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 مؤتمر األطراف

  الدورة الخامسة عشرة

 2022أيار/مايو   20-9أبيدجان، كوت ديفوار، 

 من جدول األعمال المؤقت 4البند  

 أطر السياسات والقضايا المواضيعية

الدددور اجيبددالذ الددن  يمتؤ أه تؤتيددي اللدددال ر الملخددنة يمو دد  ا ت ددا يددة   
أ ل اللصدددددد  ل لصدددددار وتد ور األراضدددددذ والب اف تي د ال وامل اللذ  مؤ

 تسب  الهبرة

 منترة مؤ األمانة  

 موجز  
                                            ، إلى األمببا بب( تأد ررببديم الببدعم لنطاا ، بنببا    14-م أ/22طلببم مؤرما األطاا ،  م مرار    

من المرار المذكور؛ تبد وررديم الدعم ألشبببببببببببببب ال   1على طلبها،  م رنفيذ اإلجاا ات الواردة  م الفراة 
اإلدارة أن رضطلع به  التعاون والمبادرات اإلقليمي( والدولي( الاامي( إلى رعزيز الدور اإليجابم الذي يم ن 

  المسببتدام( لنرا ببم  م التلببدي للتلببرا وردضور األرا ببم والجفا  كل د العوامب التم رسبببم الهجاة؛ 
تجد ورروي( التعاون الشبببامب لمفتلل الرطاعات مع وكاات األمم المتردة وماامجها األ اا والمنتمات 

ات عن اللبببببببببببببب ت الربا مب( بين التلببببببببببببببرا اإلقليميب( والبدوليب( والجهبات المعنيب( من أجبب رببادل المعلومب 
 وردضور األرا م والجفا  والهجاة.

ويلببببل ضذا الترايا اإلجاا ات التم ارفذرها األما ( وا لي( العالمي( ابببببتجاب( للطلبات الواردة  
                                                                  ، وي فتتم بتربديم ابببببببببببببببتنتباجبات ورواببببببببببببببيبات ل م رنتا  يهبا األطاا   م البدورة 14-م أ/22 م المرار  

 رما األطاا .الفامس( عشاة لمؤ 
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 م  ومات أساسية -     أو    

شببببب لت ارفاألي( األمم المتردة لم ا ر( التلبببببرا أول ارفاد بيألم متعدد األطاا  يتناول اببببباا (   -1
                                                                                                مسبببببللتم الهجاة والتشببببباد  م ببببببياد رريا البيأل(. وررا  ديباج( ضذ  اارفاألي( بلن  التلبببببرا والجفا  يؤثاان 

ضام( مثب الفرا وبببو  اللببر( والترذي(، على التنمي( المسببتدام( عن طايت راابطهما مع مشبباجب اجتما ي(  
 و رص األمن الرذا م، والمشاجب الناجم( عن الهجاة، و زوح األشفاص والديناميات الس ا ي( .

                                                                                    وقد ذ جات اارفاألي(  ببببببببببمن اللبببببببببب وع الدولي( التم يروم عليها اارفاد العالمم من أجب الهجاة   -2
وأقاره   2018                                       المم، الذي اعت مد  م كا ون األول/ديسبببببمبا ا من( والمنتم( والنتامي(. ويرا ضذا اارفاد الع

الجمعي( العام( لنمم المتردة  م الشبببها  فسبببه، بلن التلبببرا وردضور األرا بببم والجفا  من بين العوامب 
الهي لي( التم رجبا الناس على مرادرة بلدا هم األاببببلي(. والتزمت البلدان التم وقعت على اارفاد /          المراك  (

ن رروم، على المسببتوا التشببريلم، بما يلم( تأد و ببع ابببتااريجيات للت ية والردرة على اللببمود العالمم بل
إزا  ال وارث الطبيعي( المفاجأل( والبطيأل( التهور، بما  م ذلك التلببببببببرا وردضور األرا ببببببببم والجفا ، مع 

البلببدان األاببببببببببببببليبب(؛  مااعباة ثثبارضبا المرتملبب( على الهجاة، ل ن مع اإلقاار ببلن األولويب( رعطى للت ية  م  
                                                                                 ورنسبببببببببببيت ورطويا الن هل وا ليات على اللبببببببببببعيدين اإلقليمم ودون اإلقليمم لمعالج( أوجه  بببببببببببعل   تبد

المسببببببتدام(   اإل جازات  األشببببببفاص المتلثاين بال وارث الطبيعي( المفاجأل( والبطيأل( التهور عن طايت رعزيز
 التم رزيد من الردرة على اللمود وااعتماد على الذات.

إلى األمببا بب( أن رببدعم األطاا ، بنببا  على طلبهببا،  م رعزيز الببدور    14-م أ/ 22طلببم المرار  وي  -3
 اإليجابم الذي يم ن أن رؤديه التدابيا المتفذة لتنفيذ اارفاألي( من أجب التلببببدي للتلببببرا وردضور األرا ببببم 

رنفيبذ عبدد من   والجفبا  كبل بد العوامبب التم رسببببببببببببببببم الهجاة، و م رعزيز التعباون البدولم البذي يهبد  إلى
 اإلجاا ات الرابم(.

 14-م أ/22اللقدم المارز فذ تن  ن المقرر  -       ثانيا   

 تعم األطراف -ألف 

                                                                إلى األمببا بب( أن رروم، رضنببا  بتوا ا الموارد، بببدعم األطاا ، بنببا  على   14-م أ/22طلببم المرار   -4
 طلبها،  م رنفيذ اإلجاا ات المتعلر( بما يلم(

 بببم المتدضورة باعتبار  وببببيل( لترييا الاسي( السبببا دة عند المجتمعات  رشبببجيع إاببب ح األرا  تأد 
على الفاص المرلي( المتضببببارة من التلببببرا وردضور األرا ببببم والجفا ، والسببببماح بالتاكيز  م رنفيذ اارفاألي(  

 والرلول الجديدة التم رعطم األمب للشباب؛

ابتفدام األرا م والمماربات الزرا ي(،  مااجع( السيابات اإل ما ي(، بما  يها بيابات   تبد 
 بهد  رشجيع ابتل ح البيأل( على  طاد وابع؛

رعزيز الطاق( المتجددة  م مفتلل السبببببياقات الوطني(،  سبببببم ااقتضبببببا ، بطاد منها  تجد 
إقام( الشبببببااجات، باعتبارضا وببببببيل( لترفيز إاببببب ح األرا بببببم والنهوا بمؤببببببسبببببات األعمال  م المناطت  

 مااعاة جميع أضدا  التنمي( المستدام( ذات اللل(؛الايفي(، مع  

رشببجيع رطويا المؤبببسببات اللببرياة والمتوبببط( الرجم  م المناطت الايفي( بسبببب منها  تدد 
 م    إ شبا  بب ببب أليم( مسبتدام( للمنتجات المرلي(، والرد من الفسبا ا الزرا ي( قبب الرلباد ومعد ، وااببتثمار 

 اناعات ريفي(  تيف(؛
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يع ااببتثمار المسبؤول والمسبتدام من جا م الرطال الفاص  م إاب ح األرا بم  رشبج تضبد 
                                                                                              و فتها وررسببينها، ورنمي( ببببب العيض،  ضبب   عن ابببت شببا  كيفي( إعداد بيان الجدوا، بما  م ذلك النتا 

 . م التمويب العام لتسهيب زيادة اابتثمار الفاص

روااببببببببببببببب األمبا ب( والمنتمب( البدوليب( للهجاة    ،2014وابببببببببببببببتنبادا إلى مبذكاة رفباضم موقعب(  م عبام   -5
   هم 1رعاو هما المنتم والثاي مع اربال ابببببببتااريجي( للعمب ركزت  تى ا ن على ث ث( مجاات للتعاون(  

  وإذكا  الوعم بالع ق( بين األرا بببببببببم  2وررليب التلبببببببببرا وردضور األرا بببببببببم والجفا  كمراع للهجاة؛  
  وو ع 3السياباري( الدولي( ردرع أضمي( ضذ  الع ق( على النرو الواجم؛  والهجاة والتلجد من أن العمليات 

بببببيابببببات ومماربببببات رام  بين اإلدارة المسببببتدام( لنرا ببببم والهجاة ا من( والمنتم( والنتامي(. وبببببت ون 
 الدرابات اإلقليمي( الرادم( ذات أليم(  اا( فيما يتعلت بترويب السيابيات إلى إجاا ات.

ما ( وا لي( العالمي( مبادرة الجدار األ ضبببببا العتيم لللبببببراا  ال باا والسبببببا ب، التم وردعم األ -6
مليون طن من ال امون،   250  ا تجازمليون ض تار من األرا ببببببببم المتدضورة، و  100رهد  إلى إابببببببب ح  

ورو يا عشبببببببببباة م يين و يف(  ضبببببببببباا   م المناطت الايفي( من   ل  سببببببببببيفسببببببببببا  من المنا ا الطبيعي(  
دول( تإثيوميا، وإريتايا، وموركينا  اببو، ورشباد، وجيبورم، والسبنرال، والسبودان،   11ا  والمنتج( عبا الفضبا 

متوجيه من الوكال( األ ايقي( للجدار األ ضببا العتيم، و م أعراب و ومالم، وموريتا يا، والنيجا، و يجياياد.  
و ببببببببببببع  مو ركا ز عمب وضم(    م      ر و   ، 2021ي عرد  م كا ون الثا م/ينايا  ذمؤرما قم( كوكم وا د ال

د ااببببببببببتثمار  م المزارل اللبببببببببرياة والمتوببببببببببط( الرجم ورعزيز بببببببببب ببببببببببب القيم( واألببببببببببواد المرلي(، 1ت
د ومني( ررتي( قادرة  3د وإابببب ح األرا ببببم واإلدارة المسببببتدام( للنتم اإلي ولوجي(؛ ت2اللببببادرات؛ ت ورنتيم

د وإطار اقتلببببببادي ومؤبببببببسببببببم م  م 4المتجددة؛ ت  على ررمب رريا المناخ وإم ا ي( الواببببببول إلى الطاق(
 د ومنا  الردرات.5لإلدارة الفعال( واابتدام( واابتراار واألمن؛ ت

                    باعبايب(  ا سببببببببببببببا، د عيبت  2021                              ي ع ربد  م كبا ون الثبا م/ينبايا  ذومعبد مؤرما قمب( كوكبم وا بد الب  -7
األ ضبببببببببا العتيم. ويتمثب دور ا لي(                                     مسبببببببببا  ل من أجب رنفيذ مبادرة الجدار  الا لي( العالمي( لتنسبببببببببيت و دة  

العالمي(  م راببببببد اابببببببتثمارات المالي( والترني( وأثا المشبببببباريع الجاري رنفيذضا؛ وربادل الفباات والمعار  
والتعليرات والممارببببببات الجيدة؛ ورم  الجهات الفاعل( لتوببببببيع  طاد المبادرات الناجر(؛ ورسبببببهيب إشبببببااع  

تجما ضم مو بببببببببببر( أع  د بشببببببببببب ب   4اابت ار. ورتناول الاكيزة /البرثالرطال الفاص والمجتمع المد م و 
  رهيأل( بيأل( رم يني( إيجابي( للمجتمعات المرلي( ل م رزدضا  م موقعها األابببببببببلم،  1مباشبببببببببا الراج( إلى  

وإرا (  ااببببب( لمعالج( أببببببباب الهجاة المتلبببببل( بالتلبببببرا وردضور األرا بببببم والجفا ، بما يشبببببمب رو يا 
   وررابم الدروس المستفادة مع المناطت األ اا المشمول( باارفاألي(. 2باب إلى المشاريع الايفي(؛    وا ز لجذب الش 

                                                                                    ومنا   على طلم بلدان ثببببيا الوببببطى تأوزم سبببتان، وراكما سبببتان، وطاجي سبببتان، وقيا يزببببتان،   -8
الاوبببم، لترديم أدل( على دور                                                                     وكازا سببتاند، أاببدرت األما ( ر ليفا  بءجاا  دراببب(، بدعم مالم من اارراد 

التلببببببببببببببرا وربدضور األرا ببببببببببببببم والجفبا   م ررفيز الهجاة إلى الفبارج  م المنطرب(، ومباأل ص لترييم أثا 
ممارببات اببتفدام األرا بم على الهجاة على اللبعيدين الوطنم واإلقليمم، بما  م ذلك  م ببياد جا ر(  

وأيدره، بالتعاون مع م تم المنتم( الدولي( للهجاة    البلدان المشببارك(  طاد الدراببب(اقشببت  . وقد   19-جو يد
              ، ع رد اجتمال 2021 م  يينا والمعهد الوطنم للجراافيا التابع ألجاديمي( العلوم الاوببببببببببي(. و م رموز/يوليه  

ا تتبا م لببد  عمليبات التشبببببببببببببباور الوطنيب( ورربديبد الشببببببببببببببااجبات ال زمب( لجمع البيبا بات والمعلومبات وررليلهبا  
 ا ل الدراب(.وكذلك لنشا  ت 

ورهد  الدرابب( المتعلر( بسببيا الوببطى على وجه الترديد إلى ررييم أ ت إيجاد و ا ل جديدة من  -9
  ل رعزيز المماربببات الزرا ي( المسببتدام( وررسببين مهارات الشببباب الايفم والمهاجاين العا دين إلى ضذ  

ا ضذ  الدرابببب(   الرا م على األرا بببم وبببب ببببب القيم(    كية يم ن للنمو األ ضبببا       أيضبببا                                 البلدان. وببببتو ببب  
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المسببببببتدام( أن يبنم شببببببب ( أمان اجتماعم لفا دة السبببببب ان الايفيين، من   ل إيجاد  اص عمب، ومدا يب  
 تا ل الدرابببببب(         أيضبببببا                                                                            بديل(، وعوامب رثنم عن الهجاة الجما ي( إلى الفارج وعن راع األرا بببببم. وببببببت ؤ ذ  

وماامل ررويلي( ماا ي( للمنتور الجنسببببا م بتي( ررريت ضد       رلببببميم مشبببباريع1بعين ااعتبار من أجب  
  إب غ الر ومات، بما  م ذلك على المسبببببتوا دون الوطنم، بالفاص المرتمل( و    2ررييد أثا ردضور األرا بببببم؛   

    ورعزيز  رب الت نولوجيا ومنا  الردرات 3لتو يا و ا ل ريفي(  ضببببببببببباا   م المناطت التم قد رعا م من الهجاة؛   
                                                                                          مشتاك(. ومن المتوقع أن ر عاا النتا ل األولي( للدراب(  م الدورة الفامس( عشاة لمؤرما األطاا .ال

عت درابببببببببب( أ اا  -10 لزيادة الرواات       ا   تاي     ا   اب البلران  موذجبشبببببببببلن                                    ومنا   على الطلم، و ببببببببب 
منطر(. ومشبببااج( مع المالي( واببببتثمارات المرتامين  م إاببب ح األرا بببم/اإلدارة المسبببتدام( لنرا بببم  م ال

الم تبم اإلقليمم للمنتمب( البدوليب( للهجاة  م  يينبا، ببالنمسبببببببببببببببا، البذي يربدم البدعم لم باربم المنتمب( البدوليب( 
للهجاة  م جنوب شبببباد أوروما وأوروما الشبببباألي( وثبببببيا الوبببببطى، ردعم األما ( برث الع ق( بين التلببببرا 

األرا بببببببببم.    إاببببببببب ح  مرتامين  م رمويب أ شبببببببببط(والدور المرتمب لل  ،وردضور األرا بببببببببم والجفا  والهجاة
ثلي( للتمويب مع  موذج عمب و ط( إلشااع العم   وروقعات للعا دات ااقتلادي(/          أيضا  وبتلمم األما (  

 والموارد المالي( الت ميلي( األ اا المطلوم(. -النردي( و يا النردي(  -المالي(، بما  م ذلك ررليب الروا ز 

 والمباترات اجق يمية والدولية  أشتال الل اوه  –ياء 

إلى األما ( أن ردعم أشببببببببب ال التعاون والمبادرات اإلقليمي( والدولي(،         أيضبببببببببا   14- م أ / 22طلم المرار   -11
 ببمن  طاد اارفاألي(، الاامي( إلى رعزيز الدور اإليجابم الذي يم ن أن رضببطلع به اإلدارة المسببتدام( لنرا ببم 

وا لي(   م التلببببدي للتلببببرا وردضور األرا ببببم والجفا  كل د العوامب التم رسبببببم الهجاة. وقد أقامت األما ( 
الزرا ي(، لترديم الدعم لمبادرة   العالمي( عدة شبببببببااجات  م ضذا اللبببببببدد، ا ببببببببيما مع اللبببببببندود الدولم للتنمي( 

 اابتدام( واابتراار واألمن.

 مباترة ا سلدامة وا سلقرار واألمؤ والصندوق الدولذ ل لنمية الزراعية  

  على إداررها  م الهياجب المتعددة األطاا                                                 أ درجت مسببببببببببؤولي( رنفيذ المبادرة المذكورة واإلشبببببببببباا -12
لللبببببندود الدولم للتنمي( الزرا ي(  بببببمن البا امل الجديد المتعلت بالردرة على الترمب  م األريا . ورو ا 
ضذ  الهياجب للمبادرة قاعدة مؤبببسببي( بببليم( فيما يتعلت بتنفيذضا التشببريلم وراريبارها اا تما ي(، بما  م ذلك 

د ااببتألما م لبا امل مسباعدة ابرار المزارعين على الت ية مع ثثار رريا المناخ الذي من   ل اللبندو 
و بببببببعه اللبببببببندود الدولم للتنمي( الزرا ي(. وببببببببيجد المسببببببباضمون الماليون المرتملون  م المبادرة أن ضذ  

لما ل( ضم الشباول                                                                                     التاريبات المتعلر( بالتنفيذ واإلشباا  موثوق( ومط مأل ن(. وربرى المهم( األبباببي(  م ضذ  ا
  م جمع األموال على أباس ابتااريجي( متفت عليها.

و م إطار الجهود المبذول( لتعبأل( موارد جديدة للمبادرة، رسببببت شببببل األما ( وثلي( رمويب الرواات  -13
ات  المالي( التابع( لللببببندود الدولم للتنمي( الزرا ي( إم ا ي( و ببببع  موذج لزيادة الرواات المالي( وابببببتثمار 

اإلدارة المسبتدام( لنرا بم  م البلدان التم رشبملها المبادرة  م  اب /المرتامين أل ااا إاب ح األرا بم
                                                                                              أ ايقيا. وقد و  ببعت مذكاة مفاميمي( لتناول  ماذج التمويب اابت اري إلابب ح األرا ببم/اإلدارة المسببتدام(  

ل ها رسببببببهيب ضذا النول من اابببببببتثمار؛ لنرا ببببببم؛ وررليب الروا ز والعوامب التم يني( األ اا التم من شبببببب 
وررييم النطاد الجراا م مع التاكيز على البلدان التم رشببببببببببملها المبادرة، بما  يها السببببببببببنرال، واللببببببببببومال،  
و امبيا، و ا ا، ومالم، و يجيايا؛ ورناول الطاا ت التشببببببريلي( لتجايم النماذج إما  ببببببمن المشبببببباريع الرا م( 

 ي(.من   ل و ع مشاريع رجايب  أو
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ومعد مناقشببببببات أولي( مع اللببببببندود األ ضببببببا للمناخ، ارفرت األما ( واللببببببندود الدولم للتنمي(  -14
الزرا ي( على أن يضبببعا بشببب ب مشبببتاع مذكاة مفاميمي( ومرتا ا للتمويب  م إطار با امل مسببباعدة ابببرار  

رشبببببببببببملها المبادرة كجز  من ررطي(  المزارعين على الت ية مع ثثار رريا المناخ، من أجب دعم ث ث( بلدان  
. وببببببيسبببببعى مرتاح التمويب إلى روجيه التمويب المنا م  رو ررريت األضدا  المتدا ل(     ا  عالمي( أجثا روببببببع

لبا امل مساعدة ارار المزارعين على الت ية مع ثثار رريا المناخ ولمبادرة اابتدام( واابتراار واألمن، 
ب رريا المناخ التم رسببم الهجاة الايفي( والبطال(. ورسباضم األما (  م                                   وذلك ررديدا  من أجب الرد من عوام

ر الية إعداد المرتاح التم بببببترطم العنااببببا التالي(( التاريبات المؤبببببسببببي(، ومي ب التنفيذ، ومعاييا اابببببتثمار،  
، و ط(  دي وأ ضبببببب الممارببببببات، وااببببببتفادة من الرطال الفاص، والمنطت المنا م، والترليب المالم وااقتلبببببا 

العمب الجنسببببا ي(، ورو ية الشببببباب، والمشبببباورات مع الجهات المعني(، والترايا واللببببيا (، وررليب ثثار 
 المناخ و مذجتها، والضما ات البيألي( وااجتما ي(.

 الل اوه الشامل لمخل ف القطاعات مؤ أ ل تباتل الم  ومات - يم 

عباون الشببببببببببببببامبب لمفتلل الرطباعبات مع وكباات  إلى األمبا ب( رعزيز الت   14-م أ/22طلبم المرار   -15
األمم المتربدة وماامجهبا األ اا والمنتمبات اإلقليميب( والبدوليب( والجهبات المعنيب( من أجبب رببادل المعلومبات  

 عن الل ت الرا م( بين التلرا وردضور األرا م والجفا  والهجاة.

والجفا  والهجاة من أجب  وقد شببببباركت األما (  م مؤرماات بشبببببلن التلبببببرا وردضور األرا بببببم -16
اا ترال من السيابات إلى اإلجاا ات  من  طاد اارفاألي(. و م  تاة السنتين الما ي(، كان ضناع ادا  

الايفي(؛ والمناخ  -  اص للع ق( بين المجتمعات الرضببببببباي( والايفي( والعوامب المسببببببببب( للهجاة الرضببببببباي(
 واألمن؛ والو ا ل وببب العيض الفضاا .

 الريفية -وايط الاضرية الر  -1 

الايفي(  م مؤرماات األطاا  السبببببببببابر(. و م مؤرما األطاا    -جاا رناول الاواب  الرضببببببببباي(   -17
                                                                                                   الثالث عشبا، ا ت تم الروار التفاعلم مع رسببا  البلديات باببال( ر يسبي( مفادضا(  أن الطاد التم يجاي بها 

إداررها لها أثا مباشبببببببببا على ااببببببببببتدام( والردرة على رفطي  المدن ورمويلها ورطوياضا ومناسضا و وكمتها و 
الترمب إلى مدا يتجاوز  دود المدن.  و م مؤرما األطاا  الاابع عشبببببببا، بببببببباضم يوم الر ومات المرلي(  

شببببببب ( الر ومات المرلي( من أجب اابببببببتدام(،  -واإلقليمي(، الذي  تمه المجلو الدولم للمبادرات البيألي(  
الفشببببببب    -سببببببتدياة الوزاري الافيع المسببببببتوا المعنون  المجتمعات الايفي( والرضبببببباي(  م اجتمال الما دة الم

    ررتاج المجتمعات1 . ورضبببمنت الاببببا ب الا يسبببي( اجتمال الما دة المسبببتدياة ضذا ما يلم(      ا  اازدضار مع  أو 
تفدام األرا م    وينبرم النتا  م التفطي  اب2الايفي( والرضاي( إلى العمب كشاكا  وليو كمتنا سين؛  
    وضناع  اج( إلى رروي( الاواب  ورعزيز التعاون 3بااقتاان مع  فظ النتام اإلي ولوجم الطبيعم وإاببب  ه؛   

بين الرطاعين العام والفاص من أجب جمع السببببب ببببببب المسبببببتدام( للتوريد والقيم(. وشبببببجع إع ن  يودلهم  
اد اإلدارة المت امل( اببببتفدام األرا بببم واإلدارة  لمؤرما األطاا  الاابع عشبببا الر ومات المرلي( على اعتم

                                                                                             المعز زة لنرا ببببم من أجب إابببب ح قاعدة الموارد الطبيعي( التم رجعب المدن مسببببتدام(، مع مااعاة الفط(  
الرضبباي( الجديدة، بسبببب منها  فد معدات ابببته ع األرا ببم ورلببلم التام( و ردان التنول البيولوجم 

 والنتم اإلي ولوجي(.

ومعد ذلك، أأليمت ع ق( عمب قوي( مع قسبببببم السبببببياببببببات والتشبببببايعات والروكم(  م مو ب األمم  -18
المتردة. وضذا الرسببم مسببؤول عن إاببدار المنشببور المعنون  الاواب  الرضبباي( الايفي(( المباد  األبببابببي(،  

طا السببيابببات الايفي( وإطار العمب لتعزيز التنمي( اإلقليمي( المت امل( ، الذي بببيدعم األطاا   م مااجع( أ



ICCD/COP(15)/18 

7 GE.22-01887 

والرضبباي( واإلقليمي( على اللببعيدين الوطنم ودون الوطنم. وقد ياكز العمب المسببتربلم الجاري النتا فيه  
                                                                                               على إعداد موجز ببببببببببببياببببببببببببارم ودليب ررنم لتروي( أوجه التسزر بين   هل التنفيذ والاابببببببببببد المتعلر( بالاواب  

 الايفي( وررييد أثا ردضور األرا م. -الرضاي( 

                                                                                        وعلى ضذا النرو، أ طلت مشببببباول رجايبم بالشبببببااج( مع با امل األمم المتردة للبيأل( لتو بببببيا مفهوم   - 19
الايفي( فيما يتعلت ببببببببببببببببترييد أثا ردضور األرا بم واإلدارة المسبتدام( لنرا بم،  م إطار   - الاواب  الرضباي(  

    ا  ريفي     ا   ضباي     ا  مشباول التجايبم  هج يتناول ال و مبادرة رشبا روون.   شبااج( رفضبيا األرا بم الجا ( التم أطلرتها 
ينبرم رنفيذ   م األرا ببببم الجا (  م المناطت الرضبببباي( والمناطت المريط( بالمناطت الرضبببباي(  م            مت ام   

إثيوميا تأرمع( مواقعد، مع التاكيز على التد  ت الراجي( الزرا ي( التم رشبببببمب التفطي  المت امب اببببببتفدام 
سبببببتدام( تمثب البند. ويهد  المشببببباول التجايبم إلى المسببببباضم(  م التلبببببدي األرا بببببم وبببببب ببببببب القيم( الم 

للترديات اإل ما ي( المتعددة، بما  م ذلك بببببببببببببببب العيض الايفي(، والهجاة الايفي( إلى الفارج، واألمن الرذا م،  
فادة من والرلببببول على الطاق(، و ماي( النتام البيألم، من بين أمور أ اا. وبببببتو ا النتا ل والدروس المسببببت 

الايفم، ورطويا الفيارات السبببببيابببببباري( التم   - المشببببباول التجايبم مد  ت لترسبببببين مفهوم الااب  الرضببببباي 
رشبببجع التنمي( الزرا ي( والايفي( المسبببتدام( واإلدارة المسبببتدام( للموارد والتم رسببباضم  م الوقت  فسبببه  م ررريت  

ت امب ابببببببتفدام األرا ببببببم. وياد  هل شببببببامب                                                     ضد  ررييد أثا ردضور األرا ببببببم من   ل   هل التفطي  الم 
 . ICCD/CRIC(20)/5لشااج( رفضيا األرا م الجا (  م الوثير( 

 المناخ واألمؤ -2 

ا رزال مفباطا المنباخ، والهجاة، وزيبادة ا عبدام األمن ررتبب م بان اللببببببببببببببدارة  م جبدول األعمبال   - 20
األرا بم والجهود المبذول( اببتعادة النتم اإلي ولوجي( األر بي( على أ ها  إاب ح                         السبياببم،  يث ي نتا إلى  

                                                                                              ردبيا أبببباببببم لترريت ااببببتراار  م المجتمعات المرلي( المعا ببب( للمفاطا بسببببم رريا المناخ. وقد د عيت  
مم المتردة األما ( إلى المسباضم(  م ثلي( األمن المنا م، وضم ثلي( رنسبيت للمناخ واألمن رعمب دا ب إدارة األ 

للشبؤون السبياببي( ومنا  السب م، بدعم من با امل األمم المتردة اإل ما م وما امل األمم المتردة للبيأل(. ورتمثب  
مهمب( ضبذ  الهيألب( المشبببببببببببببتاكب( بين الوكباات  م رربديم ررييمبات مفباطا المنباخ إلى مجلو األمن التبابع لنمم 

م بتجميع مسببببببببببببببباضمببات من مفتلل وكبباات األمم المترببدة المترببدة وضيألببات األمم المترببدة األ اا التم ررو 
والفباا  الفارجيين. وأ شبببببببببببل  ايت ثلي( األمن المنا م شبببببببببببب ( من الممارببببببببببببين على اإل تا ت لتبادل األ  ار  
واارلبببباات من أجب رطويا مشبببباريع ورنتيم أ داث. وقد ببببباضمت األما (  م ضذا العمب من   ل واببببل  

م والجفا  على الهجاة وعدم ااببببببتراار  م المناطت الهشببببب(، وررديم الدروس ثثار التلبببببرا وردضور األرا ببببب 
مجموع( األدوات المتعلر( بالجفا  و تام         أيضببببا                                                          المسببببتفادة من مبادرة اابببببتدام( واابببببتراار واألمن. وق د  مت  

اعتبارضا ملبادر اببتعااا األدا  وررييم التنفيذ والتراريا المتعلر( بو بع أضدا  ررييد أثا ردضور األرا بم، ب 
 مرتمل( لجمع البيا ات ال زم( إلطار ررييم المفاطا األمني( المنا ي( الفاص بسلي( األمن المنا م. 

وأقامت مؤبببسبب( أدلفم األلما ي( لنبراث شببااج( مع األما ( لعرد  وار إقليمم بشببلن رريا المناخ  -21
                    . و  ت  م الردث  م  2019الثا م/ و مبا  والمفاطا األمني(  م شببببببمال أ ايقيا ومنطر( السببببببا ب  م رشبببببباين  

إطار مبادرة دبلوماببببببي( المناخ، بدعم من وزارة الفارجي( األلما ي( ااررادي(، كما بببببباضمت   وم( المراب 
                                                                                           ومبادرة اابببببتدام( واابببببتراار واألمن  م رنتيم ضذا الردث. وقد أ عد موجز بشببببلن مفاطا الهشبببباشبببب( أمام 

                                                                ومنطر( السببا ب كمذكاة معلومات أبببابببي( بشببلن الردث، و  شببا على  طاد  رريا المناخ  م شببمال إ ايقيا  
وابببببع عبا شببببب ( دبلومابببببي( المناخ. ومنذ ذلك الرين، دعمت مؤبببببسبببب( أدلفم بابببببتماار أ شببببط( التاويل  
ل رفاألي( من   ل دعوة األما ( إلى عاا مبادرة ااببببببتدام( وااببببببتراار واألمن و ياضا من األ شبببببط(  م  

 األ داث المتعلر( باألرا والمناخ واألمن.العديد من  
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وياكز معهد كلينجينديب، الذي يوجد مرا   م ضولندا، على األمن المنا م ويدا ع عن الموا ببببيع   -22
                                                                                         التم ر عاا  م المؤرما السببببنوي ألمن ال وكم. وقد عملت األما ( بشبببب ب وثيت مع ضذا المعهد، ا بببببيما 

                                                             ر( باألمن، بما  م ذلك اجتمال ما دة مسببببببتدياة عبا اإل تا ت   ت  م فيما يفص األ داث والمنشببببببورات المتعل
 .2021  ل مؤرما بالين لنمن المنا م  م عام 

 ا سلنلا ات واللوصيات -       ثالثا   

                                                                                    منن الدورة الراي ة عشدددددددرة لمؤتمر األطرافت زات وتوسدددددددت عدت ونطاق اللدال ر اللذ تؤت  تورا   -23
 ور األراضدذ والب اف تي د ال وامل اللذ تسدب  الهبرةو وتدرا الب داه                                إيباليا  فذ اللصدد  ل لصدار وتد

يشدتل ملزادد الصد ت القاةمة ل ؤ المناخ واللر ر الب  ذ وتارتات السدتاهت مما يشد ر إلك إمتانية اعلمات  
تدال ر يشددددديه تنقل الناأ مؤ أ ل ت زيز تن  ن ا ت ا يةو وع ك سدددددب ل المثالت دوفر نهي  ددد و ر ء  

                                                                                         ه  دول أعمال إص ح األراضذت يشمل ت زيز الزراعة المسلدامة وس سل القيمة المرتبطة لها  نبا  يشي
واعدة ل  مل مؤ أ ل تاق ق ا سددددددلقرار فذ     ا  إلك  ن  مت إمتانية الوصددددددول إلك الطاقة الملبدتةت طرق

 الريفية وم البة ضروط الهبرةو - المبلم ات الريفيةت وت زيز الروايط الاضرية

                                                                         وبما أه م ظم األشددددددددخاي الندؤ دها روه يقوموه لنلع ياثا  عؤ فري عمل أفضددددددددلت ف ه  -24
وضدت لرامي تثي ة ال مالة ألررا  اجتارة المسدلدامة لاراضدذ واسدل اتة النظم اجيتولو ية دليك إمتانات  

 ك األمد  كب رةو ولم البة الهبرة مؤ المناطق الريفية المليثرة ياللصدددددددار وتد ور األراضدددددددذ والب اف ع
مؤ خ ل سدددد سددد ة    عيشمبدية لكسدددد  ال                                                       الطويلت دنبرذ إعطاء األولوية لإل راءات اللذ تنشددددص فرصددددا  

 يازة األراضدذ واللخطيط الملكامل  سدلخدام األراضدذ          أيضدا  ملصد ة مؤ أنشدطة إصد ح األراضدذت ت زز 
 والاوتمة اجق يميةت وتقو  البنية اللالية الخضراء والزرقاء ألررا  اللنمية المسلدامةو

وسدددلكوه اللدخ ت السدددياسددداتية اللذ تدعم إقامة روايط تكاف ية أقون ل ؤ المناطق الاضدددرية  -25
  ات الضدددددعي ةت يما ف ها النسددددداءت والشدددددبائ الري ذت وال   وهت  إذا اسدددددلهدف  ال                        والريفية أكثر تيث را  
فذ المناطق الريفية والهشدةت وذذا منالهم فرصدا ل  مل قال ة ل سدلمرار تاخل المزار        ا  والمشدرتوه تاخ ي

                                                                                               وخار هاو وي مثل الوصدول إلك الطاقة الملبدتةت والميا،ت والبنية اللالية ل نقلت فضد   عؤ و وت سد سدل  
مؤ نقاط البداية للوف ر فري عمل مبدية وذط ق إمتانات                                      رناةذ إق يمية أكثر اسددددلدامةت ي ضددددا    إمدات

 اللنمية فذ المبلم ات الريفية الناةيةو

وتبدر اجشددارة إلك أه ي متاه اللدخ ت السددياسدداتية لل ومؤ وا بها أه تكوه لصددالك الشددبائو   - 26
أسدددداسدددد  ؤ فذ  هوت                                  الهبرةت لكنهم سدددديتونوه أفراتا   أه دل رضددددوا لضددددروط                            فالشددددبائ  م األكثر ا لما   

اجصددددددددد ح وفذ ا نلقدال ال داتل إلك منظومدات ردناةيدة أكثر قددرة ع ك الصدددددددددموت وأكثر اسدددددددددلددامدةو وت دد  
                                                                                               المنظومات الرناةية أكبر البهات الموظ   ة ل شددبائ فذ ال المت و  سدديما فذ  نوئ الكرة األرضدديةو ويعيش 

                                             فذ مبال الزراعة اجيتولو يةو وي شددددتل ا سددددلثمار       ا  أكثر مناطق ال الم إنلا  ث ثا  ؤ ء الشددددبائ فذ ي    
فذ رأأ المال البشدر  الشدائت عؤ طريق توف ر الاوافز واللدري  وبناء القدرات جشدراا الشدبائ وتوظي هم  

ات  ل لصدد  ل لصدار وتد ور األراضدذ والب اف وتاويل المنظوم      ا  أسداسدي     ا  فذ أنشدطة إصد ح األراضدذت أمر 
الرناةية ل اةدة البميتو وسدددددلكوه المباترات الرامية إلك تعم المزارع ؤ الشدددددبائ ل وصدددددول إلك الموارت مؤ  

 األراضذ واللاتم ف ها مت  قوق إنصافية فذ الم راث وأمؤ الايازة الطويل األمد خطوة  امةو 

ها األطرافت                                                                     وقد أ تر    ن، ا سددلنلا ات واللوصدديات فذ عناصددر مشددرو  مقرر لكذ تنظر ف  -27
 وICCD/COP(15)/21ع ك الناو الوارت فذ الوثيقة 
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