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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 من جدول األعمال 7البند 
 املسائل اإلجرائية

الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه التدابري املتخذة مبوجب االتفاقية من   
اللل   أجللل التيللدي لرتيللور تدرور األرافلل  وادفللاف مل للد ال وامللل

 تسبب اهلجرة
 مشروع مقرر مقدم من رئيسة الرجنة ادام ة  

 إن مؤمتر األطراف، 
 إىل ما يتعلق ابهلجرة من أحكام واردة يف االتفاقية ومرفقاهتا، عند االقتضاء، ريإذ يش 
كظظظظااون األول/   21رخ ا ظظظظؤ  71/229قظظظظرار اةمعيظظظظة العامظظظظة ل مظظظظ  ا ت ظظظظدة  وإذ يالحظظظظ  
 ،2016ديسمرب 
أبن ديباجظظظظظة اتفظظظظظا  ابريظظظظظن تظظظظظنا علظظظظظخت أاظظظظظ  ينب ظظظظظ  ل طظظظظظراف، عنظظظظظد ا ظظظظظاذ  وإذ يُسظظظظظل   

لت امظظال نهظظا مظظن اماإلجظظراءال للتصظظدغ لت ظظري ا نظظاخ، أن زظظتم وتعظظ ي وتراعظظ  مظظا يقظظ  علظظخت كظظ  
مظظ  ا ت ظظدة اإلطاريظظة ، الصظظادر عظظن اتفاقيظظة األ21-م أ/1حبقظظو  ا هظظاجرين، وأبن ا قظظرر  متعلقظظة

ليظظة وارسظظو الدوليظظة ا عنيظظظة منظظظ  إىل اللجنظظة التنفي يظظة آ 49طلظظيف يف الفقظظرة ا تعلقظظة غت ظظري ا نظظاخ، ي
ل تجنظظيف حظظاالابخلسظظا ر واألاظظرار أن تنشظظ  فرقظظة عمظظ  لواظظ  تونظظيال تتعلظظق غظظنه  متكاملظظة ل

 صدغ هلا،طاع والتالتشرد ا رتبطة ابآاثر الضارة لت ري ا ناخ والتقلي  منها قدر ا ست
يويظور  مظن أجظ  الالجوظني وا هظاجرين، الظ غ اعتمدتظ  اةمعيظة إبعالن ا وإذ حييط علما   

 ،2016أيلول/سبتمرب  19العامة ل م  ا ت دة يف 
 ،20٣0طة التنمية ا ستدامة لعام التأكيد علخت أن تنفي  االتفاقية يسه  يف خ وإذ يكرر 
( الحقظا  )سظيعتمد  20٣0-2018إىل أن اإلطار االستاتيج  لالتفاقية للفظتة وإذ يشري  

تدهور األرااظ  واةفظاف اظظواهر تشظك  زظد ل ذال غعظد عظا  ، وتسظظه  يف يقظر أبن التصظ ر/
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تفظظظاق  ا شظظظاك  االقتصظظظادية، واالجتماعيظظظة والبيويظظظة، م ظظظ  الفقظظظر، وتظظظردغ ا الظظظة الصظظظ ية، وااعظظظدام 
  ت ظظري األمظظن ال ظظ ا  ، وفقظظدان التنظظوع البيولظظوج ، واظظدرة ا يظظار، واىفظظاك القظظدرة علظظخت التكيظظ  مظظ

 ا ناخ واهلجرة القسرية، 
 األطراف، حسيف االقتضاء، إىل: يدعو  -1 
تع ي  الدور اإلجيايب ال غ ميكن أن تؤدي  التظداغري ا نفظ ة جوجظيف االتفاقيظة مظن  )أ( 

 أج  التصدغ للتص ر/تدهور األراا  واةفاف كأحد العوام  اليت تسبيف اهلجرة؛
هدف إىل تع ي  الدور اإلجيايب الظ غ ميكظن أن النهوك ابلتعاون الدويل ال غ ي )ب( 

تضظظظطل  غظظظ  اإلدارة ا سظظظتدامة ل رااظظظ  مظظظن أجظظظ  التصظظظدغ للتصظظظ ر/تدهور األرااظظظ  واةفظظظاف  
 كأحد العوام  اليت تسبيف اهلجرة؛ 

 إىل األمااة ما يل :يطليف  -2 
 ر؛أعال 1اءال الواردة يف الفقرة دع  األطراف غناء علخت طلبها، يف تنفي  اإلجر  أ() 
غتظظظوافر ا ظظظظوارد،  إنظظظدار تكليظظظظ ، ابلتشظظظاور مظظظظ  مكتظظظيف مظظظظؤمتر األطظظظراف ورهنظظظظا   )ب( 

إبجراء دراسة عن الدور ال غ ميكن أن تؤدي  التداغري ا تخ ة لتنفي  االتفاقيظة مظن أجظ  التصظدغ 
للتص ر/تدهور األراا  واةفاف كأحد العوامظ  الظيت تسظبيف اهلجظرة، وذلظة غ يظة تع يظ  أهظداف 

 ؛االتفاقية
دعظ  التعظظاون وا بظادرال علظظخت الصظعيدين اإلقليمظظ  والظدويل حي مظظا كااظ  ال ايظظة  )ج( 

تع يظظ  الظظدور اإلجيظظايب الظظ غ ميكظظن أن تضظظطل  غظظ  اإلدارة ا سظظتدامة ل رااظظ  مظظن أجظظ  التصظظدغ 
 للتص ر/تدهور األراا  واةفاف كأحد العوام  اليت تسبيف اهلجرة؛ 

لقطاعظال مظ  وكظاالل األمظ  ا ت ظدة وغرا هظا توثيق ُعرى التعاون علظخت اطظا  ا )د( 
وا نظمال اإلقليمية والدولية، واةهال ا عنية من أج  تبادل ا علومظال غشظأن الصظالل القا مظة 

 غني التص ر/تدهور األراا  واةفاف واهلجرة؛ 
تقظظظدق تقريظظظر عظظظن التقظظظدم اهظظظري يف تنفيظظظ  هظظظ ا ا قظظظرر إىل مظظظؤمتر األطظظظراف لكظظظ   )هظ( 
 ي  يف دورت  الراغعة عشرة.ينظر ف

    


