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 معلومات أساسية -أولا  

و أن اإلفال ا سارتا ييي املساتقبلي ل   اقيا ،   اات ماؤة   13-   /7 مق لهمبوجا  -1
األفااا ا  علًماااا نيوطاااوت التوجي يااا  الطوعيااا  و اااأن احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  األلاضاااي ومصاااايد 

(VGGT)ألمسااااا وال اااانيو يف ساااياق األمااان ال ااالائي الاااوف  ا
، الااالض وضاااتتة منامااا  األمااام (1)

املت اااااد  لألوليااااا  والزلاعااااا  )ال ااااااو(، واعرتفااااات مبسااااااإلت ا احملتملااااا  يف التن يااااال ال تاااااال ل فاااااال 
(. عاا و  علااد ذلاا ، 2030-2018ا ساارتا ييي    اقياا  األماام املت ااد  ملااف اا  التصاا   )

(LDN)علاااااد اإلفاااااال امل ااااااهيمي التلماااااي لت يياااااد   ااااا   ااااادهول األلاضاااااي ةااااات املوافقااااا  
، يف (2)

، " وصي نيعتماد اوطاوت التوجي يا  الطوعيا  و اأن احلوكما  املساؤول  حليااز  13-   /18 املق ل
األلاضي ومصايد األمساا وال اانيو يف ساياق األمان ال الائي الاوف ، الا   اوف  الشااداو عمليا  

الاا   ااول كي ياا   اياا   قااوق مسااتخدمي األلاضااي احمللياات، راصاا  هااؤ ء األفاا اد وا تمتاااو 
 ن يدافع عن ا يف صنع الق الاو املتتلق  نيستخدا  األلاضي".يوجد م  

، وتنااوان "م ااالك  مناماااو ا تمااع املاادل واشاا اك ا يف ICCD/COP(13)/15يف الو يقاا   -2
اجتماعاو وعملياو ا  اقي  األمم املت د  ملااف   التصا  "، سالط ف ياا مناما  ا تماع املادل 

 يياد  ن ط  ا  اقي  األمام املت اد  ملااف ا  التصا  ، ويفالضوء علد ادلاج  قوق األلاضي يف  
األفااااا ا  اظ الناااااا  يف  13-   /5  ااااا   ااااادهول األلاضاااااي علاااااد وجاااااة الت دياااااد. ودعاااااا املقااااا ل 
 التوصياو املقدم  من ا تمع املدل يف الو يق  امللكول   ع ه.

( اعاااا ن COP13اعتمااااد الااااوزلاء امل ااااالكون يف الاااادول  البالباااا  ع اااا   ملااااؤة  األفاااا ا  ) -3
 ولدوس الااالض ااااا األفااا ا  علاااد زايد  ج ودهاااا لت قياااا  يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي. يقااا  

"أبإليااا  )...( املؤسسااااو، )...( والسياسااااو واحلاااوافز،  13-   /27اإلعااا ن الاااوالد يف املقااا ل 
)...(  (SLM)و سن اإلدال  وسياد  القانون لت ست ادال  األلاضي لا دال  املساتدام  لأللاضاي 

و  ااييع البلاادان علااد اياا ء ا عتبااال الواجااا لن اا  و تزيااز و ن ياال اوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  
و اااأن اوطاااوت التوجي يااا  الطوعيااا  و اااأن احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  األلاضاااي ومصاااايد األمسااااا 

دض هباا وال انيو يف سياق األمن ال لائي الوف ". ويترت  اع ن  ولدوس  يًضا نيلدعو  ال  ينا
يف ذلا   تزياز  ا تمع املدل لت ست الوصول اظ األلاضي والسيط   علي ا واإلش ا  علي ا، مباا

سااايما ال قااا اء والضااات اء،  ضااامان احليااااز ، والوصاااول و قاااوق املساااتخدمت للنسااااء وال جاااال،  
 وكلل  ال توب األصلي  وا تمتاو احمللي ، كتنص   اسم يف التنمي  املستدام .

"ال وائااد املاتسااب  ماان وناااء و تزيااز قاادلاو النساااء وال تياااو،  13-   /30كااد املقاا ل يؤ  -4
وقادلانن ووعااي ن لتتزيااز م ااالكت ن علااد اييااع املسااتوايو، ومتاجلاا   قااوق املاا    والوصااول، ماان 
ايلاااا   مااااول، اظ املااااوالد ا قتصااااادي  والطبيتياااا ، وملاياااا  األلاضااااي والساااايط   علي ااااا، واألشاااااال 

__________ 

 قاا  و الليناا  راا ل الاادول  اواصاا  البامناا  والب  اات اوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا  املسااؤول  حلياااز   (1)
(. ومت وضاااات ا مااااان رااااا ل VGGTاأللاضااااي ومصاااااايد األمساااااا وال اااااانيو يف سااااياق األمااااان ال اااالائي الاااااوف  )

لت التديد من امل اولاو اإلقليمي  و لواع م ااولاو للميتماع م اوضاو   الكي  موست  ومتتدد  األف ا ، مش
املااادل. وةباااا اوطاااوت التوجي يااا  الطوعيااا  و اااأن احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  األلاضاااي ااياًعاااا عامليًاااا علاااد مبااااد  
احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  األلض. ونيإلضااااف  اظ مبااااد  ا سااااتبمال املساااؤول يف  نامااا  الزلاعااا  وال ااالاء، ف ااااي 

   اا مدون  السلوا الدولي  إلدال   ياز  األلاضي.

 .ICCD/COP(13)/CST/2الو يق   (2)
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لتقالاو ال  قد   يع علد  ن يل ا   اقي  وط يق   كب  فتالي  وك اء  و تزز  وجاة األر ى من ا
 التآزل وال  اكاو مع  ص اب املصل   اآلر ين".

، فلبااات األفااا ا  مااان هيةااا  الت اعاااا وااات التلاااو  والسياسااااو 13-   /18املقااا ل يف  -5
(SPIقاادي دليااا قااائم علااد التلاام  ااول املساااإل  احملتملاا  لت ييااد  )  اا   اادهول األلاضااي يف  تزيااز  

ال فاهيااا  وسااابا املتي ااا  وكااالل  الاااا و  البيةيااا  لألشاااخا/ املتضااا لين مااان التصااا   /  ااادهول 
األلاضي واجل ا . واستناًدا اظ ريالاو ا ستياو  القائم  علد األلاضي،  وجد  اج  اظ هلا 

و احلاومياا  واملؤسساااو الاادليا لتصااميم السياساااو و ن ياالها، وللم اااليع الاا   ن االها املنامااا
اإلمنائيااا  األرااا ى والقطااااث اواااا/ امل ااارتا يف م  لااا  التن يااال الااا   تباااع اعاااداد هاااد   يياااد   ااا  

، 3-15( اهلااااد  SDG اااادهول األلاضااااي لاااادفع التقااااد  مااااو  قيااااا هااااد  التنمياااا  املسااااتدام  )
تيات هيةاا  الت اعااا هالا الصاادد،  ن و تاايم ال وائااد املتتادد  و قليااا اآلاثل اوالجيا  الساالبي . ويف

 اااول "ان ااااء ويةااا  م ئمااا  لت يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي  (3)وااات التلاااو  والسياسااااو ولقااا   قنيااا 
ي ااإ اظ  ن  ييااد   اا   اادهول  ومساااإلت ا احملتملاا  يف  تزيااز ال فاهياا  وساابا املتي اا  والبيةاا "،  ااا
 األلاضي يف كبإ من احلا و سيتطلا  ست ادال  األلاضي.

 استعراض العالقة بني حيازة األراضي وتدهور األراضي -اثنياا  

 حملة موجزة عن أنواع حيازة األراضي -ألف 

هاله دلجا  ممات من لل  األلض، وَمن ااا لاة اساتخدا  األلاضاي واملاوالد الطبيتيا ، و  -6
 . و ناتج الت او و وات فتلاف(4)و ااا كباإ علاد الط يقا  الا   ادال هباا األلاضاييؤ  وا احلقوق 

 شاال اإلدال  التام  واواص  وا تمتي  عن الت اإاو ا جتماعيا  والسياساي  األوساع الا   ااون 
يف ال الاااا رالجااا  عااان سااايط   األشاااخا/ الااالين يتي اااون يف  ض مااااان. و تلاااف امللايااا  عااان 

ا ت اظ ااا نيحلاا يف ال اااء احلقااوق  احليااز  يف  ن متااام الادول يف  اياا  املطااا  ةلا  األلض ويف
 كبااا   إليااا  مااان  -األلض وشااا ل ا مبوجب اااا   يااااز ال ااا وت الااا  ياااتم  -  ديااا . و تتااارب احليااااز  ال

امللايا . و اوف  احليااز  الواضا   واملضامون  والوصاول اظ األلاضاي واملاوالد الطبيتيا  األرا ى )مبااا 
األشاااايال واملياااااه( األساااااس الاااا ز  ل شاااا ا  فويااااا األجااااا، فضااااً  عاااان اآللياااااو للتوفيااااا واااات 

 طالباو املتنافس  ال  يقدم ا فتلف املستخدمت ودموعاو املصاحل.امل

وينماااا  وجاااد دموعااا  واسااات  مااان  ناااواث احليااااز  الااا  لاااان  صاااني  ا وطااا ق فتل ااا ، فااا ن  -7
ا دى الطا ق األكبا  فائاد  هاي التميياز وات احليااز  القانونيا  )املت وفا   يًضاا نيسام احليااز  ال مسيا  

األصاالي   وااإ املاتوواا   و از  الت فياا  )املت وفاا   يًضااا نيساام احلياااز  وااإ ال مسياا   واملاتوواا ( واحلياا  و
التقليديااا (. وهااالا التميياااز م ياااد ألن ا رت فااااو وااات هااالين الناااوعت األساسااايت، والت اعاااا   و

وين مااا لااان  ن ياااون مصاادلًا للنزاعاااو واحلياااز  وااإ اآلمناا  و اات الناازاث املساال . واتااا ضاامان 
از   إلي   ساسي  عرب اييع األنواث، مع ا ت ل نوث احلياز   إلي   قاا مان دلجا  الضامان الا  احلي

__________ 

 .ICCD/COP(14)/CST/2الو يق   (3)

 (.UNCCD(    اقي  األمم املت د  ملااف   التص   )GLO وقتاو األلاضي التاملي  ) (4)
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ملياال شاخص علاد األلاضاي الا   تاال مان  1.5يتم مواج ت ا. ويتد هلا م ًماا وسابا اعتمااد 
 .(5)التدهول، وهم يف ال الا من ص ال املزالعت اللين ي الكون والًبا يف  شاال احلياز  الت في 

ضمن فة  احلياز  القانونيا ،  تتارب امللايا  اواصا  نوًعاا مان  ناواث احليااز  ال اائت ،  ياا  -8
 ااوف  الدولاا  املؤسساااو واإلن اااذ لاادعم احليااازاو اواصاا ، وينمااا ااات   الطاا   اوااا/ نيحلااا يف 
ي ا سااتخدا  )مااع وتااو القيااود( ونقااا ملاياا  األلاضااي . ولبااا  اادوين احلقااوق يف القااانون ال مساا

املو ا وم الك  الدول  يف احل اظ علد هله احلقوق جزًءا متاامً  من هله الانام. ويتضامن ناوث 
آرااا  مااان احليااااز  القانونيااا  " يااااز  الدولااا "  ياااا  ااات   الدولااا   مياااع احلقاااوق يف األلاضاااي   
  صصااا ا لألفااا اد واجلماعااااو واملؤسسااااو. و ؤكاااد الدولااا  والبًاااا يف هااالا الناااوث مااان احليااااز   ن
األلض يتم  يازنا وادالنا يف علد سبيا ا ستةمان نيلنياو  عن الساان. و وجد يف هاله الانام 
شااالياو كبااإ  ماان القااوانت والتو يقاااو واإلجاا اءاوج لااان لمبااا يوجااد التباااس كبااإ ووضااع وااإ 

 يتتلا مبن لتل  احلقوق الدقيق  واظ مت. لمسي فيما

ي،  تتااارب األلض  لوكااا  عااااد  للميتمتااااو األصااالي  ضااامن فةااا  احليااااز  الت فيااا  لأللاضااا -9
القبيلااا .  ا تمااع  و ا موعاا   و احمللياا  و اادال وفقاااً لتادانااا. و تتاارب امللايااا  منوفاا  نيلتائلاا   و  و

شيوخ القبائا. و اون  يتم  صيص األلاضي من قبا السلطاو الت في  مبا الزعماء  و ووالًبا ما
 ساااا املوقاااع وم نااا  ومتدارلااا  يف كباااإ مااان األ ياااان، و  اااما   قاااوق األلاضاااي الت فيااا   ااادد 

 .(6)آلياو لتسوي  املنازعاو و قوق ف دي  واياعي   ستخدا  موالد األلاضي احمللي 

 حملة عامة عن الروابط السببية بني ضمان احليازة وتدهور األراضي -ابء 

األلاضااااي ماااان راااا ل  وجااااد الت قاااا  السااااببي  ال ئيسااااي  واااات  قااااوق األلاضااااي و اااادهول  -10
ال ااوا  األشاال والادلجاو املختل ا  لاي يا   يااز  األلض و ااا مضامون مان قباا املالا   و

املسااتخد . ووينماا  تمااا دموعا  متنوعاا  ماان املت اإاو علااد دفاع مااوالد األلاضااي  املساتأج   و  و
ماان لتلاااون  التاادهول، فاا ن مساااإل  ضاامان احلياااز  يف قاادل  اإلدال  املسااتدام   و مااو احل اا   و

األلاضي و اا آمن و  يازهم علاد ا ساتبمال يف  السااو احل ااظ علاد املاوالد هباد  الوصاول 
وجاة   لاضاي م وادوناظ الص   واإلنتاجي  علاد املادى الطوياا، دون راو  مان ا ساتي ء علاد 

للااون األلاضاي و ااا آمان يف  يتسابا األشاخا/ الالين   التتدض علي اا. ووالبًاا ماا  ا  و
 دهول األلاضي أل م خي ون ا ستي ء علد  لاضي م، ونيلتايل ااولون ا سات اد  قادل اإلمااان 

 يف  لاضي م.ل ستبمال  يوجد لدي م  افز هم و اا واض   من األلض علد املدى القصإ و 

 يتتمد "ضمان احلياز " علد عد   سةل  م م : -11

عن ااا" ضااد اييااع املطااالبت اآلراا ين هااا مطالباا  ال اا د نيأللض "لااان الاادفاث  ) ( 
  ق يًبا؟

هااا ااارت  ا تمااع التااا  )ماان احمللااي اظ الااوف ( مطالباا  ال اا د وي اهااا واضاا    )ب( 
 وش عي ؟

__________ 

(5) <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-06-17/secretary-generals-message-world-

day-combat-desertification>. 

 (.UNCCD(    اقي  األمم املت د  ملااف   التص   )GLOقتاو األلاضي التاملي  ) و  (6)

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-06-17/secretary-generals-message-world-day-combat-desertification
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-06-17/secretary-generals-message-world-day-combat-desertification
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هااا  وجااد قاادل  علااد الوصااول اظ املؤسساااو ال اا عي  والتملياا  واسااتخدام ا  )ج( 
 ، اإلقليمي ، الوفني (؟للدفاث عن املطالباو و ا النزاعاو علد فتلف املستوايو )الق ي 

 باااااو اإلشاااا ال وامللاياااا  الاااا  ي اهااااا اهااااا  وجااااد اماانياااا  للوصااااول اظ  دلاااا  و  )د( 
 القانون واملؤسساو وا تمع كاا ش عي ؟

سات دد الط يقا  الاا   اتم اإلجاواا  هباا عاان هاله األسااةل  يف  ض ويةا  متيناا  دلجا  ضاامان  -12
قانونياا   ع فياا   و -ا احلياااز  الاا   تمااا في ااا احلياااز  الاا  يااتم مواج ت ااا، و ااو النااا  عاان شااا

واإ مضامون " وصا ام ، لاان وادً  مان  يتما هلا الضمان يف  الا  "مضامون   و فتلط . و   و
سلسل  متصال  مان واإ املضامون اظ املضامون، ماع  سااس متوساط كباإ  علد فولذل ، يوجد 

ن مالا  األلض الالض يتمتاع حبيااز  حبيا  وجد دائًما دلجاو مت او   من ضامان احليااز . ويااو 
مضاامون   كباا  اسااتتداًدا وقاادل  علااد ا سااتبمال يف  لضااة لضاامان اإلنتاجياا  علااد املاادى الطويااا. 

اقتصااداًيج واساتخدا  الساياج وونااء  و  ما هله ا ستبمالاو: زلاعا  األشايال امل ياد  زلاعيًاا  و
 املياااه والتآكااا و اياا  الرتواا ج املاادلجاو ورنااادق الاا ض والصاا   ووإهااا ماان مياازاو الاات ام يف

واسااتخدا   قنياااو احل اااظ علااد الرتواا  و تزيااز الرتواا ، مبااا اسااتخداماو األلض التناووياا  والا اا  
األلض، املصمم  للساما  للزلاعا  وال عاي وال اانيو واملنااظ  الطبيتيا  األرا ى نيكتسااب )اعااد  

ان يف البقااا  أبن البيةااا  اإلنتااااجي هاااله احلالااا ، يامااان الضااام اكتسااااب( وظائ  اااا اإلنتاجيااا . ويف
التتاادض علي ااا ماان قبااا اآلراا ين. مبتاا   يااتم ا سااتي ء علي ااا  و اواضااع لساايط   ال ااخص لاان

آر ،  وجد  قا  يف  ن مالا  األلض سايتمان مان التمتاع و وائاد اساتبمالا ة علاد املادى الطوياا 
ايد  الصاا   واإلنتاجياا  يف نااام ونقل ااا اظ اجليااا التااايل. و ااؤدض هااله ا سااتبمالاو نيلتااايل اظ ز 

يؤدض وتد ذل  اظ زايد  األمن ال الائي وسابا  اإلنتاج الزلاعي والطبيتي علد املدى الطويا،  ا
 التيش، واظ   اكم الب و  يف الن اي .

يتسااابا يف  ااادهول  لاااان هاااله الااا واوط لاااان  يًضاااا  ن  تماااا يف ا  ااااه املتااااكس،  اااا -13
احل اااااظ علااااد  و اااا ضاسااااتبمالاو   ن ياااالاملاااانخ و  األلاضااااي. ولنااااع ضاااامان احلياااااز  القليااااا  و

وا لاايس متأكااًدا ماان  نااة سااياون قااادلًا علااد ا ساات اد  ماان عائااد ا سااتبمال ااأللاضااي ألن ال اا
ل الوقت. وودً  من ذل ، ادث التاس. يتترب ا ساتخدا  امل ا ت ملاوالد اللض سيتم  قيقة مب و 

األلاضااي ماان راا ل األساااليا ا ساات  لي  شااائًتا واات احلياااز  وااإ املضاامون  يف  اولاا  لل صااول 
علااد  كاارب اساات اد   اناا  ماان األلاضااي علااد املاادى القصااإ. ويااؤدض التاادهول النااا ج عاان ذلاا  

يااااا  اظ ازالااااا   لاضا اضاااااافي  واسااااات  هلا لتلبيااااا  ا  تياجااااااو ال لائيااااا  واخن ااااااض اإلنتاجيااااا  الزلاع
 يؤدض اظ  لاضا هام ي . األساسي  ووإها من ا تياجاو األس  املتي ي ، ووالًبا ما

 اااتم  لاااان  ن  اااؤدض الت ياااإاو يف  مااان  يااااز  األلاضاااي اظ نتاااائج واااإ مقصاااود  اذا م -14
او التماينيا  األوساع يف الوقات ن ساة. علاد سابيا املباال، متاجل  اجلوانا األر ى لبية  السياسا

ماان املمااان  ن يااؤدض ماان   قااوق احلياااز  دون   يااز اإلشاا ا  اجليااد علااد األلاضااي يف الوقاات 
ن ساااة اظ وياااع األلاضاااي ناااا ًا ألن التاااااليف األوليااا  لااا دال  املساااتدام  لأللاضاااي م   تااا  لل ايااا ، 

  صول األلاضي ريالًا متقوً  اقتصاداًي. جيتا املااسا قصإ  األجا من ويع  ا

 ياااااز   عااااد  ضاااامان التااااا  اوااااا/ نيلت قاااا  واااات ساااايناليوهاااالا ال وجااااد ارت فاااااو يف  -15
 كباااا  ماااان  لاضااااي، وااااادث ذلاااا  عاااااد  وساااابا فبيتاااا  عنصاااا  وا ااااد  واأل اااادهول  و األلاضااااي

ل اظ املؤسساااو املاااوانو الاا    اااا انتاادا  ضاامان احلياااز . علااد ساابيا املبااال، وساابا ا فتقااا
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 اإ القاادل  علاد  اا النزاعااو و ااا سا يع وعاادل ال تما وط يق  جياد   املؤسساو ال     و
والاادفاث عاان احلقااوق، قااد يليااأ ال اااولون اظ فاا ق متيناا  لتأكيااد والاادفاث عاان املطالباااو، الاا  

 وهااو للمطالباا ": ااؤدض لواام فتاليت ااا اظ  اادهول األلاضااي. ويتااد املبااال األكباا   إلياا  هااو "اإلزالاا  
علااد والاالض ينت اا  ازالاا  ال ااانيو ولااا  دلاا  واضاا   وم ئياا  للمطالباا  واازايد  ضاامان  ياااز  ال اا د 

كأ اد  شااال املطالبا  نيأللض علاد  نت   هله الط يق   نطاق واسع يف  ماء فتل   من التام. و 
"الزلاعا  الدفاعيا " يسمد  و اا مالل اي . وقد لو ات ا اهاو  ا ل    فتال انطاق واسع أل 

يف املواقااف واااإ املضااامون  لل يااااز . و ااادث الزلاعااا  الدفاعيااا  لااايس إلنتااااج ال ااالاء، لاااان لتقااادي 
اشااااااااال  ل راااااااا ين أبن األلض م اااااااا ول . وماااااااان  جاااااااازاء الزلاعاااااااا  الدفاعياااااااا  زلاعاااااااا  األلض كااااااااا 

 واستنزا  الرتو  يف الن اي . عا 

جاااا    ااااا وااااإ منتياااا  ةاًمااااا، م يااااول   اااااون األلاضااااي املتاااادهول  لل اياااا  لدل  عاااااد  مااااا -16
يتتلاا مب ااكا  قاوق   كبا   تقياًدا فيمااونيلتاايل هاي  توض نيلتايل علاد شااولت واضا ت،  و 

األلض، علااد األقااا. ور فًااا لأللاضااي الاا  يااتم اسااتخدام ا  اليًااا و اااا واضاا ،  يااا يوجااد 
والاا   باادو م يااول   كباا  ااثل  املسااتخد ، فاا ن الوضااع مااع األلاضااي املتاادهول  لل اياا   املالاا   و

للياادل. وةيااا األن ااط  ألن  اااون وااإ مسااتدام  لدلجاا  القضاااء فتليًااا علااد النمااو النبااا  و ض 
اساااتخدا  مبمااا . وةباااا هاااله املناااافا متضااال  كباااإ  مااان  ياااا  قاااوق األلاضااايج لاااان سياسااا  

 التاادهول الساا يع األلض األوسااع واسااتخدا  األلاضااي والابافاا  السااااني  وال قاا   ساا م دتمتاا  يف
واملزياااد مااان اهليااا ان. ويسااالط هااالا الضاااوء علاااد  إليااا  وجاااود ويةااا  موا يااا  مناساااب   تيااااوز ضااامان 

 احلياز .

 اآلاثر اإلجيابية لضمان احليازة -جيم 

كااان الب اا  دائًمااا علااد ع قاا  و يقاا  مااع األلض، وكاناات املسااتوفناو  زيااد و ن صاا ،  -17
الت اعا وت ادال  املوالد الطبيتي  والا و  املناري . ويزيد  و ا   و ت ي، وي جع ذل  جزئًيا اظ

 نيلط ق التالي : علد التايف الساان والنام اإلياولوجي قدل  ضمان  ياز  األلاضي من 

 املياه -1 

 اااا  بط اإلدال  املسااااتدام  ملااااوالد املياااااه ال بافًااااا و يًقااااا وضاااامان  ياااااز  األلاضااااي وطاااا يقتت  -18
الاو واإلنتاجياااا  الزلاعياااا . وألن األلض  تاااااج اظ املياااااه لتاااااون منتياااا ، ا سااااتبم - ساساااايتت 

يت دد مستوى ا ستبمال يف ادال  املياه والبني  الت تيا  ذاو الصال  )علاد مساتوايو فتل ا ( مان 
راااا ل ضاااامان احلياااااز . و اااا  بط ا سااااتبمالاو، مبااااا قنااااواو الاااا ض والبااااوانيو و سااااوي  احلقااااول، 

دود واساتبمالاو مااف ا  التآكااا وهياكاا  صااد امليااه، ال بافًاا مباشاا ًا نيإلضااف  اظ ان ااء السا
 وضمان احلياز .

 األمن الغذائي -2 

يا  بط األماان ال الائي ال بافًااا مباشاا ًا وضامان احلياااز . ويسااتبم  املزالعاون الاالين يتمتتااون  -19
األساساي، لاان  وضامان احليااز  يف  لاضاي م لت قياا األمان ال الائي. واظ جاناا هالا ا ل باات

 لخيص ال واوط األكب   تقيًدا وت ضمان احلياز  وانتدا  األمن ال لائي يف شااا  ادفا "اآلاثل" 
ماان ضاامان احلياااز  اظ األماان ال االائي. و ااوف   قااوق املسااتخد  املتاازز  اسااتبمالاو  كاارب، وينمااا 
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وق النقاا املتاازز   اوف   قااوق الا هن املتاازز  مزياًدا ماان ال ا / لل صااول علاد ائتمااان، و اؤدض  قاا
اظ نقااااا األلض اظ املاااازالعت واسااااتخداماو  كباااا  انتاجياااا . وينااااتج عاااان ذلاااا  انتاجياااا   كاااارب، 

جياا  ونيلتايل،  وفإ األمن ال لائي لسااان واإ السااان الالين ي ا لون األلض. وماع ذلا ،  
  ن  دث كا هله الت سيناو لاي  قا زايداو مستدام  يف األمن ال لائي.

 فرص العمل والستثمار القتصاديخلق  -3 

 دلا ا تمع الدويل الدول اهلا  اللض يؤدية ضمان احلياز  يف النمو ا قتصادض املساتدا   -20
ماااان مؤشاااا او  هاااادا  التنمياااا   12و دلجااااة يف ةانياااا   هاااادا  ماااان  هاااادا  التنمياااا  املسااااتدام  و

ف  ا ئتماااان والوصاااول اظ املساااتدام . وياااؤ   ضااامان احليااااز  و ااااا مباشااا  علاااد ا ساااتبمال و اااوا
كااااااا ذلاااااا  النمااااااو   وياااااادعم -األساااااواق وقاااااايم األلاضااااااي ومتااااااد و ال قاااااا  واإلنتاجيااااا  الزلاعياااااا  

. ولن  ضمان احلياز  لألف اد واألسا  وا تمتااو وال ا كاو البقا  يف ا ساتبمال يف (7)ا قتصادض
و عمالااا  اضاااافي . مااوالد األلاضاااي. وساااتتطلا ال ااا / ا قتصاااادي  الااا   لق اااا هاااله ا ساااتبمالا

و صب  األصاول  كبا  قيما  و ولاد  لقا  مبما   و وساع فا / التماا. ولاان  ن  تماا الت قااو 
لجااااا األعمااااال  واااات ضاااامان احلياااااز  وا سااااتبمالاو علااااد نطاقاااااو  كاااارب ماااان املاااازالث ال اااا دض  و

 ااتم يضاامن املسااتبم ون علااد نطاااق واسااع احلياااز  ألن ساا م، فلاان  الصاا إ. ووطبيتاا  احلااال، اذا م
 ن يل استبمالانم. ومع ذل ، يصاب  هالا األما  م اال  اذا  اولات الدولا   اوفإ ضامان احليااز  
للمسااتبم ين علااد نطاااق واسااع، و اا   نيلتااايل  صاا اب احليااازاو الصاا إ ، علااد األلض ن ساا ا، 

 من ضمان  يازنم.

 احلد من الفقر -4 

التديد مان ا تمتااو ال ي يا ،  ويفيقلا الوصول اآلمن اظ األلاضي من التت ض لل ق .  -21
التتاادض.  جيتل ااا  كباا  ع ضاا  للمصااادل   و  تااال ال ةاااو األشااد فقاا ًا  قااا ضاامان لل ياااز ،  ااا

ولااان  ن ياازداد انتاادا  األماان هاالا مااع التنمياا ، ألنااة مااع  اادوث التنمياا  )مبااا الاا ض الاالض يااتم 
 ان اؤها ل وط املنافا ال ي يا  نيألساواق(، الط ق ال  مت ان اؤه يف املنافا امل وي  مبياه األمطال  و

جيتل ا  كب  ع ض  للمصادل  واملزيد من ال ق . ووفًقا  ا اول  من  يا القيم ،  ا  نمو األلاضي
للخطوت التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكما  املساؤول  حليااز  األلاضاي ومصاايد األمسااا وال اانيو، 

مصااااايد   اااات  اااااون احلقااااوق يف األلض،  و صااااادل  ا "  يتتاااات  علااااد الاااادول  ن  ليااااأ اظ امل
 ن  اااد د ووضاااو  م  اااو  األوااا اض التامااا  يف "ال اااانيو مطلووااا  ألوااا اض عامااا " و األمسااااا،  و

يضامن ا  سااق ماع الت ا يتاو الوفنيا   القانون إلات   ا ستت اض القضاائي عناد الضا ول "، مباا
 وا لتزاماو مبوجا القانون الدويل.

 اة بني اجلنسني ومتكني املرأةاملساو  -5 

األولوياااا   (8) تطااااي رطاااا  التمااااا اجلنساااااني     اقياااا  األماااام املت ااااد  ملااف اااا  التصاااا   -22
لل قوق والوصول اظ األصول )  سيما  صول األلاضي( كأ اد  ولاوايو التماا األلواع لتماات 

حبقااوق اثنوياا  يف  تتن ا يتماا املاا   . ومااع ذلاا ، نااا ًا ألن النساااء يف التديااد ماان منااافا التااام  
اح من من  قوق ن يف امت ا األلاضي ةاًما، فقد ياان واإ ضاامناو لل يااز  علاد  األلاضي  و

__________ 

 ، الوكال  األم ياي  للتنمي  الدولي .LandLinksيتتمد النمو ا قتصادض علد  ياز  األلاضي املضمون .  (7)

(8) <https://www.unccd.int/actions/gender-action-plan>. 

https://www.unccd.int/actions/gender-action-plan
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يتااوق ةاياان ن و صااوهلن علااد متاملاا  متساااوي .  ،  اااو اااا كبااإ األلاضااي الاا   يسااتخدمن ا
ا يف ضاامان احلياااز  وماان شااأن املساااوا  واات اجلنساات يف  قااوق األلاضااي  ن  ساا م اساا اًما كبااإً 

 ينتج عن ا من ةات النساء كمستخدماو لأللاضي. وما

 اهلجرة -6 

ت قت اا وضامان ل نيلنسب  تترب  سباب اهلي   متقد  و تتمد علد السياق عند ف ص ا  -23
يف ذلاا  نااوث  قااوق األلاضااي ونااوث  احلياااز . و وجااد عوامااا عديااد   ااؤ   علااد هااله الت قاا ، مبااا

دائ ياا ، ا . ويوجااد دليااا علااد  ن  عااود     مومسياا     دائماا     ناات قساا ي    اهلياا  ، سااواء  كا
يباااا  ال ااااباب عااان البقاااااء ووناااااء  ا فتقاااال اظ ضاااامان  يااااز  األلاضااااي هااااو، و ااااا جزئااااي، ماااا

يااؤدض اظ رسااال  هائلاا  يف املتااال  واات األجيااال والتقاليااد و كااا  مسااتقبل م علااد األلض،  ااا
 ر اااو،  اا  بط زايد  ضااامان احليااااز  وتقلااايص اهلياا   مااان رااا ل اإلشاا ا  اجلياااد. وو ااااا عاااا 

عاماا اجلاالب لاادى املاادنج وعلااد التاااس، فاا ن انتاادا  ضاامان احلياااز  حبااد ذا ااة عامااا دفااع م اام 
وناا ا لااون اهليا   متتماد  علاد الساياق،  اارتاو  ذلاا ،  نيلا وم مانلل يا   مان املناافا ال ي يا . 

علاد سابيا املباال، يف  اا و النازو  القسا ض، يااز . الدفع النا   عن ضمان احل-عواما اجللب
يف احلاا و الا   ا  بط في اا عمليااو اهليا   و ااا  يلتا ضمان احلياز  دولًا وسيطًا نسابًيا، ا 

مباش  مبسائا  ياز  األلاضي. لان و اا عا ،  قا ا تمالي  اهلي   يف "سلسل  م إ" ضامان 
ياز  اظ زايد  يف ا ستبمال واإلنتاجيا  الزلاعيا  واألمان احلياز   يا  ؤدض الزايداو يف ضمان احل

يباابط اهلياا   ا قتصااادي . ولااان  ن   اايع اإلدال  امل ئماا  لأللاضااي ال ااباب علااد  ال االائي  ااا
احل اااظ علااد لواوط اام ماااع األلض واإلشاا ا  علااد األلاضااي حبياااا لااان نقااا هاالا املاااإاث اظ 

ضاامان نتيياا  لال  اظ  ن دلجاا  الباا و  املرتاكماا  جزئيًااا األجيااال القادماا . ومااع ذلاا ،  اادل اإلشاا
 وإها. احلياز  لان  ن  وف  الوسائا املالي  لل ي   حببًا عن ال  /، سواء ا قتصادي   و

 الستقرار -7 

 اان  قاوق األلض وامللايا  مضامون ، ولااان  م   لاان  قياا السا   وا ساتق ال ماا -24
يف سااياق وااإ مسااتق  يف  اادوث ناازاث مساال   ملاياا  شااخص مااا  ن يساا م انتاادا  الضاامان يف

وتااد الصاا اث، ماان املمااان  ن  ساا م واا امج  ااوفإ  ياااز    ااا و مااا  ن يصااب  ساابًبا لااة. ويف  و
اساا اًما كبااإًا يف الساا   وا سااتق ال املسااتدامت،  أبماااناأللاضااي وامل ااالك  يف اسااتتاد  األلاضااي 

   اإلعمال.ونيلتايل  صب   ساًسا  امسًا إلعاد

تكامللللل ا اللللوه التوجيعيللللة الاوعيللللة بشللللان احلوكمللللة املسللللؤولة حليللللازة  -اثلثاا 
 األراضي يف حتييد أثر تدهور األراضي: دراسة األسئلة املعمة

( VGGTةباااا اوطاااوت التوجي يااا  الطوعيااا  و ااااأن احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  األلاضااااي ) -25
يتتلااا حبساان ادال   مناماا  األولياا  والزلاعاا  فيمااادموعاا  ماان املباااد  ا ست ااالي  الاا  وضااتت ا 

 ياااز  األلاضااي وال ااانيو ومصااائد األمساااا. ومت وضااع هااله اوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن 
لاااب ث عمليااااو واسااات    اااما: ا سااات واذ علاااد  األلاضاااي اساااتياو احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  

علاااد وجاااة اوصاااو/. ولوااام  ن  األلاضاااي علاااد نطااااق واساااع، و  اااإ املنااااخ، و ااادهول األلاضاااي
  ااا  ( فوعياا ، ا VGGTاوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا  املسااؤول  حلياااز  األلاضااي )
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 قاااايم لواوااااط قوياااا  واااات  قااااوق األلض و قااااوق اإلنسااااان، ونااااتج عاااان عملياااا  الت اااااوض الواساااات  
دعم واساع النطااق.  وال امل  مع احلاوماو وا تمع املدل والقطاث اوا/ واألوسات األكادلي 

نتييااا  لاااالل ، يوصاااي اإلفااااال امل ااااهيمي التلمااااي لت يياااد   اااا   ااادهول األلاضااااي صااا ا   واااادمج 
( يف  ديد األهدا  VGGTاوطوت التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  املسؤول  حلياز  األلاضي )

األسااةل  سااياق هاالا التاامااا، ظ اا و  و ن ياال  ن ااط   ييااد   اا   اادهول األلاضااي وم اقبت ااا. ويف
 .الب    امل م  التالي 

هل ميثل حسن إدارة حيلازة األراضلي شلرطاا مسلبقاا ضلرورايا لتحقيلق حتييلد تلدهور  -ألف 
 األراضي؟

يتاا   ساان اإلدال  ك اا ت مساابا للتتاااون ال تااال  ن  اااون ماادلًكا  موعاا  متنوعاا  ماان  -26
الت فياا (،  ساااو )ال مسياا   واملصاااحل يف األلض، والااوعي أبإلياا  فتلااف  صاا اب املصاال   واملؤس

ومسااتوى ال م كزيااا  الااا ز . و صاااب  هااالا ال ااا ت املسااابا ذا  إليااا  متزاياااد  ماااع دراااول التاااام فااارت  
 صب ت في ا  نواث مستخدمي األلاضي اجلدياد  )ا سات واذ علاد األلاضاي علاد نطااق واساع، 

 ااااا متزايااد  يااا  اااؤ   والزلاعاا  التتاقدياا ، وزلاعااا  احملاصاايا النقدياا  متوساااط  املاادى( شااائت  و
 س سا القيم  التاملي  علد استخدا  األلاضي يف منافا  كب  من التام.

مخاااس آليااااو هلااالا التتااااون مااان  (9) صاااف ال ااابا  التامليااا  لوساااائا اسااات  ل األلاضاااي -27
ر ل ادال  األلاضي: ) (  قوق امللايا  و وضاي  احلادود، وا عارتا  نيحلقاوق ال مسيا  والوصاول 

لاضاايج )ب( احلااوال القااانول والتنايمااي والسياسااي وج ااود الاادعو  واإلصاا  ج )ج( وناااء اظ األ
قاااااادلاو وكااااااا و ادال  األلاضاااااااي و ااااااا النزاعاااااااوج )د(  ااااااا و التواصااااااا والتوعياااااا  التامااااااا ج 

 ست  طيط استخدا  األلاضي وادال  املوالد الطبيتي . لان، يف الن اي ، يحتتقد  ن ضمان  )ه(
هااو التنصا  الضاا ولض ال ئيساي حلسان ادال  األلاضااي ألن اإلدال  ساتتا  مصااادل  يااز  األلاضاي 

انتاادا  ضااامان احليااااز     ماااي هااالا الضااامان مبياا د احلصاااول علياااة. وياااربز وااا انمج الت اعاااا وااات 
التتاون مع و انمج األمم املت د  للمستوفناو  2019اظ  2018التلو  والسياساو لل رت  من 

ادل  مؤشاا او التاملياا  لأللاضااي ملواءماا  مؤشاا او األلاضااي يف قياااس ضاامان الب اا ي  يف اشاا اا مباا
 .(10)احلياز  كيزء من املؤش او املستخدم  لقياس التقد  احمل ز مو  ييد      دهول األلاضي

كأولوي   ساسي  يف اوطوت التوجي يا  الطوعيا  و اأن احلوكما  املساؤول  حليااز  األلاضاي  -28
(VGGT لباااا اجلاناااا ،)يتتلاااا نيإلدال   اإلدالض حليااااز  األلاضاااي رطاااو  م مااا  اظ األماااا  فيماااا

املساااتدام  لأللاضاااي. وألن  ااادهول األلاضاااي وا ساااتخدا  املساااتدا  ملاااوالد األلض يتتمااادان علاااد 
، فااا ن لااا دال  ع قااا   نائيااا  ا  ااااه يف (11)الت اعاااا وااات ماااوالد األلض واملنااااخ واألن اااط  الب ااا ي 

ذكا ان،  وجاد ع قا  قويا  وات  ادهول  احملافاا  علي اا. وكماا ي املتادهول   واستخدا  موالد األلاض
يبدو  . ووينما لن(12)األلاضي وسوء اإلدال  وكلل  وت اإلدال  املستدام  لأللاضي و سن اإلدال 

__________ 

 .<www.gltn.net>ال با  التاملي  لوسائا است  ل األلاضي. ولق  سياس  احلوكم  املسؤول  لأللاضي:  (9)

 .ICCD/COP(14)/CST/4الو يق   (10)

 (.FAOاإلدال  املستدام  لأللاضي. منام  األمم املت د  لألولي  والزلاع  ) -األلاضي واملياه  (11)

 .FAO وكم  األلاضي للنساء وال جال.  (12)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.gltn.net
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 ناة جياا  يف كاا مااان، ا  ال ااا سن اإلدال  مان  ياا صالتة ردال  ماوالد األلاضاي وان س 
 نطاق واسع لاي يتسم نيل تالي . ن ياون قواًي علد 

علد سبيا املبال، قاد يساتطيع ال يااب النساد لا دال  علاد املساتوى الاوف  )اإلإلاال(،  -29
الت فيااا  القويااا  ملاااوالد األلاضاااي علاااد املساااتوى احمللاااي  ن يااادعم  لاااان ماااع وجاااود اإلدال  ال مسيااا   و

د  اااااون اإلدال  اإلقليمياااا   الساااااو اإلدال  املسااااتدام  لأللاضااااي. وعلااااد التاااااس ماااان ذلاااا ، قاااا
الوفني  القوي  فتال  يف  تزياز اإلدال  املساتدام  لأللاضاي اذا مت  ن يالها وان اذهاا و ااا فتاال   و

 اإلقليمي . مع ضتف اإلدال  احمللي   و وعادل وش عي  ت يف وياب  و

سااايتما  سااان اإلدال  ملاااوالد األلاضاااي و ااااا فتلاااف علاااد مساااتوايو فتل ااا ،  ياااا  -30
املسااتوى احمللااي ماان األولااوايو والبقاا  وال اا عي  املسااتمد   ليًااا، وينمااا  تتمااد  اإلدال  علاادمااا  ت

اإلدال  علد الصاتيدين الاوف  واإلقليماي علاد القاانون واإلن ااذ القاانول ل ا عيتة. و تتارب الت قا  
دال  واات مسااتوايو اإلدال  م ماا . وقااد يط ااد سااوء اإلدال  علااد املسااتوى الااوف  علااد  ساان اإل

املسااتوى الااوف  وااإ فتااال اذا كاناات  اإلدال  علاادعلااد املسااتوى احمللاايج وينمااا قااد ياااون  ساان 
 م تقد . ضتي    و اإلدال  احمللي 

قد يت   سن اإلدال  دموع  متنوع  مان األشاياء ولاان التباول علياة يف ناام األلاضاي  -31
جا  اظ ا هتماا  نيألشااال القانونيا  الوفنيا  م احلاوااملختلطا  التتدديا . ول  الت فيا   و القانوني   و

 ن  ناماا  احلااام التاا يف لأللاضااي  كباا  شاايوًعا  حلساان اإلدال ، ماان  يااا مسااا   األلاضااي، ا 
و اا عا . ومع ذل ،  صب  اإلدال  الت في  ال تالا  لأللاضاي ع ضا  للت دياد عنادما ين اأ عاد  

 ي .التوافا وعد  ا عرتا  وت النام الت في  والناام

يتاااد شااااا اإلدال  وع قتاااة مباااوالد األلض  مااا ًا م ًماااا. وقاااد يااااون ا ساااتبتاد ال اااديد  -32
للسااان ماان مااوالد األلض )مبااا ان اااء وتااو املتنزهااو واحملمياااو الوفنياا ، و ااا  ايااع  طااا 

ال عااي والزلاعاا  دون رطااط وديلاا  لساابا التاايش( م يااًدا   ااا  الوقااود واسااتخدامة دون وااديا  و
 .يتترب عموًما ك سن ادال  تو املوالد الطبيتي ، لان  لل  اظ علد و

التوجيعيلللة الاوعيلللة بشلللان احلوكملللة املسلللؤولة حليلللازة  دملللخل ا الللوهكيلللف ميكلللن  -ابء 
األراضلللي  يفلللا يف ضلللل  الضلللماات البيئيلللة والجتماعيلللةو يف تنفيلللذ حتييلللد تلللدهور 

 األراضي؟

 ااااأن احلوكماااا  املسااااؤول  حلياااااز  يوجااااد  اامااااا كبااااإ واااات اوطااااوت التوجي ياااا  الطوعياااا  و -33
يتتلااا ردال  األلاضااي( الاا  لااان  ن  ساا ا    اا   اادهول األلاضااي )راصاا  فيمااا األلاضااي و ييااد

 طبيق ااا املتبااادل. و تطااي كااا ماان رطااط  ن ياال اوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن   اامل ااا  و
ي  للمادر و التاليا : ) ( دول      دهول األلاضي األولو  األلاضي و ييداحلوكم  املسؤول  حلياز  

السياسااااو ومؤسسااااو  يااااز  األلاضاااي والتخطااايط املتااماااا  ساااتخدا  األلاضااايج )ب(  إليااا  
م الك   ص اب املصل  ج )ج( استخدا  األدواو ووناء القدلاو لتقييم  ال  األلاضاي )القادل  

 وضااع م ا قتصااادض و قياايموالنااوث واحلالاا  وامل وناا (ج )د( اسااتخدا  األدواو ووناااء القاادلاو للتقيااي
 النوث ا جتماعي.
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األلاضاااي  ساااتد كاااا مااان اوطاااوت التوجي يااا  الطوعيااا  و اااأن احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز   -34
يف ذلاا  ا موعااااو    اا   ااادهول األلاضااي اظ  اااوفإ فوائااد لألفاا اد والسااااان والاادول، مباااا و ييااد

 يااوان قاادلين كا  اإلفاالين، جياا  ن امل م   والضتي  . واظ احلد اللض  تطاوا فية ال وائد يف
علااد التاامااا ماان  يااا فاا ق  قيااا ال وائااد. وسااو  ياااون  قيااا فوائااد متيناا  ني باااث اوطااوت 

 يًضاا ألوا اض  يياد   ا   ادهول  األلاضاي م ياًداالتوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  املسؤول  حليااز  
د من ال ق ج و سات سابا املتي ا ج يلي: احل األلاضي والتاس ص ي . و  ما هله ال وائد ما

وم وناا  املناااخ والتايااف متااةج وسياساااو اهلياا  ج وةااات و اياا  ال ةاااو الضااتي  ج و قااوق املاا    
ووإهاا ماان ال وائااد ا جتماعيا  وا قتصااادي  والبيةياا . ي ادد  ييااد   اا   ادهول األلاضااي علااد دول 

كاا  عارب القطاعااو" يتضامن وتاو  و ق تسا"ال وائد املتتادد " يف  قياا "اجا اءاو سياسااو م
 األن ط  التااملي  التالي :

 زايدة الوعي -1 

مان اساتخدا  زايد  الاوعي، امل ما  لااا مان اوطاوت التوجي يا  الطوعيا  و اأن احلوكماا   -35
يف ذلااا  احلمااا و اإلع ميااا  واسااات     ااا   ااادهول األلاضاااي، مباااا األلاضاااي و يياااداملساااؤول  حليااااز  

ع  صااا اب املصاال  ، لت دياااد األهاادا  وجااالب ا نتباااه اظ  ولاااوايو كاااا النطاااق والت ااااول ماا
من مااا. وقااد يتاااون ذلاا  ماان  قاادي الشاااداو  ااول اوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا  

واي ياا  مساايس  ساان اإلدال  حلياااز  األلاضااي كياازء ماان  ديااد  األلاضااي  تتلااااملسااؤول  حلياااز  
لاضااي. ولت قيااا ذلاا ، لاااان  ن ياال ج ااود وناااء القااادلاو و ن ياال  هاادا   ييااد   اا   ااادهول األ

لتااادليا مست اااالض  يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي ونقاااات ا  صاااال الوفنيااا  يف   اصااايا اوطاااوت 
التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكما  املساؤول  حليااز  األلاضاي لتسا يا  اامل اا يف  ن اط   يياد   ا  

سايما نيلناا  اظ وجاود    م ياد  يف هالا الصادد،   دهول األلاضي. وقد  ااون التقنيااو احملمولا
التديااد ماان املنصاااو احملمولاا  اآلن لاازايد  الااوعي و قياايم و سااييا األلاضااي واملطالباا  هبااا و  ساايم 

  دودها.

 تكامل منصات أصحاب املصلحة املتعددين -2 

 اضي منصاواألل  ن أ و انمج اوطوت التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  املسؤول  حلياز   -36
ولااااًدا، يف  اااات  ن ااااأو املناماااااو وااااإ  26متتاااادد  ألصاااا اب املصاااال    اااادي ها احلاوماااا  يف 

احلاومياااا  واااا امج  راااا ى. ونااااد  هااااله املنصاااااو اظ  ن ياااال  بااااادل املتلوماااااو ووج اااااو النااااا  
وامل الك  يف املناق او  ول  كب  الط ق فتالي  لتن يل اوطوت التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  

  اا   اادهول األلاضااي امل ااالك  يف   ن ااط   يياادسااؤول  حلياااز  األلاضااي. ويسااتطيع امل ااالكون يف امل
هااله املنصااااو هبااد  ان ااااء لواوااط مت وفااا  واكت اااا  لواوااط  رااا ى، نيإلضاااف  اظ التماااا ماااع 

منصاااو اضااافي  يف  األلاضااي إلن اااءاوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا  املسااؤول  حلياااز  
 من البلدان.املزيد 

نيلنااا  اظ  ن منصاااو  صاا اب املصاال   املتتااددين  ااتم الاادعو  الي ااا كاان ج لتخطاايط  -37
و ن يل ولصد  ييد      دهول األلاضي، ف ن هلا يتد  اامً  كبإًا. و ستطيع منصاو  ص اب 
املصااال   املتتاااددين لت يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي واوطاااوت التوجي يااا  الطوعيااا  و اااأن احلوكمااا  

لوط ا و اعلي  ماع األرال يف ا عتباال اشا اا  صا اب  املسؤول  حلياز  األلاضي دمج  ن طت ا  و
املصل    ن س م يف  ولا األ يان، و نة ينب اي  قلياا ازدواجيا  اجل اود. وقاد يااون هالا الادمج 
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فتاااااً  و اااااا رااااا/ اذا و اااادو اوطااااوت التوجي ياااا  الطوعياااا  و ااااأن احلوكماااا  املسااااؤول  حلياااااز  
ةلا        دهول األلاضي ج ودها يف ان اء منصااو جدياد  يف البلادان الا    األلاضي و ييد
 منصاو وتد.

 إقامة الشراكات -3 

ال اا اكاو لتن ياال  ولااوايو  اادد  لاااا ماان اوطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا   -38
 صا اب املصال   املتتاددين      ادهول األلاضاي  ا  بط مبنصااو  األلاضي و ييداملسؤول  حلياز  

لان ا  تلف عن ا. ونا ًا ألن ا عرتا  الناج  حبقوق األلاضي وضمان احلياز  يتطلا ج او 
 فاعل  متتدد ، فمن املمان  ن  تال  قوق األلض نتيي  لتد  التتاون.

 تاون من هلا النوث اظ املنافس  واملواج ا  وا ل بااا  اول مان يتمتاع  وجود يؤدض عد  -39
ياااؤدض   ًقاااا اظ  ااادهول األلاضاااي. وماااع ذلااا ، قاااد يااااون ضااامان احليااااز   يًضاااا  نيحلقاااوق،  اااا

 مستييًبا ةاًما لألشاال اإلجياوي  للتتاون وت فتلف  ص اب املصل  .

 مراجعة السياسات والقوانني واألطر القانونية -4 

الت ياإاو الا  قاد  ااون ةبا م اجت  السياساو والقوانت واألفا  القانونيا  للت قاا مان  -40
ض ولي  لدعم ا متبال دموع  هاما  مان األن اط  لااا مان  يياد   ا   ادهول األلاضاي واوطاوت 

م اااالك   التوجي ياا  الطوعيااا  و اااأن احلوكماا  املساااؤول  حليااااز  األلاضاااي. وسااو  يتيناااا دماااج  و
 زل.عملياو امل اجت  هله ازدواجي  اجل ود، ويزيد الا اء  واستا ا   وجة التآ

جللللر إرشلللادات نلللددة ملللن ا الللوه التوجيعيلللة الاوعيلللة بشلللان احلوكملللة املسلللؤولة حليلللازة  -5 
 األراضي إىل ا اط لتحقيق حتييد أثر تدهور األراضي

املمان  ن  وف  اوطوت التوجي ي  الطوعيا  و اأن احلوكما  املساؤول  حليااز  األلاضاي  من -41
لل يااااز  ذاو الصااال  وت قياااا  يياااد   ااا   ااادهول   اصااايا  اااول كي يااا   قياااا احلوكمااا  املساااؤول  

األلاضي. و  ما هله:  ساوي  املنازعااو املتتلقا  حبقاوق األلاضاي والتخطايط املااال والضا ائا 
و قييم وادال  ساي و  قاوق األلاضاي. ولتسا يا هالا الادمج، مان املماان  ن  تضامن التقاالي  

ت ااد  ملااف اا  التصاا   متلوماااو عاان التقااد  واوطااط الوفنياا  املقدماا  اظ  ماناا  ا  اقياا  األماام امل
احمل ز مو اإلدال  ال تال  لل ياز  و ن يل اوطوت التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  املسؤول  حليااز  

 األلاضي.

 مجع األدلة والبياات واألمثلة -6 

طاوت قد ياون ايع األدل  والبياانو واألمبل  ال   وضا  ا ل بافااو والصا و وات او -42
     دهول األلاضاي،  ما ًا م ياًدا  األلاضي و ييدالتوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  املسؤول  حلياز  

ساايما واات  ساان ادال   ياااز  األلاضااي و ساات ادال  األلاضااي. وقااد ياااون هاالا جاازًءا  لل اياا ،  
األلاضاي ز  من عنص   قييماي لااا مان اوطاوت التوجي يا  الطوعيا  و اأن احلوكما  املساؤول  حلياا

     ادهول األلاضاي. ولاان وتاد ذلا  اياع وم االك  هاله املتلومااو حبياا لاان  طبياا  و ييد
فا /  قيااا هالا ا  صااال يف مااان آراا ، ومان   اماانياا   قادي  الاا   قاوى  عتماااد اوطااوت 

دهول السااتي لت قيااا  ييااد   اا   اا األلاضااي يفالتوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا  املسااؤول  حلياااز  
 األلاضي.
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مااان املماااان  ن ي اااما هااالا اجل اااد وصاااف ون ااا   فضاااا املمالسااااو إلدمااااج اوطاااوت  -43
  اا   اادهول األلاضااي وكي يااا   األلاضااي و ييااادالتوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكمااا  املسااؤول  حلياااز  

يياد مؤشا او   األلاضاي يفالتتبإ عن اوطوت التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  املساؤول  حليااز  
      دهول األلاضي.

 إشراك التمويل والستثمار يف جعود التكامل -7 

يسااتطيع املسااتبم ون ماان القطاااعت التااا  واوااا/، اظ جانااا مناماااو التمويااا )مبااا  -44
صااندوق  ييااد   اا   اادهول األلاضااي( ال جااوث اظ املباااد  التوجي ياا  للخطااوت التوجي ياا  الطوعياا  

تقييم املخاف  البيةي  وا جتماعي  ال  ينطاوض هبا لز  األلاضي والتما و أن احلوكم  املسؤول  حليا
علي اااا  ن يااال و قياااا  يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي. ويساااتطيع املساااتبم ون واملمولاااون  يًضاااا مطالبااا  
ال اا كاء احمللياات والااوفنيت ني متبااال للخطااوت التوجي ياا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا  املسااؤول  حلياااز  

 م م اليع  ييد      دهول األلاضي.األلاضي لدع

 الضماات الجتماعية والبيئية -8 

لبااا وضااع الضااماانو ا جتماعياا  والبيةياا  جاازًءا م ًمااا ماان اوطااوت التوجي ياا  الطوعياا   -45
و اااأن احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  األلاضاااي ولاااان دداااة يف  يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي. و  اااما 

 يلي: ماالضماانو األكب  صل  ولل  

اوطااااال  قااااوق احلياااااز  جلميااااع  صاااا اب  وضااااع ضااااماانو لتينااااا انت اااااا  و ) ( 
 مترت  هبا لمسًياج وإ  مي  قانواًن  و املصل  ، سواء  كانت  مي   و

وجيااا  ن  مااي الضااماانو النساااء وال ةاااو الضااتي   األراا ى الاا  قااد  تمتااع  )ب( 
صااااد. وي اااما ذلااا   قاااوق  فااا اد األسااا   ف عيااا  يف األلاضاااي، مباااا  قاااوق احل حبقاااوق اثنويااا   و
 يا  ون كأص اب  قوق يف  نام  التسييا مبا السي وج اآلر ين اللين  

ينب ااي  ن  ااوف  الاادول ضااماانو حلماياا  البيةاا  وساابا التاايش و قااوق اإلنسااان  )ج( 
واألمن ال لائي عند اج اء متام و األلاضاي الواسات  النطااق. وهالا  ما  هاا  و ااا راا/ يف 

 ييد      دهول األلاضي عند  ن يال رطاط واسات  النطااق إلعااد  الت ا يج واعااد  مهياا  سياق
األلاضاي وا سارتداد. ولاان  ن   ااما هاله الضاماانو  ناايم كي ياا  املوافقا  علاد عمليااو نقااا 

 الت يإاو يف  قوق األلاضي ال   تياوز نطاقًا متيًناج األلاضي  و

قائي  يف امل  وعاو ال  قاد اادث في اا   ياإ كباإ ينب ي  طبيا الضماانو الو  )د( 
وإهاااا مااان الت ياااإاو القانونيااا (. وقاااد   اااما هاااله  يف  قاااوق األلض )مباااا  قسااايم املناااافا  و

الضاماانو:  ااوفإ املتلوماااو الاافيا  والاادعم ال اا  والقااانول واساتخدا  الاان ج الت ااالكي  وامل اعياا  
وب األصااالي  واساااتخدا  الضاااماانو البيةيااا  لتقلياااا للناااوث ا جتمااااعي، ماااع م اعاااا   قاااوق ال ااات

 منع  دهول األلاضي وفقدان التنوث البيولوجيج  و

وينب ي  طبيا الضماانو الوقائي  ضد التطبيا وإ الص ي  والسيء لسلطاو  )ه( 
 يتتلا نيلت إاو يف استخدا  األلاضي. التخطيط املاال، راص  فيما
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 وطنيةالتكامل يف السرتاتيجيات ال -9 

ي اايع  ااج  ييااد   اا   اادهول األلاضااي وضااع اساارتا ييياو وفنياا  لت قيااا األهاادا .  -46
وي اااد  افاااال عماااا اوطاااوت التوجي يااا  الطوعيااا  و اااأن احلوكمااا  املساااؤول  حليااااز  األلاضاااي اظ 
استخدامة عندما  ستمد البلدان اسرتا يييانا الوفني  اواص  هبا. ولان ولل ج د ملت فا  كياف 

طبيااا  ااج اوطااوت التوجي يا  الطوعياا  و ااأن احلوكماا  املساؤول  حلياااز  األلاضااي  سااتمداد لاان  
 .ا سرتا ييياو الوفني  لت ييد      دهول األلاضي  يًضا

كيللللف ميكللللن تابيللللق اجلوانللللر اجلنسللللانية حليللللازة األراضللللي ل سللللعا  يف مراعللللاة  -جيم 
 العتبارات اجلنسانية لتحييد أثر تدهور األراضي؟

 اا  بط  ولوياا   ييااد   اا   اادهول األلاضااي مل اعااا  ا عتبااالاو اجلنساااني  وتطبيااا اوطاااوت  -47
التوجي ياااا  الطوعياااا  و ااااأن احلوكماااا  املسااااؤول  حلياااااز  األلاضااااي حلقااااوق األلاضااااي امل اعياااا  للنااااوث 
ا جتماعي وتد  ف ق. ولان  ن ياون  يياد   ا   ادهول األلاضاي م اعيًاا ل عتباالاو اجلنسااني  

 ل دعم جواناا اوطاوت التوجي يا  الطوعيا  و اأن احلوكما  املساؤول  حليااز  األلاضاي الا  من ر
يتتلااا نيحلياااز . ولااان  قيااا ذلاا  وتااد   نااد  اظ  تزيااز وصااول املاا    وملايت ااا وضااما ا فيمااا

ةياز ضاد يف ذل  امل اجت  القانوني  للقوانت الت  يتي  والت فيا  واملتطلبااو القانونيا  الا   ف ق، مبا
يف ذلااا  املاااإاث واحلقاااوق امل  بطااا  نيلطااا ق والتساااييا وامللايااا .   قاااوق املااا    يف األلاضاااي، مباااا

ولان  ن يل ذل  هبد  اقرتا  التتادي و. يف الوقات ن ساة، ياوف  التادد املتزاياد مان اجلمتيااو 
و و طاايط النسااائي  علااد املسااتوى احمللااي ف صاا  لتماين ااا وادراهلااا يف القااوانت وصاانع السياسااا
 األلاضي و طيط استخدام ا والتقييماو وا وتاالاو و طيط امل اليع و ن يلها.

اظ ذلاا (  دعاام ا موعاا  الااملاا  حلقااوق املاا    يف األلض )ال اا اء والبيااع واملااإاث، ومااا -48
علااد الن ااو املباات يف ا  اقياا  األماام املت ااد  ملااف اا  التصاا  ، ولاايس فقااط دموعاا  ماان احلقااوق 

م ااالكت ا التادلاا  يف ولااان عاان ف يااا الزوجياا ،  املدنياا   و  املاا    نوياا ، و ااو النااا  عاان  الااالبا
 وكمااا   يااااز  األلض،  تاااد رطاااو  م مااا  يف م اعاااا  ا عتباااالاو اجلنسااااني  لت يياااد   ااا   ااادهول 
األلاضاي. وهاالا صا ي  و اااا رااا/ نيلناا  اظ  ن متااام األلاضااي املتادهول    اا ل ا النساااء، 

 داء الزلاعي ال بافًا و يًقا أبن ط  امل   .وال بات األ

 صاااف منامااا  األوليااا  والزلاعااا  مخسااا  جواناااا م مااا  حلقاااوق املااا    يف األلض لاااان  -49
ادلاج ا و تالي  يف م اعا  ا عتبالاو اجلنساني  يف  ييد      دهول األلاضي: ) (  ليا السياق، 

احلاااوال وااات  صااا اب املصااال   املتتاااددين،  ، )ج( التوعيااا  والتااادليا، )د(والااارتويج )ب( الااادعو 
)ه( الاااان ج فويااااا األجااااا. وياااا د وصاااا  ا نيلت صاااايا يف و يقاااا  مناماااا  األولياااا  والزلاعاااا  و ااااأن 

 .(13)" وكم  األلاضي للنساء وال جال"

مااان املماااان  ن  تماااا م اعاااا   يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي ماااع الو اااداو احلاوميااا  مااان  -50
وياا  مباا احلصااص للتأكااد ماان ةبياا املاا    علااد قااد  املساااوا  يف  جاا: اسااتخدا  اإلجاا اءاو اإلجيا

هياكاااا املؤسسااااو السياساااي  واإلداليااا  املساااؤول  عااان وضاااع سياسااااو  يااااز  األلاضااايج وان ااااء 
اقاااارتا  ان اااااء وكالاااا   اومياااا  متخصصاااا  للنااااا  يف القضااااااي  دموعاااااو  صاااا اب املصاااال    و

__________ 

(13) <http://www.fao.org/3/a-i3114e.pdf>. 

http://www.fao.org/3/a-i3114e.pdf
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موعاا  "لائااد " ماان املسااؤولت احلاااوميت، مباان يتتلااا حبياااز  األلاضاايج و اادليا د اجلنساااني  فيمااا
فاااي م النسااااء، ل ضاااط ث وااادول لائاااد يف عمليااا  وضاااع سياسااا  األلاضاااي علاااد املساااتوى احمللااايج 
و ايياااف   اااداث السياساااا  واألن اااط  والتملياااااو واألدواو لضااامان املساااااوا  وااات اجلنساااات يف 

 احلقوق املتتلق  نيأللاضي.

املماااان  ن  سااااعد م اعاااا   يياااد   ااا   ااادهول األلاضاااي  نيلنساااب  للميتماااع املااادل، مااان -51
التاا يف،  اات  ا موعاااو علااد: زايد  البقافاا  القانونياا  للماا   ، سااواء نيلنسااب  للقااانون الت اا يتي  و

هاااو  اااانج وامل اااالك    ااااون  كبااا  اساااتتداًدا للم اااالك  يف عمليااا  وضاااع السياسااااو ومت فااا  ماااا
صااي  للسياساااو واملسااوداو القانونياا ، اظ جانااا اعااداد املباشاا   مااع احلاوماا   قاارتا  ريااالاو ن

املتلوماو األساسي  و ولاق القضاايج واستخدا  وسائا اإلع   لبناء الدعم و  يإ املواقف ورلاا 
علااد امل ااالك  املنصاا   واات اجلنساات يف عملياا  وضااع السياساااوج و نااايم األ ااداث  ااياااث عااا 

إهاااا مااان األ اااداث  اااول عمليااا  وضاااع السياسااااو فيماااا اجلانبيااا  يف ا جتماعااااو واملاااؤة او وو
خيص قضااي األلاضيج والتنايم وامل الك  يف املناق او  ول قضاااي السياسا  املتتلقا  نيأللاضايج 

يتتلاا حبيااز  األلاضاي علاد اجلواناا اجلنسااني    دليا موظ ي املؤسساو اللين يتتاملون مع ماا
ن ياال سياساااو األلاضااي اجليااد  ماان راا ل ان اااء لسياساااو األلاضااي اجلديااد ج و نااايم  لاا  لت

دموعاو لل قاو  و تبع عملياو  ن يل احلاوم  ون   النتائجج ولصد التاأ إ اجلنساال للت ا يتاو 
 والسياساو املتتلق  نيأللاضي.

مؤشللرات أهللداف التنميللة املسللتدامة: هللل ميكللن ددعللا بشللكل مفيللد يف  -رابعاا  
 تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؟عملية تقدمي التقارير ا اصة اب

  كز عمليا   قادي التقاالي  اواصا  ني  اقيا  األمام املت اد  ملااف ا  التصا   علاد مخسا   -52
مبؤشاا او اضااافي ، مبااا مؤشاا او  ستسااتاما هاادا  اساارتا ييي  مااع دموعاا  ماان املؤشاا او الاا  

  هدا  التنمي  املستدام  الب    التالي :

: نسبة دملوع السلكان البلالغني اللذين 2-4-1اف التنمية املستدامة مؤشر أهد -ألف 
يتمتعون حبقلو  حيلازة مضلمونة لضراضلي  ملع واثئلق معلرتف ًنلا قلانواا ويلرون أن 

 (14)حقوقعم يف األراضي مضمونة  حسر اجلنس ونوع احليازة

 فيما يلي املقاييس ال  سيتم استخدام ا يف هلا املؤش : -53

ان الباال ت الالين يتمتتاون حبقاوق  يااز  مو قا  ومتارت  هباا قاانواًن نسب  السا ) ( 
مااان قباااا احلاومااااو. يف هاااله احلالااا ، ساااو   ساااتخد  املاا اااا اإل صاااائي  الوفنيااا  البيااااانو 
اإلدالي  من سي و احلاوما  و ناما  الساي و لقيااس نساب  السااان الباال ت الالين يتمتتاون 

 ًا للت قا  الساببي  الو يقا  وات متاام  اا و امللايا  املو قا  حبقوق  ياز  مو ق  وصول  لمسي . ناا
وانتاجي  األلض واألداء الص ي، فمن املمان  ن يااون هالا املقيااس ماماً  م ياًدا لل ايا  ومان 

__________ 

 .<FAO. <http://www.fao.org/3/a-i3114e.pdf وكم  األلاضي للنساء وال جال.  (14)

http://www.fao.org/3/a-i3114e.pdf
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يتتلااا هباالا املؤشاا ، لااان  . وفيمااا ا ساارتا ييي هاادا املمااان لوطااة مقاوااا فتلااف مؤشاا او األ
 اجلنس ونوث احلياز ج قسيم التقالي  اإلضافي   سا 

نساب  السااان البااال ت الالين ينااا ون اظ  قاوق م يف احلياااز  نيعتبالهاا  قوقًااا  )ب( 
هااله   . ويف مضاامون  ماان النا ياا  القانونياا ، و ااو النااا  عمااا اذا كاناات هااله احلقااوق مو قاا    

دلاساااا  احلالاااا ، يااااتم ايااااع الدلاساااااو ا ستقصااااائي  السااااااني  علااااد الصااااتيد الااااوف  )وياااااانو ال
يتتلاااا وتصاااول ضااامان احليااااز . وي جاااع سااابا هااالا يف  ناااة لااايس كاااا ماااالاي  ا ستقصاااائي ( فيماااا

األلاضاااي الااالين يتمتتاااون وضااامان احليااااز  لااادي م ملايااا  لتلااا  األلاضاااي، ولااايس كاااا  صااا اب 
 ناة ياوف  ماع ذلا  اضااف  يف  األلاضي املالات آمنت. ويح  م هلا علد  نة مؤش   كب  ذا يا ، ا 

 .لتقالي  قدي ا

 (15): ملكية املرأة لضراضي الزراعية1-أ-5مؤشر أهداف التنمية املستدامة  -ابء 

ي كز هلا املؤش  علد األلاضي الزلاعي ، ال  يتم اعتبالها مصادلًا ضا ولاًي لألمان ال الائي  -54
يف ذلا   مبااواحلد من ال ق  يف التديد من البلدان النامي . وي اقا املؤش  احلقوق علد األلاضي، 

احلصاا ، ملاياا  األلاضااي، وهااو م يااد ل  اام املساااوا  واات اجلنساات يف ملاياا   علااد ساابيا املبااال  
 األلاضي والسيط   علي ا يف املنافا ال ي ي . وينقسم هلا املؤش  اظ مؤش ين ف عيت:

احلقاوق املضامون   األول مقياس احلادوث الالض يقايس مادى انت اال امللايا   و ) ( 
 اضي الزلاعي  وت عين  الساان امل جتي جعلد األل 

 صاا اب احلقااوق  والبااال يقاايس  صاا  املاا    واات مااالاي األلاضااي الزلاعياا   و )ب( 
  ص اهبا. في ا ولان استخدامة ل صد التمبيا الناقص للم    وت مالاي األلاضي الزلاعي   و

يضمن فيعلا اإلطلار  : نسبة البلدان اليت2-أ-5 مؤشر أهداف التنمية املستدامة -جيم 
القللانو)  يفللا يف ضللل  القللانون العللريفو حقللو  املللرأة املتسللاوية يف ملكيللة األراضللي 

 (16)و/أو السيارة عليعا

يساااتد هااالا املؤشااا  اظ لصاااد اإلصااا  او القانونيااا  علاااد املساااتوى القطااا ض الااا   اااوف   -55
األراا ى والساايط   علي ااا. ويحقاااس للماا     قوقًااا متساااوي  يف ملاياا  األلاضااي واملااوالد ا قتصااادي  

التقااد  احملااا ز ماااو  قياااا هاااد  التنميااا  املساااتدام  مبااادى قياااا  البلااادان وااادمج الت ويضااااو السااات  
التااالت يف  ف هااا القانونياا . و سااتند هااله الت ويضاااو علااد متااايإ متاارت  هبااا دوليًااا ماان اوطااوت 

وا   اقيا  الدوليا  للقضااء علاد التميياز  التوجي ي  الطوعي  و أن احلوكم  املسؤول  حلياز  األلاضي
 ضد امل   :

  وافز اقتصادي  للتسييا امل رتاج التسييا امل رتا اإللزامي  و ) ( 

 ال  ي  علد املتام و ال   تتلا نيأللاضيج موافق  الزوج  و )ب( 

__________ 

 .<https://landportal.org/book/sdgs/5a/5a1>وواو  األلض:  (15)

 .<https://landportal.org/book/sdgs/5a/5a2> وواو  األلض: (16)

https://landportal.org/book/sdgs/5a/5a1
https://landportal.org/book/sdgs/5a/5a2
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ا املساوا  يف  قوق املإاث لألونااء والبنااو وللازوج البااقي علاد قياد احلياا  احلا )ج( 
 يف احلصول علد نصيا من املإاثج

يتتلاا مبلايا  األلض و/ و  التزاماو امليزاني  لتتزيز احلقوق املتساوي  للم    فيما )د( 
 السيط   علي اج

ا عرتا ، عند الض ول ، حبياز  األلاضي الت في  يف اإلفال القانول والسياسي،  )ه( 
 مع  اي   قوق امل    يف األلضج

 لك  امل    يف مؤسساو ادال  و دوإ األلاضي. صص مل ا )و( 

 الستنتاجات والتوصيات -خامساا 

متثللل حوكمللة األراضللي املسللؤولة عنصللراا هاماللا بشللكل أساسللي يف اإلدارة املسللتدامة  -56
لضراضللي وستسللعم يف حتقيللق حتييللد أثللر تللدهور األراضللييف وميكللن لضطللراف يف اتفاقيللة األمللم 

سلللتفادة ملللن العملللل اللللذي تقلللو  بلللة هيئلللات األملللم املتحلللدة املتحلللدة ملكافحلللة التصلللحر ال
واملنظمات الدولية والوطنية عند معاجلة مسلالة اإلدارة الرشليدة لضراضلي يف إطلار حتييلد أثلر 

يوجلد حلق حيلازة ماللقيف  ضل   ل ابلرغم منتدهور األراضي واإلدارة املستدامة لضراضييف 
 تدابري املصلحة العامة اليت تعزز الصاحل العا يفبمجيع حقو  احليازة مقيدة حبقو  اآلخرين و 

ًنلللدف تشلللجيع بيئلللة مواتيلللة إلدارة األراضلللي باريقلللة مسلللؤولة  قلللد يرغلللر ملللؤمتر  -57
 يلي يف دورتة الرابعة عشر: األطراف يف تشجيع ما

بشلللكل غلللري مراجعلللة األطلللر املؤسسلللية الللليت قلللد تشلللجع تلللدهور األراضلللي  ) ( 
 السلبية بني حقو  األراضي والتدهور؛  من خالل التفاعالت مقصود

استكشلللاف أفضلللل السلللبل لالعلللرتاف حبيلللازة األراضلللي العرفيلللة يف اإلطلللار  )ب( 
يف ضللل  تللوفري العللرتاف القللانو) ابحلقللو  املشللروعة لضراضللي اللليت  القللانو) والسياسللي  يفللا

 يتم محايتعا بعد من خالل القانون التشريعي بصورة رمسية؛ مل

ل السبل لضمان املساواة يف احلصول عللى األراضلي والسليارة حتديد أفض )ج( 
علللى املللوارد الابيعيللة للرجللال والنسللاء مللع تعزيللز النتللائخل اإلجيابيللة مللن حيلل  النللوع يف تنفيللذ 

 حتييد أثر تدهور األراضي؛

تسلللجيل حقلللو  احليلللازة  يفلللا يف ضلللل  احلقلللو  املصلللنفة حسلللر اجللللنسو  )د( 
 رها  لتسجيل حيازة األراضي؛ابستخدا  تقنيات جديدة  عند توف

العرتاف يفؤسسات تسوية املنازعات ابجملتمع احمللي  يفا يف ضل  القرارات  )ه( 
اليت تتخذهاو وتعزيزها ضلمن القلانون التشلريعي  وتشلجيععا عللى أن تكلون عادللة وشلاملة؛ 

 ضلل  يف وإنشاء مؤسسات منصفة وعادلة وفعالة لتسوية املنازعات يف مواضلع افتقارهلا  يفلا
 آليات الستئناف؛

تؤدي أنشلاة حتييلد أثلر تلدهور األراضلي املسلتعدفة  بذل جعود تضمن أل )و( 
إىل اإلضرار حبقو  مسلتخدمي األراضلي ملع إيلالء اهتملا  خلاص للنسلاء وأولئل  اللذين قلد 
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يكونلوا ملن بلني الفئللات السلكانية املستضلعفة واملعمشلة  الشللعوب األصللية والرعلاة وصللغار 
و ومللن قللد نملللون حقللو  احليللازة الثانويللة  مثللل حقللو  الرعللي والتجمللعو  وعللد  املللزارعني

 إعاقة الناس عن جين املنافع القتصادية واألمن الغذائي من أراضيعم؛

استخدا  مبادئ ا اوه التوجيعية الاوعية بشان احلوكمة املسؤولة حليازة  )ز( 
شللاة حتييللد أثللر تللدهور األراضللي األراضللي  خاصللة عمليللات التخالليط املكللا)  يف تنفيللذ أن

 وحتديد أهدافة؛

إعللداد ضللمان احليللازة القانونيللة قبللل البللدء يف أنشللاة استصللال  األراضللي  ) ( 
على ناا  واسع  على سبيل املثال تابيق تنفيذ املعايري البيئية والجتماعية لصلندو  حتييلد 

 أثر تدهور األراضي جلميع مشاريعة؛

ازة األراضلي وطاليط اسلتخدا  األراضلي وإدار لا الرتابط عرب سياسات حي )ت( 
حبي  يعملل اجلميلع باريقلة منسلقة لتحفيلز اإلشلراف اجليلد عللى األراضلي يف الوقل  احللا  

 ولضجيال القادمة؛

توضلليح حقيقللة أن تنفيللذ مشللاريع واسللتثمارات حتييللد أثللر تللدهور األراضللي  )ض( 
مجيع ا يارات األخرى  ورفض م تقييمعندما يت جير عد  مشاركتعا يف مصادرة األراضي إل

 وضمان تقدمي تقييم وتعويض عادلني؛

و تضلمن أن تتضلمن 1أن األمانة  ابلتعاون مع منظملة األغذيلة والزراعلة:   )ا( 
واثئلق وإرشللادات حتييلد أثللر تلدهور األراضللي جوانللر معملة مللن ا الوه التوجيعيللة الاوعيللة 

و إصلدار دليلل فلين مشلرتك حلول كيفيلة دملخل 2بشان احلوكمة املسؤولة حليلازة األراضلي؛ و 
ا اوه التوجيعية الاوعية بشان احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي يف تنفيذ حتييد أثر تدهور 

 األراضي؛

مراجعللللة آليللللة اإلبللللالق احلاليللللة والقوالللللر واألدوات  مثللللل مراجعللللة األداء  )ل( 
ة املسللتدامة ضات الصلللة اللليت وتقيلليم نظللا  التنفيللذ  للسللما  بللدمخل مؤشللرات أهللداف التنميلل

 تتناول حوكمة األراضي؛

يف ضلل  منظملة األغذيلة والزراعلة و  إشراك األمانلة والشلركاء اآلخلرين  يفلا ) ( 
والئلتالف اللدو  لضراضلي  يف توعيلة السلكان  برامخل األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

وجلللود وطبيعلللة حقلللوقعم يف  فللليعم السلللكان األصلللليني  بشلللان املستضلللعفني واملعمشلللني  يفلللا
األرض وآليللات فللض املنازعللات وأشللكال أدلللة املاالبللة  ومؤسسللات الدولللة والقللوانني اللليت 

 تدير حقو  األراضييف
    


