የኣሇም ቀጣይ ምክር ቤት ይፋዊ መግሇጫ

ኢትዮጵያ
የኣሇማችን የኣከባቢ ሌማት መሪ ፤ ትግራይ ክሌሌ
የወርቅ ተሸሊሚ ሆነች

የቀጣይ ፖሉሲ ሽሌማት

ይህ ሽሌማት ሇኣሇማችን ምርጥ የመሬት ሌማት ፖሉሲና ላልች እንዯነ
ጆርዲን ያለ ያቀረቡት ኣሸናፊ ፖሉሲዎች የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡
ሃምበርግ/ቦን/ኦርድስ እ.ኣ.ኣ በነሓሴ 22 2017፡

ቻይና፣ ብራዚሌና

ብዙ ህዝብ ትንሽ የኣፈር መከሊት የሚሇው

ኣባባሌ በኢትዮጵያ ትግራይ ክሌሌ እውን መሆኑ በተግባር ተረጋገጠ፡፡ ወዯዚህ ውዴዴር ከቀረቡት
26 ፖሉሲዎችና ላልች እጩዎችን ዴባቅ በመምታት ትግራይ ክሌሌ የኣሇማችን የ 2017 እ.ኣ.ኣ
የቀጣይ ምርጥ ፖሉሲ የወርቅ ተሸሊሚ ሆነች፡፡ ይህ ሽሌማት የምርጥ ፖሉሲዎች ኦስካር ተብልም
ይጠራሌ፡፡

የቀጣይ

ፖሉሲ

ውዴዴር

በረሃማነትና

የመሬት

መመናመን

የሚቀንሱ

ምርጥ

የኣሇማችን ምርጥ ፖሉሲዎችን ጎሌተው እንዱወጡ የሚያዯርግ ነው፡፡
በተሇየ የጋራ ጥረት፣ በህዝብ ፍሊጎት የተመሰረተ የነፃ ጉሌበት የህዝብ ንቅናቄ በመሊው ህዝብና
የወጣቶች ከፍተኛ ተሳትፎ ከፍተኛ መጠን ያሊቸው የተራቆቱ መሬቶች ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ
ኣዴርገዋሌ፡፡የትግራይ በመሬት እቀባ የተመሰረተ እርሻ መር ኢንዲስትራሊይዜሽን ፖሉሲ በሰፊ
የህብረተሰብ ንቅናቄና ተሳትፎ ተዯግፎ የወጣቶችን ጥያቄ የመሇሰ፣ የህዝብ ብዛት ከኣፈር ክሇት
መቀነስ ጋር ተጣጥመው (ብዙ ህዝብ ትንሽ የኣፈር መከሊት) በሚሇው መርህ መሬትን በመጠበቅና
ዘሊቂ ግብርና በመተግበር በምግብ ራስን የመቻሌና ኢኮኖሚያዊ እዴገትን ትኩረት ያዯረገ ስራ
ማስተዋወቅ ችሇዋሌ፡፡የዴንጋይ እርከንና ጉዴጓድች በመስራት የከርሰ ምዴር ውሃ ማጎሌበት
በመቻለ የኣፈር ክሇት በከፍተኛ መጠን ቀንሷሌ፣ የዘሇቂ ግብርና ተግባሮችን በሚገባ እንዱወሰደ
በምግብ ራስን መቻሌና ኢኮኖሚያዊ እዴገት እንዱመዘገብም ከፍተኛ ዴርሻ ኣበርክቷሌ፡፡
የተባበሩት መንግስታት የኣየር ሇውጥና በረሃማነት መከሊሌ ኮንቬንሽን ከ የኣሇም ቀጣይ ፖሉሲ
ምክር ቤት የተሰጠ መግሇጫ
ሞኒዩክ ባርቡት፣ በ ተባበሩት መንግስታት ጠቅሊሊ ፀሃፊ ስር የኣየር ሇውጥና በረሃማነት መከሊሌ
ኮንቬንሽን /UNCCD/ ዯረቅ ኣከባቢዎች የኣሇማችን ምዴራዊ ኣካሌ 40% ዴርሻ ኣሊቸው፡፡በብዙ
ሚሌዮኖች የሚቆጠር ህዝብ በመሬት መራቆትና የኣየር ሇውጥ መጠቃታቸው የችግሩ ጥሌቀት
የሚያመሊክት ነው፡፡እስካሁን ዝቅተኛ ግምት ተሳጥቶት የነበረው የኣከባቢ ችግር ኣነስተኛ ትኩረት
የተሰጠው ነው፡፡ የቀጣይ ፖሉሲ ሽሌማት እ.ኣ.ኣ የ 2017 በኣከባቢ በከፍተኛ መጠን እየታየ
ሊሇው ተግዲሮትና ውጤታማ ምሊሽ የብርሃን ብሌጭታ

የሚያሳይ ነው፡፡ሰባቱ የፖሉሲ ተሸሊሚዎች

የኣከባቢ ችግር ተጠቂ ቢሆኑም በከፍተኛ የፖሇቲካ ቁርጠኝነት ከችግሩ መውጣት የሚያስችሌ
ኣኳኅን ተግባር ሊይ መሆናቸው ነው፡፡
ኣላክሳንዴራ ዋንዳሌ፣ የቀጣይ ፖሉሲ ቦርዴ ዲይሬክተርና ምክትሌ ሉቀመንበር
የቀጣይ ፖሉሲ የወርቅ ተሸሊሚ ኢትዮጵያዊ ትግራይ ክሌሌ ሇኣሇም የሚከተሇው ጠንካራና ሇህዝብ
ኣቅም የሚሆን መሌእክት እያስተሊሇፈች ነው፡፡ሇኣየር ሇውጥ በተጋሇጠች ኣገር የምትገኘው ትንሿ
ትግራይ ክሌሌ በብሌሃትና ውጤታማ በሆነ መንገዴ የኣሇማችን ተግዲሮት እንዳት እየፈታች
እንዲሇች አሳይታሇች፡፡ ይህ ውጤት ኢትዮጵያ ከላልች የምርጥ ፖሉሲ ኣሸናፊ ኣገሮች ጋር
በኣሇም ካርታ በኣከባቢ ሌማት መሪነት የሚያስቀምጣት ነው፡፡
ሽሌማቱን በተመሇከተ
የቀጣይ ፖሉሲ ሽሌማት በኣሇምኣቀፍ ዯረጃ ሇህዝቦች ሳይሆን ሇፖሉሲዎች ክብር የሚሰጥ ነው፡፡
የኣሇም ቀጣይ ፖሉሲ ምክርቤት በየኣመቱ ሇኣሇማችን ቀጣይ ፖሉሲ ኣስቸኳይነት ያሊቸው
ጉዲዮች

ኣስመሌክቶ

ኣርእስት

ይመርጣሌ፡፡እ.ኣ.ኣ

በ

2017

ከ

ተባበሩት

መንግስታት

የኣየርሇውጥና በረሃማነት መከሊከሌ ኮንቬንሽን በመተባበር በዯረቅ ኣከባቢዎች በዘሊቂ ሌማት ግቦች
መሳካት

ቁጥር 15 ተግባር 3 በተመናመነ መሬትና በረሃማነት የተጠቃ መሬት ጨምሮ የተራቆተ

መሬት ወዯ ነበረበት መመሇስና የሂወት ጥበቃና ሇኑሮ መሻሻሌና በረሃማነት፣ ዴርቅና ጎርፍ
በመከሊከሌ

ከመራቆት

ነፃ የሆነ ኣሇም ሇመፍጠር የሚያተጋ ሽሌማት ነው፡፡ይህ ሽሌማት እ.ኣ.ኣ

መስከረም 11 2017 በተባበሩት መንግስታት የኣየርሇውጥና በረሃማነት መከሊከሌ ኣባሊት 13 ኛ
ኮፈረንስ በኦርድስ ቻይና ብይፋዊ ስነስርዓት ይሰጣሌ፡፡
ላልች ተሸሊሚ ፖሉሲዎች
በዚህ ፕሮግራም ላልች ውጤታማ ፖሉሲዎችም ይሸሇማለ፤ በዯረቅ ኣከባቢ 1.2 ሚሌዮን ሲስተርን
/ኩሬ/ በመስራት በሚሌዮን የሚቆጠሩ ዴሃ ዴሃ ገበሬዎች ኣቅም መገንባት ያስቻሇ የብራዚሌ ኩሬ፣
በረሃማነት ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር በቻይና የወጣው ህግ፣ ከንክኪ ነፃ የሆኑ ኣከባቢዎች ኣገር
በቀሌ

2600

ጠባቂዎች

በቅዴመ

ግንባር

ተሰሌፈው

ሇኣከባቢ

መራቆት

ያዯረጉት

ጥበቃ፣

በመካከሇኛ ምስራቅ በስፋት የተሰራበትና ረጅም እዴሜ ያሇው ሂማ የሚባሌ ባህሊዊ ኣከባቢ
የመጠበቅ ህግ በማሻሻሌ የጆርዲን ቁጥቋጦ ዯን የመጠበቅ ስትራተጂ፣ መጠነ ሰፊና
ያቀፈ ምግብ ዋስትና ሇማረጋገጥ የወጣው የ3ኤን ተነሳስሽነት

(3N initiative)

nourishing Nigerians" ኒጀራውያን በኒጀራውያን ይመገቡ " የሚሇውና "
ተነሳሽነት በኣካሊዊ
ናቸው፡፡

ብዙ ሴክተሮች
"Nigerians

4 እንዯ 1000"

ካርቦን በመጠቀም ሇኣየር ሇውጥ መከሊከሌ የመጣው ኣዱስ ኣስተሳሰብ

የቀጣይ ዓሇም ፖሉሲ ምክርቤት ማነው
የቀጣይ

ዓሇም

ፖሉሲ

ምክርቤት

መጪው

ትውሌዴ

በፖሉሲ

ቀረፃ

ፍሊጎት

እንዱያሳዴር

የሚያዯርግ ሲሆን በኣሇማችን ሇውጥን በማስፋፋት ስመ ገናና ውጤታማ ታዋቂነት ያሊቸው 50
ኣባሊት ያለበት ነው፡፡ምክር ቤቱ የጋራ ቀጣይ ተግዲሮት የሚዲስስና ሇውሳኔ ሰጪ ኣካሊት ብቁ
ፖሉሲያዊ ኣማራጭ የሚያቀርብ ነው፡፡ምክርቤቱ ከማህበረሰብ ጋር የሚሰሩ ኣካሊት ፓርሊማዎች፣
መንግስታትና
ፖሉሲዎችን

ነጋዳዎችና
በመሇየት

ከኣሇምኣቀፍ

ይታወቃሌ፡፡ይህ

ዴርጅቶች
ምክርቤት

በቅርበት
በ
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