا اللق وور) مو وور
األا ووداف جلس ووها .كم ووا تس وواام اإل ارة المس ووتدامة ل راتو و فو و تدقيو و اله وودف  6م وور
اووداف التنميووة المسووتدامة (الميوواه الن يلووة والن افووة ال وودية) موور خ و ل مسوواامتها ف و
اإل ارة المس ووتدامة للمي وواه ،واو و تنط ووو عل ووا امكاج ووات قوي ووة للمس وواامة فو و اجو وراءات
التكيوور م و ت يوور المنوواخ والت ليوور موور نثوواره علووا الندووو المدوود ف و الهوودف  13موور
اووداف التنميووة المس ووتدامة (العمووت المن وواخ ) .ويقوود تقري وور التقيوويم ال ووذ عدتووه الهيل ووة
ارشووا ات علميووة عامووة للبلووداإل موور جووت وتو اسووتراتيجيات لوور ارة المسووتدامة ل راتو
تدسوور وجووه التووآزر والمعاوتووة المتا ووة اليووت اإل ارة المسووتدامة ل رات و  ،وموور جووت
تددي وود اث وور الوس ووائت فعالي ووة لختي ووار ممارس ووات اإل ارة المس ووتدامة ل راتو و ال اص ووة
امناط مدد ة ،ولتنليذاا علی جطاق واس .
 -٢8ويدود التقريور الدوواجز التو تدوول وإل تنليوذ اإل ارة المسوتدامة ل راتو علوا
جطاق واس ويقد توصيات اشوأإل كيليوة الت لوب علوا اوذه الدوواجز مور خو ل تهيلوة ايلوة
وات علوا ال وعيدير
مواتية لور ارة المسوتدامة ل راتو واجوراء تقييموات متعود ة الت
المدلو واإلقليمو  .وتهوودف التوصويات المقدمووة الووا تعزيووز قودرات األطوراف علووا تدقيو
ادفها المتمثت ف تدييد ثر تداور األراتو  ،والت ليور مور ت يور المنواخ والتكيور معوه،
وتدقي ير ذلك مر اللوائد المشتركة.
 -٢٩ول توجد جهه مو دة مناسبة لجمي الدالت مر جت تدقي اإل ارة المسوتدامة
ل رات و  .ويتوق وور ت ووميم ممارسووات اإل ارة المس ووتدامة ل راتو و وكووذلك نثارا ووا عل ووا
ال روف البيلية والجتماعية القت ا ية والثقافيوة المدليوة .ول اود إل يراعو ت وميم تنليوذ
اإل ارة المستدامة ل رات  ،والنهه المتب لدعم اوذا التنليوذ ،التلاعوت المعقود اوير الون م
الجتماعية اإليكولوجيوة المدليوة واإلقليميوة وقااليتهوا للتوأثر وقودرتها علوا التوأقلم وقودرتها
علا التكير م األجشطة البشرية ونثار ت ير المناخ ،والتلاعت اير مدركات الت يير اذه.
 -3٠وعن وود خلو و وج ووه الت ووآزر ا ووير الت وود للت وودر وت ووداور األراتو و والجل وواف،
والتكير م ت ير المناخ والت لير مر نثاره ،مر األجج اختيار التدااير الت تهدف الا:
‘ ‘1زيا ة اجتاجية المداصيت وتدقي استقراراا؛ و‘ ‘2تماإل اإل ارة المستدامة ألراتو
الرع و و ؛ و‘ ‘3الدلو وواظ علو ووا ال طو وواء الدرج و و و زيا تو ووه؛ و‘ ‘4وت و و تشو ووكي ت مو وور
المداصويت وج وم ل شووجار متعود ة األ ورام .ويشووكت جوز الكراووإل العيووو فو التراووة
عن ورا رئيسووي ا موور عناصوور مع ووم ممارسووات اإل ارة المسووتدامة ل راتو ويوووفر وجووه تووآزر
اامووة موور جووت تدقيو اووداف الت وود للت وودر وتووداور األراتو والجلوواف ،والت ليوور
مر ت ير المناخ والتكير معه.
 -3١وفو اثي ور موور األ ي واإل ،تكوووإل انوواد ووواجز تدووول وإل تنلي وذ ممارسووات اإل ارة
المستدامة ل رات علی جطاق واس  .ويتطلب الت لب علا اذه الدوواجز ،وتدليوز قبوول
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ممارسووات اإل ارة المسووتدامة ل راتو وتنليووذاا النوواجو ورصوود نثاراووا علووا جطوواق واسو ،
تهيلة ايلة مواتية علا ال عيدير الوطن و وإل الوطن  ،تشمت ما يل :
ا م ووا في ووت الممارس ووات المتعلق ووة ا وواإل ارة المس ووتدامة ل راتو و فو و
()
الستراتيجيات الوطنية للت طيط المتكامت لست دا األرات ؛
(ب) تعزيز األطر السياساتية والقاجوجيوة والمؤسسوية الوطنيوة ل ون القورار اشوأإل
اإل ارة المسووتدامة ل رات و ااعتباراووا ا وودل الوسووائت الرئيسووية لتدقي و اوودف تدييوود ثوور
تداور األرات ؛
( ) تطووير و عووم الدووافز القت ووا ية لتنليووذ اإل ارة المسوتدامة ل راتو موور
خ ل جماذ تجارية مستدامة وو و اعاجات وو و مودفوعات ل والو خطوط خودمات الون م
اإليكولوجية؛
( ) تدسير مر يازة األراتو لتدليوز مسوت دم األراتو علوا السوتثمار
ف اإل ارة المستدامة ل رات ؛
(ه) تن يم جشطة اناء القدرات علا جمي مستويات صن القرار ذات ال لة
ا ي ووة اذك وواء ال وووع الوائ وود ممارس ووات اإل ارة المس ووتدامة ل راتو و وا ه ووار ط وورق اختي ووار
ممارسات اإل ارة المستدامة ل رات وطرق تنليذاا؛
(و) اتلاء الطاا المؤسس علی المشاراة المجدية ألصداب الم لدة فو
جمي مرا ت ت طيط استراتيجيات اإل ارة المستدامة ل رات وتنليذاا ورصداا.
 -3٢ول ا وود م وور وج ووو مس ووتول ع ووال م وور الثق ووة العلمي ووة ا ي ووة تق ووديم توص وويات اش ووأإل
ممارس و ووات اإل ارة المس و ووتدامة ل راتو و و  .ول و ووذلك ،ينب و و و إل ترك و ووز البد و ووو متع و وود ة
ووات علووا الدوود موور الشووكود عوور طريو تدليووت وتعزيووز التجووارب الطويلووة األموود،
الت
وتوسووي جطوواق النتووائه موور خ و ل اج وراء تدلووي ت تجميعيووة و راسووات للنمذجووة ،وقيووا
جم وجه التآزر والمعاوتة للائدة البيلة الطبيعيوة ورفواه اإلجسواإل ،وتدديود الدوواجز موا
التنليذ واللرص مر جت تهيلة ايلة مواتية.
 -33وتقتوورا الهيلووة إل تن وور لجنووة العلووم والتكنولوجيووا ف و المقتر ووات التاليووة وتوص و
مؤتمر األطراف اما يل :
المقتوورا  :1اق ورار التقيوويم العلم و ألوجووه التووآزر والمعاوتووة الناشوولة عوور
()
اإل ارة المس ووتدامة ل راتو و فو و س ووياق الت وود للت وودر وت ووداور األراتو و والجل وواف
والت لير مر ت ير المناخ والتكير معه ،مو توتويو إل التقيويم يعكوا المسوتول الدوال
لللهم العا ويشج علا مواصلة التطوير والتدق العمل ؛
(ب) المقتوورا  :2عوووة األط وراف الووا الن وور ف و اسووت دا ممارسووات اإل ارة
المستدامة ل رات الت ُكيلت م الواق المدل ااعتباراا وسيلة فعالة لتدقي األاداف
الوطنية القائمة علا األرم الت تتعل اما يلو  ‘1‘ :الت ود للت ودر وتوداور األراتو
والجلاف والت لير مر ت ير المناخ والتكير معه؛ و‘ ‘2تدقي اودف تدييود ثور توداور
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األرات  ،م مراعاة امكاجية التآزر اير اإلجراءات الوطنية المتعلقة ااتلاقية األمم المتددة
اإلطارية اشأإل ت ير المناخ واتلاقية التنو البيولوج ؛
( ) المقترا  :3عوة األطراف الا وت وتعزيز وات السياسة العاموة التو
تس وواعد فو و الت ل ووب عل ووا الد ووواجز التكنولوجي ووة والمؤسس ووية والقت ووا ية والجتماعي ووة
الثقافية الت تدول وإل تنليذ الممارسات المدلية لر ارة المستدامة ل رات علا جطاق
واس مر خ ل تهيلة ايلة مواتية علا ال وعيدير الووطن و وإل الووطن تقوو علوا موا يلو :
‘ ‘1ا مووا ممارسووات اإل ارة المسووتدامة ل رات و ف و السووتراتيجيات الوطني وة للت طوويط
المتكامووت لسووت دا األرات و ؛ و‘ ‘2عووم تنليووذ اإل ارة المسووتدامة ل رات و ااعتباراووا
ا وودل الوسووائت لتدقي و اوودف تدييوود ثوور تووداور األرات و ؛ و‘ ‘3تطوووير و عووم الدوووافز
القت ا ية لتنليذ اإل ارة المستدامة ل رات ؛ و‘ ‘4تدسير مر يوازة األراتو لتدليوز
مسووت دم األرات و علووا السووتثمار ف و اإل ارة المسووتدامة ل رات و ؛ و‘ ‘5عووم انوواء
القودرات اشووأإل ممارسووات اإل ارة المسوتدامة ل راتو علووا جميو مسووتويات صوون القورار
ذات ال لة؛ و‘ ‘6اتلاء الطاا المؤسس علی المشواراة المجديوة ألصوداب الم ولدة
خ ل جمي مرا ت ت طيط استراتيجيات اإل ارة المستدامة ل رات وتنليذاا ورصداا؛
( ) المقترا  :4عوة األطراف الا اتولاء الطواا المؤسسو علوا المشواراة
المجدية ألصداب الم لدة خ ل جمي مرا ت ت طيط استراتيجيات اإل ارة المستدامة
ل رات و وتنليووذاا ورصووداا ا يووة تسووهيت اسووت دا المعووارف العلميووة والمدليووة ،وتدقي و
المسو ووتول األمثو ووت لتبو ووا ل المعو ووارف والمناقشو ووات او ووير مسو ووت دم األرات و و  ،وصو وواجع
السياسات ،والعلماء ،ومن مات المجتم المدج و يرام مر صوداب الم ولدة ،وزيوا ة
فرص اعتما لول مدلية فعالة لر ارة المسوتدامة ل راتو االمسوتول المطلووب وفورص
تنليذاا مدليا؛
(ه) المقترا  :5عوة األطراف الا ادء و عم وت اورامه للبدوو متعود ة
ات تهدف الا ما يل  ‘1‘ :اجوراء تقييموات متعود ة األاوداف ،اموا يشومت وجوه
الت
التآزر والمعاوتة مر جت البيلة الطبيعية ورفاه اإلجساإل؛ و‘ ‘2تدديد الدوواجز وال وروف
المواتي ووة لتنلي ووذ ممارس ووات اإل ارة المس ووتدامة ل راتو و ؛ و‘ ‘3العتم ووا عل ووا س وواليب
البدث التشاركية؛

(و) المقترا  :6إل يُطلب الا الهيلوة إل تواصوت العموت اشوأإل التقيويم لتقوديم
لووة علميووة علووا مسوواامة اإل ارة المسووتدامة ل رات و ف و تعزي وز سووبت الع ويو وال ووروف
الجتماعي وة والقت ووا ية ل ش و اص المت وأثرير االت وودر وتووداور األرات و والجلوواف ،ف و
اطار ارجامه عملها لللترة .2019-2018
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