
ፈነወ ስሩዕ ሓበሬታ  ቤት ምኽሪ መፃኢ ዒሇም  

ኢትዮጵያ 

መራሒት ሌምዒት ኸባቢ ዒሇምና፤ ክሌሌ ትግራይ ተዒዋቲት  ወርቂ 
ሽሌማት ፖሉሲ መፃኢ ኾይና 

እዚ ሽሌማት ንናይ ዒሇምና ብለፃት ፖሉሲ ሌምዒት መሬትን ካሌኦት ተዒወትቲ ፖሉሲታት 
ቻይና፣ ብራዚሌን ጆርዳንን ዝውሃብ እዩ፡፡ 

ሃምበርግ/ቦን/ኦርዶስ ብ22 ነሓሰ 2017 ዒ.ም.ፈ፡ ብሂሌ ብዙሕ ህዝቢ ውሑድ ፍግረ መሬት ብ 

ኢትዮጵያ ኣብ ክሌሌ ትግራይ ዝከኣሌ ምዃኑ ብተግባር ተረጋጊፁ፡፡ ናብ ውድድር ሽሌማት ካብ 

ዝቐረቡ  26 ፖሉሲታትን ካሌኦት ሕፁያትን መወዳድርታን ራሕሪሓ ክሌሌ ትግራይ ሽሌማት 

ወርቂ ብለፅ ፖሉሲ መፃኢ ዒሇም 2017 ዒ.ም.ፈ ኮይና፡፡ እዚ ሽሌማት ኦስካር ብለፃት ፖሉሲታት 

ተባሂለ ውን ይፅዋዕ እዩ፡፡ ውድድር ሽሌማት መፃኢ ፖሉሲ በረኻነትን ምምንማን መሬትን ኣብ 

ምቅሊስ ናይዚ ዒመት ብለፃት ፖሉሲታት ዒሇምና ጎሉሆም ክወፁ ዝገብር እዩ፡፡ 

ብፍለይ ሓባራዊ ፃዕሪ፣ ኣብ ድላት ህዝቢ ዝተመሰረተ ወፈያ ነፃ ጉሌበትን ብሌዐሌ ተሳትፎ 

መናእሰይን  ህዝቢ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ዝተመናመኑ መሬታት ናብ ዝነበሮ መሉሶም፡፡ ናይ 

ትግራይ ዕቀባ መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ዝመርሖ ኢንዳስትርያሊዊ ምዕባሇ ብ ወፍሪ ምንቕናቕ ህዝቢ 

ተሓጊዙ ሕቶታት መናእሰይ ዝምሌስ፣ በዝሒ ህዝቢ ምስ ምንካይ ፍግረ መሬት ዘሳኒ (ብሂሌ 

ብዙሕ ህዝቢ ውሑድ ፍግረ መሬት) መሬት ብምዕቃብ ዘሊቒ ሕርሻ ብምርግጋፅ ብምግቢ ዒርሰኻ 

ምኽኣሌን ዕብየት ቑጠባን ትኹረት ዝገበረ ስራሕ ተሰሪሑ፡፡ እምኒ ዛሊን ጎዳጉዲን ዝተሰርሐልም 

ብውሕለሌ ሌምዒት ጎቦታትን ኩጀታትን ፍግረ መሬት ኣዝዩ ነኪዩ፣ ማይ ከርሰ ምድሪ ወሲኹ 

ነዙይ ስዑቡ ዝመፀ  ጠሇብ ዘሊቒ ሕርሻዊ ተግባራት ብምውሳኹ  ንዒርሰ ምኽኣሌን ዕብየት 

ቁጠባን ዒብዩ ኣበርክቶ ሂቡ፡፡ 

መግሇፂ ኮንቬንሽን ሕቡራት መንግስታት ንመኸተ በረኻነትን ቤትምኽሪ መፃኢ ዒሇምን  

ሞኒዩክ ባርቡት፣ ኣብ ትሕቲ ሓፈሻዊ ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት፣ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት 

መንግስታት ኮንቬንሽን ን መኸተ ሇውጢ ኣየርን በረኻነትን /UNCCD/ ዯረቕ ኸባቢታት ናይ 

መሬትና ምድራዊ ኣካሌ 40% ብፅሒት ኣሇዎም፡፡ኣማኢት ሚሌዮናት ህዝቢ ብምጉሕጓሕ 

መሬትን ሇውጢ ኣየርን ይጥቅዐ ምህሊዎም ነቲ ዕሙቀት ናይቲ ፀገም ዘርኢ እዩ፡፡ክሳብ ሐዚ እዚ 

ትሑት ግምት ዝተውሃቦ ሓዯጋ ኸባቢ ኣዝዩ ዝተሓተ ትኹረት እዩ ረኺቡ፡፡ሽሌማት ፖሉሲ 

መፃኢ ዒሇም 2017 ዒ.ም.ፈ ነቲ ኣብ ኸባቢ ብገዚፍ መሌክዕ ዝርአ ዘል ብድሆን ውፅኢታዊ 



ግብረመሌሲን ጩራ ዝፍንጥቕ እዩ፡፡እቶም ሸውዒተ ተሸሇምቲ ፖሉሲታት ተጠቃዕቲ ፀገም ኸባቢ 

ዝነበሩን ብዝሇዒሇ  ፖሇቲካዊ ቑርፀኝነት ካብቲ ፀገም ምውፃእ ዝኸኣለን እዮም፡፡  

ኣላክሳንድራ ዋንዴሌ፣ ዳይሬክተርን ምክትሌ ኣዶወንበርን ቦርድ ፖሉሲ መፃኢ ዒሇም 

ተዒዋቲት ሽሌማት ወርቂ ፖሉሲ መፃኢ ዒሇም ኢትዮጵያዊት ክሌሌ ትግራይ ዝስዕብ ጥንኩርን 

ዒቕሚ ህዝብን መሌእኽቲ ተሐሌፍ ኣሊ፡፡ ኣብ ንሇውጢ ኣየር ዝተቓሌዏት ሃገር ትርከብ ንኡሽተይ 

ክሌሌ ትግራይ ብውሕለሌን ውፅኢታዊን መንገዲ ብድሆ ዒሇምና ከመይ ከምዝሰገረቶ 

/ከምዘዏወተቶ/ ኣርእያ፡፡ እዙይ ኢትዮጵያ ምስ ካሌኦት ተሸሇምቲ ፖሉሲ መፃኢ ዒሇም ኣብ ካርታ 

መሪሕነት ሌምዒት ኸባቢ ዘቐምጣ እዩ፡፡  

ብዛዕባ ሽሌማት 

ሽሌማት ፖሉሲ መፃኢ ዒሇም  ብዒሇምሇኸ ብርኪ ንህዝቢ ዘይኮነስ ንፖሉሲታት ኽብሪ ዝህብ  

እዩ፡፡ቤት ምኽሪ ፖሉሲ መፃኢ ዒሇም በቢ ዒመቱ  ን ፖሉሲ መፃኢ ዒሇም ህፁፅ ኣድሊይነት ኣብ 

ዘሇዎም ዋኒናት ርእሲ ይመርፅ፡፡ ኣብ 2017 ዒ.ም.ፈ ምስ ኮንቬንሽን ሕቡራት መንግስታት 

ንመኸተ በረኻነትን ብሓባር ኣብ ዯረቕ ኸባቢታት ንምዕዋት ሸቶ ዘሊቒ ሌምዒት 15 ተግባር 3 

ዝተመናመነ መሬትን ብበረኻነት ዝተጠቕዏ መሬት ውን ሓዊሱ ሓመድ ናብ ዝነበሮ ምምሊስን 

ኣብ ሓሇዋ ሂወትን ምምሕያሽ መነባብሮን በረኻነት፣ ድርቅን ውሑጅን ብምምካት ካብ ምምንማን 

መሬት ነፃ ዝኾነት ዒሇም ንምፍጣር ዘተባብዕ ሽሌማት እዩ፡፡ እዚ ሽሌማት መስከረም 11 2017 

ኣ.ዒ.ፈ ኣብ መበሌ 13 ኣጀንዳ ኮንፈረንስ ወገናት ሕቡራት መንግስታት መኸተ ሇውጢ ኣየርን 

በረኻነትን ኣብ ኦርዶስ ቻይና ብዕሊዊ ስነስርዒት ክወሃብ እዩ፡፡ 

ካሌኦት ዕውታት ፖሉሲታት 

ኣብዚ ፕሮግራም ካሌኦት ዕዉታት ፖሉሲታት ውን ክሽሇሙ እዮም፤ ኣብ ዯረቕ ኸባቢታት 1.2 

ሚሉዮን ሲስተርን /ባስካ/  ብምስራሕ ሚሌዮናት ድኻታት ዒቕሚ ምፍጣር ዘኽኣሇ ናይ ብራዚሌ 

ሲስተርን /ባስካ/፣ ኣብ ቻይና ዘል በረኻነት ንምምሊስ  ዝወፀ ሕጊ ምኽሌኻሌን ምቁፅፃርን 

በረኻነት፣ ኣብ ኣውስትራሌያ ዘል ሃገር ቦቆሌ ክለሊት ኸባቢታትን ስርዒት ሓሇዋን ሌዕሉ 2600 

ዯቂ ዒዲ ሓሇውቲ ዯን ኣብ ቕድመ ግንባር ተዋፊሮም ንምምንማን ኸባቢ ዝገበርዎ ሓሇዋ፣ ኣብ 

ማእኸሊይ ምብራቕ ብስፍሓት ዝተተግበረን ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ ሂማ ዝበሃሌ ባህሊዊ ትካሌ 

ምዕቃብ ኸባቢ ከም ሕጊ ክወፅእ ብምግባር ኣብ ተግባር ዘል ዝተመሓየሸ ናይ ጆርዳን ስትራጂ 

ሓሇዋ ቁጥቋጥ ዯን፣ ምምንማን ዯን ንምፍታሕን ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅን ተበግሶ 3ኤን (3N 

initiative)  "Nigerians nourishing Nigerians" ን" ኒጀራውያን ብኒጀራውያን ይምገቡ " ንኣካሊዊ 



ካርቦን ብምጥቃም  ኣብ ምምካት ሇውጢ ኣየር ዝመፀ ሓድሽ ኣተሓሳስባ  " ተበግሶ 4 ከም 1000"  

እዮም፡፡ 

 

መንነት ቤትምኽሪ መፃኢ ዒሇም 

ቤት ምኽሪ መፃኢ ዒሇም መፃኢ ወሇዶ ኣብ ምቕራፅ ፖሉሲ ድላት ከሕድር ዝገብር ኾይኑ ኣብ 

ዒሇምና ስሙይ ሇውጢ  ዘጋፍሑ ውፅኢታውያንን ተፈሊጥነት ዘሇወዎምን 50 ኣባሊት ዘሇዉዎ 

እዩ፡፡ እዚ ቤት ምኽሪ ብድሆታት ሓባራዊ መፃኢ ዝድህስስን ን ውሳነ ወሃብቲ ኣካሊት ብቑዕ 

ፖሉሲያዊ መፍትሒ ዘቕርብን እዩ፡፡እዚ ትካሌ ምስ ማሕበረሰብ ዝሰርሑ ኣካሊት፣ ፓርሊማታት፣ 

መንግስቲታት፣ ነጋዶን ዒሇምሇኸ ትካሊትን ብቕርበት ዝሰርሕን ኣብ ዒሇምና ብለፃት ፖሉሲታት 

ብምሌሊይ ይፍሇጥ፡፡ እዚ ትካሌ ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ብገባሪ ሰናይ ፋውንዴሽን ዝተመዝገበ 

እዩ፡፡worldfuturecouncil.org 

 

መንነት ኮንቬንሽን ሕቡራት ምንግስታት ን መኸተ ሇውጢ ኣየርን በረኻነትን 

ኮንቬንሽን ሕቡራት መንግስታት ንመኸተ ሇውጢ ኣየርን በረኻነትን (UNCCD) ኣብ መሬት 

ተንከፍ ዋኒናት ብሕታዊ ዒምሇኸ ኣገዳዲ ውዕሉ እዩ፡፡እዚ ኮንቬንሽን ንድሕንነት መሬት ዝሰርሕ 

ኾይኑ መበሌ 196 ኣባለ እቲ ኮንቬንሽን ብምትሕግጋዝ ዝፍፀምን ሸቶታት ዘሊቒ ሌምዒት  

ዘተግብርን እዩ፡፡ ናይ መወዳእታ ሸቶኡ ድማ መሬትና ካብ ድርቅን ሌዕሉ ዒቐን ምጥቃምን 

ክሕል፣እዙይ ብምግባር ድማ ንኩሊትና ምግቢ ማይን ሓይሉን ከቕርብ ክኽእሌ ምግባር 

እዩ፡፡መሬት ብዘሊቕነት ብምክንኻን ምጉስቋሌ ኣሌቦ መሬት ምፍጣር እዩ፡፡ንመፃኢ ድማ ውፅኢት 

ሇውጢ ኣየርን ኣብ ምጥቃም መሬት ዝፍጠር ጎንፂን ንክንክዩ ንሕ/ሰብ ዝሕግዝ 

እዩ፡፡www.unccd.int 

 


