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 اجلزء اخلاص

 مذكرة بشأن اجلزء اخلاص من مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة  
 مذكرة من األمانة  

 ملخص  
ري الوزراء ورؤسااء الوواود ارواروال واجلل ارايء روياو املناتود مان الادور  الرا  ا    سوف ُيج

عشاار  ملااؤألر األ ااراف مناقشاااث ث  ااتم عجلعاا  اجتماعاااث مااااد  منااتدير  وزارياا  موازياا  وعااجل  
 جلناث حوار تفاعلي متتالي ، على النحو التايل: 

 واملناخ والطاق  املتجدد اجتماع املااد  املنتدير  األول: األرض  أ() 
الفشاااام م ااااا   -اجتماااااع املااااااد  املنااااتدير  ال اااااي: ااتم اااااث الريفياااا  وا  ااااري   ب() 

 االزدهار م ا   أو
 اجتماع املااد  املنتدير  ال الث: ت ييي حرك  عاملي  إلصجلح النظام اإليتولوجي ج() 
   األراضي ا وار التفاعلي األول: هنج قاام على القيم إلدار  د() 
 أانس أصحاء  -ا وار التفاعلي ال اي: أرض صحي   ه() 
ا اوار التفاااعلي ال الااث: ت يياي سجلساام القيماا  املناتدام  لرعمااال التجارياا   و() 
 على األراضي امل تمد 
سااااوف اااااعب اجتماعاااااث املااااااد  املنااااتدير  وجلناااااث ا ااااوار ث اراااايء رويااااو املنااااتود  

تدهور األراضااي وارفااافن وماان وااجلل الت كيااد علااى /االنتباااإ  ا اراناات املت لاار للبشاار للت ااحر
ق اا  سنااف رواهيا  اإلنناااال والفاارد االقت اادي ، ماان املتوقاو أال ُيلاات اراايء ا ااد ماان الاادور  

ن ساايا   ا مااداوالث األ ااراف وي اايز مشااارك  أصااحاب امل االح  املختلفااف ث تنفيااع االتفاقياا زمخااا  سيا
ولإلضاااااو   ا اجتماعاااااث املااااااد  املنااااتدير  الوزارياااا  املااااعكور  أعااااجلإ وجلناااااث ا ااااوار التفاااااعلي، 

 سيتوال لدد الوزراء ويار اإلدالء  بياانث رمسي  ث غرو  منف ل  خم    هلعا الغرضن
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 معلومات أساسية -أولا  
(، سااايتم تنظااايم COP 14 ناااء  علاااى  اارانمج عمااام الااادور  الرا  اا  عشااار  ملاااؤألر األ ااراف ) -1

مناقشاث املااد  املنتدير  وجلناث ا وار التفاعلي ماو أصاحاب امل الح  امل نياف واجلل ارايء 
 رويو املنتود مان الادور  الرا  ا  عشار  ملاؤألر األ ارافن ويشامم أصاحاب امل الح ، علاى سابيم امل اال

 (،FBOsواملنظمااااث الدينيااا  ) ال ا  ااار، الاااوزراء ورؤسااااء الوواااود، واملنظمااااث الدوليااا ، وااتماااو املااادي
وجمتمااااو األعمااااال والقطاااااع ا اااااد، ومم لااااي ا توماااا  املنتخبااااف واحمللياااافن وسااااي قد اراااايء رويااااو 

ث  2019 أيلول/سبتمرب 10 ا  9املنتود ث الدور  الرا    عشر  ملؤألر األ راف ث الفرت  من 
 نيودهلي لهلندن 

( اراايء UNCCDتحااد  ملتاوحاا  الت ااحر )ساينظم البلااد امل اايف وأماناا  اتفاقياا  األمام امل -2
 رواا  ث  197رويو املنتودن ومن املتوقو أال ُيلت الوزراء ورؤسااء وواود األ اراف الباالد عاددها 

 اتفاقي  األمم املتحد  ملتاوح  الت حر،  ا جانات أصاحاب امل الح  املاعكورين أعاجلإ، زمخاا  سياسايا  
 للمداوالث وتوجيه املفاوضف ووقا  لعلكن 

ملناعد  الووود ث التح ري للجيء رويو املنتود، أعدث األمان  ماعكر  امل لومااث هاعإ  -3
  اليت سدد   ض األسئل  اليت سيجدعى الوزراء وغريهم من رؤساء الووود للنظر ويها أعناء مداوالهتمن

 تنظيم اجلزء رفيع املستوى -اثنياا  
 بياااال تاارحي  ماان  أيلول/ساابتمرب 9نااف ساايبدأ حفاام اوتتاااح اراايء رويااو املنااتود يااوم اإلع -4

رايس الدور  الرا    عشر  ملؤألر األ راف، يليه  ياال من مم م رويو املنتود  توم  اهلند، ورساال  
لساام األمااف ال ااام لرمااام املتحااد  و ياااال مااان األمااف التنفيااعي التفاقيااا  األماام املتحااد  ملتاوحااا  

 الت حرن 
اانث علاى املناتود الاوزاري نيا ا  عان كام جمموعا    د حفم االوتتااح، سايتم اإلدالء  بيا -5

 ماان ااموعاااث اإلقليمياا  وجمموعاااث امل اااان وُياات  رسااال أمساااء املتحاادعف  ا أماناا  اتفاقياا  األماام
 املتحد  ملتاوح  الت حر قبم أو وجلل األسبوع األول من الدور  الرا    عشر  ملؤألر األ رافن 

دور  الرا  اا  عشاار  ملااؤألر األ ااراف علااى ت ييااي مشااارك  سااريكي لقااي اراايء ا اااد ماان الاا -6
أصحاب امل لح  ث عملياث تنفيع اتفاقي  األمم املتحد  ملتاوحا  الت احرن وواجلل ارايء روياو 
املنتود، سيتم عقاد عاجل  مناقشااث ماااد  مناتدير  وزاريا  موازيا ن وستناتمر مناقشااث املاااد  

رغات الاوزراء ورؤسااء الوواود ث   اجلا األمانا  مقادما  ماا املنتدير  الوزاري  لا جل  سااعاثن وقاد ي
 ذا كااااانوا نططااااوال للمشااااارك  والتحااااد  ث مااااااد  منااااتدير  راااادد ن وسااااتج قد جلناااااث ا ااااوار 
التفاعلي، ث ارلن  ال ام ، ث اليوم التايل، وجلل اريء ا اد ماو قااد  ااتماو املادي النا ائف 

 ادن ومم لف من القطاعف ال حي وا 
ياادير كاام مناقشاا  ماان مناقشاااث املااااد  املنااتدير  وكاام حااوار تفاااعلي رااايس  مااا علااى  -7

 املنااتود الااوزاري أو يااتم اوتيااارإ ماان  ااف املشاااركف روي ااي املنااتودن وسااوف يوجااه الاارايس املااداوالث
وي ااامن االساااتخدام الف اااال للوقاااتن وسااايفتتت الااارايس املاااداوالث املوضاااوعي  وساااوف تناااتتمم 

ملهماا  ماان املتحاادعف الرايناايف أو املشاااركفن ويااتم تشااجيو الااوزراء وااجلل املناقشاااث مباادوجلث 
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علااى املشااارك  مبا اار  والاارد علااى املاادوجلثن ولإلضاااو   ا اجتماعاااث املااااد  املنااتدير  الوزارياا  
وجلنااث ا ااوار التفاااعلي، سايتواور ويااار لااتدالء  بيااانث رمسياا  ث غرواا  منف ال  خم  اا  هلااعا 

ضن وسيجفتت التنجيم لتخ يص وقات إللقااء  يااال رمساي ث ارلنا  وسايتم تاووري امليياد مان الغر 
 امل لوماث من وجلل اليومي ن 

تشمم املواضايو الايت ساتنظر ويهاا مناقشااث املاااد  املناتدير  وجلنااث ا اوار التفااعلي  -8
 ما يلي: 
   املتجدد اجتماع املااد  املنتدير  األول: األرض واملناخ والطاق أ() 
الفشاام أو االزدهااار  -اجتمااع املااااد  املناتدير  ال اااي: ااتم ااث الريفياا  وا  اري   ب() 

 م ا  
 اجتماع املااد  املنتدير  ال الث: ت ييي حرك  عاملي  إلصجلح النظام اإليتولوجي ج() 
 ا وار التفاعلي األول: هنج قاام على القيم إلدار  األراضي د() 
 أانس أصحاء -ا وار التفاعلي ال اي: أرض صحي   ه() 
 ا وار التفاعلي ال الث: ت ييي سجلسم القيما  املناتدام  لرعماال التجاريا  امل تماد  و() 

 على األراضي

 اجتماع املائدة املستديرة األول: األرض واملناخ والطاقة املتجددة -اثلثاا  
 معلومات أساسية -لفأ 

 تماااد  علاااى األراضاااي لالهتماااام الاااعي تناااتحقه ث املناقشااااث حاااول مل ساااحل ا لاااول امل -9
املناخن وتوور أراضينا واساتخدامنا لرراضاي ورصا  غاري مناتغل  لتخايين التر اوال وتقليام انب اااثث 
التر والن وت د الرت   اثي أكرب خميال للتر وال   اد احمليطااثن وتشاري التقاديراث  ا  متانيا  تاووري 

 واسااط  ا لااول  2030ن غااازاث الدويئاا  املطلااوب ماان ارال وحاا  عااام حااوايل علااث التخفيااف ماا
امل تمد  على األراضين وي ترب اإلصجلح واألساليت اليت تقلم مان االنب اااثث النااا  عان اليراعا  
اج  دار  األراضاي نفناها أال سنان مان  تقنياث مفيد   شتم واد ث هعا ااالن ومن  ا ال هنج

تناااعد ااتم اااث علااى التتيااف مااو الااي د  ث الفي اااانث وارفاااف مروناا  الاانظم اإليتولوجياا  و 
 ( مااو الااوزراء وااجللIPCCاملرتبطاا   تغااري املناااخن وساايناق  الفرياار ا تااومي الاادويل امل اا   تغااري املناااخ )

"تغااري املناااخ والت ااحر وتاادهور األراضااي واإلدار  اجتماااع املااااد  املنااتدير  نتااااج التقرياار ا اااد 
 ن رراضي واألمن الغعااي وتدوقاث غازاث الدويئ  ث النظم اإليتولوجي  األرضي "املنتدام  ل

ت تاارب ا لااول القااماا  علااى األراضااي أي ااا  و الاا  ماان حيااث التتلفاا  لتاام ماان التتيااف  -10
والتخفياافن وأرهاارث املبااادراث املت لقاا  ةفااحل الرت اا  واملياااإ، الاايت ط تنفيااعها ث املنااا ر امل رضاا  

دوالرا  أمريتياا  لتام دوالر ياتم  13.2 ا  2.3وارفاف، ووااد رتمل  ترتاوح ماا  اف للفي اانث 
اساات مارإن عااجلو  علااى ذلااك، قااد يتااوال ا فااااض انب ااااثث غااازاث الدويئاا  ماان وااجلل  صاااجلح 

ماار  ماان التخفي ااث نفنااها ماان وااجلل االحتجاااز والتخاايين  15األراضاي ا  ياا  أروااص مبقاادار 
ث  2.5و ذلااك، مل اتااعب الاانجهج امل تمااد  علااى األراضااي حاا  ارال سااود التقاا  للتر ااوالن وماا

املاا  من ألويم التخفيافن ويتلقاى ألويام الطاقا  املتجادد  وكفااء  الطاقا  ألاويجل  أك ار مان  صاجلح 
 األراضي   امم من عشر   ا واحدن 
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مان اثاثرإ ساوف  النهج امل تمد على األراضي احملّنن  للتتيف مو تغري املنااخ والتخفياف -11
( SDGsيتمااام االنتقاااال ال ااااملي  اااو الطاقااا  املتجااادد ن ومل ااام دعااام أهاااداف التنميااا  املناااتدام  )

واتفاق لريس  ش ال تغري املناخ الوعد أبننا "لن نرتك أحدا  يتخلف عن الركت" ث انتقاال الطاقا  
 ادي ن ومو ذلك، ال حي ام ال املين وت د الطاق  أمرا  أساسيا  لتحقير الرواهي  االجتماعي  واالقت

 80أقم من مليار  خص تقريبا  على التهرلء على اإل جلقن وث الوقات ا اايل، ال تايال نناب  
ث املااااا  تقريباااا  مااان الطلااات ال ااااملي علاااى الطاقااا  ياااتم تلبيتهاااا مااان م اااادر الطاقااا  غاااري املتجااادد ، 

وجلل اساتخراج املاوارد  شتم أساسي من الوقود األحفوري، العي يرتك   م  على األرض من 
أال  2050)م م استخراج الفحم( والتحويم والبني  التحتي  ذاث ال ل ن ومان املتوقاو ةلاول عاام 

ث املاااا  علااى األقاامن وت تاارب تلبياا  هااعا الطلاات ماان  50يييااد الطلاات ال اااملي علااى الطاقاا   ننااب  
 اااث الريفياا ، م اام التتلاا  وااجلل تااووري الطاقاا  املتجاادد  الاايت ملتاان الوصااول  ليهااا ماان قباام ااتم

ا يوي  والطاق  ا راري  األرضي  والطاق  املااي  والطاق  الشمني  و اق  الر ح، ستنهم ث التنميا  
املنااتدام  واساارتاتيجياث املناااخن وماان املمتاان أال يقلاام هااعا ماان الب اام  األرضااي  للم ااادر غااري 

 قم الت حر وارفافن املتجدد  ويقلم من ضغوط تغري املناخ اليت تؤدي  ا تفا
سااوف ينااهم الوصااول  ا الطاقاا  املتجاادد  أي ااا  ث تااووري واارد اقت ااادي  منااتدام  قااماا   -12

على األراضي وولر وارد عمام ث املناا ر الريفيا   ذا كانات مدجما  ث اسارتاتيجي  التنميا  االقت اادي  
  وأال يااتم دجمهااا ث سجلساام احمللياا ن ولف اام ذلااك، ينبغااي أال ت تااس اإلمتاااانث واالحتياجاااث احمللياا

  اإلمداد األكرب داوم االقت اداث الريفي ، م م اليراع  وا راج  والت نيو التقليدي والنياح  ا  راءن
علااى الاارغم ماان ذلااك، يااؤعر  نتاااج الطاقاا  املتجاادد  للتخفيااف ماان اثاثر تغااري املناااخ أي ااا   -13

ذا كااال التنفياع سايئا ن ومان املمتان على الطلت على األراضاي واساتخدامها وم ادالث تادهورها  
أال يشاااتم أي نشااار للطاقااا  ا يويااا  ماااو احتجااااز التر اااوال واييناااه علاااى نطااااق واساااو مباااا يتفاااي 

 1ن 1ملنااعد  املناااخ هتدياادا  للاانظم اإليتولوجياا  األرضااي ن وُياات وجااود ماايارع علااى مناااح   مااا 
عا  أضا اف املنااح  التليا  للهناد( مليار هتتار من أك ر األراضي اليراعيا   نتاجيا  ث ال اامل )عجل

ث املاااا  ماان األراضااي الاايت تشااغلها حاليااا  غااالث  بي ياا ن و ذا ط سوياام الغااالث  ا  50أو ث 
ميارع كتل  حيوي ، على سبيم امل اال، ومان املارجت أال يقا ام أي كر اوال ياتم تاووريإ ونااار كر اوال 

 من الرت  ، يتم تتبدها أعناء التحويمن 
امل ادر البديل  للطاق  املتجدد ، م م الطاق  الشمناي  أو  اقا  الار ح، أك ار  قد تتوال -14

صداق  لررضن ولدد أوريقيا، على سبيم امل ال،  متاانث مشني  هاال ن وتتمتو القار  األوريقيا  
ث املاا  مقارن  أبملانياا الايت ألتلاك حالياا  أعلاى  اقا  مشناي  اصاطناعي ن  117  وء مشس  ننب  

د اسااارتاتيجياث عدياااد  لتجنااات أو تقليااام  عااارياث األراضاااي  نااابت األنظمااا  الشمناااي ، م ااام وتوجااا
سديد املوقو املشرتك ألنظما  الطاقا  الشمناي  ماو اليراعا  وأنظما  الطاقا  املتجادد  األوارد واساتخدام 

رف علاى األراضي املتدهور ن ومن املمتن أال تت اي  الطاق  الشمني  ماو اإلنتااج اليراعاين ويايداد الت ا
ث جمموعاا  ماان   متاااانث مااا يناامى أبنظماا  اليراعاا  والطاقاا  الشمنااي  وُيااري تركياات هااعإ األنظماا 

املواقاون وملتان ا ااد مان النياعااث املت لقاا  لساتخدام امليااإ والتنااوع البيولاوجي، واصا  ث املنااا ر 
 القاحل ، من وجلل التخطيط وسديد املواقو املناست الستخدام األراضين 

ساااوف تج قاااد قمااا  منااااخ واصااا ،  ااادعو  مااان األماااف ال اااام لرمااام املتحاااد  ث نيوياااورك،  -15
 ن 2019 أيلول/سبتمرب 23 ث
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السؤال الرئيسي: هل ميكن نشر احللول املعتمدة على األراضي بشكل اسرتااتيجي  -ءاب 
 ملكافحة تغري املناخ وإاتحة الوصول إىل الطاقة املتجددة للجميع

 أسئل  رتمل  مطروح  للنظر ويها:  -16
هااام التتيّاااف ماااو التغاااري املنااااوي القااااام علاااى األراضاااي وافياااف اثاثرإ متّمااام  أ() 

 للتحول ال املي  و الطاق  املتجدد ؟ 
ماااا االساااتنتاجاث الااايت ينبغاااي أال ت ااادر عااان ماااؤألر قمااا  األمااام املتحاااد  امل ااا   ب() 

 ر ا لااول القااماا  علااى األراضااي أو الطبي اا  ث مواجهاا لملناااخ )ومناقشاااث املناااخ األواارد( حااول دو 
 تغري املناخ؟ 
 كيف  قر ذلك لرراضي واملناخ والتنوع البيولوجي ث الوقت نفنه؟  ج() 
كيف نوازال  ف الطلباث املت ار   احملتملا  علاى األرض للغاعاء والطاقا  وا ادماث  د() 

 البيئي  األورد؟ 
 ااى اسااتفاد  ماان وصااول الطاقاا  املتجاادد  للمجتم اااث كيااف ملتننااا سقياار أق ه() 

 الريفي  واألرض واملناخ؟ وما حال  األعمال ملييد من االست مار ث األراضي ث هعا النيناريو؟ 

الفشرترتل  -اجتمرترتاع املائرترتدة املسرترتتديرة الثرترتاا: التمعرترتات الريفيرترتة واحل رترترية  -رابعاا  
 معاا أو الزدهار معاا 

 معلومات أساسية -لفأ 
مليااوال  ااخص ساانو  ن وماان املتوقااو أال تاايداد ننااب   83ياايداد عاادد سااتاال ال ااامل ةااوايل  -17

ساااتاال ال اااامل الاااعين ي يشاااوال ث املااادال مااان ماااا ييياااد قلااايجل  عااان ن اااف الناااتاال الياااوم  ا أك ااار 
ن لإلضااو   ا ذلاك، مان املتوقاو أال يايداد توساو املادال الايت 2050ث املاا  ةلاول عاام  66 من

 ن 2030ث املاا  ةلول عام  170ننم   و ا ارج  ننب   100000تاهنا عن يييد عدد س
توجااد اثاثر عميقااا  هلااعا التحاااول الااادراماتيتي  ااو ا ياااا  ا  اااري ، مبااا ث ذلاااك تااادهور  -18

ث املااااا  مااان أراضاااي احملاصااايم املرويااا  ث ال اااامل  60األراضاااي واألمااان الغاااعااين وتقاااو أك ااار مااان 
مليوال هتتار من األراضاي اليراعيا   5ن 19 ن وث كم عام، يتم سويم للقرب من منا ر ح ري

لتوسااايو املراكاااي ا  اااري  والتطاااوراث ال اااناعي ن وماااو وجاااود أسااارع م ااادالث للتوساااو ا  اااري ث 
ث املاااا  ماان أراضااي احملاصاايم ال املياا   ناابت التوسااو  80أوريقيااا واثساايا، وماان املتوقااو أال اناارا 

 نااااار أك ااار حاااد  ألال التوساااو حياااد  علاااى األراضاااي اليراعيااا  ا  ااارين وسااايتوال أعااار هاااعإ ا
الرايني ، واليت تنتج ث الغالت ضا ف متوساط ماا تنتجاه األراضاي الو نيا ن وياؤدي وقاداال عجلعا  
ث املاااا  ماان هااعإ األراضااي اليراعياا  األك اار قيماا   ا ونااار  ث اإلنتاااج قاادرها ساات  ث املاااا  ث 

  ن(1)قيااثسيا وتن   ث املاا  ث أوري

__________ 

 

 ن <https://knowledge.unccd.int/glo>: (233توق اث األراضي ال املي  )صفح   (1)

https://knowledge.unccd.int/glo
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 100 000لإلضاااو   ا ذلااك، تقااو ن ااف  يااو املاادال الاايت يييااد عاادد سااتاهنا عاان  -19
ننم  حاليا  ث أحواض  حيح  للمياإ، حيث اف م ادر املياإ ال ع   مو استخراج املييد مان 

مليوال  اخص حالياا  ث  150املياإ أسرع من  عاد  تغعيتهان ونتيج  لعلك، ي ي  ما ي م  ا 
م  شااات امليااااإ ا اااادن ونتيجااا  للنماااو الناااتاي ونشاااوء  بقااا  اساااتهجلكي  ساااري   النماااو، مااادال تتنااا

، وساييداد الطلات ال ااملي علاى 2030ث املااا  ةلاول عاام  40سييداد الطلت على امليااإ  نناب  
 ن 2050ث املاا  ةلول عام  50الغعاء والطاق   ننب  

أدث اهلجااار  مااان الرياااف وتغاااري املنااااخ والبيئااا ، وتياياااد عااادم املنااااوا  وان ااادام األمااان ث  -20
املناا ر الريفيا   ا  او سااتاي ح اري غاري خمطااط لاه وتياياد عاادد األ اخاد الاعين ي يشااوال ث 

 (2)ث املاا  من املشردين قنرا  ث املادال 58األحياء الفقري  واملنتو ناث ال شوااي ن ي ي  حوايل 
حااف تشااهد هجاار  اليااد ال املاا  ماان املنااا ر الريفياا   ا املنااا ر ا  ااري  غالبااا  ننااب  كبااري  ماان  ث

مان  -وسوف يتوال دمج النازحف  ن(3)املهاجرين اردد العين ي يشوال ث منتو ناث غري رمسي 
  سد   كبريا ، أعناء  نشاء مناح  م يش - (4)ال راعاث و نبت اهلجراث سري   و طيئ  ا دو 

 صحي  وعادل  )أرض( للجميون 
 88أصبحت من ل  ورد ال مم وسبم ال ي  للغ  األمهي ن وث الوقت ا ايل، ي اي   -21

ث املااا  مان األ اخاد ث حالاا  وقار مادقو ث منااا ر ريفيا  حياث تتااوال م ادالث الفقار أعلااى 
اارن و اا م ادل أبر    أض اف من املناا ر ا  اري ، وعااد  ماا يوجاد عجاي  اديد ث ال مام الجل

ث املااااا  علاااى مااادد ال قاااد  6.8التورياااف ث املناااا ر ا  اااري ،  اااف البلاااداال األوريقيااا ، مب ااادل 
 ث املاااا ن وث الوقاات نفنااه، تااوور املنااا ر 3.3وهااو ضاا ف متوسااط امل اادل الااو   البااالد  -املاضااي 

النااتاال ث الناان، الريفياا  ورصااا  مت ااور  ث   ااض البلااداال، واصاا  ث األماااكن الاايت يتقاادم ويهااا 
ث املااا  مان البطالا   60وهي مدال ترتبط غالبا   رتكياياث عاليا  مان ال اا لف عان ال مام: حاوايل 

  ث اململت  املتحد  واليالال وكور  وهولندا والوال ث املتحد  األمريتي  ترتكي ث املنا ر ا  ري ن
ث أ او را  وسات رض   2020م ستج قد الدور  ال ا ر  للمنتادد ا  اري ال ااملي ث عاا -22

كيف ساتتوال اسارتاتيجياث التح ار املناتدام  ضاروري  ملواجها  التحاد ث االجتماعيا  والبيئيا ن 
ولتااي تيدهاار ااتم اااث الريفياا  وا  ااري ، واامال اتباااع هنااج مشاارتك لتحييااد أعاار تاادهور األراضااي 

 رتاتيجي ن وا ط  ا  ري  ارديد  للمو ن الطبي ي ال الث ستتوال ذاث أمهي  اس
__________ 

 

( 60)صاافح   2017مفوضاي  األماام املتحااد  ال لياا لشااؤوال الجلجئااف، االااهااث ال املياا ن الناايوح القناري ث عااام  (2)
<https://www.unhcr.org/globaltrends2017> ن 

تقرياار م هااد املااوارد ال املياا ، ورقاا  عماام،  ااو مديناا  أك اار مناااوا ن النمااو ال اا ودي وا ااارجي:  دار  التوسااو ا  ااري  (3)
-https://www.wri.org/our-work/project/world>( 24)صاااافح   2019ث ارنااااوب ال اااااملي،  ا  ملاااادال أك اااار  ن اااااو

resources-report/world-resources-report-towards-more-equal-city> ن 

سابيم امل اال، ياؤدي الت احر الاعي  ومن املمتن أال تؤدي ال وامم البيئي  سري   و طيئ  الظهور  ا اهلجر : علاى (4)
 اخص مان  700 000و 600 000يؤعر على منا ر األراضي اراو  ث املتنيك  ا ترحيم ماا يارتاوح  اف 

 شاد  علاى  2008ن أعر  ع ار نرجس العي ضرب منطق  دلتا  يراوادي ث ميا اار ث ماايو هعإ املنا ر سنو   
اليتااااوال، امن "ملخااااص اهلجاااار  املرتبطاااا  للت ااااحر  ااااخصن ) 800000مليااااوال  ااااخص وأدد  ا ناااايوح  2.4

(/ور   عمم جام   األمم املتحاد  للبحاو  حاول IOMوارفاف": ورق  أعدث ل اا املنظم  الدولي  للهجر  )
معكور  ث ملخاص سياسا  املنظما  الدوليا  للهجار ، تغاري منااخ اهلجار  والبيئا ن  ن2008أ ريم  18-17اهلجر ، 
  (ن2009مايو 

https://www.unhcr.org/globaltrends2017
https://www.wri.org/our-work/project/world-resources-report/world-resources-report-towards-more-equal-city
https://www.wri.org/our-work/project/world-resources-report/world-resources-report-towards-more-equal-city
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 قد يت من هعا النهج املشرتك ال ناصر التالي :  -23
اإلدار  املناااتدام  لرراضاااي وامليااااإ م اااا  كجااايء ال يتجااايأ مااان اطااايط اساااتخدام  أ() 

األراضاااي ث املناااا ر ا  اااري ن ملتااان تر ااا  ذلاااك  ا عمليااااث اطااايط ح اااري و قليماااي  ويلااا  
 لنظاااام اإليتولاااوجي والتخطااايط واإلدار  املتتااااملفاألجااام وممارسااااث تنميااا  متانيااا  تت ااامن تتيياااف ا

ملااوارد األراضااي واملياااإ وت ييااي ا فااحل واالسااتخدام املنااتدام للمياااإ داواام املنااا ر ا  ااري  و اابه 
 ا  ااري  والريفياا ن وملتاان الرتكيااي علااى واارد ا ااد ماان اسااتهجلك املااوارد الطبي ياا  الاايت تااؤدي  ا تاادهور

 أنظما  االقت ااد الاداارين ومان املمتان أال ينااعد التخطايط الشاامماألراضي، واص  ث املدال، م م 
 وارامو ث تقليم التناوس على األراضي واملياإ واملوارد الطبي ي  األوردن 

ت يياااي التااا زر  اااف اإلنتااااج اليراعاااي واملؤسنااااث ا  اااري  للمنااااعد  ث تنميااا   ب() 
ء احمللي ن وقد ي من هعا األمن الغاعااي رلي  أك ر حيوي  و نشاء سجلسم  نتاج الغعا اقت اداث

وتنمي  القطاعاث األويل وال اني  وال ال   ث املنا ر الريفي ن على سبيم امل ال، تنتطيو اسارتاتيجي  
النماااو والوراااااف ا  اااراء القاامااا  علاااى األراضاااي، أال تشاااتم جااايءا  مااان اسااارتاتيجي  هجااار  الياااد 

محااايتهم ماان اراثر ال ااار  للتاادهور البيئااي علااى  ال املاا  الاايت تفيااد الشااباب والنناااء ماان وااجلل
الورااف املنتقبلي  مو تقليم التا عري البيئاي للقطاعااث االقت اادي  الرايناي ن وملتان أال ياوور هاعا 
الااانهج أي اااا  ورصاااا  لتطاااوير التتنولوجياااا ونقااام وتتيياااف نظااام امل اااارف األصااالي  والتقليديااا  و دار  

ور تتنولوجياااا امل لومااااث واالت ااااالث أدا  قويااا  لتطاااوير مااادال املاااوارد احملليااا ن ومااان املمتااان أال تاااو 
 ذكي  ومنتدام ، ولتحنف نوعي  حيا  األ خاد، واص  العين ي يشوال ث املواقو النااي ن 

ت يياااي ترتيبااااث اإلدار  وت يياااي القااادر  علاااى سقيااار األهاااداف املشااارتك  للمنطقااا   ج() 
م  مشاارتك  ستناااعد ث دمااج الق ااا  االجتماعياا  ا  ااري  والريفياا  أبكملهااا واساارتاتيجي  اسااتدا

 االقت ادي  احملدد  م م النوع االجتماعي وحياز  األراضين 
وسقير اتفااق لرياس  2030ستنهم هعإ ارهود أي ا  ث وط  التنمي  املنتدام  ل ام  -24

األماام ( وعقااد 2028-2018للمناااخ وعقااد األماام املتحااد  "املاااء ماان أجاام التنمياا  املنااتدام " )
 (ن 2030-2021املتحد  إلصجلح النظام اإليتولوجي )

السؤال الرئيسي: كيف تستطيع املناطق احل رية والريفية العمرتل معرتاا ادارة األراضرتي  -ءاب 
 بشكل مستدام؟ 

 أسئل  رتمل  مطروح  للنظر ويها:  -25
كياف ساتتمتن املناا ر ا  اري  مان  دار  ال اغوط املناتقبلي  علاى األراضااي،  أ() 

 واص  ث املنا ر احمليط  لملدال؟ هم يناعد التخطيط املتتامم؟ 
 هم سيتوال نظام االقت اد الدااري مفيدا ؟  ب() 
هاام ماان املمتاان أال تناااعد الورااااف ا  ااراء ث املنااا ر الريفياا  ث ا ااد ماان  ج() 

 التوسو ا  اري غري املخطط له؟ 
مااا التغياارياث ث اإلدار  الاايت سااتتوال مطلو اا  لت ييااي قاادر  الناالطاث ا تومياا   د() 

 احمللي  على القيام  دور استباقي؟ 
نف ا  املتبادلا  )املرحيا  رمياو األ اراف(؟  أين ستوور املتاست قريب  املنال حاالث امل ه() 

 ح ري ( انجح ؟  -كيف ملتننا أال نناعد ث  نشاء جمتم اث "ح ريفي " )ريفي  
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اجتمرترترتاع املائرترترتدة املسرترترتتديرة الثالرترترتة: تعزيرترترتز حركرترترتة عامليرترترتة اصرترترت   النظرترترتام  -خامساا  
 اايكولوجي

 معلومات أساسية -لفأ 
لرماام املتحااد  مقرتحااا  ي لاان أال الناانواث  ، اعتماادث ارم ياا  ال اماا 2019ث مااارس  -26
 (5)(UNDERهاااي عقاااد األمااام املتحاااد  إلصاااجلح النظاااام اإليتولاااوجي ) 2030 ا  2021مااان 

العي يهدف  ا تشجيو وحشد واض ي النياساث والتمويم ا ااد وماديري األراضاي وااتماو 
م البيئاي وعتاس تادهورإ املدي واملنظماث غري ا تومي  لتوسيو نطاق جهودها ملنو ووقاف النظاا

ث  يو أ اء ال املن وصجمم عقد األمم املتحاد  إلصاجلح النظاام اإليتولاوجي، الاعي ياتم تننايقه 
ماان قباام منظماا  األغعياا  واليراعاا  و اارانمج األماام املتحااد  للبيئاا   اادعم ماان اتفاقياااث ريااو، لتنااريو 

واإلدار  املناااااتدام  ، حياااااث يناااااهم ا فاااااحل 2030التقااااادم  اااااو وطااااا  التنميااااا  املناااااتدام  ل اااااام 
واإلصااجلح  شااتم مشاارتك ث  هناااء الفقاار املاادقو وضااماال األماان الغااعااي واملااااي وسنااف رواهياا  

 اإلنناال وقدرته على الت قلمن 
تااايودان الااانظم اإليتولوجيااا  ال اااحي  والفاعلااا  لألكناااجف واملااااء والغاااعاءن وماااو ذلاااك،  -27

سقياار التااوازال  ااف الطبي ياا  وال ماام، مبااا ث  نواصاام تاادمري  اابت  ا يااا  الاايت تاادعمنا ونفشاام ث
ذلك الغالث واألراضي ال شبي ، واألراضي اليراعي  وأراضي الرعي، والنظم اإليتولوجي  البحريا ، 

 واملنا ر ا  ري /احمليط  لملدال واملنارر الطبي ي ن 
وملاعام هاعا ث املاا  مان الغطااء األرضاين  30 ا  20من املقدر است اد  ما يقرب من  -28

حجاااام تاااادهور األراضااااي الااااوارد ث التقااااارير الو نياااا  التفاقياااا  األماااام املتحااااد  ملتاوحاااا  الت ااااحر 
لإلضااو   ن(6)1-3-15وط اإل جلا عنه عامليا  كمؤ ر ألهاداف التنميا  املناتدام   2018 ل ام

مماعلاا  الساارتداد   ا ذلااك، تااوور الاانظم اإليتولوجياا  املااياا  )املياااإ ال ع اا  ومياااإ البحاار(  متاااانث
 سلو وودماث النظام اإليتولوجي ال روري  لنبم ال ي  ورواهي  اإلنناالن 

 أال:  (7)عامل ورد  صجلح الغالث واملنارر الطبي ي يجقدر م هد املوارد ال املي  ث  -29
أك ر من مليار ون اف هتتاار ساتتوال مناساب  لتصاجلح الفنيفناااي حياث  أ() 

 واأل جار مو استخداماث األراضي األورد، م م اليراع ؛يتم  و الغالث 
ساااتتوال ماااا ي ااام  ا ن اااف ملياااار هتتاااار مجلامااا  لتصاااجلح واساااو النطااااق  ب() 

 للغالث املمتلئ ؛
ملياااوال هتتاااار مااان األراضاااي غاااري امل هولااا  للناااتاال، واصااا  ث  200توجاااد  ج() 

 الغالث الشمالي ، اليت تدهورث  نبت ا راار؛
د مناااح  األراضاي اليراعياا  واملنااا ر امل هولا  علااى أراضاي الغااالث النااا ق  تبلا د() 

 مليار هتتار  ضاثن 
__________ 

 

(5) <https://undocs.org/A/RES/73/284>ن  

 ث ال حاو ن  2019تقرير التقدم احملرز للتنمي  املنتدام   (6)

(7) <https://www.wri.org/resources/maps/atlas-forest-and-landscape-restoration-opportunities>ن  

https://undocs.org/A/RES/73/284
https://www.wri.org/resources/maps/atlas-forest-and-landscape-restoration-opportunities
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يشااجو عقااد األماام املتحااد  إلصااجلح النظااام اإليتولااوجي الاادول األع اااء علااى "ت ماايم  -30
 صجلح النظام اإليتولوجي" عن  رير وضو سياساث لت ييي اإلصجلح وتقليم التدهور ومواصال  

ى سقيار األهاداف واملباادراث وااللتيامااث ا اليا ؛ والنظار  شاتم كلاي ث الطريقا  الايت ال مم علا
 ملتاان أال يناااعد صااا  صااجلح النظااام اإليتولااوجي ث سقياار األولااو ث والتحااد ث ال املياا  األواارد؛
وتبادل ا رباث مو    ها الب ض؛ و ناء القدراث والبحث ال لمي وتواور املوارد وزوم اإلصاجلح 

 من القرد احمللي   ا ا واراث الدولي ن  -لى  يو املنتو ث ع
ملتااان تناااليط ال اااوء علاااى ال دياااد مااان التحاااد ث ال امليااا ن ومااان املتوقاااو أال يااانخفض  -31

، وماان املتوقااو أي ااا  أال تاانخفض 2040ث املاااا  ةلااول عااام  12اإلنتااج ال اااملي لرغعياا   ننااب  
ن ومان املارجت أال 2050ث املااا  ةلاول عاام  20و 8وح  ف األراضي اليراعي  املتاح   ننب  ترتا

ن علااى (8)2050ث املااا  ماان النماو الناتاي ال ااملي ةلاول عاام  97أل ام البلاداال الناميا  حاوايل 
مليااوال  اااب أوريقااي سااوق ال ماام علااى ماادار ا مناا  عشاار  375ساابيم امل ااال، سااوف ياادوم 

بي يا   ا هيئتهاا األصالي   تورياف األ اخاد وسناف ن ويت لار  عااد  املناارر الط(9)عاما  القادما 
 نوعي  حياهتم وز د  االستقرار االجتماعي وا د من النياع واهلجر ن 

سيناااعد  صااجلح النظااام اإليتولااوجي الطمااوح أي ااا  علااى تنفيااع ال ماام املناااوي علااى  -32
يطاااث واألراضااي منااتود جديااد: ت تاارب امل ااارف ووااياانث الغااازاث الدويئاا  )م اام الغااالث واحمل

الر باا  والرت اا ( ضااروري  للتخفيااف ماان تغااري املناااخ وت ييااي صاامود الاانظم اإليتولوجياا  وااتم اااثن 
ويوجد  دراك للحاجا  امللحا   اف ا تومااث واملاوا نف للنظار  ا التتهنااث الشاديد  املطروحا  

ن (10)درجا  مئويا  5ن 1د الباالد من قبم اهليئ  ا تومي  الدولي  امل نيا   تغاري املنااخ  ذا اورتقناا ا ا
وقااادمت اهليئااا  ا توميااا  الدوليااا  امل نيااا   تغاااري املنااااخ تقريااارا  عااان تغاااري املنااااخ والت اااحر وتااادهور 
 األراضااي واإلدار  املنااتدام  لرراضااي واألماان الغااعااي وتاادوقاث غااازاث الدويئاا  ث الاانظم اإليتولوجياا 

 تدير  األولن األرضي  وتقدم النتااج ث اجتماع املااد  املن
 ستنااتفيد حركاا  عاملياا  إلصااجلح النظااام اإليتولااوجي ماان املبااادراث واألهااداف وااللتياماااث -33

 لااادا  عااان  ريااار  60الطوعيااا  علاااى  ياااو املناااتو ث، م ااام سااادي  اااوال الاااعي التااايم  اااه حاااوايل 
مليااوال هتتااار ماان املنااارر الطبي ياا  ا  ااراءن وحااددث م ظاام البلااداال  170است اجلح أك اار ماان 

 لاادا  املشااارك  ث  اارانمج سديااد أهااداف تت لاار  تحييااد أعاار تاادهور األراضااي  121لبااالد عااددها ا
(LDN TSP ث اتفاقيا  األمام املتحاد  ملتاوحا  الت احر أهاداف وتادا ري  عااد   هيام األراضاي )

واست جلحهان ومان املهام أي اا  أال نجلحاحل أال عقاد األمام املتحاد  إلصاجلح النظاام اإليتولاوجي 
"املشااارك  التاملاا  رميااو ارهاااث امل نياا ، مبااا ث ذلااك النناااء واأل فااال ووقااا  لقاادراهتم  ا ياادعو 

 املتطور  والشباب وكبار النن واأل خاد ذوي اإلعاق  والش وب األصلي  وااتم اث احمللي "ن 
تنتطيو حركا  عامليا  إلصاجلح النظاام اإليتولاوجي االساتفاد  مان ا لاول املناتند  علاى  -34
طبي   كطرير حيوي  او ادياد جمتم اتناا و يئتناا واقت ااداتنا اإلقليميا  حياث يتاوال كام ماا ياتم ال

 نشاؤإ ) عاد   نشااه( أكرب من جمماوع أجياااه ث النهايا ن وملتان أال تتاوال ا لاول القااما  علاى 
ي يااا ، الطبي ااا ، م ااام التجدياااد الطبي اااي وزراعااا  احملاوظااا  علاااى املاااوارد و عااااد   هيااام املنااااكن الطب

 روي   وو ال  وتوور جمموع  واس   من النلو وا دماثن 
__________ 

 

  منظم  األغعي  واليراع ن (8)

  منظم  ال مم الدولي ن (9)

(10) <https://www.ipcc.ch/sr15/>ن  

https://www.ipcc.ch/sr15/
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علاااى ال ااا يد ال ااااملي، تشاااري البحاااو   ا أال كااام دوالر يجنااات مر ث  صاااجلح األراضاااي  -35
املتاادهور  يولااد مااا ياارتاوح  ااف سااب    ا عجلعااف دوالرا  ماان الفوااااد االقت ااادي ، مبااا ث ذلااك ز د  

ن ومااااو ذلااااك، تتلااااف  زالاااا  الغااااالث وتاااادهور (11)نوعياااا  املياااااإ نتاااااج األغعياااا  وحجااااي التر ااااوال و 
تريليااااوال دوالر أمريتااااي ث  ااااتم واااادماث النظااااام اإليتولااااوجي  6.3األراضااااي ال ااااامل كاااام عااااام 

ث املاااا  ماان  8.3مااا ي ااادل  -املفقااود ، م اام املنتجاااث اليراعياا  والفاارد الرتويهياا  واهلااواء النقااي 
ن واسااااتنادا   ا دراساااااث ا الاااا  ث الااااوال ث (12)2016ام الناااااتج احمللااااي اإل ااااايل ال اااااملي ث عاااا

 املتحااد  األمريتياا ، ومقا اام كاام مليااوال دوالر أمريتااي يااتم اساات مارإ ث  صااجلح النظااام اإليتولااوجي،
مليااوال دوالر  3.4مليااوال دوالر أمريتااي و 2.2ساان  عماام و ااف  32و 13ومنااه تااتم املنااامه   ااف 

 ن (13)ث   ايل الناتج االقت ادي
مل ياااتم   اااد استتشااااف اساااتخدام وضاااو  ااااذج النااايناريو لتحناااف اطااايط اإلصاااجلح  -36

وتنفيااعها ورصاادها للتاماام، لتنااه أماار ث غاياا  األمهياا  لتوجيااه تاادوجلث اإلصااجلح الف الاا  ماان 
حياااث التتلفااا ، واصااا  ث النطاقااااث غاااري املنااابوق  الااايت تاااروج هلاااا التيامااااث اإلصاااجلح ال املياااا  

ن وساتدرس الطب ا  ال انياا  مان توق ااث األراضاي ال املياا  التا  ا  التفاقيا  األمام املتحااد  (14)النا ائ 
 ، تتااليف ووواااد سايناريوهاث اإلصاجلح املناتقبلي 2021ملتاوح  الت حر، املقرر  صادارها ث عاام 

 ث سياق سقير سييد أعر تدهور األراضي وأهداف التنمي  املنتدام ن 

كيرترتف ميكننرترتا إنشرترتاء حركرترتة عامليرترتة اصرترت   النظرترتام اايكولرترتوجي   السرترتؤال الرئيسرترتي: -ءاب 
 واحلفاظ عليها؟ 

 أسئل  رتمل  مطروح  للنظر ويها:  -37
 ا أي مااادد ينبغااااي أال نتااااوال  مااااوحف؟ وكيااااف نت كااااد أال اإلصااااجلح يااااوور  أ() 

 ووااد مت دد ؟ 
 النظااام مااا أو اام الطاارق للت كااد ماان مشااارك  ارهاااث امل نياا  ةيااث ي اابت  صااجلح ب() 

 اإليتولوجي  ريق  حيا ؟ 
هاام ينبغااي أال ننتتشااف هنجااا  رليااا  أو و نيااا  أو  قليميااا ؟ هاام توجااد منااا ر  ج() 

 مبادراث م ين  ُيت أال نداوو عنها؟  أو
كيف ملتننا الت كد من دمج  صجلح النظام اإليتولوجي ث اطايط اساتخدام  د() 

 ث است مار القطاع ا اد؟ األراضي واملييانياث ا تومي  واسرتاتيجيا
هاام تنااتطيو حركاا  عاملياا  إلصااجلح النظااام اإليتولااوجي أال تااوور املناااوا   ااف  ه() 

 ارننف وأمن ا ياز  وووااد عادل ؟ 
كياااف ملتااان تناااخري حركااا  عامليااا  إلصاااجلح النظاااام اإليتولاااوجي لااادعم  ُيااااد  و() 

 الورااف أو تووري تنمي  اجتماعي  اقت ادي  منتدام ؟ 
__________ 

 

(11) <https://www.wri.org/blog/2017/12/restoration-one-most-overlooked-opportunities-economic-growth>ن  
(12) <http://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-main-report_05_web_72dpi.pdf> ن 
(13) <https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20161016>ن  

(14) <http://www.iis-rio.org/media/publications/Metzger_et_al_2017.pdf>ن  

https://www.wri.org/blog/2017/12/restoration-one-most-overlooked-opportunities-economic-growth
http://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-main-report_05_web_72dpi.pdf
https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20161016
http://www.iis-rio.org/media/publications/Metzger_et_al_2017.pdf
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هااام الفااارد املتاحااا  ضااامن سيياااد أعااار تااادهور األراضاااي ط اطيطهاااا ووهمهاااا  ز() 
دولاا  أهااداف سييااد  120 شااتم كاااف علااى ال اا يدين الااو   ودوال الااو  ؟ وت ااو أك اار ماان 

مو أعر تدهور األراضي، ويشمم الت ري منها تدا ري لتصجلح و عاد  الت هيمن هم ملتن ميامنتها 
مان  واملناامهاث احملادد  و نياا  وعقاد  صاجلح النظاام اإليتولاوجي لجلساتفاد أهداف التنمي  املناتدام  

 حشد املوارد؟ 
مااا ال ااماانث االجتماعياا  واالقت ااادي  والبيئياا  اهلاماا  عنااد ت ااميم مشاااريو و اارامج  ح() 

  صجلح واس   النطاق، أي ث الشراكاث  ف القطاعف ال ام وا اد؟ وكيف ننفعها؟ 

 لتفاعلي األول: هنج قائم على القيم ادارة األراضياحلوار ا -سادساا  
 معلومات أساسية -لفأ 

على ال  يد ال ااملي، نشاهد  ورا اا  ث اساتغجلل املاوارد الطبي يا  واهنياارا   ادماث النظاام  -38
اإليتولوجي اليت تدعمنا و ياو األناواع األوارد علاى وجاه األرضن ويايداد ان ادام األمان الغاعااي 

النياع على املوارد الطبي ي  والتخلي القنري عن األرضن وووقا  ملنهاج ال مم ا تاومي والتناوس و 
الاادويل لل اال   ااف ال لاام والنياساااث ال اماا  ث جمااال التنااوع البيولااوجي وواادماث الاانظم اإليتولوجياا ، 

 ااخص ث  مليااار 3.2يتناابت تاادهور األراضااي ث اثاثر ساالبي  مبا اار  علااى رواهياا  مااا ال يقاام عاان 
 يو أ اء ال املن  
علااى الاارغم ماان ذلااك، يوجاااد سااول عاااملي ل اااا اإل اااراف البيئااي، وهااو مااا يشاااري  ا  -39

االستخدام املنؤول ومحاي  البيئا  الطبي يا  عارب احملاوظا  واإلصاجلح واملمارسااث املناتدام ن يج ارّ ف 
 أوجلقاي إلدار  األراضاي( الاعي أياد اإل اراف البيئاي القااام علاى هناج 1949-1887ألدو ليو ولاد )

اإل اااراف أبناااه "الت امااام ماااو عجلقااا  اإلننااااال لألرض وا ياااواانث والنباااااتث الااايت تنماااو عليهاااا"ن 
ومللااك كاام واحااد منااا، ماان وجهاا  نظاار أوجلقياا  وم نوياا ، تفنااريإ الفريااد للبيئاا  وكيااف نتحماام،  

 نياا  ث اتفاقياا  كبشاار، املنااؤولي  عاان ذلااكن ومااو ذلااك، يااربز القاااد  ماان  ااف  اارحي  للجهاااث امل
األماام املتحااد  ملتاوحاا  الت ااحر الاايت ت ااو هنجااا  قاامااا  علااى القاايم واألوااجلق ث اإل ااراف علااى 
األراضي ث صميم عملي  صنو القرارن ويظهر التحاول  وضاوح مان حياث الت يياد وال مام الفاردي 

يرغات النااس ث  وارماعي وتغيري أ اط االستهجلك واإلنتاجن وصعا امل ىن، نشهد عاور  قايم حياث
 ج م ال امل متاان  أو م من وجلل  ط حياهتم ومهنهم واملنتجاث اليت يشرتوهنان 

ث هااعا ا ااوار، سااي مم القاااد  النا اائوال وارهاااث امل نياا  ماان منظماااث ااتمااو املاادي  -40
 (، وجمتم اث النتاال األصليف، والقطاع ا اد املشارك ث جمموعاث است ماري FBOsالديني  )

و با ي  منؤول  اجتماعيا  على استتشاف ال رور  األوجلقي  للت امن  ف األجيال، مو الاوزراء 
 ورؤساااء الووااود الستتشاااف الاانهج القاااام علااى القاايم الااعي اعتماادوإ ث اااااذ القااراراث  شاا ال ق ااا 

 الت حرن األراضي واراثر املرتتب  على  دار  األراضي وعملي  اتفاقي  األمم املتحد  ملتاوح  
حاادعت ز د  مطاارد  ث منااتود املشااارك  وعاادد ماان املنظماااث الدينياا  علااى املنااتو ث  -41

احمللي  والو ني  والدولي  مما ينهم عمليا  ث التحد ث البيئي ن وغالباا  ماا يجنظار  ا ال مام ث جماال 
موعاث الديني   شتم البيئ  والتنمي  كق ي  أوجلقي  وم نوي  وكت بري عن الدين كعلكن وتركي اا

واااد علااى  رهااار الت ااامن مااو الفئاااث األك اار ضاا فا ، وغالبااا  مااا تااؤدي عمااجل  أساساايا ، علااى 
منتود الشركاث، وتقود ا رب ضد الفقار املادقو، وتقادم ا ادماث األساساي  وافياف امل ااان ن 
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الدينياا  م اام وتنااتطيو املنظماااث غااري ا تومياا  الدينياا  االعتماااد علااى عاادد كبااري ماان "األصااول" 
 املااادارس وال يااااداث واملنتشااافياث؛ والشااابتاث الدينيااا  ذاث النطااااق ال ااااملي واحمللاااي؛ وجهاااود الااادعو 

 احمللي  والو ني  والدولي  ذاث ارعور ال ميق ن 
  ناواال "املشاهد الادي  ال ااملي"، أصادرها منتادد  ياو  2010ووقا  لدراس  أجريت عاام  -42

 6.9ث املاااا  ماان سااتاال ال ااامل، الااعين يقاادر عااددهم اثنااعاك  نحااو  84 للاادين وا يااا  ال اماا ، ملتلااك
 مليااار نناام ، هوياا  دينياا ن و ا جاناات ت باارياث "املؤسناااث" عاان الاادين، ي ماام الاادين علااى منااتود
وردي و خ ي، وملنت اهلوي ، ويؤعر على ال قلياث والنلوكياث، ويشتم األعراف االجتماعي ، 

س  ااابتاتنا االجتماعياا  وعجلقاتناااان وتاااتم هااعإ ال مليااا   طااارق وحياادد النااارد الاااعي ننااتنه ويؤسااا
عديد ، من واجلل الن اود املقدسا  وقااد  األد ال وال جلقااث ارماعيا ن ومان املمتان أال تتا عر 
أ ااااط االساااتهجلك الفرديااا  الااايت تااادوو تااادهور األراضاااي أو  عااااد   هيلهاااا  ذا اوتاااار أتبااااع الااادين 

أال تناعد ال ملياث املناتوحا  مان امل تقاداث الدينيا  أي اا  ث استهجلكها  طريق  خمتلف ن وملتن 
 سديااد ساارد يقلاام ماان النااياع علااى الوصااول  ا األصااول اإلنتاجياا  م اام األرض واملياااإ وي اايز اإل ااراف

  نLaudato Siالبيئين وي د امل ال على ذلك املنشور البيئي والتنموي للبال وراننيس، 
توال روحي وريد لبيئ  الناتاال األصاليف، حياث تارتبط ال دياد على نفس املنوال، يوجد م -43

ماان ممارساااث األجااداد والتقليدياا  لل ااامل الطبي ااين ونظاارا  ألال الطبي اا  ت تاارب حجاار الياوياا  ث هوياا  
م ظاام الشاا وب األصاالي  ودينهااا وعقاوتهااا وجمتم هااا، تشاا ر الشاا وب األصاالي  أبهنااا جماارب   مايتهااان 

  سااااود مخناااا  ث املاااااا  ماااان سااااتاال ال ااااامل، لتنهااااا ألتلااااك أو تشااااغم وال أل اااام الشاااا وب األصاااالي
ث املااااا  مااان التناااوع البيولاااوجي املتبقاااي ث ال اااامل علاااى  80تناااتخدم ر اااو منااااح  ال اااامل وسماااي  أو

 الساااتخدامأراضاااي أجااادادهم ووقاااا  للبناااك الااادويلن وقاااد أنشااا ث الشااا وب األصااالي  أنظمااا  م قاااد  
ياااا ،  ينماااا ترعاهااااا  ااادورها وساااااوحل عليهاااان وألاااات  دار  املنااااارر األرض ومواردهاااا للحيااااا  لاااود  عال

الطبي ي  على مدار اثالف الننف من وجلل حراار متترر  منخف   الشد  ومتحتم ويها للحفااظ 
علااى نظااام  يئااي منااتج ومنااو حراااار الغااالثن وط اسااتخدام ا  اااد التجدياادي )م اام  ااو األ ااجار 

 جناات مااو التتيااف احمللااي االنتقااااين وتتحااول البلااداال ث ماان أصاالها   ااد قطااو جااععها( جنبااا   ا
  يو أ اء ال امل  شتم متيايد  ا   وصا األصلي  وتن ى  ا م اروهم إبدار  املوارد الطبي ي ن 

يت اارض القطاااع ا اااد اليااوم ل ااغوط  ااديد  لبناااء ال قاا  ال اماا  والتناااوس ث االقت اااد  -44
م مبييااد ماان املناااءل  والشاافاوي  والنياهاا ،  ينمااا حياااوحل علااى ال اااملين ولف اام ذلااك، ُياات أال ي ماا

الر ت واال تتارن وُيت أال يشارك مو النشطاء وكعلك احملللف، ويت اوال ويتناوس ويدير املخاا ر 
االجتماعياا  والبيئياا  وكااعلك خمااا ر النااوق، ويييااد ماان أصااوله غااري امللموساا  لإلضاااو   ا أصااوله 

ض الشركاث جهودا  صادق  ومت اور  إلعااد  تشاتيم األساواق وهياكام املالي  واملادي ن وتبعل   
اإلدار   شااتم أساسااين وتلتاايم الشااركاث املبتتاار   لاار القيماا  والتمنااك  قاايم م يناا  ماان وااجلل 
اساات ماراث منااؤول  اجتماعيااا ن وتقااوم ماان وااجلل هااعإ ال ملياا   تغيااري قواعااد الل باا ن ومااو ذلااك، 

د  وتغياري توق ااث ااتماو لساتمرار الت باري ال لا  واعتمااد القايم يتطلت  تقاال هعإ القواعد ارديا
 الواضح  ومبادئ ال مم، وت ميم واستخدام أدواث جديد  وكفاءاث  داري  انجح ن 

ي اايد الت ااري ماان عااور  القاايم  ا اثاثر تغااري املناااخ والتاادهور البيئااين ويقااود الشااباب هااعإ  -45
اب عارب منظما  الت ااوال االقت اادي والتنميا  أال مان واجابهم ث املااا  مان الشاب 84ال ور ن وي ترب 

سنااااف ال اااااملن وماااان الواضاااات  شااااتم متيايااااد الناااابت ث ذلااااكن ويظاااام اثي أكناااايد التر ااااوال، 
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غاااز الدويئاا  األك اار  اايوعا  املنااؤول عاان تغااري املناااخ، عاان  رياار  عااري الدويئاا ، ث ارااو ملاااا   وهااو
د اإل اار الايم   ياا   شاري   قليام، مماا ياؤدي  ا رهاور عام أو أك رن وحيد  التغياري النال    ا

ال دالاا   ااف األجيااالن ويشااري هااعا املفهااوم  ا أنااه، م لمااا توجااد ق ااا  لل دالاا   ااف الطبقاااث مفهااوم 
، واألعااراق واألجناااس والبلااداال، وال دالاا  موجااود  أي ااا   ااف األجيااالن وث عااامل يتناام لملااوارد احملاادود 

 ذا كانت البيئ  تتدهور ةيث تنتج وتدعم  شتم أقم مبرور الوقت، ويفند هعا األجيال املقبل ، 
 مما ي   أال اريم ا ايل ينرق أساسا  من اريم التايلن 

نتيجاا  لااعلك، نتلااف الاانهج القاااام علااى القاايم للجياام ا ااايل ماان الشااباب عاان تفاااؤل  -46
أال  ال رور  عملي  وعاجل   شتم متيايدن وي تقد الشباب أناه ُياتاألجيال النا ق ن أوال ،  هنا ةتم 

ت مم الشركاث وا توم  جنبا   ا جنات  ام املشاتجلث م ام البطالا ، والتحاد ث م ام تادهور 
رقميااا  األراضااي وتغااري املناااخن اثنيااا ، يشاا ر الشااباب للتمتاافن وينااتطيو الشااباب ث عااامل مت اام 

وملتااانهم الوصاااول  ا امل لومااااث لاايت حيتاجوهناااا إلحااادا  التغياارين ومفتااوح، ال  اااور علاااى األدواث ا
حول ال امل ومشاركتها وتوزي هاا جمااان ، مماا ياوور ورصاا  واسا   لت يياي الق اا ن أواريا ، يوجاد  ا ور 

  ف الشباب أبال و م ا ري، واص  محاي  البيئ ، ُيت أال يتم دجمه ث حياهتم اليومي ن

 الناشئني وأصحاب املصلحة اقااحات من القادة -ءاب 
سااوف يااؤدي اتباااع هنااج قاااام علااى القاايم إلدار  األراضااي علااى   ااراك أصااحاب امل االح   -47

 وتغيري ال قلياث  ش ال القيم  ا قيقي  لررض ودعم تنفيع اتفاقي  األمم املتحد  ملتاوح  الت حرن 
 أسئل  مطروح  للنظر ويها أعناء ا وار:  -48

ما اراثر املرتتب  على اتباع هنج قااام علاى قيما  رعايا  األراضاي للنناب  أل ااط  أ() 
 االستهجلك واإلنتاج املنتقبلي  وث هناي  املطاف للننب  السرتاتيجياث  دار  األراضي؟ 

هاااام ستناااااعد مبااااادراث التنمياااا  الدينياااا ، واصاااا  حااااول الق ااااي  ا رجاااا  لتاااادهور  ب() 
 ارد الطبي ي ، على ت ييي النجلم االجتماعي والوائم  ف األد ال؟ وتناقص تواور املو  األراضي
كيااف ملتنناااا أال ن ااارف ونااات لم  شاااتم أو ااام عااان امل روااا  األصااالي  والتقليديااا   ج() 

 وكيف ملتن الت رف على القياد   شتم أو م؟ 
 ؟ ما املطلوب لتشجيو املييد من االست ماراث املنؤول  اجتماعيا  من القطاع ا اد د() 
كيااف ينطباار مفهااوم ال دالاا   ااف األجيااال علااى أصااحاب امل االح  ث اتفاقياا   ه() 

 األمم املتحد  ملتاوح  الت حر؟ 

 أانس أصحاء -احلوار التفاعلي الثاا: أرض صحية  -سابعاا  
 معلومات أساسية -لفأ 

األراضااااي ال ااااحي  جاااايء أساسااااي ماااان نظااااام دعاااام حياتنااااان وتناااالت عملياااااث التاااادهور  -49
حر األرض ماااان قاااادرهتا علااااى تقاااادس واااادماث قيماااا  لتنناااااني   ياااانم تاااادوو وقااااداال التنااااوع والت اااا

ث املاااا  ماان  8البيولااوجي وتغااري املناااخن وعلااى ماادد القاارنف املاضاايف، ط وقااداال مااا يقاادر  نحااو 
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التر ااوال ال  ااوي للرت اا ، وهااو مؤ اار ل ااح  الرت اا ، علااى منااتود ال ااامل  ناابت سوياام األراضااي 
جيجا  ن من التر اوالن وتتنبا  التوق ااث حا   176املنتدام  إلدار  األراضي ) واملمارساث غري

جيجاااا  ااان مااان التر اااوال مااان الرت ااا ، واصااا  ث أوريقياااا  36 فقاااداال  ضااااث قااادرإ  2050عاااام 
 جنوب ال حراء التربدن 

تااوور األراضااي ال ااحي  رميااو األنااواع الربياا  وساااام للبقاااء والنمااون وكاناات ماايودا  مااران   -50
ث املاا  من  99نلو وا دماث ا يوي  م م  نتاج األغعي ، حيث حي م البشر على أك ر من لل

الن راث ا راري  الغعااي  من األرض، وتنقي  املياإن وست اي صح  اإلنناال،  ذا ا ف ت صح  
و نتاجي  األرضن ورغم أال أي متاال ث ال امل ملتن أال يت عر للت حر/تدهور األراضي وارفاف 

(DLDD ال أنه امل اان  من اراثر النلبي  على ال ح  تتاوال غاري متناساب  مان قبام جمموعااث  ،)
ويشامم ذلاك الننااء وجمتم ااث الناتاال  ن(15)م ين ، واص  تلك الايت ت اي  ث راروف ضا يف 

األصليف واأل فال وكبار النن واأل خاد الاعين ي يشاوال ث  يئااث ريفيا  أو هامشاي  أو هشا  
ذاث أرض م رضاااا  للتاااادهور، وأولئااااك الااااعين يتمت ااااوال  وضااااو دواااام ماااانخفض، وأولئااااك الااااعين 

 ال حي ن  ي يشوال ث منا ر وقري  والعين ال ينهم عليهم الوصول  ا مراور الرعاي 
تااؤدي عواماام ا طاار البيئااي، م اام ان اادام األماان الغااعااي واملااااي، وتلااو  اهلااواء والرت اا ،  -51

ونقااص املراواار ال ااحي  والنظاواا  ال ااحي ، والت اارض للمااواد التيميااياا  ا طاار ، والتغااري ث توزيااو 
التغعيااا   انقاااجلث ال ااادود والتاااوار  ذاث ال ااال  لملنااااخ،  ا أماااراض م ديااا  وغاااري سااااري  وساااوء

ث املااا  مان  23واإلعاق  والووياثن وت ترب ال وامم احملد د  لل ح  البيئي  مناؤول  عان أك ار مان 
وملتن ر اط واحاد وساتوال مان األماراض واإلصاالث الرايناي ،  ن(16)عتء األمراض على منتود ال امل

للت احر  ااا (ث امل 48علاى األقام ) 29من حيث الووياث وسنواث ال مر امل دلا  حنات اإلعاقا ، 
 وتدهور األراضي وارفافن 

قد تشمم اراثر احملدد  للت حر وتادهور األراضاي وارفااف علاى ال اح ، علاى سابيم  -52
امل اااال ال ا  ااار، ز د  وطااار ساااوء التغعيااا  نتيجااا  اال فااااض التلاااي ث اإلماااداداث الغعاايااا  أو 

دقيق  ث الرت   أو نقاص التناوع ث ا فاض ث القيم  الغعااي  لرغعي   نبت ن وب املغع ث ال
 نتااااج األغعيااا  واساااتهجلكهان واندرا  ماااا تاااوور زراعااا  ر اااول واحاااد نظاماااا  غاااعاايا  متاااوازان  مرتبطاااا  
لليراع  التقليدي ، على سبيم امل الن وملتن أال ينبت نقص ا ديد وقر الدم، وملتن أال ينبت 

 820ص ويتاامف "ج" داء اإلساقر وطن وي ااي نقص ويتامف "أ" ال مى الليلاي، وملتان أال ينابت نقا
مليااوال  ااخص ث  يااو أ ااااء ال ااامل ماان ساااوء التغعياا  ويتاا عر مليااااري  ااخص  اانقص املغاااع ث 
الدقيق ن وث أوريقيا، ساد  م ظام التتااليف ال احي  املرتبطا   ناوء التغعيا  قبام أال يبلاد الطفام 

ث املاااا  ماان  16 ا  2لنااوء التغعياا   ااف عامااا  واحاادا ن وقااد ياارتاوح األعاار االقت ااادي الرتاكمااي 
الناااتج احمللااي اإل ااايلن وال يتحقاار األماان الغااعااي  ال عناادما يتمتااو الناااس للقاادر  علااى الوصااول 
املادي واالقت ادي  ا   ام كااف واثمان ومغاعي يلا  احتياجااهتم الغعاايا  وتف ايجلهتم الغعاايا  

من الغعااي دااما  التغعي  ألال ال ح  ال تت لر للتمتو ةيا  نشط  وصحي ن وُيت أال يت من األ
 وقط  تناول ما يتفي من الط ام، لتن أي ا   تناول الط ام  شتم جيدن 

__________ 

 

كوكبنا، صحتنا، منتقبلنا: صح  اإلنناال واتفاقيااث رياو: التناوع البيولاوجي   -( 2012منظم  ال ح  ال املي  ) (15)
  وتغري املناخ والت حرن

  نمنظم  ال ح  ال املي  (16)
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ت د املياإ ال ع ا  ضاروري  للحياا  وصاح  اإلننااالن وي اي  للف ام ماا يقارب مان ن اف  -53
 ااهرا  واحاادا  ث  سااتاال ال ااامل ث منااا ر  ااحيح  املياااإ حيااث ي ااانوال ماان  اات املياااإ علااى األقاام

، حياث 2050مليار ث عام  5.7-4.8النن ن وقد يرتفو عدد األ خاد املت ررين  ا حوايل 
ث املاا  من املت ررين ث اثسيان ولإلضاو   ا  عري ارفااف علاى  نتااج الغاعاء، ياؤعر  73ي ي  

 ،2015 ا  2006قااد ماان ارفااف أي ااا  علااى أنظماا   ماداداث املياااإ، ممااا يفاااقم نادر  املياااإن وث ال 
حالاا  ووااا   20 000حالاا  جفاااف علااى منااتود ال ااامل، ممااا أساافر عاان أك اار ماان  164وق اات 

ملياوال  اخصن وث راروف ارفااف، توجاد ز د  ث تركياي امللاواثث ث  726و لي  وأعرث علاى 
ارتفااااع اروويااا  والناااطحي ، وث ك اااري مااان األحيااااال يوجاااد  اااو ساااريو ملنااابباث األماااراض نتيجااا  امليااااإ 
ا رار  ذاث ال ل  واملنتود ال ايل من امللوح  وركود املياإ نتيجا  ا فااض منناوب امليااإ  درجاث

وتدوقاث التيارن وتشمم األمراض املرتبط   ندر  امليااإ، األماراض امل ديا  والطفيليا  واألماراض غاري 
إ والغااعاء  ناابت سااوء امل دياا  واألمااراض املرتبطاا  للتلااو ن وقااد توجااد أمااراض أواارد تنقلهااا امليااا

النظاواا  ال ااحي  املت لقاا    اادم تااوور املياااإ النظيفاا ن ويوجااد را ااط واضاات  ااف  دار  األراضااي ودور  
 املياإ اليت سدد  شتم جياي كمي  املياإ وجودهتان 

قاد تتفشااى امللااواثث احملمولاا  جااوا   ناارع  علااى ال اا يد ال اااملي، وتنتقاام مناااواث  ويلاا   -54
يمي  وعرب حدود القاراث وح  احمليطااثن وتتفااقم املشاتجلث املرتبطا  لمللاواثث عرب ا دود اإلقل

احملمول  جوا ، واص  النا   عان ال واصاف الرمليا  والرتا يا  أو ا رااار الربيا  الايت يناببها الت احر 
وتااادهور األراضاااي وارفااااف،  نااابت التااادهور ث األراضاااي اراوااا ن وتتم ااام اراثر ال امااا  لتلاااو  

ء علااى صااح  اإلنناااال )االعااتجلل والووياااث( ث: )أ( الووياااث املبتاار   ناابت أمااراض القلاات اهلااوا
واألوعي  الدموي  وارهاز التنفني وسر اال الرا  والتهاالث ارهااز التنفناي ا ااد  النافلي  )م ام 
االلتهاااب الراااوي(؛ )ب( هتاايج ث ارهاااز التنفنااي، ممااا يتناابت ث اضااطرالث ارهاااز التنفنااي 

 م الر ااو والتهاااب الق ااباث اهلوااياا  وااللتهاااب الراااوي والتهاااب األنااف التحننااي ومتجلزماا  الرااا )م اا
ال حراوي (؛ )ج( التنابت ث أو ز د  التهااب الشا ت اهلواايا  وانتفااخ الراا  وأماراض القلات واألوعيا  

  القلات ا ااد الدموي  )م م ارتفاع ضغط الدم والنتت  الدماغي  وز د  وطار اإلصاا   لحتشااء ع ال
لملتاااااوراث  والتنااااابت ث ت ااااالت الشااااارايف( وعااااادود ال اااااف والتهاااااالث ارلاااااد والتهااااااب الناااااحا 

النحااي ؛ )د( األمراض األورد، م م محى الوادي واألمراض املرتبط  أبزهاار الطحالات الناام ن 
 طرقن وقد يؤدي الغبار أي ا   ا الووا  واإلصا    نبت ا فاض منتود الرؤي  وحواد  ال

ت اااي  م ظااام الفئااااث الناااتاني  ال ااا يف  امل رضااا  للرماااال والغباااار ث املناااا ر القاحلااا   -55
واملناااا ر ااااااور ، م ااام الشااارق األوساااط ومشاااال أوريقياااا والنااااحم وأسااارتاليا وال اااف و ااارق اثسااايا 
وجنوب غرب الوال ث املتحد  واملتنيك، رغم أال الت رض قد يؤعر على النتاال الب يادين عان 

املنااا رن وي اااي األ فااال وكبااار الناان وامل ااا وال ةاااالث صااحي  ميمناا  كامناا  ث حاااالث  هااعإ
الت رض الشديد )م م ال مال اليراعيف أو ال املف ث ا ارج والعين ي يشوال للقرب من املنا ر 
أو ال ناعاث ال احراوي ( مان أكارب اراثرن ويتطاور تاواتر ال اصاف  الرتا يا   نابت تغاري اساتخدام 
األراضاي وتغااري املنااخن وقااد أدد الغبااار مان صااحراء تشاايهواهوا  ا ز د  دواول األ فااال )الااعين 

(  ا املنتشافى ل اجلج الر او والتهااب الشا ت اهلواايا  ث  ل لساو، 17-1ترتاوح أعماارهم  اف 
ث تتناس، وكانت الفتياث أك ر حناسي  واحتجن  ا دواول املنتشافى لل اجلج مان التهااب 

هلوااياا  ا اااد   ااد أحاادا  الغبااار عاان األوالدن وتاايداد ووياااث ارهاااز التنفنااي  ااف كبااار الشاا ت ا
عاما  أو أكرب( ث  يطاليا و سبانيا وجلل أحدا  الغبار ال احراوين وتقادر الوويااث  75النن )
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حالا   600 000 ا  260 000املبتر  النا   عن تلو  اهلاواء  نابت حرااار الغاالث  نحاو 
 اارق  اء ال ااامل، وتتم اام أك اار املنااا ر ت ااررا  ث أوريقيااا جنااوب ال ااحراء التااربد وجنااوبث  يااو أ اا

اثسيان وتشري   ض الدراساث  ا أال املواسم اراو ،  ا جانت ا فاض الر و   وتركياياث الغباار 
ال اليااا  احملمولااا  جاااوا ، قاااد تاااؤدي  ا تفشاااي التهااااب الناااحا  لملتاااوراث الناااحااي  ماااو ارتفااااع 

 ث الووياث، سديدا  ث  وريقيا ث منطق   به قاحل  ت رف لسم "حيام التهاب النحا "ن م دال
قد يؤدي تادهور النظاام اإليتولاوجي  ا  كام الرت ا  وتلوعهاان وث املقا ام، مان املمتان  -56

امليااإ أال تنتقم ملواثث الرت    ا املياإ الناطحي  مماا ياؤدي  ا تلاو  امليااإن ويارتبط تلاو  الرت ا  و 
النااااتج عااان االساااتخدام املفااارط ملبياااداث اروااااث أو ال مليااااث ال اااناعي  لرتفااااع م ااادالث الناااموم 
 النام  واملنبب  للنر اانث اليت يتم ال  ور عليها  اف البشارن ويوجاد وطار متياياد لتصاا   أبماراض

 النر اال والتلى واهليتم ال ظمي وال ظام وكعلك التلف ال    وا فاض م دل العكاءن 
مليااوال  700 ا  150أوااريا ، قااد ُياارب تاادهور األراضااي  ا جاناات تغااري املناااخ مااا  ااف  -57

ن وقااد يااؤدي ذلااك  ا انتشااار األمااراض امل دياا  حيااث 2050 ااخص علااى اهلجاار  ةلااول عااام 
 الرعاا  وحياواانهتم، مان املناا ر املتادهور ؛ واالضاطرالث النفناي  واالجتماعيا  يهاجر البشار، مبان وايهم

من عدم اليقف وخماوف األسر  واملنتقبم؛ وز د  م ادالث االعاتجلل والوواا  النا ا  عان انقطااع 
 ودماث الرعايا  ال احي ن وللتاوازي ماو اهلجار  البشاري ، قاد توجاد ز د  وانتشاار ث األماراض حيوانيا 

 نش  )م م وريوساث اهلانتا أو داء الربملياث( والتغرياث ث انتشار األمراض احملمول  للنواقمن امل
تقييم أوجه ال  ف املنبب  للت عر   وامم ا طر أمر م قاد ويتطلات وهام ا الا  ال احي   -58

وال يتم ا الي ن وال يتناود النتاال ث ال  ف، ومل م عدم التناوي  ف ارننف عامجل  مهما ن 
توزيو املخاا ر للتنااوي حنات الوقات أو النطااق املتااين وقاد  اتلت للف ام أوجاه ال ا ف 
وتقيايم املخااا ر جاايءا  ماان التوجيااه التقاا  لر اراف  شاا ال االساات داد للجفاااف وال واصااف الرملياا  
والرتا يا ن وقااد يااؤدي ا ااد مان ال اا ف عاان  رياار  دار  عوامام التوسااط  ا تقلياام حجاام  عاارياث 

 الت حر وتدهور األراضي وارفاف على ال ح  ال ام ن 
مل م سوء ا ال  ال حي  واملرض النا ف عن تدهور األراضي وارفااف الوجاه اإلننااي  -59

لتنفيااع االتفاقياا ن ويناا ى اهلاادف االساارتاتيجي ال اااي ماان أهااداف اإل ااار االساارتاتيجي التفاقياا  
 نسنااف الظااروف امل يشااي  للنااتاال املت ااررين ا  2030-2018األماام املتحااد  ملتاوحاا  الت ااحر 

وماو وضاو هاعا اهلادف ث االعتباار ومان حياث التا عري، اتفقات األ اراف ث االتفاقيا  علاى تركيااي 
جهودها على ت ييي األمن الغعااي و اتح  الوصول التاث للميااإ لر اخاد ث املناا ر املت ارر  

ارك  الننااء والشاباب وا اد مان اهلجار  القناري  وسنف وتنويو سبم ال ي  وتشجيو ألتف ومش
 النا   عن الت حر وتدهور األراضين 

 يلاايم اااااذ  جااراءاث  ماياا  ال ااح  ث كاام مرحلاا  ماان املناااراث النااببي   اادءا  ماان الاادواوو، -60
ومرروا  للت رض، ووصوال   ا اراثر ال حي ن وتتوال اإلجراءاث أك ر واعلي  على أعلى مناتود 

)الاادواوو( للمنااار النااب  ل ااجلج ساابت املاارض ولاايس جماارد أعااراض املاارضن وُياات ضااماال  ممتاان
 تااووري واادماث الاانظم اإليتولوجياا  األساسااي  وال ماام علااى اسااتدامتهان وسااوف تااوور االساارتاتيجياث
اليت تقلم م دالث الت حر وتدهور األراضاي وارفااف صاح  أو ام لتننااال  شاتم عاامن وث 

أنظمااا  ال اااح  ال امااا   ا التتياااف ماااو عاااامل متغاااري وواقاااو نقااام أعبااااء الوقااات نفناااه، ساااتحتاج 
األمااراض النا اا  عاان تغااري املناااخ والت ااحر وتاادهور األراضااي وارفاااف  ذا كاناات سااتدعم صااح  

 ورواهي  اإلنناالن 
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 اقااحات من ممثلني من القطاع الصحي -ءاب 
صااح  اإلنناااال  ذا ط تنااااول  قااد ياانجم عااان التنفيااع الف ااال لجلتفاقيااا   عااري  ُيااا  علاااى -61

 عوامم اعتجلل ال ح  املرتبط  للت حر وتدهور األراضي وارفاف  طريق  مت دد  القطاعاثن 
 أسئل  رتمل  مطروح  للنظر ويها:  -62

كياااف ملتنناااا تشاااجيو ز د  امل روااا  والاااوعي لااادد ا تومااا  والناااتاال احمللياااف  أ() 
 يت لر   وامم ا طر املرتبط  للت حر وتدهور األراضي وارفاف على صح  اإلنناال؟  ويما

 مااا الااعي ملتاان أال نت لمااه ماان أساااليت التواصاام املغاارّي للناالوك املنااتخدم   نجاااح ب() 
 ث القطاع ال حي؟ 

كيااف ملتاان أال ي ماام قطاعااا ال ااح  و دار  األراضااي ال ماام م ااا  لتحنااف صااح   ج() 
 األ ااااخاد؟ مااااا اإلجااااراءاث اإلدارياااا  والتنظيمياااا  الجلزماااا ؟ ماااااذا عاااان  ااااو البياااااانثاألرض وصااااح  

 امل نف  حنت ارنس؟ 
 هم سي يز هعا صح  األ خاد وقدرهتم على التتيف  شتم عام؟ هم سيتوال د() 

 است مارا  و اال  من حيث التتلف ؟ 
 هم ينبغي سنف مشارك  البياانث والرصد واملراقب ؟  ه() 
هاام ُياات علينااا سنااف توجيهاتنااا حااول ت يااف وتقياايم خمااا ر الت ااحر وتاادهور  و() 

 األراضي وارفاف ونقاط ال  ف واملخا ر والت رض؟ 
هم ينبغي أال ننتهدف البؤر الناون  للجفاف أو املنا ر  شري  املنش  لل واصاف  ز() 

 الرملي  والرتا ي  إلصجلح األراضي؟ 
 ماث ال حي  لتؤعر على الواقو البيئي؟ كيف ينبغي أال تتطور ا د ح() 

 احلوار التفرتاعلي الثالرتة: تعزيرتز س سرتل القيمرتة املسرتتدامة لاعمرتال التجاريرتة -اثمناا  
 املعتمدة على األراضي

 معلومات أساسية -لفأ 
تشااتم األراضااي اراواا  ال املياا  جاايءا  حيااو   ماان البيئاا  البشااري  واملادياا  لااررض، حيااث  -63

ال شااابي  واألراضاااي اليراعيااا  والغاااالث اراوااا  والشاااجرياثن ونظااارا  ألهناااا تغطاااي تشااامم األراضاااي 
ث  90ث املاا  من مناح  األرض ث ال امل، ومهنا تادعم أك ار مان مليااري  اخص،  40 حوايل

ث املاااااا  مااااان  35 ا  25املاااااا  ماااانهم ي يشااااوال ث البلااااداال النامياااا ن وتشااااري التقااااديراث  ا أال 
 هور  للف من األراضي اراو  متد

ال ملتاان م اراا  تاادهور األراضااي اراواا  ال املياا   شااتم و ااال دوال   ااجلق اإلمتاااانث  -64
االقت اااادي  املجلزمااا  للمناااارر الطبي يااا  الريفيااا ن ويتطلااات هاااعا أال تتمتاااو ااتم ااااث احملليااا   فواااااد 

مان الشاباب اقت اادي  واضاح  مان ا فااظ و صاجلح  يئتهاا الطبي يا ن وماو دواول مئااث املجلياف 
 ا سوق ال مم ث ال قود املقبل ، ومال تووري ورد ال مم وتطوير وياراث سبم ال ي ، ال سايما 

 ث املنا ر الريفي ، مل م أولوي  ملح ن 
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 ينمااا ستواصااام احملاصااايم التقليديااا  أداء دور حاساام ث سقيااار األمااان الغاااعااي لرساااواق  -65
تنويااو  نتاجهااا وأنشااطتها االقت ااادي  ماان وااجلل توليااد احمللياا ، واامال ألتااف ااتم اااث احمللياا  ماان 

م اادر دوام جدياد  ومناتدام  يتطلات  نشااء سجلسام قيما  مبتتار  و اامل  وجدياد  للتاماام 
لفاتت  متاااانث رأس املااال الطبي ااي، مااو ضااماال  صااجلح األراضااي املتاادهور   شااد ن وملتاان  نتاااج 

لوجياا  الاايت تنمااو ويهااان وي تمااد تقاادس هااعا ال ديااد ماان الناالو املرةاا  دوال اإلضاارار للاانظم اإليتو 
 النوع من اإلنتاج على اإلدار  املنتدام  ومحاي  و صجلح املنارر الطبي ي  اراو ن 

ت د األراضي اراو  مو نا  لب ض األنواع النباتي  األك ار رةيا  ث ال اامل الايت تتنام  قادر    -66
ال املن ورغم  متاانهتاا الناوقي  التباري ، وامال كبري  على سفيي الفرد االقت ادي  ألوقر جمتم اث 

م اااام املورينغاااا والبااااولب والفونيااااو  -ال دياااد مااان املتاااوانث الطبي ياااا  القويااا  ث األراضاااي اراوااا  
 ال تيال غري م روو  ننبيا  لبقي  ال املن  -والباالانيت 

دورا  سولياا  ث ر اط ث هعا النياق، يناتطيو قااد  األعماال ال اامليوال واحمللياوال أال يل باوا  -67
صغار املنتجف ث منا ر األراضي اراو  لألسواق احمللي  والدولي  املرة ، ماو تاووري عاااداث مان 

ن ويتمتاو ا  ااول علاى املتاوانث مان املنتجاف ال اغار وألتياانهم (17)واجلل سالو األراضاي اراوا 
اعيااا  منتجااا ، وتنفياااع أهاااداف للقااادر  علاااى املنااااعد  ث سويااام األراضاااي املتااادهور   ا أراض  زر 

سيياااد أعااار تااادهور األراضاااي و صاااجلح األراضاااي، ماااو تاااووري وااارد عمااام ث اليراعااا  وتاااووري وااارد 
، كنت الارزقن ويوجاد جماال للشاركاث الرايناي ، واصا  ث قطااعي األغعيا  ومنتح اراث التجميام

  التورياد الااعي لت يياي ر التها ال جلعيا  وسقيار التغياري علاى نطاااق واساو مان واجلل  اوذج سلنال
 حيركه النوق والعكاء املناوي وح  األوجلقين 

تل ت ا توماث دورا  راينيا  ث تاووري الفارد االقت اادي  واألمان الغاعااي، وهاو ماا قاد  -68
، يشاامم تقاادس حااواوي ساا ري  للناالو وا اادماث ال ااديق  للبيئاا ، والتنااوير الت اااوي و عاااانث الت اادير

 دن من  ف أ تال الدعم األور 

 اقااحات من القطاع اخلاص -ءاب 
توجااد  متانياااث هاالاا  لبناااء سجلساام قيماا  منااتدام  ماان املنتجاااث الاايت يااتم ا  ااول  -69

 عليها من األراضي اراو  أو من األراضي املنت لح ن 
 أسئل  مطروح  للنظر ويها:  -70

وا  أو املناا ر ما الفرد اليت تراها ث ا  ول على املنتجاث من األراضاي ارا أ() 
 املنت لح ؟ 

ما ا طواث الجلزم  ل ماال دمج االستدام  البيئي  وال اماانث االجتماعيا  ث  ب() 
  اذج سلنل  التوريد ال املي ؟ 

  ا أي مدد مل م  نشااء الطلات  اف املناتهلتف ال اامليف أساساا  لتطاوير سجلسام ج() 
   ض الشيء لتنها مرة ؟ قيم  جديد  ملنتجاث األراضي اراو  امل روو  

__________ 

 

 :2018نشااااااار  حقااااااااار عااااااان األراضاااااااي اراوااااااا  املناااااااتدام ، ارم يااااااا  ال امااااااا  ملروااااااار البيئااااااا  ال امليااااااا ، ويتناااااااام  (17)
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF%20Assembly_SustainableDrylands<

>.pdf9.4.18Factsheet_%20 ن 

https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF%20Assembly_SustainableDrylands%20Factsheet_9.4.18.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF%20Assembly_SustainableDrylands%20Factsheet_9.4.18.pdf
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مااا امل وقاااث واملخااا ر الاايت قااد ت رقاام اساات ماراث القطاااع ا اااد ث األراضااي  د() 
 اراو ؟ كيف ملتن مواجه  هعإ التحد ث؟ 

 كيااف ينااتطيو املنتجااوال ورجااال األعمااال ال ااغار الوصااول  ا األسااواق والتموياام ه() 
 ووساام اإلنتاج األورد الجلزم  لتطوير سجلسم قيم  جديد  تيود األسواق احمللي  أو الدولي ؟ 

ث عامل من املتوانث احمللي  ذاث الطا و ال املي، ما  متاانث املنتجااث احملليا   و() 
 لت بت عاملي  وتناعد على تطوير عاداث وعقاواث غعااي  جديد ؟ 

 النتيجة املتوقعة -اتسعاا  
سرترتيقدم رئرترتيمت مرترتؤمتر األطرترتراف ملاصرترتاا لنترترتائج مناقشرترتات املائرترتدة املسرترتتديرة الوزاريرترتة  -71

وجلسرتات احلرتوار التفرتاعليس وسرتيتم إحالرتة ملارتي الرترئيمت إىل اجللسرتة العامرتة للرتدورة الرابعرترتة 
عشرة ملؤمتر األطراف ملزيد مرتن الدراسرتةس اباضرتافة إىل ،لرتيت سرتيتم إعرتداد إعرت ن نيرتود يت 

 املناقشاتت لينظر فيه الوزراءس  بناءا على نتائج
    


