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 لجنة الزراعة
 الدورة الخامسة والعشرون

 2016سبتمبر/أيلول  30-26روما، 

 االستراتيجية الخاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة في مجال تغير المناخ
 

 موجز
 

استتتتتتتتتجابة لتقييم مستتتتتتتتاوة منظمة األغذية والزراعة )الياو( ع تغود التكي و مع تيف  املناا والتخييو من  ثاره  
، وضتتتتتتعو الياو استتتتتتياتيجية للتكي و مع تيف  املناا والتخييو من  ثاره تل  كيو ستتتتتتتوا تتتتتتل 2015ع عام الذي أتري 

الياو العمل دعماً للجغود اليت تبذهلا البلدان ع سبيل تكييو الزراعة مع تيف  املناا. وتشمل هذه االسياتيجية األهداف 
تقييم  ألولويات اإلقليمية والقطرية وذلك بناء على التو يات الواردة عاالسياتيجية اخلمسة للياو مجيعغا كما أهنا تدمج ا

ونتائج الدورة احلادية والعشتتتتتتتتتترين مل يفر األطراف ع اتياقية األمم املت دة  2030وخطة التنمية املستتتتتتتتتتتدامة لعام  2015عام 
من  ثاره على  تتتتتتتتتتعيد  تيف  املناا والتخييو اإلطارية بشتتتتتتتتتتان تيف املناا وامغا  القائم املعمل بالعمل املتعل ق بالتكي و مع

 املنظمة.
 

( عرض اخليارات االستتتتتتتياتيجية وأولويات 1االستتتتتتتياتيجية اخلا تتتتتتتة بتيف  املناا  دف  ) مشتتتتتتتروع ولقد مت إعداد 
حول تيف   ( إرشتتتتاد عمل الياو2العمل القائمة على امليزات النستتتتبية للياو )على املستتتتتويات العاملية واإلقليمية والوطنية(  )

يذ ( تعزيز تاثفها ع تنييذ عمل الياو املتعلق باملناا. وسوف تستكمل االسياتيجية خبطة عمل تيص ل كييية تني3املناا  )
 االسياتيجية من خالل برامج العمل وامليزانية احلالية واملستقبلية.

 
ه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة ع النظر ع هذه  ذ 1ويرد مشتتتروع استتتياتيجية الياو اخلا تتتة بتيف  املناا ع املل ق  

االستتتتتياتيجية إىل تانب املواد ااددة الواردة ع هذه الوثيقة باعتبارها مستتتتتاوة مددة لرستتتتتم مالمجم عمل املنظمة ع  ال 
 تيف  املناا وتوفف التوتيغات وفقاً لذلك.
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة
 

 عو ة إىل توفف التوتيغات بشان ما يلي إن اللجنة مد 
 

ما إذا كانو أو اف  االت النتائج ااددة ع االسياتيجية متسقة مع األولويات الينية اليت تندرج ضمن والية  (1)
 منة الزراعة ع سياق رؤية املنظمة وأهدافغا 

 والقطري  ة والتنييذ على املستويني العامليومدى مالءمة االسياتيجية كإمكانية لتوتيه اخللة الينية للمنظم (2)
تعميم التنو ع البيولوتي ع الزراعة مبا ع ذلك الثروة احليوانية لتعزيز مستتتتتتتتتتتتتتاوتغا ع عمليات النظام اإليكولوتي و  (3)

 وع التكي و مع تيف املناا والتخييو من  ثاره.
  ميكن توتيه أي استيسارات بشان متوى هذه الوثيقة إىل

 
 Martin Frickسيد ال

 مدير شعبة تيف  املناا والبيئة
 +39 0657053579اهلاتو  
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 اتفاق باريس -الا أو  
 
 ،2015اعتمدت اتياقية األمم املت دة اإلطارية بشتتتان تيف املناا )االتياقية اإلطارية(، ع ديستتتمل كانون األول  -1

 املتوستتتتتتتتتتتتتت  العتتاملي لتتدرتتتة احلرارة عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى يقتتل بكثفاتيتتاق بتتاريه، وهو اتيتتاق عتتاملي يغتتدف اإىل إبقتتاء ارتيتتاع 

 إىل احتواء ارتيتتاع درتتتة احلرارة عن درتتني مئويتني فوق مستتتتتتتتتتتتتتتويتتات متتا قبتتل العصتتتتتتتتتتتتتتر الصتتتتتتتتتتتتتتنتتاعيا، وإىل الستتتتتتتتتتتتتتعي
 درتة مئوية. وسيتطلب حتقيق ذلك تكثيو امغود اهلادفة إىل ختييض االنبعاثات.  1.5ع  يادة تبلغ 

 
يضتتتتا، مبا يتجاو  احلد من ارتياع درتات احلرارة، إىل  يادة اإلتراءات املتخذة ع  ال التكي و ويدعو االتياق أ -2

 مع تيف املنتتتتتتاا، مع هتتتتتتدف عتتتتتتاملي يتمثتتتتتتل ع تعزيز القتتتتتتدرة على التكيو، وتعزيز القتتتتتتدرة على الصتتتتتتتتتتتتتتمود واحلتتتتتتد
 من قابلية التاثر بتيف املناا،  دف املساوة ع حتقيق التنمية املستدامة.

 
ع املائة على األقل من  موع  55بلداً يفثل  55وحاملا يتم التصتتتتتتتتتتديق على اتياق باريه من قبل ما ال يقل عن  -3

 انبعاثات غا ات الدفيئة ع العامل، ستتتتتتيبدأ ستتتتتتريان االتياق. وع حني أن االتياق ادد إطاراً واستتتتتتعاً للشتتتتتتيافية والتخييو

 ر واألضرار والدعم، فإن التيا يل ستناقش أثناء السنوات املقبلة.من حدة تيف املناا والتكيو معه، واخلسائ
 

 الزراعة واألمن الغذائي والتغذية واتفاق باريس -ثانياا 
 
تقر  دباتة اتياق باريه اباألولويتتتتتتتتتتتتة األساستتتتتتتتتتتتية املتمثلة ع ضمان األمن اليذائي والقضاء على اموع، وباوته  -4

بصتتتتتتية خا تتتتتتة بالثار الضتتتتتتارة لتيف  املنااا. كما تقر  باوية الزراعة واستتتتتتتخدام األراضتتتتتتي قابلية تاثر نظم اإلنتاج اليذائي 
 وتييف كييية استخدام األراضي واليابات عند تنييذ اتياق باريه.

 
 وكما هو احلال بالنستتتتتتتبة إىل قرارات ستتتتتتتابقة لالتياقية اإلطارية تتعلق بالتكيو، ال يستتتتتتتل  اتياق باريه الضتتتتتتتوء -5

ت للتكيو مددة حبستتتتتتتتتتتتتتب القطاعات. وقبل انعقاد م يفر باريه، اعتمدت االتياقية اإلطارية أطراً للتكيو على إتراءا
)أي إطار كانكون للتكيو وبرنامج عمل نفويب(، ودعو إىل وضتتتتتتتتع خط  وطنية وبرامج عمل وطنية خا تتتتتتتتة بالتكيو 

بة إىل القطاعات الزراعية وإبتتناستتتتتتتتتتتتتتب مع احتياتات ووروف البلدان. وينبيي حتديد إتراءات التكي و با  را هالنستتتتتتتتتتتتتت
 ع هذه العمليات القطرية.

 
وعلى البلدان، ع إطار متابعة اتياق باريه، ضتتتتمان االتستتتتاق بني املستتتتاوات املعتزمة ااددة وطنياً اخلا تتتتة  ا  -6

ستتياتيجيات ع وضتتع اال وخططغا واستتياتيجيا ا اإلئائية الوطنية. فمن تغة، ستتيكون من املغم مشتتاركة قطاعات الزراعة
 وخط  العمتتل املتعلقتتة بتيف املنتتاا لضتتتتتتتتتتتتتتمتتان إبرا  مستتتتتتتتتتتتتتتاوتتات القطتتاع بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل واف. ومن تغتتة أخرى، ستتتتتتتتتتتتتتيتعني  

 على االستتتتتياتيجيات واخلط  اخلا تتتتتة بالزراعة واألمن اليذائي أن تتضتتتتتمن العنا تتتتتر اخلا تتتتتة باملناا وأن تكون متناستتتتتقة

 مع اسياتيجيات تيف املناا. 
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 أنشطة منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتغير المناخ في قطاع الزراعة -ثالثاا 
 
 توا تتتتتتتتتتتتتتل الياو العمل بنشتتتتتتتتتتتتتتام لدعم البلدان ع تغودها الرامية إىل تكييو الزراعة مع تيف  املناا. ويشتتتتتتتتتتتتتتمل -7

ا مع اليكيز والنغوض   ذلك امغود الرامية إىل حتستتتتتتتتتتتني املمارستتتتتتتتتتتات الزراعية املقاومة ملخاطر الكوار  املناخية والطبيعية
على املنتجني أ تتتت اي احليا ات الصتتتتيفة ع املناطق احلضتتتترية وشتتتتبه احلضتتتترية والرييية  كما يشتتتتمل تعزيز االزراعة الذكية 
مناخياًا لتستتتتتتتريع وتفة الت و ل باياه تقنيات  راعية أكثر مالءمة وهنج للعمال التجارية تستتتتتتتاعد املزارعني من أ تتتتتتت اي 

فة على االنتقال إىل نظم إنتاج مستتتتتتتتدامة. كما تعمل الياو ع بلدان اتارة مبا فيغا أنيوال وبوركينا فاستتتتتتتو احليا ات الصتتتتتتتي
ومايل ومو امبيق والنيجر والستتتتتتنيال لت ستتتتتتني قدرة املزارعني والرعاة على الصتتتتتتمود من خالل اعتماد هنج املدار  امليدانية 

ل على العمليتتات اإليكولوتيتتة األستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة )إعتتادة تتتدوير الكتلتتة احليويتتة للمزارعني. وإن الزراعتتة اإليكولوتيتتة اليت تعو  
وامليذيات وتنظيم األعداء الطبيعيني وما إىل ذلك( وتستتتتتتتتتتتند إىل املعارف االية والتقليدية، موتودة ع  تتتتتتتتتتلب مشتتتتتتتتتتاريع 

عظيم ع امدار األخضتتر ال املدار  امليدانية للمزارعني هذه. ومن ضتتمن برامج ملموستتة وعملية أخرى للتكيو، بة مبادرة
 بلداً أفريقياً، والشتتتتتتتتتراكة من أتل تنمية املناطق امبلية اليت يشتتتتتتتتتار  فيغا 20منطقة الستتتتتتتتتاحل اليت يشتتتتتتتتتار  فيغا أكثر من 

 بلدا. 57عضواً، مبا ع ذلك  150
 
ملشتتتتتتتاريع واللامج ا وتعد الياو أدوات لتوتيه عمليات اختاذ القرارات بشتتتتتتتان التكي و مع تيف  املناا وتدعم تنييذ -8

 على أرض الواقع. فعلى ستتتتتتتتتتتتتتبيل املثال، قامو الياو، ع املناطق امافة ع أفريقيا تنوي الصتتتتتتتتتتتتتت راء الكلى، وبالتعاون

مع البنك الدويل ومركز التعاون الدويل للب ث الزراعي من أتل التنمية واملعغد الدويل لب و  الستتتياستتتات اليذائية وحركة 
(، بتقييم إنتتتاج الثروة احليوانيتتة ع وتتل القيود املنتتاخيتتة وبتتاقيا  Action contre la Faimوع )العمتتل على مكتتاف تتة ام

تدخالت لزيادة اإلنتاتية واحلد من  ثار تقل ب املناا على ارتات الثروة احليوانية مع إتاحة األدلة على أن الثروة احليوانية 
تعكو الياو على إعداد عدد من الوثائق اهلادفة إىل مستتتتتتتتاعدة  لك،وإضتتتتتتتتافة إىل ذ تشتتتتتتتتك ل أداة للتكي و مع تيف  املناا.

البلدان على االضتتتطالع دغود التكيو ع قطاع  راعي واحد أو عل مجيع القطاعات الزراعية )اليابات وااا تتتيل والثروة 
 توفر التوتيغات وستتتتتتتتتتوفاحليوانية ومصتتتتتتتتتتايد األىلا (. وتتوىل استتتتتتتتتتتعراض النغج واألستتتتتتتتتتاليب القائمة لتقييم قابلية التاثر 

بشتتتتتتتان أفضتتتتتتتل املمارستتتتتتتات. وتتوىل الياو أيضتتتتتتتاً إعداد مل ق بشتتتتتتتان القطاعات الزراعية متعل ق باخلطوم التوتيغية الينية 
الصتتتتتتتادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املناا حيث ستتتتتتتت دد ا االت والنغج  1اخلا تتتتتتتة خبط  التكيو الوطنية

 اعات ع عمليات إعداد خط  التكيو الوطنية.الينية لدمج هذه القط
 
وستتتتتتتتتتتتتتت دد قدرة النظم الزراعية العاملية على الصتتتتتتتتتتتتتتمود ع وته تيف املناا وقدر ا على االنتعا ،  فاق األمن  -9

 كي وواستتتتتخدامه املستتتتتدام ضتتتترورياً ملستتتتاعدة املزارعني على الت الزراعي اليذائي العاملي. وستتتتيكون  تتتتون التنو ع البيولوتي

ع تيف  املناا وإدارة املخاطر املناخية. وع هذا الصتتتتتدد، تمستتتتتتخدم تكنولوتيات حديثة مبا فيغا التقنيات النووية إلحدا  م
تقلبات ع ااا تتتيل  دف تعلغا مقاومة للجياف وامللجم والفات، إىل تانب حتستتتني إنتاتية احليوانات وتعق ب الفات 

علومات ضتتتترورية إلعداد ئاذج التنب . وباإلضتتتتافة إىل ذلك، تقوم الياو بإعداد ئاذج احلشتتتترية واألمراض احليوانية، وتوفف م

                                                      
، انتتتتظتتتتر  اهلتتتتيتتتتئتتتتتتتتة احلتتتتكتتتتومتتتتيتتتتتتتتة التتتتتتتتدولتتتتيتتتتتتتتة املتتتتعتتتتنتتتتيتتتتتتتتة بتتتتتتتتتيتتتتف املتتتتنتتتتتتتتااملتتتتزيتتتتتتتتد متتتتن املتتتتعتتتتلتتتتومتتتتتتتتات عتتتتن اخلتتتتطتتتتوم التتتتتتتتتوتتتتتيتتتتغتتتتيتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتتتتن   1

ational_adaptation_programmes_of_action/items/7279.phphttp://unfccc.int/adaptation/workstreams/n 

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php
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تنب  ونظم إنذار مبكر قائمة على املناا لر تتتتتتتتتتتتتتد اإلشتتتتتتتتتتتتتتارات األوىل للزيادات املمكنة ع كثرة ناقالت األمراض وااطر 
 األمراض املرتبطة  ا وتوفف املعلومات للوقاية والتخييو من املخاطر.

 
وتقوم الياو دمع اإلحصتتتتتتاءات عن انبعاثات غا ات الدفيئة من الزراعة ونشتتتتتترها ع قاعدة البيانات اإلحصتتتتتتائية  -10

(. كما تدعم الياو أيضتتتتتتاً وضتتتتتتع منغجيات ومقاييه للقيام بعمليات ر تتتتتتد وإبال  FAOSTATاملوضتتتتتتوعية ع املنظمة )
نستتتتتتتتتتتيق بون. ويتطلب قيا  التقدم ور تتتتتتتتتتتده منغجيات وتوحتقق شتتتتتتتتتتتاملة النبعاثات غا ات الدفيئة والنياذ إىل يفويل الكر 

لت ستتني قابلية مقارنة البيانات والتوتيغات واملعايف اليت تشتتكل موضتتع تركيز الشتتراكة من أتل تقييم وأداء الثروة احليوانية 
 .ينعلى الصعيد البيئي وهي مبادرة متعددة أ  اي املصل ة يمع بني احلكومات والقطاع اخلاص وا تمع املد

 
وتقدم الياو الدعم إىل بلداهنا األعضتتاء ع  ال الزراعة املستتتدامة من أتل وضتتع هنج مشتتيكة للتكيو مع تيف   -11

املناا والتخييو من  ثاره. وتضتتتطلع الياو بتقييمات وتقوم بدعم املشتتتاريع من أتل وضتتتع دارستتتات مددة خا تتتة بنظم 
وا اة احلد من انبعاثات غا ات الدفيئة واملستتتتتاوة ع حتقيق األمن اليذائي. اإلنتاج من شتتتتتاهنا  يادة القدرة على الصتتتتتمود مب

فعلى سبيل املثال، أدى مشروع بشان النغوض بالزراعة الذكية مناخياً ع  امبيا وماالوي وفييو نام إىل حتديد أوته التآ ر 
 روة احليوانية.ملتكاملة للم ا يل والثوالتعويض بني التكي و والتخييو من الثار، مع العمل بشكل خاص على النظم ا

 
وتعد الياو تقييماً تشتتتاركياً لتدهور األراضتتتي واإلدارة املستتتتدامة للراضتتتي ع املراعي ونظم الرعي ع بوركينا فاستتو  -12

وكينيا وقفغيزستتتتتتتتتتتتتان والنيجر وأوروغواي، من أتل تعزيز قدرة أ تتتتتتتتتتتت اي املصتتتتتتتتتتتتل ة االيني والوطنيني على تقييم تدهور 
ألراضتتتي وتعزيز الزراعة املستتتتدامة ودارستتتات إدارة األراضتتتي حلي  ستتتلع النظام اإليكولوتي املتنو عة واملستتتاوة ع التكي و ا

مع تيف  املناا والتخييو من  ثاره. ويشتتتتتمل دعم املنظمة تنمية القدرات الينية وتوليد املعارف. وتشتتتتتكل حيا ة األراضتتتتتي 
متصتتتلة بتيف  املناا ع  ال الزراعة. وقد دعمو الياو اخلطوم التوتيغية الطوعية أحد اموانب املغمة إلدخال ستتتياستتتات 

بشتتتتتتتان احلوكمة املستتتتتتت ولة حليا ة األراضتتتتتتتي ومصتتتتتتتايد األىلا  واليابات ع ستتتتتتتياق األمن اليذائي الوطمل. وتعمد الياو إىل 
 لشركاء املغمني.ع اخلاص باعتباروا من االيويج لعمليات أ  اي املصل ة املتعددين وتتطلع إىل ا تمع املدين والقطا 

 
 وإن اإلتراءات ذات األولوية ع القطاعات الزراعية اليت حدد ا البلدان ع املستتتتتتتتتتتاوات ااددة وطنياً اخلا تتتتتتتتتتتة -13

عل  ا تتواءم بصتتتتتتتورة تيدة مع األهداف االستتتتتتتياتيجية للياو وخلا ا الينية وأطر اللامج القطرية اخلا تتتتتتتة  ا، وهو ما ج
الياو ع وضتتع تيد لتادية دور رئيستتي ع دعم البلدان للوفاء  ذه االلتزامات، مبا يتماشتتى مع أهداف التنمية املستتتدامة. 

 ويشكل تيف املناا إحدى األولويات امل سسية للمنظمة ويل  كنشام متعدد القطاعات عل إطارها االسياتيجي.
 

يت انعقدت ع وقو سابق من هذا العام على أوية بناء القدرة على الصمود وشددت امل يفرات اإلقليمية للياو ال -14
ملعامة املخاطر املرتبطة بتيف  املناا وطلبو من املنظمة العمل مع الصتتندوق األخضتتر للمناا وبنو  التنمية اإلقليمية لتوفف 

رامج ومشاريع ددة وطنياً اخلا ة  ا وعلى وضع بالدعم اليمل إىل البلدان األعضاء وبناء قدرا ا على تنييذ املساوات اا
 إقليمية واالرتقاء  ا.
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وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من اإلشارة إىل أن بة املزيد من اليرص الناشئة إلسراع وتفة اإلتراءات املتعلقة بتيف  -15
ن التنوع ن اإلدارة املستتتتدامة للموارد و تتتو املناا بالتعاون مع الصتتتكو  األخرى ولتوطيد التعاون عل القطاعات، نظراً إىل أ

البيولوتي والتكيو مع تيف املناا والتخييو من  ثاره، كل غا مستتتتتتتتتائل ميابطة ع ما بينغا بشتتتتتتتتتكل وثيق. وتوتد إمكانية 
ار ، و لت قيق التآ ر بني تدابف التكيو مع تيف املناا والتخييو من  ثاره ع  ون التنوع البيولوتي واحلد من ااطر الك

وهنتتا  فرص متتتاحتتة للتتدول واملنظمتتات املعنيتتة إلدراج النغج القتتائمتتة على النظتتام اإليكولوتي ع  تتايل التكيو مع تيف 
متاحة للجنة األعمال الت ضفية لالتتماع  2املناا والتخييو من  ثاره ع ختطيطغا االسياتيجي. وترد ع وثيقة معلومات

 جنةاقية التنوع البيولوتي وبعض مشتتتاريع تو تتتيات بشتتتان نيه املوضتتتوع قد ترغب اللالثالث عشتتتر مل يفر األطراف ع اتي

 ع النظر فيغا.
 

 استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتغير المناخ -رابعاا 
 

استتتتجابة للتطورات اليت تشتتتغدها االتياقية اإلطارية وخا تتتة اتياق باريه، تعكو الياو على وضتتتع استتتياتيجية  -16
 لغا ع  ال تيف املناا. ويمبذل هذا امغد استتتتتتتتتتتتتتتجابة لتقييم مستتتتتتتتتتتتتتاوة املنظمة ع التكيو مع تيف املناا والتخييولعم

. وستتتتتتتشتتتتتتمل مجيع األهداف االستتتتتتياتيجية اخلمستتتتتتة للمنظمة 2015الذي أتري عام  2014و 2009من  ثاره بني عامي 
، ونتائج 2030، وخطة عام 2015تو يات الصادرة عن تقييم عام وستدمج األولويات اإلقليمية والقطرية، باالستناد إىل ال

امل يفر احلادي والعشتتتتتتترين للطراف ع االتياقية اإلطارية، والعمل ذي الصتتتتتتتلة بالتكيو مع تيف املناا والتخييو من  ثاره 
 عل املنظمة.

 
اخليارات االستتتياتيجية وأولويات ( عرض 1ومت  تتتياغة مستتتودة استتتياتيجية املنظمة ع  ال تيف املناا من أتل ) -17

( توتيه عمل الياو ع  ال 2العمل باالستتتتتيشتتتتتاد بامليزات النستتتتتبية للياو )على املستتتتتتويات العاملية واإلقليمية والوطنية(  )
ل الط3تيف  املناا  و) يقة ر ( تعزيز أثره ع تنييذ عمل الياو ع  ال تيف املناا. وستتتتتتتمكمل االستتتتتتياتيجية خبطة عمل تميصتتتتتت 

 اليت ستنيذ  ا االسياتيجية من خالل برنامج العمل وامليزانية احلايل واملقبل. 
 

وإن اللجان الينية ع املنظمة )منة الزراعة ومنة مشتتتتتتكالت الستتتتتتلع ومنة مصتتتتتتايد األىلا  ومنة اليابات( كل غا  -18
لات ااددة املناا انطالقا من منظور القطاع اخل مدعوة إىل تقدمي تعليقات بشتتان مستتودة استتياتيجية املنظمة ع  ال تيف

 ين بعد املائةمنة اللنامج ع دور ا العشتتتر اخلا تتتة  ا. وستتتتدرج هذه اإلستتتغامات ع املستتتودة النغائية اليت ستتتتعرض على 

نون األول ا له املنظمة ع دورته اخلامستتتتتة واخلمستتتتتني بعد املائة ع ديستتتتتمل كع نوفمل تشتتتتترين الثاين وبعد ذلك على 
2016. 
 

                                                      
 الت ضتتتتتتتتتتتتتتتف لالتتمتتتتتتاع الثتتتتتتالتتتتتتث عشتتتتتتتتتتتتتتتر مل يفر األطراف ع اتيتتتتتتاقيتتتتتتة التنو ع البيولوتي )املكستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتك، – COAG/2016/INF/8انظر الوثيقتتتتتتة   2
 تعميم التنو ع البيولوتي ضمن القطاعات وعلها. –( 2016ديسمل كانون األو ل  17 – 4



COAG/2016/7/Rev.1 7 

 

  ذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة ع النظر 1ويرد مشتتتتتتتتتتتتتتروع استتتتتتتتتتتتتتياتيجية املنظمة ع  ال تيف املناا ع املل ق  -19

ع هذه االسياتيجية تنبا إىل تنب مع املواد ااددة الواردة ع هذه الوثيقة باعتبارها مساوة مددة لت ديد عمل املنظمة 
 اا وتقدمي توتيغا ا تبعا لذلك.ع  ال تيف املن

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة   -خامساا 

 
 إن اللجنة مدعوة إىل تقدمي توتيغات بشان  -20
 

ما إذا كانو أو اف  االت النتائج ااددة ع االسياتيجية متسقة مع األولويات الينية اليت تندرج ضمن والية  •
 رؤية املنظمة وأهدافغا منة الزراعة ع سياق 

 ومدى مالءمة االسياتيجية كإمكانية لتوتيه اخللة الينية للمنظمة والتنييذ على املستويني العاملي والقطري  •
تعميم التنو ع البيولوتي ع الزراعة مبا ع ذلك الثروة احليوانية لتعزيز مستتتتتتتتتتتتاوتغا ع عمليات النظام اإليكولوتي و  •

  املناا والتخييو من  ثاره.وع التكي و مع تيف
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 1املل ق  

 
 
 
 

 وثيقة مناقشة
 بشأن استراتيجية

 خاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة
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 موجز
 

( توتيه عمل منظمة األغذية والزراعة )الياو( ع  ال تيفر 1جية بيية حتقيق ما يلي  )ومضتتتتتتتتتعو هذه االستتتتتتتتتياتي 
)على الصرعمد  ( رسم اخلطوم العريضة لالختيارات االسياتيجية وأولويات العمل القائمة على املزايا النسبية للياو2  )املناا

 .ع  ال تيفر املناا ( وتعزيز تاثف عمل الياو3العاملي واإلقليمي والوطمل(  )
 

وكذلك  1ومن خالل تستتتتتلي  الضتتتتتوء على أوته الضتتتتتعو والت ديات الرئيستتتتتية اليت تواتغغا القطاعات الزراعية 
يتعلق بتيفر  ما والتخييو من التاثفات، تستتتييد االستتياتيجية من الزخم الستتياستتي العاملي ع على اليرص املتاحة للتكيرو

 . مكانة مورية لنظم األغذية والزراعة ع عملية االستجابة الدولية لتيفر املناا من أتل إيالء املناا
 

وتتمثل رؤية الياو ع عامل تكون فيه نظم األغذية والزراعة ووستتتتتائل كستتتتتب العيش املعتمدة عليغا قد أ تتتتتب و  
 ج اليتتتاو ع العمتتتلالتتتتاثفات. ونت غْ  وخيتتتارات التخييو من عن طريق تتتتدابف التكيرو متكييتتتة مع تتتتاثفات تيفر املنتتتاا

 على حتقيق هتذه الرؤيتة هو نت ْغج متدفوع قطريتاً يتستتتتتتتتتتتتتتم بتالتيتاعتل مع اخلمط   اإلقليميتة والعتامليتة ويستتتتتتتتتتتتتتد الثيرات القتائمتة
ع األتلني القصتتتتتتتتتتتتتتف والطويتتل ويعمتتل عل القطتتاعتتات. وترتكز هتتذه االستتتتتتتتتتتتتتياتيجيتتة على بتتانيتتة مبتتادئ تتعلق بتتاإلدمتتاج 

 .العمل املوتَّه حنو حتقيق النتائجاالستدامة البيئية و االتتماعي و 
 

 وتستتتتتتتتتتتتتتعى اليتتاو إىل حتقيق ثال  نتتتائج يعز  بعضتتتتتتتتتتتتتتغتتا بعضتتتتتتتتتتتتتتتًا وتتعلق بتيف املنتتاا والتكيو معتته والتخييو 
 من تاثفاته  

 
  مة عن طريق قيادة الياو بو تتتتتيغا تغة مقد     حتستتتتتني قدرات البلدان األعضتتتتتاء بشتتتتتان تيفر املناا1النتيجة

 للمعرفة التقنية واخللة الينية.
  حتستتتتتتتتتتتتتتني دمج االعتبتتتارات املتعلقتتتة بتتتاألمن اليتتتذائي والزراعتتتة واليتتتابتتتات ومصتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتد األىلتتتا   2النتيجتتتة 

 .عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األغذية والزراعة )الياو( ع احلوكمة الدولية املتعلقة بتيفر املناا

  إجنا  أعمال الياو بشان تيفر املناا  تعزيز التنسيق والتعل م و 3النتيجة. 
 

ويعتمد النجا  ع تنييذ االستتتتياتيجية على مستتتتاوة مجيع وحدات املنظمة ع املقار كافة وعلى املشتتتتاركة الياعلة  
للبلدان األعضتتتاء والشتتتركاء. وستتتيجري توستتتيع نطاق أستتتاليب التنييذ بقدر أكل ع خطة العمل من أتل  حتديد األدوار 

يات  وشتتتر  كييية االستتتتيادة من القدرات واهلياكل التنظيمية املوتودة حالياً واملنق ة  وحتديد الووائو الرئيستتتية واملستتت ول
  لالسياتيجية من قبيل االتصاالت والشراكات وتعبئة املوارد. 

                                                      
 ائية واليابات.ألغراض هذه الوثيقة، تميغم عبارة االقطاعات الزراعيةا على أهنا تشمل ااا يل والثروة احليوانية ومصايد األىلا  وتربية األحياء امل  1
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 مقدمة  -ألف  
 

يذية، األمن اليذائي وستتتوء التبينما تستتتعى منظمة األغذية والزراعة )الياو( إىل القضتتتاء على اموع وعلى انعدام  
يطر   وإىل تعل الزراعة واليابات ومصتتتتتتتايد األىلا  أكثر إنتاتية واستتتتتتتتدامة، وإىل احلد من اليقر الرييي، فإن تيفر املناا

  ديداً بعرقلة حتقيق هذه األهداف العاملية.
 

 الطلتتتب العتتتاملي على األغتتتذيتتتة ات اليتتتذائيتتتة إىل  يتتتادةستتتتتتتتتتتتتتي دي النمو الستتتتتتتتتتتتتتكتتتاين والتيفر  2050وحبلول عتتتام  
ي  ديداً بإضتتتتتتعاف التقدم الذ وع الوقو نيستتتتتته، يطر  تيفر املناا 2007.2 2005ع املائة باملقارنة مع اليية  60بنستتتتتتبة 

 - أمحر  ع مكاف ة اليقر وستتتتتوء التيذية ع الستتتتتنوات األخفة ورمبا بعكه اياه هذا التقدم. ذلك أن تاثفات تيفر املناا
تطر  حتديات  –البيئي و يادة تقلب املناا و يادة التعرض للظواهر اموية البالية الشتتتتتتدة  اليت تشتتتتتتمل ب ء عمليات التيفر 

متعددة، هي  أن معدالت ئو اإلنتاتية تمدفع إىل أستتتتيل وتزداد الضتتتتيوم الواقعة على النظم اليذائية واإليكولوتية اهلشتتتتة 
 وتقلبتتتتتتته هم  تتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتار املزارعني املنتجني واليقراء ثتتتتتتتار تيفر املنتتتتتتتاابتتتتتتتاليعتتتتتتتل. وم ن يتعرض بصتتتتتتتتتتتتتتورة ختتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ل

 -ع الريو ع البلتتتتدان النتتتتاميتتتتة وهو متتتتا يرتع إىل القتتتتدرة ااتتتتدودة على املرونتتتتة وعلى التنويع ع نظمغم اإلنتتتتتاتيتتتتة 
 ن  ثاره.تخييو موال مع تيفر املناا وهي عوامل تزيد أيضاً من  عوبة اعتماد دارسات تدعم حتسني التكيرو

 
يفة النامية على أشتتتتده ع أقل البلدان ئواً وع الدول امزرية الصتتتت ويكون الشتتتتعور بالتاثفات الستتتتلبية لتيفر املناا 

 واملنتاطق ذات النظم اإليكولوتيتة اهلشتتتتتتتتتتتتتتة بصتتتتتتتتتتتتتتورة ختا تتتتتتتتتتتتتتة )مثتل األراضتتتتتتتتتتتتتتي امتافتة وامبتال واملنتاطق الستتتتتتتتتتتتتتاحليتة( 
غا فعالً بلو  األهداف العاملية للياو باوية حاىلة كما يطر  حتديات بالية. ولذلك وهي األماكن نيستتتتتتتتتتغا اليت يتستتتتتتتتتتم في

ع ع امغود احلالية اليت تبذهلا الياو لكي تتناول أيضتتتتتتتتتتتتتتاً الت ديات اإلضتتتتتتتتتتتتتتافية اليت يطرحغا تيفر املناا  .جب التوستتتتتتتتتتتتتت 
ق، مثل مناطق خطوم العرض . فبعض املناط املنااوع الوقو نيسه، فليسو مجيع املناطق متساوية ع التاثر السليب بتيفر 

 يل.، مثاًل عن طريق  يادة غلة ااا أن تستييد استيادة إجابية من تاثفات تيفر املناا العليا، يمتوقَّع
 

ة كبفة ميكن أن يلب مرونة أكل ع إنتاج وتوريد األغذي  وتنطوي نظم األغذية والزراعة على إمكانات تكيرو 
  الوقتتتو التتتذي حتمي فيتتته املوارد الطبيعيتتتة وتعز هتتتا. وتتيجم هتتتذه النظم أيضتتتتتتتتتتتتتتتتًا إمكتتتانتتتات هتتتائلتتتة من حيتتتث التخييوع

  سواء ع شكل ختييضات ع االنبعاثات أو احتجا  للكربون ع اليبة والكتلة األحيائية. من تاثفات تيفر املناا
 

ق املستتتتتتتتتاوات ستتتتتتتتتيجري تنييذه عن طري  دة بشتتتتتتتتتان تيفر املنااواتياق باريه املعقود ع إطار اتياقية األمم املت 
 ل طرفمع  ثاره وهي املستتتتتتتتتتتتتتاوات املقدَّمة من ك والتكيرو ع عمليات التخييو من تاثفات تيفر املناا 3ااددة وطنياً 

  العمل الوطنية تنييذ خمط   ع االتياقية. وحتتل نظم األغذية والزراعة مكانة بار ة ع هذا الصتتتتتتدد وستتتتتتت دي دوراً مغماً ع
                                                      

  . ap106e/ap106e.pdfwww.fao.org/docrep/0/2012.16منظمة األغذية والزراعة،   2
 بشكل يبادر مل ما وطنياً  مددة مساوات وطنياً  ااددة املقررة مساواته تصبجم باريه اتياق على ما بلد يصادق عندما=  وطنياً  ااددة املساوات  3

 .وطنياً  ااددة املقررة املساوات عن عوضاً  تديدة وطنية مددة مساوات تقدمي إىل  ريجم

 .باريه اقاتي إطار ع وطنياً  مددة مقررة مساوات البلدان وقد مو. املستقبلية اخلط  إىل تعود املقررة=  وطنياً  ااددة املقررة واتاملسا

  .لوثيقةا نيه ع وطنياً  ااددة واملساوات وطنياً  ااددة املقررة املساوات من كل  إىل اإلشارة حال ع=  وطنياً  ااددة[ املقررة] املساوات

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf


 

6 

ي ، وخا تتتتتتتتتتة ع البلدان النامية اليت تمستتتتتتتتتتغرم فيغا القطاعات الزراعية إستتتتتتتتتتغاماً هاماً ع الناتج االهذه املتعلقة بتيفر املناا
اإلمجايل وكذلك ع ستتتبل كستتتب العيش. ولذلك يلزم دعم امغات الياعلة ع  ال ستتتالستتتل القيمة اليذائية لكي تتيلب 

 اليت تعيض تنييذ املمارسات ااسَّنة ع إطار هذه النظم. وائق التكيروعلى ع
 

ومع استتتتتتتتتعداد البلدان للوفاء مبستتتتتتتتاوا ا ع التخييو من التاثفات مبوتب اتياق باريه مع ستتتتتتتتعيغا ع الوقو  
 ونة، فإن الياوقيق املر واحلد من املخاطر وحت نيستتتتتتتتتتتتتته إىل ضتتتتتتتتتتتتتتمان حتقيق األمن اليذائي عن طريق اعتماد تدابف التكيرو

 من تقدمي دعم رفيع امودة إىل الدول األعضاء فيغا. ع وضع تيد ميك نغا
 

. وقد ولو الياو منذ بانينات القرن العشتتتتتترين تقدم املشتتتتتتورة والدعم التقمل بشتتتتتتان املستتتتتتائل املتعلقة بتيفر املناا 
 Evaluation of) والتخييو من  ثاره مع تيفر املناا يروإلستتتتتتتتتتتتتتغام الياو ع التك 2015تقييم عام   فاملنشتتتتتتتتتتتتتتور املعنون

FAO’s contribution to climate change adaptation and mitigation)  االتقييما( قد أشتتتتتتتتتار إىل أن الياو لديغا(
االتقييما إىل أنه  ووتَّه ،والتخييو من  ثاره مع تيفر املناا التكيرومواطن قوة فريدة ميكن هلا بواستتطتغا أن تتناول مستتالة 

ميكن إضياء الطابع األمثل على النتائج املت ققة عن طريق إتراء تييفات اسياتيجية ع الطريقة اليت تعمل  ا الياو حالياً 
 . واتيقو املنظمة مع تو تتتتتتتية التقييم بوضتتتتتتتع استتتتتتتياتيجية م ستتتتتتتستتتتتتتية تشتتتتتتتمل مجيع توانب عمل الياوبشتتتتتتتان تيفر املناا

حلتتد من اتتاطر والتخييو من التتتاثفات(، مبتتا ع ذلتتك ا والتخييو من  ثتتاره )التكيرو مع تيفر املنتتاا تكيروع  تتال ال
 الكوار ، واست دا  دور سياسي وتروجي أقوى.

 
وهذه االستتتتتتتتتتتياتيجية اليت تستتتتتتتتتتتاهم ع حتقيق األهداف االستتتتتتتتتتتياتيجية اخلمستتتتتتتتتتتة للمنظمة، تاخذ بعني االعتبار  

للتنمية املستتتدامة ونتائج امل يفر احلادي والعشتترين للطراف ع اتياقية األمم املت دة بشتتان  2030تب خطة االلتزامات مبو 
 لتخييو من  ثاره )التكيرووا مع تيفر املناا ، كما أهنا تبمل على ا موعة القائمة من األعمال املتصلة بالتكيروتيفر املناا

د دوالتخييو من التاثفات( ع مجي  ستتتتتتتتت ققغا األهداف اليت تستتتتتتتتعى الياو إىل حتقيقغا وكيو ع مكونات الياو. وهي حتم
خلا تتتتة بنظم مع تيف املناا ا من أتل تقدمي أفضتتتتل دعم إىل البلدان األعضتتتتاء ع ستتتتعيغا إىل مواتغة احتياتات التكيرو

خييو من حتقق فيه أيضتتتتتتاً إمكانات الت األغذية والزراعة لديغا ووستتتتتتائل كستتتتتتب العيش اليت تعتمد عليغا ع الوقو الذي
  التاثفات اليت تنطوي عليغا هذه النظم.

 
وبعد التشتتتتتتتتتتتتتتاور مع منة اللنامج، يطلب من كل من منة الزراعة ومنة مصتتتتتتتتتتتتتتايد األىلا  ومنة اليابات ومنة  

 مشكالت السلع مراتعة مشروع االسياتيجية وإبداء مالحظا ا عليغا، كل ضمن اختصا ا ا.
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 السياق  -باء 
 

 حقائق وأرقام
 

ع املائة من التاثف االقتصادي  22يفتص الزراعة )اليت تشمل ااا يل والثروة احليوانية ومصايد األىلا  واليابات( قرابة  
لقيمة وع الوقو نيستتتتتتته، فإن ستتتتتتتلستتتتتتتلة ا 4الناتم عن املخاطر والكوار  الطبيعية املتوستتتتتتتطة والكبفة احلجم ع البلدان النامية.

 اخلا تتتتتتتة باألغذية الزراعية )مبا ع ذلك الزراعة ويغيز األغذية وتو يعغا ويارة التجزئة املتعلقة  ا واستتتتتتتتخدامغا( تستتتتتتتتغلك حنو
ويبلغ نصتتتتتيب قطاع الزراعة واليابات واستتتتتتخدامات  5ع املائة من الطاقة العاملية، ع شتتتتتكل وقود أحيوري بصتتتتتورة رئيستتتتتية. 30

 وعالوة على ذلتتتتتتك، تمعزى  6ة من انبعتتتتتتاثتتتتتتات ثتتتتتتاين أكستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتد الكربون البشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة املنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتا.ع املتتتتتتائتتتتتت 24األراضتتتتتتتتتتتتتي 
 ع املائة تقريباً من االنبعاثات العاملية من غا ات الدفيئة إىل الياقد واملغدر من األغذية. 8نسبة 
 

القمجم والذرة ع كثف  لةقد أحد  باليعل تاثفاً ستتتتتلبياً على غ ، توتد أدلة على أن تيفر املنااقطاع المحاصيييييلوع  
بة اذر من احتمال حدو  اخنياضتتتتتتتتات بنستتتتتتتت . فاليريق احلكومي الدويل املعمل بتيفر املناا7من املناطق وعلى الصتتتتتتتتعيد العاملي

 كتتذلتتك فتتإن  يتتادة وتفة حتتدو  ليتتايل أدفتتا  2050.8ع املتتائتتة أو أكثر من غلتتة ااتتا تتتتتتتتتتتتتيتتل حبلول عتتام  25و 10تياو  بني 
اطق تمل ق الضتتتتترر بكثف من ااا تتتتتيل، مع ما لوح  من حدو  تاثفات على غلة األر  وتودته. وقد ا داد عدد ع معظم املن

والضتتتتعو اميمل  ستتتتالالت ااا تتتتيل  يادة هائلة أثناء القرن العشتتتترين، ما  اد من أوته القلق ع ما يتعلق بالقدرة على التكيرو
لص ة اليت تكون معتادة ع ول نظم الزراعة املتنوعة قد استتتتتتتتتتتتتتعيض عنغا أو ترى التخالتيذوي. فالعمليات اإليكولوتي والتنورع

عو نظم الزراعة املكثية للم صتتتول الواحد على امتداد الكرة األرضتتتية، ما أد ى منغا باستتتتخدام املدخالت اخلارتية . كما توستتت 
تاثف هام على وتفة  قع أيضاً أن يكون لتيفر املنااإىل خيض مرونة النظم اإليكولوتية الزراعية ووسائل كسب العيش. ومن املتو 

ي الفات واألمراض النباتية. وعلى ستتتتتبيل املثال، فباإلضتتتتتافة إىل أن حدو   يادة ع الظواهر اموية البالية  وكثافة حاالت تيشتتتتت 
ستتتبب ع ك األعا تتتف( يتالشتتتدة )أي موتات امياف، وستتتقوم األمطار الكثيو الواستتتع االنتشتتتار لييات قصتتتفة، مبا ع ذل
بشكل   فات وأمراض النباتات حدو  اختالالت شديدة بيعل حدوثغا هي ذا ا، ميكن أن ت دي إىل حدو  حاالت تيش ي

ي وأوائل  2015امراد الصتت راوي ع لال غري أفريقيا وع اليمن ع أواخر عام  أكثر تواتراً وكثافًة، كما حد  ع حاالت تيشتت 
 2016.9عام 
 

، وهي األستتتتتتتتتتتتا  لنمو النباتات، تتدهور وتميقد مبعدالت مرتيعة. ويكون فقدان التربةوع الوقو نيستتتتتتتتتتتته، فإن  
خصتتوبة اليبة مصتت وباً ع معظم األحيان خبستتائر ع كربون اليبة )األرض(، ما جعل تدهور اليبة مصتتدراً النبعاثات ثاين 

لتخزينية بالنستتتبة يه فق  إىل تثبيو اليبة وحتستتتني ووييتغا احلاتزة واأوكستتتيد الكربون. وت دي الزيادات ع كربون اليبة ل
 ، ولكن أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً املزارعني للمرونتتتتتة إ اء تيفر املنتتتتتاا إىل امليتتتتتذيتتتتتات وميتتتتتاه اليبتتتتتة متتتتتا يستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتد على اكتستتتتتتتتتتتتتتتتتتاي

                                                      
  /e.pdf4434i-/a3www.fao.org. 2015منظمة األغذية والزراعة،   4
  /pdf00e2454e/i2454/i014www.fao.org/docrep..2015منظمة األغذية والزراعة،   5
 pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment.. .2014اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املناا،   6
7  , Science, 1980). Climate trends and global crop production since 2011Roberts J. (-Lobell D.B., Schlenker W. and Costa

333(6042), 616-20. 
 /FINAL.pdf7Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-pdf/assessmentwww.ipcc.ch_. .2014اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املناا،   8
 /e.pdf450/en/DL2293www.fao.org/ag/locusts/common/ecg .2016منظمة 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/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.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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 ة مغمة تتمثلكإىل التخييو من  يادة ثاين أوكستتتتتتتيد الكربون اموي. وتيتب على ترميم األراضتتتتتتتي املتدهورة فائدة مشتتتتتتتي 
 ،2030مليون هكتتتتار ميكن ترميمغتتتا حبلول عتتتام  200وهتتتذه اإلمكتتتانيتتتة هتتتائلتتتة  فن و   10ع إمكتتتانيتتتة احتبتتتا  الكربون.

ة ع هذه املستتتاحة من األراضتتتي ميكن ع ول الستتتيناريوهات املختلية أن يلب  وهو ما يعمل أيضتتتاً أن اليبة العضتتتوية املردَّ
 ي اليت هي حالياً متدهورة. وعلى ستتتتتتتبيل املثال، إذا ومضتتتتتتتعو ع االعتبار الستتتتتتتيناريوهاتموارد مالية إضتتتتتتتافية إىل األراضتتتتتتت

طناً من مكافئ ثاين أوكستتتتتتتتتتتتتتيد الكربون ع اهلكتار الواحد ع العام ع ما يتعلق  70.2أطنان و 4.4اليت تت د  عما بني 
 طنتان من مكتافئ ثتاين أوكستتتتتتتتتتتتتتيتد الكربونأ 6.75بتاحتبتا  الكربون ع اليبتة، فتإن هتذا ميكن أن يعمل احتبتا  أكثر من 

 ، ما يمستتتتتتتتتتتتغم ع التخييو من املستتتتتتتتتتتتتوى الراهن من االنبعاثات الراهنة البالغ2030ع اهلكتار الواحد ع العام حبلول عام 
 تييا طن ع العام. 40إىل  36
 

أوكستتتتتتتيد الكربون  ينبقرابة ثلث انبعاثات ثا، مبا ع ذلك ما تتتتتتتيل األعالف، فغي تمستتتتتتتغرم الثروة الحيوانيةأما  
بيد أن الياو تقد ر أنه ميكن حتقيق خيض  11الصتتتتادرة من قطاع الزراعة واحلراتة وغفوا من أشتتتتكال استتتتتخدام األراضتتتتي.

ويعاين قطاع الثروة احليوانية من تاثفات سلبية  12ع املائة عن طريق حتسني إدارة األعالف واحليوانات. 30بنسبة تصل إىل 
البيولوتي.  من حيث اإلنتاتية احليوانية، وغلة ما تتتتتيل األعالف والكل، و تتتتت ة احليوان، والتنورع املنااميتبة على تيفر 

جلو ع بلدان شتتتتتق بافريقيا الواقعة تنوي الصتتتتت راء خستتتتتائر بنستتتتتبة  ع املائة ع أعداد  60-20وعلى ستتتتتبيل املثال، ستتتتتم
إنتاج  ة املاضتتتتتتتتتتتتتتية. وع تنوي أفريقيا، كان من املتوقع اخنياضاحليوانات أثناء فيات امياف الشتتتتتتتتتتتتتتديد ع العقود الثالث

وكان الرتياع درتات احلرارة والخنياض  13.ع املائة ع ول بعض ستتتيناريوهات تيفر املناا 25-10منتجات األلبان بنستتتبة 
تات امياف ناء مو معدل ستتتتتقوم األمطار تاثفات ستتتتتلبية مباشتتتتترة على الناتج، كما أن املستتتتتتويات القياستتتتتية املت ققة أث

ي الفات واألمراض واألوبئة  ميكن أن تكشتتتتتتتتتتو عن حدو  اخنياضتتتتتتتتتتات هامة ع إنتاج الكل. أما  يادة حاالت تيشتتتتتتتتتت 
 .احليوانية فغي نتيجة متملة أخرى من نتائج تيفر املناا

 
 ياء المائيةة األحمصييييييييايد األسييييييييما  الطبيعية وتربي ديداً مضتتتتتتتتتتاعياً الستتتتتتتتتتتدامة تنمية  ويشتتتتتتتتتتكل تيفر املناا 

ع البيئات الب رية وبيئات املياه العذبة نظراً إىل أنه يياقم القضتتتتتتتتتايا اليت يواتغغا هذا القطاع باليعل مثل الصتتتتتتتتتيد امليرم، 
على املنتجات  على إمكانية احلصتتتتتتتتتتتول ملياً  والتلو  واألمراض، فضتتتتتتتتتتتالً عن التباين الطبيعي داخل النظم املائية، مبا يم ث ر

 يتتة ومنتجتتات الصتتتتتتتتتتتتتتيتتد املتَّجر  تتا عتتامليتتاً. وحتتتد  هتتذه التتتاثفات نتيجتتًة لالحيار اموي التتتدرجي ومتتا يرتب  بتتهاليتتذائ
فالظواهر اموية البالية الشتتتتدة مثل أمواج أعماق اايطات، وخا تتتتة درتات  14من تييفات فيزيائية وكيميائية للبيئة املائية.

 ثر على قتتتتدرة النظم اإليكولوتيتتتتة مثتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتعتتتتاي املرتتتتتانيتتتتة واملتتتتانيروفاألعتتتتا تتتتتتتتتتتتتتف، ميكن أن ت  احلرارة املرتيعتتتتة و 
وامتصتتتتتتتتاص  على إتاحة اخلدمات ذات األوية احلاىلة لوستتتتتتتتائل كستتتتتتتتب العيش وتوفف األمن اليذائي. كما أن تيفر املناا

ات حرارة املياه، و يادة درت الكربون ع النظم املائية ادثان وستيوا تالن إحدا  تييفات ع النظم املائية عن طريق ارتياع
تكوين طبقات حرارية، وإحدا  تييفات ع امللوحة ومتويات املياه العذبة، وإحدا  تييفات ع ترك زات األوكستتتتتتتتتتتتتتجني، 

                                                      
 pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment.  2014اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املناا،   10
 /e.pdf3437e/i3437/i018http://www.fao.org/docrep. .2013ة املوضوعية ع املنظمة ومنظمة األغذية والزراعة، قاعدة البيانات اإلحصائي  11
 /e.pdf3437/i3http://www.fao.org. .2013منظمة األغذية والزراعة،  12
 PartB_FINAL.pdf-5/images/uploads/WGIIAR5.gov/AR2wg-http://ipcc. .2014اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املناا،   13
 ALL_FINAL.pdf5AR1.org/images/report/WG2013www.climatechange_. .2013اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املناا،   14

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/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
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 أحتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتينتتتتتتاريوهتتتتتتات حتتتتتتدو  اخنيتتتتتتاض ع قيمتتتتتتة األىلتتتتتتا  التتتتتتداخليتتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة وحتميض اايطتتتتتتات. ويتوقَّع
، وفقدان 2000باملقارنة مع قيم عام  2050مليون دوالر أمريكي حبلول عام  311ع املائة وخستتتتتتتتتائر ستتتتتتتتتنوية  موعغا  21

وعلى وته  15بلداً من بلدان غري أفريقيا. 14ع املائة ع  50قدر كبف من الووائو املرتبطة مبصتتتتتتتتتتتتتتايد األىلا  يبلغ قرابة 
 ع األىلتتتتتتتا  الترئتيستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتةأن خيتيت ض كتمتيتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد متن أنتوا  اإلمجتتتتتتتال، فتتتتتتتإن ارتتيتتتتتتتاع درتتتتتتتتات احلترارة يتمتتوقتَّع

غا ات االحتبا  احلراري ع قطاع  وقد رمبطو االحتماالت األولية الخنياض 2050.16ع املائة حبلول عام  40بنستتتتتتتتتتتتتتبة 
 مصايد األىلا  وتربية األحياء املائية خبيض استخدام الوقود والطاقة من خالل إتراءات مباشرة أو غف مباشرة.

 
ا بتتته م دينتتتاميتتتة بطبيعتغتتتا، فتتتإن ستتتتتتتتتتتتتترعتتتة تيفر املنتتتاا غيييابييياتالنظم اإليكولوجيييية للورغم أن    ن ااتمتتتلاملتنبتتتَّ

 ديداً  يفر املناا. ويشتتتتتتتتتتتتتتكل تأن تتجاو  القدرة الطبيعية لكثف من النظم اإليكولوتية واألنواع ع اليابات على التكيرو
املنتجات جتمع ككل عن طريق خيض اإلمداد بمباشراً للنظم اإليكولوتية لليابات وللشعوي املعتمدة على اليابات وللم

ل ع اخنيتتاض إنتتتاتيتتة تتمثتت وخبتتدمتتات النظم اإليكولوتيتتة لليتتابتتات. وتوتتتد أدلتتة على التتتاثفات امليتبتتة على تيفر املنتتاا
ي ا  الفات واألمراض، و يادة حدو  احلرائق امامة أو  يادة شتتتتتتتتتتتتتتد اليابات، واملوت التدرجي لليابات، و يادة تيشتتتتتتتتتتتتتت 

البيولوتي ع اليابات ع أماكن شتتتتتتتتق ع العامل. وإن تردي اليابات واخنياض املتا  من منتجات اليابات،  وفقدان التنورع
وضتتتتتتتتتتتتتتعو خدمات النظم اإليكولوتية لليابات مثل تنظيم إمدادات املياه والتآكل، هي أمور ت ثر على رفاه ا تمعات 

 ر على إمتتدادات امليتتاه وإنتتتاج األغتتذيتتة ع منتتاطق املصتتتتتتتتتتتتتتتب. ولتتتاثفات تيفر املنتتااااليتتة املعتمتتدة على اليتتابتتات كمتتا ت ث
على اليابات وقعغا على األمن اليذائي عن طريق خيض كل من مقدار األغذية املستتتتمدة من اليابات، والعمالة والدخل 

 ابف التكيروج األغذية. ولذلك فإن تداملرتبطني باليابات، واالستتتتتتتتتتتتدامة البيئية، واملتا  من خشتتتتتتتتتتتب الوقود املطلوي إلنتا 
ع قطاع اليابات ذات أوية حاىلة لت قيق األمن اليذائي وكذلك للتخييو من اليقر. فاليابات، بو تتتتيغا اا ن وبواليع 
ي د  ومصتتتتتادر كبفة للكربون، تتستتتتتم باوية حاىلة بالنستتتتتبة إىل حتقيق التوا ن العاملي ع الكربون. وتمستتتتتغرم إ الة اليابات وتر 

ع املائة من انبعاثات غا ات االحتبا  احلراري على نطاق العامل. ومن الناحية األخرى،  11-10اليابات مبا يقدَّر بنستتتبة 
ي هوإعادة تاهيل اليابات وتنمية الزراعة احلراتية فإن الت ريج )إنشتتتتتاء اليابات( وإعادة الت ريج )إعادة إنشتتتتتاء اليابات( 

. وستتيلزم يروميكن أن تتيجم فوائد من حيث التك ة من حيث التخييو من  ثار تيفر املنااعلى إمكانات كبف أمور تنطوي 
 والنظر وع اليابات حتقيق االستتتتتتتتتتتتتتتخدام األمثل ليوائد التخييو من التاثفات والتكير  ع اإلتراءات املتعلقة بتيفر املناا

 ع هذه اخليارات ع ضوء أهداف إدارة اليابات.
 

 ملتجددةا موارد المياه السيييييييييييطحية والمياه الجوفيةإىل حد كبف إىل خيض  توقع أن ي دي تيفر املنااومن امل 
مع اشتتتتتتتتداد ذلك بصتتتتتتتورة خا تتتتتتتة ع معظم املناطق شتتتتتتتبه املدارية امافة. فمقابل كل  يادة مبقدار درتة واحدة ع درتة 

 ة من ستتتتتتتتتتتتتتكتتتان العتتتامل الخنيتتتاض ع موارد امليتتتاه املتجتتتددةع املتتتائتتت 7تعر ض قرابتتتة  احلرارة الستتتتتتتتتتتتتتط يتتتة العتتتامليتتتة، يمتوقَّع
ع املائة تقريباً من الكميات املستتتت وبة من املياه العاملية.  70ويبلغ نصتتتتيب الزراعة حالياً  17ع املائة على األقل. 20نستتتتبته 

التعتتامتتل مع حتتاالت  إذا مل جر، يكون من ااتمتتل أن تواتتته منتتاطق كثفة نتتدرة كبفة ع امليتتاه. و ومع تتتاثفات تيفر املنتتاا
                                                      

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. 

report/ar5/wg2/WGIIAR5-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment- .2013ا، اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املنا   16

Chap7_FINAL.pdf 
 FINAL.pdf3Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment_. 2014اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتيف املناا،   17

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf
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العجز ع املياه على حنو مالئم وع الوقو املناستتب، فإهنا ستتتستتير عن  يادة املنافستتة بني مستتتعمرلي املياه، األمر الذي قد 
د اإلنتتتتتاج الزراعي ويم ث ر  على األمن اليتتتتذائي والتتتتدختتتتل ووستتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتل كستتتتتتتتتتتتتتتتتب العيش. كمتتتتا أن إتراء تعتتتتديالت يقيتتتت 

 مع نقص املياه املتاحة هو أمر حاسم األوية لضمان حتقيق األمن اليذائي ع املستقبل. لكي يتكيروع القطاع الزراعي 
 

ع املائة من غا ات  30ع املائة من الطاقة وينبعث منغا حنو  70أكثر من  ما بعد الحصييييييادوتستتتتتتتتغلك مراحل  
تخدامات استتتتتتتتتت عاد اليا ات املنبعثة من تيفر االحتبا  احلراري الصتتتتتتتتتتادرة عن  موع ستتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتل األغذية الزراعية )باستتتتتتتتتتتب

  19ويمسغم أيضاً الياقد واملغدر من األغذية إسغاماً يمعتد به ع انبعاثات غا ات االحتبا  احلراري. 18األراضي(.
 

وميكن ختييض هذه االنبعاثات بت ستتتني الكياءة ع الطاقة على طول ستتتلستتتلة األغذية الزراعية وكذلك بنشتتتر نظم  
تجددة لكي حتل مل أنواع الوقود األحيوري وبتوفف إمكانية احلصتتتتتول على الطاقة احلديثة وال ستتتتتيما ع أنشتتتتتطة ما الطاقة امل

 تيستتتتف  يادة إىل بعد احلصتتتتاد أو ما بعد  تتتتيد األىلا . إذ ت دي  يادة إمكانية احلصتتتتول على الطاقة والتكنولوتيات احلديثة
 ومن مث خيض كثافة االنبعاثات للوحدة الواحدة من اليذاء املنت ج.اإلنتاتية الزراعية )ع املزارع وخارتغا( 

 
مغود الراهنة للماليني من النا ، إذ أنه يقو ض ا التغذيةتاثفاً مباشتتتتتتتتتتتتتتراً على األمن اليذائي و تيفر املناا ويم ث ر 

در  أشتتتتتد أثر له على أفقر اليقراء، وخصتتتتتو تتتتت الرامية إىل التصتتتتتد ي نظ ر إىل تيفر اً النستتتتتاء واألطيال. ويم لنقص التيذية وام
مليون طيل إضتتتتتاع  24على أنه اعامرل مضتتتتتاعرو خلطر حدو  اموعا الذي تشتتتتتف بشتتتتتانه بعض التنب ات إىل أن  املناا

  20نصيغم تقريباً ع أفريقيا تنوي الص راء الكلى. - 2050سيكونون مصابني بسوء التيذية حبلول عام 
  

                                                      
 /pdf00e2454e/i2454/i014www.fao.org/docrep. .2011منظمة األغذية والزراعة،   18
 bb144e.pdf-http://www.fao.org/3/a .2015منظمة األغذية والزراعة،   19
impact-change-http://www.ifpri.org/publication/climate- .. تقرير سياسات األغذية2009املعغد الدويل لب و  سياسات األغذية،   20

.adaptation-costs-and-agriculture 

http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
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 الزخم السياسي
 

ية املستتتتتتدامة. والتنم نقطة حتول ع عملية  تتتتتنع القرار على الصتتتتتعيد الدويل بشتتتتتان تيفر املناا 2015عام شتتتتتغد  
 وأهداف التنمية املستتتتتتتتتتتدامة الستتتتتتتتتتبعة عشتتتتتتتتتتر وبااللتزام  ا، 2030فا تمع الدويل، بإطالقه خطة التنمية املستتتتتتتتتتتدامة لعام 

، اعتممدت خطة 2015وأكثر إنصتتتتتافاً واستتتتتتدامًة. وع يوليو يفو   إىل عامل خاٍل من اموع قد حدد مستتتتتاراً ستتتتتريعاً يميضتتتتتي
عمل أديه أبابا ع امل يفر الدويل الثالث لتمويل التنمية واليت حددت بشتتكل إمجايل وستتائل التنييذ املالية وغف املالية على 

، 2015 ديستتتمل  كانون األول وأهداف التنمية املستتتتدامة. وع 2030الستتتواء من أتل حتقيق خطة التنمية املستتتتدامة لعام 
مم يَّز من تتتانتتب 

 ،دولتتة من التتدول األطراف ع اتيتتاقيتتة األمم املت تتدة بشتتتتتتتتتتتتتتتان تيفر املنتتاا 195اعتممتتد اتيتتاق بتتاريه امل
 . لتيفر املناا وهو ما يعز  هذا االلتزام بالتنمية املستدامة ع ما يتعلق بإتراءات التصد ي

 
ألولوية األستتتتتتاستتتتتتية ابا ورة احلادية والعشتتتتتترين مل يفر الدول األطراف ع اتياقية تيفر املنااالداتياق وأقر ت ديباتة  

بالثار الضتتتارة  ثرراً بار اً تاوته قابلية تاثر نظم اإلنتاج اليذائي ع أاملتمثلة ع ضتتتمان األمن اليذائي والقضتتتاء على اموع، و 
 ستتتتتتتتتتتتتتتخدمة املتمثل ع ااألمن اليذائيا، عمد اتياق باريه إىل تقوية اللية املا. فباعتماد امليغوم األكثر لوالً لتيفر املناا

 .بيعل تيفر املناا اعدم تعرض إنتاج األغذية للخطرع االتياقية اإلطارية نيسغا واليت تشف فق  إىل احلاتة إىل ضمان ا
 

عن االلتزام الوطمل ع اياه تنييذ اتياق  هي تعبف 21واملساوات ااددة وطنياً ع عمليات التخييو من التاثفات 
ع  94، أدرتو نسبة 2016مار    ذار  31اليت قدمو مساوات مددة وطنياً حق  188باريه. فمن بني البلدان التتتتتتتتتتتتت 

املائة من مجيع البلدان ع مستتتتتتتتتتتتتتاوا ا املتعلقة بالتخييو من التاثفات و أو التكيرو الزراعة باعتبارها أحد القطاعات 
فقطاع الزراعة واستخدام األراضي وتييف استخدام األراضي واحلراتة هو من بني أكثر القطاعات املشار إليغا ع  22.املعنية

مساوات البلدان املتعلقة بالتخييو من التاثفات )كاهداف فرعية و أو كإتراءات(. ويمشار إىل هذا القطاع ع ما نسبته 
ع املائة من  94، وهكذا فإن ترتيبه هو الثاين فق  بعد قطاع الطاقة. كما أن ‘ددة وطنياً املستتتتتتتتتتاوات اا’ع املائة من  77

 95، تشف نسبة 130. ومن بني هذه البلدان التتتتتتتتتتتتتبلداً( قد أدرتو ع مساوا ا فرعاً يتعلق بالتكيرو 130البلدان النامية )
 ع املتتتتتتتائتتتتتتتة إىل التتتتيتتتتتتتابتتتتتتتات 83 ع املتتتتتتتائتتتتتتتة إىل ااتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتل والتتتتثتتتتروة احلتتتتيتتتتوانتتتتيتتتتتتتة، بتتتتيتتتتنتتتتمتتتتتتتا تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتف نستتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة

ع املائة من أقل البلدان ئواً،  40بلداً، مبا فيغا  31ع املائة تشتتتتتف إىل مصتتتتتايد األىلا  وتربية األحياء املائية. ويشتتتتتف  46و
لقة بتيفر عإشارة مددة ع مساوا ا ااددة وطنياً إىل الزراعة الذكية مناخياً. وباختصار، فإن الدعم الدويل لإلتراءات املت

 ع قطاع الزراعة هو دعم واضجم. املناا
 

ر ع وقو من األوقات أكثر برو اً منه اليوم ع تدول األعمال العاملي. بيد أنه بالنظر إىل تاث   ومل يكن تيفر املناا 
 الو  ستتتتب العيش، ماووستتتتائل كودوره احليوي ع ما يتعلق باألمن اليذائي  نظم األغذية والزراعة تاثراً شتتتتديداً بتيفر املناا

القطاعات الزراعية تيتقر إىل االهتمام الرفيع املستتتتتوى  ا املطلوي للو تتتتول إىل إمكانا ا الكاملة ع حتقيق األمن اليذائي 
 انتتتب ذلتتتك،. وإىل تتتتع وتتتل تيفر املنتتتاا والقضتتتتتتتتتتتتتتتتاء على اليقر واحليتتتاي على قتتتدرة النظم اإليكولوتيتتتة على التكيرو

قد رم تتتتتتتتتتتتتتد ع املقام األول لقطاعات أخرى، مبا تمرتم إىل فقدان  األكل من األموال املتاحة ليرض تيفر املناافإن امزء 
ه إىل الزراعتتتة واملوارد اإليكولوتيتتتة ستتتتتتتتتتتتتتوى 2014االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتارات املوتَّغتتتة إىل الزراعتتتة. فيي عتتتام   ع املتتتائتتتة 8، مل يوتتتتَّ

                                                      
 Pages/submissions.aspx20.unfccc.int/submissions/indc/Submission%4www.بوابة املساوات املعتزمة ااددة وطنياً    21
)قطاعات  Contributions: Summary The agriculture sectors in the Intended Nationally Determined الياو، منشور سيصدر قريباً.  22

 الزراعة ع املساوات ااددة وطنياً  ملخص(.

file://///hqfile1/CSCM/GICM_Ar/DOCS/2016/Meeting/COAG/www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
file://///hqfile1/CSCM/GICM_Ar/DOCS/2016/Meeting/COAG/www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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الذي قدمته مصتتتتتتتتتتتتتتارف التنمية اإلقليمية ع االستتتتتتتتتتتتتتتثمارات املتعلقة  مليار دوالر أمريكي( 28.345من  موع اإلنياق )
فينبيي  يادة إبرا  ملو القطاعات الزراعية ع مناقشات السياسات املتعلقة بتيفر  23وختييو  ثاره. مع تيفر املناا بالتكيرو
 وكذلك ضمان تعبئة املوارد املناسبة. املناا
 

 في منظمة األغذية والزراعة  العمل المتعلق بتغيُّر المناخ
 

قد حمددت و ئواً هائاًل منذ بدايات هذا املوضتتتتتوع ع بانينات القرن العشتتتتترين.  ئا اهتمام الياو مبلو تيفر املناا 
، 24(2010على أستتتتتتتتتتتتتتا  قطاعات  اليابات ) برامج العمل أو االستتتتتتتتتتتتتتياتيجيات القطاعية اليت تتناول مناوف تيفر املناا

، أطلقو الياو ميغوم 2010وع عام . 27(2013، والثروة احليوانية )26(2012، ومصتتتتتتتتتتتتايد األىلا  )25(2011ل )وااا تتتتتتتتتتتتي
الزراعة الذكية مناخياً وهي نت ْغج مصتتتمَّم للمستتتاعدة على  يئة األوضتتتاع التقنية والستتتياستتتاتية واالستتتتثمارية لت قيق التنمية 

وكانو سياسة الزراعة الذكية مناخياً موضوعة أيضاً  28. ول تيفر املنااالزراعية املستدامة من أتل حتقيق األمن اليذائي ع
، قدمو الياو إطاراً 2011ملعامة نقص االهتمام املوىل  للقطاعات الزراعية ع تدول األعمال املناخي الدويل. وع عام 

 ة والزراعتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان التكيرواللنتتتتتتامج اإلطتتتتتتاري ملنظمتتتتتتة األغتتتتتتذيتتتتتتوهو   مع تيفر املنتتتتتتاا أوستتتتتتتتتتتتتتع نطتتتتتتاقتتتتتتًا للتكيرو
كاحد املواضتتتتتتتتتيع   ، بر  موضتتتتتتتتتوع تيفر املناا2012ع عام  20وع أعقاي م يفر ريو +  29(.Adapt-FAO) مع تيفر املناا

 .2015األربعة عشر اليت تشكل إطاراً ملشاركة الياو ع املياوضات املتعلقة خبطة األمم املت دة للتنمية ملا بعد عام 
 

مشتتتتتتتروع وبرنامج  301، كان يوتد لدى الياو حافظة مشتتتتتتتاريع تضتتتتتتتم 2014وعام  2009وع اليية ما بني عام  
، وضتتتتعو 2014والتخييو من  ثاره. وع عام  مع تيفر املناا تستتتتعى  تتتتراحًة، حبستتتتب أهدافغا، إىل دعم تدابف التكيرو

اتعل الزراعة واليابات ومصتتايد من أتل  2دف االستتياتيجي تدعم  اهل ارؤية مشتتيكة الستتتدامة األغذية والزراعةا،الياو 
 واعتملت الزراعتتة التتذكيتتة منتتاخيتتاً إحتتدى  تتاالت تعبئتتة املوارد ع املنظمتتة وعتتددهتتا 30.األىلتتا  أكثر إنتتتاتيتتة واستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتةا

  ااًل ع إطار األهداف االسياتيجية للمنظمة. 11
 

وضتتتتتتتوع مشتتتتتتتي  بني القطاعات ع اإلطار االستتتتتتتياتيجي للياو. كم  ، اعتممد موضتتتتتتتوع تيفر املناا2015وع عام  
وستتتتتتتتتوف تركز استتتتتتتتتياتيجية تيف املناا عمل املنظمة ع  ال تيف املناا على أهدافغا االستتتتتتتتتياتيجية، مع كيالة االتستتتتتتتتتاق 

 سياتيجيني.الواالمتثال أيضاً ملعايف املنظمة وتوتيغا ا وأفضل املمارسات لديغا فضاًل عن تلك اخلا ة بشركائغا ا
 
 

                                                      
23  Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance:  2014

.pdf061615-report-joint-2014-finance-climate-dam/Worldbank/document/Climate/mdbwww.worldbank.org/content/ 
 .2010منظمة األغذية والزراعة،   24

http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htmhttp:/www.fao.
383e/i3383e00.htmorg/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3 

 /e.pdf2242i-/a3http://www.fao.org .2011منظمة األغذية والزراعة،   25
  .2012منظمة األغذية والزراعة،   26

.pdf2011/climate_change_2011ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_climate/ 
 /e.pdf3437/i3www.fao.org .2014منظمة األغذية والزراعة،   27
 agriculture/ar/-smart-http://www.fao.org/climate .2010منظمة األغذية والزراعة،   28
 pdf64307de3944dca7e93086b225bd7ecd03-27594rg/climatechange/www.fao.o. .2011منظمة األغذية والزراعة،   29
 /www.fao.org/sustainability/en .2014منظمة األغذية والزراعة،   30

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb-climate-finance-2014-joint-report-061615.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htmhttp:/www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htm
http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htmhttp:/www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i2242e.pdf
ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_climate/2011/climate_change_2011.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar/
http://www.fao.org/climatechange/27594-03ecd7bd225b93086e7dca3944de64307.pdf
http://www.fao.org/sustainability/en/
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 الفاو ونهجها الخاص بتغيُّر المناخرؤية   -جيم  
 

 الرؤية
 

تتمثل رؤية الياو ع إجاد عامل خاٍل من اموع وستتتوء التيذية وتمستتتغرم فيه األغذية والزراعة ع حتستتتني مستتتتويات  
 اً. املعيشة للجميع، وال سيما أفقر اليئات، بطريقة مستدامة اقتصادياً واتتماعياً وبيئي

 
وع هذا الستتتتياق، تنشتتتتد الياو عاملاً تتستتتتم فيه نظم األغذية والزراعة هي ووستتتتائل كستتتتب العيش املعتمدة عليغا  

رات التخييو من التتتاثفات. وخيتتا عن طريق تتتدابف التكيرو مع التتتاثفات امليتبتتة على تيفر املنتتاا بتتالقتتدرة على التكيرو
 ( اليويج إليالء االعتبتتار الكتتاع للمن اليتتذائي وألدوار القطتتاعتتات الزراعيتتة1وستتتتتتتتتتتتتتوف تستتتتتتتتتتتتتتعى املنظمتتة إىل متتا يلي  )

( ومستتتاعدة البلدان على الت و ل حنو نظم األغذية والزراعة ووستتتائل كستتتب العيش 2ع الستتتياستتتة العاملية املتعلقة باملناا  )
ة الرامية إىل إبقاء االحيار واليت تمسغرم ع امغود العاملي أفضل وأكثر اتساماً باملرونة إ اء تاثفات تيفر املناا املتسمة بتكيرو

 درتة مئوية. 2إىل  1.5ع حدود 
 

 النَيْهج
 

بكامل ستتتلستتتلة أعمال الياو بشتتتان اموع وستتتوء التيذية، واالستتتتدامة، واليقر، ونظم  يرتب  موضتتتوع تيفر املناا 
أي  –لزراعية واملوارد الطبيعية. وتستتتخدم الياو مغامغا األستتاستتية ع مجيع القطاعات ا األغذية والزراعة، واكتستتاي املرونة

متا يتعلق بوضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتد واملعتايف، والبيتانتات واملعلومتات، واحلوار املتعلق بتالستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات، وتطوير القتدرات، واملعرفتة 
ما التعاون املناخية. أ ع تغودها الرامية إىل مواتغة الت ديات –والتكنولوتيات، والشتتراكات، ونشتتام الدعوة واالتصتتال 

مع الشركاء، الذي يشمل األعضاء والشركاء اإلئائيني وم سسات التمويل وامل سسات الب ثية واألكادميية والقطاع اخلاص 
 وا تمع املدين، فسيجري  يادة فعاليته من أتل تنييذ هذه االسياتيجية.

 
ليمية والعاملية، ْغج مدفوع قطرياً، ويتسم بالتياعل مع اخلمط   اإلقهو نت   والنت ْغج الذي تتبعه الياو بشان تيفر املناا

ويرب  بني األمطر الزمنية القصتتتتتتتتتفة األتل واألمطر الزمنية الطويلة األتل، ويتصتتتتتتتتتو بالذكاء مناخياً، ويعمل عل القطاعات 
ى حتستتتتني ستتتتتدامتني، ويعمل علو موعات امغات  تتتتاحبة املصتتتتل ة. وهو يلتزم مببادئ الياو بشتتتتان األغذية والزراعة امل

 التوقعات املناخية للسياسات االتتماعية والبيئية احلالية للياو.
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 نَيْهج مدفوع ُقطرياا 
 

 ستتتتتتتتتتتتتتيكون نت ْغج اليتتاو متمشتتتتتتتتتتتتتتيتتًا مع مبتتادئ فعتتاليتتة التنميتتة القتتائمتتة على الستتتتتتتتتتتتتتيطرة القمطريتتة والقيتتادة وااللتزام 
 واملساءلة املتبادلة.

 
 والتخييو فر املنتاامع تي تعزيز قتدرا تا امل ستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتيتة والتقنيتة ع متا يتعلق بتالتكيرووتتدعم اليتاو البلتدان ع  

ن تعكه وتشتتتتتتتتمل أ من  ثاره ع القطاعات الزراعية. وي لزم ع الستتتتتتتتياستتتتتتتتات واالستتتتتتتتياتيجيات الوطنية بشتتتتتتتتان تيفر املناا
 اتتتةذيتتة والزراعتتة، والعكه  تتتتتتتتتتتتتت يجم أي احلتتوإمكتتانتتات التخييو من التتتاثفات املتعلقتتة بنظم األغتت احتيتتاتتتات التكيرو

 ع احلسبان عند القيام بالتخطي  ع  االت الزراعة واليابات ومصايد األىلا . إىل أخذ توقعات تيفر املناا
 

وستتتتتتتتتيكون تنييذ الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات واالستتتتتتتتتياتيجيات اليذائية والزراعية واملناخية احلرتة مدعوماً بتوتيغات وبيانات  
مله ن عليغا واخللات ا رَّبة لدى البلدان األعضاء. وستقوم الياو وأدوات وتكنولوتي

ات باالستناد إىل أفضل املمارسات امل
ن فرص يفويل األنشطة وع االستيادة م ع عمليات اإلدارة اإلقليمية والدولية بشان تيفر املناا أيضاً بدعم املشاركة القمطرية

 املناخية.
 

ررة اليت ، سيمسيش د ع عمل الياو ع  ال تيف املناا باملساوات ااددة وطنياً املقالقمطرية وع سياق أمطر الل ة 
د د 31وضعتغا البلدان بانيسغا، على أعلى مستوى سياسي دكن أهداف واسياتيجيات االستجابة لآلثار النامجة  واليت حتم

د فيغا بالستتتتتتتتياستتتتتتتتات واالستتتتتتتتياتيجيات الوطنية املتوللتصتتتتتتتتد ي ألستتتتتتتتباي هذا التيف  كما ستتتتتتتتيم  عن تيفر املناا  بعةستتتتتتتتيشتتتتتتتت 
 ع القطاعات الزراعية.

 
م والتخييو من التاثفات إىل أقصتتتتتى حد دكن، مع القيا وستتتتتتجري موا تتتتتلة عمليات  يادة اإلنتاتية والتكيرو 

لستتتتياستتتتات االت، ستتتتتكون ا(. وع بعض احلانت ْغج ذكي مناخياً ابتدخالت تتعلق بستتتتياقات مددة )انظر القستتتتم املعنون 
 واإلتراءات، مثل تعبئة تغود شبكات األمان االتتماعي، مطلوبة على سبيل االعياف بان التاثفات السلبية لتيفر املناا

 على ا تمعات االية ووسائل كسب العيش قد ال ميكن معامتغا.
 

لبلدان أضتتتتعو هذه البلدان مبا ع ذلك أقل ا وينصتتتتب اليكيز الرئيستتتتي للياو على دعم البلدان النامية، وخا تتتتة 
ئواً والدول امزرية الصتتتتتيفة النامية. ومع ذلك، فإن عمل الياو ع  ال وضتتتتتع القواعد ونشتتتتتام الدعوة مغم أيضتتتتتاً للدول 

 املتقدمة، مثاًل خبصوص اليرص املتاحة للتخييو أو خبصوص سلو  املستغلرك.
  

                                                      
 /php9433http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items..سجل املساوات ااددة وطنياً    31

http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php
http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php
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 نَيْهج إقليمي
 

لى الصتتتتتتتعيد اإلقليمي يمضتتتتتتتطلع  ا ع ستتتتتتتياق األولويات اإلقليمية وتدول األعمال العاملي اإلتراءات املتخذة ع 
بشان املناا والتنمية املستدامة. فكثف من القضايا اليت ت ثر على نظم األغذية والزراعة هي بطبيعتغا قضايا عابرة لل دود. 

راض واألحدا  مثل مدى توافر املياه، ومستتتائل الفات واألم ناانيستتته، والقضتتتايا املتاثرة بتيفر امل وهذه تشتتتمل تيفر املناا
مثل  -عية والعوامل االتتما -مثل األوضتتتتتتتتاع الزراعية اإليكولوتية -اموية البالية الشتتتتتتتتدة. كما أن معامة العوامل البيئية 

إلقليمي وتيستتتتتف يم التعاون اتستتتتتتتييد من اتباع منظور إقليمي. وستتتتتتتكث و الياو تغودها الرامية إىل تدع -النظام اليذائي 
تبادل اخللات والدرو  املستتتتتتتيادة فضتتتتتتالً عن تيستتتتتتف إمكانية الو تتتتتتول إىل املوارد والقدرات التقنية، مققًة بذلك وفورات 

 حجم عن طريق القيام بانشطة إقليمية.
 

 نَيْهج عالمي
 

عن حتقيق األمن اليذائي والتيذية و هو قضتتتتتتتتتتتتتتية عاملية تتطلب استتتتتتتتتتتتتتتجابة عاملية. وتدافع الياو عن  تيفر املناا 
االستتتتتدامة البيئية واالتتماعية واالقتصتتتتادية للمزارعني والرعاة و تتتتيادي األىلا  والعاملني ع اليابات وغفهم من ستتتتكان 

، ملنااااملناطق الرييية على الصتتعيد العاملي. وع إطار النقا  الدويل الواستتع النطاق واملتنوع واملتعدد القطاعات بشتتان تيفر 
ستتتتكث و الياو أعماهلا ع إطار منظومة األمم املت دة ولدى م ستتتستتتات التمويل املتعددة األطراف ومع الشتتتركاء اإلئائيني 
والشتتتتتتتتتتركاء ع القطاع اخلاص وقطاع ا تمع املدين بيية ضتتتتتتتتتتمان إبرا  نظم األغذية والزارعة باعتبارها أولوية عاملية ع إطار 

 املناا.تدول األعمال املتعلق ب
 

 نَيْهج قصير األجل وطويل األجل
 

 احلتتتتد من اتتتتاطر الكوار  أكثر فعتتتتاليتتتتة من حيتتتتث التكتتتتاليو من االستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتابتتتتة الالحقتتتتة لوقوع الكتتتتارثتتتتة. 
للستتتتتتباي امذرية للمخاطر و يادة قدرة وستتتتتتائل كستتتتتتب العيش والنظم اليذائية على اكتستتتتتتاي املرونة  كما أن التصتتتتتتد ي

خذ اثفات امليتبة على الكوار  الطبيعية والكوار  البشتترية املنشتتا ميكن أيضتتاً أن يستتم ا باألإ اءها بيية التخييو من الت
مال الياو بشتتتتتتتتان تيفر . ولذلك تشتتتتتتتتتمل أعتعود باليائدة على تغود التخييو من  ثار تيفر املناا بتدابف فعالة للتكيرو

ية مة ع احلد من ااطر الكوار  واالستتتتجابة الطارئة للخطار احلالعلى تقدمي الدعم واالستتتتيادة من الدرو  املتعلَّ  املناا
 وختييو  ثاره. مع تيفر املناا وتقدمي الدعم إىل امغود الطويلة األتل الرامية إىل التكيرو

 
 نَيْهج ذكي مناخياا 

 
ارية الال مة تية واالستتتتتتثمونت ْغج الزراعة الذكية مناخياً مصتتتتتمَّم للمستتتتتاعدة على  يئة األوضتتتتتاع التقنية والستتتتتياستتتتتا 

 ذكية مناخياً . وتستتتتتتتتتتتتتعى التدخالت اللت قيق التنمية الزراعية املستتتتتتتتتتتتتتدامة من أتل بلو  األمن اليذائي ع ول تيفر املناا
إىل حتقيق التتتآ ر ع متتا بني األهتتداف الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة الثالثتتة، أال وهي  )أ(  يتتادة اإلنتتتاتيتتة الزراعيتتة والتتدختتل الزراعي  يتتادة 

واكتستتتتاي املرونة إ اء  ثاره  )ج( وخيض و أو إ الة انبعاثات غا ات االحتبا   مع تيفر املناا   )ي( والتكيرومستتتتتدامة
 احلراري، وذلك حيثما كان دكناً. والزراعة الذكية مناخياً ليستتتتتتتتتتتتتتو  موعة من املمارستتتتتتتتتتتتتتات اليت ميكن تطبيقغا عاملياً 
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 واالعتبارات ملستتتتتتتتتتتتتتاعدة املشتتتتتتتتتتتتتتتيلني ع هذا ا ال و تتتتتتتتتتتتتتناع القرارات بل هي بداًل من ذلك تتيجم  موعة من اخليارات
 على حتديد احللول املناسبة للسياق املعمل اليت تزيد من اليوائد إىل أقصى حد عل مجيع هذه األهداف الثالثة.

 
 اً وتبعاً لستتتتتتتياق وحجم التدخالت، قد يكون من الضتتتتتتتروري إتراء مقايضتتتتتتتات بني أهداف الزراعة الذكية مناخي 

 هذه وإدارة هذه املقايضتتتتتتتتتتتات بشتتتتتتتتتتتكل  تتتتتتتتتتتريجم. وتتناول التدخالت الذكية مناخياً أيضتتتتتتتتتتتاً احلواتز اليت تعيض التكيرو
عن طريق النظر ع نوع البيئة التمكينية اليت تدعم جنا  التدخ ل. وعلى ستتتتتتتتبيل املثال، ميكن لل وافز املصتتتتتتتتمَّمة تصتتتتتتتتميماً 

اليت تتوخاها امغات املتعددة  تتتتتتتاحبة املصتتتتتتتل ة لكي تعمل معاً ع اياه  تيداً أن تستتتتتتتاعد على دمج األهداف املختلية
حتقيق األهداف املييدة للجميع. ويمع احللول الذكية مناخياً بني خيارات استتتياتيجية وستتتياستتتاتية واستتتتثمارية وم ستتتستتتية 

 وتقنية بيية حتقيق أفضل النتائج املمكنة ع ول سياق معني.
 

 تعدد أصحاب المصلحةنَيْهج متعدد القطاعات وم
 

التدخالت  تروج الياو للنت ْغج املتكامل للمستتاحة الطبيعية ولنت ْغج ستتالستتل القيمة وتدعم هذين النغجني، فتم د د 
ع االعتبار املعوقات  وبالتخييو من  ثاره بينما تاخذ مع تيفر املناا املثلى اليت تتصتتتتتتتتتتتتتتدى للت ديات املتعلقة بالتكيرو

عية واالقتصتتتتتتادية والبيئية املطروحة داخل هذه املستتتتتتاحة وعن طريق ستتتتتتالستتتتتتل قيمة باكملغا. وع الوقو واليرص االتتما
 نيستتتتتتتتتتتتتته، تعمل الياو على امتداد القطاعات الزراعية وقطاعات املوارد الطبيعية وترو ج للنترغمج الشتتتتتتتتتتتتتتاملة لقطاعات عديدة

ى النظم األخرى. كل منغا عل  جم فر تتتتتتتتتاً اتلية وقد يم ث رعلى أستتتتتتتتتا  أن نظم األغذية والزراعة تواته معوقات اتلية وتتي
والتخييو  والتياعل مع القطاعات األخرى، مثل الطاقة والصتتتتتت ة والنقل، ميكن أن يضتتتتتتيو القيمة إىل إتراءات التكيرو
اعني العام طمن التاثفات ع مجيع القطاعات. وهذا يتطلب العمل مع امغات املختلية املتعددة  تتتتاحبة املصتتتتل ة من الق

 واخلاص وا تمع املدين وذلك على الصرعمد املناسبة )من الصعيد االي إىل الصعيد العاملي(.
 

 المبادئ التوجيهية  -دال  
 

 دف االستتتتتياتيجية إىل تيستتتتتف حتو ل نظم األغذية والزراعة ووستتتتتائل كستتتتتب العيش املعتمدة عليغا لكي تصتتتتتبجم  
ماعي . وترتكز هذه االستتتتتتتتتتتتتتياتيجية على املبادئ التالية املتعلقة باإلدماج االتتر تيفر املنااأكثر قدرة على املرونة إ اء  ثا

 واالستدامة البيئية 
 

 إعطاء األولوية لألمن الغذائي والحد من الفقر وتحقيق االستدامة
 

 ع كثف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتةإىل تقويض األمن اليتتتذائي والتيتتتذيتتتة وتغود احلتتتد من اليقر وحتقيق اال ي دي تيفر املنتتتاا 
ل مل اختاذ ال ا من الستتتتتتتتتتتتتتياقات، كما أنه يتيجم اليرص إلتراء حتستتتتتتتتتتتتتتينات ع  االت أخرى. والتعامل مع تيفر املناا

 إتراءات تبمل على املغام األساسية للياو بل هو يمضاف إليغا وال بد منه لضمان استدامة هذه اإلتراءات.
  



 

17 

 ن التأثيرات في السياسات ودعم تعميمهاوالتخفيف م دعم دمج تدابير التكيُّف
 

قطاعات والتخييو من التاثفات ع الستتياستتات واالستتياتيجيات املتعلقة ب تعمل الياو على دمج تدابف التكيرو 
 األغذية والزراعة فضتتتتتتالً عن دمج االعتبارات املتعلقة بقطاعات األغذية والزراعة ع الستتتتتتياستتتتتتات املتصتتتتتتلة باملناا. ويضتتتتتتع

 تنسيق ع السياسات أساساً قوياً الختاذ إتراءات ميابطة وقد ثبو أنه أكثر فعالية من احللول القائمة بذا ا.هذا ال
 

 إعطاء األولوية لألشد ضعفاا 
 

ع ول املوارد اادودة، يرك ز التخطي  على حتديد وستتتائل كستتتب العيش وا تمعات االية والنظم األشتتتد ضتتتعياً  
نظم كما يرك ز على العمل من أتل محاية هذه الوستتتتتتتتتتتتتتائل وا تمعات وال  بية امليتبة على تيفر املنااأمام التاثفات الستتتتتتتتتتتتتتل

 وحتسني الدعم املقدَّم إليغا.
 

 عدم إهمال أحد
 

، إذ تستتتتتتتتتتتتتتتند الياو إىل خل ا الطويلة ع العمل الذي موره النا  ع  االت الزراعة والتنمية الرييية وتيفر املناا 
ة للجميع من أتل والتخييو من  ثاره يتطلب طرق تشاركية وشامل مع تيفر املناا ا تسل م بان العمل املتعلق بالتكيروفإهن

ضتتتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتتتيادة امميع من هذا العمل وعدم إغيال أحد من النا . وبناء على ذلك، تضتتتتتتتتتتتع الياو ع االعتبار أوته 
تياتات والقدرات   وأوته الضعو واالحبنوع امنه خبصوص تيفر املناا الضعو واالحتياتات والقدرات املتعلقة حتديداً 

 اخلا تتتتتتة بالستتتتتتكان األ تتتتتتليني  فضتتتتتتالً عن تلك اخلا تتتتتتة با تمعات الضتتتتتتعيية األخرى مبا ع ذلك ا تمعات اليت تعيش
 او املتعلقة بتيفر املناايع بيئات هشتتتتتتتتتة مثل األراضتتتتتتتتتي امافة واملناطق امبلية أو الستتتتتتتتتاحلية. وجري تنييذ استتتتتتتتتياتيجية ال

 وستتتتتتتتياستتتتتتتتة الياو بشتتتتتتتتان الشتتتتتتتتعوي األ تتتتتتتتلية 32(2013ع ستتتتتتتتياق ستتتتتتتتياستتتتتتتتة الياو اخلا تتتتتتتتة باملستتتتتتتتاواة بني امنستتتتتتتتني )
 33(.2010والقبلية )

 
 التعلم من الخبرة المكتسبة

 
ي والليات و يري االستتتتتتتتتيادة املثلى من إدارة املعرفة ومن الشتتتتتتتتراكات االستتتتتتتتياتيجية والتعاون بني امنوي وامن 

األخرى من أتل تقاستتم اخللات واالستتتيادة من الدرو  املكتستتبة وكذلك من أتل حتديد الثيرات اليت ميكن أن تستتدها 
الياو هي وشتتتتتركاؤها. وتستتتتتيشتتتتتد هذه االستتتتتياتيجية باالستتتتتياتيجيات األخرى ذات الصتتتتتلة املوتودة لدى الياو، وخا تتتتة 

 .35(2012اتيجية الشراكات )واسي  34(2010اسياتيجية تنمية القدرات )
  

                                                      
 http:www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf .2013منظمة األغذية والزراعة،   32
 dfhttp:www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.p .2010منظمة األغذية والزراعة،   33
 http:www.fao.org/docrep/meeting/019/k8908e.pdf .2010منظمة األغذية والزراعة،   34
 ad/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdfhttp:www.fao.org/fileadmin/user_uplo .2012منظمة األغذية والزراعة،   35

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
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 الترويج للنيُُّهج العلمية القائمة على األدلة 
 

دائمًا ما تكون التدخالت املدعومة من الياو مبنية على العلم القائم على األدلة. وع احلاالت اليت توتد فيغا  
 .أوته عدم تيق ن، تمقدَّم سيناريوهات لدعم عملية  نع القرارات املستندة إىل معلومات

 
 الترويج للنيُُّهج القائمة على النظام اإليكولوجي

 
تقدم النظم اإليكولوتية خدمات قيمة ميكن أن تستتتتتتتتاعد على بناء املرونة واحلد من حالة الضتتتتتتتتعو لدى النا   

م وخدمات النظ البيولوتي . ذلك أن دمج محاية التنورعووستتتتتتتتتائل كستتتتتتتتتب عيشتتتتتتتتتغم إ اء التاثفات امليتبة على تيفر املناا
املناخية  إئا يزيد من قدرة النظم البشرية والطبيعية على اكتساي املرونة إ اء املخاطر اإليكولوتية ع اسياتيجيات التكيرو

 وغف املناخية، مبا يعود باليائدة على ا تمع والبيئة.
 

 القيادة عن طريق القدوة
 

من خالل  ىل نقلغا. وتلهن الياو على التزامغاتشتتكل التدخالت يستتيداً للمبادئ اليت تستتعى هذه التدخالت إ 
 ذلك، فإن  والتخييو من التاثفات ع برا غا وع دورة مشتتتتاريعغا. وإضتتتتافة إىل مراعاة االعتبارات املتعلقة بتدابف التكيرو

ع إطار  ااملنظمة ملتزمة مبستتتتتتقبل مستتتتتتدام عن طريق موا تتتتتلة خيض البصتتتتتمة البيئية لعمليات الياو نيستتتتتغا املضتتتتتطلع  
وتوتد طرق  36ا.اءخضتترنة األمم املت دة الزرقستتياستتتغا اخلا تتة باملستت ولية البيئية للمنظمة واملتصتتلة بشتتكل وثيق مببادرة ا

 هامة تدعم  ا الياو على حنو متزايد نيستتتتتتتتتتتغا وشتتتتتتتتتتتركاءها ع  ال الستتتتتتتتتتتعي إىل حتقيق تنمية خضتتتتتتتتتتتراء وهي طرق تتمثل
 .امةاملشييات املستد وع مكاتب الياو، والسير الذكي، ودارساتع حتقيق الكياءة ع مشاريع التشييد 

 
 النتائج المتوقعة  -هاء  

 
  دف هذه االسياتيجية إىل حتقيق النتائج الشاملة التالية  

 
  مة عن طريق قيادة الياو بو تتتتتيغا تغة مقد     حتستتتتتني قدرات البلدان األعضتتتتتاء بشتتتتتان تيفر املناا1النتيجة

 قنية واخللة الينية. للمعرفة الت

  حتستتتتتتتتتتتتتتني دمج االعتبتتتارات املتعلقتتتة بتتتاألمن اليتتتذائي والزراعتتتة واليتتتابتتتات ومصتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتد األىلتتتا 2النتيجتتتة   
 عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األغذية والزراعة )الياو(. ع احلوكمة الدولية املتعلقة بتيفر املناا

  لياو بشان تيفر املناا  تعزيز التنسيق والتعل م وإجنا  أعمال ا3النتيجة. 

  

                                                      
36  /http:www.greeningtheblue.org 

/%20http:www.greeningtheblue.org
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للمعرفة  مةجهة مقد  عن طريق قيادة الفاو بوصييفها  : تحسييين قدرات البلدان األعءيياء بشييأن تغيُّر المناخ1النتيجة 
 التقنية والخبرة الفنية

 
تييد كل مغمة من املغام األساسية للياو ع مساعدة البلدان األعضاء على مواتغة الت دي املناخي. وسيجري  

 التوس ع ع الدعم املقدَّم وذلك كما يلي.
 

 ع احلستتتتتتتتتتتتبان ، ستتتتتتتتتتتتتكيل الياو أن تم خذ املناوف املتعلقة بتيفر املنااإقرار القواعد ووضيييييييييي  المعاييرع  ال  
وأن جري التاكيد عليغا لكي ميكن للبلدان أن تعتمد نتمغمجاً مشتتتتتتتتيكة ومتكاملة ع الوقو الذي تزيد فيه إىل أقصتتتتتتتتى حد 

والتخييو من التاثفات اليت تنطوي عليغا مجيع توانب عملية إنتاج اليذاء واستتتتغالكه. وستتتيجري  إمكانات التكيرومن 
ة وع والتخييو من التاثفات ع مدونات قواعد املمارستتتتة واملبادئ التوتيغي أيضتتتتاً إدراج توانب معينة من تدابف التكيرو

 ال للقواعد واملعايف املتيق عليغا.الوثائق األخرى اليت تدعم التنييذ اليع
 

نَّية ذات  لة مص بيانات ومعلوماتوستدعم الياو تعزيز القدرات امل سسية من أتل توليد ويميع واستخدام  
ع ما يتعلق مثالً بالطقه  والتخييو من التاثفات(، والتخييو من  ثاره )تدابف التكيرو مع تيفر املناا بتدابف التكيرو

اليلة )املستتتتتتتتتتويات واالستتتتتتتتتتقرار( واخلستتتتتتتتتائر النامجة عن الظواهر املتصتتتتتتتتتلة باملناا، وع ما يتعلق أيضتتتتتتتتتاً بانبعاثات غا ات و 
نة(، وكربون اليبة، ومدى توافر  االحتبا  احلراري )املستتتتتتتتتتويات الراهنة واإلمكانات املتوقَّعة ع ول الستتتتتتتتتيناريوهات ااستتتتتتتتتَّ

ونشتتر البيانات ذات الصتتلة اليت تدعم  تتنع القرار والتخطي  القائمني على األدلة. كما املياه. وستتتوا تتل الياو أيضتتاً مجع 
ستتتتتتوا تتتتتل الياو تقدمي وحتستتتتتني األدوات واخلدمات اليت تستتتتتتخدم البيانات الوطنية، مثالً لعمليات تقدير حالة الضتتتتتعو 

 من التتتتتتتتاثفات ع نظم والتخييو وختتتتتتتدمتتتتتتتات املعلومتتتتتتتات املنتتتتتتتاخيتتتتتتتة، مع  يتتتتتتتادة التتتتتتتتاكيتتتتتتتد على تتتتتتتتدابف التكيرو
 األغذية والزراعة.

 
يا الناشتتتئة املتعلقة يتيجم اليرص لتناول القضتتتا للحوار بشييأن السييياسيياتوتتيجم الياو، وفقاً لواليتغا، ميالً مايداً  
عينة، أن م . وميكن هليئات إدارة الياو، داخل املنظمة وع األقاليم، هي وااافل املكرستتتتتتتتتة القائمة على قضتتتتتتتتتايابتيفر املناا

 والتخييو تستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتد على حتستتتتتتتتتتتتتتني فغم واعتمتتتاد البلتتتدان األعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء ألفضتتتتتتتتتتتتتتتتل املمتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتات املتعلقتتتة بتتتالتكيرو
 من التاثفات.

 
 البلدان ع العمليات الوطنية اليت تيذ ي احلوار الستتتتتياستتتتتي واالستتتتتياتيجي الياووعلى الصتتتتتعيد الوطمل، ستتتتتتدعم  

 يمي والدويل. وأحد األمثلة اهلامة هنا هو العمليات الوطنية الراميةواستتتتتتتتتتتتتتياتيجيات االستتتتتتتتتتتتتتتثمار على الصتتتتتتتتتتتتتتعيدين اإلقل
 إىل وضتتتتتع خمط   لتنييذ املستتتتتاوات ااددة وطنياً. وحتقيقاً هلذه الياية، ستتتتتتستتتتتاعد الياو على حتستتتتتني االتصتتتتتال والتنستتتتتيق

 طنيةيشتتتتتتتتتتتتتتغا ع املشتتتتتتتتتتتتتتاركة الو ع ما بني و ارات الزراعة ومصتتتتتتتتتتتتتتايد األىلا  واليابات واألغذية )اليت كثفاً ما جري  م
ستتتتستتتتات وع عمليات يفويل األنشتتتتطة املناخية(، وو ارات البيئة والطاقة والصتتتتناعة واملالية وامل   ع احلوار املتعلق بتيفر املناا

األخرى اليت تقوم عادة بدور قيادي ع هذه العمليات. وستتتتتتيجري التاكيد على  تتتتتتلة ذلك باألمن اليذائي وباالستتتتتتتدامة 
اعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية والبيئية، وكذلك على اإلمكانات اهلامة ع  ايل التكيو والتخييو من التاثفات اليت تنطوي االتتم

 عليغا نظم األغذية والزراعة.
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الياو إىل األعضتتتتتتتتتتتتتتاء فيت قق ع املقام األول عن طريق الدعم املتعلق بالتنييذ  معرفة وتكنولوجياتأما تقدمي  
. وخبصتتتوص التكنولوتيات واملمارستتتات والعمليات اليت تدعم النترغمج الذكية مناخياً بشتتتان قدراتتنمية الاملقين بانشتتتطة 

اإلنتاج اليذائي والزراعي وبشتتتتان اإلفادة منه، فإنه ستتتتيجري تطويرها ور تتتتدها ونشتتتترها عندما يثبو أهنا نات ة. وستتتتتقوم 
 قطتتتتاع اخلتتتتاص وا تمع املتتتتدين، بزيتتتتادة تغودهتتتتااليتتتتاو، بتتتتالتعتتتتاون مع املشتتتتتتتتتتتتتتتيلني  تتتتذا ا تتتتال واملنظمتتتتات الب ثيتتتتة وال

إىل أقصتتتتى حد ع هذا ا ال. وخبصتتتتوص التكنولوتيات والنترغمج املثب تة، ستتتتتعمل الياو مع احلكومات والشتتتتركاء التمويليني 
 بيية التوس ع ع تقدميغا.

 
ع ع أعماهلا الرامية إىل  يادة قدرات البلد  لى حنو ان على أن تدمرج عوستتتتتتتعمد الياو بصتتتتتتورة خا تتتتتتة إىل التوستتتتتت 

فعال االعتبارات املتعلقة باألمن اليذائي وقطاع الزراعة ع ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتا ا واستتتتتتتتتتياتيجيا ا وبرا غا الوطنية واإلقليمية املتعلقة 
 الوطنية لتكيروا وبالتخييو من  ثاره )وخا تتتتتتتتتتتة ع كل من  املستتتتتتتتتتتاوات ااددة وطنياً وخمط   مع تيفر املناا بالتكيرو

 وإتراءات التخييو من التاثفات املالئمة وطنياً( وع تنييذ إطار ستتتتتتتتتتتتتينداي لل د من أخطار الكوار . وستتتتتتتتتتتتتتقوم الياو
ياستتتتات واالستتتتياتيجيات ع الستتتت من ناحيتغا بزيادة مستتتتاعدا ا املقدمة إىل البلدان ع دمج االعتبارات املتعلقة بتيفر املناا

ية ع علقة بالزراعة واليابات ومصايد األىلا . وباملثل، سيمستياد من األولويات املناخية الوطنواللامج الوطنية واإلقليمية املت
للياو لكي يكون توتيه املوارد واألعمال املضطلع  ا أكثر ما يكون فعالية. وسيساعد التعاون وتنمية  أمطر اللامج القمطرية

 عال واألكثر استدامة.القدرات مع الشركاء الرئيسيني على ضمان التنييذ الي
 

وستتتتتتقدم الياو أيضتتتتتاً الدعم املنغجي من أتل تيستتتتتف إمكانية حصتتتتتول البلدان على التمويل للقطاعات اليذائية  
والزراعية عن طريق حتسني إمكانية احلصول على التمويل الدويل واملناخي وتقدمي املساعدة ليرض  ياغة برامج االستثمار 

 ستثمارا ا االية أكثر ذكاء من الناحية املناخية. ويتسم التوس ع ع أسواق تكنولوتيات تيفر ودعم البلدان ع  ال تعل ا
والطاقة باوية عظمى ع تعل القطاعات اليذائية والزراعية أكثر استتتتتتتتتتدامة، ما ميك ن من إنتاج قدر أكل مبوارد أقل  املناا

 قملإىل تعبئة االستتتتتتتثمارات ع هذه األستتتتتتواق، بتقدمي الدعم الت مع  يادة اليوائد املشتتتتتتيكة إىل أقصتتتتتتى حد. و دف الياو
إىل احلكومات وامل ستتتتتتستتتتتتات املالية الدولية وبتقاستتتتتتم أفضتتتتتتل املمارستتتتتتات بشتتتتتتان النماذج النات ة ع  ايل التنييذ وأداء 

لتييفات ا األعمال. وستتتتتتتي دي الرب  بني استتتتتتتياتيجيات االستتتتتتتتثمار وعمليات الستتتتتتتياستتتتتتتة العامة إىل التمكني من إحدا 
  والتخييو من التاثفات. الت و لية الواسعة النطاق اليت تتطلبغا اليعالية ع تدابف التكيرو

 
 ثفاتوالتخييو من التا وليه مبقدور الياو وحدها أن تت مل مغمة ضتتتتتتتتتتتتتتمان اتباع تدابف شتتتتتتتتتتتتتتاملة للتكيرو 

وباإلنصتاف  ذائي والتيذوي، وبالتكثيو املستتدام لإلنتاج،ع مجيع نظم األغذية والزراعة، ع ستياق يتعلق بدعم األمن الي
قيق التضتافر مناستبة لت  شراكاتاالتتماعي، ومقومات البقاء االقتصتادي، والت لي باملرونة. ولذلك، ستتدخل الياو ع 

 تغا مجيعاً.عاليولت قيق ف والتكامل بني املوارد املالية والبشرية والطبيعية والتقنية املطلوبة لت قيق هذه املغمة
 

ي وااللتزام ، فغو يبمل الوعهو مكون أستتاستتي من مكونات العمل املتعلق بتيفر املناا الدعوة واالتصييالونشتتام  
لدى مجيع امغات  تتتتاحبة املصتتتتل ة، ابتداء من القادة الستتتتياستتتتيني إىل املستتتتتغلكني والعاملني ع  ايل األغذية والزراعة، 

 والتخييو من التاثفات.  تغود التكيروومجيعغم يمسغمون إسغامات مغمة ع
 

 وهنا  حاتة مل ة إىل تشتتتتتتتجيع وتوستتتتتتتيع نطاق املمارستتتتتتتات اميدة بيية بناء املرونة االية ودعم تغود البلدان 
 د  بب ءمع التيف التتتذي اتتت )مبتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتمتتتل كاًل من التكيرو مع تيفر املنتتتاا ع  تتتال تعزيز االتستتتتتتتتتتتتتتتتاق بني التكيرو
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اهر البالية الشتتدة( ونتمغمج احلد من أخطار الكوار ، فضتتالً عن استتتكشتتاف اليرص املتاحة للتخييو مبا يتمشتتى ومع الظو 
 مع أهداف سياسات البلدان والتزاما ا الوطنية. ودا سيكون له أوية حاىلة أيضاً اليويج ع بداية السلسلة لنتمغمج التكيرو

 ملتكلية للتعامل مع التاثفات الكبفة للحدا  اموية البالية الشتتتتتتتتتتتتتتدة الناتوالوقاية باعتبارها طريقة فعالة من حيث ا
 .عن تيفر املناا 
 

 تحسيييييييييييين دمج االعتبيييارات المتعلقييية بييياألمن الغيييذائي والزراعييية والغيييابيييات ومصييييييييييييياييييد األسيييييييييييميييا : 2النتيجييية 
 غذية والزراعة )الفاو(عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األ في الحوكمة الدولية المتعلقة بتغيُّر المناخ

 
ستتيجري تعبئة املغام األستتاستتية للياو املتصتتلة بالدعوة املستتتندة إىل اللاهني واالتصتتال واحلوار بشتتان الستتياستتات  

 والشراكات لكي تيي مبتطلبات القطاعات الزراعية ع  ال اإلدارة الدولية للمناا.
 

 أنشطة الدعوة واالتصال
 

وستتتتتتتيجري  يادة  شتتتتتتتاركة الياو ع ااافل الدولية اليت تتناول موضتتتتتتتوع تيفر املنااا دادت ع الستتتتتتتنوات األخفة م 
التوستتع ع هذه املشتتاركة بيية ترويج التوقعات املتعلقة باألمن اليذائي والتيذية والزراعة واليابات ومصتتايد األىلا  ووستتائل  

اقية األمم املت دة ذه ااافل تشتتتمل اهليئات املعنية باتيكستتتب العيش ع املناطق الرييية وإدارة املوارد الطبيعية و تتتوهنا. وه
  2030، وأهداف التنمية املستتتتتتتتتدامة، وخطة عمل أديه أبابا ع ستتتتتتتتياق خطة التنمية املستتتتتتتتتدامة لعام بشتتتتتتتتان تيفر املناا

إطار البيولوتي  و  اقية التنورعيوات اتياقية األمم املت دة ملكاف ة التصتتتتتتت رووا  واالتياقيتني الشتتتتتتتقيقتني التياقية تيفر املناا
 ، ضمن مافل أخرى.م يفر القمة العاملي للعمل اإلنساين  وعملية سينداي لل د من أخطار الكوار 

 
نظم احلماية  وإىل تعزيز لتيفر املناا وعلى الصتتتتتتتتتتتتتعيد العاملي، ستتتتتتتتتتتتتتدافع الياو عن احلاتة املل ة إىل التصتتتتتتتتتتتتتد ي 

ع إطالق  وللتخييو من اليقر. وسيمب  ث دور تيفر املناا عو الشديد إ اء تيفر املناااالتتماعية من أتل احلد من الض
النزاعات أو تياقمغا وع اهلجرة وإثارة عدم االستتتتتتتتتتقرار االتتماعي عن طريق ما ميارستتتتتتتتته من ضتتتتتتتتتيوم على نظم األغذية 

تناول  تشتتتتتتتتتتتمل ااافل اليت مل ت درمج على والزراعة وعلى ا تمعات الرييية. وستتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتع الياو من نطاق مشتتتتتتتتتتتاركتغا لكي
 القطاعات الزراعية.

 
معلومات الوموارد  البياناتوستتتيكون من األمور احليوية ع هذا الصتتتدد القيام على نطاق واستتتع بإتاحة وعرض  

مبا ع ذلك نواتج  ،والتخييو من التاثفات واليت ميكن للياو أن تقدمغا املتعلقة بتدابف التكيرو والمعرفة والتكنولوجيات
حلراري ا عاملية مثل البيانات املتعلقة بانعدام األمن اليذائي حول العامل أو قواعد البيانات العاملية بشتتتتتتتتتتتان غا ات االحتبا 

 ع ما يتعلق بالزراعة واستخدامات األراضي.
 

 الحوار بشأن السياسات
 

بيية  عن طريق شتتتتتتتتبكا ا من املكاتب الالمركزية ستتتتتتتتتقوم الياو، وهي تمستتتتتتتتغرم ع هذه العمليات العاملية، بالعمل 
ى احتياتات بقصتتتتتد تستتتتتلي  األضتتتتتواء عل مستتتتتاعدة املشتتتتتاركة الوطنية واإلقليمية ع عمليات احلوكمة املتصتتتتتلة بتيفر املناا

لياو، ا اهلامة لدى القطاعات الزراعية وإمكانات التخييو من التاثفات اليت تنطوي عليغا هذه القطاعات. وإن التكيرو
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عمد الوطمل واإلقليمي والعاملي، ستتتتتتتتتتتتتتتعمل على رب  قطاعات األغذية والزراعة بالقطاعات  وهي تيعل ذلك على الصتتتتتتتتتتتتتتر
واالستتتتتتتتتتتتتتتثمتار، وكتذلتك بتالقطتاعتات اليت لتديغتا اهتمتامتات ميتبتة على ذلتك مثتل  اليت تتنتاول بتالتدرتتة األوىل تيفر املنتاا

 ل والتعليم والدفاع وقطاعات أخرى.القطاعني الص ي واالتتماعي وقطاعات العم
 

 الشراكات
 

 ت دي الشتتتتتتتتتتتتتتراكتتات إىل توستتتتتتتتتتتتتتيع و يتتادة معتتارف اليتتاو وخل تتا الينيتتة وقتتدر تتا على تقتتدمي هتتذه املعتتارف واخللة 
ع البلدان واملناطق املختلية. وستتتتتيجري تعزيز عملية حتقيق هذه االستتتتتياتيجية عن طريق إقامة شتتتتتراكات مع وبني امغات 

الرئيستية ع  ال العمليات املناخية واإلئائية الدولية، مبا ع ذلك منظومة األمم املت دة واملنظمات العامة واخلا ة  الياعلة
 واملنظمات الب ثية ومنظمات ا تمع املدين.

 
وستتتتتتتتتتتتتتي دي توتيه التمويل املناخي إىل نظم األغذية والزراعة إىل املستتتتتتتتتتتتتتاعدة بوته خاص على تلبية احتياتات  

 اخلا تتتتتتتتتتتتتتة  ذه النظم وحتقيق إمكانا ا من حيث التخييو من التاثفات. وعلى الصتتتتتتتتتتتتتتعيد الدويل، تدخل الياو يروالتك
ع شراكات مع هيئات التمويل مبا فيغا الصندوق األخضر للمناا ومرفق البيئة العاملية ومصارف التنمية اإلقليمية والشركاء 

رتياع لقطاع اخلاص فضتتتالً عن املشتتتاركة ع فرص التمويل املبتكر األخرى، بيية االاإلئائيون املتعددو األطراف والثنائيون وا
 مبكانة نظم األغذية والزراعة ع قرارات التمويل.

 
 : تعزيز التنسيق والتعل م وإنجاز أعمال الفاو بشأن تغيُّر المناخ3النتيجة 

 
ني وتبستتتتتتتي  إجنا ها للعمال املتعلقة بتيفر ، ستتتتتتتتقوم الياو بت ستتتتتتت2و 1من أتل دعم التنييذ الناتجم للنتيجتني  

 دا يساهم ع حتقيق األهداف االسياتيجية للمنظمة. املناا
 

جم الياو أدوار  ليات التنستتتتتيق الداخلية، وتطوير املعارف واإلدارة، واالبتكار التقمل واإلجنا . وستتتتتتمدعم   وستتتتتتوضتتتتت 
دابف اليغم اميد ملا ميكن للياو أن تقدمه إىل البلدان بشتتتتان تهذه االستتتتياتيجية بلنامج واستتتتع النطاق ومستتتتتمر لضتتتتمان 

والتخييو من التاثفات ع إطار نظم األغذية والزراعة وللكييية اليت ميكن  ا إجنا  هذا الدعم على أجنع وته  التكيرو
 عيد الوطمل.دكن. وسيوتَّه هذا التعليم بشكل خاص إىل م ن يعملون مباشرة مع املناوررين هلم على الص

 
فتتمكن بذلك من تقدمي الدعم  3ويغيئ القستتتتم املتعلق بالتنييذ من هذه االستتتتياتيجية الياو لكي حتقق النتيجة  

 .2و 1املبنيَّ ع النتيجتني 
 

 تنفيذ استراتيجية تغيُّر المناخ  -واو  
 

او ع مجيع املواقع إسغام مجيع وحدات اليعلى  يعتمد التنييذ الناتجم السياتيجية عمل الياو ع  ال تيفر املناا 
 ع برا غا االستتياتيجية وعلى املشتتاركة النشتتطة من تانب البلدان األعضتتاء وامغات الشتتريكة. وستتتمعرض بإستتغاي أكل
ع خطة من خط  العمل طرق التنييذ من أتل حتديد األدوار واملستتتت وليات  وشتتتتر  كييية  يادة فعالية القدرات واهلياكل 

 ظيمية  وحتديد املغام الرئيسية لالسياتيجية.التن
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 برامج تغيُّر المناخ

 
على مستتتتوى الياو، يييد اإلطار االستتتياتيجي ع التمكني من القيام بالتخطي  املنظَّم الشتتتامل للجميع، امتداداً  

 االعتبار ع كل ملرتبطة به عواليرص ا وستتتتتيجري موا تتتتتلة أخذ  ثار تيفر املناا إىل الصتتتتتعيد العاملي. من الصتتتتتعيد القمطري
 برنامج اسياتيجي على املستويني اإلقليمي والقطري.

 
املتيق عليغا  ، تعمل الياو ع إطار شتتراكة مع البلد املضتتيو عن طريق أمطر الل ة القمطريةوعلى الصتتعيد القمطري 

 عيعلى الستتتتتتتتتتتت او الشتتتتتتتتتتتتركاء القمطرينيبصتتتتتتتتتتتتورة مشتتتتتتتتتتتتيكة. وع امولة القادمة لعملية إعداد هذه األمطر، ستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتج ع الي
 إىل حتقيق االتستتتتاق مع املستتتتاوات ااددة وطنياً وعلى أن تكون أولويا م اخلا تتتتة باملناا منعكستتتتة وممد ة بشتتتتكل تيد

 ع سياسا م واسياتيجيا م.
 

 تقاسم المعرفة ورعاية التعل م
 

بيانات من احليوي توافر إمكانية احلصتتتتتتتتول على أحد  ال، يكون مثل تيفر املناا ع  ال ستتتتتتتتريع التطور والتنورع 
ع الياو ع إتاحة فرص التعل م ع ما يتعلق بتدابف التكيرو  واملعارف وكذلك على اليرص املتاحة للتعل م املستتتتمر. وستتتتتوستتت 

إلقليمية إىل يفكينغا اوشتتبه اإلقليمية و  والتخييو من التاثفات. وستتي دي تعزيز قدرات املكاتب ومكاتب االتصتتال القمطرية
 من عمليات ومع تغات  تتتتتتتتتتاحبة مصتتتتتتتتتتل ة ع هذا الصتتتتتتتتتتدد. من املشتتتتتتتتتتاركة على حنو فعال ع ما يتصتتتتتتتتتتل بتيفر املناا

كما أن تعزيز التنسيق و يادة التعل م داخل الياو سيكيل تقدمي الدعم الرفيع امودة إىل البلدان األعضاء. وستعمل الشبكة 
 على تقاسم املعارف وتقدمي فرص التعل م إىل األفراد والوحدات واملنظمة ككل. املناا التقنية املعنية بتيفر 

 
 أهدافنا وإنجازاتناالتوعية ب

 
ستتتتتتتتواء. أمراً مغماً داخل الياو وخارتغا على ال ستتتتتتتتتكون التوعية باهداف استتتتتتتتياتيجية الياو ع  ال تيفر املناا 

تيفر  لني ع تنييذ االستتتتياتيجية وستتتتفو ج فغم الدور املعزَّ  للمنظمة بشتتتتانفالتوا تتتتل الداخلي ستتتتيدعم موويي الياو العام
ياو ع  ال العمل وبشتتان إجنا ات ال و ثاره على عمليا ا. والتوا تتل اخلارتي خبصتتوص رؤية الياو بشتتان تيفر املناا املناا

ة للمنظمة ال يتجزأ من أنشتتطة االتصتتال امل ستتستتياملتعلق باملناا ع ستتياق األهداف االستتياتيجية للمنظمة ستتيصتتبجم تزءاً 
 مع البلدان األعضاء وا تمع الدويل وعامة اممغور.

 
 زيادة تأثيرنا إلى أقصى حد عن طريق الشراكات االستراتيجية

 
ستتتتتتتقوم الياو بإنشتتتتتتاء شتتتتتتراكات استتتتتتياتيجية مع القطاعني العام واخلاص وبتعزيز القائم منغا بيية توستتتتتتيع نطاق  
على اإلجنا  وتكملة هذه القدرة و يادة رفع مستتتتتتتتتوى تودة األعمال املضتتتتتتتتطلع  ا. وتقدم منظمات ا تمع املدين  قدر ا

ومنظمات املنترجني توقعات واقعية قيمة وتعز  يفثيلية ومشتتتتتتتتتروعية العمليات واملبادرات املتصتتتتتتتتتلة بوستتتتتتتتتائل كستتتتتتتتتب العيش 
ستتتتتتثمارية مييدة للجانبني وهو ما يستتتتتمجم للياو باإلستتتتتغام للشتتتتتعوي. وستتتتتتكون الشتتتتتراكات اليت تقام مع امل ستتتتتستتتتتات اال

 بادوا ا وبيانا ا وخل ا الينية لكي يستتتتتياد  ا ع إطار شتتتتبكة أوستتتتع من اللامج، فضتتتتالً عن حتستتتتني فرص تعبئة املوارد.
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 فستتتتتتتتيجلب اخللة الينية –ومع املنترجني وا غ زين  مبا ع ذلك التعاون مع  تتتتتتتتيار املال  –أما التعاون مع القطاع اخلاص 
 ع  ال حتسني سالسل القيمة واالستثمارات ااتملة بيية  يادة التمويل العام.

 
 قياس التقد م الذي نحرزه

 
يتيجم اإلطار االستتتتتتتتتياتيجي للياو املستتتتتتتتتتند إىل النتائج الوستتتتتتتتتائل الال مة للقيام على حنو منظم وشتتتتتتتتتامل للجميع  

رعية وامل شتتتتتتتترات اليت تمستتتتتتتتغرم ع حتقيق النتائج املتيق عليغا مقاستتتتتتتتًة باألهداف الي املناابالتخطي  للعمال املتعلقة بتيفر 
الية لت قيق نتائج باوية ب املوضتتتتوعة وبر تتتتد هذه األعمال وقيا  مدى تاثفها. وتتستتتتم أنشتتتتطة الياو ع  ال تيفر املناا

. وسيجري  مباشرة ع مكاف ة اليقر والقضاء على اموعمددة ع اخلطة املتوسطة األتل واليت تمسغرم بصورة مباشرة وغف
تعقب مستتتار امل شتتترات ذات الصتتتلة املستتتتمدة من إطار الياو االستتتياتيجي وكذلك من أهداف التنمية املستتتتدامة الستتتبعة 

 عشر، كما سيجري حتليل هذه امل شرات بيية املساعدة على قيا  مدى إجنا  أهداف هذه االسياتيجية.
 

 خطة عمل
 

ستتتمعرض بإستتغاي أكل ع خطة عمل طرق التنييذ من أتل حتديد األدوار واملستت وليات  كما ستتتمشتتر  الكييية  
اليت جري  ا  يادة فعالية القدرات واهلياكل التنظيمية القائمة واملنقَّ ة  وستتتتتتتتتتم دَّد املغام الرئيستتتتتتتتتية ع االستتتتتتتتتياتيجية مثل 

  االتصال والشراكات وتعبئة املوارد.
 
 


