
GE.22-01653 (A) 

 األطراف  مؤتمر

 عشرة الخامسة الدورة

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

 المؤقت األعمال جدول من 4  البند

 المواضيعية والقضايا السياسات أطر

  األراضي حيازة المواضيعية: والقضايا  السياسات أطر متابعة  

 األمانة  من مذكرة  

 موجز  
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  الخطوط اتباع  على  األطراف  وشأع   لألراضأي،  المسأددامة  اإلدارة عناصأر  من  أسأاسأي عنصأر  لألراضأي
  سأأأأأيا  في والغابات األسأأأأأما  ومصأأأأأايد  األراضأأأأأي  لحيازة  المسأأأأأؤولة الحوكمة بشأأأأأ ن  الطوعية الدوجيهية
  الدأابعأة  العأالمي  الغأاايي  األمن  لعنأة  أقرتهأا  الدي الطوعيأة،،  الدوجيهيأة )الخطوط  الوطني  الغأاايي  ناألم

 والعفاف   األراضأأأأأي الدصأأأأأحر/تد ور  مكافحة  أنشأأأأأطة  تنفيا في والزراعة، لألغاية المدحدة األمم  لمنظمة
  األراضي. تد ور  أثر تحييد  دف وتحقيق

 في بما  ،14-أ  م/26  للمقرر  اسأأأأأأأأأأأأأدعابة األمانة اتهااتخ  الدي  اإلجراءات  الدقرير  اا ويلخص 
 االتفاقية   تنفيا في  الطوعية  الدوجيهية  الخطوط إدماج بكيفية المدعلق الدقني للدليل  موجز  وصأأأأأأأأأأأأأأ  ذلك
 الدورة   في  األطراف فيها تنظر  لكي وتوصأأأأأأأأأأأيات اسأأأأأأأأأأأدنداجات يقدم  كما  األراضأأأأأأأأأأأي.  تد ور أثر  وتحييد
 األطراف. لمؤتمر عشرة الخامسة
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 أساسية معلومات -أولا  

  في  سأأأأأأأا مي  المشأأأأأأأروعة الحيازة  في  سأأأأأأأواء،  حد على ورجاالا  نسأأأأأأأاءا   العمي ،  بحقو   االعدراف إن -1
  في  االسأأأأأأدثمار على  ومحفزون  قادرون  مضأأأأأأمونة ملكية األراضأأأأأأي  يملكون  والاين األراضأأأأأأي.  إدارة حسأأأأأأن

 يخشأأأأون  وال الطويل،  المدى على  وإنداجيدها يضأأأأ ااألر   صأأأأحة  تعزيز بهدف  الموارد على  الحفاظ ممارسأأأأات
  يزيد   الحيازة ضأأمان  تحسأأن أن  تبّين وإذ  عليها. االعدداء  أو  حق  وجه دون  أراضأأيهم لىع االسأأديالء  إمكانية
  وحفظ  الزراعية  الحراجة مثل لألراضأي،  المسأددامة  اإلدارة ممارسأات  في  األراضأي مسأدخدمي اسأدثمارات من

  راضأأأأأأأأياأل  تد ور أثر تحييد معال  في  النطا  الواسأأأأأأأأعة االسأأأأأأأأدثمارات يحفز أن أيضأأأأأأأأاا   يمكنه  فإنه  الدربة،
  أحداا   تدر   "ال للعمي  شأأأأأأاملة مسأأأأأأددامة  تنمية تحقيق  ممكناا   يكون  لن  الحيازة،  ضأأأأأأمان  وبدون  .إصأأأأأأالحهاو 

 الغاايي  واألمن الفقر من الحدب  يدعلق  فيما مدعددة فوايد الحيازة  ضأأأأأأأأمان تحسأأأأأأأأين يوّفر  أن  ويمكن  وراء ا".
 الموارد. بش ن نزاعات ظهور يعّنب  بما ذلك، إلى  وما المرأة،  وتمكين

 اتفاقية إطار  في األراضأأأأأأأي  حيازة  ب  مية علماا  ،14-أ م/26 المقرر في  األطراف،  مؤتمر  وأحاط -2
  مكافحة اتفاقية  تعدبر اآلن، وحدى  المسأأ لة.  اه بشأأ ن  تاريخياا   قراراا   واعدمد  الدصأأحر  لمكافحة المدحدة األمم

  ويشأأأأأعّ  .صأأأأأريحة عالعةم  األراضأأأأأي  حيازة مسأأأأأ لة  يعالج الاي  الوحيد  األطراف المدعدد االتفا  الدصأأأأأحر
  في  العالمي الغاايي األمن لعنة أقرتها  الدي  الطوعية الدوجيهية  الخطوط  اتباع على  األطراف نفسأأأأأأه المقرر
  .األراضي تد ور أثر تحييد  دف وتحقيق والعفاف األراضي الدصحر/تد ور مكافحة أنشطة  تنفيا

 يلي: ماب  القيام األمانة إلى 14-أ م/26 المقرر ويطلب -3

 لوضأأأأأأأأأأأ   المعنيين  الشأأأأأأأأأأأركاء  وباقي  المدحدة  لألمم  والزراعة األغاية منظمة م   الدعاون  ،)أ 
  تأد ور  أثر  تحييأد  أدف  تحقيقو   االتفأاقيأة  تنفيأا في  الطوعيأة الدوجيهيأة  الخطوط إدمأاج كيفيأة  عن  تقني دليأل

 الوطنية؛ السياقات مراعاة م  األراضي،

 والسأأأأيما  ،المصأأأألحة  أصأأأأحاب  جمي  ةتوعي   كيفية  بشأأأأ ن  المداحة  الخيارات  اسأأأأدكشأأأأاف )ب، 
  لألراضأي المسأؤولة  بالحوكمة ،المحلية والمعدمعات األصأليون  السأكان  افيه بمن ،الضأييفة السأكانية لفئاتا

 ؛والعفاف األراضي وتد ور الدصحر لمكافحة

 عليها المدفق المسأأأأددامة  الدنمية أ داف  مؤشأأأأرات إلدماج  المداحة  الخيارات  اسأأأأدكشأأأأاف )ج، 
 المدحأدة  األمم  بأاتفأاقيأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأأة  الدقأارير  إعأداد  عمليأة  في  األراضأأأأأأأأأأأأأأي  بحوكمأة  الصأأأأأأأأأأأأأألأة  وذات  عأالميأاا 
  مخدل  في ممكنة تغطية أوسأأأأأأأ  وضأأأأأأأمان  اإلبالغ  جهود في االزدواجية  تعنب بهدف الدصأأأأأأأحر، لمكافحة
 الوطنية. تالسياقا

 ذلأك  في  بمأا  الطلبأات،  هأاهل  االسأأأأأأأأأأأأأأدعأابأة نحو  المحرز  الدقأدم  عن  عأامأة  لمحأة المأاكرة   أاه  وتقأّدم -4
  مؤشأأأأأأأأأأأأأرات  اسأأأأأأأأأأأأأدخدام  وإمكانية الدوعية  وخيارات  الدقني  الدليل بشأأأأأأأأأأأأأ ن اآلن حدى نعزأ   الاي للعمل  موجز
 دام،خال وفي  الدصأأأأأأأأأأأأأحر.  مكافحة باتفاقية  الخاصأأأأأأأأأأأأأة  الدقارير  إعداد عملية  في  المسأأأأأأأأأأأأأددامة  الدنمية أ داف
 لكي االتفاقية  بموجب  األراضأأأأأأأأأي  حيازة مسأأأأأأأأأ لة  لمعالعة  مسأأأأأأأأأدقبالا  اتخاذ ا  الممكن  الخطوات  الماكرة تحدد
 األطراف. فيها تنظر



ICCD/COP(15)/19 

GE.22-01653 4 

 للحوكمة الطوعية  التوجيهية  الخطوط إدماج بشين   التقني  الدليل - السيياسية -ثانياا  
  األمن سييييييا   في  توالغابا األسيييييما   ديومصيييييا األراضيييييي لحيازة المسيييييؤولة
 األراضي   تدهور  أثر   وتحييد   التصحر  مكافحة  اتفاقية   تنفيذ   في   الوطني  الغذائي 

 التقني  الدليل  لوضع  تشاركية  إعداد  عملية -ألف 

  وبأاقي  المدحأدة لألمم والزراعأة األغأايأة  منظمأة  م   الدعأاون  األمأانأة إلى  14-أ م/26 المقرر يطلأب -5
 لمؤتمر  عشأأأأأأأأأأأرة  الخامسأأأأأأأأأأأة  الدورة في  األطراف  فيه تنظر كي  تقني دليل عدادإل المعنية الشأأأأأأأأأأأريكة  العهات
  الرابعة الدورة انعقاد  بعد  والزراعة األغاية ومنظمة  الدصأأأأأأأأحر  مكافحة اتفاقية  بين  الدعاون  بدأ وقد  األطراف.
  سأأأأأألسأأأأأألة عقد ذلك في  بما  المصأأأأأألحة،  أصأأأأأأحاب مدعددة عملية إرسأأأأأأاء  خالل من  األطراف  لمؤتمر  عشأأأأأأرة

  المناطق،  جمي   في  البلدان  مخدل   من  حالة  دراسأأأأأات  إعدادو   والخبراء،  المصأأأأألحة  أصأأأأأحاب م   مشأأأأأاورات
  بشأأأأأأأأ ن  الشأأأأأأأأريكة  العهات وباقي الفاو  تدعمها كانت الدي  والبرامج  لمشأأأأأأأأاري ل  الثرية الدعربة على  باالعدماد
 الدشأأاور عملية  مراجعة قاا الح  جرى   ،19-كوفيد  لعايحة  ونظراا   لألراضأأي.  المسأأددامة  واإلدارة الحيازة  حوكمة
  .كلياا  افدراضي بشكل  وعقد ا

 في  والعفاف الدصأأحر  بشأأ ن  األطراف المدعدد دشأأاورلل  إلكدرونية  عملية والفاو  األمانة  أطلقت وقد -6
  وآب/أغسأأأأأأط   تموز/يوليه في إضأأأأأأافية  إلكدرونية تشأأأأأأاور عمليات ثالث ذلك  إثر  عقدت وقد .2020 عام

  205  على  يزيد ما  اإللكدرونية  المشأأاورات  في  شأأار  المعموع، وفي فسأأه.ن  العام من  الثاني/نوفمبر  وتشأأرين
 الدولية  الحكومية والمنظمات المدحدة واألمم األكاديمية واألوسأأأأأأأأأأأاط المدني  والمعدم   الحكومات  من  ممثلين
 الدليل لمشأأأروع  خارجي  أقران  اسأأأدعرا  أ جري  ذلك، إلى  وباإلضأأأافة  الدقني. للدليل  قيمة سأأأا ماتم مواوقدّ 
 شأأأأأأأأأأأأأأؤون   في وخبراء  المأدني،  المعدم   عن  وممثلون   تقنيون  خبراء  فيأه  شأأأأأأأأأأأأأأار   ،2021  عأام  أواخر  الدقني

  لمكافحة المدحدة األمم التفاقية الدابعة  والسأأياسأأات  العلوم  بين الدفاعل  يئة في  وأعضأأاء والحيازة، العنسأأين
 الدمويل. مؤسسات عن  وممثلون  الدصحر،

 فيما   والحواجز  الدمكينية  والعوامل  الدحديات  لدحديد ادالتالدب  اإللكدرونية  المشأأأأأأأأأأأأأاورات رتويسأأأأأأأأأأأأأّ  -7
  قطرية  حاالت  دراسأأأات عدة متوق دّ   .األراضأأأي تد ور أثر  تحييد عملية في  األراضأأأي  حيازة بإدماج يدصأأأل
 للفئات  الشأاملة المشأاركة  ضأمان أ مية المناقشأات  وأبرزت العيدة. الممارسأات على ب مثلة المناقشأات لدعم

  المسأأأأايل في والشأأأأباب، والرعاة  المحلية والمعدمعات  األصأأأألية والشأأأأعوب النسأأأأاء مثل  فة،الضأأأأيي  السأأأأكانية
 المسأأأأأأدفادة والدروس البيانات وجم  القطاعي الدكامل  تحسأأأأأأين إلى  الحاجة  وكاا  األراضأأأأأأي، بحيازة المدعلقة
 بأادالتالد    أاه لأتوشأأأأأأأأأأأأأأكّ   األراضأأأأأأأأأأأأأأي.  تأد ور  أثر  تحييأد  بلوغ في  الحيأازة  دور  على األدلأة  وفيرت  أجأل  من

  حيازة  تعدر  الدي للدحديات الدصأأأأأأأأأأأدي أجل من الدقني الدليل في الالزمة  مسأأأأأأأأأأأاراتال لدطوير  األسأأأأأأأأأأأاس
 دحييد.ال تحقيق عملية إطار في مدكرر بشكل األراضي

 للعنة  عشأأأأأأأأأأأأرة الداسأأأأأأأأأأأأعة الدورة  خالل  الدقني  الدليل  إعداد  في المحرز  الدقدم  األطراف ناقشأأأأأأأأأأأأتو  -8
 مهماا   بناءا   يدطلبان  وتنفياه  الدقني الدليل وضأأأأأأأأأأأأأ  أن  األطراف بعض  توالحظ االتفاقية.  تنفيا اسأأأأأأأأأأأأأدعرا 

  القانونية   االسأدعراضأات  إجراءو   ،والددريب الدوعية،  منها أمور لدحقيق  تقنية، ومسأاعدة مالياا   ودعماا   قدرات،لل
  فعالة منصأأأات ووضأأأ   ،وبيئية  اجدماعية ضأأأمانات  ووضأأأ  ،بالسأأأياسأأأات المدعلقة الدوجيهية  المبادئ  تنفياو 

  حيازة قضأأأأأأأايا  في المرأة   مشأأأأأأأاركة  وتعزيز  الصأأأأأأألة،  ذات  البيانات  وجم   المدعددين،  المصأأأأأأألحة  ألصأأأأأأأحاب
  أصأأأأأأأأأأأحاب  م   شأأأأأأأأأأأراكات  وإقامة واإلقليمي، الدولي  الصأأأأأأأأأأأعيدين على ارفالمع تبادل وتطوير  األراضأأأأأأأأأأأي،
   المعنيين. المصلحة
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  للدكييف وقأابالا  قأاطعأاا   ، 1)   :كأاآلتي   الدقني   الأدليأل   يكون   أن  األطراف   بعض   طلأب   الأدورة،  نف    وفي  - 9
  احدياجات  بين مميزاا  ،3)و الوطنية،  والدشأريعات الوطنية  للسأياقات محدرماا  ،2)و األسألوب،  حيث  من  ومرناا 
اا  ، 5) و  طبيعده،  في   طوعياا  ، 4) و  الحكومية،   وغير  الحكومية  الفاعلة   العهات   وقدرات    الالزم  لدمويل ا  على  ناصأأأّ
 الدقني الدليل  إعداد عملية كون ت  أن وجوب على  األطراف بعض  وشأأأددت الحيازة. بضأأأمان قضأأأايا  لمعالعة
 المدني، المعدم  منظمات ذلك في  بما المعنيين، المصأأأأأأأألحة  وأصأأأأأأأأحاب  األطراف لعمي  ةومفدوح  ةشأأأأأأأأفاف
  اإلندرنت  على تفاعلية  ةندو  األمانة  نظمت ذلك،  على اا وردّ   الدقني. الدليل محدوى  وضأأأأأأ  في  يسأأأأأأا موا لكي
 األول/ كانون  إلى  الثاني/نوفمبر  تشأأأأأأأأأرين من الفدرة في تشأأأأأأأأأاور عملية  تلدها  الدقني، الدليل مشأأأأأأأأأروع  لدقديم
  منظمات  اخديار  وفريق الدصأأحر،  مكافحة اتفاقية  في  األطراف  من  خطية مسأأا مات لدلقي 2021 ديسأأمبر
   .، 1) النهايية صيغده وض  قبل فيها ن ظر  والدي ،الدقني الدليل مشروع  بش ن والمراقبين المدني  المعدم 

 األمم اتفاقية قامت الدقني، الدليل إلعداد إضأافية  مدخالت وتلقي الحيازة  بمسأ لة لدوعيةول ،وأخيراا  -10
 دولية  محافل في والزراعة األغاية  منظمة م   بالدعاون  الدالية  األحداث  بدنظيم  الدصأأأأأأأأأأأأأحر  لمكافحة المدحدة
  الحوكمة بشأأأأأأأأأأ ن  لألراضأأأأأأأأأأي  الثاني  العربي  المؤتمر  خالل مسأأأأأأأأأأدديرة مايدة تنظيم  فيها بما  مدعددة، وإقليمية
 األمن  للعنة  واألربعين الداسأأأأأعة الدورة في جانبي  حدث  تنظيمو   ،2021 فبرايرشأأأأأباط/  في  للحيازة المسأأأأأؤولة
  عرضأأأأأأأين   وتقديم ،2021  أكدوبر  /األول  تشأأأأأأأرين  في  األراضأأأأأأأي في  الحقو    تمويل بشأأأأأأأ ن  العالمي الغاايي
  بشأأأأأأأأ ن   "األراضأأأأأأأأي بوابة" على  شأأأأأأأأبكية  دراسأأأأأأأأية  حلقات  تنظيمو  ،والزراعة  األغاية منظمة  في  الدقني للدليل
  منظمة ونظمت  .2021  أكدوبر /األول  تشأأأرين  في  الطوعية الدوجيهية  الخطوط  تنفيا  من معارفال  حصأأأيلت 

 إلكدرونية ندوات سأأألسأأألة المرنة، ءالغاا نظم وبرنامج الدصأأأحر مكافحة اتفاقية  جانب إلى والزراعة، األغاية
 والدصأأأحر.  العفاف  فحةومكا الدحييد  لبلوغ كوسأأأيلة  للحيازة المسأأأؤولة  الحوكمة  بشأأأ ن  والدوعية  القدرات  لبناء
  2021  نوفمبر/الثاني  تشأأأأأأأرينو   أيلول/سأأأأأأأبدمبر  بين الفدرة في شأأأأأأأبكية  دراسأأأأأأأية  حلقات سأأأأأأألسأأأأأأألة  ع قدت وقد

 .، 2) األراضي إلدارة األوروبي االتحاد وبرامج المرنة الغااء نظم إطار في مخداراا  مشاركاا  17 واسدهدفت

 التقني  لدليلل  موجز  وصف -باء 

 الدنمية تحقيق في والمندعة السأأأليمة لألراضأأأي المحوري  الدور بشأأأ ن اآلراء  في  عالمي  توافق ثمة -11
 تد ور  أثر  وتحييد  أصأأأأولها.  أ م  األراضأأأأي  تعدبر الدي  الضأأأأييفة  للمعدمعات بالنسأأأأبة والسأأأأيما المسأأأأددامة،
  الدنمية وأ داف   2030 عام  أعمال   جدول   في   رييسأأيين   عنصأأرين   يعدبران   لألراضأأي   المسأأؤولة  واإلدارة   األراضأأي 
 أ داف  من   3- 15  الغاية   في  الدشغيلي  العنصر    و   األراضي  تد ور   أثر  وتحييد   منهما.   كل  غايات و  امة المسدد 
 ذلك  في  بما المدد ورة،  والدربة  األراضأأأأأأأأأي  وترميم الدصأأأأأأأأأحر،  "مكافحة على  تنص الدي المسأأأأأأأأأددامة  الدنمية

 تد ور  ظا رة  من  خال   عالم   تحقيق إلى والسأأأعي والفيضأأأانات،  والعفاف الدصأأأحر من المدضأأأررة  األراضأأأي
  دحييد ب  يدعلق  فيما  طوعية طنيةو  أ داف بدحديد  بلداا   125  من أكثر  والدزم  ".2030 عام بحلول  األراضأأأأأأأأي،

  الدصأأأأأأأأأحر.  لمكافحة المدحدة األمم اتفاقية  إطار في  األ داف تحديد  برنامج ضأأأأأأأأأمن  األراضأأأأأأأأأي  تد ور أثر
 أثر  تحييأد  غأايأات  تنفيأا  إلى  الراميأة  الدأدابير  أن  على  76/206  المدحأدة  لألمم  العأامأة  العمييأة  قرار  وينص
  . ، 3) الحيازة وضأأأأأأمان  ألراضأأأأأأيل  المسأأأأأأؤولة الحوكمة سأأأأأأيماوال  تمكينية، بيئة  تهيئة تشأأأأأأمل  األراضأأأأأأي  تد ور

  

  19  إلى  15 من  الفدرة في  المعقودة االتفاقية، تنفيا اسأأأأدعرا   للعنة عشأأأأرة  الداسأأأأعة الدورة  تقرير  ،ICCD/CRIC(19)/6  الوثيقة ،1)
  .2021 آذار/مارس

  والكاميرون،  ،اوبيسأ -  وغينيا  وغانا، والسأودان،  والسأنغال،  وتنزانيا،  وبوروندي،  فاسأو،  وبوركينا وأوغندا، وأنغوال، وإسأواتيني،  إثيوبيا، ،2)
  ونيعيريا. والنيعر، ومالوي، وكينيا، ديفوار، وكوت

  لمكأافحأة  المدحأدة األمم اتفأاقيأة  تنفيأا  بشأأأأأأأأأأأأأأ ن  ،A/RES/76/206  ،2021 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأانون   17  في العمييأة  اعدمأدتأه قرار ،3)
  أفريقيا. في وبخاصة الدصحر، من و/أو الشديد العفاف من تعاني الدي البلدان في الدصحر



ICCD/COP(15)/19 

GE.22-01653 6 

   كدار،   مليون   450  من أكثر  األراضأأأأأأأي  تد ور أثر  تحييد غايات  إطار  في  المشأأأأأأأدركة  االلدزامات وتشأأأأأأأمل
 1  000و 765  بين قدرت   مسأأأأأأأاحة تشأأأأأأأمل الدي العالمية  اإلصأأأأأأأال   الدزامات من  كبيرة  نسأأأأأأأبة  يمّثل ما و و
 .، 4)  كدار  مليون 

 النظم تد ور وق  إلى  ،2030-2021) اإليكولوجية  النظم إلصأأأأأأال  المدحدة مماأل عقد يهدفو  -12
 العقد ويشأأأأأأأأمل العالمية.  المسأأأأأأأأددامة  الدنمية أ داف  لدحقيق وإصأأأأأأأأالحها العالم أنحاء جمي  في  اإليكولوجية

  واإلدارة  المحافظة  تشأأأمل مدواصأأألة  أنشأأأطة  سأأألسأأألة  ذلك  في  بما  اإليكولوجية، النظم  إلصأأأال  واسأأأعاا   تعريفاا 
  األراضأأأأي تد ور  أثر لدحييد االسأأأأدعابة  إجراءات م   وثيق  بشأأأأكل  يدماشأأأأى ما  و و  واإلصأأأأال ، المسأأأأددامة
  عملياا   إطاراا   يديح  األراضأأأأأأأأأأي تد ور  أثر وتحييد اتعا ه. وعك  منه والحد  األراضأأأأأأأأأأي تد ور تعنب بهدف
 القيام  خالل من الطبيعةو   والطاقة والماء الغااء  بين  الدوازن  بدحقيق يسأأمح ما و و  األراضأأي،  توازن  لدحقيق
 وفي ،أنه بيد  المناسأأأبين.  األشأأأخا   وم  المناسأأأب  النطا  وعلى المناسأأأبة األماكن في المناسأأأبة باألشأأأياء
 البري   الطبيعي  المأال  رأس  على الحفأاظ  في  األراضأأأأأأأأأأأأأأي  تأد ور  أثر  لدحييأد  الرييسأأأأأأأأأأأأأأي  الهأدف  يدمثأل  حين
  إدارة  ضأأأأأأرورة ذلك في  بما  األراضأأأأأأي، تد ور  أثر لدحييد حاسأأأأأأماا   أمراا  الناس على  الدركيز  يعدبر  تعزيزه، أو

 والشمولية. المسؤولية  بمزيد تدسم بطريقة األراضي

 الدفاعل   يئة أجرته  تقييم في  األراضأأأي  تد ور أثر  وتحييد  األراضأأأي إدارة  بين  الصأأأالت  وتعر  -13
  يعدبر  عيدة،ال والممارسأأأأأأات المؤلفات إلى واسأأأأأأدناداا   .، 5) الدصأأأأأأحر  مكافحة التفاقية  والسأأأأأأياسأأأأأأات العلوم  بين

  األراضأأأأأي تد ور  أثر لدحييد  مواتية بيئة  "تهيئة بشأأأأأ ن  والسأأأأأياسأأأأأات العلوم  بين الدفاعل لهيئة  الدقني  الدقرير
 تشأأأأأأأأمل  األراضأأأأأأأأي  تد ور  لدحييد  الدمكينية البيئة  أن والبيئة"  الييش وسأأأأأأأأبل الرفاه  تعزيز في  المحدمل ودوره
  الدرتيبات  و)ج، المالية، العناصأأر  و)ب،  والسأأياسأأات، مالعلو   بين الدفاعل   يئة )أ،   ي: رييسأأية  أبعاد أربعة

  حوكمة  األخيرين  البعدين في  الحاسأأأأمة العناصأأأأر ومن  الدنظيمية. والعناصأأأأر  السأأأأياسأأأأات )د،و  المؤسأأأأسأأأأية،
  األراضأأأأأأأي على  الحصأأأأأأأول بشأأأأأأأ ن  القرارات  خاللها  من خاتدّ   الدي والهياكل والعمليات  القواعد -  األراضأأأأأأأي
  المدنافسة. المصالح بها تدار الدي والطريقة ،طّبقوت  القرارات  بها  تنفا الدي والطريقة واسدخدامها،

  بين القايمة  العالقة   إلى  شأير ت    ي و   لألراضأي.  المسأؤولة   الحوكمة  عناصأر  أحد    و   األراضأي   وحيازة  - 14
  حق  منح  كيفية األراضأي  حيازة وتحدد األرضأية.  والموارد باألراضأي يدعلق فيما جماعات، أو  ك فراد الناس،
 تعّرف أخرى، وبيبارة وقيود. مسأأأأأأؤوليات  من بالك  يرتبط ما وكاا  ونقلها،  فيها والدحكم  األراضأأأأأأي اسأأأأأأدخدام
  الدوجيهية  الخطوط وتقدم ظرف. أي وفي مدة وألي اسأأأأأأأأأأأدخدامها يمكنه ومن  الموارد  األراضأأأأأأأأأأأي  حيازة نظم

 األمن تحقيق  في المدمثل  الرييسي  الهدف بلوغ  أجل من  الحيازة إدارة تحسين  كيفية بش ن توجيهات  الطوعية
  الدوجيهية  الخطوط و اه  للعمي . المسأأأأددامة  واالقدصأأأأادية  االجدماعية  والدنمية الفقر  على والقضأأأأاء الغاايي
 بهم، واالعدراف المشأأروعة  الحيازة حقو    أصأأحاب  جمي   احدرام  عززوت  اإلنسأأان  حقو   إلى  تسأأدند  الطوعية
  االعدراف  ضأأأأأرورة على  الطوعية الدوجيهية  الخطوط تشأأأأأدد  السأأأأأيا ،  اا وفي حقوقهم.  اندها  دون  وتحول
 والنظم الرسأأأأمية، وغير والمحلية  األصأأأألية )النظم العرفية النظم ذلك  في  بما  األراضأأأأي،  حيازة نظم بمخدل 
 الضأأأأأوء الدقني الدليل يسأأأأأّلط  الطوعية،  الدوجيهية  الخطوط مبادئ دكملةلو   والقوانين،. السأأأأأياسأأأأأات)  القانونية
 األراضي: تد ور أثر  تحييد مبادرات جمي   وتنفيا  لدصميم رييسية اعدبارات  ثالثة على

 المشروعة؛ الحيازة حقو   )أ، 

 ؛والمشاركة الدشاور )ب، 
  

(4، <https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade>.  
(5، <https://www.unccd.int/publications/creating-enabling-environment-land-degradation-neutrality-

and-its-potential>. 

https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade
https://www.unccd.int/publications/creating-enabling-environment-land-degradation-neutrality-and-its-potential
https://www.unccd.int/publications/creating-enabling-environment-land-degradation-neutrality-and-its-potential
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 العنساني. للمنظور المراعية  النهج )ج، 

 صأانعي إطالع   إلى   األطراف،  لمؤتمر   عشأرة   الخامسأة  الدورة   في  سأيقدم  الاي   الدقني،  الدليل  ويهدف  - 15
 تد ور  أثر تحييد الدزامات  تنفيا في واآلمنة المشأأأأروعة  الحيازة مسأأأأا مة إمكانية  على  والقرارات السأأأأياسأأأأات
  األراضأأأأي  مديري   خدمة إلى يسأأأأعى  كما بالك.  تسأأأأمح الدي وسأأأأايلال  وعلى  األراضأأأأي، وإصأأأأال   األراضأأأأي
  فئة  باعدبار م  بها،  ويد ثرون   األراضأي  تد ور أثر  تحييد  مبادرات  في  يشأاركون   الاين  المحدملين  والمسأدفيدين
  حلولال توفير على  زتركّ  الدقني الدليل في المبينة العملي المنحى ذات الدسأأأعة  والمسأأأارات  ثانوية.  مسأأأدهدفة

  القأأانونيأأة  واألطر  الوطنيأأة  الخطط  سأأأأأأأأأأأأأأيأأا   في  تظهر  مأأا  عأأادة  الدي  األراضأأأأأأأأأأأأأأي  حيأأازة  لدحأأديأأات  مكنأأةمال
  قايمة  ‘ 1’  قدم ي   المسأأأأارات  من  واحد   وكل  األراضأأأأي.   تد ور  أثر   بدحييد  المدعلقة  العمل   وبرامج   واالسأأأأدراتيعيات 
  "القادمة   اإلجراءات"  قسأأم في الواردة  اإلشأأارات ‘2’و والمحلي؛ الوطني الصأأعيدين على الممكنة  باإلجراءات
 المدعلقة الدقنية المشأأأأأأأورة تقديم ومواصأأأأأأألة  المسأأأأأأأارات،  في  المعروضأأأأأأأة  المواضأأأأأأأي   في  الرؤى  يقتعم بهدف
  المسأارات  تنفيا  عند  تنشأ   قد الدي المحدملة والدحديات الفر   لدوضأيح  حالة  دراسأة  ‘3’و  الميداني؛  بالدنفيا
 البلدان مخدل  م  هافي لدكي  ومرنة عامة بطريقة المسأأارات صأأاغوت   والمحلية.  الوطنية  السأأياقات  مخدل  في

  والقرارات  السياسات  صانعو  دعىوي   البلدان، بعمي   صلة  ذات  المسارات  كل تعدبر  ال ذلك،  وم   والسياقات.
 تد ور  أثر تحييد  دف بلوغ إلى السأأأأأأأأعي م  الوطنية بسأأأأأأأأياقاتهم  صأأأأأأأألة  األكثر  المسأأأأأأأأارات  في النظر إلى

  الدسعة. المسارات عن موجزة لمحة أدناه تردو  الطوعية. الدوجيهية الخطوط بمبادئ والدمسك األراضي

 ضأأرورية المدسأأقة القانونية واألطر  السأأياسأأات -  القانونية واألطر  السييياسييات  تعزيز  :1  المسييار -16
  اسأدخدام  قرارات اتخاذ  إزاء  المدب  والمسأددام  الشأامل  النهج مبدأ  م  يدماشأى  بما  القطاعية  لسأياسأاتا  لدوجيه

 المفأاييمي  اإلطار  د اوأكأّ   الطوعيأة الدوجيهيأة  الخطوط  وصأأأأأأأأأأأأأأفدهأا كمأا  طبيييأة،ال  الموارد وإدارة  األراضأأأأأأأأأأأأأأي
  الطوعية الدوجيهية  الخطوط  مبادئ دماجإل  آخر  رييسأأي  جانب  ويدمثل  األراضأأي.  تد ور أثر  لدحييد العلمي
 وحمايدها. واحدرامها المشأأأأروعة الحيازة  حقو   بعمي  االعدراف ضأأأأمان  في  والقانونية السأأأأياسأأأأية  األطر في
  السيا . باخدالف المشروعة الحيازة حقو   معنى يخدل  وقد

 اسددامة  يقوّ   القطاعي  الدعزؤ -  السياسات  لتنسيق  األهداف  محددة  آليات  إنشاء :2  المسار -17
  بين  الفوار    حدة  من  الدخفيف  ويمكن واسأأ . نطا  على  تنفيا ا  وآفا   األراضأأي  تد ور أثر  تحييد  مبادرات
  بين   الدعاون  يدعاوز الناجح  الدنسأأأيق أن  غير  وتنسأأأيقها. السأأأياسأأأات  مواءمة قطري  عن  القطاعية األولويات
 ومشأأأاركة الوطني، الصأأأعيد على  والسأأأياسأأأة العلوم  بين فعاالا  تفاعالا  أيضأأأاا  يشأأأمل ألنه القطاعات،  مخدل 
 المانحين.  بين الدنسيق  وكاا البيانات، تبادل وإمكانية المدعددين، المصلحة أصحاب

 تعد – بها  والنتفاع الطبيعية  والموارد  األراضيي  ملكية في  المرأة  حقو    ضيما   الثالث:  المسيار -18
  في ذلك في  بما الغاايي،  األمن ضأأأأأأمان  في  كبيراا   دوراا  وتلعب الزراعي  اإلنداج  في أسأأأأأأاسأأأأأأياا  عنصأأأأأأراا  مرأة ال

  الحوافز  إلى   ر تفدق   ما   كثيراا  المرأة   أن  غير  والعفاف.  األراضأأأي   وتد ور  الدصأأأحر  من  بشأأأدة  المدضأأأررة  المناطق 
  اه في  االسأأأأدثمارات  من  مخدل  بشأأأأكل  دي تسأأأأدف وما ،وإصأأأأالحها األر  لحفظ الالزمة  والقدرات والفر 
 تحقيق  في  العنسأأاني  للمنظور   المراعية   األراضأأي  تد ور  أثر   تحييد   مبادرات  تسأأهم  أن   أيضأأاا   ويمكن  المعاالت. 

  األصألية  والشأعوب الريفية والمعدمعات نالمزارعي   صأغار مثل الناس،  أضأع   احدياجات  وتلبية  الدحييد  اا
  السأياسأات،  إصأال   يشأمل  األراضأي  حيازة في  العنسأين  بين المسأاواة  وتحقيق والشأباب.  المحلية والمعدمعات

 وقد  االتصال.  وتحسين  األراضي،  إدارة  هجن    في تغييرات  وإجراء  األراضي، حوكمة  مؤسسات  تصميم وإعادة
 ضأأأأأأمان  وحقو    العن   بنوع المدعلقة والقيم  والمواق   الدصأأأأأأورات  ذلك  يف  بما  االجدماعية،  المعايير حداجت 

 نطاقاا  أوسأأ    اسأأدراتيعيات   في  العوانب   اه  لدمج  محددة   جهود  بال   يعب  ولالك   للدغيير،   وقت ال  بعض  الحيازة، 
  يرات الدغي   أيضأاا   تدعم   أن   الحيازة   ضأمان   في   العنسأين   بين   المسأاواة   تعزز   الدي   للسأياسأات   ويمكن   والدوعية.   لالتصأال 
  أوس . نطا  على االقدصادية والدنمية اإلدماج ت عزز الدي االجدماعية والمعايير الدصورات في اإليعابية
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 سأأأأهلة  آليات –  المنازعات وتسيييوية  للتظلم  وشيييفافة  الوصيييو   سيييهلة  آليات  إنشييياء :4  المسيييار -19
  األراضأأأأي  تد ور أثر  تحييد  مبادرات احدرام  لضأأأأمان ضأأأأرورية المنازعات وتسأأأأوية  للدظلم  وشأأأأفافة  الوصأأأأول
 المنازعات،  وتسأوية الدظلم آليات وتخدل   والموارد.  األراضأي  لحيازة المشأروعة  الحقو   وكاا اإلنسأان  حقو  
  حل  يدعار عندماف  .دانمداح  اآلليدان  تكون  أن  يغينب   مثالي، وبشأكل اندصأاف. سأبل  توفير منها لكل  ويمكن

  إطاراا   اآلليات  اه  وتدطلب النزاع.  لحل المنازعات  لدسأأأأوية آلية  وجود  يدعين الدظلم، آلية  بواسأأأأطة  الشأأأأكاوى 
 المعدرف اإلنسأأان حقو   م   ويدماشأأى  ،ومنصأأفاا   وشأأفافاا   للدنبؤ وقابالا   مشأأروعاا   األطراف جمي   تعدبره  قانونياا 
  الوصأول  سأهلة آليات وتشأغيل  إنشأاء ضأمان على  القانونية  األطر تسأاعد الوطني،  الصأعيد  وعلى .دولياا   بها

 فعالية. أكثر  تكون  حيثما المحلي الصعيد على زعاتالمنا وتسوية للدظلم

  - والمشاركة   الحيازة   أساس   على  األراضي   لستخدام   المتكامل   التخطيط   وتنفيذ  تصميم  :5  المسار  -20
  األراضأأأأأأأي،  تد ور أثر  تحييد  لمبادرات  مهماا   تمكينياا  عامالا   يعدبر  األراضأأأأأأأي  السأأأأأأأدخدام المدكامل  الدخطيط

  أرضأأأأأأأأية  موارد على  الحفاظ  م  اليوم الناس  احدياجات  وإدارتها  ياألراضأأأأأأأأ   اسأأأأأأأأدخدام  يلبي أن يضأأأأأأأأمن بما
  والمشأأأأاركة الحيازة  أسأأأأاس  على  األراضأأأأي  السأأأأدخدام المدكامل  الدخطيط ويدطلب للمسأأأأدقبل. ومندعة سأأأأليمة
  بقرارات  عيشأأأأأأأأهم سأأأأأأأأبل  ت ثر  محدملال المحلية والمعدمعات  األفراد  حصأأأأأأأأول  إمكانية تحسأأأأأأأأين ‘1’  :يلي ما

  فرصأأأأة  توفير  ‘2’و المعلومات؛  على  الحاجة،  عند  القدرات  تنمية ذلك  في  )بما  اضأأأأياألر   اسأأأأدخدام  تخطيط
 نشأطين  قرارات صأانعي  يكونوا أن  ت ثر م  المحدمل المحلية والمعدمعات  لألفراد  يديح  مما  المعدية، المشأاركة
 المشأروعة  الحيازة  حقو    بعمي   االعدراف ضأمان ‘3’و  عيشأهم؛ سأبل على  تؤثر الدي بالمسأايل  يدعلق فيما

  توجيهات  ICCD/COP(15)/CST/2 الوثيقة  ضأأأأأأأأأأمنوتد  واالندهاكات. الدهديدات  من وحمايدها واحدرامها
  يئة  هاد وضأأأأأع الدي  األراضأأأأأي  تد ور أثر  وتحييد  األراضأأأأأي السأأأأأدخدام المدكامل  الدخطيط  بشأأأأأ ن  إضأأأأأافية
 والسياسات.  العلوم  بين الدفاعل

 األراضأأأأأي  إدارة –  األراضيييي إدارة  أدوات خال   من األراضيييي  تدهور أثر  تحييد  دعم :6  المسيييار -21
 بها. المرتبطة والموارد األراضأأأي  واسأأأدخدام وقيمة ملكية  حول المعلومات ونشأأأر  وتسأأأعيل  تحديد عملية  ي
 حدود،ال  وتعليم والدسأأأأأعيل،  العقاري،  والسأأأأأعل  المسأأأأأح، مثل العملية،  اه لدعم مداحة  مخدلفة أدوات  و نا 

 واالسأأأأدثمار  األراضأأأأي،  وتعمي   األراضأأأأي،،  السأأأأدخدام  المدكامل  الدخطيط ذلك  في  )بما  المكاني  والدخطيط
  األدوات على  ك مثلة العقاري  واالسأأأدثمار  األراضأأأي  تعمي  على  الضأأأوء يسأأأّلط  الدقني، الدليل  وفي  العقاري.
  األراضأأأأأأأأي، عن والدخلي  راضأأأأأأأأي،األ تد ور إلى  تؤدي قد الدي  األراضأأأأأأأأي تعزية قضأأأأأأأأايا  لمعالعة الالزمة
 األراضي. على الحصول ومشاكل

 الحقو    أصأأأحاب –  وتوثيقها العامة  لألراضييي  المشييروعة  الحيازة  بحقو    العتراف :7  المسييار -22
  وقد  الغابات.  أو المراعي أو  الزراعة  منها  ألغرا   مدعددة  بطر   العامة  األراضأأأأأأي يسأأأأأأدخدمون  المشأأأأأأروعة
  واألراضأأأأأي المحمية  المناطق ذلك في  بما  ،جماعياا  المدارة  األراضأأأأأيو   المشأأأأأاعات العامة  األراضأأأأأي  تشأأأأأمل
  في  مشأأروعة  حقوقاا   يكدسأأبون  قد العامة  األراضأأي ومسأأدخدمو المهمة.  اإليكولوجية  النظم  من  وغير ا  الرطبة
 مراعاة  دون  منو   األر .  في  قانوناا   بهأا معدرف  حقو    لهم  تكون  ال قد لكن طويلأة،  فدرة  مدى على األر 
 بمن السكان، من الضييفة  الفئات  األراضي تد ور أثر  تحييد  مبادرات تدعا ل  قد المشروعة،  زةالحيا  حقو  
 أن يعب الوطني، الصأأأأأأعيد وعلى المؤقدة.  أو  العماعية  الحقو    وأصأأأأأأحاب القاطفون و  والرعاة النسأأأأأأاء فيهم
 جمي   لدحأديأد  منهعيأة  إجراءات  على  اوكأا  العأامأة، األراضأأأأأأأأأأأأأأي  دعليمل  إجراءات  على  القأانوني  اإلطأار  ينص
  أصأأأأحاب من ومّطلعة   ادفة بمشأأأأاركة  وتسأأأأعيلها  منها والدحقق  والعماعية الفردية  المشأأأأروعة الحيازة  حقو  
 المشروعة. الحيازة حقو  

 تشأأأأأأأأير - مسيييييتدام  بشيييييكل  لمشييييياعاتا  إلدارة  وتوثيقها  الحيازة  بحقو    العتراف  :8  المسيييييار -23
 بشأأأأكل  الرعاة أو  األصأأأألية الشأأأأعوب أو  المحلية المعدمعات وتنظمها  تدير ا الدي  األراضأأأأي إلى المشأأأأاعات
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 ضأأأأأأأأرورية والمشأأأأأأأأاعات  الحاالت. بعض في  العامة  األراضأأأأأأأأي  م   تدداخل وقد  عرفية، لقواعد وفقاا  جماعي
  في  أمان  شأأأأبكة  بمثابة و ي  ه،علي   الحفاظ  أو  الغاايي األمن لدحقيق  المحلية المعدمعات  من للعديد بالنسأأأأبة
  مباشأأأأر  غير أو  مباشأأأأأر  بشأأأأأكل  يعدمدون   شأأأأأخص  ملياري  حوالي أن إلى الدقديرات وتشأأأأأير األزمات.  أوقات
 فإنها عيشأأهم، وسأأبل الناس  لصأأحة  بالنسأأبة  للمشأأاعات المباشأأرة األ مية إلى وباإلضأأافة المشأأاعات. على
  بأالمشأأأأأأأأأأأأأأأاعأات  لالعدراف  ويمكن  المحليأة.  معدمعأاتال  من  العأديأد  و ويأة  وتراث  بثقأافأة  وثيقأاا   ارتبأاطأاا   ترتبط

  األراضي.  تد ور أثر تحييد مبادرات  تنفيا ويدعم المشاعات إدارة يحسن أن تحكمها الدي والمؤسسات

  أصأأأأأأحاب –  الخاصيييية  راضيييييباأل   المرتبطة  والواجبات  الحقو    وتعزيز  تخصييييي  :9  المسييييار -24
 المعنية الحيازة  حقو   ونوع  ألراضأأأأأأأأأأأأأي،ا  حيازة حعم  حيث من  مدنوعة معموعة  م  الخاصأأأأأأأأأأأأأة  األراضأأأأأأأأأأأأأي
  أصأحاب  قدرة وتخدل   ،.ن و االعدباري  أو  ن و الطبيعي   األشأخا )  الفاعل  ونوع المسأد جر،،  أو  المالك )حقو  
 م   النهج  تكييف شأ ن  من ولالك لألراضأي،  المسأددامين  واإلدارة االسأدخدام ممارسأة  على  الخاصأة  األراضأي
  أأاه  تراعي  أن  ويعأأب  ضأأأأأأأأأأأأأأي.ار األ  تأأد ور  أثر  تحييأأد  مبأأادرات  ةكفأأاء  من  يزيأأد  أن  المخدلفأأة  القأأدرات   أأاه

  حيازة بحقو    يدمدعون  ال قد لكن  األراضأأي  إدارة على  يؤثرون  قد الاين  المصأألحة  أصأأحاب أيضأأاا   المبادرات
 والشأأأركات الدعزية وتعار  الزراعية الدعارية األعمال )مثل القيمة  سأأألسأأألة في الفاعلة  العهات مثل مباشأأأرة،
  يدخأا أا  الدي األراضأأأأأأأأأأأأأأي اسأأأأأأأأأأأأأأدخأدام  قرارات  تؤثر  أن  ويمكن  تعأاقأديأة،. زراعيأة  مخططأات ارإطأ  في العأاملأة
  اسأأأدثمارات على أيضأأأاا   المحلي  المعدم   في  األراضأأأي  أصأأأحاب من  غير م  أو  المعاورة  األراضأأأي  أصأأأحاب
 لدنوع ونظراا  والخناد ،. والقنوات  الحعرية والممرات  المصأأأاطب )مثل  الخاصأأأة  لألراضأأأي  المسأأأددامة  اإلدارة

  األراضيب  المدعلقة الدحييد  مبادرات  تخطط أن  يعب  الخاصة،  األراضي  أصحاب بين فيما والدنوع  األوضاع
 والمحلي. الوطني الصعيدين على اإلجراءات من مدنوعة معموعة التخاذ الخاصة

  الخطوط إلدماج مكنةالم  واألنشأأأأأأأأأأأأطة الفر  من معموعة  الدقني  الدليل  يقدم ،القول  وخالصأأأأأأأأأأأأة -25
 نمو  على  نطأاقأاا   أوسأأأأأأأأأأأأأأ   آثأار  من  ذلأك  على  يدرتأب  مأا  م   الدحييأد،  ومبأادرات  االتفأاقيأة  تنفيأا  في  الدوجيهيأة
 زيادة إلى  يؤدي مما  األراضأأأأأأأأأأي، إدارة على يشأأأأأأأأأأع   الحيازة ضأأأأأأأأأأمان أن المعروف  ومن وازد ار ا.  البلدان

 وإصأأال    لدحييد، ا  ومبادرات  لألراضأأي،  المسأأددامة  اإلدارة  ممارسأأات   في   النطا    والواسأأعة  المحلية  االسأأدثمارات 
 اتالفئ  مشأأأأأأاركة  وبخاصأأأأأأة  والمسأأأأأأدنيرة،  الهادفة  المشأأأأأأاركة خالل من  الحيازة ضأأأأأأمان  وتحسأأأأأأين  األراضأأأأأأي.
  ويديح   المعدم . مسدوى  على  ني والبيئي   واالجدماعيين  االقدصاديين واالزد ار  للصحة فرصاا   يخلق  الضييفة،
 والمسأأأاواة   لألراضأأأي  المسأأأؤولة  الحوكمة لدحسأأأين  فرصأأأاا   الدقني الدليل في المبينة  المسأأأارات من  مزيج  اتباع
 األراضي. إدارة وفعالية والدوعية القدرات وبناء والسياسات قوانينال خالل  من العنسين  بين

 لألراضي المسؤولة الحوكمة بشن  التوعية تعزيز خيارات -ثالثاا  

 وتد ور  للدصأأأأحر الدصأأأأدي  في  وب  ميدها  لألراضأأأأي  المسأأأأؤولة للحوكمة المدعددة  بالفوايد للدوعية -26
  الخامسة  الدورة  في ت عر   خيارات تسدكش   "أن  األمانة إلى 14-أ  م/26 المقرر  يطلب  والعفاف  األراضي
  الحوكمة بش ن  الدوعية  تعزيز وواليدها،  نطاقها ضمن بها، يمكنها الدي  الكيفية بش ن  األطراف لمؤتمر  عشرة

  صاحبة  العهات جمي   صفوف  في  والعفاف  األراضي الدصحر/تد ور  مكافحة  أجل من  لألراضي  المسؤولة
 كما  .، 6) المحلية" والمعدمعات  األصأألية الشأأعوب فيها بما  السأأكان، من  الضأأييفة الفئات  والسأأيما  المصأألحة،

  

 الفدرة في  الهند، نيودلهي، في  المعقودة عشأأأأأأأأأرة  الرابعة  دورته عن  األطراف  مؤتمر تقرير  ،ICCD/COP(14)/23/Add.1  الوثيقة ،6)
  عشرة. الرابعة دورته في األطراف مؤتمر اتخا ا الدي اإلجراءات الثاني: العزء ،2019 أيلول/سبدمبر 13 إلى 2 من
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 الدقنية  المسأاعدة إلى  الحاجة على االتفاقية  اتنفي  اسأدعرا   للعنة عشأرة الداسأعة  الدورة في  األطراف  شأّددت
 .، 7) لألراضي المسؤولة بالحوكمة الدوعية  منها أمور لدحقيق المناسبة والمالية

 النهو    في  كبير بشأأأأأكل  يسأأأأأا م  قد  المدد ورة،  األراضأأأأأي  تخفيض جانب إلى الحيازة، وضأأأأأمان -27
 الفعال المناخي  والعمل   العنسأأين  بين   لمسأأاواة وا   واألمن  والسأأالم   الغاايي  األمن   ذلك   في   بما  المسأأددامة،   بالدنمية 
 البلدان  أن غير .الضأأأييفة السأأأكانية فئاتلل  بالنسأأأبة اإلنسأأأان  حقو    وإعمال المسأأأددامة  االقدصأأأادية  والدنمية

 والثقافية  واالجدماعية  الدقنية الدحديات من مدنوعة معموعة السأأأأأأأأأيا ،  حسأأأأأأأأأب تواجه،  المحلية والمعدمعات
  وقد المدنافسأأأأأأة. اإلنمايية األولويات أو  الموارد  محدودية مثل الحيازة،  ضأأأأأأمانو   األراضأأأأأأي  حوكمة لدحسأأأأأأين
  القايمة.  األراضي  بحقو   تخدمها  الدي  والمعدمعات المحلية  السلطات وعي عدم بسبب الدحديات  اه تدفاقم

 الدعوة   بشأأ ن  والمؤسأأسأأات الخبراء م  مناقشأأات األمانة  أجرت المعلومات،  تدفق  تحسأأين وبهدف -28
ّكل  األراضأي.  حيازة مسأايل بشأ ن يةوالدوع   ،Landesa  ومؤسأسأة األمانة،  من أعضأاء  يضأم عامل فريق  وشأ 

 وفريق والزراعة،  األغاية ومنظمة لألراضأأأي، الدولي وااليدالف  ،Land Portal Foundation ومؤسأأأسأأأة
  حيازة بمسأأأأأأأأأأ لة  لدوعيةل  خيارات توفير  بغر   الدصأأأأأأأأأأحر  بمكافحة  المعنية الدولي المعدم  منظمات اخديار

  مدوازية  عمل  كمسأأأأأأأارات  الخيارات  اه  سأأأأأأأدقدم  األطراف، لمؤتمر  عشأأأأأأأرة  الخامسأأأأأأأة الدورة  وفي  األراضأأأأأأأي.
  اه العمل  مسأأارات  وتسأأدند  منها.  اتنفو  مخدلفة مسأأدويات على  مخدلفة  فاعلة جهات فايدةل تصأأمم  تكميليةو 
  األراضأأأأأأي وتد ور الدصأأأأأأحر  لمكافحة لألراضأأأأأأي  المسأأأأأأؤولة بالحوكمة  الدوعية ‘1’  : ي أ داف، ثالثة إلى

 والشأأأأباب النسأأأأاء فيهم  بمن الضأأأأييفة، السأأأأكانية الفئات  والسأأأأيما  المصأأأألحة،  أصأأأأحاب  جمي   بين  والعفاف
  المعدم  ومنظمات   الصألة   ذات  الشأريكة   المؤسأسأات  م    العمل  ‘ 2’ و  المحلية؛  والمعدمعات  األصألية   والشأعوب 
  اإلجراءات وتحديد  الدآزر  أوجه  لبناء  والعفاف  األراضأأي  وتد ور  الدصأأحر  من  المدضأأررة  البلدان في المدني
 األراضي. حيازة بمس لة للدوعية لألمانة المسدقبلية العهود توجيه ‘3’و  المشدر ،  للد ثير المحدملة

 الاي   النحو على  الدالية،  بالعناصأأر  العمل  مسأأارات  وضأأ  عملية  تسأأدرشأأد  ،تحديداا  أكثر وبصأأورة -29
 العامل: الفريق حدده

  والمعدم    األطراف  تعدر   قأأأد  الدي  المحدملأأأة  والفر   والدحأأأديأأأات  المخأأأاطر  تحأأأديأأأد )أ، 
  واقدرا   الحيازة  بضأأأأأأأأأمان  الدوعية إلى الرامية جهود ا  في الدصأأأأأأأأأحر  لمكافحة المدحدة األمم  واتفاقية المدني
 عليها؛ للدغلب إجراءات

  المحلية والمعدمعات  األصأأأأألية  والشأأأأأعوب  لشأأأأأبابوا النسأأأأأاء  لحقو   خا   ا دمام إيالء )ب، 
  حوكمة في المنصأأأأفة المشأأأأاركة  سأأأأيا  في الفئات،  اه  تعدر   الدي  )وللحواجز  اإلعاقة  ذوي   واألشأأأأخا 
  فعالية  من كبير بشأأأأكل تحد  الضأأأأييفة السأأأأكانية الفئات  بين المسأأأأاواة  عدم  أوجه ب ن  الدسأأأأليم م   األراضأأأأي،
 الدحييد؛ مبادرات

 من  مدنوعة معموعة  وحقو    ومسأأأأأأأأأأؤوليات  حوافز تحديد كيفية  حول توجيهات وضأأأأأأأأأأ  )ج، 
 الدوعية؛ أنشطة في الشاملة المشاركة وضمان المصلحة أصحاب

 مبادرة )مثل الدصأأأأأأحر  مكافحة باتفاقية  يدصأأأأأأل فيما القايمة  المبادرات  ودمج اسأأأأأأدكمال )د، 
  النطا ، واسأأعة ومشأأاركة ،قوية رسأأايل  تدضأأمن الدي والسأأاحل، الكبرى   للصأأحراء  العظيم األخضأأر  العدار
 الحيازة؛ لضمان برامج وض  إلى الرامية الروابط  لدعزيز توعية  ون هج

  

  19  إلى  15 من  الفدرة في  المعقودة االتفاقية  تنفيا  اسأأأأأأأدعرا   للعنة عشأأأأأأأرة  الداسأأأأأأأعة  الدورة  تقرير  ICCD/CRIC(19)/6  الوثيقة ،7)
  .2021 مارسآذار/
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 الثقافية  الحسأأأأاسأأأأيات تراعي الدي الممارسأأأأات  وأفضأأأأل  اإلفرادية  الحاالت  دراسأأأأات  تقديم ) أ، 
  ةالحياز  ضأأأأأأأمان  مفهوم  ب ن الدسأأأأأأأليم  م  العما ير،  من واسأأأأأأأعة  طايفة على وتنطبق  الخيارات، وضأأأأأأأ   عند

 البلدان؛ داخل المحلية المعدمعات بين وحدى آخر، إلى  بلد من يخدل 

 الروابط  وتوضأأأأأأأأيح الفاعلة،  العهات  لعمي  بالنسأأأأأأأأبة  القدرات  وبناء الدوعية  بين  الدمييز )و، 
  القدرات. بناء إلى الدوعية من االندقال كيفية بش ن خطوات واقدرا 

  ألصأأأأأحاب  يمكن الدي  الرييسأأأأأية سأأأأأايلالر  من معموعة أيضأأأأأاا  الدوعية عمل  مسأأأأأارات وسأأأأأدشأأأأأمل -30
  اه وسأأأأدسأأأأدند الدحييد. مبادرات في أضأأأأمن بطريقة  األراضأأأأي  حيازة إدماج لدشأأأأعي  اسأأأأدخدامها  المصأأأألحة
 الدالية: المواضي  إلى  الرييسية الرسايل

  األراضأي وتد ور الدصأحر  بمكافحة المدصألة  باألنشأطة وحوكمدها  األراضأي حيازة ربط )أ، 
 ؛بالفعل وموجودة بالسيا  خاصة وبرامج  مشاري  على أمثلة ذلك في  بما حييد،الد  وبدحقيق والعفاف

  الصأأأأأأأأأألة  ذات والعمليات األخرى  ريو اتفاقيات  م  الدآزر  أوجه على  الضأأأأأأأأأأوء تسأأأأأأأأأأليط )ب، 
 والدحييد؛ األراضي بحيازة مدصلة أنها طالما المشدركة  البيئية واأل داف

 أحكاماا  تشأأمل الدي  األخرى   الرييسأأية لعالميةا األعمال  جداول م  للربط األولوية إعطاء )ج، 
 المسددامة؛ الدنمية وأ داف اإلنسان حقو   اتفاقات ذلك في بما والدحييد، األراضي حيازة بش ن محددة

  األراضأأأأأأأي، إدارة دعديدل العامة  والبيئية  واالجدماعية  االقدصأأأأأأأادية  الفوايد على  الدشأأأأأأأديد )د، 
  واالسأأأأأأأأأدقرار  الكرامة مثل والحكومات، للمعدمعات بالنسأأأأأأأأأبة  الحيازة ضأأأأأأأأأمان فوايد على  الضأأأأأأأأأوء وتسأأأأأأأأأليط
 واالسددامة؛  واالزد ار

  أسأأاسأأية   اسأأدراتيعية   تعدبر  الحيازة  ضأأمان  تحسأأين   إلى  الرامية   االسأأدثمارات  أن   كيف   توضأأيح  ) أ،  
 إلنسان. ا   وحقو    الدنمية   معال   في   أخرى   ندايج  تحقيق   م   والعفاف   األراضي   وتد ور  الدصحر   لمكافحة   وتحولية 

 باتفاقية الخاصيية اإلبالغ  عملية في األراضييي حوكمة  مؤشييرات إدماج خيارات -رابعاا  
 التصحر مكافحة

  لعنة مكدب  م  بالدشأأأأأأاور  تقوم،  أن  األمانة إلى  أيضأأأأأأاا   األطراف  طلبت ،14-أ م/26 المقرر في -31
 القايمة المسأأأددامة الدنمية أ داف  مؤشأأأرات إلدماج  المداحة  الخيارات باسأأأدكشأأأاف االتفاقية،  تنفيا  اسأأأدعرا 
  على  ورداا  االتفاقية.ب   الخاصأة  الدقارير إعداد عملية في  األراضأي بحوكمة  الصألة  ذاتو   عالمياا   عليها المدفق
  ذات  المسأأأددامة   الدنمية  أ داف  بمؤشأأأرات  المدعلقة   البيانات  توافر  مدى   لدقييم   دراسأأأة   بإجراء  األمانة  أمرت  ذلك، 
 الدحديد:  وجه   وعلى   الدصحر،   مكافحة   باتفاقية  الخا   الوطني  اإلبالغ   نظام   في   دماجها إل   األراضي  بحوكمة   الصلة 

 لحيازة مضأأأأأأأأأأمونة اا حقوق  ن يملكو  الاين  البالغين  السأأأأأأأأأأكان معموع نسأأأأأأأأأأبة -2-4-1 )أ، 
  بحسأأأب مضأأأمونة، األر  في  حقوقهم  يعدبرون  و)ب،  قانوناا، بها معدرف  مسأأأدندات  يملكون  و)أ، األر ،
 الحيازة؛ ونوع العن  نوع

 حقو    يملكون   أو  زراعية أرا   يمدلكون  الاين المزارعين معموع نسأأأأأأأأأأأأبة ،أ)-1-أ-5 )ب، 
  األراضأي  ماّل   بين المرأة   حصأة  و)ب، العن ؛ نوع  بحسأب  الزراعية،  األراضأي في  مضأمونة  اا وحقوق ملكية
 ؛الحيازة نوع بحسب ،هافي  الحقو   أصحاب أو الزراعية

  القأأانون   ذلأأك  في  )بمأأا  القأأانوني  اإلطأأار  فيهأأا  يكفأأل  الدي  البلأأدان  نسأأأأأأأأأأأأأأبأأة -2-أ-5 )ج، 
 .فيها دحكمال و/أو األراضي ملكية في الحقو   في المساواة  للمرأة  العرفي،
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 محدوداا   اليزال  أعاله  الماكورة  للمؤشأأرات بالنسأأبة الحالية البيانات توافر  أن إلى  الدراسأأة  وخل صأأت -32
 الدصأأأأأأأحر  مكافحة  باتفاقية  ةالخاصأأأأأأأ   الدقارير إعداد عملية في إدماجها حالياا  الممكن  غير من أنه إلىو  جداا 
  الدصأأأأأأأأأحر  مكافحة  باتفاقية  الخا  اإلبالغ لدلي  فإن ذلك،  وم   .وتنفياه األداء  سأأأأأأأأأدعرا ال الراب  نظامالو 

  لدعميم  سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأاتية  تدابير  وضأأأأأأأأأأ  في  تعاربها  عن اإلبالغ على  األطراف  يحثّ  2022 لعام اإلبالغ لفدرة
 تعزيز شأأأأأأأأأأأأأأملت  قد والدي الدصأأأأأأأأأأأأأأحر،  لمكافحة المدحدة األمم اتفاقية  تنفيا  في العنسأأأأأأأأأأأأأأاني المنظور مراعاة

 إلى  والوصأأأأأأول األر ، في  المرأة  حقو   وتحسأأأأأأين األر ، إلى المسأأأأأأدند  القرار صأأأأأأن  في المرأة  مشأأأأأأاركة
 المدعلقة  لدقاريرا  عن  الدفصأأأأيلية المعلومات  من  المزيد على  لحصأأأأولول  ذلك. إلى وما  الصأأأألة،  ذات  الموارد

  ،العن    نوع  عن  رتقري )  ICCD/COP(15)/17  الوثأأأأأايق  انظر  الحيأأأأأازة،  في  العن   نوع  عنأأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأرب 
 .،لإلبالغ الدوجيهية المبادئ) ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8و

 وتوصيات  استنتاجات -خامساا  

 صييراحة  يعالج  الذي  الوحيد  األطراف  المتعدد  التفا   التصييحر مكافحة  اتفاقية  تعتبر اآل ، حتى -33
  مختلف  اهتمام األراضيييي  حيازة  ن بشييي  14-أ م/26  للمقرر  فريدال  العتماد  أثارو   األراضيييي  حيازة  مسييينلة
  المسيؤولة  الحوكمة  تعزيزل  التصيحر مكافحة  اتفاقية  عملية في  المشياركة  يودو    الذين  المصيلحة  أصيحا 
  صييييريحاا  تركيزاا   متعددة  وإقليمية  دولية  محافل في  الالحقة  المناقشييييات وركزت  التحييد   سيييييا  في  للحيازة
  إلقرارا مع  والجفاف، األراضييي  وتدهور  التصييحر سيييا  في  الحيازة  ضييما  تحسييين  ووسييائل سييبل  على

  تغير مواجهة  على  والقدرة  األراضيي،  وإصيال   الجنسيين، بين  المسياواة مثل  متعددة،  فوائد حقيقت  بإمكانية
   البيولوجي التنوع وحفظ المناخ،

 طارإ  في  األراضي  حيازة  بشن   األمانة  عمل  األراضي  بحيازة  المتعلق  14-أ  م/26  المقرر  هووج   -34
  المؤشيييييرات اسيييييتخدام  وإمكانية  والتوعية،  التقني،  الدليل بوضيييييع يتعلق  فيما كبير  تقدم وُأحرز  التفاقية 
  لبلدا ل  تقديرها  عن تعر  أ   األمانة  وتود  بالتفاقية  ةالخاصييييييي  التقارير  إعداد  عملية في  الصيييييييلة  ذات

 األنشيييييطة  تنفيذ  أجل من  والتقني  المالي  لدعمها الرئيسيييييية  الشيييييريكة  جهاتوال  األطراف  والبلدا   المانحة
 في  المصييييلحة  ألصييييحا   الجوهرية  المسيييياهمات  كانت  الخصييييو ، وجه  وعلى  الوثيقة   هذه في  المبينة
  بمختلف  صييلته  وضييما   التقني  للدليل  النهائية  الصيييغة  وضييع في  للغاية مةقي    التصييحر مكافحة  اتفاقية
 والمحلية  الوطنية السياقات

 ألمانةا  لعمل  قوياا   أسييييييياسييييييياا   ريوف    التقني  الدليل  وأنتج  الدورات  ينب فيما  ُبذ   الذي  الجهد  وهذا -35
  وتدهور  التصيييحر ومكافحة  التفاقية،  تنفيذ في  األراضيييي  حيازة  إدماج  أجل من مسيييتقبالا   العالمية  واآللية

  بناء  ذلك  ويشييييييمل   للتحييد  الطوعية  الوطنية  غاياتال تحقيق  نحو  بالتقدم  والتعجيل  والجفاف،  األراضييييييي
  المبيياد   تنفيييذو   ،والتييدريي   ،التوعييية  منهييا  أمور  لتحقيق  الموارد  وتعبئيية  التقنييية  المسيييييييييياعيدةو   القييدرات
  الجتماعية  الضيييييمانات  توفيرو   ،والتقييمات  السيييييتعراضيييييات  إجراءو   ،بالسيييييياسيييييات  المتعلقة  التوجيهية
  إعدادو   الصيييلة،  ذات  البيانات وجمع  المتعددين،  المصيييلحة  أصيييحا   منتديات تعزيز  أو  وإنشييياء  والبيئية،
  قرارات في  الحيازة ضيييييما   لتحسيييييين األنشيييييطة  وتعميم  الجيدة   والممارسيييييات  اإلفرادية  الحالت  دراسيييييات
  للفئات  بالنسيييبة  ولسييييما المعيشيييية،  الظروف بتحسيييين  جداا   واعد  إجراء  باألراضيييي  المتصيييلة  السيييتثمار
 المحلية  والمجتمعات األصلية والشعو  النساء فيها بمن الضعيفة،

 المقرر مشيييييروع في عشيييييرة،  الخامسييييية دورته في  ،النظر  األطراف  مؤتمر يود    قد  عليه، وبناءا  -36
  ICCD/COP(15)/21 الوثيقة في المدرج النحو على المقتر ،
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