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 معلومات أساسية -أو ا  
ت ّا ديباجم االتفاقيم أن "التصحا واجلفاىل يبؤثاان علبى التنميبم املسبتدامم عبن طايبق  -1

ئي،  األمنتااريط ما مت مماكل اجتماعيم هامم مثل الف ا وسو  الصحم والتغذيم، ون ص  غذا ال
تفاق األشذاصواملماكل النامجم عن اهلجامب، ونزوح   والديناميات السكانيم"  وكانت االتفاقيم أول ا

 حكومي دويل يتناول اااحم مسأليت اهلجامب والتماد ر سياق تغ  البيئم  يرييئ
دع  األطااىل، عند الطل ،  13-م أ/28ويطل  مؤ ا األطااىل األ األمانم ر م ا    -2

تصدي لتعزيز الدو  اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه التداري  املتذذ مب اوج  االتفاقيم من أجل ال
للتصحا/تدهو  األ اضي واجلفاىل كأحد العوامل اليت تسب  اهلجامب ولتحس  التعاون البدويل 

لألنمبطم البيت اضبطلعت هببا األمانبم ًا هذ  اإلجاا ات  وتتبي  هبذ  الوثي بم مبوجز  نفيذهبدىل ت
 استجاريم ملذتلف الطلبات اليت تضمن ا امل ا  

عاملي من واعتُمد االتف -3 اق العاملي من أجل اهلجامب اآلمنم واملنظمم والنظاميم )االتفاق ال
عاملي2018أجل اهلجامب( ر كانون األول/ديسمرب     وقد اعرتفت البلدان مامب أ ا  ر االتفاق ال

 ربمن أجل اهلجامب ابلتصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل كأحد األسباب/العوامل اهليكليم اليت جت
 األ اتفاقيم األم  املتحدمب ملكافحماً د مب ريلداهن  األاليم  ور النص املعتمد، أش  أيضالناس على مغا

تزمت  التصحا )اتفاقيم مكافحم التصحا( ضمن الصكوك الدوليم اليت يستند الي ا االتفاق  وال
واجتماعيم  صاديماليت اوتت لفائدمب االتفاق العاملي ريت يئم ظاوىل سياسيم واقت 152البلدان الب 

ي    ن ما تح يق أ ورييئيم تسم  للناس ريعيش حيامب سلميم ومنتجم وقاريلم لالستماا  ر ريلداهن  وري
المذصيم، مت كفالم أال جتربه  حالم اليأس والبيئات املرتديم على البحث عن سبيل عبيش ر 

 مكان آ ا من  الل اهلجامب غ  النظاميم  كما التزمت اا يليأ
ئم وضت اسرتاتيجيات للتكيُّف  )أ(  بطي والصمود ازا  الكوا ث الطبيعيم املفاجئم وال

الظ و ، اا ر ذلك التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل، مت مااعامب آاث ها احملتملم على اهلجامب، 
 لكن مت اإلقاا  أبن األولويم تعطى للتكيف ر البلدان األاليم؛ و

 ون اإلقليمي ملعاجلمتنسيق وتطويا النُ ج واآلليات على الصعيدين اإلقليمي ود )ب( 
أوجه ضعف األشذاص املتأثاين ابلكوا ث الطبيعيم املفاجئم والبطيئم الظ و  عبن طايبق تعزيبز 

 املدا يل املستدامم اليت تضاعف ال د مب على الصمود واالعتماد على الذات 

 13-م أ/28التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  -اثنياا  
 تقدمي الدعم إىل األطراف -ألف 

لببت العديببد مببن البلببدان األفاي يببم دعبب  األمانببم مببن أجببل وضببت ممببا يت مببذكاات ط -4
ر حت يق است اا  اً م ماً مفاهيميم للربهنم على أن ااالح األ اضي املتدهو مب ميكن أن يؤدي دو  

اجملتمعات احملليم واحلد من اهلجامب غ  النظاميم، ر اطا  مباد مب االستدامم واالست اا  واألمن  
ن اش وهي م يا" ر ال باد مب ت ودها دول وأطل  ا املغاب والسنغال من أجل امساع "اوت أفاي 

 اخلاص أبسباب اهلجامب وعدم االست اا  ر ال ا مب 
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وهتدىل مباد مب االستدامم واالست اا  واألمن األ حتويبل األ اضبي املتبدهو مب األ منباطق  -5
هتدىل األ استحداث مليوين فاام عمل تتي  فاص حت يق العمالم الماملم وتوليد الد ل  وهي 

للفئات الضعيفم من  الل ااالح عمامب مالي  هكتا  من األ اضي املتدهو مب  وقد انض  أ ريعم 
األ املباد مب، وهيأ رينن، وريو كينا فاسو، ومج و يم أفاي يا الوسطى، وتماد، ومج و يم اً عما ريلد

و وانببدا، والسبنغال، وزامبيببا، وزمببباريوي   غامبيبا، وغبباو، ومبايل، واملغبباب، والنيجببا، ونيجب اي،
بديواالنضمام األ املباد مب مفتوح أمام مجيت البلدان األفاي يم اليت تعرتىل هبا األم  املتحدمب و   ت

 ريذلك  اً  مسياً اهتمام
والبلدان اليت طلبت دع  األمانم إلعداد مبذكاات مفاهيميبم ملبباد مب األمبن واالسبت اا   -6

مبيا،واالستدامم هيأ ريو كي  نا فاسو، ومج و يم أفاي يا الوسطى، وغاو، ومايل، و واندا، ومج و يم غا
 وزامبيا  وقد ُوضعت مذكاات مفاهيميم للمما يت التاليمأ 

 رياومج ال ا  البيئيم ر ريو كينا فاسو؛ ()أ 
غاريويم ()ب   مماوع ااالح األ اضي واجياد فاص عمل للفئات الضعيفم ر املناطق ال

 ألقالي  االستوائيم؛احلساسم اب
 مماوع ااالح األ اضي إلنتاج األغذيم واجياد فاص العمل ر مناطق السافاو ()ج 

 مشال غاو؛
ممببباوع ااببببالح األ اضببببي املتببببدهو مب إلجيببباد فبببباص عمببببل ر مطحنببببم مببببايل  ()د 

 الصواي واملو ينغا ريغاض انتاج الزيت والدقيق؛ لفول
اخلضبببباا  ر غامبيبببببا لفائببببدمب المبببببباب حاضببببنم لألعمبببببال التجا يببببم الصبببببغ مب  ()هب 

 وامل اجاين العائدين؛
مماوع ااالح الغاابت الطبيعيم الصغ مب واأل اضي المجايم وادا هتا ريصو مب  ()و 

  مم لبنا  ال د مب على الصمود أمام تغ  املناخ، وحتس  حيامب اجملتمعات احملليم ر شاق  واندا؛امستد
 بيا مماوع ز اعم مليون شجامب ر زام )ز( 

 وعلى الاغ  من اخلصائص الوطنيم الواضحم هلذ  املما يت، فإن لدي ا عدمب ن اط ممرتكم  -7
 فكل ا تممل أنمطم تفضي األأ

ااالح األ اضي املتدهو مب، وحتس  اإلنتاجيم، واملساعدمب ر تفادي املزيد من  ()أ 
 التدهو ؛
هيل األ اضي لفائدمب اجياد فاص عمل ماتبطم ابأل ض تامي األ ااالح/اعادمب أت ()ب 

ئدين والنسا   الفئات الضعيفم، وال سيما شباب املناطق الايفيم العاطل  عن العمل وامل اجاين العا
 ر األ اضي؛اً كب  ًا  اللوايت يعمن ر مناطق تم د تدهو  

 احلد من أسباب هجامب/تطاىل المباب املتصلم ريتدهو  األ اضي، واعادمب ادماج ()ج 
 ين والدا لي ( والمباب الضعفا  ر أنمطم اإلنتاج واإلاالح؛ امل اجاين )العائد

تجم  ()د  ن تعزيز سالسل قيمم املنتجات احملليم )مثل املنتجات الغاريويم والز اعيم امل
 على حنو مستدام( أو تعزيز قيمم هذ  املنتجات؛

 ضمان حيازمب األ اضي امل ا  اعادمب أتهيل ا أو ااالح ا، والواول الي ا  ()هب 
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 الدراسة -ابء 
طلبت املنظمم الدوليم لل جامب إبعداد "الد اسم املتعل م ريتعزيز الدو  اإلجيايب الذي ميكن  -8

أن تؤديه التداري  املنفذمب اوج  االتفاقيم من أجل التصدي للتصحا/تدهو  األ اضي واجلفاىل  
ورييبم وتاكيبا مبن كأحد العوامل اليت تسب  اهلجبامب" وأعبدهتا ريتمويبل ممبرتك مبت املفوضبيم األو  

 ويتاح الت ايا ابلكامل على املوقت المبكي لالتفاقيم(   الل مباد مب أن امب )املوجز ر املافق أوالً 
وتن س  هذ  الد اسم األ جزأين  فأما اجلز  األول فيتمثل ر استعااض الكتاابت اليت  -9

واجلفباىل، مبن ج بم تتناول الرتاريط املع بد ريب  اهلجبامب، مبن ج بم، والتصبحا وتبدهو  األ اضبي 
أ ا   ويوّض  هذا اجلز  من الد اسم كيف أن التدهو  البيئبي أو املذباطا البيئيبم ال يتسبببان 

ر تغ ها أو تفاقم ا  والد اسبم، مبن  بالل ارياازهبا  ًا ديناميات اهلجامب، ريل أيض ظ و ف ط ر 
انيم تتوقبف كيف أن نتائج التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل وآاث هبا علبى التحاكبات السبك

على مزيج من أوجه التعاض للمذاطا وأوجه الضعف املوجودمب ابلفعل، تسم  ريزايدمب ف   أوجه 
  وحيّدد هذا اجلبز  مبن الد اسبم اجلفباىل وتبدهو  األ اضبي كعبامل  رييئيب  ذ الرتاريط املع دمب ه

يل امل  ميكن ما أن يؤداي األ تغي ات جوهايم ر ديناميات اهلجامب مست بالً  ثال، تم  فعلى سب
 مليون ر أفاي يا، 22التوقعات املتوسطم األ زايدمب عدد األشذاص امل اجاين ريسب  اجلفاىل رينحو 

 مالي  ر آسيا ر غضون أ ريع  سنم، 10مليون ر أمايكا اجلنورييم، وما يعادل  12واا يعادل 
   2015-2000وذلك م ا نم ابلفرتمب 

الد اسم اليت أُجايت اما كم املنظمم الدوليم لل جامب  من -واجلوهاي  -وأما اجلز  الثاين  -10
لت دمي املسامهات  اً فيستعاض املما سات اجليدمب والد وس املستفادمب من دعومب أطل ت ا األمانم مؤ ا 

املستدامم  واإلدا مبوهكذا، يل ي هذا اجلز  الضو  على التأث  اإلجيايب إلعادمب أتهيل/ااالح األ اضي 
تصحا لأل اضي ر اهلجامب يم مكافحم ال تفاق   ومسحت الدعومب األ ت دمي املسامهات اليت أطل ت ا ا

جبمت أمثلم عن املما سات اجليدمب لألطااىل ر اتفاقيم مكافحم التصحا، ووكاالت األم  املتحدمب 
  وريغاض ضمان توازن جغاار ثوغ ها من املنظمات الدوليم، ومنظمات اجملتمت املدين، ودوائا البح

ق رينطاق املما سات اجليدمب احملّللم، وكذا تنوّع ر الن ج، تعتمد الد اسم على استعااض فيما يتعل
 للمما سات اجليدمب املأ وذمب من كتاابت د س ا  ربا  ومن ت ا يا منمو مب أ ا  

وأمبا اجلبز  الثالبث مبن الد اسبم فيتضبمن توابيات سياسبات عامبم ريمبأن أفضبل سبببل  -11
املما سات اجليدمب وزايدمب تطوياها عن طايق تطبي  ا على نطاق  تنفيذ االتفاقيم من  الل تعزيز

زالبت  واست ر سياقات خمتلفبم ر مجيبت أحنبا  العباُت  وُمتبت  الد اسبم ريتحديبد الثغباات البيت مبا
 اً يتعلق ابلبحوث والسياسات، وريت دمي اقرتاحات ريمأن سبل املضي قدم اقائمم فيم

 دؤ اإلقليمي والدويلالتعاون واملبادرات على الصعيد -ةيم 
فيمبا يتعلبق ابلببدع  امل بدم األ التعبباون واملبباد ات علبى الصببعيدين اإلقليمبي والببدويل،  -12

ر اطا  مباد مب األمن واالست اا  واالستدامم ر أفاي يا )كما هو اً كب مب جدًا  ريذلت األمانم ج ود
 وضببيم مب  وقببّدمت تاكيبا واملفمبذكو  ر الفبباع ألبف أعببال (، وُكّلفبت ابلعمببل كأمانبم هلببذ  املبباد

األو ورييم وايطاليا الدع  املايل الالزم لعمل املباد مب  وتتي  مباد مب األمن واالست اا  واالستدامم 
لل يام اا يليأ )أ( حتديد السبل العمليم الكفيلم إبجياد فاص عمل  ضاا  وسالسل اً فايداً منرب 
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و)ب( اجناز مما يت  ؛اجملتمت ر املناطق الايفيمقيمم جديدمب إلعادمب ادماج الفئات الضعيفم ر 
جتايبيم قطايم ر البلدان اليت تسم  للمباب والنسا  وامل اجاين العائدين واملمادين حبيازمب األ اضي 

ريااز والواول الي ا كماط مسبق لالستثما  ر ااالح األ اضي واهلياكل األساسيم الايفيم؛ و)ج(  ا
 ريتدهو  األ اضي  اتبطم مكافحم مسببات اهلجامب املمما كم البلدان األفاي يم ر

نم شبكم اً وقد ريذلت األمانم حىت اآلن ج ود -13 جبا مب لدع  املباد مب من  الل رينا  وايا
تتضمن مسؤول  كبا  ) ربا ( مكلف  إبسدا  املمو مب األ  ؤسا  الدول أو احلكومات  وهذا 

أ )أ( حتس  تنسيق مسامهات خمتلف ال طاعات التمثيل الافيت املستو  يسم  لألعضا  اا يلي
 املعنيم )البيئم، والعمالم، والضمان االجتماعي، وما األ ذلك(؛ و)ب( التفاعل مت البعثات الدريلوماسيم
املما كم ر العمليات املتعددمب األطااىل و/أو مت اجل ات املاحنم الائيسيم؛ و)ج( التفاعل ريصو مب 

 اللكبن استمبفاىل املمبا كم الافيعبم املسبتو  للبلبدان مبن  بمباشامب مت اانعي ال باا   كمبا مي
 ريياوت  ؤسا  دول وحكومات كل من ا ر اجلمعيم العامم لألم  املتحدمب وريياوت الوز ا  املما ك 

 ر أنمطم مباد مب األمن واالست اا  واالستدامم 
 جيم الالزمم لدع  احلوكمم،ر وضت األطا والواثئق االسرتاتياً وساعدت األمانمُ املباد مبَ أيض -14

 واملبادئ التوجي يم من أجل تطويا مما يت ر اطا ها، و اائط الطايق ال طايم، و طم للتنفيذ 

 التعاون الشامل لعدة قطاعات -دال 
 مع املنظمة الدولية للهجرة -1 

مت املنظمم الدوليم لل جامب ريمأن الصلم اً منظم ، تتعاون األمانم تعاووً 2014منذ عام  -15
ري  األ اضي واهلجامب من  الل مذكامب تفاه   وهتدىل هبذ  المبااكم األ زايدمب ف ب  التحبدايت 
ته خبلق  والفاص املتعل م أبوجه الرتاريط ري  التن ل البماي وتدهو  األ اضي، وال يام ر الوقت ذا

تيجيمسياسي من أجل اد اج هذ  املسائل ر جداول األ ز    عمال السياسيم العامليم  وتاُّكز اسرتا
عمل اتفاقيم مكافحم التصحا واملنظمم الدوليم لل جامب على ثالثم ،االت تعاون  ئيسيم، وهيأ 

  املستدامم التنميم( ج)و و)ب( ح وق األ ض واألمن؛)أ( التكيف مت تغ  املناخ؛ 
الدوليم لل جبامب واتفاقيبم مكافحبم التصبحا و الل السنت  املاضيت ، أحازت املنظمم  -16
حنو حت يق األهداىل احملددمب للمااكم ال ائمم ريين ما  ور ح  اعرتىل اجملتمت الدويل اً م ماً ت دم
اسألم اهلجامب النامجم عن تبدهو  األ اضبي، جبّددت اتفاقيبم مكافحبم التصبحا واملنظمبم ًا تد جيي
رتكم ريمبأن أمهيببم معاجلبم األسبباب البيئيبم اجلذ يببم لل جبامب التزام مبا ريتوجيببه  سبائل ممب الدوليبم

تصحا ًا لل جامب  وأس مت هذ  اجل ود ر أن يتضمن االتفاق العاملي من أجل اهلجامب اعرتاف ابل
  مبوتدهو  األ اضي واجلفاىل ضمن الدوافت والعوامل اهليكليم السلبيم اليت جترب الناس على مغاد

ثما  ريلداهن  األاليم  كما دعا احلوا  ري   االحتاد األو ويب وأفاي يا ريمأن اهلجامب األ زايدمب االست
ملعاجلبم األسبباب اجلذ يبم لل جبامب املاتبطبم ريتغب  املنباخ وتبدهو  األ اضبي ر احلبوا ات اإلقليميببم 

( واستنتاجات 2018املتعل م ابهلجامب، من قبيل ت ايا حتليل مسا  الاابط )تماين األول/أكتوريا 
 ( 2018كم )أديس أاباب، تماين الثاين/نوفمرب  طم عمل فاليتا املمرت 

ر تنفيبذ مبباد مب األمبن واالسبت اا  واالسبتدامم  ًا وتما ك املنظمم الدوليم لل جامب أيض -17
ومكت  املنظمم الدوليم لل جامب ر النيجا ريصدد تنفيذ املماوع التجاييب األول ر أغاديز الذي 

عاطل  عن هكتا  من األ اضي إلجي 200يتمثل ر ااالح  اد فاص عمل  ضاا  للمباب ال
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على اإلدا مب ًا الساري   وامل اجاين العائدين  ول د تل ى مخسمائم م اجا تد يب مل اري العمل وا
تظا   ن املستدامم لأل اضي  الل فرتمب اقامت   ر ماكز العبو  التاريت للمنظمم الدوليم لل جامب ر ا

   (1)سم األ الد وس املستفادمب من هذا املماوعالعودمب األ ريلداهن  األاليم  وتم  الد ا
 مع منظمة العمل الدولية -2 

ابلنظبا األ تزايبد أمهيببم توليبد فبباص عمبل  ضباا  ماتبطببم ابأل ض ر مكافحبم اهلجببامب  -18
النامجم عن التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل، أعبدت األمانبم ومنظمبم العمبل الدوليبم مبذكامب 

ج متكاملببم ازا  معاجلبم مسبائل حتببدايت البيئبم، والعمبل الالئببق، تفباه  ريمبأن تعزيببز اعتمباد هنب
  ور مذكامب التفاه ، تلتزم األمانم ومنظمم العمل الدوليم ابلتعاون ر ،االت لعاملموهجامب اليد ا

مّتفق علي ا، اا في با تلبك املتعل بم ابلسياسبات والبدعومب واالتصباالت واجنباز املمبا يت وحمبد 
تصحا ويدع  املوا د لدع  الن ج  املتكاملم الااميم األ تمجيت االستدامم، مما يس   ر وقف ال

 فاص العمل الالئق، مت الرتكيز على الاواريط مت اجتاهات اهلجامب 
مسامهات ت نيم للد اسم اليت أُعّدت ريمأن اهلجامب ًا وقّدمت منظمم العمل الدوليم أيض -19

(، وسبامهت ر اعبداد منمبو ات 13 -)م أوطلب ا مؤ ا األطبااىل  بالل دو تبه الثالثبم عمبامب 
بطم  تتضمن جوان  فاص العمل الالئق الااميم األ التصدي لدوافت اهلجامب وعدم االست اا  املات

   اضيريرتدي األ
 ا حتاد مؤ أةل املتوسط -3 

  وريغباض 13-م أ/28ريتنفيبذ امل با  ًا  اابًا أريد  االحتاد من أجل املتوسط اهتمام -20
ستنساخ مباد مب ااالح األ اضي من أجل التصدي لل جامب من الايف األ احلضا، د اسم امكانيم ا

ال تيا  د اسبات حباالت افااديبم مبن منط بم البحبا األريبيط املتوسبط ًا وظف االحتاد مستما  
الدوليم لل جبامب ريمبأن البدو  اإلجيبايب البذي ميكبن أن تؤديبه التبداري   املنظمملإلس ام ر د اسم 

مل اليت  املنفذمب اوج  االتفاقيم من أجل التصدي للتصحا/تدهو  األ اضي واجلفاىل كأحد العوا
 تسب  اهلجامب، وذلك ريغيم تعزيز أهداىل االتفاقيم 

 آلية األمؤ املناخي -٤ 
مم، األ ُدعيت اتفاقيم مكافحم التصحا، ابعتب -21 ا ها أمانم مباد مب األمن واالست اا  واالستدا

املسامهم ر آليم األمن املنا ي، وهي آليم تنسيق جتايبيم للمناخ واألمن تعمل دا ل ادا مب األم  
ئياملتحدمب للمؤون السياسيم ورينا  السالم، وتُدع  اوظفي رياومج األم  املتحدمب اإل ورياومج  منا

كّلف هذ  اهليئم املمرتكم ري  الوكاالت ا مم تزويد ،لس األمن وغ   األم  املتحدمب للبيئم  وتُ 
 من هيئات األم  املتحدمب ريت ييمات للمذاطا املنا يم عن طايق جتميت مسامهات خمتلف وكاالت

يان  عمل ااألم  املتحدمب واخلربا  اخلا جي   وسامهت اتفاقيم مكافحم التصحا ر  ري من  الل 
األ اضي واجلفاىل على اهلجامب وعدم االست اا  ر املناطق اهلمم، وت دمي آاث  التصحا وتدهو  

مسبامهات ريمبأن مبباد مب األمبن واالسببت اا  واالسبتدامم  كمبا قُبّدمت ،موعبم األدوات املتعل ببم 
ابجلفاىل ونظام استعااض األدا  وت يي  التنفيذ والت ا يا املتعل م ريوضت أهداىل حتييد أثا تدهو  

 حمتملم جلمت البياوت الالزمم لعمل اطا  ت يي  املذاطا األمنيم املنا يم  األ اضي، كمصاد 
__________ 

  ياد موجز لد اسم املنظمم الدوليم لل جامب ر مافق هذ  الوثي م  (1)
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 املصارف املتعددة األطراف وصناددق التنمية -٥ 
استجاب مصاىل التنميم األفاي ي والصندوق الدويل للتنميم الز اعيم واملصاىل األو ويب  -22

تعي  منسق ميكنه اسدا  املمو مب لالستثما  لطل   ئيسي مباد مب األمن واالست اا  واالستدامم 
يم ا ثالثريمأن توف  الدع  الت ين واملايل لتنفيذ املباد مب  وتتعاون األمانم مت املؤسسات املال ر  ل

اطا  اللجنم التوجي يم للمباد مب وكذلك على الصعيد ال طاي من أجل حتديد اجاا ات ممرتكم 
عبباطل  عبن العمببل وامل باجاين احملتملبب  تامبي األ اجيباد فبباص عمبل لمببباب املنباطق الايفيبم ال

 وامل اجاين العائدين 

 استنتاةات وتوصيات -اثلثاا  
ة  -23 لثالث ا مثة دروس عدددة أنؤ استاالصها مؤ العمل الذن اضطُلع بب منذ الدورة 

بياا عشرة ملؤمتر األطراف. وإبمنان التدابمب املتاذة قوة  ا تفاقية أن تؤدن دور  يف اا إاا
تتسب  يف اهلجرة.  التصدن للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ابعتبارها مؤ الدوافع اليت 

لتغمب  ا أن  وكما دتبني مؤ مبادرة األمؤ وا ستقرار وا ستدامة، تبدن البلدان اليت ترى كيف 
البيئي درتبط ابلتحركات السنانية استعدادها للتعجيل بتنفيذ ا تفاقية. غمب أن الوقائع تشي 

هنج سمب األمور على النحو املعتاد إزاء التنمية الردفية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية  أبن اتباع
اعتماد  بوءسي ابلفشل. ويف الواقع، سيصبح أقل فعالية يف ظل منو دأغرايف سردع. وسيتيح 

درتبط هبا مؤ  هنج ةددد ةرنء إلصالح األراضي إىل ةان  تعزدز الزراعة املستدامة وما 
 ، واب قرتان مع إمنانية الوصول إىل الطاقة املتجددة، سبل عمل واعدة.سالسل قيمة

عدؤ فدرص اا وابلنظر إىل كون معظم األشااص الذدؤ دهاةرون دقومدون بدذلحب  ثد -24
عمل أفضل، فإن وضع برامج كثيفة العمالة لغرض اإلدارة املستدامة لألراضي وإصدالح 

علدى املددى اا ومسدتدام ولندي دندون كلدحب فعدا ا النظم اإلدنولوةية دتيح إمنداتت كبدمبة. 
الدديت تتدديح فددرص العمددل عددؤ طردددق إصدددالح  ةددراءاتالطودددل، دنبغددي إعطدداء األولودددة لإ

 احلصول على األراضي وحيازهتا.اا األراضي بل تعزز أدض
قّلل إىل  -25 د وعدم أتمني حقوق األرض وحيازهتا دتسب  يف مزدد تدهور األراضي، مما 

نانيدددات التنميدددة الردفيدددة ودفددداقم انعددددام ا سدددتقرار يف املنددداطق الردفيدددة. حددد كبدددمب مدددؤ إم
واملبادرات السياسة الرامية إىل معاجلة اهلجرة بدافع اليأس مؤ املناطق الردفية املتضررة مؤ 

ترتيبددات اا األراضدي واجلفدداف سدتنون مدؤلرة للغاددة يف حددال عدّززت أدضد هورالتصدحر وتدد
فية، حيازة األرض ودّسرت حصول ا لرد ا لفئات الضعيفة، قؤ فيها النساء وشباب املناطق 
 يف املناطق الردفية واملناطق اهلشة، على األراضي.اا والالةئون واملشردون داخلي

لتوقعات  -26 ا وعلى الرغم مؤ تزادد التوسع احلضرن يف ا قتصادات الزراعية، تشمب 
عامة ودخول أشااص عددددؤ آخردؤ سوق إىل منو كبمب يف القوة العاملة الاا الدأغرافية أدض

العمل الردفية يف غضون العقود املقبلة. ويف هذا السياق، سيتعني علدى األنشدطة الردفيدة 
فرص العمل يف املطلق للمساعدة يف ضمان عدم ختلف أحد عؤ الرك .  ؤإااد عدد أكرب م

 لقدة فحسد ،ومع كلحب، سينون مؤ املهم النظدر يف العمالدة لدين مدؤ حيدت كميتهدا املط
قعرفة ما إكا كدان إبمندان فدرص العمدل اا مؤ حيت نوعيتها. ودتعلق األمر أساساا أدض بل
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املزارع  عملتوليد مداخيل تتجاوز مستوايت النفاف. وفرص ال القابلة لالستمرار داخل 
لة  املتجددة وسي وخارةها ا  أن تنون منتجة و ئقة ومتمشية مع الطموحات. والطاقة 

ئية. وتتيح وخيار مفيدا لنا ا ة  ن يف هذا السياق ألهنا ضروردة لتحردر طاقات املناطق الردفي
فددرص عمدل غددمب  ادادإمنانيدات مباشددرة أو غدمب مباشددرة إلاا الطاقدة املتجددددة الردفيدة أدضدد

 زراعية. ومؤ شأن إمنانية نشر الشبنات الصغمبة وغمبها مؤ احللول املتجددة على مستوى
دضاا سردعاا اجملتمعات احمللية نشر  أ اا توليد الطاقة النهرابئية   لألسر املعيشية فحس  بل 

 للصناعات احمللية، مثل التحودل الزراعي.
بشأن إمناتت وآفاق اا وهناك توافق واسع يف اآلراء أبن اخلطاب القامت السائد حالي -27

إةدراءات  شباب املناطق الردفية سيؤدن ابألحرى إىل احلرمان واليأس أكثر مندب إىل اختداك
ومؤ مث  حازمة. وددفع اليأس وانعدام الفرص املتصور الشباب إىل مغادرة جمتمعاهتم األصلية،

دسفران عؤ تفاقم مشنلة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف ألن أفضل الشباب وأكثرهم 
ة مؤ والدروس املستفادإىل األدلة املقدمة يف الدراسة اا ككاء دغادرون املناطق الردفية. واستناد

اجليدة، دنبغي لألطراف  مبادرة األمؤ وا ستقرار وا ستدامة، واملبادرات األخرى واملمارسات
املتضررة معاجلة تدهور األراضي وغياب فرص التنمية الردفية القائمة على  طرافاملاحنة واأل

 األراضي ابعتبارمها مؤ دوافع اهلجرة معاجلة شاملة.
يف التصددن للتصدحر اا إاابياا قوة  ا تفاقية دور  ولني تؤدن التدابمب املتاذة -28

وتددهور األراضدي واجلفداف كأحدد العوامدل الديت تسدب  اهلجدرة، أندؤ وضدع ر ددة ةددددة 
ويف دوم مؤ  للوظائف والفرص املقبلة تقوم على آمال وأحالم شباب ونساء املناطق الردفية.

 وإبمنان استعادة رأس املال ا قتصادناحمللية وسيحنموهنا.  تمعاهتماألايم، سمبث الشباب جم
وا ةتماعي والبيئي يف إطار ا تفاقية إاتحة ر دة ددنامية إاابية ةدددة تسمح للمجتمعات 

 احمللية بتحقيق ا ستقرار وا زدهار.
 ولتحقيق كلحب، قد تود األطراف وةهات معنية أخرى النظر يف ما دلي: -29

 كوسيلة لتغيمب الر دة السائدة عند اجملتمعات  تشجيع إصالح األراضي املرتددة )أ( 
فاقية منافحة  ت ا املتضررة مؤ التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وللسماح برتكيز تنفيذ 

 التصحر على الفرص واحللول اجلدددة اليت تعطي األمل للشباب؛ و
 مراةعة السياسات اإلمنائية، قا فيها سياسات استادام األراضي واملمارسات )ب( 

 الزراعية هبدف تشجيع إصالح البيئة على نطاق واسع؛ و
تقييم سبل إدماج األعمال املتعلقة ابحلصول على الطاقدة املتجدددة مثدل  )ج( 

الطاقة الشمسية والطاقة الرحيية، سواء مؤ داخل الشبنة أو مؤ خارةها، وخلق أوةب آتزر 
 ردفية؛ ومع هذه األعمال، لتشجيع إصالح األراضي وإقامة مشاردع 

تشجيع تطودر املؤسسات الصغمبة واملتوسطة يف املناطق الردفية مؤ خالل  )د( 
إنشاء سالسل قيمدة للمنتجدات احملليدة، واحلدد مدؤ اخلسدائر الزراعيدة قبدل احلصداد وبعدده، 

 وا ستثمار يف صناعات ردفية نظيفة؛ و
ى، مع تشجيع استثمارات القطاع اخلاص ودراسة سبل إعداد دارسة ةدو  )هب( 

 إاتحة متودل عمومي للحد مؤ خماطر بعض ا ستثمارات؛ و
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ا نضددمام إىل مبددادرة األمددؤ وا سددتقرار وا سددتدامة ودعمهددا يف أفردقيددا  )و( 
واستنساخ منوكةها يف مناطق أخرى مؤ أةل اإلسهام يف خلق فرص عمل للفئات الضعيفة يف 

 وتيسمب الوصول إىل األراضي وحيازهتا؛ واملناطق الردفية عؤ طردق إصالح األراضي املتدهورة 
 تنظيم مؤمتر بشأن التصحر واهلجرة ملتابعة توصيات مؤمتر أملمباي الثاين هبدف )ز( 

 ا نتقال مؤ السياسات إىل العمل.
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 املرفق

مدددوةز لدراسدددة املنظمدددة الدوليدددة للهجدددرة بشدددأن الددددور اإلادددال الدددذن   
 تفاقيددة مددؤ أةددل التصدددن أن تؤددددب التدددابمب املتاددذة قوةدد  ا أنددؤ

 للتصحر/تدهور األراضي واجلفاف كأحد العوامل اليت تسب  اهلجرة
هتبدىل اتفاقيبم األمب  املتحبدمب ملكافحبم التصبحا األ حتسب  الظباوىل املعيمبيم لسبكان  -1

األ اضي اجلافم من  الل احلفاظ على انتاجيم األ اضي والرتريم واستعادهتا والتذفيف من آاث  
، هتدىل األطااىل 2030-2018كيف مع ا  ور اطا  األهداىل االسرتاتيجيم للفرتمب اجلفاىل والت

مكافحم التصحا األ حتس  هذ  الظاوىل املعيميم ريغاض احلد ريد جم كب مب من اهلجامب  مر اتفاقي
عّد  ت النامجم عن التصحا وتدهو  األ اضي  ور هذا السياق، طُل  األ املنظمم الدوليم لل جامب أن 

تداري  ريمااكم م  املتذذمبت مع د استك وُت للبيئم، الد اسم املتعل م ريب "الدو  الذي ميكن أن تؤديه ال
عوامل اليت تسب   لتنفيذ االتفاقيم من أجل التصدي للتصحا/تدهو  األ اضي واجلفاىل كأحد ال

 توجد ري  اهلجامب"  ويستعاض اجلز  األول من الت ايا األدلم على أوجه الرتاريط املع دمب واملتبادلم اليت
األدلم  تعااضاهلجامب، من ج م، والتصحا/تدهو  األ اضي واجلفاىل، من ج م أ ا   ويكمف اس

املتاحم التع يدات اليت ت وم علي ا التحاكات السكانيم ر سياق التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل، 
وامنا ابألساس  ويب  أن آاث ها ونتائج ا اخلاام ال تتوقف على التعاض اجلغاار للمذاطا ف ط،

بيئيم  منعلى أوجه الضعف ال ائمم  وحىت وسط السكان احمللي  املتضا ين اً أيض ال ت ديدات  ال
االقتصادي  - نفس ا تتوقف حالم ضعف األشذاص وامكانيم هجاهت  على وضع   االجتماعي

، وعلبى و/أو عن طايق اهلجامب(ًا )ألن الذين ميلكون موا د أوليم أكرب يستطيعون التكيف حملي
وادا مب  البيئمعن سياسات اهلجامب و   صائص   الدميغاافيم )السن، ونوع اجلنس، وما األ ذلك(، فضالً 

املوا د ال ائمم  وعلى الاغ  من أن اهلجامب شكلت على الدوام اسرتاتيجيم تكيف حيويم ر مواج م 
فاق   التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل، فإن التحاكات السكانيم النامجم عن اليأس ت قد تساه  ر 

امل   ف ط جتن  اهلجامب  منمواطن الضعف االجتماعيم واالقتصاديم والبيئيم  ور هذا السياق، ليس 
تعزيز قد ات تكيف اً النامجم عن اليأس من  الل التصدي ألسباهبا اجلذ يم فحس ، وامنا أيض ري

 السكان ملكافحم التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل 
لألدلم على املما سات اجليدمب والد وس املستفادمب ر اً ويتضمن اجلز  الثاين من الد اسم جتميع -2

مجيت أحنا  العاُت سوا  فيما يتعلق اكافحم التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل كأحد عوامل اهلجامب 
املسامهات  دميت النامجم عن اليأس، أو ريتعزيز قد ات التكيف  ولل يام ريذلك، ف و يستند األ دعومب ل

أطل ت ا اتفاقيم مكافحم التصحا واأل استعااض لألدلم املنمو مب  وإبمكان اعادمب أتهيل األ اضي 
الت ليل األ حد كب  من اهلجامب النامجم عن اليأس، كما إبمكان اهلجامب الكاميم والتكيفيم أن تساه  ر 

اإلدا مب املستدامم لأل اضي  اتيجياتسرت اعادمب أتهيل األ اضي  ويبّ  استعااض ألفضل املما سات أن ا
من اً شديداً وااالح األ اضي اليت ميكن أن تساعد ر التصدي لل جامب النامجم عن اليأس تتباين تباين

 تت اس  اخلصائص التاليمأ )أ( محايت ا وااالح ااً منط م األ أ ا ، لكن االسرتاتيجيات األكثا جناح
هنج تما كيم؛ و)ب( توف ها سبل عيش وفاص عمل غزيامب  ىلالنظ  اإليكولوجيم اهلمم ابالعتماد ع

وكاميم؛ و)ج( معاجلت ا أوجه الضعف وعدم املساوامب ال ائمم ابلفعل  والتد الت األقد  على حت يق 
هذ  األهداىل ريصو مب متزامنم هي تلك اليت تسعى األ أتم  ح وق األ ض واحلصول على املوا د 

فئات األكثا  ،اً الطبيعيم لصاحل أشد الفئات ضعف وتلك اليت تااعي الفوا ق ري  اجلنس  و كن ال
وتلك اليت تدع  املعا ىل احملليم، وتلك اليت تساعد على تعزيز ال د ات املؤسسيم احملليم   اً،هتميم
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وتب  األمثلم أن امكانيات تكيف اهلجامب ر سياق التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل تتعزز عندماأ 
على حنو آمن ومنظ  ونظامي؛ و)ب( تكون مناطق امل صد جاهزمب الست بال تدف ات )أ( تت  اهلجامب 

اضافيم من السكان امل اجاين مت ضمان أن يستفيد امل اجاون من فاص عمل كامي ومن تداري  محايم 
ريلد  اجتماعيم وادماج مالئمم؛ و)ج( يتل ى امل اجاون الدع  العتماد اإلدا مب املستدامم لأل اضي ر 

 )د( تُعزَّز الصلم ري  امل اجاين واملتذلف  عن الاك  وحيافظ علي ا من  الل التحويالتو ؛ م صده
 املاليم واالستثما ات االجتماعيم االقتصاديم ر مناطق األال 

فيذ  -3 ن ت وأما اجلز  الثالث من الت ايا ف كز على توايات السياسم العامم املتعل م أبفضل سبل 
اآلاث  العكسيم للتصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل على اهلجامب والعكس االتفاقيم من أجل منت 

من  كونابلعكس، ومعاجلت ا والت ليل من ا األ أدىن حد  وعلى الصعيد الدويل واحلكومي الدويل، سي
بيئم والز اعم  ال الضاو ي تعزيز التعاون فيما ري  املنظمات احلكوميم الدوليم الائيسيم املكلفم حبمايم 

مب والعمالم  ور هذا الصدد، تواي الد اسم اواالم وتعزيز التعاون ري  اتفاقيم مكافحم التصحا واهلجا 
نفيذ املمرتك  وال  جامب،واالتفاقيم اإلطا يم ريمأن تغّ  املناخ واملنظمم الدوليم لل ت علق ابل سيما فيما يت

  وابلنظا األ الطاريت املل  لالتفاق العاملي من أجل اهلجامب، واتفاقيم مكافحم التصحا، واتفاق اب يس
نسا   ي ا ال لضاو مب تعزيز ح وق األ ض واحلصول على املوا د الطبيعيم ابلنسبم للفئات الضعيفم ان ف

فاقيم مكافحم  اً،واملمادون دا لي جئونوشباب املناطق الايفيم والال تواي الد اسم ابلتعاون ري  ات
يذ املبادئ التوجي يم الطوعيم لإلدا مب املسؤولم حليازمب التصحا ومنظمم األغذيم والز اعم من أجل دع  تنف

األ اضي اليت تعترب ضاو يم ر هذا الصدد  وعالومب على ذلك، ومن أجل ضمان أن تكون اعتبا ات 
املساوامب اجلنسانيم واالجتماعيم ر ال  تداري  احلد من أوجه الضعف اليت حتّول املذاطا األ كوا ث، 

تفاقيم مكافحم التصحا ومنظمم العمل الدوليم وهيئم األم  املتحدمب للماأمب  ينبغي دع  التعاون ري  ا
واجلفاىل  يوعلى الصعيد اإلقليمي، وابلنظا األ أن معظ  اهلجامب ر سياق التصحا وتدهو  األ اض

تكون اما دا ليم أو أقاليميم، ينبغي أن تدع  اتفاقيم مكافحم التصحا املباد ات األقاليميم وتدع  
الثنائي ري  البلدان من  الل توسيت نطاق املباد ات احلكوميم ال ائمم مثل مباد مب األمن  التعاون

األ اضي املتدهو مب وتيس   حواالست اا  واالستدامم اليت هتدىل األ اجياد فاص العمل من  الل ااال
ريط مت م احلصول على األ اضي وحيازهتا ر البلدان واملناطق األ ا ، فضالً  باد ات عن اقامم  وا

اقليميم أ ا  مثل مسا  الاابط، واجلماعم االقتصاديم لدول غاب أفاي يا واهليئم احلكوميم الدوليم 
من سبل العيش ر اً م مّ اً يمّكل جز  الاعياملعنيم ابلتنميم  وعالومب على ذلك، وابلنظا األ أن 

هلجامب املاشيم املومسيم اليت  املناطق اجلافم، فإنه ميكن توسيت نطاق تداري  من قبيل الم ادمب الدوليم
أطل ت ا اجلماعم االقتصاديم لدول غاب أفاي يا لتممل مناطق أ ا  مثل ال ان األفاي ي  وعلى 

وزا ات البيئم والز اعم والعمل فيما ريين ا على حنو شامل  تعاونأن تاً الصعيد الوطين، من الضاو ي حتم
عند تنفيذ السياسات اليت تؤثا على أي من هذ  ال طاعات الثالثم ولتجن  أي مفاضالت حمتملم 

اسألم اجياد اً كب  اً  فيما ريين ا  ور هذا الصدد، ال ريد من أن تاتبط السياسات البيئيم والز اعيم ا تباط
والعكس ابلعكس  وعالومب على ذلك، ومن أجل استغالل قد مب اهلجامب على  كاميفاص العمل ال

تزويد  عمالم  التكيف ر سياق التصحا وتدهو  األ اضي واجلفاىل، يتع  على سياسات هجامب ال
عن  امل اجاين اا حيتاجونه لزايدمب قد اهت  اإلنسانيم واالجتماعيم واالقتصاديم األ أقصى حد، فضالً 

ي ا  وفيما تمعاتاجملضمان أن تكون  تعلق  األاليم أماكن آمنم ميكن للم اجاين االستثما  ف ي
ابلبحوث واألدلم، ال ريد من تعزيز مجت ونما املعا ىل ريمأن الاواريط ري  التصحا وتدهو  األ اضي 
عزيز  واجلفاىل، من ج م، واهلجامب، من ج م أ ا ، من  الل تمجيت البحوث الطوليم وامل ا نم، وت

أاحاب مصلحم متعددين ر وضت هنج املعافم، واشااك دوائا البحث احملليم ر مجيت  كاوتيس  اشرت 
 مااحل البحث والتنفيذ، وتمجيت املزيد من تبادل املعا ىل ريمأن أفضل املما سات 

    


