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 معلومات أساسية  -أّوًل 

تقييم  عم منظمة األغذية والزراعة للعمل املناخي )هدف التنمية املستتتتتتتدامة  استتتتتتتنا اا إىل التوملتتتتتتيات املنب قة عن  -1
، طلب األعضتتايف م منظمة األغذية والزراعة  1(2017بتغرير املناخ )( وتنفيذ استتتاتيةية منظمة األغذية والزراعة اصاملتت ة 13

)املنظمة( خالل الدورة الستا ستة والستتع بعد املائة للمةلع دعقد مشتاورات ةتاملة م وقبق ستابق الاعقا  الدورة ال امنة 
املنظمة  ووضتتعب 2بتغري املناخد.  والستتتع بعد املائة للمةلع من أجل املباةتترة دعدا  استتتاتيةية املنظمة ااديدة اصاملتتة

استتنا اا إىل عملية ةتاملة وتشتاورية، دةتراع األعضتايف م   2031-2022للفتة  3،4االستتاتيةية ااديدة اصاملتة بتغري املناخ
ةية إىل وتستتتعى املنظمة من خالل هذه االستتتتاتي املنظمة واصربايف م املقر الرئيستتتي واملكاتب امليدااية والشتتتراايف اصارجيع.

 عم جهو  األعضتتتتتتتايف م ستتتتتتتبيل التكي ف مع تغري  املناخ والتاثفيف من وطأة واثره، والعمل او ةقيق اظم  راعية وغذائية 
 واظرت قا رة على الصتتمو  م وجه تغري  املناخ ومناثفضتتة االابعااثت، اوا اة الستتعي إىل ةقيق أهداف التنمية املستتتدامة.

  وأقر  (، 2022متايوأأرر    20-16الستتتتتتتتتتتتتتتاتيةيتة م  ورالتا ال تال تة وال الثع بعتد املتائتة )النهتائي لشتتتتتتتتتتتتتتروع  املم انتة الربمم  
  5(.2022حزيران يوايوأ 17-13 ورته السبعع بعد املائة ) ماالستاتيةية  اجمللع 

 2031-2022الصلة ابإلطار السرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  - اثنًيا
  2031،6-2022ستتتتتيتم تنفيذ االستتتتتتاتيةية اصاملتتتتتة بتغري  املناخ م ستتتتتيام امطار االستتتتتتاتيةي للمنظمة للفتة   -2

مشوالا وقتدرة على من خالل ةويتل النظم الزراعيتة والغتذائيتة اعلهتا أا ر افتايفة و   2030التذي يهتدف إىل  عم خ تة عتا   
 ، من  ون ترع أي أحد خلف الراب.إاتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلالصمو  واستدامة من أجل  

ه واظراا إىل ال بيعة الشتتاملة لعمل املنظمة م لال تغري  املناخ، ف ن االستتتاتيةية اصاملتتة بتغري  املناخ ترتبا ارتباطاا وثيقاا  ذ
ومي ل ةقيق األفضتتتتتتليات األربع مبدأ تنظيمياا لل ريقة الم تعتز  املنظمة  األربعد وتستتتتتتاهم يفلتاي م ةقيقها.داألفضتتتتتتليات  

)احلد من  10 ااوع( واهلدف)القضتتتتتتايف على   2)القضتتتتتتايف على الفقر( واهلدف   1من خالهلا املستتتتتتاشة مباةتتتتتترة م اهلدف  
ضتتتتتتل وبف  عن  عم تنفيذ خ ة التنمية املستتتتتتتدامة األوستتتتتتع ا اقاا.املستتتتتتتدامة، فضتتتتتتالا ااعدا  املستتتتتتاواة( من أهداف التنمية 

من أهداف التنمية املستتتدامة )العمل  13تغري املناخ، ستتتستتر ع املنظمة مستتاشتها م اهلدف االستتتاتيةية ااديدة اصاملتتة ب
 أهداف التنمية املستدامة األخرى من خالل أوجه التآ ر. املناخي( واذلك

 
1   en.pdf3738en/cb3738cb/3http://www.fao.org/. 
التتتدورة الستتتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتة والستتتتتتتتتتتتتتتع بعتتتد املتتتائتتتة جمللع منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة  الفقرة   .2021منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة،     2 ([ 2( و)1)  24تقرير 

ar.pdf693ar/nf693nf/3https://www.fao.org/. 
 .COFI/2022/7 الوثيقة اظرا   3
 .https://www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf الدورة السبعع بعد املائة جمللع منظمة األغذية والزراعة تقرير   4
5   https://www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf. 
والتتتتتتزراعتتتتتتتة،     6 األغتتتتتتتذيتتتتتتتة  والتتتتتتزراعتتتتتتتة. رومتتتتتتتا. .2031-2022لتتتتتتلتتتتتتفتتتتتتتة    االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتيتتتتتتةتتتتتتيامطتتتتتتتار   .2021متتتتتتنتتتتتتظتتتتتتمتتتتتتتة  األغتتتتتتتذيتتتتتتتة   متتتتتتنتتتتتتظتتتتتتمتتتتتتتة 

ar.pdf7099ar/cb7099cb/3https://www.fao.org/. 

http://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf
https://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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 التوصيات املنبثقة عن املؤمترات اإلقليمية للمنظمة  - ااثلثً 
بتأثريات تغري املناخ امللموستتتتتتتة يفلفعل على النظم الزراعية والغذائية،   التذاريرح بب املؤمترات امقليمية، م معرض   -3

على العملية الشفافة والشاملة املت بعة م إعدا  االستاتيةية.   وأثنب 7حبسن توقيب وضع االستاتيةية اصاملة بتغري املناخ.
ل حلبستتترعة م تنفيذها وتعزيز الدعم املقد  إىل األعضتتتايف  والشتتتروع  وأوملتتتب املنظمة بوضتتتع االستتتتاتيةية بصتتتيغتها النهائية 

على املؤمترات امقليمية د  ت وةتتتت  ةتتتتواغلهم املتصتتتتلة يفملناخ مع مراعاة الظروف والستتتتياقات واألولورت امقليمية والوطنية.
 سل  ب الضويفوعالوةا على ذلك،   ت واملعارف واالبتكارات الفنية.أشية إاتحة املوار  املالية واالست مارات فضالا عن البيام

 على التعاون م ما بع بلدان اانوب والتعاون ال الثي وإةراع النسايف والشباب والشعوب األمللية والسكان الضعفايف.

 الصلة بعمل جلنة مصايد األمساك -ًعاراب
ابند م جدول أعمال الدورة ات األخرية للةنة مصتتايد األكاع، وإ إ راجه  بر  تغري املناخ بشتتكل ابري م الدور  -4

وتتاام األ لة على خماطر املناخ القصتتتتتترية األجل والتغيريات األطول أجالا الم  اصامستتتتتتة وال الثع للةنة مصتتتتتتايد األكاع.
والم تؤثر على إاتتاج مصتتتتتتتتتتتتتتتايتد األكتاع وتربيتة األحيتايف املتائيتة والنظم الزراعيتة والغتذائيتة، مع متا    9،  8تتةلى ببايف م املنتاخ

ويقتضتي هذا لموعة من  العيش واألمن الغذائي والتغذية.  استب  يتتب على ذلك من أتثريات على املوار  ال بيعية وستبل
وم الوقب  ري املناخ والقدرة على الصتتتتتتمو  أمامه يفالستتتتتتتنا  إىل اظم إيكولوجية ستتتتتتليمة.فع الة للتكيف مع تغالجرايفات  ام

افستتتته، ت دعا النظم الزراعية والغذائية )اا يشتتتتمل إاتاج األغذية املائية( إىل املستتتتاشة م معااة الشتتتتواغل املتعلقة يفابعااثت 
صاملتتتتتة بتغري املناخ إىل جااب تنفيذها واتائةها املتوقعة على ومن مث، ف ن استتتتتتاتيةية املنظمة ا غا ات االحتباس احلراري.

املستتتتتتتورت العاملية وامقليمية والوطنية واتلية، ترتبا على او وثيق اعظم العمل املضتتتتتت لع به م إطار والية انة مصتتتتتتايد  
 األكاع.

 السرتاتيجيةل موجز عن العناصر الرئيسية - خامًسا

 الرؤية

الزراعية والغذائية يفالستتتتتتتتتدامة، والشتتتتتتتتمول، والقدرة على الصتتتتتتتتمو  والتكي ف مع تغري  املناخ وواثره،  تتستتتتتتتتم النظم  -5
وتستتتتتتتتتاهم م االقتصتتتتتتتتتا ات املناثفضتتتتتتتتتة االابعااثت اوا اة توفري أغذية اافية وومنة ومغذية من أجل أ ا  غذائية ملتتتتتتتتت ية 

 ترع أي أحد خلف الراب.ومنتةات وخدمات  راعية أخرى ألجيال احلاضر واملستقبل، من  ون 

 
 conferences/ar/-https://www.fao.org/about/meetings/regionalإن  تقارير املؤمترات امقليمية متاحة على العنوان التاي:    7
8   Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment . : The Physical Science Basis2021Climate Change . 2021IPCC. 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, 
S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, 
T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou, eds. Cambridge, Cambridge University Press. 

_WGI_Full_Report.pdf6/downloads/report/IPCC_AR1/wg6https://www.ipcc.ch/report/ar 
9   : Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution 2022Climate Change  . In:Summary for Policymakers. 2022IPCC. 

of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. H.-O. Pörtner, D.C. 
Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, 
B. Rama (eds.). Cambridge, Cambridge University Press. 

 _WGII_SummaryForPolicymakers.pdf6/pdf/IPCC_AR2wg6https://report.ipcc.ch/ar 

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/ar/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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 التأثري الذي تتوخى املنظمة ةقيقه

يستر ع األعضتايف م املنظمة وأملت اب املصتل ة املعنيون يفلنظم الزراعية والغذائية وترية عملهم املناخي لكي تصتب   -6
ي إىل ةسع األمن النظم الزراعية والغذائية أا ر افايفة ومشوالا وقدرة على الصمو  واستدامة ومناثفضة االابعااثت، ما يؤ 

 الغذائي والتغذية.

 ا ام االستاتيةية اصاملة بتغري املناخ ومضموهنا

تغ ي االستتتاتيةية اصاملتتة بتغري املناخ جوااب النظم الزراعية والغذائية اافة، اا يشتتمل اتاملتتيل وال روة احليوااية  -7
العيش استتتتتب  النظم اميكولوجية ذات الصتتتتتلة وستتتتتبل  والغايفت ومصتتتتتايد األكاع وتربية األحيايف املائية وستتتتتالستتتتتل القيمة و 

 عليها. املعتمدينواألةاثاص 

 املبا ئ التوجيهية

  مبا ئ توجيهية وهي: 10تستند االستاتيةية إىل  -8
  لنظم الزراعية والغذائية؛لاتباع هن   (1)
وضتتتتتتتتع املزارعع ومر  املاةتتتتتتتتية وملتتتتتتتتيا ي األكاع ومستتتتتتتتتزرعي األكاع والستتتتتتتتكان املعتمدين على الغايفت م و  (2)

  الصميم؛
 اعتما  املمارسات اايدة واالبتكارات؛و  (3)
  االستنا  إىل األ لة القائمة على العلو ، اا م ذلك العلو  والبيامت املفتوحة؛و  (4)
 لت قيق اتائ  مستدامة؛تعزيز العمل املناخي بقيا ة البلدان  و  (5)
 تقدمي اصدمات من خالل الشرااات االستاتيةية؛و  (6)
 تعميم املساواة بع اانسع ومشاراة الشباب والشعوب األمللية والشمول االجتماعي؛و  (7)
  عم الن ه  الشاملة املتعد ة أمل اب املصل ة؛و  (8)
 توسيع ا ام الدعم؛و  (9)
 ااميعد.اتباع هن  دعد  وجو  حل  واحد يناسب و  (10)

 الراائز والنوات 

 تتم ور االستاتيةية حول ثالث راائز وهي: -9
 السياسات واحلوامة العاملية وامقليمية املتعلقة يفملناخ؛  وامقليمي: تعزيزاملستورن العاملي  ( أ)
 املستوى الق ري: تنمية قدرات البلدان م لال العمل املناخي؛ (ب)
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  املناخي م امليدان.املستوى اتلي: توسيع ا ام العمل  ( ج)

 جناح عملية الرملد 

ويت لب رملتتتتتد تنفيذ  ستتتتتيةري تنفيذ االستتتتتتاتيةية اصاملتتتتتة بتغري  املناخ من خالل استتتتتتعراض منتظم ص ة عمل. -10
لة بشتكل مناستب ماثهار واثر التدخالت وأتثريا الا على االستتاتيةية وتقييمه وضتع غارت ومؤةترات ةد ة تكون مفصت 

وستتتتتتم موايفمة هذه الغارت واملؤةتتتترات قدر اممكان مع تلك الوار ة م امطار االستتتتتاتيةي  الشتتتترائ  الستتتتكااية.خمتلف 
وأهداف التنمية املستتتتتتدامة ذات الصتتتتتلة، ومع املراحل    2030خ ة التنمية املستتتتتتدامة لعا   و  2031-2022للمنظمة للفتة 

 ِسنداي لل د من خماطر الكوارث.املفصلية التفام يفريع وولية رملد إطار 


