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A 

 المجلس
 الدورة الخامسة والخمسون بعد المائة

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 موجز
ة املتبعة، بالتطورات احلاصااااالة ت املنتديات األخرى ال  الية والية منظمة األغذيحياط اجمللس علماً، عماًل باملمارساااااات 

 (. وسُتقدم، خالل الدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة للمجلس، عروض بشأن املواضيع التالية:املنظمةوالزراعة )
 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛ - 1
 لألطراف ت اتفاقية األمي املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )مؤمتر األطراف(؛نتائج املؤمتر الثاين والعشرين  - 2
 مؤمتر األمي املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(؛ - 3
البحري  يوضاااااااااااع صاااااااااااق دوا ملزم ت إطار اتفاقية األمي املتحدة لقانون البحار بشاااااااااااأن حف  التنوع البيولو  - 4

 املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام؛ ت
ظي األغذية والنظي ن: تقرير اساااااااااااااتشااااااااااااارات -فريق اخلرباء العاملي املعين بالزراعة والنظي الغذائية من أ ل التغذية  - 5

 الغذائية: موا هة حتديات القرن احلادي والعشرين؛
نوفمرب/تشااااااااارين الثاين  28اال تماع الرفيع املساااااااااتوى للشاااااااااراكة العاملية من أ ل تعاون إمائي فعةال )نريو ، من  - 6

 ؛(2016ديسمرب/كانون األوةل  1 إىل
 .اجلزء الرفيع املستوى من اال تماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف ت االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولو ي - 7
 

 المقترح اتخاذها من جانب المجلساإلجراءات 
 تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس ت دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة لإلحاطة فقط.
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 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -أوالً 
 
، حيةز التنفيذ ت 2015دخلت أهداف التنمية املساااااااااااتدامة السااااااااااابعة عشااااااااااار ال    اعتمادها ت سااااااااااابتمرب/أيلول  - 1

فرتة ما ب. ولقد أحيط جملس املنظمة علماً بآخر املعلومات عن مشاركة املنظمة ت العملية اخلاصة 2016يناير/كانون الثاين 
ؤرااااارات املواملفاوضاااااات لات الصااااالة را ت للق مراحل املشااااااركة األولية وال سااااايما العمل املتةصااااال بوضاااااع  2015بعد عام 

 التنمية املستدامة.العاملية ألهداف 
 
وجلاهنا الفنية أيضاااااً ت هيكلية املتابعة واالسااااتعراض من خالل املشاااااركة ت  للمنظمةوساااااألت األ هزة الرئاسااااية  - 2

املنتدى السااااااااياسااااااااي الرفيع املسااااااااتوى املكلةة بتوحيد العمليات الدولية لرفع التقارير والقيام بعمليات املتابعة واالسااااااااتعراض 
املنتدى السااياسااي الرفيع املسااتوى الذي يسااتضاايفه اجمللس االقتصااادي واال تماعي لألمي املتحدة للمرة  السااياسااية. وا تمع

بشأن إطار  ملنظمةااملشاركون ت املنتدى بعني االعتبار مساألات  القراراتالثانية ت يوليو/متةوز من هذا العام، وأخذ صنةاع 
 .التابعة هلا اسية واللجان الفنيةالرصد العاملي، را ت للق مدخالت األ هزة الرئ

 
اإلطار األسااااساااي الذي يساااتخدمه  يع أصاااحاجم املصااالحة للربجمة  2030وتشاااكةل خطة التنمية املساااتدامة لعام  - 3

 القطرية وال سيما لبلورة أنشطة األمي املتحدة على الصعيد القطري.
 
( القضاااااء على اجلوع 1ت أساااااسااااية وهي: )بشااااكل قوي ت دعي البلدان ت ثالثة جماال املنظمةوسااااوف تساااااهي  - 4

( وموا هة تغرية 3( ومتكني التنمية املسااااااتدامة عرب رايتها املشاااااارتكة السااااااتدامة األغذية والزراعة؛ )2وسااااااوء التغذية والفقر؛ )
رصااااد  تاملناخ على حنو مسااااؤول وفعةال. كما سااااتوفةر املنظمة املساااااعدة ت جمال السااااياسااااات فضاااااًل عن مساااااندة البلدان 

 أهداف التنمية املستدامة مع توسيع نطاق املسؤوليات اخلاصة برفع التقارير املرحلية على املستوى العاملي.
 

 نتائج المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية -ثانياً 
 بشأن تغير المناخ

 
اخ ت اتفاقية األمي املتحدة اإلطارية بشااااااااااااااأن تغري املن ُعقد املؤمتر الثاين والعشاااااااااااااارين لألطراف )مؤمتر األطراف( - 5
 راااااااكلتكما أهنا   .2016نوفمرب/تشااااااارين الثاين  18إىل  7اإلطارية( ت مراكش، املغرجم خالل الفرتة املمتدة من  االتفاقية)

نوفمرب/تشاارين  4بوصاافه ا تماع األطراف ت اتفاق باريس الذي ساارى مفعوله ت  الذي عملالدورة األوىل ملؤمتر األطراف 
ت  55 الية إيصااااادر عنهي بصاااااورة وهي األطراف الذين طرفاً ت االتفاقية اإلطارية  55بعد أن صاااااادق عليه ، 2016الثاين 
ورااااااااكةل ا تماع مراكش مرحلة انتقالية مهمة من ساااااااانوات التفاوض  غازات الدفيئة العاملية على األقل. من انبعاثاتاملائة 

ال  أفضاااااااااااااات عن اتفاق باريس إىل مرحلة  ديدة تتمحور حول التنفيذ. ويظ املؤمتر ت أن يظهر للعاا أن تنفيذ اتفاق 
دعي  املنظمةاصل وستو باريس  ار على قدم وساق وأن روحي التعاون املتعدد األطراف البنةاء ت جمال تغرية املناخ مستمر. 

 البلدان ت سعيها قدماً إىل تنفيذ اتفاق باريس.
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وبرزت املسااااااااااائل املتعلةقة بالزراعة والتنمية املسااااااااااتدامة واألمن الغذائي بشااااااااااكل واضااااااااااظ خالل مؤمتر األطراف ت  - 6
ر األطراف الن( الذي اعتمده مؤمتاالتفاقية اإلطارية كما يبيةنه إعالن مراكش للعمل من أ ل املناخ والتنمية املستدامة )اإلع

 هود القضااااااء على الفقر وضااااامان األمن الغذائي وا ال  ودعي ندعو  يع األطراف إىل تعزيز" والذي ينص على ما يلي:
اريس ويدعي للق الصاااااااياغة الواردة ت اتفاق ب ."إ راءات صاااااااارمة ملوا هة التحديات ال  يطرحها تغرية املناخ على الزراعة

بط باألمن الغذائي عند االسااتجابة للمتطلةبات الناراائة عن تغرية املناخ. كما يرت اساقية اإلطارية لضاامان عدم املسااوت االتف
 وأهداف التنمية املستدامة ال  تنطوي عليها. 2030اإلعالن على حنو متني بدعي خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 تنظيي الرفيعة املستوى التابعة لالتفاقية اإلطارية، راركت املنظمة تعلى طلب جمموعة أنصار املناخ العاملية  وبناءً  - 7

للق ت وضع  وساهي كل ثالثة أحداث مواضيعية رفيعة املستوى للعمل على الغابات واحمليطات والزراعة واألمن الغذائي.
اها األطراف وتنطوي فاوضاااات ال  أ ر وثيقة النتائج النهائية بعنوان "راااراكة مراكش للعمل على تغرية املناخ" ال  تكمةل امل

دعي جمموعة األنصار الرفيعة  املنظمة. وستواصل 2017على جماالت تركيز إرارية لات أولوية للعمل سيتي عرضها ت عام 
املساااتوى والعمل معها على النهوض بشاااراكة مراكش دعماً لإل راءات ال  يتخذها األطراف وأصاااحاجم املصااالحة من غري 

 األطراف ت جمال املناخ.
 
ثات االنبعا را ت للق لقياس االخنفاضات ت بشكل ملحوظ الشفافية خالل العمل تعزيزويدعو اتفاق باريس إىل  - 8

متثةلت إحدى النتائج  ،وت هذا السااااياق واحتسااااافا، فضااااالً عن متويل األنشااااطة املتعلقة باملناخ وتطوير التكنولو يات ونقلها.
 األساسية ملؤمتر مراكش عن املناخ ت املضي ت صياغة القواعد اخلاصة باتفاق باريس أو الدليل التشغيلي له.

 
قرارات الواساااااااااااااعة ال  اعتمدها مؤمتر األطراف، إىل النتائج واملبادرات التالية وجتدر اإلراااااااااااااارة، من بني جمموعة ال - 9

 من أ ل دعي البلدان: املنظمةاملتصلة بالعمل الذي تقوم به 
 

الشراكة اخلاصة باملساألة احملددة وطنياً، ال  متثةل حتالفاً بني بلدان نامية ومتقدةمة ومؤسسات دولية   إطالقه  )أ(
. وسااااتعمل هذه الشااااراكة على ضاااامان حصااااول البلدان على الدعي املنظمةت مؤمتر األطراف وانضاااامت إليه 

 السرعة. مة واألهداف اخلاصة باملناخ على و هالفين واملاا الذي حتتاج إليه لتحقيق أهداف التنمية املستدا
 

وطُلب من جلنة التكية وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان مواً مواصااااالة اخنراطهما ت الصاااااندوق األخضااااار  )جم(
ماليني دوالر  3للمناخ الذي وافق، خالل اال تماع الثالث عشاااااااااااااار جمللسااااااااااااااه، على منظ ما ال يتعدى 

أمريكي لكل بلد لدعي إعداد خطط تكيُّة وطنية و/أو غريها من عمليات التخطيط اخلاصااااااااااة بقدرات 
 التكيةة الوطنية.

 
وت ما يتةصاااااااال بتمويل األنشااااااااطة املتعلةقة باملناخ على املدى الطويل، أرااااااااار مؤمتر األطراف إىل زيادة متويل  )ج(

ملتعلق ه ت تقييي فرتة الساااانتني والعرض العام لتدفقات التمويل اأنشااااطة التكيةة حن امن كما  رى حتديد
، وإىل احلا ة إىل مواصلة بذل اجلهود للنهوض بتمويل أنشطة التكيةة على حنو ملحوظ 2016باملناخ لعام 

روازاة التشاااااااديد على ضااااااارورة تعزيز التوازن بني التمويل املخصاااااااص ألنشاااااااطة التكيةة مع تغرية املناخ ولا  
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ص ألنشاااطة التخفية من رثاره. وت هذا الصااادد أقرة أن عمليات التقييي بقيادة قطرية الحتيا ات املخصااا
التكيةة ت البلدان النامية ضاااااااااااااارورية للنهوض بتمويل أنشااااااااااااااطة التكيةة، وأن املساااااااااااااااألات احملددة وطنياً 

 واإلبالغات عن التكيةة قد تشكةل فرصة  يةدة لذلق.
 

األضااااارار، و س سااااانوات ُوضاااااع ت إطار رلية وارساااااو الدولية املعنية باخلساااااائر وسااااايتناول إطار  ديد على م )د(
ل النا ة عن تغرية املناخ ال  ا ُتعاجل عرب التكيةة املخطط له را ت للق التشاااااااااااااارةد واهلجرة والتنقة  التأثريات

 البشري إىل  انب اإلدارة الشاملة للمخاطر.
 

الرامية إىل معاجلة و  " املنبثقة عن اتفاق باريسنية ببناء القدراتجلنة باريس املع"وقامت البلدان بتشااااااااااااااغيل  )ه(
الثغرات واالحتيا ات احلالية والنارئة على حد سواء، ت جمال تنفيذ أنشطة بناء القدرات ت األطراف من 

 ءتعزيز  هود بناء القدرات، را ت للق اجلهود املبذولة لضااااااامان اتسااااااااق أنشاااااااطة بنا النامية وزيادةالبلدان 
 ت إطار االتفاقية؛ القدرات وتنسيقها

 
وأخذت احلكومات، ت جماا املساااااااااااااواة بني اجلنسااااااااااااني واملناخ، خطوة مهمة باجتاه حتقيق أهدافها املرتبطة  )و(

بالتوازن بني اجلنسااني ووضااع سااياسااات مناخية تراعي املساااواة بني اجلنسااني، عرب املوافقة على برنامج عمل 
 ع املدين واألعمال التجارية وغريها من اجلهات.واسع النطاق يشمل اجملتم

 
 مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة -ثالثاً 

 )الموئل الثالث(
 

ُعقد مؤمتر األمي املتحدة الثالث املعين باإلساااكان والتنمية احلضااارية املساااتدامة )املوئل الثالث( ت كويتو، إكوادور  -10
(، ركةل املوئل 2016و 1996و 1976. ومتارياً مع دورة العقدين )2016أكتوبر/تشرين األوةل  20إىل  17خالل الفرتة من 

 .2030وحيد املعين باملسائل احلضرية خالل فرتة تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام الثالث املؤمتر العاملي األوةل وسيكون ال
 

حبلول  العاا ت املائة من سكان 70وت سياق عملية التحضةر العاملية احلالية وتوقةع وصول نسبة سكةان املدن إىل  -11
تدامة لعام حلضااااااارية اجلديدة، تنفيذ خطة التنمية املسااااااا، من املرتقب أن حتفةز الوثيقة اخلتامية للمؤمتر، أي اخلطة ا2050عام 

 باريس عن تغرية املناخ )املؤمتر احلادي والعشرين لألطراف ت االتفاقية اإلطارية( على الصعيد احمللي. واتفاق 2030
 

للخطة احلضاااارية اجلديدة ا تعاجل املسااااائل املتصاااالة باألغذية على حنو كاف، سااااعت  صاااافروت حني أن املسااااودة  -12
، بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي والصندوق الدوا للتنمية الزراعية، إىل ضمان إدراج األمن الغذائي والتغذية ت املنظمة

سيما  حتيا ات الغذائية والتغذوية للمقيمني ت املدن، وال( دمج اال1الوثيقة ال  أصبحت امن تقرة بأألية القيام را يلي: )
( وتعزيز تنسايق الساياساات الغذائية مع ساياساات أخرى بشاأن الشاؤون 2الفقراء، ت عمليات التخطيط للتنمية احلضارية؛ )

 .1اقة( والنظر أيضاً ت الرابط القائي بني األغذية واملياه والط3ضرية ت املناطق احلضرية والريفية؛ )احل
 

                                                      
 من مسودة اخلطة احلضرية اجلديدة. 123الفقرة   1
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 موقع مثاا ت أهناما يعين  املنظمةتندرج التحديات املتصاااااااااااااالة باألمن الغذائي والتغذية ت املدن ضاااااااااااااامن والية  -13
للتعاون من أ ل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ومعاجلة مسائل األمن الغذائي والتغذية والروابط القائمة بني األرياف واملدن 

 .2من خالل تعزيز نظي األغذية املستدامة
 

 وضع صك دولي ملزم في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار -رابعاً 
البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله بشأن حفظ التنوع 

 على نحو مستدام
 

وأنشااااااااااااااأت جمموعة عمل  59/24القرار  2004اعتمدت اجلمعية العامة لألمي املتحدة ت نوفمرب/تشاااااااااااااارين الثاين  -14
ت املناطق الواقعة  تنوع البيولو ي البحريخمصاااصاااة غري رتية مفتوحة العضاااوية لدراساااة إمكانية وضاااع اتفاق تنفيذ حلف  ال

خارج نطاق الوالية الوطنية واسااااااااااتغالله على حنو مسااااااااااتدام )جمموعة العمل(. واتفقت جمموعة العمل على ساااااااااالساااااااااالة من 
من أ ل وضااااااع اتفاق تنفيذ حلف  التنوع البيولو ي  2015الصااااااادر ت يونيو/حزيران  69/292 التوصاااااايات الواردة ت القرار

 املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واسااااااااااااتغالله على حنو مسااااااااااااتدام. وأدةى هذا القرار إىل إنشاااااااااااااء جلنة البحري ت
حتضااااريية مكلةفة بتقدص توصاااايات موضااااوعية للجمعية العامة لألمي املتحدة بشااااأن عناصاااار مشااااروع نصة لصااااق دوا ملزم 

 .2017لول هناية عام قانوناً ت إطار اتفاقية األمي املتحدة لقانون البحار حب
 

أي: املوارد  66/231" ال   رى حتديدها ت ملحق القرار 2011وتنظر اللجنة التحضااااااااااااريية ت "جمموعة خيارات  -15
الوراثية البحرية، را يشاااااااااامل املسااااااااااائل املتعلقة بتقاسااااااااااي املنافع، وا ال تدابري من قبيل أدوات اإلدارة لكل منطقة، را فيها 

 احملمية، وتقييمات األثر البيئي، وبناء القدرات ونقل التكنولو يا البحرية.املناطق البحرية 
 

أبريل/نيسان  8إىل مارس/ رلار  28وُعقدت الدورتان األوىل والثانية للجنة التحضريية ت نيويور  خالل الفرتة من  -16
على التواا. ونظرت الدورتان ت أهداف الصااااق الدوا امللزم  2016ساااابتمرب/أيلول  9إىل  / رجمأغسااااطس 26ومن  2016

". 2011قانوناً ونطاقه إىل  انب عالقته مع صااااااكو  أخرى وهُنج ومباده تو يهية فضااااااالً عن عناصاااااار "جمموعة خيارات 
 وأطلقت الدورة الثانية للجنة التحضريية جمموعة عمل غري رتية  ديدة معنية باملسائل املشرتكة.

 
النساابة إىل الصااق الدوا، ميكن لنطاق هذه املشاااورات أن يؤثر على اإلدارة العاملية ملصااايد األتا  ت مناطق وب -17

واقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. وبصورة خاصة، سيسفر الصق الدوا امللزم قانوناً عن رثار مهمة بالنسبة إىل الصكو  
بحار اإلقليمية املعنية رصايد األتا ، وكذلق على "حرية" الصيد ت أعاا ال والتدابري املؤسسية القائمة على غرار األ هزة
 للبشرية.واألحباث العلمية البحرية والرتاث املشرت  

 

                                                      
 .احلضرية اجلديدةومسودة اخلطة  171و 165و 164و 95الفقرات   2
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 –فريق الخبراء العالمي المعني بالزراعة والنظم الغذائية من أجل التغذية   -خامساً 
 نظم األغذية والنظم الغذائية: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين :استشرافي تقرير

 
ر الصاااااد نظي األغذية والنظي الغذائية: موا هة حتديات القرن احلادي والعشاااارين : أُطلق تقريرالتقرير االسااااتشاااارات -18

. وأُعدة 2016سااااااااابتمرب/أيلول  23ت  املنظمةعن فريق اخلرباء العاملي املعين بالزراعة والنظي الغذائية من أ ل التغذية ت مقر 
، بتكلية من فريق اخلرباء الذي ميثةل جمموعة مساااااتقلة من اخلرباء البارزين وامللتزمني رعاجلة التحديات 2015ت عام التقرير 

ت سااااااعيهي إىل  قراراتالالعاملية املاثلة أمام األمن الغذائي والتغذوي، وهو ينظر ت التحديات املتنوةعة ال  يوا هها صاااااانةاع 
لقادمة من خالل  لة طرق منها ا ال اإل راءات واالساااتثمار ت إنشااااء ضااامان نظي غذائية صاااحية ومغذية ت السااانوات ا

مليارات من األرااااااااخا  ت  3نظي غذائية تعزز الصااااااااحة وتتيظ نظماً غذائية عالية اجلودة. ويلقي التقرير الضااااااااوء على أن 
ازاة إبطاء وترية التقدةم رو  بلداً يتبعون نظماً غذائية منخفضاااااة اجلودة اا يسااااااهي ت بلوذ نتائج تغذوية وصاااااحية سااااايئة 193

القرارات دلياًل لتغيري مسااااااااااااارهي من خالل ا ال اإل راءات  وصااااااااااااانعياالقتصااااااااااااادي والتنموي. ويتيظ التقرير للحكومات 
 واالستثمار ت إنشاء نظي غذائية تعزز الصحة وتتيظ نظي غذائية عالية اجلودة.

 
يتدهور الوضع خالل السنوات العشرين القادمة بسبب متحور  وت ظل عدم ا ال إ راءات فورية، من املتوقع أن -19

ر، حول نظي األغذية. وبغياجم تغيريات ملحوظة ت  حمركات كبرية للتغيري، مثل النمو السااااااااااااااكاين وتغرية املناخ والتحضااااااااااااااة
مليار  1.33، ساااااايكون عدد الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة قد ارتفع من 2030السااااااياسااااااات واالسااااااتثمارات حبلول 

مليار راااخص، أي ثلث عدد الساااكان العاملي املتوقةع. وهذا مصااادر خوف كبري نظراً إىل أنه  3.28إىل  2005راااخص ت 
 ما من بلد متكةن حن اليوم من عكس وترية البدانة من بدأت تنتشر.

 
ات العاملية ت صااالب اإل راءويدعو التقرير احلكومات واجلهات املاحنة والشاااركاء العامليني إىل وضاااع نظي األغذية  -20

ية إىل مساعدة البلدان جبهودها الرام املنظمةاتية لتنهض و ويوفةر هذا التقرير املهي فرصة مرا فيها أهداف التنمية املستدامة. 
 على تعزيز نظي األغذية ال  تراعي التغذية وحتسينها باعتبارها احلل املستدام للجوع وسوء التغذية.

 
 الاالجتماع الرفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعّ   -سادساً 

 (2016 ديسمبر/كانون األّول 1نوفمبر/تشرين الثاني إلى  28)نيروبي، من 
 

ة فيع املساااتوى الثاين للشاااراكة العاملية من أ ل تعاون إمائي فعال ت نريو ، كينيا خالل الفرت ساااُيعقد اال تماع الر  -21
عضااو ت اجملموعة األساااسااية التابعة للشااراكة  املنظمة. وإن 2016ديساامرب/كانون األوةل  1نوفمرب/تشاارين الثاين إىل  28من 

التعاون بني  املساااااتفادة من الدروس-واملعنية بالتحضاااااري ال تماع اجللساااااة العامة بشاااااأن "التعاون اإلمائي الشاااااامل والفعال 
، بالشاااااااااراكة مع منظمة التعاون والتنمية ت امليدان االقتصاااااااااادي تسااااااااااهي املنظمةبلدان اجلنوجم والتعاون الثالثي". كما إن 

 وحكوم  أملانيا وإندونيسيا، ت تنظيي حدث  انيب بعنوان " رراكات من أ ل التنمية الشاملة ت املستقبل".
 

http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf
http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf


CL 155/INF/4 Rev.1 7 

 

 

إلمائية وااللتزامات اخلاصاااة لية اويرمي اال تماع الرفيع املساااتوى الثاين إىل القيام را يلي: تقييي تنفيذ مباده الفعا -22
فا؛ وتوفري حيةز للتعلةي عن الفعالية اإلمائية وعرض أمثلة نا حة على للق؛ وحتديد هُنج مبتكرة للتنمية املسااااااااااااااتدامة ميكن 
 النهوض فا؛ ومتكني الشاااااااراكة العاملية من املسااااااااألة على حنو فعةال ت تنفيذ أهداف التنمية املساااااااتدامة وخطة عمل أديس
أبابا. وساااااااااااااتسااااااااااااااعد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر نريو  القائمة على عملية تشااااااااااااااركية، على حتديد كية ميكن للجهات الفاعلة 

وحتقيق أهداف التنمية  2030املو ودة واجلديدة ت جمال التنمية أن تقيي رااااااااااااااراكات لتنفيذ خطة التنمية املسااااااااااااااتدامة لعام 
بشااااااأن "عقد رااااااراكات لتحقيق األهداف" الذي يركةز صااااااراحًة على التعاون  17املسااااااتدامة ال ساااااايما بالنساااااابة إىل اهلدف 

 جمال التنمية. ت
 

ية ألطراف في االتفاقمؤتمر الالثالث عشر  االجتماعالجزء الرفيع المستوى من   - سابعا
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 
 كانكون، املكسااااااااايق،)اال تماع الثالث عشااااااااار ملؤمتر األطراف ت االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولو ي سااااااااايتناول  -23

ة، ت القطاعات لات الصل ها ر وإدتعميي التنوع البيولو ي مسألة  ، لة أمور ، ضمن(2016كانون األول/ديسمرب   4-17
ن مساااااااااااتعقد خالل الفرتة بوصااااااااااافها البلد املضاااااااااااية، املكسااااااااااايق، إن و د األتا . يرا ت للق الزراعة واحلرا ة ومصاااااااااااا
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 املستدام هاستخدامو  لتنوع البيولو ياحف  تعميي شأن باجلزء الرفيع املستوى إعالن كانكون  أن يعتمد ومن املتوقع -24
امللحة نمية لتللتنوع البيولو ي ت تقدص حلول اهلام الذي يؤديه ادور على الاإلعالن شدد . وي3من أ ل حتقيق الرفاهية
التنوع  تطالل  اقلق إزاء امثار السلبية العرجم عن يأخرى،  هة ن وم. لعاا حالياً ال  يوا هها اوالتحديات اجملتمعية 

املفرط ستغالل االو ت استخدام األراضي والتلوث، ستدامة غري املالنظي اإليكولو ية، والتغريات  وجتزاتدهور  راء البيولو ي 
ج اعتماد هنُه إىل و تعميي التنوع البيولو ي ت  يع القطاعات، إىل عوامل. ويدعو اإلعالن غري للق من الو  ،لموارد الطبيعيةل

لات ني املنظمات بفيما تآزر الأو ه و الوثيق اإلعالن "التعاون كما يشجع البصمة البيئية العاملية.  إىل احلد من و  ةمتكامل
واالتفاقات  ،املنظمة العاملية للسياحةو لألمي املتحدة األغذية والزراعة  من بينها منظمةو  ،منظومة األمي املتحدةت الصلة 

 ."ومبادرات وعمليات دولية، را ت للق على املستوى اإلقليميأخرى ومنظمات  ،البيئية املتعددة األطراف
 

اجلزء الرفيع و  اال تماع الثالث عشر ملؤمتر األطرافوستساهي خالل  املرحلة التحضريية خاللنظمة ساألت امل وقد -25
ة بشأن القضايا لات الصلة باألغذيحمددة ومساألات إسهامات املشورة والعروض الرئيسية و تقدص املستوى من خالل 

دور القطاعات ض عر جلزء الرفيع املستوى فرصة هامة للمنظمة لوااال تماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف ويتيظ والزراعة. 
كولو ية ال  تدعي خمتلة وظائة النظي اإليمراعاة ، مع ةمستدامبطريقة الزراعية ت إدارة املوارد الطبيعية والتنوع البيولو ي 

والزراعة، األغذية ظي نض استدامة غر لمنظمة لتعزيز التحالفات االسرتاتيجية للاال تماع فرصة كما يتيظ اإلنتاج الزراعي.  
ع البيولو ي ت اج التنو ر كمنرب حمايد للحكومات للتفاوض واالتفاق على السياسات العاملية الالزمة إلد  نظمةامل صتقدلو 

 األغذية والزراعة.
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