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  السريعة؛ االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 . للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

  www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن
 

A 

 المؤتمر
 الدورة األربعون

 2017يوليو/تموز  8-3روما، 

  2019-2018موضوع فترة السنتين 
 ""تغّير المناخ وتأثيراته على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها

 
 موجز
 

 "تغّير املنوواو وتووتثّياتووع على عموول منظمووة األغووذيووة والزراعووة وأ شوووووووووووووو ت ووا " أتى املوضوووووووووووووووع املق   ل  ة السوووووووووووووونتن
. 2017-2016استعراض األج زة الرئاسية ذات الصلة خالل ف ة السنتن  عملية تيجة املقبلة  2019-2018 لل  ة

 (.2016واخلمسن بعد املائة )ديسمرب/كا ون األول  اخلامسةضوع املق   يف دورتع و وكان اجمللس قد أقرر امل

 
 المؤتمراتخاذها من جانب لتي يقترح اإلجراءات ا

 
 على املوضوع املق   ل  ة السنتن. املوافقةإن املؤمتر مدعو إىل 

 

 بشتن مضمون هذه الوثيقة إىل: أي است ساراتميكن توجيع 
 

 René Castro Salazarالسيد 

 املساعد املدير العام

 واملياه يضاإدارة املناو والتنوع البيولوجي واألر 

 56192 06570 39+ات:: اهل
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 معلومات أساسية
 
(، C 2015/26 rev.1)الوثيقة  تقييم إصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعةالصادرة عن  1 متاشًيا مع التوصية -1

 .2019-2018بدراسة اق ا  اختيار "موضوع ل  ة السنتن" لل  ة  2017-2016قامت األج زة الرئاسية خالل ال  ة 
 
وبعد موافقة املؤمتر، سوووتن وي دورات األج زة الرئاسوووية ذات الصووولة على مناقشوووة موضووووع ف ة السووونتن أال وهو  -2

ة استعراض  قدي لي. والغرض من ذلك هو اخلوض يف عمتغّي املناو وتتثّياتع على عمل منظمة األغذية والزراعة وأ ش ت ا
للعالقات املتداخلة القائمة بن االجتاهات اخلارجية والتحديات املتصوولة بتغّي املناو واألعمال واأل شوو ة املتعددة الو تقوم 
هبا املنظمة، مبا يف ذلك ما يتعلق من ا بالتغذية واألمن الغذائي واهلجرة واحملي ات ومصووووايد األوال والقدرة على الصوووومود 

 مات األراضي واإلدارة احلرجية واحلد من خماطر الكوارث وغّيها من املواضيع ذات الصلة.واستخدا
 
كا ت  تيجة  1وجدير بالذكر أنر وضوووووع االسووووو اتيجية اخلاصوووووة بعمل منظمة األغذية والزراعة يف  ال تغّي املناو -3

 وسووووووووولر  الضوووووووووو   2015، وهو تقييم جرى يف عام تقييم مسوووووووووا ة املنظمة يف التكي: مع تغّي املناو والتخ ي: من وطتتع
اقعة على  قاط القورة الو تن رد هبا املنظمة للتصدي لتغّي املناو والتخ ي: من وطتتع وتتثّي تغّي املناو يف مجيع اجملاالت الو 

ية تكلرلت نوإنر عملية وضوووووع االسووووو اتيجية باالسوووووتناد إىل مشووووواورات واسوووووعة بن خمتل: اللجان ال ضووووومن والية املنظمة. 
تذى بع.، تشكر 2016مبوافقة اجمللس على االس اتيجية يف ديسمرب/كا ون األول   ل منوذًجا ُيح

 
جرلت مؤخرًا عدرة أحداث عاملية هامة من بين ا اعتماد خ ة التنمية املسووووووووووووتدامة لعام  -4 وبد    اذ  2030وقد سووووووووووووح

او جزً ا اإلطار االسوووو اتيجي املراجع الذي يشووووكرل تغّي املن ات اق باريس بشووووتن تغّي املناو وقد الر االسوووو شوووواد هبا إلعداد
، 2016أسوووووواسووووووًيا منع. وعالوة على ذلك، قامت  نة الرب اما، يف الدورة الو عقدوا خالل شوووووو ر  وفمرب/تشوووووورين الثا  

كس عنوا ع على وطلبت أن يع 6بالتشووديد على أ ية عمل املنظمة بالنسووبة إىل املواضوويع املشوو كة املندرجة ضوومن اهلد  
غذية ا ودة ال نية واإلحصووووا ات واملواضوووويع املشوووو كة )املسوووواواة بن ا نسوووون والتحنو أفضوووول   اقع فتعاد صووووياغتع ليصووووب  

 .املناو( وتغّي

 
 2019-2018موضوع فترة السنتين 

 عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها" "تغير المناخ وتأثيراته على
 
. 2030عام يف صوووميم خ ة التنمية املسوووتدامة ليندرج القضوووا  على ا وع وققيق األمن الغذائي وقسووون التغذية  -5

سووووووووتزيد من صووووووووعوبة مواج ة قدي هي واألمن الغذائي و  2تت تتثّيات تغّي املناو تتجلى يف الزراعةاويف الوقت   سووووووووع، ب
األسووووووا  الذي اسووووووتند إليع اجمللس يف دورتع اخلامسووووووة واخلمسوووووون وهذا االعتبار كان القضووووووا  على ا وع وسووووووو  التغذية. 

تغّي املناو وتتثّياتع على عمل منظمة األغذية إلقرار اق ا   2016املائة الو عحقدت يف شوووووووو ر ديسوووووووومرب/كا ون األول  بعد
 .2019-2018بوص ع موضوع ف ة السنتن لل  ة  والزراعة وأ ش ت ا

                                                      
 .PC 121/2الوثيقة   1
 تحقصد الزراعة مبعناها الواسع مبا يف ذلك احملاصيل وإ تاج الثروة احليوا ية والغابات ومصايد األوال وتربية األحيا  املائية.   2
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 ا يف هذا السوووووياق يف دعم البلدان لتكيي: سوووووياسووووواوا واسووووو اتيجياوا وأ شووووو ت  نظمةالرئيسوووووي للم الدورويتمثل  -6

الو يقوم علي ا ت وير النظم الغذائية الزراعية واسووتدامت ا لكي تصووب  قادرة أكثر على الصوومود يف وجع تتثّيات تغّي املناو 
ا، قدر املسوووووووووت اع، يف التخ ي: من وطتة تغّي املناو. وتسووووووووو الل عى املنظمة يف هناية امل ا  من خولكي تسووووووووواهم أيضوووووووووً

 تدخالوا إىل ابتكار  ظم غذائية وزراعية وسبل عيش قائمة علي ا قادرة على الصمود أمام تتثّيات تغّي املناو. 

 
وإنر االسوووووووو اتيجية اخلاصووووووووة بعمل املنظمة يف  ال تغّي املناو، واملندرجة بالكامل ضوووووووومن اإلطار االسوووووووو اتيجي  -7

ولقد ا بثقت اعتبارات حمددة ومع يات قيرمة عن مناقشوووووووووووووات املراجع، تشوووووووووووووكل مرجًعا لكي ية ققيق األهدا  املذكورة. 
 وضع االس اتيجية.  الو أفضت إىل 2017-2016األج زة الرئاسية خالل ال  ة 

 
 2019-2018اقتراح للمواضيع التي يمكن مناقشتها خالل الفترة 

 
 يف ما يلي اق ا  ملواضوووووووووووووويع متصوووووووووووووولة باملناو ميكن مناقشووووووووووووووت ا يف اجتماعات األج زة الرئاسووووووووووووووية خالل ف ة  -8

 :2019-2018السنتن 
 

التتثّيات على مصايد األوال البحرية والساحلية والداخلية؛ اإلدارة املستدامة للما غرو ؛  - اللجان الفنية (أ)
)احملوواصوووووووووووووويوول واحليوا ووات(؛  املسووووووووووووووتوودامووة؛ ا فووات واألمراض الثروة احليوا يووةلغووابووات؛ ل واإلدارة املسووووووووووووووتوودامووة

 التجارة.  دور

مع ال كيز بنوع خوواع على املوارد ال بيعيووة؛ التووتثّيات اإلقليميووة  - 2018المؤتمرات اإلقليميةةة في عةةا   (ب)
على  املنظورات اإلقليمية املش كة مع ال كيز بنوع خاعواالختالفات األقاليمية من حيث التعرض للخ ر؛ 

 التتثّيات على الدول ا زرية الصغّية النامية، وا بال والتجارة وتشاطر التجارب.

 يجي.املناو ضمن اإلطار االس ات التقدم احملرز على صعيد عمل املنظمة يف  ال تغّي - األجهزة األخرى )ج(

 
 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب المؤتمر

 
 إنر املؤمتر مدعو إىل املوافقة على املوضوع املق   ل  ة السنتن.  -9


