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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )ج( من جدول األعمال3البند 

 فاقية تنفيذًا فعااًل على املستوايت الوطين ودون اإلقليمي واإلقليميتنفيذ االت
 متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية

متابعة الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه التدابري املتخذة مبوجب  االتفاقيبة   
يف التصببدي للتصببدروتداور األراضببي واعفبباف أعت ببارا أ ببد العوامبب  البب  

 جرةتس   اهل
 مشروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اعامعة  

 إن مؤمتر األطراف، 
 إىل ما يتعلق ابهلجرة من أحكام واردة يف االتفاقية ومرفقاهتا، عند االقتضاء، إذ يشري 
كظظظانون األول/   21ا ظظظؤر   71/229قظظظرار ايمعيظظظة العامظظظة لةمظظظ  ا ت ظظظدة  وإذ يالحظظظ  
 ،2016ديسمرب 
االعظظفاف علظظص ال ظظعيد العظظا ي ابلظظدور اميكظظان الظظه   كظظن أن تؤديظظ  بتزايظظد  وإذ حيظظيع علمظظا   

التدابري ا تخهة لتنفيظه االتفاقيظة يف الت ظد  للت ظ ر/تداور األرااظي وايفظاف ابعتبظارل أحظد العوامظ  
 اليت تسبب اهلجرة،

 يقظظر  ن الت ظظ ر/ 2030-2018إىل أن اميطظظار االسظظفاتيجي لالتفاقيظظة للفظظفة  وإذ يشظظري 
ر األرااظظي وايفظظاف رظظواار تشظظك   ظظد ع ذاع بعظظد عظظا ي، وتسظظص  يف ا شظظاك  االقت ظظادية تظظداو 

 واالجتماعيظظة والبيةيظظة، ملظظ  الفقظظر واعظظتالل ال ظظ ة وانعظظدام األمظظن النظظهالي وفقظظدان التنظظو  البيولظظوجي ونظظدرة
 ق  اهل ا شاك ،ا يال واخنفاض القدرة علص التأقل  مع تنري ا نا  واهلجرة القسرية، وتؤد  إىل تفا

الظظه  يبلظظب إىل األمانظظة أن تظظدع  األطظظراف،  13-م أ/28إىل ا قظظرر  وإذ يشظظري أيضظظا   
بناء  علص طلبصا، يف تعزيز الدور اميكان اله   كن أن تؤدي  التدابري ا تخهة لتنفيه االتفاقية يف 

 هلجظرة، وأن ت ظدرالت د  للت ظ ر/تداور األرااظي وايفظاف ابعتبظارل أحظد العوامظ  الظيت تسظبب ا
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تكليفظظظا  اجظظظراء دراسظظظة عظظظن ا واظظظو  نفسظظظ ، وتظظظدع  التعظظظاون وا بظظظادراع علظظظص ال ظظظعيدين اميقليمظظظي 
والدويل حيلما كانت الناية الت د  للت ظ ر/تداور األرااظي وايفظاف ابعتبظارل أحظد العوامظ  الظيت 

  ت ظظظدة وبرا صظظظاتسظظظبب اهلجظظظرة، وتوىظظظق عوظظظرى التعظظظاون علظظظص نبظظظاأل القباعظظظاع مظظظع وكظظظاالع األمظظظ  ا
 األخرى وا نظماع اميقليمية والدولية وايصاع ا عنية من أج  تبظادل ا علومظاع عظن ال ظالع القالمظة

 بني الت  ر/تداور األرااي وايفاف واهلجرة،
ابلدراسة اليت أعّدهتا ا نظمة الدولية للصجظرة بشظأن الظدور اميكظان الظه   وإذ حييع علما   

ري ا تخهة مبوجب االتفاقيظة يف الت ظد  للت ظ ر/تداور األرااظي وايفظاف  كن أن تؤدي  التداب
 ابعتبارل أحد العوام  اليت تسبب اهلجرة،

أن عظظدة بلظظدان أفريقيظظظة قظظد ا ظظهع ابلفعظظ  إجظظظراءاع  عايظظة دوافظظع اهلجظظظرة  وإذ يالحظظ  
 األمن،ا ت لة ابلت  ر/تداور األرااي وايفاف من خالل مبادرة االستدامة واالستقرار و 

 األطراف، حسب االقتضاء، إىل النظر يف ما يلي: يدعو -1 
تشجيع است الح األرااي ا تداورة ابعتبارل وسيلة لتنيري الرؤية السالدة عنظد  )أ( 

 اجملتمعاع ا تضررة من الت  ر/تداور األرااي وايفاف، والسماح ابلفكيز يف تنفيه اتفاقية مكاف ظة
 ديدة اليت تعبي األم  للشباب؛الت  ر علص الفرص واحللول اي

مراجعة السياساع اميمنالية، مبا فيصا سياساع اسظتخدام األرااظي وا مارسظاع  )ب( 
 هبدف تشجيع است الح البيةة علص نباأل واسع؛ الزراعية،
تعزيز م ادر الباقة ا تجددة يف خمتلف السياقاع الوطنية، حسب االقتضظاء،  )ج( 

عتباراظا وسظيلة لت فيظز است ظظالح األرااظي والنصظوض مبؤسسظظاع ببظرأل منصظا إقامظة الشظظراكاع، اب
 األعمال يف ا ناطق الريفية، مع مراعاة مجيع أاداف التنمية ا ستدامة ذاع ال لة؛

تشظظجيع تبظظوير ا ؤسسظظاع ال ظظنرية وا توسظظبة احلجظظ  يف ا نظظاطق الريفيظظة بسظظب   )د( 
د مظظن ااسظظالر الزراعيظظة قبظظ  احل ظظاد منصظظا إنشظظاء سالسظظ  قيمظظة مسظظتدامة للمنتجظظاع ا ليظظة، واحلظظ

 وبعدل، واالستلمار يف صناعاع ريفية نظيفة؛
تشجيع االستلمار ا سؤول وا ستدام من جانب القبظا  ااظاص يف است ظالح  )اظ( 

 األرااي وحفظصا و سينصا، وتنمية سظب  العظي ، فضظال  عظن استكشظاف كيفيظة إعظداد بيظان ايظدوى،
 مبا يف ذلك النظر يف التموي  العام لتسصي  ز دة االستلمار اااص؛

واألمن يف أفريقيا، فضظال  عظن ا ظاذ مبظادراع دع  مبادرة االستدامة واالستقرار  )و( 
يف ا ناطق األخظرى تسظص  يف خلظق فظرص عمظ  للمجتمعظاع ا ليظة الريفيظة مظن خظالل است ظالح 

 األرااي ا تداورة، وتيسري الوصول إىل األرااي وامان حيازة األرااي؛
مجلظة تنظي  مؤمتراع بشأن الت  ر/تداور األرااظي وايفظاف واهلجظرة، ال ظاذ  )ز( 

من اميجراءاع تشم  متابعة توصياع مؤمتر أ ري  اللاين بنية االنتقظال مظن السياسظاع إىل العمظ  
 امن نباأل اتفاقية األم  ا ت دة  كاف ة الت  ر؛

األطراف ا صتمة من ا نبقظة األفريقيظة الظيت ن تنضظ  بعظد إىل مبظادرة  يدعو أيضا   -2 
 فع  ذلك؛االستدامة واالستقرار واألمن إىل أن ت
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 إىل األمانة، رانا  بتوافر ا وارد، القيام مبا يلي: يبلب -3 
 1تقدمي الظدع  لةطظراف، بنظاء  علظص طلبصظا، يف تنفيظه اميجظراءاع الظواردة يف الفقظرة  )أ( 
 أعالل؛

تقدمي الدع  أيضظا  للتعظاون وا بظادراع علظص ال ظعيدين اميقليمظي والظدويل، يف نبظاأل  )ب( 
ت النايظظة تعزيظظز الظظدور اميكظظان الظظه   كظظن أن تضظظبلع بظظ  اميدارة ا سظظتدامة االتفاقيظظة، حيلمظظا كانظظ

 يف الت د  للت  ر/تداور األرااي وايفاف ابعتبارل أحد العوام  اليت تسبب اهلجرة؛ لةرااي
توىيظظظق عوظظظرى التعظظظاون علظظظص نبظظظاأل القباعظظظاع مظظظع وكظظظاالع األمظظظ  ا ت ظظظدة وبرا صظظظا  )ج( 

والدولية وايصاع ا عنية من أج  تبظادل ا علومظاع عظن ال ظالع القالمظة  األخرى وا نظماع اميقليمية
 الت  ر/تداور األرااي وايفاف واهلجرة؛بني 

تقظظدمي تقريظظر عظظن التقظظدم ا ظظرز يف تنفيظظه اظظها ا قظظرر إىل مظظؤمتر األطظظراف لكظظي ينظظظر  )د( 
 دورات  ا قبلة. في  يف

    


