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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 من جدول األعمال‘ 3‘)ج(3البند 

 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على املستوايت الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي
 سياسات والقضااي املواضيعيةمتابعة أطر ال

 املسائل اجلديدة والناشئة: حيازة األراضي

 حيازة األراضي  
 مشروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعة  

 إن مؤمتر األطراف،  
 ،13-م أ/30و 13-م أ/27و 13-م أ/7و 13-م أ/5إىل املقررات  إذ يشري 

 قية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،أمهية مسألة حيازة األراضي يف إطار اتفا وإذ يالحظ 
ما للخطوو  التوجيييوة الطوعيوة نشوأن اةواموة املسوؤولة ةيوازة األراضوي  وإذ يالحظ أيضا   

ومصايد األمسوا  والاوا ت يف سوياأل األمون الاوااوي الووط ، الو  أقراوا  نوة األمون الاوااوي ال واملي 
 ن صلة وثيقة نتنفيا االتفاقية،التان ة ملنظمة األمم املتحدة لألغاية والزراعة، م

أبن حقوأل اةيازة ينباوي أن خذوا يف االعتبوار حقووأل الاوري واوؤون املصولحة  وإذ يسلم 
 ال امة ال  ت زز الرفاه ال ام، وفقا  للتشري ات الوطنية،

أبن اةوامة املسؤولة لألراضي عنصر أساسي من عناصر اإلدارة املستدامة  وإذ يسلم أيضا   
 ن هلا دورا  ميما  يف التصدي للتصحر/تدهور األراضي وا فاف،لألراضي، وأب

مبا قامت نه هيئة التفاعل نني ال لووم والسياسوات مون عمول يف هواا الشوأن،  وإذ يرحب 
وال سويما التقريور التقو  املت لو  نووو بايئوة نيئوة مواتيوة لتحييوود أثور تودهور األراضوي ودوره ا تموول يف 

 البيئةب،ت زيز الرفاه وسبل ال يش و 
 ملبادرة ال  اختوااا منظموات امتمومل املودع لت زيوز مناقشوة مسوألة حيوازة  وإذ يرحب أيضا   

 األراضي يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،
 مبؤارات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة حبقوأل حيازة األراضي، وإذ حييط علما   
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األطراف على اتباع اخلطو  التوجييية الطوعية نشأن اةوامة املسوؤولة  يشجمل -1 
ةيووازة األراضووي ومصووايد األمسووا  والاووا ت يف سووياأل األموون الاووااوي الوووط ، موومل مراعوواة مبوواد  
التنفيووا، يف تنفيووا أنشووطة مكافحووة التصووحر/تدهور األراضووي وا فوواف وأقيوو  هوودف أييوود أثوور 

 تدهور األراضي؛
األطراف إىل است راض التشري ات واإلجراءات الوطنيوة ةواموة األراضوي  يدعو -2 

 واعتمادها عند االقتضاء من أجل دعم االستخدام املستدام لألراضي واستصالح األراضي؛
األطراف علوى االعوفاف حبقووأل اةيوازة املشوروعة، مبوا يف ذلو  اةقووأل  يشجمل -3 

 وع الوط ؛ال رفية، مبا يتس  ممل اإلطار القان
األطراف إىل االعفاف قانوان   ةقوأل املتساوية للمرأة يف اسوتخدام األراضوي  يدعو -٤ 

وملكيتيا وت زيز مساواة املورأة يف فورا اةصوول علوى األراضوي وضومان حيوازة األراضوي واوال  ت زيوز 
وا فواف وأقيو  التدانري املراعية لالعتبارات ا نسوانية مون أجول مكافحوة التصوحر/تدهور األراضوي 

 أييد أثر تدهور األراضي، ممل مراعاة السياأل الوط ؛ هدف
األطووراف علووى إسحووة سووبل ف الووة وسووري ة وميسووورة التكلفووة لالحتكووام  يشووجمل -5 

 إىل القضاء وآليات افافة لتسوية املنازعات؛
األطراف على إقرار وت زيز آليوات تتم يوة نزييوة واواملة للجميومل  يشجمل أيضا   -٦ 

 وية النزاعات؛لتس
األطراف إىل افالة تنفيا تدانري مكافحة التصوحر/تدهور األراضوي وا فواف  يدعو -7 

 تنفيوواا  قاومووا  علووى املشوواراة وعوودم التمييووز مبووا ي ووزز املسوواواة يف حقوووأل اةيووازة واةصووول علووى األراضووي
 للجميمل، وال سيما الفئات الض يفة وامليمشة، يف السياأل الوط ؛

 طراف على ت زيز استثمارات القطاعني اخلاا وال ام املسؤولة واملستدامةاأل يشجمل -٨ 
يف مكافحة التصحر/تدهور األراضي وا فواف، مبوا يف ذلو  نورامس االستصوالح الو  تتقيود  لضووانط 
البيئية واالجتماعية مبا يتمااى ممل اخلطو  التوجيييوة الطوعيوة نشوأن اةواموة املسوؤولة ةيوازة األراضوي 

 د األمسا  والاا ت يف سياأل األمن الاااوي الوط ، وممل التشري ات الوطنية؛ومصاي
إىل األمانووة أن تقوووم،  لتشوواور موومل مكتووب  نووة اسووت راض تنفيووا االتفاقيووة،  يطلووب -9 

 ستكشواف اخليوارات املتاحووة إلدمواج مؤاوورات أهوداف التنميوة املسووتدامة القاوموة واملتفوو  علييوا عامليووا  
 وامووة األراضووي يف عمليووة اإلنووالاب اخلاصووة  تفاقيووة األمووم املتحوودة ملكافحووة التصووحر،وذات الصوولة حب

هبوووودف انووووب االزدواجيووووة يف جيووووود اإلنووووالاب وضوووومان التاطيووووة علووووى أوسوووومل نطوووواأل يف  تلوووو  
 السياقات الوطنية؛

 إىل األمانوة أن ت ود دلويال  تقنيوا  نشوأن ايفيوة إدمواج اخلطوو  التوجيييوة يطلب أيضوا   -10 
 يووة نشووأن اةوامووة املسووؤولة ةيووازة األراضووي ومصووايد األمسووا  والاووا ت يف سووياأل األموون الاووااويالطوع

الووووط  يف تنفيوووا االتفاقيوووة وأييووود أثووور تووودهور األراضوووي، مووومل مراعووواة السوووياقات الوطنيوووة، ويووودعو 
نوووة منظموووة األموووم املتحووودة لألغايوووة والزراعوووة والشووورااء ا ذووورين ذوي الصووولة إىل الت ووواون مووومل األما

 إعداده، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة؛ يف
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إىل األمانووة أن تستكشوو  ذيووارات ت  وورض يف الوودورة اخلامسووة  يطلووب اووال  -11 
ملؤمتر األطراف نشأن الكيفية ال  ميكنيا هبا، ضومن نطاقيوا وواليتيوا، ت زيوز التوعيوة نشوأن  عشرة

افحووة التصووحر/تدهور األراضووي وا فوواف يف صووفوف  يوومل املسووؤولة لألراضووي موون أجوول مكاةوامووة 
 صوووواحبة املصوووولحة، وال سوووويما الفئووووات الضوووو يفة موووون السووووكان، مبووووا فييووووا الشوووو و  األصووووليةا يووووات 

 وامتم ات ا لية؛
إىل األمانوة أن تقوودم تقريورا  عوون تنفيوا هواا املقوورر إىل موؤمتر األطووراف يف  يطلوب -12 

 دوراته املقبلة.
    


