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A 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

 منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بعملسرتاتيجية االمناقشة بشأن  وثيقة

  تغيُّر املناخ جمال يف

 

 موجز

 ُترتدعى   تغيُّرتر املنرتا    يف جمرتا  سرترتاتيجية مسسسرتية ملنظمرتة األغذيرتة والزراعرتة )الفرتاو(       ا اعرتاح هذه الوثيقة هي 

 من وجهة نظرها التقنية احملددة. اومناعشته اجلنة مصايد األمساك إىل استعراضه
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 مناقشة وثيقة

 بشأن اسرتاتيجية

 منظمة األغذية والزراعة خاصة بعمل

  تغيُّر املناخ جمال يف
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والزراعرتة والغابرتات ومصرتايد     والتغذيرتة  األمن الغذائيب حتسني دمج االعتبارات املتعلقة: 1النتيجة 

عن طريق تعزيرتز مشرتاركة منظمرتة األغذيرتة والزراعرتة        األمساك يف اإلدارة الدولية املتعلقة بتغيُّر املنا 

 )الفاو(

20 

جهرتة  عن طريق عيادة الفرتاو بوصرتفها     األعضاء بشأن تغيُّر املنا  : حتسني عدرات البلدان2النتيجة 

 .للمعرفة التقنية واخلربة الفنيةمقدِّمة 

22 

 24  : تعزيز التنسيق والتعّلم وإجناز أعما  الفاو بشأن تغيُّر املنا 3النتيجة 

 25  تنفيذ اسرتاتيجية تغيُّر املنا  -زاي

 25  برامج تغيُّر املنا 

 25 املعرفة ورعاية التعلم تقاسم

 25 التوعية بأهدافنا وإجنازاتنا

 26 زيادة تأثرينا إىل أعصى حد عن طريق الشراكات االسرتاتيجية

 26 عياس التقدم الذي حنرزه

 26 خطة عمل
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 موجز

 

تغيُّر يف جما  منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  عمل( توجيه 1ُوضعت هذه االسرتاتيجية بغية حتقيق ما يلي: ) 

 القائمرترتة علرترتى املزايرترتا النسرترتبية للفرترتاو العمرترتل( رسرترتم اخلطرترتوع العريضرترتة لالختيرترتارات االسرترترتاتيجية وأولويرترتات 2؛ ) املنرترتا 

 . تغيُّر املنا تعزيز تأثري عمل الفاو يف جما  و( 3العاملي واإلعليمي والوطين(؛ ) صُُّعد)على ال

 

 1تواجههرتا عطاعرتات زراعيرتة ةرتددة    على أوجه الضعف والتحرتديات الرئيسرتية الرت      ومن خال  تسليط الضوء 

الرتزخم السياسرتي العرتاملي    تسرتتفيد االسرترتاتيجية مرتن    ، مرتن الترتأثريات   والتخفيرتف   تكيُّرتف وكذلك على الفرص املتاحرتة لل 

 .  تغيُّر املنا من أجل إيالء مكانة ةورية لنظم األغذية والزراعة يف عملية االستجابة الدولية ل  تغيُّر املنا يتعلق ب ما يف

 

العيش املعتمرتدة عليهرتا عرتد أصرتبحت      وسائل كسبعامل تكون فيه نظم األغذية والزراعة و يفرؤية الفاو وتتمثل  

الفرتاو يف العمرتل علرتى     َنْهرتج . والتخفيف من التأثرياتات وخيار  تكيُّفعن طريق تدابري ال  تغيُّر املنا متكيفة مع تأثريات 

اإلعليمية والعاملية ويسد الثغرترات القائمرتة يف األجلرتني     َططمدفوع عطريًا يتسم بالتفاعل مع اخُل َنْهجحتقيق هذه الرؤية هو 

القصري والطويل ويعمل عرترب القطاعرتات. وترتكرتز هرتذه االسرترتاتيجية علرتى مانيرتة مبرتادئ تتعلرتق باإلدمرتا  االجتمرتاعي            

 .حنو حتقيق النتائج وجَّهالعمل املواالستدامة البيئية و

 

 وتتعلرتق برترتتغري املنرتا  والتكيرترتف معرته والتخفيرترتف   ضرتًا  نترترتائج يعرتزز بعضرترتها بع  ثرتال  سرتعى الفرتاو إىل حتقيرترتق   وت 

 من تأثرياته: 
 

  مرتع األمن الغرتذائي والزراعرتة والغابرتات ومصرتايد األمسرتاك      االعتبارات املتعلقة برت : حتسني دمج 1النتيجة 

 .عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األغذية والزراعة  تغيُّر املنا الدولية املتعلقة ب وكمةحلا

  جهرتة مقدِّمرتة  عن طريق عيادة الفاو بوصرتفها    تغيُّر املنا : حتسني عدرات البلدان األعضاء بشأن 2النتيجة 

 للمعرفة التقنية واخلربة الفنية.

  تغيُّر املنا : تعزيز التنسيق والتعّلم وإجناز أعما  الفاو بشأن 3النتيجة . 

 

ملنظمة يف املقار كافة وعلى املشاركة الفاعلرتة  ويعتمد النجاح يف تنفيذ االسرتاتيجية على مساهمة مجيع وحدات ا 

للبلدان األعضاء والشركاء. وسيجري توسيع نطاق أساليب التنفيذ بقدر أكرب يف خطرتة العمرتل مرتن أجرتل: حتديرتد األدوار      

حتديرتد الوارتائف   واملسسوليات؛ وشرح كيفية االستفادة مرتن القرتدرات وااياكرتل التنظيميرتة املوجرتودة حاليرتًا واملنقحرتة؛ و       

  ئيسية لالسرتاتيجية من عبيل االتصاالت والشراكات وتعبئة املوارد. الر

                                        
 ائية والغابات.ألغراض هذه الوثيقة، ُتفهم عبارة "القطاعات الزراعية" على أنها تشمل احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء امل  1
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 مقدمة - ألف

 

انعدام األمن الغذائي وسرتوء التغذيرتة،   على بينما تسعى منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إىل القضاء على اجلوع و 

يطرترح     تغيُّر املنا وإىل جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة، وإىل احلد من الفقر الريفي، فإن 

 تهديدًا بعرعلة حتقيق هذه األهداف العاملية.

 

 60 زيادة الطلب العاملي على األغذية بنسرتبة  ات الغذائية إىل تغيُّرسيسدي النمو السكاني وال 2050وحبلو  عام  

بإضعاف التقرتدم الرتذي ُأحرترز يف    تهديدًا   تغيُّر املنا ويف الوعت نفسه، يطرح  2005/2007.2يف املائة باملقارنة مع الفرتة 

الرت    -  املنرتا  تغيُّرتر  . ذلرتك أن ترتأثريات   ورمبا بعكس اجتاه هذا التقرتدم  مكافحة الفقر وسوء التغذية يف السنوات األخرية

تطرترح حترتديات    –البيئي وزيادة تقلب املنا  وزيادة التعرض للظواهر اجلويرتة البالغرتة الشرتدة      تغيُّرتشمل بطء عمليات ال

وتزداد الضغوع الواععة على النظم الغذائية واإليكولوجية ااشة  متعددة، هي: أن معدالت منو اإلنتاجية ُتدفع إىل أسفل

البلرتدان  الريرتف يف  وتقلبه هم صرتغار املرتزارعني املنرتتجني والفقرتراء يف       تغيُّر املنا ورة خاصة آلثار ن يتعرض بصوَم بالفعل.

وهرتي عوامرتل    -وعلى التنويع يف نظمهرتم اإلنتاجيرتة    املرونةالنامية وهو ما يرجع بدرجة كبرية إىل القدرة احملدودة على 

 .التخفيف من آثارهو  تغيُّر املنا مع   تكيُّفتزيد أيضًا من صعوبة اعتماد ممارسات تدعم حتسني ال

 

علرتى أشرتده يف أعرتل البلرتدان منرتوًا ويف الرتدو  اجلزريرتة الصرتغرية           تغيُّر املنا يكون الشعور بالتأثريات السلبية لو 

النامية واملناطق ذات النظم اإليكولوجية ااشة بصورة خاصة )مثل األراضي اجلافة واجلبا  واملناطق السرتاحلية(؛ وهرتي   

األهداف العاملية للفاو بأهمية حامسة كما يطرح حتديات بالغة. ولرتذلك برتب   بلوغ  فعاًلال  يتسم فيها نفسها اكن األم

. ويف الوعرتت   تغيُّر املنا التوّسع يف اجلهود احلالية ال  تبذاا الفاو لكي تتناو  أيضًا التحديات اإلضافية ال  يطرحها 

، . فبعض املناطق، مثل مناطق خطوع العرترض العليرتا   تغيُّر املنا املناطق متساوية يف التأثر السليب ب نفسه، فليست مجيع

 ، مثاًل عن طريق زيادة غلة احملاصيل. تغيُّر املنا أن تستفيد استفادة إبابية من تأثريات   ُيتوعَّع

 

لب مرونة أكرب يف إنتا  وتوريد األغذيرتة  كبرية ميكن أن جت  تكيُّفوتنطوي نظم األغذية والزراعة على إمكانات  

 يف الوعت الذي حتمي فيه املوارد الطبيعية وتعززها. وتتيح هذه الرتنظم أيضرتًا إمكانرتات هائلرتة مرتن حيرتف التخفيرتف مرتن        

   .األحيائيةلكربون يف الرتبة والكتلة لسواء يف شكل ختفيضات يف االنبعاثات أو احتجاز   تغيُّر املنا  تأثريات

                                        
 ppp.wr0.0p/gw01pfwg016grw106fgrw106f.www .2012منظمة األغذية والزراعة،   2

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
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سرتيجري تنفيرتذه عرتن طريرتق املسرتاهمات        تغيُّرتر املنرتا   باريس املعقود يف إطار اتفاعية األمم املتحدة بشرتأن  واتفاق  

املقدَّمرتة مرتن كرتل طرترف     هي املساهمات و آثاره مع  تكيُّفوال  تغيُّر املنا تأثريات يف عمليات التخفيف من  3احملددة وطنيًا

العمرتل الوطنيرتة    ُخَطرتط يف هذا الصدد وستسدي دورًا مهمًا يف تنفيذ يف االتفاعية. وحتتل نظم األغذية والزراعة مكانة بارزة 

فيها القطاعات الزراعية إسهامًا هامرتًا يف النرتاتج احمللرتي     ُتسِهم، وخاصة يف البلدان النامية ال   تغيُّر املنا هذه املتعلقة ب

إلمجالي وكذلك يف سبل كسب العيش. ولذلك يلزم دعم اجلهات الفاعلة يف جما  سالسل القيمة الغذائية لكرتي تتغلرتب   ا

 ال  تعرتض تنفيذ املمارسات احملسَّنة يف إطار هذه النظم.  تكيُّفعلى عوائق ال

 

يف الوعرتت   مرتع سرتعيها  ريس مبوجب اتفاق با التخفيف من التأثرياتيف  مبساهماتهاومع استعداد البلدان للوفاء  

واحلد من املخاطر وحتقيق املرونرتة، فرتإن الفرتاو يف      تكيُّفنفسه إىل ضمان حتقيق األمن الغذائي عن طريق اعتماد تدابري ال

 من تقديم دعم رفيع اجلودة إىل الدو  األعضاء فيها.  ميكِّنهاوضع جيد 

 

.  تغيُّرتر املنرتا   والدعم التقين بشرتأن املسرتائل املتعلقرتة ب    الت الفاو منذ مانينات القرن العشرين تقدم املشورةوعد  

 Evaluation of FAO’s) التخفيف من آثارهو  تغيُّر املنا مع   تكيُّفإلسهام الفاو يف ال 2015تقييم عام  :فاملنشور املعنون

contribution to climate change adaptation and mitigation) ("التقييم" )مرتواطن عرتوة    اإىل أن الفاو لديه عد أشار

إىل أنرته ميكرتن    "التقيرتيم "  وجَّه، ووالتخفيف من آثاره  تغيُّر املنا مع   تكيُّفالتناو  مسألة تأن اا بواسطتها فريدة ميكن 

يرتًا  عن طريق إجراء تغيريات اسرتاتيجية يف الطريقة ال  تعمل بهرتا الفرتاو حال   إضفاء الطابع األمثل على النتائج املتحققة

الفرتاو يف   عمرتل مسسسرتية تشرتمل مجيرتع جوانرتب      بوضع اسرتاتيجيةواتفقت املنظمة مع توصية التقييم .  تغيُّر املنا بشأن 

(، مبرتا يف ذلرتك احلرتد مرتن  رتاطر      التخفيف من الترتأثريات و  تكيُّفوالتخفيف من آثاره )ال  تغيُّر املنا مع   تكيُّفجما  ال

 أعوى.الكوار ، واستحدا  دور سياسي وتروبي 

 

ال  تسرتاهم يف حتقيرتق األهرتداف االسرترتاتيجية اخلمسرتة للمنظمرتة، تأخرتذ بعرتني االعتبرتار          وهذه االسرتاتيجية  

املسمتر احلادي والعشرترين لألطرتراف يف اتفاعيرتة األمرتم املتحرتدة      للتنمية املستدامة ونتائج  2030االلتزامات مبوجب خطة 

والتخفيف من آثاره   تغيُّر املنا مع   تكيُّفاجملموعة القائمة من األعما  املتصلة بال، كما أنها تبين على  تغيُّر املنا بشأن 

األهداف ال  تسرتعى الفرتاو إىل حتقيقهرتا وكيرتف       ُتحدِّد( يف مجيع مكونات الفاو. وهي التخفيف من التأثرياتو  تكيُّف)ال

مرتع تغرتري املنرتا       تكيُّرتف مواجهرتة احتياجرتات ال  تحققها من أجل تقديم أفضل دعم إىل البلرتدان األعضرتاء يف سرتعيها إىل    س

العيش ال  تعتمد عليها يف الوعت الذي حتقق فيرته أيضرتًا إمكانرتات     وسائل كسباخلاصة بنظم األغذية والزراعة لديها و

   ال  تنطوي عليها هذه النظم. التخفيف من التأثريات

                                        
اتفاق باريس تصبح مساهماته املقررة احملددة وطنيرتًا مسرتاهمات ةرتددة وطنيرتًا مرتا مل يبرتادر        لىععندما يصادق بلد ما  املساهمات احملددة وطنيًا =  3

 بشكل صريح إىل تقديم مساهمات ةددة وطنية جديدة عوضًا عن املساهمات املقررة احملددة وطنيًا.

 ستقبلية. وعّدمت البلدان مساهمات مقررة ةددة وطنيًا يف إطار اتفاق باريس.املقررة تعود إىل اخلطط امل =املساهمات املقررة احملددة وطنيًا 

 فس الوثيقة.املساهمات ]املقررة[ احملددة وطنيًا = يف حا  اإلشارة إىل كل من املساهمات املقررة احملددة وطنيًا واملساهمات احملددة وطنيًا يف ن
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وجلنرتة مصرتايد األمسرتاك وجلنرتة الغابرتات       وبعد التشاور مع جلنة الربنامج، يطلب من كل مرتن جلنرتة الزراعرتة    

 وجلنة مشكالت السلع مراجعة مشروع االسرتاتيجية وإبداء مالحظاتها عليها، كل ضمن اختصاصاتها.
 

 سياقال - باء
 

 حقائق وأرقام
 

يف املائرتة مرتن الترتأثري     22متتص الزراعة )ال  تشمل احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك والغابات( عرابرتة   

ويف الوعت نفسه، فرتإن سلسرتلة    4االعتصادي الناجم عن املخاطر والكوار  الطبيعية املتوسطة والكبرية احلجم يف البلدان النامية.

)مبا يف ذلك الزراعة وجتهيز األغذية وتوزيعهرتا وجترتارة التجزئرتة املتعلقرتة بهرتا واسرتتخدامها(        الزراعية القيمة اخلاصة باألغذية

ويبلغ نصرتيب عطرتاع الزراعرتة والغابرتات      5يف املائة من الطاعة العاملية، يف شكل وعود أحفوري بصورة رئيسية. 30ستهلك حنو ت

 8وعرتالوة علرتى ذلرتك، ُتعرتزى نسرتبة      6ون البشرترية املنشرتأ.  برت يف املائة من انبعاثات ثاني أكسرتيد الكر  24واستخدامات األراضي 

 من األغذية. ية من غازات الدفيئة إىل الفاعد واملهدريف املائة تقريبًا من االنبعاثات العامل

 

عد أحد  بالفعل تأثريًا سلبيًا على غلرتة القمرتح والرتذرة يف كرتثري       تغيُّر املنا ، توجد أدلة على أن قطاع احملاصيلويف  

حيرتذر مرتن احتمرتا  حرتدو  اافاضرتات        تغيُّر املنرتا  فالفريق احلكومي الدولي املعين ب 7من املناطق وأيضًا على الصعيد العاملي.

كذلك فإن زيادة وترية حدو  ليالي أدفرتأ   2050.8يف املائة أو أكثر من غلة احملاصيل حبلو  عام  25و 10بنسبة ترتاوح بني 

يف معظم املناطق ُتلحق الضرر بكثري من احملاصيل، مع ما لوحظ من حدو  تأثريات على غلة األرز وجودترته. وعرتد ازداد عرتدد    

والضرتعف    تكيُّرتف مرتا يتعلرتق بالقرتدرة علرتى ال     ت احملاصيل زيادة هائلة أثناء القرن العشرين، مرتا زاد مرتن أوجرته القلرتق يف    سالال

املتنوعرتة عرتد اسرتتعيض عنهرتا أو جرترى       الزراعةالتغذوي. فالعمليات اإليكولوجية ال  تكون معتادة يف ال نظم   تنوُّعاجليين وال

. كما توّسعت نظم الزراعة املكثفة للمحصو  الواحد على امترتداد الكرترة األرضرتية،    رجيةالتخلص منها باستخدام املدخالت اخلا

ترتأثري هرتام     تغيُّرتر املنرتا   أن يكون ل أيضًا كسب العيش. ومن املتوعع ووسائلما أّدى إىل خفض مرونة النظم اإليكولوجية الزراعية 

حرتدو  زيرتادة يف الظرتواهر     فباإلضرتافة إىل أن . وعلى سرتبيل املثرتا ،   النباتية واألمراض فاتاآل  تفشِّيعلى وترية وكثافة حاالت 

وسقوع األمطار الكثيف الواسع االنتشار لفرتات عصرترية، مبرتا يف ذلرتك األعاصرتري(     اجلوية البالغة الشدة )أي موجات اجلفاف، 

وأمرتراض   آفرتات   تفشِّرتي يتسبب يف حدو  اختالالت شديدة بفعل حدوثها هرتي ذاتهرتا، ميكرتن أن ترتسدي إىل حرتدو  حرتاالت       

اجلراد الصحراوي يف مشا  غرب أفريقيا ويف الرتيمن يف أواخرتر     تفشِّيالنباتات بشكل أكثر تواترًا وكثافًة، كما حد  يف حاالت 

 2016.9وأوائل عام  2015عام 

                                        
 /e.pdf4434i-/a3www.fao.org .5201منظمة األغذية والزراعة،   4
 /pdf00e2454e/i2454/i014www.fao.org/docrep. .1201منظمة األغذية والزراعة،   5
 .pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment.  2014، اايئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنا   6
7  Lobell D.B., Schlenker W. and Costa-Roberts J. (2011). Climate trends and global crop production since 1980, Science, 

333(6042), 616-20. 
 .FINAL.pdf7Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment_  2014، اايئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنا   8
 /e.pdf450/en/DL2293www.fao.org/ag/locusts/common/ecg .6201منظمة األغذية والزراعة،   9

http://www.fao.org/3/a-i4434e.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2293/en/DL450e.pdf
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، وهي األساس لنمو النباتات، تترتدهور وُتفقرتد مبعرتدالت مرتفعرتة. ويكرتون فقرتدان       الرتبةويف الوعت نفسه، فإن  

وبة الرتبة مصحوبًا يف معظم األحيان خبسائر يف كربون الرتبة )األرض(، ما بعل تدهور الرتبرتة مصرتدرًا النبعاثرتات    خص

لرتيس فقرتط إىل تثبيرتت الرتبرتة وحتسرتني وايفتهرتا احلرتاجزة        ثاني أوكسيد الكربرتون. وترتسدي الزيرتادات يف كربرتون الرتبرتة      

، ولكرتن أيضرتًا إىل    تغيُّر املنا  للمرونة إزاءاملزارعني   اكتسابعد على والتخزينية بالنسبة إىل املغذيات ومياه الرتبة ما يسا

التخفيف من زيادة ثاني أوكسيد الكربون اجلوي. وترتتب على ترميم األراضي املتدهورة فائدة مشرترتكة مهمرتة تتمثرتل يف    

، وهرتو مرتا   2030مليون هكتار ميكن ترميمها حبلو  عام  200فنحو وهذه اإلمكانية هائلة:  10.الكربون استبحاإمكانية 

يعين أيضًا أن الرتبة العضوية املرمَّمة يف هذه املساحة من األراضي ميكن يف ال السيناريوهات املختلفة أن جتلرتب مرتوارد   

ريوهات الرت   مالية إضافية إىل األراضي ال  هي حاليًا مترتدهورة. وعلرتى سرتبيل املثرتا ، إذا ُوضرتعت يف االعتبرتار السرتينا       

يتعلرتق   يف مرتا يف ااكترتار الواحرتد يف العرتام     مرتن مكرتافث ثرتاني أوكسرتيد الكربرتون      ًاطن 70.2و أطنان 4.4تتحد  عما بني 

أطنان من مكافث ثاني أوكسيد الكربرتون يف   6.75أكثر من  استبحاالكربون يف الرتبة، فإن هذا ميكن أن يعين  استبحاب

 36، ما ُيسهم يف التخفيف من املستوى الراهن من االنبعاثات الراهنرتة البرتالغ   2030ااكتار الواحد يف العام حبلو  عام 

 يف العام. جيغا طن 40إىل 

 

بقرابة ثلف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون  ُتسِهمفهي  ، مبا يف ذلك ةاصيل األعالف،الثروة احليوانيةأما  

ر أنه ميكن حتقيق خفرتض  بيد أن الفاو تقّد 11استخدام األراضي.الصادرة من عطاع الزراعة واحلراجة وغريهما من أشكا  

ويعاني عطاع الثروة احليوانية من تأثريات  12يف املائة عن طريق حتسني إدارة األعالف واحليوانات. 30بنسبة تصل إىل 

  تنوُّعمن حيف اإلنتاجية احليوانية، وغلة ةاصيل األعالف والكأل، وصحة احليوان، وال  تغيُّر املنا سلبية مرتتبة على 

يف املائرتة   60-20. وعلى سبيل املثا ، ُسجلت يف بلدان شتى بأفريقيا الواععة جنوب الصحراء خسائر بنسبة البيولوجي

كان من املتوعع اافاض ثالثة املاضية. ويف جنوب أفريقيا، يف أعداد احليوانات أثناء فرتات اجلفاف الشديد يف العقود ال

 وكان الرتفرتاع درجرتات احلرترارة    13. تغيُّر املنا يف املائة يف ال بعض سيناريوهات  25-10إنتا  منتجات األلبان بنسبة 

ة أثنرتاء موجرتات   والافاض معد  سقوع األمطار تأثريات سلبية مباشرة على الناتج، كما أن املستويات القياسية املتحققرت 

اآلفرتات واألمرتراض     تفشِّرتي اجلفاف ميكن أن تكشف عن حدو  اافاضرتات هامرتة يف إنترتا  الكرتأل. أمرتا زيرتادة حرتاالت        

  . تغيُّر املنا فهي نتيجة ةتملة أخرى من نتائج احليوانية واألوبئة 

                                        
 pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-smentwww.ipcc.ch/pdf/asses.  2014، اايئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنا   10
 ./e.pdf3437e/i3437/i018http://www.fao.org/docrep .0132منظمة األغذية والزراعة، و حصائية املوضوعية يف املنظمةعاعدة البيانات اإل  11
 ./e.pdf3437/i3http://www.fao.org .0132منظمة األغذية والزراعة،   12
 .PartB_FINAL.pdf-5/images/uploads/WGIIAR5.gov/AR2wg-http://ipcc  2014، اايئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنا   13

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf
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يف  وتربياة األحيااء املائياة   مصاايد األمسااك الطعيعياة    تهديرتدًا مضرتاعفًا السرتتدامة تنميرتة       تغيُّر املنا ويشكل  

البيئات البحرية وبيئات املياه العذبة نظرًا إىل أنه يفاعم القضايا ال  يواجهها هذا القطرتاع بالفعرتل مثرتل الصرتيد املفرترع،      

على إمكانية احلصو  ةليًا على املنتجات   ُيسثِّر، مبا والتلو  واألمراض، فضاًل عن التباين الطبيعي داخل النظم املائية

وحتد  هذه التأثريات نتيجًة لالحرتار اجلوي التدربي وما يرتبط برته مرتن    جر بها عامليًا.لغذائية ومنتجات الصيد املتَّا

ت، وخاصرتة  أمرتوا  أعمرتاق احمليطرتا   فالظواهر اجلويرتة البالغرتة الشرتدة مثرتل      14تغيريات فيزيائية وكيميائية للبيئة املائية.

أن تسثر على عدرة النظم اإليكولوجية مثل الشعاب املرجانية واملانغروف على األعاصري، ميكن و درجات احلرارة املرتفعة

وامتصرتاص    تغيُّرتر املنرتا   كسرتب العرتيش وترتوفري األمرتن الغرتذائي. كمرتا أن        لوسائلإتاحة اخلدمات ذات األهمية احلامسة 

 ،امليرتاه  درجرتات حرترارة   ارتفرتاع الكربون يف النظم املائية حيدثان وسيواصالن إحدا  تغيريات يف النظم املائية عن طريرتق  

زات وإحدا  تغيريات يف امللوحة وةتويرتات امليرتاه العذبرتة، وإحرتدا  تغرتيريات يف ترّكرت       ،وزيادة تكوين طبقات حرارية

يف  21أحد السيناريوهات حدو  اافاض يف عيمة األمساك الداخلية بنسبة   يتوعَّعوحتميض احمليطات. و ،األوكسجني

، وفقرتدان عرتدر   2000باملقارنة مع عيم عرتام   2050عام  حبلو  أمريكيمليون دوالر  311موعها املائة وخسائر سنوية جم

وعلرتى وجرته    15بلدًا من بلدان غرترب أفريقيرتا.   14يف املائة يف  50كبري من الواائف املرتبطة مبصايد األمساك يبلغ عرابة 

يف املائرتة   40ن أنواع األمسرتاك الرئيسرتية بنسرتبة    أن خيّفض كميات الصيد م  ُيتوعَّعاإلمجا ، فإن ارتفاع درجات احلرارة 

يف عطرتاع مصرتايد األمسرتاك     غرتازات االحتبرتاس احلرتراري    وعد ُربطت االحتماالت األولية الافاض 2050.16حبلو  عام 

 إجراءات مباشرة أو غري مباشرة.من خال  وتربية األحياء املائية خبفض استخدام الوعود والطاعة 

 

أ برته مرتن احملتمرتل أن    املتنبَّرت   تغيُّرتر املنرتا   دينامية بطبيعتها، فإن سرترعة   اإليكولوجية للغاباتالنظم ورغم أن  

تهديدًا مباشرًا   تغيُّر املنا . ويشكل  على التكيُّف األنواع يف الغاباتالنظم اإليكولوجية وكثري من لتتجاوز القدرة الطبيعية 

ى الغابرتات وللمجتمرتع ككرتل عرتن طريرتق خفرتض اإلمرتداد باملنتجرتات         للنظم اإليكولوجية للغابرتات وللشرتعوب املعتمرتدة علرت    

تتمثرتل يف اافرتاض إنتاجيرتة      تغيُّر املنا وخبدمات النظم اإليكولوجية للغابات. وتوجد أدلة على التأثريات املرتتبة على 

ة أو زيادة شدتها اآلفات واألمراض، وزيادة حدو  احلرائق اجلاة  تفشِّيالغابات، واملوت التدربي للغابات، وزيادة 

املتاح من منتجات الغابات، تردي الغابات واافاض إن يف الغابات يف أماكن شتى يف العامل. و لبيولوجيا  تنوُّعوفقدان ال

وضعف خدمات النظم اإليكولوجية للغابات مثل تنظيم إمدادات املياه والتآكل، هرتي أمرتور ترتسثر علرتى رفرتاه اجملتمعرتات       

علرتى    تغيُّر املنرتا  ولتأثريات  غابات كما تسثر على إمدادات املياه وإنتا  األغذية يف مناطق املصب.احمللية املعتمدة على ال

خفض كرتل مرتن مقرتدار األغذيرتة املسرتتمدة مرتن الغابرتات، والعمالرتة والرتدخل           عن طريقالغابات وععها على األمن الغذائي 

يف   تكيُّرتف املرتبطني بالغابات، واالستدامة البيئية، واملتاح من خشب الوعود املطلوب إلنتا  األغذية. ولذلك فإن تدابري ال

 وبواليرتع ابات، بوصفها  رتازن  عطاع الغابات ذات أهمية حامسة لتحقيق األمن الغذائي وكذلك للتخفيف من الفقر. فالغ

إزالرتة الغابرتات    ُتسرتِهم ومصادر كبرية للكربون، تتسم بأهمية حامسرتة بالنسرتبة إىل حتقيرتق الترتوازن العرتاملي يف الكربرتون. و      

                                        
 .ALL_FINAL.pdf5AR1.org/images/report/WG2013www.climatechange_  3201، اايئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنا   14
15  Lam V.W.Y., Cheung W.W.L., Swartz W., and Sumaila U.R., 2012. Climate change impacts on fisheries in West Africa: 

implications for economic, food and nutritional security. African Journal of Marine Science, 34(1), 103-117. 
-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5  2013اايئرترترترتة احلكوميرترترترتة الدوليرترترترتة املعنيرترترترتة برترترترتتغري املنرترترترتا ،      16

Chap7_FINAL.pdf 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
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ومرتن   علرتى نطرتاق العرتامل.    غرتازات االحتبرتاس احلرتراري   انبعاثرتات  يف املائة مرتن   11-10وترّدي الغابات مبا يقدَّر بنسبة 

وإعرتادة تأهيرتل الغابرتات وتنميرتة     التحريج )إنشاء الغابات( وإعادة التحريج )إعادة إنشاء الغابات( إن فالناحية األخرى، 

ميكن أن تتيح فوائد مرتن    تغيُّر املنا حيف التخفيف من آثار على إمكانات كبرية من هي أمور تنطوي الزراعة احلراجية 

مرتن  االسرتتخدام األمثرتل لفوائرتد التخفيرتف     حتقيرتق  يف الغابرتات    املنا تغيُّر يف اإلجراءات املتعلقة بوسيلزم  . تكيُّفحيف ال

 أهداف إدارة الغابات.والنظر يف هذه اخليارات يف ضوء   تكيُّفوالالتأثريات 

 

املتجرتددة مرتع    موارد املياه السطحية وامليااه اجلويياة  خفض حد كبري إىل إىل   تغيُّر املنا ومن املتوعع أن يسدي  

زيادة مبقدار درجة واحدة يف درجة احلرترارة  معظم املناطق شبه املدارية اجلافة. فمقابل كل اصة يف اشتداد ذلك بصورة خ

يف املائرتة   20يف املائة من سكان العامل الافاض يف موارد املياه املتجددة نسبته  7تعّرض عرابة   ُيتوعَّعالسطحية العاملية، 

تغيُّر يف املائة تقريبًا من الكميات املسحوبة من املياه العاملية. ومع تأثريات  70ويبلغ نصيب الزراعة حاليًا  17على األعل.

التعامل مع حرتاالت العجرتز يف امليرتاه     رب، يكون من احملتمل أن تواجه مناطق كثرية ندرة كبرية يف املياه. وإذا مل  املنا 

د اإلنترتا    مستعمللي املياه، األمر الرتذي عرتد يقّيرت   على حنو مالئم ويف الوعت املناسب، فإنها ستسفر عن زيادة املنافسة بني

  تكيُّفإجراء تعديالت يف القطاع الزراعي لكي يكما أن كسب العيش.  وسائلعلى األمن الغذائي والدخل و  ُيسثِّرالزراعي و

 مع نقص املياه املتاحة هو أمر حاسم األهمية لضمان حتقيق األمن الغذائي يف املستقبل.

 

يف املائرتة مرتن غرتازات     30يف املائة من الطاعة وينبعف منها حنو  70أكثر من  ما بعد احلصاد وتستهلك مراحل 

اسرتتخدامات    تغيُّرتر االحتباس احلراري الصادرة عن جمموع سالسل األغذيرتة الزراعيرتة )باسرتتبعاد الغرتازات املنبعثرتة مرتن       

  19.انبعاثات غازات االحتباس احلراريإسهامًا ُيعتد به يف  الفاعد واملهدر من األغذيةوُيسهم أيضًا  18األراضي(.

 

بنشرتر نظرتم   كرتذلك  هذه االنبعاثات بتحسني الكفاءة يف الطاعة على طو  سلسلة األغذية الزراعيرتة و وميكن ختفيض  

الطاعة املتجددة لكي حتل ةل أنواع الوعود األحفوري وبتوفري إمكانية احلصو  على الطاعة احلديثرتة وال سرتيما يف أنشرتطة    

إىل تيسرتري   إذ تسدي زيادة إمكانية احلصو  على الطاعرتة والتكنولوجيرتات احلديثرتة   ما بعد احلصاد أو ما بعد صيد األمساك. 

 املزارع وخارجها( ومن ثم خفض كثافة االنبعاثات للوحدة الواحدة من الغذاء املنَتج. زيادة اإلنتاجية الزراعية )يف

 

إذ أنه يقّوض اجلهود الراهنة للماليني من الناس،  التغذيةتأثريًا مباشرًا على األمن الغذائي و  تغيُّر املنا   ُيسثِّرو 

تغيُّرتر  فقر الفقرتراء، وخصوصرتًا النسرتاء واألطفرتا . وُينَظرتر إىل      أ أثر له علىأشد  وُيحدل لنقص التغذية   التصدِّي إىلالرامية 

مليرتون طفرتل إضرتايف     24تشري بشأنه بعرتض التنبرتسات إىل أن    الذي على أنه "عاملل مضاعلف خلطر حدو  اجلوع"  املنا 

                                        
  2014، اايئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنا   17

_FINAL.pdf3Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment 
 /pdf00e2454e/i2454/i014www.fao.org/docrep. .2011منظمة األغذية والزراعة،   18
 bb144e.pdf-http://www.fao.org/3/a .5201منظمة األغذية والزراعة،   19

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
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  ُيرتسثِّر و 20.الكرتربى  نصفهم تقريبًا يف أفريقيا جنوب الصحراءيعيش  - 2050سيكونون مصابني بسوء التغذية حبلو  عام 

وأساليب احلياة للناس عن طريرتق مسرتارات  تلفرتة. فرتاملزارعون والرعرتاة وسرتاكنو        على وسائل كسب العيش  تغيُّر املنا 

عه بسبب أمناع الطقس املرتتغرية مثرتل   ْمالغابات ومجاعات الصيادين يواجهون بالفعل حتديات أكرب يف إنتا  طعامهم وَج

يف حرتدو    ُتسرتِهم ميكن ربط هذه التأثريات بالظواهر اجلوية البالغة الشدة ال  ، عدم انتظام األمطار. ويف األجل القصري

، ويف انعرتدم  نرتزوح السرتكان  م األمن الغذائي لألسر املعيشية، ويف حدو  أمرتراض وإعاعرتات، ويف زيرتادة    اإصابات ويف انعد

على املوارد الطبيعية ومن ثم على مدى توافر الغذاء وإمكانية احلصو  عليه،   تغيُّر املنا   ُيسثِّراألمن. ويف األجل األطو ، 

، 2016إمكانية احلصو  على الرعاية الصحية. ووفقرتًا لنمرتوذ  ُأعرتد يف عرتام     على أيضًا على الصحة البيئية و  ُيسثِّرولكنه 

يف املائرتة، وأن يرتنخفض    3رد الواحد بأكثر مرتن  إىل خفض الغذاء املتاح للف 2050حبلو  عام   تغيُّر املنا أن يسدي   ُيتوعَّع

ويف أشرتد   21يف املائة، وأن ينخفض استهالك اللحرتوم احلمرتراء اافاضرتًا طفيفرتًا.     4استهالك الفاكهة واخلضروات بنسبة 

ترترتك  املناطق تأثرًا، ميكن يف خامتة املطاف أن تسدي هذه التأثريات الطويلة األجل إىل حرتدو  هجرترة وعتيرتة أو دائمرتة     

 يف كثري من األحيان اأُلسر املعيشية ال  ترأسها نساء. هاخلف

 

 الزخم السياسي
 

والتنميرتة املسرتتدامة.     تغيُّرتر املنرتا   نقطة حتو  يف عملية صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن  2015شهد عام  

وبااللتزام بها، عد أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر و 2030خطة التنمية املستدامة لعام  فاجملتمع الدولي، بإطالعه

، اعُتمرتدت خطرتة عمرتل    2015متوز يوليو/من اجلوع وأكثر إنصافًا واستدامًة. ويف  خاٍ إىل عامل   ُيفضيحدد مسارًا سريعًا 

دت بشكل إمجالي وسائل التنفيذ املالية وغري املاليرتة علرتى   أديس أبابا يف املسمتر الدولي الثالف لتمويل التنمية وال  حد

، 2015 كانون األو  /. ويف ديسمربوأهداف التنمية املستدامة 2030السواء من أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 ، تغيُّرتر املنرتا   دولرتة مرتن الرتدو  األطرتراف يف اتفاعيرتة األمرتم املتحرتدة بشرتأن          195مرتن جانرتب    امُلَميَّرتز اعُتمد اتفاق برتاريس  

  . تغيُّر املنا ل  التصدِّيما يتعلق بإجراءات  وهو ما يعزز هذا االلتزام بالتنمية املستدامة يف

 

ألولوية األساسرتية  با"  تغيُّر املنا الدورة احلادية والعشرين ملسمتر الدو  األطراف يف اتفاعية اتفاق ديباجة  وأعّرت 

باآلثار الضرتارة   تأثُّرًا بارزًاوجه عابلية تأثر نظم اإلنتا  الغذائي يف أوالقضاء على اجلوع، واملتمثلة يف ضمان األمن الغذائي 

وية اللغرتة املسرتتخدمة يف   عمد اتفاق باريس إىل تقفباعتماد املفهوم األكثر مشواًل املتمثل يف "األمن الغذائي"،  ." تغيُّر املنا ل

 . تغيُّر املنا بفعل  "عدم تعرض إنتا  األغذية للخطر"ضمان ال  تشري فقط إىل احلاجة إىل االتفاعية اإلطارية نفسها و

 

                                        
 سياسات األغذية قرير ت .2009، املعهد الدولي لبحو  سياسات األغذية 20
 “Climate Change: Impact on agriculture and costs of adaptation.” www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-

agriculture-and-costs-adaptation. 
21  Springmann M., Mason-D’Croz D., Robinson S., Garnett T., Godfray H.C. J., Gollin D.; Rayner M.; Ballon P., and 

Scarborough P., 2016. Global and regional health effects of future food production under climate change: A modelling study. 
The Lancet   
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هي تعبري عن االلتزام الوطين يف اجترتاه تنفيرتذ    22التخفيف من التأثرياتواملساهمات احملددة وطنيًا يف عمليات  

، أدرجرتت  2016 آذار /مرتارس  31ال  عدمت مسرتاهمات ةرتددة وطنيرتًا حترتى      188اتفاق باريس. فمن بني البلدان الرت 

الزراعرتة   و/أو التكيُّرتف  التخفيف مرتن الترتأثريات  يف مساهماتها املتعلقة برت  بلدًا( 130) يف املائة من مجيع البلدان 94نسبة 

راضي واحلراجرتة هرتو مرتن برتني     فقطاع الزراعة واستخدام األراضي وتغيري استخدام األ 23. املعنية باعتبارها أحد القطاعات

)كأهرتداف فرعيرتة و/أو كرتإجراءات(.     التخفيف مرتن الترتأثريات  أكثر القطاعات املشار إليها يف مساهمات البلدان املتعلقة برت 

الثرتاني فقرتط بعرتد    هرتو  ، وهكذا فإن ترتيبه ‘املساهمات احملددة وطنيًا’يف املائة من  77نسبته  يف ماوُيشار إىل هذا القطاع 

. ومرتن برتني هرتذه     تكيُّفيف املائة من البلدان النامية عد أدرجرتت يف مسرتاهماتها فرعرتًا يتعلرتق برتال      94عطاع الطاعة. كما أن 

يف املائرتة إىل الغابرتات    83يف املائة إىل احملاصيل والثروة احليوانية، بينما تشرتري نسرتبة    95، تشري نسبة 130البلدان الرت

يف املائرتة مرتن أعرتل البلرتدان      40، مبا فيهرتا  بلدًا 31األحياء املائية. ويشري  وتربيةإىل مصايد األمساك يف املائة تشري  46و

منوًا، إشارة ةددة يف مساهماتها احملددة وطنيًا إىل الزراعة الذكية مناخيًا. وباختصار، فإن الرتدعم الرتدولي لرجرتراءات    

 اضح.يف عطاع الزراعة هو دعم و  تغيُّر املنا املتعلقة ب

 

يف وعت من األوعات أكثر بروزًا منه اليوم يف جدو  األعما  العاملي. بيد أنه بالنظر إىل تأّثر   تغيُّر املنا ومل يكن  

يتعلرتق برتاألمن الغرتذائي ووسرتائل كسرتب العرتيش،        يف مرتا ودوره احليرتوي    تغيُّرتر املنرتا   نظم األغذية والزراعة تأثرًا شديدًا ب

إمكاناتها الكاملة يف حتقيق األمرتن   للوصو  إىلاملطلوب  بها فتقر إىل االهتمام الرفيع املستوىزالت القطاعات الزراعية ت ما

. وإىل جانب ذلك، فرتإن   تغيُّر املنا يف ال   تكيُّفالغذائي والقضاء على الفقر واحلفاا على عدرة النظم اإليكولوجية على ال

عرتد ُرصرتد يف املقرتام األو  لقطاعرتات أخرترى، مبرتا ُترترجم إىل فقرتدان           تغيُّرتر املنرتا   اجلزء األكرب من األموا  املتاحة لغرترض  

يف املائرتة مرتن    8مل يوجَّرته إىل الزراعرتة واملرتوارد اإليكولوجيرتة سرتوى       ،2014في عرتام  فاالستثمارات املوجَّهة إىل الزراعة. 

  تكيُّفمارات املتعلقرتة برتال  ( الذي عدمته مصارف التنمية اإلعليمية يف االسرتتث أمريكيمليار دوالر  28.345جمموع اإلنفاق )

   تغيُّر املنا السياسات املتعلقة ب اتفينبغي زيادة إبراز ملف القطاعات الزراعية يف مناعش 24وختفيف آثاره.  تغيُّر املنا مع 

 وكذلك ضمان تعبئة املوارد املناسبة.
 

 يف منظمة األغذية والزراعة     تغيُّر املناخالعمل املتعلق ب
 

وعد ُحرتددت   منوًا هائاًل منذ بدايات هذا املوضوع يف مانينات القرن العشرين.   تغيُّر املنا منا اهتمام الفاو مبلف  

، 25 (2010علرتى أسرتاس عطاعرتات: الغابرتات )      تغيُّر املنرتا  برامج العمل أو االسرتاتيجيات القطاعية ال  تتناو  منااري 

، أطلقرتت الفرتاو   2010ويف عرتام  . 28(2013، والثروة احليوانيرتة ) 27 (2012، ومصايد األمساك )26 (2011واحملاصيل )

                                        
22  INDC portal: www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx. 
 dnf r/p 1luilpf df1i0pd  e inf eeifewfw ori 0eruut ufifpa efw y0eip Sli 0edt blaarpt، منشرترترترتور سيصرترترترتدر عريبرترترترتًا.  الفرترترترتاو  23

 .(عطاعات الزراعة يف املساهمات احملددة وطنيًا: ملخص)
24  2014 Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance: 

.pdf061615-report-joint-2014-finance-climate-www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb 
  .2010منظمة األغذية والزراعة،   25

http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf; http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htm 
 /e.pdf2242i-/a3http://www.fao.org. 1201منظمة األغذية والزراعة،   26
  .2012منظمة األغذية والزراعة،   27

ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_climate/2011/climate_change_2011.pdf 
 /e.pdf3437/i3www.fao.org. 4201منظمة األغذية والزراعة،   28

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb-climate-finance-2014-joint-report-061615.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2242e.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
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مصمَّم للمساعدة على تهيئة األوضاع التقنيرتة والسياسرتاتية واالسرتتثمارية لتحقيرتق      َنْهجالزراعة الذكية مناخيًا وهي  مفهوم

ت سياسرتة الزراعرتة الذكيرتة مناخيرتًا     وكانرت  29. تغيُّر املنا التنمية الزراعية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي يف ال 

، 2011موضوعة أيضًا ملعاجلة نقص االهتمام املوَلى للقطاعرتات الزراعيرتة يف جرتدو  األعمرتا  املنرتاخي الرتدولي. ويف عرتام        

مرتع    تكيُّرتف الربنامج اإلطاري ملنظمة األغذية والزراعة بشأن الوهو:   تغيُّر املنا مع   تكيُّفلل عدمت الفاو إطارًا أوسع نطاعًا

كأحرتد املواضرتيع     تغيُّرتر املنرتا   ، برترز موضرتوع   2012يف عرتام   20ويف أعقاب مسمتر ريو +  30(.twrwi-OtF)  تغيُّر املنا 

 .2015األربعة عشر ال  تشكل إطارًا ملشاركة الفاو يف املفاوضات املتعلقة خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

 

 مشرتروع وبرنرتامج   301مشرتاريع تضرتم    افظةح، كان يوجد لدى الفاو 2014وعام  2009ويف الفرتة ما بني عام  

وضرتعت   ،2014والتخفيف من آثاره. ويف عرتام    تغيُّر املنا مع   تكيُّفتسعى صراحًة، حبسب أهدافها، إىل دعم تدابري ال

راعرتة والغابرتات   جعرتل الز " مرتن أجرتل   2ترتدعم  اارتدف االسرترتاتيجي     ،"رؤية مشرتكة الستدامة األغذية والزراعة"الفاو 

واعُتربت الزراعة الذكية مناخيًا إحرتدى جمرتاالت تعبئرتة املرتوارد يف املنظمرتة       31."ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة

 جمااًل يف إطار األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. 11وعددها 

 

وسوف كموضوع مشرتك بني القطاعات يف اإلطار االسرتاتيجي للفاو.   تغيُّر املنا وع ، اعُتمد موض2015ويف عام  

تركز اسرتاتيجية تغري املنا  عمل املنظمة يف جما  تغري املنا  على أهدافها االسرتاتيجية، مع كفالة االتسرتاق واالمتثرتا    

 ا االسرتاتيجيني.وتوجيهاتها وأفضل املمارسات لديها فضاًل عن تلك اخلاصة بشركائه املنظمةملعايري أيضًا 
 

  تغيُّر املناخونهجها اخلاص بالفاو رؤية  - جيم
 

 الرؤية
 

فيرته األغذيرتة والزراعرتة يف حتسرتني      ُتسرتِهم مرتن اجلرتوع وسرتوء التغذيرتة و     خرتا ٍ اد عرتامل  تتمثل رؤية الفاو يف إبرت  

 مستويات املعيشة للجميع، وال سيما أفقر الفئات، بطريقة مستدامة اعتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. 

 

تنشد الفاو عاملًا تتسم فيه نظم األغذية والزراعة هرتي ووسرتائل كسرتب العرتيش املعتمرتدة عليهرتا       ويف هذا السياق،  

 .التخفيف من الترتأثريات وخيارات   تكيُّفعن طريق تدابري ال  تغيُّر املنا مع التأثريات املرتتبة على   تكيُّفبالقدرة على ال

( الرتويرتج إليرتالء االعتبرتار الكرتايف لألمرتن الغرتذائي وألدوار القطاعرتات الزراعيرتة يف         1) وسوف تسعى املنظمة إىل ما يلرتي: 

دان على التحّو  حنو نظم األغذيرتة والزراعرتة ووسرتائل كسرتب العرتيش      مساعدة البلو( 2السياسة العاملية املتعلقة باملنا ؛ )

يف اجلهرتود العامليرتة الراميرتة إىل إبقرتاء      ُتسرتِهم والرت     تغيُّر املنا تأثريات  اتسامًا باملرونة إزاءأفضل وأكثر   تكيُّفاملتسمة ب

 درجة مئوية. 2إىل  1.5االحرتار يف حدود 

                                        
  /http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar. 2010منظمة األغذية والزراعة،   29
 /pdf64307de3944dca7e93086b225bd7ecd03-27594www.fao.org/climatechange.. 1201منظمة األغذية والزراعة،   30
 /www.fao.org/sustainability/en. 4201منظمة األغذية والزراعة،   31

http://www.fao.org/climatechange/27594-03ecd7bd225b93086e7dca3944de64307.pdf
http://www.fao.org/sustainability/en/
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 َنْهجال - دال

 

ونظرتم   ،، واالسرتتدامة، والفقرتر  وسرتوء التغذيرتة   بكامل سلسلة أعما  الفاو بشأن اجلرتوع   املنا تغيُّر يرتبط موضوع  

 –وتستخدم الفاو مهامهرتا األساسرتية   يف مجيع القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية.   واكتساب املرونة ،األغذية والزراعة

يتعلق بوضع القواعد واملعايري، والبيانات واملعلومات، واحلوار املتعلرتق بالسياسرتات، وتطرتوير القرتدرات، واملعرفرتة       أي ما

يف جهودها الرامية إىل مواجهة التحديات املناخية. أما التعاون  –والتكنولوجيات، والشراكات، ونشاع الدعوة واالتصا  

منرتائيني ومسسسرتات التمويرتل واملسسسرتات البحثيرتة واألكادمييرتة والقطرتاع        مع الشركاء، الذي يشمل األعضاء والشرتركاء اإل 

 من أجل تنفيذ هذه االسرتاتيجية. تهاخلاص واجملتمع املدني، فسيجري زيادة فعالي

  تغيُّر املنا الذي تتبعه الفاو بشأن  َنْهجوال

اإلعليمية والعاملية، ويربط بني اأُلطر الزمنية القصرية األجرتل   َططمدفوع عطريًا، ويتسم بالتفاعل مع اخُل َنْهجهو  

وجمموعات اجلهرتات صرتاحبة املصرتلحة.     ويعمل عرب القطاعات اأُلطر الزمنية الطويلة األجل، ويتصف بالذكاء مناخيًا،و

املناخيرتة للسياسرتات    لتوععرتات اعلرتى حتسرتني    ، ويعمرتل املسرتتدامتني  ةبشرتأن األغذيرتة والزراعرت    مببرتادئ الفرتاو  يلترتزم  وهو 

 االجتماعية والبيئية احلالية للفاو.

 

 ُقطريًامديوع  َنْهج
 

 طريرترتة والقيرترتادة وااللترترتزامالُق السرترتيطرةالفرترتاو متمشرترتيًا مرترتع مبرترتادئ فعاليرترتة التنميرترتة القائمرترتة علرترتى   َنْهرترتجسرترتيكون  

 واملساءلة املتبادلة.

 

والتخفيرتف مرتن     تغيُّرتر املنرتا   مرتع    تكيُّفيتعلق برتال  مايف وتدعم الفاو البلدان يف تعزيز عدراتها املسسسية والتقنية  

أن تعكس وتشمل احتياجات   تغيُّر املنا السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية بشأن يف لزم . وَيالقطاعات الزراعيةآثاره يف 

 وععرتات تإىل أخذ  املتعلقة بنظم األغذية والزراعة، والعكس صحيح أي احلاجة التخفيف من التأثرياتوإمكانات   تكيُّفال

 يف احلسبان عند القيام بالتخطيط يف جماالت الزراعة والغابات ومصايد األمساك.  تغيُّر املنا 

 

مرتدعومًا بتوجيهرتات وبيانرتات     احلرجةوسيكون تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الغذائية والزراعية واملناخية  

وأدوات وتكنولوجيات باالستناد إىل أفضل املمارسات امُلربَهن عليها واخلربات اجملرَّبة لرتدى البلرتدان األعضرتاء. وسرتتقوم     

 ويف االستفادة مرتن فرترص متويرتل     تغيُّر املنا يف عمليات اإلدارة اإلعليمية والدولية بشأن   الُقطريةالفاو أيضًا بدعم املشاركة 

 األنشطة املناخية.
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باملسرتاهمات احملرتددة وطنيرتًا    يف جمرتا  تغرتري املنرتا     الفرتاو   عمرتل ، سُيسرتَشد يف  الُقطريةُأطر الربجمة ويف سياق  

أهرتداف واسرترتاتيجيات   علرتى أعلرتى مسرتتوى سياسرتي ممكرتن        ُتحرتدِّد والرت    32[ ال  وضعتها البلرتدان بأنفسرتها،  املقررة]

كما سُيسرتَشد فيها بالسياسرتات واالسرترتاتيجيات   هذا التغّير وللتصّدي ألسباب   ر املنا عن تغيُّ النامجة لآلثارالستجابة ا

 الوطنية املتبعة يف القطاعات الزراعية.

 

إىل أعصى حد ممكن، مرتع القيرتام    التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفوستجري مواصلة عمليات زيادة اإلنتاجية وال 

ويف بعرتض احلرتاالت، سرتتكون السياسرتات      (.‘ناخيرتاً مذكي  َنْهج’ املعنون لقسما)انظر بتدخالت تتعلق بسياعات ةددة 

تغيُّرتر  مثل تعبئة جهود شبكات األمان االجتماعي، مطلوبة على سبيل االعرتاف برتأن الترتأثريات السرتلبية ل    ،واإلجراءات

 على اجملتمعات احمللية ووسائل كسب العيش عد ال ميكن معاجلتها.  املنا 

 

الرئيسي للفاو على دعم البلدان النامية، وخاصة أضعف هذه البلدان مبا يف ذلرتك أعرتل البلرتدان     وينصب الرتكيز 

الدعوة مهرتم أيضرتًا للرتدو     نشاع منوًا والدو  اجلزرية الصغرية النامية. ومع ذلك، فإن عمل الفاو يف جما  وضع القواعد و

 ستهللك.سلوك املخبصوص لفرص املتاحة للتخفيف أو خبصوص ااملتقدمة، مثاًل 

 

 إقليمي َنْهج
 

اإلجراءات املتخذة على الصعيد اإلعليمي ُيضطلع بهرتا يف سرتياق األولويرتات اإلعليميرتة وجرتدو  األعمرتا  العرتاملي         

املنا  والتنمية املستدامة. فكثري من القضايا ال  ترتسثر علرتى نظرتم األغذيرتة والزراعرتة هرتي بطبيعتهرتا عضرتايا عرتابرة           بشأن

مثل مدى توافر امليرتاه، ومسرتائل اآلفرتات واألمرتراض       تغيُّر املنا نفسه، والقضايا املتأثرة ب  املنا  تغيُّرللحدود. وهذه تشمل 

والعوامرتل   -مثرتل األوضرتاع الزراعيرتة اإليكولوجيرتة     - واألحدا  اجلوية البالغة الشدة. كمرتا أن معاجلرتة العوامرتل البيئيرتة    

وستكّثف الفاو جهودها الرامية إىل ترتدعيم التعرتاون    إعليمي.من اتباع منظور تستفيد  - مثل النظام الغذائي -االجتماعية 

اإلعليمي وتيسري تباد  اخلربات والدروس املستفادة فضرتاًل عرتن تيسرتري إمكانيرتة الوصرتو  إىل املرتوارد والقرتدرات التقنيرتة،         

 ةققًة بذلك وفورات حجم عن طريق القيام بأنشطة إعليمية.

 

 عاملي َنْهج
 

عاملية تتطلب استجابة عاملية. وترتدافع الفرتاو عرتن األمرتن الغرتذائي والتغذيرتة وعرتن حتقيرتق          هو عضية  تغيُّر املنا  

االستدامة البيئية واالجتماعية واالعتصادية للمزارعني والرعاة وصيادي األمساك والعاملني يف الغابات وغريهم مرتن سرتكان   

،  تغيُّر املنا النطاق واملتنوع واملتعدد القطاعات بشأن املناطق الريفية على الصعيد العاملي. ويف إطار النقاش الدولي الواسع 

ستكّثف الفاو أعمااا يف إطار منظومة األمم املتحدة ولدى مسسسات التمويل املتعرتددة األطرتراف ومرتع الشرتركاء اإلمنرتائيني      

                                        
32  .php9433http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/NDC registry: . 

http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php
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ا أولوية عاملية يف إطار والشركاء يف القطاع اخلاص وعطاع اجملتمع املدني بغية ضمان إبراز نظم األغذية والزارعة باعتباره

 جدو  األعما  املتعلق باملنا .

 

 قصري األجل وطويل األجل َنْهج
 

لوعرتوع الكارثرتة. كمرتا أن     الالحقرتة احلد من  اطر الكوار  أكثر فعالية مرتن حيرتف التكرتاليف مرتن االسرتتجابة       

بغيرتة   اكتساب املرونرتة إزاءهرتا  على  لألسباب اجلذرية للمخاطر وزيادة عدرة وسائل كسب العيش والنظم الغذائية  التصدِّي

التخفيف من التأثريات املرتتبة على الكوار  الطبيعية والكوار  البشرية املنشأ ميكن أيضًا أن يسرتمحا باألخرتذ بترتدابري    

علرتى    تغيُّر املنرتا  . ولذلك تشتمل أعما  الفاو بشأن  تغيُّر املنا تعود بالفائدة على جهود التخفيف من آثار   تكيُّففعالة لل

تقديم الدعم واالستفادة من الدروس املتعلَّمة يف احلد من  اطر الكوار  واالسرتتجابة الطارئرتة لألخطرتار احلاليرتة وتقرتديم      

 وختفيف آثاره.  تغيُّر املنا مع   تكيُّفالدعم إىل اجلهود الطويلة األجل الرامية إىل ال

 

 ذكي مناخيًا َنْهج
 

م للمساعدة على تهيئرتة األوضرتاع التقنيرتة والسياسرتاتية واالسرتتثمارية الالزمرتة       الزراعة الذكية مناخيًا مصمَّ َنْهجو 

. وتسعى التدخالت الذكيرتة مناخيرتًا إىل    تغيُّر املنا لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة من أجل بلوغ األمن الغذائي يف ال 

زيرتادة اإلنتاجيرتة الزراعيرتة والرتدخل الزراعرتي زيرتادة        بني األهداف الرئيسرتية الثالثرتة، أال وهرتي: )أ(    يف ماحتقيق التآزر 

انبعاثات غازات االحتباس خفض و/أو إزالة وآثاره؛ ) (  واكتساب املرونة إزاء  تغيُّر املنا مع   تكيُّفالومستدامة؛ )ب( 

ها عامليرتًا برتل   والزراعة الذكية مناخيًا ليست جمموعة من املمارسات ال  ميكن تطبيق ، وذلك حيثما كان ممكنًا.احلراري

وصرتناع القرترارات علرتى     يف هرتذا اجملرتا   واالعتبرتارات ملسرتاعدة املشرتتغلني     هي بداًل من ذلك تتيح جمموعة من اخليارات

 حتديد احللو  املناسبة للسياق املعين ال  تزيد من الفوائد إىل أعصى حد عرب مجيع هذه األهداف الثالثة.

 

الضروري إجراء مقايضات بني أهداف الزراعة الذكية مناخيًا هذه  وتبعًا لسياق وحجم التدخالت، عد يكون من 

عرتن طريرتق     تكيُّرتف احلواجز ال  تعرترتض ال أيضًا وإدارة هذه املقايضات بشكل صريح. وتتناو  التدخالت الذكية مناخيًا 

سبيل املثرتا ، ميكرتن للحرتوافز املصرتمَّمة تصرتميمًا جيرتدًا أن        دعم جناح التدّخل. وعلىال  تالنظر يف نوع البيئة التمكينية 

تساعد على دمج األهداف املختلفة ال  تتوخاها اجلهات املتعددة صرتاحبة املصرتلحة لكرتي تعمرتل معرتًا يف اجترتاه حتقيرتق        

سرتية  األهداف املفيدة للجميع. وجتمع احللو  الذكيرتة مناخيرتًا برتني خيرتارات اسرترتاتيجية وسياسرتاتية واسرتتثمارية ومسس       

 وتقنية بغية حتقيق أفضل النتائج املمكنة يف ال سياق معني.

 

 متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب املصلحة َنْهج
 

الترتدخالت    ُتحرتدِّد سالسل القيمة وتدعم هذين الرتنهجني، ف  َنْهجولللمساحة الطبيعية املتكامل  َنْهجترو  الفاو لل 

وبالتخفيف مرتن آثرتاره بينمرتا تأخرتذ يف االعتبرتار املعوعرتات         تغيُّر املنا مع   تكيُّفاملثلى ال  تتصدى للتحديات املتعلقة بال
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املطروحة داخل هذه املساحة وعرتن طريرتق سالسرتل عيمرتة بأكملرتها. ويف الوعرتت       والفرص االجتماعية واالعتصادية والبيئية 

الشاملة لقطاعات عديرتدة علرتى    جُهنُّنفسه، تعمل الفاو على امتداد القطاعات الزراعية وعطاعات املوارد الطبيعية وترّو  لل

كرتل منهرتا علرتى الرتنظم األخرترى.        ُيرتسثِّر أساس أن نظم األغذية والزراعة تواجه معوعات  تلفة وتتيح فرصًا  تلفة وعد 

التخفيرتف  و  تكيُّرتف والتفاعل مع القطاعات األخرى، مثل الطاعة والصحة والنقل، ميكن أن يضيف القيمة إىل إجراءات ال

يف مجيع القطاعات. وهذا يتطلب العمل مع اجلهات املختلفة املتعددة صاحبة املصلحة من القطاعني العرتام   من التأثريات

 واخلاص واجملتمع املدني وذلك على الصُُّعد املناسبة )من الصعيد احمللي إىل الصعيد العاملي(.

 

 املعادئ التوجيهية - هاء

 

ة والزراعة ووسائل كسب العيش املعتمدة عليهرتا لكرتي تصرتبح    تهدف االسرتاتيجية إىل تيسري حتّو  نظم األغذي 

. وترتكز هذه االسرتاتيجية على املبادئ التالية املتعلقرتة باإلدمرتا  االجتمرتاعي     تغيُّر املنا آثار  املرونة إزاءأكثر عدرة على 

 واالستدامة البيئية:

 

 إعطاء األولوية لألمن الغذائي واحلد من الفقر وحتقيق االستدامة
 

إىل تقويض األمن الغذائي والتغذية وجهود احلرتد مرتن الفقرتر وحتقيرتق االسرتتدامة يف كرتثري مرتن          تغيُّر املنا يسدي  

ال حيرتل ةرتل اخترتاذ      تغيُّرتر املنرتا   يتيح الفرص إلجراء حتسينات يف جماالت أخرى. والتعامل مرتع  كما أنه السياعات، 

 إليها وال بد منه لضمان استدامة هذه اإلجراءات.ُيضاف هو على املهام األساسية للفاو بل  تبينإجراءات 

 

 يف السياسات ودعم تعميمها التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفالتدابري دعم دمج 
 

يف السياسات واالسرتاتيجيات املتعلقرتة بقطاعرتات    التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفالفاو على دمج تدابري ال تعمل 

ويضرتع هرتذا   األغذية والزراعة فضاًل عن دمج االعتبارات املتعلقة بقطاعات األغذية والزراعة يف السياسات املتصلة باملنا . 

 بذاتها.التنسيق يف السياسات أساسًا عويًا الختاذ إجراءات مرتابطة وعد ثبت أنه أكثر فعالية من احللو  القائمة 

 

 لألشد ضعفًا إعطاء األولوية 
 

يف ال املوارد احملدودة، يرّكز التخطيط على حتديد وسائل كسب العيش واجملتمعات احمللية والرتنظم األشرتد    

على العمل من أجل محايرتة هرتذه الوسرتائل واجملتمعرتات     كما يرّكز   تغيُّر املنا ضعفًا أمام التأثريات السلبية املرتتبة على 

 حتسني الدعم املقدَّم إليها.والنظم و
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 أحد إهمالعدم 
 

تغيُّرتر  إذ تستند الفاو إىل خربتها الطويلة يف العمل الذي ةوره النرتاس يف جمرتاالت الزراعرتة والتنميرتة الريفيرتة و      

تشاركية وشرتاملة للجميرتع    طرقوالتخفيف من آثاره يتطلب   تغيُّر املنا مع   تكيُّف، فإنها تسّلم بأن العمل املتعلق بال املنا 

أوجه يف االعتبار الفاو  تضعمن أجل ضمان استفادة اجلميع من هذا العمل وعدم إغفا  أحد من الناس. وبناء على ذلك، 

؛ وأوجرته الضرتعف واالحتياجرتات     تغيُّرتر املنرتا   خبصرتوص   املتعلقة حتديدًا بنوع اجلرتنس الضعف واالحتياجات والقدرات 

ألصليني؛ فضاًل عن تلك اخلاصة باجملتمعرتات الضرتعيفة األخرترى مبرتا يف ذلرتك اجملتمعرتات       والقدرات اخلاصة بالسكان ا

ال  تعيش يف بيئات هشة مثل األراضي اجلافة واملناطق اجلبلية أو الساحلية. وبري تنفيذ اسرترتاتيجية الفرتاو املتعلقرتة    

 و بشرتأن الشرتعوب األصرتلية   وسياسرتة الفرتا   33(2013) خلاصة باملسرتاواة برتني اجلنسرتني   ايف سياق سياسة الفاو   تغيُّر املنا ب

 34(.2010والقبلية )

 

 التعلم من اخلربة املكتسعة
 

من إدارة املعرفة ومن الشراكات االسرتاتيجية والتعاون بني اجلنوب واجلنوب واآلليات  ىري االستفادة املثلجت 

ال  ميكن أن تسدها األخرى من أجل تقاسم اخلربات واالستفادة من الدروس املكتسبة وكذلك من أجل حتديد الثغرات 

الفاو هي وشركاؤها. وتسرتشد هذه االسرتاتيجية باالسرتاتيجيات األخرترى ذات الصرتلة املوجرتودة لرتدى الفرتاو، وخاصرتة       

 .36(2012واسرتاتيجية الشراكات ) 35(2010اسرتاتيجية تنمية القدرات )

 

 الرتويج للنُُّهج العلمية القائمة على األدلة 
 

ويف احلاالت الرت  توجرتد فيهرتا     املدعومة من الفاو مبنية على العلم القائم على األدلة.دائمًا ما تكون التدخالت  

 أوجه عدم تيّقن، ُتقدَّم سيناريوهات لدعم عملية صنع القرارات املستندة إىل معلومات.

 

 الرتويج للنُُّهج القائمة على النظام اإليكولوجي
 

عد على بناء املرونة واحلد من حالرتة الضرتعف لرتدى النرتاس     تقدم النظم اإليكولوجية خدمات عيمة ميكن أن تسا 

البيولرتوجي وخرتدمات الرتنظم      تنرتوُّع . ذلك أن دمج محايرتة ال  تغيُّر املنا ووسائل كسب عيشهم إزاء التأثريات املرتتبة على 

املخرتاطر   نرتة إزاء اكتسرتاب املرو إمنا يزيد من عدرة النظم البشرترية والطبيعيرتة علرتى      تكيُّفاإليكولوجية يف اسرتاتيجيات ال

 املناخية وغري املناخية، مبا يعود بالفائدة على اجملتمع والبيئة.

                                        
 http:www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf. 2013منظمة األغذية والزراعة،   33
 http:www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdf. 2010منظمة األغذية والزراعة،   34
 http:www.fao.org/docrep/meeting/019/k8908e.pdf. 2010منظمة األغذية والزراعة،   35
 . 2012منظمة األغذية والزراعة،   36

http:www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf 
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 القيادة عن طريق القدوة
 

من خرتال   إىل نقلها. وتربهن الفاو على التزامها هذه التدخالت تشكل التدخالت جتسيدًا للمبادئ ال  تسعى  

يف براجمهرتا ويف دورة مشرتاريعها. وإضرتافة إىل ذلرتك،      من التأثريات التخفيفو  مراعاة االعتبارات املتعلقة بتدابري التكيُّف

البيئية لعمليات الفاو نفسها املضرتطلع بهرتا يف إطرتار     البصمةمبستقبل مستدام عن طريق مواصلة خفض فإّن املنظمة ملتزمة 

وتوجد طرق  37.‘دة الزرعاءخضرنة األمم املتح’بادرة سياستها اخلاصة باملسسولية البيئية للمنظمة واملتصلة بشكل وثيق مب

هامة تدعم بها الفاو على حنو متزايد نفسها وشركاءها يف جما  السعي إىل حتقيرتق تنميرتة خضرتراء وهرتي طرترق تتمثرتل يف       

 .املشرتيات املستدامة حتقيق الكفاءة يف مشاريع التشييد ويف مكاتب الفاو، والسفر الذكي، وممارسات

 

 النتائج املتوقعة - واو

 

 االسرتاتيجية إىل حتقيق النتائج الشاملة التالية:تهدف هذه  
 

  والزراعة والغابات ومصايد األمسرتاك   والتغذية األمن الغذائياالعتبارات املتعلقة ب: حتسني دمج 1النتيجة

 .عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  تغيُّر املنا الدولية املتعلقة ب حلوكمةايف 

  جهرتة مقدِّمرتة  عن طريق عيادة الفاو بوصرتفها    تغيُّر املنا : حتسني عدرات البلدان األعضاء بشأن 2النتيجة 

 .للمعرفة التقنية واخلربة الفنية

  تغيُّر املنا : تعزيز التنسيق والتعّلم وإجناز أعما  الفاو بشأن 3النتيجة . 
 

والزراعاة والغاباات ومصاايد األمسااك يف      غذياة والت : حتسني دمج االعتعاارات املتعلقاة بااألمن الغاذائي    1النتيجة 

 عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األغذية والزراعة    تغيُّر املناخاإلدارة الدولية املتعلقة ب
 

املتصلة بالدعوة املستندة إىل الرباهني واالتصا  واحلرتوار بشرتأن السياسرتات    سيجري تعبئة املهام األساسية للفاو  

 مبتطلبات القطاعات الزراعية يف جما  اإلدارة الدولية للمنا . لكي تفيوالشراكات 

 

 أنشطة الدعوة واالتصال
 

وسرتيجري زيرتادة     تغيُّر املنا ازدادت يف السنوات األخرية مشاركة الفاو يف احملافل الدولية ال  تتناو  موضوع  

والزراعرتة والغابرتات ومصرتايد األمسرتاك      يرتة والتغذاملتعلقرتة برتاألمن الغرتذائي     لتوععاتاالتوسع يف هذه املشاركة بغية ترويج 

. وهذه احملافل تشمل اايئرتات املعنيرتة باتفاعيرتة    صونهاوووسائل كسب العيش يف املناطق الريفية وإدارة املوارد الطبيعية 

ستدامة لعام ، وأهداف التنمية املستدامة، وخطة عمل أديس أبابا يف سياق خطة التنمية امل تغيُّر املنا األمم املتحدة بشأن 

                                        
37  / http:www.greeningtheblue.org 
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  تنرترتوُّعواتفاعيرترتة ال اتفاعيرترتة األمرترتم املتحرترتدة ملكافحرترتة التصرترتحروهمرترتا   تغيُّرترتر املنرترتا  التفاعيرترتة ني الشرترتقيقتنيواالتفرترتاعيت؛ 2030

 ، ضمن ةافل أخرى.مسمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني؛ وعملية إطار سينداي للحد من أخطار الكوار البيولوجي؛ و

 

وإىل تعزيرتز نظرتم احلمايرتة      تغيُّرتر املنرتا   ل  التصرتدِّي وعلى الصعيد العاملي، ستدافع الفاو عرتن احلاجرتة امللحرتة إىل     

يف إطرتالق    تغيُّرتر املنرتا   وسُيبَحف دور وللتخفيف من الفقر.   تغيُّر املنا االجتماعية من أجل احلد من الضعف الشديد إزاء 

عدم االستقرار االجتماعي عن طريرتق مرتا ميارسرته مرتن ضرتغوع علرتى نظرتم األغذيرتة          النزاعات أو تفاعمها ويف ااجرة وإثارة

  علرتى تنرتاو    دُروالزراعة وعلى اجملتمعات الريفية. وستوسع الفاو من نطاق مشاركتها لكي تشرتمل احملافرتل الرت  مل َترت    

 القطاعات الزراعية.

 

املعلوماات  ومرتوارد   العياناات حة وعرترض  وسيكون من األمور احليوية يف هذا الصدد القيام على نطاق واسع بإتا 

وال  ميكرتن للفرتاو أن تقرتدمها، مبرتا يف ذلرتك       التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفاملتعلقة بتدابري ال واملعرية والتكنولوجيات

 االحتبرتاس غرتازات   بشأننواتج عاملية مثل البيانات املتعلقة بانعدام األمن الغذائي حو  العامل أو عواعد البيانات العاملية 

 يتعلق بالزراعة واستخدامات األراضي. يف ما احلراري

 

 احلوار بشأن السياسات
 

يف هذه العمليات العاملية، بالعمل عن طريرتق شرتبكاتها مرتن املكاترتب الالمركزيرتة بغيرتة        ُتسِهمستقوم الفاو، وهي  

بقصرتد تسرتليط األضرتواء علرتى احتياجرتات         تغيُّرتر املنرتا  مساعدة املشاركة الوطنية واإلعليمية يف عمليات احلوكمة املتصرتلة ب 

ال  تنطوي عليها هذه القطاعات. وإن الفرتاو،   التخفيف من التأثرياتااامة لدى القطاعات الزراعية وإمكانات   تكيُّفال

وهي تفعل ذلك على الصُُّعد الوطين واإلعليمي والعاملي، ستعمل على ربرتط عطاعرتات األغذيرتة والزراعرتة بالقطاعرتات الرت        

طرتاعني  واالستثمار، وكذلك بالقطاعات ال  لديها اهتمامات مرتتبة على ذلرتك مثرتل الق    تغيُّر املنا تتناو  بالدرجة األوىل 

 الصحي واالجتماعي وعطاعات العمل والتعليم والدفاع وعطاعات أخرى.

 

 الشراكات
 

تسدي الشراكات إىل توسيع وزيادة معارف الفاو وخربتها الفنية وعدرتها على تقرتديم هرتذه املعرتارف واخلرتربة يف      

عملية حتقيق هذه االسرتاتيجية عن طريق إعامة شراكات مرتع وبرتني اجلهرتات    البلدان واملناطق املختلفة. وسيجري تعزيز 

واملنظمرتات العامرتة    جما  العمليات املناخية واإلمنائية الدوليرتة، مبرتا يف ذلرتك منظومرتة األمرتم املتحرتدة      الفاعلة الرئيسية يف 

 واخلاصة واملنظمات البحثية ومنظمات اجملتمع املدني.

 

ي إىل نظم األغذية والزراعة إىل املسرتاعدة بوجرته خرتاص علرتى تلبيرتة احتياجرتات       وسيسدي توجيه التمويل املناخ 

وعلى الصعيد الدولي، تدخل الفرتاو يف   .التخفيف من التأثرياتاخلاصة بهذه النظم وحتقيق إمكاناتها من حيف   تكيُّفال

ارف التنمية اإلعليميرتة والشرتركاء   شراكات مع هيئات التمويل مبا فيها الصندوق األخضر للمنا  ومرفق البيئة العاملية ومص
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طراف والثنائيون والقطاع اخلاص فضرتاًل عرتن املشرتاركة يف فرترص التمويرتل املبتكرتر األخرترى، بغيرتة         األ املتعددواإلمنائيون 

 االرتفاع مبكانة نظم األغذية والزراعة يف عرارات التمويل.
 

للمعرياة   جهاة مقدمماة  عن طريق قيادة الفااو بوصافها     تغيُّر املناخ: حتسني قدرات العلدان األعضاء بشأن 2النتيجة 

 التقنية واخلربة الفنية
 

تفيد كل مهمة من املهام األساسية للفاو يف مساعدة البلدان األعضاء على مواجهة التحدي املنرتاخي. وسرتيجري    

 التوّسع يف الدعم املقدَّم وذلك كما يلي.

 

يف احلسرتبان وأن    تغيُّرتر املنرتا   الفاو أن ُتسخذ املنااري املتعلقرتة ب ، ستكفل إقرار القواعد ووضع املعايرييف جما   

بري التأكيد عليها لكي ميكن للبلدان أن تعتمد ُنُهجًا مشرتكة ومتكاملة يف الوعت الذي تزيرتد فيرته إىل أعصرتى حرتد مرتن      

وسرتيجري  ء واسرتتهالكه.  ال  تنطوي عليها مجيع جوانب عملية إنتا  الغرتذا  التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفالإمكانات 

يف مدونات عواعد املمارسة واملبادئ التوجيهية ويف  التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفأيضًا إدرا  جوانب معينة من تدابري ال

 الوثائق األخرى ال  تدعم التنفيذ الفعا  للقواعد واملعايري املتفق عليها.

 

مصنَّفة ذات صرتلة   بيانات ومعلوماتوجتميع واستخدام  وستدعم الفاو تعزيز القدرات املسسسية من أجل توليد 

يتعلق مثاًل بالطقس  يف ما(، التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفوالتخفيف من آثاره )تدابري ال  تغيُّر املنا مع   تكيُّفبتدابري ال

يتعلرتق أيضرتًا بانبعاثرتات غرتازات      يف مرتا ، واملتصرتلة باملنرتا   اهر ووالغلة )املستويات واالستقرار( واخلسائر النامجة عن الظرت 

االحتباس احلراري )املستويات الراهنة واإلمكانات املتوعَّعة يف ارتل السرتيناريوهات احملسَّرتنة(، وكربرتون الرتبرتة، ومرتدى       

. القائمني على األدلة البيانات ذات الصلة ال  تدعم صنع القرار والتخطيط نشرتوافر املياه. وستواصل الفاو أيضًا مجع و

تواصل الفاو تقديم وحتسني األدوات واخلرتدمات الرت  تسرتتخدم البيانرتات الوطنيرتة، مرتثاًل لعمليرتات تقرتدير حالرتة          كما س

 يف نظرترتم التخفيرترتف مرترتن الترترتأثرياتو  تكيُّرترتفالضرترتعف وخرترتدمات املعلومرترتات املناخيرترتة، مرترتع زيرترتادة التأكيرترتد علرترتى ترترتدابري ال

 األغذية والزراعة.

 

يترتيح الفرترص لتنرتاو  القضرتايا الناشرتئة       للحاوار بشاأن السياساات   يرتدًا  وتتيح الفاو، وفقًا لواليتها، ةفاًل ةا 

، هي واحملافل املكرسة القائمرتة علرتى عضرتايا    املنظمة ويف األعاليم اخلدوميكن ايئات إدارة الفاو، .  تغيُّر املنا املتعلقة ب

 التخفيرترتفو  تكيُّفمعينرترتة، أن تسرترتاعد علرترتى حتسرترتني فهرترتم واعتمرترتاد البلرترتدان األعضرترتاء ألفضرترتل املمارسرترتات املتعلقرترتة برترتال   

 .من التأثريات

 

البلدان يف العمليات الوطنية الرت  تغرتّذي احلرتوار السياسرتي واالسرترتاتيجي       الفاووعلى الصعيد الوطين، ستدعم  

واسرتاتيجيات االستثمار على الصعيدين اإلعليمي والدولي. وأحد األمثلة ااامرتة هنرتا هرتو العمليرتات الوطنيرتة الراميرتة إىل       

 يف مرتا حتسني االتصا  والتنسيق  علىلتنفيذ املساهمات احملددة وطنيًا. وحتقيقًا اذه الغاية، ستساعد الفاو  ُخَططوضع 

)ال  كثريًا ما بري تهميشها يف املشرتاركة الوطنيرتة يف احلرتوار     األغذيةبني وزارات الزراعة ومصايد األمساك والغابات و
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نشطة املناخية(، ووزارات البيئة والطاعة والصناعة واملالية واملسسسات األخرترى  عمليات متويل األويف   تغيُّر املنا املتعلق ب

ال  تقوم عادة بدور عيادي يف هذه العمليات. وسيجري التأكيد على صلة ذلك باألمن الغرتذائي وباالسرتتدامة االجتماعيرتة    

ال  تنطوي عليها نظرتم   من التأثريات التخفيفااامة يف جمالي التكيف ومكانات اإلواالعتصادية والبيئية، وكذلك على 

 األغذية والزراعة.

 

الفاو إىل األعضرتاء فيتحقرتق يف املقرتام األو  عرتن طريرتق الرتدعم املتعلرتق بالتنفيرتذ          معرية وتكنولوجياتأما تقديم  

بشرتأن   مناخيًاالتكنولوجيات واملمارسات والعمليات ال  تدعم النُُّهج الذكية خبصوص . وتنمية القدراتاملقرتن بأنشطة 

ها ناجحة. وسرتتقوم  عندما يثبت أنفإنه سيجري تطويرها ورصدها ونشرها  ،اإلفادة منهبشأن اإلنتا  الغذائي والزراعي و

الفاو، بالتعاون مع املشتغلني بهذا اجملا  واملنظمات البحثية والقطاع اخلرتاص واجملتمرتع املرتدني، بزيرتادة جهودهرتا إىل      

ص التكنولوجيات والنُُّهج املثَبتة، ستعمل الفاو مرتع احلكومرتات والشرتركاء التمرتويليني     أعصى حد يف هذا اجملا . وخبصو

 بغية التوّسع يف تقدميها.

 

وستعمد الفاو بصورة خاصة إىل التوّسع يف أعمااا الرامية إىل زيادة عرتدرات البلرتدان علرتى أن ترتدملج علرتى حنرتو        

 واإلعليميرتة  يف سياساتها واسرتاتيجياتها وبراجمها الوطنية ةالزراعي تاالعتبارافعا  االعتبارات املتعلقة باألمن الغذائي و

  تكيُّرتف ال ُخَطرتط وبالتخفيف من آثاره )وخاصة يف كل من: املسرتاهمات احملرتددة وطنيرتًا و     تغيُّر املنا مع   تكيُّفاملتعلقة بال

سينداي للحرتد مرتن أخطرتار الكرتوار . وسرتتقوم      ويف تنفيذ إطار  (املالئمة وطنيًا التخفيف من التأثرياتالوطنية وإجراءات 

يف السياسرترتات   تغيُّرترتر املنرترتا الفرترتاو مرترتن ناحيتهرترتا بزيرترتادة مسرترتاعداتها املقدمرترتة إىل البلرترتدان يف دمرترتج االعتبرترتارات املتعلقرترتة ب  

 ُيسرتتفاد مرترتن وباملثرتل، س  واالسرترتاتيجيات والرتربامج الوطنيرتة واإلعليميرترتة املتعلقرتة بالزراعرتة والغابرتات ومصرترتايد األمسرتاك.       

للفاو لكي يكون توجيه املوارد واألعما  املضرتطلع بهرتا أكثرتر مرتا يكرتون        الُقطريةولويات املناخية الوطنية يف ُأطر الربامج األ

 .الفعا  واألكثر استدامةفعالية. وسيساعد التعاون وتنمية القدرات مع الشركاء الرئيسيني على ضمان التنفيذ 

 

وستقدم الفاو أيضًا الدعم املنهجي من أجل تيسري إمكانية حصرتو  البلرتدان علرتى التمويرتل للقطاعرتات الغذائيرتة        

والزراعية عن طريق حتسني إمكانية احلصو  علرتى التمويرتل الرتدولي واملنرتاخي وتقرتديم املسرتاعدة لغرترض صرتياغة برترامج          

أسرتواق  ذكاء مرتن الناحيرتة املناخيرتة. ويتسرتم التوّسرتع يف       االستثمار ودعم البلدان يف جما  جعل استثماراتها احمللية أكثر

والطاعة بأهمية عظمى يف جعل القطاعات الغذائية والزراعية أكثر استدامة، ما ميّكن مرتن إنترتا      تغيُّر املنا تكنولوجيات 

يف هرتذه األسرتواق،   عدر أكرب مبوارد أعل مع زيادة الفوائد املشرتكة إىل أعصى حد. وتهدف الفرتاو إىل تعبئرتة االسرتتثمارات    

بتقديم الدعم التقين إىل احلكومات واملسسسات املالية الدولية وبتقاسم أفضل املمارسات بشأن النماذ  الناجحة يف جمالي 

التنفيذ وأداء األعما . وسيسدي الربط بني اسرتاتيجيات االسرتتثمار وعمليرتات السياسرتة العامرتة إىل الرتتمكني مرتن إحرتدا         

   .التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفواسعة النطاق ال  تتطلبها الفعالية يف تدابري الالتغيريات التحّولية ال
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يف  التخفيرتف مرتن الترتأثريات   و  تكيُّرتف وليس مبقدور الفاو وحدها أن تتحمل مهمة ضمان اتبرتاع ترتدابري شرتاملة لل    

مجيع نظم األغذية والزراعة، يف سياق يتعلق بدعم األمن الغذائي والتغذوي، وبالتكثيف املسرتتدام لرنترتا ، وباإلنصرتاف    

مناسرتبة لتحقيرتق التضرتافر     شراكاتاالجتماعي، ومقومات البقاء االعتصادي، والتحلي باملرونة. ولذلك، ستدخل الفاو يف 

 ولتحقيق فعاليتها مجيعًا. والطبيعية والتقنية املطلوبة لتحقيق هذه املهمةوالتكامل بني املوارد املالية والبشرية 

 

، فهرتو يرتبين الرتوعي وااللترتزام      تغيُّر املنا هو مكون أساسي من مكونات العمل املتعلق ب الدعوة واالتصالنشاع و 

 يف جمرتالي األغذيرتة   لدى مجيرتع اجلهرتات صرتاحبة املصرتلحة، ابترتداء مرتن القرتادة السياسرتيني إىل املسرتتهلكني والعرتاملني          

 .التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفوالزراعة، ومجيعهم ُيسهمون إسهامات مهمة يف جهود ال

 

وسيع نطاق املمارسات اجليدة بغية بناء املرونة احمللية ودعم جهود البلرتدان  وهناك حاجة ملحة إىل تشجيع وت 

مرتع  مرتع الرتتغري الرتذي حيرتد  برتبطء و       تكيُّرتف )مبا يشمل كرتاًل مرتن ال    تغيُّر املنا مع   تكيُّفيف جما  تعزيز االتساق بني ال

، فضاًل عن استكشاف الفرص املتاحة للتخفيرتف مبرتا يتمشرتى مرتع     الظواهر البالغة الشدة( وُنُهج احلد من أخطار الكوار 

  تكيُّفسلسلة لُنُهج الأهداف سياسات البلدان والتزاماتها الوطنية. ومما سيكون له أهمية حامسة أيضًا الرتويج يف بداية ال

لألحدا  اجلوية البالغة الشرتدة النامجرتة   والوعاية باعتبارها طريقة فعالة من حيف التكلفة للتعامل مع التأثريات الكبرية 

 . تغيُّر املنا عن 

 

  تغيُّر املناخ: تعزيز التنسيق والتعّلم وإجناز أعمال الفاو بشأن 3النتيجة 

 

تغيُّرتر  ، ستقوم الفاو بتحسني وتبسيط إجنازهرتا لألعمرتا  املتعلقرتة ب   2و 1من أجل دعم التنفيذ الناجح للنتيجتني  

 مما يساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.  املنا 

 

وسرتتعزز  ، وتطوير املعارف واإلدارة، واالبتكرتار الرتتقين واإلجنرتاز،    الداخلية وستوّضح الفاو أدوار آليات التنسيق 

هذه اآلليات عند الضرورة. وسُتدعم هذه االسرتاتيجية بربنامج واسع النطاق ومستمر لضمان الفهم اجليد ملرتا ميكرتن للفرتاو    

يف إطار نظم األغذيرتة والزراعرتة وللكيفيرتة الرت  ميكرتن       التخفيف من التأثرياتو  تكيُّفأن تقدمه إىل البلدان بشأن تدابري ال

ارتم  ع وجه ممكن. وسيوجَّه هذا التعليم بشكل خاص إىل َمن يعملون مباشرة مع املناالرين بها إجناز هذا الدعم على أجن

 على الصعيد الوطين.

 

فتتمكن بذلك مرتن تقرتديم الرتدعم     3املتعلق بالتنفيذ من هذه االسرتاتيجية الفاو لكي حتقق النتيجة  القسمويهيث  

 .2و 1املبيَّن يف النتيجتني 
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  تغيُّر املناختنفيذ اسرتاتيجية  - زاي

 

على إسهام مجيرتع وحرتدات الفرتاو يف مجيرتع       تغيُّر املنا  يف جما يعتمد التنفيذ الناجح السرتاتيجية عمل الفاو  

وسرتُتعرض  وعلى املشرتاركة النشرتطة مرتن جانرتب البلرتدان األعضرتاء واجلهرتات الشرتريكة.          يف براجمها االسرتاتيجية املواعع

اليرتة  زيرتادة فع  وشرترح كيفيرتة  طرق التنفيذ من أجل حتديرتد األدوار واملسرتسوليات؛    من خطط العملبإسهاب أكرب يف خطة 

 .لالسرتاتيجية الرئيسيةاملهام حتديد ؛ والقدرات وااياكل التنظيمية

 

 تغيُّر املناخبرامج 
 

على مستوى الفاو، يفيد اإلطار االسرتاتيجي يف التمكني من القيام بالتخطيط املرتنظَّم الشرتامل للجميرتع، امترتدادًا      

والفرص املرتبطة به يف االعتبار على النحو   تغيُّر املنا أخذ آثار وسيجري مواصلة  إىل الصعيد العاملي.  الُقطريمن الصعيد 

 .على املستويني اإلعليمي والقطري املناسب يف كل برنامج اسرتاتيجي

 

املتفرتق    الُقطريرتة ، تعمل الفاو يف إطار شراكة مع البلد املضرتيف عرتن طريرتق ُأطرتر الربجمرتة       الُقطريوعلى الصعيد  

 السرتعي إىل علرتى    الُقطرتريني عليها بصورة مشرتكة. ويف اجلولة القادمة لعملية إعداد هذه اأُلطر، ستشرتجِّع الفرتاو الشرتركاء    

منعكسة وُمدجمة بشرتكل جيرتد يف    اخلاصة باملنا وعلى أن تكون أولوياتهم  تساق مع املساهمات احملددة وطنيًاحتقيق اال

 سياساتهم واسرتاتيجياتهم.

 

 تقاسم املعرية ورعاية التعّلم
 

، يكون من احليوي توافر إمكانية احلصو  على أحد  البيانات  تغيُّر املنا مثل   تنوُّعيف جما  سريع التطور وال 

  تكيُّرتف بترتدابري ال  يف ما يتعلرتق واملعارف وكذلك على الفرص املتاحة للتعّلم املستمر. وستتوّسع الفاو يف إتاحة فرص التعّلم 

ليمية واإلعليمية إىل متكينها اإلع شبهو  الُقطرية. وسيسدي تعزيز عدرات املكاتب ومكاتب االتصا  من التأثريات والتخفيف

من عمليات ومع جهات صاحبة مصرتلحة يف هرتذا الصرتدد.  كمرتا أن       تغيُّر املنا يتصل ب يف مامن املشاركة على حنو فعا  

تعزيز التنسيق وزيادة التعّلم داخل الفاو سيكفل تقديم الدعم الرفيع اجلودة إىل البلدان األعضاء. وستعمل الشبكة التقنيرتة  

 على تقاسم املعارف وتقديم فرص التعّلم إىل األفراد والوحدات واملنظمة ككل.  تغيُّر املنا ب املعنية

 

 أهداينا وإجنازاتناالتوعية ب
 

أمرًا مهمًا داخل الفرتاو وخارجهرتا علرتى السرتواء.       تغيُّر املنا  يف جما ستكون التوعية بأهداف اسرتاتيجية الفاو  

تغيُّرتر  فهرتم الرتدور املعرتزَّز للمنظمرتة بشرتأن       وِّ فالتواصل الداخلي سيدعم موافي الفاو العاملني يف تنفيذ االسرتاتيجية وسري

لفرتاو يف جمرتا    وبشرتأن إجنرتازات ا    تغيُّر املنا التواصل اخلارجي خبصوص رؤية الفاو بشأن ووآثاره على عملياتها.   املنا 
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جرتزءًا ال يتجرتزأ مرتن أنشرتطة االتصرتا  املسسسرتية       يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمرتة سيصرتبح   العمل املتعلق باملنا  

 للمنظمة مع البلدان األعضاء واجملتمع الدولي وعامة اجلمهور.

 

 زيادة تأثرينا إىل أقصى حد عن طريق الشراكات االسرتاتيجية
 

راكات اسرتاتيجية مع القطاعني العام واخلاص وبتعزيز القرتائم منهرتا بغيرتة توسرتيع نطرتاق      ستقوم الفاو بإنشاء ش 

وزيادة رفع مستوى جودة األعما  املضطلع بها. وتقدم منظمات اجملتمرتع املرتدني   هذه القدرة وتكملة عدرتها على اإلجناز 

املبرتادرات املتصرتلة بوسرتائل كسرتب العرتيش      واععية عيمة وتعزز متثيلية ومشروعية العمليرتات و  وععاتت ومنظمات املنتلجني

ما يسمح للفاو باإلسرتهام بأدواتهرتا   سات االستثمارية مفيدة للجانبني وهو للشعوب. وستكون الشراكات ال  تقام مع املسس

 إطار شبكة أوسع من الربامج، فضاًل عن حتسني فرترص تعبئرتة املرتوارد. أمرتا    لكي يستفاد بها يف  وبياناتها وخربتها الفنية

فسرتيجلب اخلرتربة الفنيرتة     –ومع املنتلجني واجملهِّزين  مبا يف ذلك التعاون مع صغار املالك –التعاون مع القطاع اخلاص 

 .العام لتمويلابغية زيادة يف جما  حتسني سالسل القيمة واالستثمارات احملتملة 

 

 التقّدم الذي حنرزهقياس 
 

الوسرتائل الالزمرتة للقيرتام علرتى حنرتو مرتنظم وشرتامل للجميرتع          لنترتائج املستند إىل ا يتيح اإلطار االسرتاتيجي للفاو 

سرتًة باألهرتداف الفرعيرتة واملسشرترات     ايف حتقيق النتائج املتفق عليهرتا مق  ُتسِهمال    تغيُّر املنا بالتخطيط لألعما  املتعلقة ب

بأهمية بالغة لتحقيرتق نترتائج     املنا تغيُّر وتتسم أنشطة الفاو يف جما   تأثريها.مدى املوضوعة وبرصد هذه األعما  وعياس 

بصرتورة مباشرترة وغرتري مباشرترة يف مكافحرتة الفقرتر والقضرتاء علرتى اجلرتوع.           ُتسرتِهم ةددة يف اخلطة املتوسطة األجل وال  

وسيجري تعقب مسار املسشرات ذات الصلة املستمدة من إطار الفاو االسرتاتيجي وكرتذلك مرتن أهرتداف التنميرتة املسرتتدامة      

 حتليل هذه املسشرات بغية املساعدة على عياس مدى إجناز أهداف هذه االسرتاتيجية.سيجري  ، كمارالسبعة عش

 

 خطة عمل
 

طرق التنفيذ من أجل حتديد األدوار واملسسوليات؛ كما سُتشرح الكيفيرتة   38سُتعرض بإسهاب أكرب يف خطة عمل 

ال  بري بها زيادة فعالية القدرات وااياكل التنظيمية القائمة واملنقَّحة؛ وسرتُتحدَّد املهرتام الرئيسرتية يف االسرترتاتيجية     

  مثل االتصا  والشراكات وتعبئة املوارد.

 

                                        
38  FAO, 2015. www.fao.org/3/a-mo711e.pdf. 


