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 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املواضيعية اخلاصة بتغري املناخ :4البند 

 
، إجداء انييم لساااا ة 2019طلبت جلنة الربانمج، خالل دورهتا الساااا وة والوناااد ا  وة الا ة ال   نةف رب تشريرب اناااد ا ال ا  

ما أهةاف التنيية السااااااااتةامة التولا نلوي، الناخم، تا  نااااااااي، انيييجا لتنفيذ ا اااااااا ااي ية النظية  13النظية رب انفيذ اهلةف 
 لى جلنة الربانمج رب دورهتا ال الثني  -مصااااااااااااارشنج  دد ا دار   -وقة ُ دض اند د التنييم  .2017اخلاصااااااااااااااة  ت   النا  رب  ا  

 ، ما أج، مناقنتهيا.2021دوراه الساد ة والستني  وة الا ة رب أ د ، تيسان ، و لى اجمللس رب 2021الا ة رب مارس آذار   وة
 
النظية  لى وضاااس ا ااا ااي ية جة ة  خاصاااة  ت   النا  ما حتض ( ما اند د التنييم، 2هم التشصاااية و ) ،ر يساااية وصيييةتمثة و 

، "ازو ة األجهز  الدائ ية دورته السادسة والستني بعد املائة، رب اجمللسوطلب  .13سني مسا تها رب حتنيا اهلةف أج، حت
 اااا ا قتوناد الةور  ال امنة والساااتني  وة الا ة للي لس ما  كذلك " نة منااااوراف لااااملة رب وقت  و تولشماف حمّةثة دور ة" 

الونشد   رب دوراه ال اتية واألر وني ،طلب مؤمتد النظيةو  أج، البالااد  د ةاد ا اا ااي ية النظية اجلة ة  اخلاصااة  ت   النا ".
 نااااا ن التشصاااااية الصاااااادر   ا اجمللس رب دوراه السااااااد اااااة والساااااتني  وة الا ة كام،    نااااا ،  انفذ أن  ،2021رب  شتيش حز دان 

مولشماف حمةثة  ا وضس ا  ااي ية منظية األغذ ة ا  ااي ية النظية اخلاصة  ت   النا . و ناءج  لى هذه الطلباف، قةمت 
ة  ت   النا  تشريرب  انااااااااااااااد ا  12-8لتنظد ريه جلنة الربانمج رب دورهتا ال اتية وال الثني  وة الا ة ) والزرا ة اجلة ة  اخلاصااااااااااااااّ

د سااااااايرب  كاتشن األول  3 -تشريرب  اناااااااد ا ال ا   29 وة الا ة )( و نظد ريها اجمللس رب دوراه ال امنة والساااااااتني 2021ال ا  
، "أ ّة اخلطشط الود ضة وخارطة الطد ا ق  ااي ية النظية اجلة ة  اخلاّصة رب اق تنتاجاف النب نة  نهوإن اجمللس،  (.2021

 واطّلس إىل الضم قةمجا رب الويلية الناملة مس األ ضاء  ن ن وضس هذه اق  ااي ية الشاضيوية". ت  ر النا ، 
 

 وأ ةف ا اااا ااي ية النظية اجلة ة  اخلاصااااة  ت   النا  ما خالل  يلية اناااااور ة  لى درجة كب   ما الناااافارية والناااايشل.
ارجية مس اخلرباء الفنيني رب النظية وا دار  الوليا وأ ضاااااااء النظية وأجد ت طشال الويلية جميش ة ما الناااااااوراف الةاخلية واخل

و لى وجه اخلصااااشج، أجدف ال ااب ا قلييية للينظية مناااااوراف ار اضااااية، مللت ال ااب اليةاتية  .ء هذه األخ  ولاااادكا
 نةف منااااوراف غ  ر ية منتظية مس . و 2022للينظية والنااادكاء ا قليييني اخلارجيني رب  نا د كاتشن ال ا  ورربا د لاااباط 

خمتلف  أ ضااااااء النظية واجمليش اف ا قلييية. ون ضاااااارة إىل ذلك، قةمت رد ا الها  الو  نق اااااتوداض )خرباء النظية ما
لة رب ا  ُ قة الذي  ضم ا دار  الوليا للينظية، إ هاماف رنية ورريوة الستشى،  لى التشايل. و  النوب( واجمللس اق تناري

 .مسا اف ما خالل  يلية الناوراف ورد  ، ما صياغة اق  ااي ية اجلة ة  اخلاصة  ت   النا  
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ة  ت ّ  النا  للف  ا اااااااااااااا ااي ية منظية األغذ ة والزرا  ونشان ،CL 170/4واودض وثينة اجمللس  ، 2031-2022  ة اخلاصااااااااااااااّ
ة  ت   النا  للف    و ااا كز اق ااا ااي ية  لى  ي، النظية رب جمال النا   .2031-2022ا ااا ااي ية النظية اجلة ة  اخلاصاااّ

حتت إطار ثالث ركا ز )السااااااتش ني الوالم وا قلييم، والسااااااتشى النطدي، والسااااااتشى اةلم(، و ااااااتشجه النظية رب انة  د م 
واساا لااة اق اا ااي ية نلولش ،  طيشحاف للتصااةي لت   النا  رب النظم الزرا ية وال ذا ية.ما اصاابش إليه ما رب موّزز للبلةان 

، 2031-2022وا طار اق  ااي م للينظية للف    2030 ا   واسنة األولش ة للرلشل البت د  والنيشل، واتيالى مس خطة
ة  ت   النا ، رهنجا دقدارها،  طة و ااااُتساااات ي   للينظية. إضااااارة إىل اق اااا ااي ياف الشاضاااايوية األخدى ، اق اااا ااي ية اخلاصااااّ
  ي، اشضس نلتواون مس مجيس وحةاف النظية.

 
بوني  وة الا ة، إىل إقدار ا ااا ااي ية منظية األغذ ة والزرا ة اخلاصاااة  ت   النا  للف   جملس النظية مة ش، رب دوراه السااا وإنّ 

  ب، جلنة الربانمج رب دروهتا ال ال ة وال الثني  وة الا ة.ما ق   ها وة ا توداض، 2022-2031
 

 ، ان ب الة د الوا Maria Helena Semedoالسية  


