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 من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. دّ حلاطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل 
 بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات. التكّرم ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني

 www.fao.org ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التايل:
MW858/A 

A 

 الغابات لجنة

 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20-16روما، 

 في مجال الغابات تغير المناخ وتأثيره في عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها
 

 مقدمة -أوًال 
 
شأن يف دورته الثامنة واخلمسني بعد املائة، تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة ب بشدةشجع جملس منظمة األغذية والزراعة  -1

تعميم تغريُّ املناخ ل أعرب عن تقديره. كما 2019-2018املناخ كأولوية يف فرتة السنتني  تغريل التصديتغريُّ املناخ ووافق على 
عزيز مكاتبها ا إىل اجلهود املستمرة اليت تبذهلا املنظمة يف تودورة مشاريع املنظمة، مشريً يف خطط عمل مجيع اإلدارات الفنية 

وصف للتقدم العام يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة  1يف امللحق امليدانية لدعم البلدان يف تنفيذ العمل املتعلق بتغريُّ املناخ. ويرد 
: "تغريُّ املناخ وتأثريه يف عمل منظمة األغذية والزراعة 2019-2018تني بشأن تغريُّ املناخ واملوضوع الرئيسي لفرتة السن

 وأنشطتها".
 
اإلجراءات الرامية إىل خفض مستويات االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهورها وتعزيز دور الغابات   وتعد -2

نفسه إنتاج  االنبعاثات العاملية، ويف الوقت للحد منكبالوعات للكربون من أهم الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة 
ملناخ وهناك حاجة إىل مزيد ا لتغري عرضة أيًضاالغابات هي و منافع هامة للتكّيف والتنوع البيولوجي وسبل العيش والتنمية. 

اليت ألمراض احمللية ا من اإلجراءات حلمايتها. فتغريُّ املناخ وتزايد التجارة العاملية يغريان ديناميات اضطراب اآلفات ومسببات
ائق املدمرة من خالل على خطر احلر  أيًضاتصيب الغابات وييّسران انتشار األنواع الغازية غري احمللية. ويؤثر تغريُّ املناخ 

اقم أثرها على النظم وتف املناظر الطبيعيةاحتمال اندالع احلرائق وانتشارها عرب من الطقس اليت تزيد و  املناخية جتاهاتاال
تعتمد على الغابات يف  اجملتمعات احمللية اليت إىل ضعفهذه العوامل  وتؤدييكولوجية واجملتمعات احمللية والبنية التحتية. اإل

 ا يدعو إىل وضع سياسات واختاذ إجراءات لزيادة القدرة على الصمود من خالل الغابات.ممسبل معيشتها على املخاطر، 
 
دادات جمموعة الســــــــــلع وخدمات النظم اإليكولوجية من الغابات. فاالضــــــــــطرابات إم اتهيهدد تغريُّ املناخ وتقلبو  -3

الطبيعية، مبا يف ذلك احلرائق واحلشـــــــــرات وتفشـــــــــي األمراض، جزء ال يتجزأ من ديناميات النظم اإليكولوجية يف الغابات. 
ضـــــطراب هذه. دافع بارز يف تغيري أنظمة االكتغريُّ املناخ   مت توثيق ومع ذلكا، أحداث منفصـــــلة نســـــبيً أ�ا وحتدث عادة ك



FO:COFO/2018/6.5 2 

 

ومن احملتمل أن تؤدي زيادة درجات احلرارة وموجات اجلفاف املمتدة إىل زيادة وترية و/أو شــــــــــــــدة احلرائق وتغريُّ موامسها، 
  منعيفا. وســـيؤدي ذلك إىل صـــعوبات شـــديدة ا أيضًـــ أن محولة الوقود وأمناط الرياح والتضـــاريس تلعب دورً  من رغمعلى ال

 ا سيؤدي إىل فقدان الغابات على نطاق واسع يف املستقبل.مماندالع احلرائق ومكافحتها، 
 
ُم الَظواِهر األْحيائِيَّة ِعلْ  لتغريُّ املناخ من التغريات يف الفينولوجيا (لوحظ أن اآلفات واألمراض تستجيب فعًال و  -4

وِمسيَّة
َ
يدة من حيث محاية . ويف حني أن بعض آثار تغريُّ املناخ قد تكون مفوتكوينها) والتوزيع إىل التأثري على الديناميات امل

للريقات  ئ، زيادة معدل وفيات بعض اآلفات يف فصل الشتاء بسبب رقة الغطاء الثلجي، والتطور البطمثًال صحة الغابات (
آلفات؛ ل املتسارع نمولا، املثال على سبيلا للغاية (وزيادة وفياهتا أثناء فرتات اجلفاف)، فإن العديد من اآلثار سيكون ضارً 

). وقد يؤدي توسع انتشار األنواع واآلفات واألمراض الغازية إىل أراٍض جديدة، خاصة مع زيادة التجارة يف نطاقهاوتوّسع 
لألمراض  فشٍ فرص حلدوث حاالت ت خلقدون الضوابط والتوازنات اليت يوفرها أعداؤها الطبيعيون، إىل بأنواع النباتات، 

ملناخية الظروف اوإىل اخنفاضات يف منو الغابات وموت األشجار. وباإلضافة إىل ذلك، فإن ضعف األشجار، بسبب 
عن أحداث الطقس، قد جيعلها عرضة حلاالت تفٍش شديد للحشرات احمللية، كخنفساء اللحاء اليت تدمر حالًيا النامجة 

كون عتدلة. ويكمن التحدي يف التنبؤ حباالت التفشي هذه ومكافحتها. وسيماليني اهلكتارات من الغابات يف املناطق امل
التفاعل بني اآلفات واألمراض واحلرائق وكذلك عن التفاعل بني اآلفات  بشأنزيد من املعلومات املتوفري  أيًضا مهًما

 واألمراض واحلرارة واجلفاف.
 
سلع التوفري  على قدرة الغابات على سلبًيا اراض تأثريً واحلشرات وتفشي األماملتزايدة احلرائق وميكن أن تؤثر  -5

ا مماإلخالل باإلنتاج الغذائي وإمدادات املياه ونوعيتها، وزيادة موت األشجار  مثلامة، اهلنظم إيكولوجية الوخدمات 
مجيع لبلدان على او يشّكل بالتايل خماطر على ختزين الكربون، وإحلاق الضرر بالبنية التحتية واملستوطنات ورفاه اإلنسان. 

، الغاباتطاع كبري إىل التأهب للتقلبات املناخية احلالية يف قالفتقار االمع  مع هذه التأثرياتتتسق مستويات التنمية 
 وتتطلب سياسات قوية وإجراءات فورية ومستدامة لبناء قدرة الغابات ومن يعتمدون عليها.

 
يشمل بناء القدرة على الصمود يف قطاع الغابات تعديل إدارة الغابات لبناء قدرة الغابات واألشجار على و  -6

 ناظر طبيعيةمعلى الصمود، واملساعدة على بناء  ضعًفاالتكّيف مع اآلثار السلبية لتغريُّ املناخ، وزيادة قدرة من هم أكثر 
، والسياسات الفنية الكافية اتهود لضمان وجود املعرفة واخلرب اجل قادرة على الصمود واحلفاظ عليها. كما يتطلب بذل

اذ القرارات اليت ميكن أن تدعم اختو التمكينية واإلطار القانوين، واملؤسسات وآليات احلوكمة الفّعالة السريعة االستجابة 
 واإلجراءات املناسبة واملنصفة يف الوقت املناسب على املستوى احمللي.

 
ن ا جملموعات حمددة محتديً  ميثلولكنه  بشــــــــــــــكل خاصا ناء القدرة على الصــــــــــــــمود والتكّيف هامً قد يكون بو  -7

برئاســـــــة  رين)(مؤمتر األطراف الثالث والعشـــــــ تناول مؤمتر األمم املتحدة الثالث والعشـــــــرين املعين باملناخالبلدان. وقد تناول 
ومها قضـــــيتان  تغريُّ املناخ والقدرة على الصـــــمود يف وجهه،التكّيف مع  -باإلضـــــافة إىل قواعد تنفيذ اتفاق باريس  -فيجي

ا التزامً  ا. كما حبث املؤمتر متويل التكّيف (الذي تلقى حىت اآلنهلما أمهية خاصــــــــة للدول اجلزرية الصــــــــغرية وأقل البلدان منوً 
ة إىل صــــــــــــندوق ) وحصــــــــــــل على دعم ملحوظ. فقد جتاوزت التعهدات املقدم3:1أقل بكثري مما تلقاه التخفيف بنســــــــــــبة 
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يف البلدان النامية من  الضـــــــــــعيفةا ســـــــــــيمّكن اجملتمعات مم، 2017مليون دوالر لعام  80التكّيف هدف تعبئة املوارد البالغ 
 ، الختاذ إجراءات ملموسة للتكيف وبناء القدرة على الصمود إزاء تغريُّ املناخ.إليهيف أمس احلاجة  وتلقي الدعم، الذي ه

 
، كما باريس اتفاق من 5 املادة يفاحللول املعروضة ملواجهة تغريُّ املناخ  من كجزء  الغابات أمهية على الضوءُسّلط و  -8

 انالبلد لتزاماتاولكن ال تتضمن  البلدان. غالبية يف وطنًيا احملددة املسامهات من جزءٌ  بالغابات املتعلقة اإلجراءاتأن 
 أكسيد ثاين من طن جيغا 5.3 بـ املقدرة االنبعاثات خفض إمكانات من فقط جزءغري  للغابات احلالية الكربون وآليات
 عواملال ملعاجلةة حامسة عامليات إجراء اختاذها وعكس الغابات تراجعاحليلولة دون  تطلبتسو  .2GtCO(1( الكربون

 سيتطلبو  .ح الغاباتاستصال تعزيزباإلضافة إىل  وتدهورها، الغابات إزالةاليت تؤدي إىل  املتعددة واالقتصادية االجتماعية
 زيتعز ب أخرى، شياءأ بني من ،جديدة مبتكرة تقوم متويلص وفر  وسياسات وتكنولوجيات أدوات األنشطة هذه نطاق توسيع

 اخلاص. القطاع دور
 
درة التكّيف مع تغريُّ املناخ، هبدف عاملي هو تعزيز الق بشــــــــــــــأن متزايدةإجراءات  اختاذدعو اتفاق باريس إىل يو  -9

مية املســـتدامة. وتنشـــأ املســـامهة يف حتقيق التن بغية، احلد من التعرض لتغري املناخو القدرة على الصـــمود  وتعزيزعلى التكّيف 
دة اإلطارية بشـــأن تغريُّ تحتقودها البلدان. وتقر اتفاقية األمم املاليت تشـــاركية التخطيط الاســـتجابات التكّيف من عمليات 

املناخ أنه حىت مع توســيع وتســريع إجراءات التخفيف من وطأة تأثريات تغريُّ املناخ، ســتزداد احتياجات التكّيف وســتصــبح 
 آزرات كبرية تــأن يكون هلــا أكثر تكلفــة مع مرور الوقــت. وميكن إلجراءات التكّيف (والتخفيف) القــائمــة على الغــابــات 

 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 2030مع اجلهود املبذولة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 

  للحد لالزمةا التخفيضــــــــــات ثلث ســــــــــوى باريس اتفاق إطار يف التخفيف جلهود العاملية ســــــــــامهاتال تغطي املو  -10
 لعام وطنًيا حملددةا ملسامهاتالتنقيح ا عمليةتغلق  أن مبكان األمهية من لذلك، ونتيجة درجتني. من أقل إىل املناختغريُّ  من

 احلرارة درجات طمتوســــــكان   حيث ،ملموســــــة بالفعل املناخأصــــــبحت تأثريات تغريُّ  الواقع، يفو  االنبعاثات. فجوة 2020
 بالطقس املرتبطة الكوارثأحلقت و  2يالصــــــــناعالعصــــــــر  قبل ما مســــــــتويات عن درجة 1.1 مبقدار أعلى 2017 عام خالل

 3دوالر. مليار 320أضراراّ اقتصادية تقدر بـ 
  

                                                 
، يقدر ًال ثتعترب إمكانات خفض االنبعاثات العاملية الستخدام األراضي والتغيري يف استخدام األراضي والغابات كبرية وفًقا لعدد من التقديرات. فم 1 

. 2030حبلول عام  ]6.5 - 4.1[جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون  5.3هذه اإلمكانية يف  2017تقرير األمم املتحدة عن فجوة االنبعاثات لعام 
جيغا طن من معادل ثاين أكسيد  6.2إمكانات خفض االنبعاثات من األراضي والغابات املتدهورة يف  2015ويقدر تقرير االقتصاد املناخي اجلديد لعام 

عادة الغابات من خالل أنشطة است ا بني اإلمكانية من خفض االنبعاثات وعمليات إزالة. جيمع كال التقريرين معً 2030حبلول عام  ]9.0 - 3.3[الكربون 
 الغابات إىل هيئتها األصلية وإعادة التحريج.

 2 World Meteorological Organization, 2017 
 3 Munich Re, 2018 
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 أنشطة المنظمة في مجال الحراجة لمواجهة تغيُّر المناخ -ثانًيا
 

 ضاء؛األع للدول والفنية املؤسسية القدرات تعزيز على: 4املناختغريُّ ب اخلاصةغذية والزراعة األ منظمة اسرتاتيجيةترّكز  -11
 التنسيق عزيزتو  املناخ؛بشأن  الدويل عمالاأل جدول يف األمساك ومصايد والغابات والزراعة الغذائي األمناخنراط  حتسنيو 

 باملناخ ملتعلقةا ةاملتنامية بسرع األنشطة حافظة على االسرتاتيجية هذه تبينو  .عمالهذه األ وإجناز املنظمة عمالأل الداخلي
 ).1 (املرفق

 
 من خالل الغابات التخفيف من وطأة تأثيرات تغيُّر المناخ -ألف

 
 املتحدة األمم جوبرنام للبيئة املتحدة األمم برنامج مع اتقريبً  ســنوات عشــر ملدة والزراعة األغذية منظمة اشــرتكت -12

دور إدارة و  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها إىل الرامية جهودها يف النامية البلدان دعميف  اإلمنائي
 املنظمة دعم من بلًدا 50 من أكثر اســــــــــــــتفادوقد  ).REDD+املبادرة املعززة ( وحفظها الغابات خمزونات تعزيزو الغابات 

 وحتديد لوطينا املســـــــــــــتوى على الغابات رصـــــــــــــد على قدرهتاللمبادرة املعززة يف عدد من اجملاالت الرئيســـــــــــــية، مبا يف ذلك 
خلاص ا األمم املتحدة اإلطارية بشــــــأن تغري املناخاتفاقية ب اخلاص وارســــــو إطار طلب حســــــب للغابات مرجعية مســــــتويات

 بُعد، عن ملســـتشـــعرةا للبيانات الســـحابية احلوســـبة على النظام القائم اســـتخدام األخرية التطورات بني ومن .باملبادرة املعززة
 إمكانية ظامنا الهذ يوفرو  .نظام تيســري الوصــول إىل بيانات رصــد األرض ومعاجلتها وحتليلها ألغراض رصــد األراضــي وهو

استخدام  يف تغرياتال واكتشاف الغابات غطاء مراقبة من مسبوقة غري بسرعة البلدان وميّكن، البيانات ىلإ اجملاين الوصول
  بالضــــــمانات، ةاملتعلق املســــــائل معاجلة يف البلدان املنظمة تدعم ذلك، إىل ضــــــافةوباإل الغابات. تدهور وتعقب األراضــــــي

 املمارســات أفضــل حتديدو  احلرجية القوانني وإنفاذ القانوين والتأهب األراضــي حيازة ترتيباتو  احلوكمة تقييمات ذلك يف مبا
 .وتدهورها الغابات إزالةإىل  الدافعة العوامل مبعاجلة الكفيلة والسبل للغابات املستدامة اإلدارة لتحقيق

 
 تنمية )1( لي:ي ماوطأة تأثريات تغريُّ املناخ  من التخفيف ســـــياق يف املنظمة أنشـــــطة تشـــــمل، ذلك على عالوةو  -13

  األعضـــاء البلدان اإليه تســـتندل نظمةامل يف األراضـــياســـتخدام و  الغابات عن اإلحصـــاءات وإعداد الغابات رصـــدل القدرات
إعداد دورات تعلم إلكرتونية تدعم البلدان لبناء قائمة جرد ) 2(و ؛الغابات قطاع يف والتكّيف التخفيف أطر تصـــــــــــميميف 

 األعضــــــــــــــاء للبلدان الدعم تقدمي )3(و؛ وتقييم االنبعاثات من قطاع الغاباتغازات االحتباس احلراري لوطنية مســــــــــــــتدامة 
  وناتخمز  من ا يزيدمم املتدهورةالغابات  لرتميم الفنية املســــــــاعدة تقدمي )4(و ؛حوكمتهاو  للغابات املســــــــتدامة اإلدارة بشــــــــأن
 تعزيز )6(و ؛ايً كربون  حمايد للطاقة كمصــــــــــــــدر  اخلشــــــــــــــبية احليوية لكتلةل الرتويج )5(و الرتبة؛يف و  احليوية الكتلة يف الكربون

 مهمني. نيكيكشر   اخلاص والقطاع املدين اجملتمع معاالخنراط و  املتعددين املصلحة أصحاب يف ما بني عملياتال
 

 ربونك  انبعاثات من للحد الشــــــــــــــراكة مرفق مثل األخرى اجلارية العمليات مع تعاو�امن  املنظمة عززتذلك كو  -14
 وجتري .(ISFL)صــــندوق الكربون احليوي ألراضــــي الغابات املســــتدامة  ومبادرة الغابات، يف االســــتثمار وبرنامج ،الغابات

راطيـة إثيوبيـا وأوغنـدا وبوتـان وتونس ومجهوريـة الكونغو الـدميقة من املبـادرة املعززة يف خمتلفـ جوانـب لـدعم مشــــــــــــــاريع حـاليًـا
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اثات النامجة فض االنبعخل التأهب دعم من املنظمة أعمال تطورت املاضــــية، الســــنوات يفو  .والســــودان وموزامبيق ونيجرييا
 متنوعة جمموعة يف اخيةمن نتائج توليدمن أجل  الهذا اجمل يف الوطنية سرتاتيجياتاال تنفيذإىل عن إزالة الغابات وتدهورها 

 اجملاالت: من
 

 نيةفوال سيةاملؤس القدرات لتعزيز لبلدانل دعمتقدمي ال ذلك يف مبا األراضي:واستخدام  الغابات رصد (أ)
 باريس؛ اتفاقاملعززة املتضمنة يف  الشفافية متطلبات تلبية من أجل النامية للبلدان

 لغابات؛ل املستدامة دارةاإلو  (ب)

 واألمن الزراعي اعالقطزة ومسائل واحليا القانونية األطر ذلك يف مبا، احلوكمةاملبادرة املعززة و  بني الروابطو  (ج)
 ؛امناخيً  الذكية الزراعة كذلكو  الغذائي

 والتمويل؛بني القطاعات  التنسيق ذلك يف مبااملبادرة املعززة  تنفيذو  (د)

 ؛الرقابية املعلومات نظمو  البيئية الضماناتو  البيولوجي التنوع حفظ دعمو  (ه)

 ؛ادرة املعززةاملب وتدابري سياسات وفوائد تكاليف حتديدو  الغابات إزالةالقوى الدافعة إىل  حتليلو  (و)

 ؛املتعلق هبا املكاين والتخطيط الكربونية غري املنافع حتديدو  (ز)

  ؛املعززة لمبادرةل املبتكر التمويل ذلك يف مبا اخلاص، القطاع مشاركة تشجيعو  (ح)

 العاملية. السلع توريد بسالسل املرتبطة الغابات إزالة معاجلةو  (ط)
 

املبادرة  بني ذلك يف امب الصلة، ذاتاملختلفة  الربامج بني التعاون عزيزعلى ت نظمةامل تعمل الداخلي، الصعيد علىو -15
 الغابات إزالةملتعلقة با هدافاأل حتقيقمن أجل ات التآزر  تعزيزل الغابات قطاع يف والتجارة واحلوكمة القوانني نفاذاملعززة وإ

 .ةكمو احل وتعزيز
 

 الغابات ومن أجلالتكّيف مع تغيُّر المناخ من خالل الغابات  -باء
 

 العيش وســـبلة الطبيعي املناظرقدرة صـــمود  زيادة خالل من املناختغريُّ  مع فالتكيّ  يف تســـاهم أن للغابات ميكن -16
خاصـــــــة  يةذات أمهمبا أن القدرة على الصـــــــمود و  اهلدف. هذا حتقيق يف املنظمة برامج من عدد ســـــــاهموي املناخ.إزاء تغريُّ 
 ومنطقة أفريقيا ودول األورويب االحتاداتفاقية الشـــــراكة االقتصـــــادية بني  من بتمويل املنظمةتنفذ  اجلافة، ألراضـــــيلبالنســـــبة 

 جمتمعاتصـــــــمود  على القدرة بناء إىل هتدف يتال 5"التصـــــــّحر مكافحة على العمل" مبادرة اهلادئ واحمليط الكارييب البحر
  أكثر رعزُ وقد  دوالر. مليون 20 قدره بتمويل بلدان مثانية ربنامجوقد دعم هذا ال .الطبيعية مناظرهاو  اجلافة األراضــــــــــــــي

 وزيادةي ضــــــــااألر  إنتاجية وحتســــــــني األراضــــــــي تدهور عكسو  لرتميم الغاباتاملبذولة  هوديف إطار اجل هكتار 12 000 من
ترميم ادة احلــاجــة إىل إعــ فــإن ذلــك، ومع الريفيــة. واجملتمعــات الرعويــة-احلرجيــة-الزراعيــة النظمالقــدرة على الصــــــــــــــمود يف 

 وحدها.يف أفريقيا  "العظيم األخضر اجلدار" بلدان يف هكتار مليون 166 جمموعه مبا وتقدر ضخمةالغابات 
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ا نظمــةامل نشــــــــــــــرت الســــــــــــــيــاق، هــذا يفو  -17   يعيــةالطب واملنــاظر الغــابــات إلعــادة العــامليــة التوجيهيــة اخلطوط" أيضـــــــــــــــً
 ألراضـــيواســـتخدام ا والغابات و"األشـــجار 6)175 رقم احلرجية الوثيقة( " األصـــلية هيئتها إىل اجلافة األراضـــي يف املتدهورة

إعـادة الغـابـات  آليـةدعمـت  ،2018-2015 الفرتة يف ذلـك، على عالوةو  .7األول" العـاملي التقييم اجلـافـة: األراضــــــــــــــي يف
(مجهورية أملانيا أملانيا  من دوالر نييمال 48.5 قدره إمجايل بتمويل بلًدا 18 ملنظمةإىل هيئتها األصــــلية يف ا الطبيعيةواملناظر 

 .ةالعاملي البيئة ومرفقوالسويد وفرنسا وكوريا االحتادية) 
 

 امليزانية خارج من بتمويل بلًدا 18 املنظمة دعمت، واألمراض احلرجية فاتاآل ةومكافحة وإدار  تقييم جماليف و  -18
 اهلادئ واحمليط آسياو  (أفريقيا الغازية يةتالنبا نواعاألبشأن  إقليمية فنية شبكات أربعهي تدعم و  .دوالر نييمال 5.6 قدره

 .الوسطى ياوآس ألوروبا احلرجية الغازية ألنواعل ةجديد شبكة إنشاءت على ساعد وقد اجلنوبية) وأمريكا األدىن والشرق
اريع مش هتدفو  املناخ.ريُّ تغب الشبكات على منع وإدارة األنواع الغازية للغابات وتفشي احلشرات املتوطنة املرتبط هذه وتركز
 )اتالنبات أنواعو  واألمراض (اآلفات الغازية األنواعالصمود يف مواجهة  على الغابات قدرة تعزيز إىلمجيعها  الغابات صحة

 املناخ.تغريُّ ل السليبثر باأل املرتبط احمللية اآلفات تفشييف مواجهة  وكذلك
 

، الغابات على خاملنا تغريُّ  آثار لقياس مؤشرات وضععلى  املنظمة ساعدت الغابات، حرائقبإدارة  يتعلق ما يفو  -19
كما أ�ا   ائق،احلر إدارة  ومشاريع سرتاتيجيةتتعلق با مدخالت تسعة بلدان ومنطقة واحدة (أمريكا الوسطى)إىل  وقدمت

 .الرباري رائقحل أفريقيا ومشال األدىن الشرقشبكة  تنشيط إعادة على تعمل
 

 خمــاطر من حلــداو  والطــاقــةوالقــدرة على الصــــــــــــــمود  الغــذائي ألمنيف حتقيق ا املنغروفغــابــات  أمهيــة نظرًا إىلو  -20
 اريع إلعادة هذه الغابات إىل هيئتها األصـــــــــــلية مشـــــــــــ 2006 عام منذ املنظمة دعمت أخرى،مجلة أمور بني من  ،الكوارث

 الغابات مرفق برامج خالل من احمللية اجملتمعاتقدرة صــــــــــــمود  املنظمة عززت ذلك، على وعالوة األقل. على بلًدا 28 يف
 األخرية. الثالث الســــــــنوات يف األقلعلى  بلًدا 24 يف، لغاباتاجملتمعية ل دارةاإل مثل، االجتماعية ةياحلرجالربامج و واملزارع 

مها من أشكال الزراعة واحلراجة وغري  أدواهتا املتعلقة مبوازنة الكربون املسبقة ملشروعمن قد حسنت منظمة األغذية والزراعة و 
 .استخدام األراضي "أفولو"

 
 يف املناخ مبادرات ىعل املنظمة تعمل املناخ،تغريُّ  مع فالتكيّ يف جمال  والتخطيط بالســــــــــــياســــــــــــات يتعلق ما يفو  -21

اون بني اإلدارات من خالل التعذلك و  املناختغريُّ  مع للتكيف القطاعات بني شــرتكةامل هجنُ العلى وكذلك  الغابات، قطاع
 املناخب لغاباتا على املعتمدين واألشــــــــــــــخاصات الغاب تأثر مدى تقييم طارإل نهجيةامل بإعداد نظمةامل تقومو  .يف املنظمة
اقوم ت أ�ا كما  لتكيف.ل تخطيطال يف البلدان ملســـــاعدة دولية بالشـــــراكة مع اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية ال أيضـــــً

 املتحدة األمم تفاقيةعة الالتاب الوطنية فالتكيّ  خلطط الفنية التوجيهية خلطوط، ملحقة باتكميلية توجيهيةبإعداد خطوط 
 الزراعة معاجلة" بشـــأن نظمةامل مطبوع رتافقل الزراعية واحلراجة الغابات قطاع على فقط تركزاليت  املناختغريُّ  بشـــأن اإلطارية
 القطاعات إلدراج بلدان ةثمانيل امباشرً  ادعمً  احاليً املنظمة  تقدمو  ."الوطنية فالتكيّ  خطط يف األمساك ومصايد والغابات

                                                 
 6 FAO. 2015. Global Guidelines for the Restoration of Degraded forests and landscapes in Drylands: Building Resilience 

and Benefiting Livelihoods. FAO Forestry Paper 175. Rome, Italy 
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التوجيهية بشــــأن  "اخلطوط املنظمةوقد نّقحت  اإلعداد. قيد حالًيا هي اليت هبا اخلاصــــة الوطنية فالتكيّ  خطط يف الزراعية
 .2030خطة عام التزامات و  باريس تفاقالتزامات ا ضوء يف" احلرجية السياسات لصناع املناختغريُّ 

 
 والثروة احملاصيلو  (الغابات هامجيع الزراعية القطاعاتعرب  املناختغريُّ  مع فللتكيّ  جهودها يف البلدان لدعمو  -22

 تضمني الذي "امناخيً  الذكية للزراعة املرجعي الدليل" من جديدةنسخة  املنظمة أعدت األمساك)، ومصايد احليوانية
والزراعة  ، فأصبح يتضمن وحدات عن الغاباتالزراعية القطاعاتكافة   يف والتخفيف فالتكيّ  إجراءاتبشأن  توجيهات
 أدوات تعزيز إىل يةالرام جهودها من كجزء  الزراعية القطاعات يف فالتكيّ  تتبع بشأن توجيهات نظمةامل أعدت كمااحلرجية.  

 فالتكيّ  لتتبع نظم طويرلت اجلارية جهودها يف البلدان وملساعدة الوطين املستوى على فالتكيّ  يف جمال تقدمال تتبع وطرق
 املناخ.تغريُّ  مع
 

 التطلع إلى المستقبل -ثالثًا
 

 املبادرة إجراءات ختاذا باريس اتفاق وأهداف املستدامة التنمية أهداف لتحقيق الالزم التحويلي التغيري تطلبسي -23
 بالفعل لبلدانا بدأتوقد  سرع.وترية أوب أكربعلى نطاق  وتدهورها الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات خلفض املعززة

إذا  نطاقها توسيعو دعيم هذه النتائج ت وميكن إزالة الغابات وتدهورهابشأن خفض االنبعاثات النامجة عن  نتائجالحتقيق 
 لالزم.ا التمويل لتوفري خطط ووضع النتائج على قائمة مدفوعات إصدار ذلك وسيتطلب .كايفال دعمفر الاتو 
 

 ذلك يف مبا وائل،امل ومحاية الكربون واحتجاز الرتبة على واحلفاظ هايامل دورة يف دورًا رئيسًيا الغابات تلعبو  -24
 دافعةهم قوة أ الزراعة وال تزال املستدامة. والزراعة الغذائي لألمن حامسة أمهية مستدامة رةً إدا دارهتا. ولذا فإن إلمللقحاتا

 الصدد، هذا ويف .والغابات الزراعة بني إجيابية كثراأل تفاعالتال لتشجيع ملحة حاجةيف العامل، وهناك  الغاباتزالة إل
 املستويني على ياألراضاستخدامات  بني التوازن لتحقيق ااسرتاتيجيً  اإطارً ألراضي االستخدام  املتكامل تخطيطال يوفر

 .الطبيعية املناظر مستوى وعلى الوطين ودون الوطين
 

 الغابات زالةإ وقف إىل الرامية اإلجراءاتإدماج و  تسريع إىل الرامية جهودها يف البلدان مبساعدة نظمةاملتلتزم و  -25
 املعزز التمويل يتطلبوس .القدرة على الصمود بناء يف الغابات دور وتعزيز، الغابات يف الكربون خمزونات وتعزيز وتدهورها،
املتعلقة  ستثماراتلالاملتعددة  واالقتصادية اإلمنائيةإدراك املنافع و  سياسيةال رادةا أكرب من اإلقدرً  اإلجراءات هلذه الضروري
 الغذائي األمن عزيزتويف الوقت ذاته  احلرجي الغطاء وتعزيز الغابات محاية فرص تتطلب اخلصوص، وجه ىوعل .بالغابات

 االجتاهات يف سهمت اليت العواملمن املشاركة يف  إىل مزيد، كما أن هناك ضرورة الناجحة لألمثلة والرتويج مزيًدا من االهتمام
 8احلرجي. والغطاء الغذائي األمن يف اإلجيابية

 

                                                 
 )2016، منظمة األغذية والزراعة (2016عام  حالة الغابات يف العامل8  
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 أن نظمةامل تدركو  .وااللتزام هبذا العمل املناخي العمل نطاق توسيعالضرورة املّلحة ل كًال من  باريس اتفاق يؤكدو  -26
 مع فللتكيّ  يةالوطن االستجابة وإجراءات خططوبني  وطنًيااملسامهات احملددة  بني االتساق ضمان إىل ستحتاج البلدان
 ينخرط أن املهم من سيكونو  والقطاعية. الوطنية املناختغريُّ  واسرتاتيجيات الوطنية فالتكيّ  خطط سيما الو  ،ةختلفامل املناخ
 على نظمةوامل م.مالئ حنو علىدوره  انعكاس لضمانها تنفيذ وخطط املناختغريُّ  اسرتاتيجيات وضع يف الغابات قطاع

فضًال  ،املستقبل يف وطنًيااحملددة  املسامهات ومراجعة استعراض يف الغابات قطاع مشاركة تعزيز يف البلدان لدعم استعداد
 مع للغابات دامةاملست اإلدارةاليت ترتكز عليها  الغابات قطاع وخطط اسرتاتيجياتتواؤم  ضمان على البلدان مساعدة عن

 املناخ.تغريُّ  اسرتاتيجيات
 

بة اللحظة هي هذه فإن الوطنية، عملها خطط تطويريقوم ب البلدان من العديد إىل أن انظرً و  -27  تحديدل املناســــــــــــــ
ريات تغريُّ من وطأة تأث التخفيف أنشــــــطة مع روابط وإقامةطط اخل هذه يف الغابات على القائمة فالتكيّ  إجراءات وإدماج
  طنيـــةبرامج العمـــل الو لكفـــالـــة أن تتضــــــــــــــمن  البلـــدان مع بـــالعمـــل ةلتزمـــم نظمـــةاملبـــادرة املعززة. وامل ذلـــك يف مبـــا ،املنـــاخ
 تمعاجمل ملســــــاعدة الغابات ســــــتخدم، أي ضــــــمان أن تف"لتكيّ من أجل ا و"الغابات الغابات"من أجل  ف"التكيّ  من كًال 

 العيش. سبل اسرتاتيجيات ودعم املناخالقدرة على الصمود والتكّيف مع تغريُّ  تعزيزعلى 
 

 جهود ةمساعد يف واخلاص العام القطاعني بني الشراكاتتقوم به  أن ميكن الذي اهلام الدور املنظمة تدركو  -28
 قدرة لبناء الغابات قطاع يف املستدام التحويلي التغيري وحتفيز املوارد جتميع خالل من سيما ال الغابات، قطاع يف فالتكيّ 

 .2030 عام خطةو  باريس اتفاقكل من   لدعم الغابات علىواألشخاص املعتمدين  الغاباتصمود 
 

 خالل: نمتعلقة باملناخ املجراءات املزيد من اإل عملها، خالل من املنظمة، تدعمو  -29
 

 والعاملي؛ القطرييني املستو  على االستثماراتزيادة  تعزيز حالة (أ)

الة املناظر الطبيعية واليت ميكن أن تعاجل بشـــــــــــكل أفضـــــــــــل دوافع إز  علىقائمة  مشوًال  أكثرلُنهج  الرتويجو  (ب)
 ؛الغابات وتدهورها

 الوقت يف واألراضي الغابات رصدمن أجل  جديدة وتكنولوجيات أدوات وتطبيق واختباروضع  مواصلةو  (ج)
 وشفافية؛ وبكفاءة املناسب

  املناخية؛ إلجراءاتا وتنفيذ تصميم يف والنساء األصلية والشعوب احملليني املصلحة أصحاب دور تعزيزو  (د)

 قطاعات تلك اليت يف إىلمن تلك اليت يف قطاع الغابات  ،يةاملناخ اجلهود يف اخلاص القطاع شراكإو  (ه)
 الغابات؛ إزالة على لقضاءا إىل اسعيً  ،التمويلو  والتأمني واألغذية الزراعة

 احمللية؛ اآلفات فشيحاالت تو  الغازية األنواع وإدارة الغابات صحةرصد  حتسنيو  (و)

 للغابات يةاإليكولوج النظم تكونل احلاجة عند للحرائق املستدامة اإلدارة وتنفيذ احلرائق خماطرخفض و  (ز)
غ كما تقوم منظمة األغذية والزراعة بتحسني اإلبال  املناخ.الصمود والتكّيف إزاء تغريُّ  على قدرة أكثر
  .أكثر دقةو ج جديدة باستخدام �ُ  احلرائقعن 
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 نقاط مطروحة للنظر فيها -رابًعا
 

 يف: اللجنة ترغب قد -30
 

 يف االنبعاثات فضخل بالغابات املتعلقة مســـــــــامهاهتميف وح الطميز تفعيل وتعز  على األعضـــــــــاء تشـــــــــجيع (أ)
 منها. والتحقق لرصدها جهودهم ذلك يف مبا الوطنية، احملددة مسامهاهتم

 خالل من فللتكيّ  سياسات ووضع ،دمج الغابات يف خططهم الوطنية للتكيف على األعضاء تشجيعو (ب)
إىل هيئتها  ةاملتدهور الطبيعية  واملناظروإعادة الغابات  الغابات صحة لتحسني إجراءات واختاذ الغابات،
 .األصلية

 :املنظمةإىل  الطلبو (ج)
 

 املصلحة ابوأصح األخرى والوزارات الزراعة وزارات بنيويف ما ، القطاعات بنياملشرتك  احلوار تيسري •
 يف ،أثرياتهية التخفيف من وطأة تإمكانتغريُّ املناخ و ر خماط أمامالغابات  جوانب ضعف ملعاجلة املعنيني
 ؛2030 عام خطة سياق

املبادرة  رتاتيجياتاس وتنفيذ الغابات إزالة معاجلة بغية للبلدان القدرات وبناءإضايف فين  دعم تقدميو  •
 ستثمار.اال وخططاملعززة 

 التخفيف جراءاتإيف و  فللتكيّ  الوطنية خططها يف الغاباتللبلدان إلدراج  ساعدةزيد من املاملتقدمي و  •
عدة قطاعات شاملة لو متكاملة ج �ُ وتنفيذ ووضع  وطنًيامسامهاهتا احملددة  لتنفيذ ،وطنًيااملناسبة 

 الصندوق األخضر للمناخ إطار يف التمويل فرص استخداممن خالل  ،لإلجراءات املتعلقة باملناخ
 .ةالعاملي البيئة رفقالدورة السابعة ملو 

  ّيف،والتك التخفيف إجراءات تدعم اليت الغابات برامجأوجه التآزر بني  اســــــــــــتكشــــــــــــاف مواصــــــــــــلةو  •
 قطاع يف جارةوالت واحلوكمة القوانني نفاذاملبادرة املعززة ومبادرات "إ بادراتم تنســـــــيق دعم ذلك يف مبا

  اكاألمس ومصــــــــــــــايد والغابات والزراعة الغذائي األمندمج  وتعزيز القطري، املســــــــــــــتوى على" الغابات
 ؛جدول أعمال املناخ الدويل يف

 االستثمارات شجيعت ذلك يف مبا بالغابات، املتعلقة اإلجراءات يف اخلاص القطاع دور تعزيز يف املسامهةو  •
 ؛راعةيف قطاع الز  ذلك يف مبا املستدام، واستخدامها الغابات على احلفاظ معة تسقامل املسؤولة

 املتعلقة الناشئة القضايا ملعاجلة البلدان تعددةامل سياساتيةالو  الفنية تبادالتلل دعمال واصلةملزيد املتقدمي و  •
 البلدان بنيو  ملناخاتغريُّ  مع التكيُّفلتدابري  املمارسات أفضل واعتماد والفهم املسبق املناختغريُّ ب

 األعضاء.
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 األول الملحق
 

 معلومات أساسية
 
 دورته يف ملنظمةا ومؤمتر 2016/كانون األول ديسمرب يفواخلمسني بعد املائة  امسةخلا دورته يف املنظمة جملس أقر 

 .وهو تغّري املناخ وأثره على عمل املنظمة وأنشطتها - 2019-2018 السنتني فرتة موضوع 2017/متوز يوليو يف األربعني
 .2018-2017 الفرتة خالل الصلة ذات الرئاسية األجهزة يف واملداوالت املراجعة لعملية نتيجة املوضوعهذا  اختياروكان 

 
 مبوضوع تعلقةامل املناقشة بنود 2019و 2018 عامي يف أعماهلا دورات يفذات الصلة  الرئاسية األجهزة ستشملو  

 وعمل املناختغريُّ ب علقةاملت والتحديات اخلارجية االجتاهات بني للروابط نقدي استعراض من أجل املشاركة يف السنتني، فرتة
 والطاقة املياه مواردو  واحمليطات واهلجرة الفقر احلد منو  الغذائي واألمن التغذيةما يتعلق ب ذلك يف مبا وأنشطتها، املنظمة
 نظمو  احلد من خماطر الكوارثو  الرتبة وإدارة الغابات وإدارة األراضي واستخدامالقدرة على الصمود و  األمساك ديومصا

 .وغريهااألغذية 
 
إطار ِسنداي  اعتماد ذلك يف مبا األخرية، العاملية التطورات ضوء يف املناسب الوقت يف السنتني فرتة موضوع يأيتو  

 األطراف مؤمتر قرار وكذلك ،2015 عام يف الشاملة املستدامة التنمية وأهداف باريس واتفاق للحد من خماطر الكوارث
 بشأن املشرتك للعملجي) (فيكورونيفيا املعروف بقرار   املناختغريُّ  بشأن اإلطارية املتحدة األمم التفاقية والعشرين الثالث
 .2017/متوز وليوي يفاألربعني  املنظمة مؤمتر يف تغريُّ املناخ بشأناسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  إطالقو  الزراعة

 
 لعاميتني ملقبلا عملها دوريت يف السنتني موضوعمعاجلة  يف الرئاسية األجهزة دعم هو الوثيقة هذه من الغرضو  

 شقني: ذومنه  الغرضو  .2019و 2018
 

سرتاتيجية للمنظمة واليت تسهم يف تنفيذ اال واملخططةإبالغ األجهزة الرئاسية باألعمال واألنشطة احلديثة  )1(
 ؛تغري املناخ بشأن

زيد من الدعم ملا األجهزة الرئاسية لتقدمي دوريت يف السنتني فرتة موضوع بشأن حمددة مناقشة بنود اقرتاحو  )2(
 ضمن 1919-2018السنتني  فرتة يف املستدامة التنمية وأهدافاملناخ  تغريُّ  بشأنإلجناز االسرتاتيجية 

 للمنظمة. االسرتاتيجي اإلطار
 

  

http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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 أهداف موضوع فترة السنتين
 
 :على النحو التايل املناختغريُّ  بشأن السنتني فرتة موضوع أهداف يتم تلخيص 
 

 تعاجل أن لمنظمةل ميكن اليت والفرص الثغرات وحتديد املناختغريُّ  بشأن اجلاري العمل بنطاق االعرتاف )1(
 عملها؛ برنامج يف أكرب بفعاليةوتدجمه  املناختغريُّ  اهب

ألقاليم وا ةوالزراع األغذية قطاعات عن الناشئة املناخبلقة املتعدة احملد واملخاطر االحتياجات تقييمو  )2(
 املنظمة؛ عرب ذات الصلة العمل مسارات تطوير ومواصلة تقدمال لتوجيهوالبلدان 

  والزراعة األغذيةي وقطاع املناختغريُّ  بني العالقة ملعاجلة رائد صــــــــــــــوتك  املنظمة ووضــــــــــــــع الوعي زيادةو  )3(
 العاملي؛ املستوى على، كما اإلقليميو  الوطين املستويني على

املتعلقة  املنظمة اتيجيةالسرت  ءوالكف الفعال التنفيذ لتعزيز وداخلها الرئاسية األجهزة بني املناقشة تنشيطو  )4(
 املناخ.بتغريُّ 

 
 عمل المنظمة وأنشطتها في مجال تغيُّر المناخ

 
 املتعلقة سرتاتيجيةلالة الثالثالنواتج  تنفيذ يف املنظمة أحرزته الذي التقدم عن حمّدثة معلومات القسم هذا يقدم 
 واألولويات إلجراءاتا بشأنو  والزراعة األغذية بقطاعي املتعلقة املناخيف جمال تغريُّ  األخرية العاملية والتطورات املناخ،تغريُّ ب

 .تعزيز تنفيذ اسرتاتيجية تغريُّ املناخ لزيادة 2019-2018اليت ستنفذها املنظمة خالل فرتة السنتني  املستقبلية
 

 جهة فهابوص قيادي بدور المنظمة قيام خالل من المناختغيُّر  بشأن األعضاء البلدان قدرات تعزيز -1 الناتج
 التقنيتين والخبرة المعرفة توّفر

 
 تيسير حصول البلدان على تمويل للمناخ

 
 ستزدادو  الثنائية.و  األطراف املتعددة املاحنة اجلهات من للعديد أولوية يذ متويل خطك  املناختغريُّ  متثل مسات •

األخضر  صندوق"ال معكرب األ شاركةاملمن خالل  2018عام  يف البيئةاملناخ و  متويل ألنشطة املوارد تعبئة
 وكذلك مع اجلهات املاحنة األخرى املتعددة األطراف والثنائية.، ةالعاملي البيئة مرفقو  "لمناخل

قائمة ال احلجم ملتوسطةا املشاريع إلدارةلدى الصندوق األخضر للمناخ  نظمةامل اعُتمدت ،2016 عام يفو  •
 .أدىن) أو(ا متوسطً فيها  جتماعيةاالو  بيئيةاملخاطر ال مستوىاليت يكون  دوالر) مليون 250 حىت(على املنح 

 وكةاململالصندوق األخضر للمناخ  مشاريع تطويرليف العامل  ابلدً  25 من أكثربدعم  حالًيا املنظمة قومتو 
برنامج االستعداد ودعم األنشطة ضمن  "كشريك يف اإلجناز" ابلدً  15 من أكثر دعم عن فضًال  ا،وطنيً 

 نفاذات ذ اتكيان  عشرة إىل يصل ما لدعم نظمةتُعّد امل كما  .التحضريية التابع للصندوق األخضر للمناخ
 .2018 عام يفإلطالقها  الزراعية القطاعات اجلودة يف عاليةلمناخ األخضر لصندوق ال مشاريع لتطوير مباشر
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 مليون 740 ةالعاملي البيئة مرفقللمنظمة من احلالية  احلافظة بلغت ،2017 الثاين نوفمرب/تشــــــرين واعتبارًا من •
منها  ،أمريكي دوالر مليون 424 احلافظةهذه  يف املناخ تمويلاخلاصــــة ب قيمةال إمجايل يبلغو  .أمريكي دوالر

 مليون 157ته مقي تمويلب املناختغريُّ  مع التكّيف علىتركز  )احلافظة قيمة من املائة يف 21( امشــــــــــــــروعً  33
غريُّ توطأة تأثريات  من التخفيف ملعاجلة أمريكي دوالر مليون 267 مبلغ ُخيصــــــــــــص حني يف أمريكي، دوالر
  احصــــــــــــــريً  احلافظة من فقط املائة يف 1ّكز ر ي حني يف الرتكيز، املتعددة اجملاالت مشــــــــــــــاريع من كجزء  املناخ
ع يف ةالعاملي يئةالب ومرفق املنظمة بني الشــراكة وســتســتمر املناخ.تغريُّ وطأة تأثريات  من التخفيف على  التوســّ
  ملنظمةيف ا ةيالعامل البيئة مرفق حدةلو  دمج يعّززهاكما ســــــــــــــ  ،ةالعاملي البيئة ملرفق الســــــــــــــابعة الدورة طالقإ مع
 ا.مؤخرً  والبيئة املناخ شعبة يف

 
 ادعم البلدان في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيً 

 
 تربزو  .طــأتــهو مع تغريُّ املنــاخ والتخفيف من  لتكيفالوطنيــة ل جراءاتاإل اوطنيًــ  احملــددة املســـــــــــــــامهــات ددحتــ •

 خاللو  لنامية.ا البلدان يف سيما وال ،ااملسامهات احملددة وطنيً مجيع  يف والزراعة األغذية قطاعي يفاألنشطة 
 عملية لتيســـــري وطنًيا احملددة املســـــامهات تنفيذ لدعم برنامج املنظمة ســـــتنشـــــئ ،2019-2018الســـــنتني  فرتة

  بلًدا 40 نم أكثر دعم إىلاملنظمة  هتدف كما.  املعنيني املصـــــلحة أصـــــحاب بني واملعلومات ةاملعرف تشـــــارك
ددة احمل مســـــامهاهتا يف الزراعيالقطاع  عناصـــــر حتســـــني أو/و تنفيذمن أجل  2019-2018الســـــنتني  فرتة يف

 ســـــنيلتح وكذلك )تغريُّ املناخبشـــــأن املنظمة  ةاســـــرتاتيجي يف 1-أ-1 املخرج مؤشـــــر مع يتماشـــــى (مبا وطنًيا
 لطاقة.اقطاع  ذلك يف مبا الصــــــــلة، ذات األخرى والقطاعات الزراعية القطاعات بني املؤســــــــســــــــي التنســــــــيق

 خبفض االنبعـــاثـــات  اخلـــاصــــــــــــــــة عمليـــاهتـــا يف النـــاميـــة البلـــدان دعم نظمـــةامل يف الغـــابـــات إدارة تواصــــــــــــــــلو 
 كما  الســـياســـية، اهتاالتزامحويل لت املناختغريُّ  مع التكيف طيطوختالنامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات 

 الواقع. أرض علىإجراءات  إىلا، وطنيً احملددة  مسامهاهتا يف ممثلة هي

 حتت األراضي تخدامواس الغذائي واألمن بالزراعة املعنية املواضيعية العمل جمموعة تيسري يفاملنظمة  ستستمرو  •
 حالًياعضويتها  تضماليت و  2017 عام يفأطلقت  اليت، وطنًيا احملددة باملسامهات اخلاصة الشراكة مظّلة
 بنييف ما  األقران بني للتعلم عمل خطةاملنظمة  ستضع ،2018 عام يفو  نشطة. مشاركة دولة 20 حوايل
مع تغريُّ  فكيّ التالقدرة على الصمود و  تشمل مواضيع بشأن اإلنرتنت عرب احلواريسري وت املشاركة البلدان
 املناخ.

 
 دعم البلدان في إدماج تغيُّر المناخ في سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها الوطنية

 
 منواً  بلدانمن أقل ال 10 مبا يف ذلك وطنية، برامج 10و وإقليمية عاملية برامج ســــــــــــــبعة حالًيا املنظمة تدعم •

 بشـــــأن، لكارييبا البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا الوســـــطى وآســـــيا وأوروبا وآســـــيا أفريقيا عرب نامًيا بلًدا 22و
 احلد عمليات من هبا يتصــل وما الوطنية فالتكيّ  خطط/فالتكيّ  بتخطيط املتعلقة العمليات وتنفيذ تصــميم

 الوطين. نودو  الوطين ينياملســـتو ختطيط القدرة على الصـــمود على /إدارة خماطر الكوارث/من خماطر الكوارث
 فالتكيّ  خطط يف الزراعية واحلراجة الغابات لدمج تكميليوجيه تً  بإعداد املنظمة تقوم الغاية، هلذه اوحتقيقً 
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 إدماج"الربنامج املشــــــــــــــرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة  خالل منو  الوطنية.
 خطط تنفيذ يف املستهدفة البلدان دعم 2018 عام يفستواصل املنظمة  ،"الوطنية فالتكيّ  خطط يف الزراعة
أهداف نافذة  اقسي يف فالتكيّ  ختطيط/الوطنية العمل خلطط دعمها زيادة إىل أيًضا وهتدف الوطنية العمل

 .األراضي تدهور لتقييم حلياديةا االتفاقية وأهداف ةالتأهب ملرفق البيئة العاملي

 االحتباس احلراري غاز انبعاثات عن تقاريرإلعداد  بلًدا 15 والزراعة األغذية منظمة دعمت ،2017 عام يفو  •
 ،الزراعة يف ملناخاتغريُّ  تأثريات وطأة من لتخفيفمشروع امج برنا سياق يف التخفيف إجراءات وعنفيها 

 .2018 عام يف الصدد هذا يف بلًدا 20-15 دعم إىل وهتدف
 

 األجندة في األسماك ومصايد والغابات والزراعة الغذائي باألمن المتصلة االعتبارات إدماج تحسين -2 الناتج
 المنظمة انخراط تعزيز عبر المناختغيُّر ب المتعلقة الدولية

 
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالدعوة لألغذية والزراعة في إطار 

 
اتفاقية  ؤمتر أطرافشرين ملالدورة الثالثة والعالذي اعتمد يف  قرار كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعةيف أعقاب  •

، قدمت املنظمة وجهات نظرها بشأن العناصر اليت يتعني إدراجها األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ
. وتدعم ة الفرعية للتنفيذاهليئيف العمل املشرتك الذي ستؤديه اهليئات الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية و 

اهليئات الفرعية من خالل تقدمي مدخالت فنية حسب الطلب، كما ستقدم الدعم املنظمة هذه العملية يف 
لق هبذه األنشطة ما يتع الفين واألدوات واآلليات ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ يف
 ريُّ املناخ.ة بشأن تغاجلديدة، كجزء من مذكرة التفاهم املوقعة بني املنظمة واتفاقية األمم املتحدة اإلطاري

 تدعو اليت ،اجلنســــــني بني باملســــــاواة اخلاصــــــة العمل خطة والعشــــــرينيف دورته الثالثة طراف األ مؤمتراعتمد و  •
 بني ساواة املللرتابط بني املعرفة قاعدةب النهوض إىل املواضيعيةت الواليات ذا املتحدة األمم وكاالت صراحةً 

 القدرات ةتنميل تدخالت خالل من أعاله املذكورة األهداف حتقيق يف واملســــــــــــــامهة املناختغريُّ و  اجلنســــــــــــــني
 بني التفاهم ذكرةميف املســاواة بني اجلنســني  بشــأنالتعاون  على يتم تســليط الضــوءو  دفة.اهوبرامج تدريب 

وكذلك  ،2017 امع يفوقّعت  اليت املناختغريُّ  بشأن اإلطارية املتحدة األمم واتفاقية والزراعة األغذية منظمة
 ةخط إطار يف املبذولة اجلهود يف املنظمة ستساهم ،2018 عام يفو  املناخ.تغريُّ  بشأن املنظمة اسرتاتيجيةيف 

اسية وثيقة دراسة املعلومات األس إعداد، من بني أمور أخرى، بوذلك اجلنسني، بني باملساواة اخلاصة العمل
 املتحدة األمم يةاتفاقختارة ضــــــمن والية املاالت باجمل يف ما يتعلق الزراعة يفاملســــــاواة بني اجلنســــــني  بشــــــأن
 تفاقية.اال إىل املنظمة اتقدمه اليت الفنية التقارير يف التمايز بني اجلنسني وإدماج املناختغريُّ  بشأن اإلطارية

 ياقســــــ يف املناختغريُّ  بشــــــأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية معاخنراطها  2018 عام يف نظمةامل ســــــتواصــــــلو  •
 ملنصــةامتعلقة ب فنية مدخالت توفري منها أمور مجلة طريق عن )اســابقً  2018احلوار التيســريي ( تاالنوا حوار
 انبعاثات ناحلد مهدف  حنو لألطراف اجلماعية اجلهود بتقييمقد ُكّلف  تاالنوا حواروكان  اإلنرتنت. على

 .وطنًيااحملددة  املسامهات من القادمة اجلولة إعدادبقصد  األجل ةطويلال االحتباس احلراري غازات

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf
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حاالت ل من ك  يف ســــتدامةامل يويةاحل طاقةالو غذية األ ســــالســــلل النظيفة الطاقة يف جمال نظمةامل عمل ميثلو  •
 فرضــــــــــــــهـا ياليت  الطـاقـةلتزامـات ال الزراعيـة القطـاعـات من كبرية  مســـــــــــــــامهـة التـأهيـل إعـادة/الطوارئو  التنميـة
 باريس. اتفاق

 
 المناخ.تغيُّر  مجال في المنظمة عمل وإنجاز تنسيق تقوية -3 الناتج

 
 تبادل المعرفة وتعزيز التدريب في مجال تغيُّر المناخ

 
  اســيةالرئ األجهزة جلميع تســقةامل علوماتامل لتوفري كوســيلة  2019- 2018الســنتني  فرتة موضــوع ســيســتخدم •

 ةواإلقليمي ةالدولي ياتاملســـتو  على املناخاملتعلقة بتغريُّ  تطوراتالو  نشـــطةعن األ األعضـــاء لدولاو  نظمةيف امل
 عمل االتجم مجيع يف وإدماجه املناختغريُّ  النظر يف ضـــــــمان على املناقشـــــــات هذه وســـــــتســـــــاعد .ةوالقطري

 املناخ.ريُّ تغ بشأن االسرتاتيجية تنفيذ اعتبارات يف األعضاء الدول نظر وجهاتأن تساهم و  املنظمة،
 

 الشراكات لتعظيم أثر عمل المنظمةإقامة 
 

ومتّكن هذه األداة  .Collect Earth تســــــــمى رقمية أداة تطويرجوجل أدت إىل  مع شــــــــراكة ملنظمةأقامت ا •
 وإزالة األراضــــــي اســــــتخدام تقييم من البلدان ،Google Earthمن خالل  البيانات عاجلديدة، عن طريق مج

 .احلراري االحتباس غازات انبعاثات ذلك يف مباا، كميً ة  البيئي التأثريات وحتديد الغابات
 خالل نم العاملي الغذائي األمن وجلنة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع التعاون تعزيزجري ســــــــــــــيو  •

ة تغري املناخ التابع أنبشـــ ةالعمل غري الرمسي جمموعة تاجتمعوقد  املناخ.تتعلق بتغريُّ  مشـــرتكة أنشـــطة تطوير
 تغريُّ  بشـــــــــأن أوثق عاونجماالت ت لبحث مرتني 2017-2016 يف الفرتةللوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

 من العديد يفما رو يف رها امقتوجد اليت  الوكاالت وتتعاون والوطين. االســــــــــــرتاتيجي املســــــــــــتويني على املناخ
يف بنغالديش  "زراعة أصحاب احليازات الصغريةبرنامج التأقلم لصاحل " ذلك يف مبا باملناخ،املتعلقة  املبادرات

كل لللمناخ  ألخضرا لصندوقل مقرتحات وضع ويف ،الزراعية للتنمية الدويل الصندوق ربنامجالتابع لوكينيا 
 وإعادة التحّملو  التوّقعمبادرة " تفعيليف  الوكاالتهذه  تتعاونو  ا.وغريمه الفلســــــــطينية واألراضــــــــي غانامن 

 .األمني العام لألمم املتحدة" اليت أطلقها A2R التشكيل


