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 موجز
 
اجملتمــع الــدويل رؤيــة  شــّكلأيلول /فــي ســبتمربفعامــاً اســتثنائياً لاللتــزام العــاملي حنــو مســتقبل أفضــل.  2015كــان عــام  -1

وضــع خطــة التنميــة املســتدامة والتكيُّــف، وذلــك بعلــى الصــمود  وقــادرٍ مســاٍمل لعــامل خــاٍل مــن اجلــوع، أكثــر إنصــافاً واســتدامة، 
إبقـاء باملنـاخ  تغـريُّ كانون األول، تعهـد "اتفـاق بـاريس" بشـأن /هدفاً للتنمية املسـتدامة. ويف ديسـمرب 17ا تتضّمنه من مب ،2030

املنـاخ. ويف حيـال  تكيُّـفبنـاء مسـتقبل قـادر علـى الصـمود والوبن درجتني مئـويتني مقل بكثري" أمستوى "لى العاملي عاالحرتار 
 .الربنامج الصعب واملعقد واملتشابكهذا لتمويل أديس أبابا، اعتمد "جدول أعمال" 

 
أكثـر علـى مـدى سـتناد إىل عمـل املنظمـة وباال .الة يف إنشاء هـذه املعـاملفعّ األغذية والزراعة مسامهة سامهت منظمة و  -2

املنـــاخ يف ضـــوء هـــذه القـــرارات  تغـــريُّ املنـــاخ هبـــدف تركيـــز عمـــل املنظمـــة بشـــأن  تغـــريُّ ضـــعت االســـرتاتيجية اخلاصـــة ب، وُ قـــدمـــن ع
مدفوعــة بالرغبـــة يف تقـــدمي أفضـــل خدمــة للـــدول األعضـــاء يف حتقيــق التزاماهتـــا مبوجـــب "اتفـــاق وتعمـــد االســـرتاتيجية، التارخييــة. 

الواليــــة األساســــية للمنظمــــة إىل خيــــارات وأولويــــات عمــــل  ةرتمجــــببــــاريس" وأولوياهتــــا يف إطــــار "أهــــداف التنميــــة املســــتدامة"، 
 .وطينعلى املستويات العاملي واإلقليمي وال جيةاسرتاتي

 
يف االســـتجابة الدوليــة لتغـــريُّ وقعـــاً مركزيــاً تــل محتالبشــرية؛ وينبغـــي أن  للتنميـــة ةأساســي 1ةيـــيــة والزراعائالغذ تقطاعــاالو  -3

واجــه ت ، كمــا أ�ــالقلــقتثــري أعظــم ادرجــة إىل طر اخــنكشــفة علــّى املم اتقطاعــهــذه الهــذه االســرتاتيجية، تبــّني املنــاخ. وكمــا 
األمهيــة ملــزارعني مــن أصــحاب احليــازات الصــغرية، حيــوي الزراعــة، وخاصــة ادعــم و املنــاخ.  تغــريُّ مــع  تكيُّــفيف العظيمــة حتــديات 

 يف ظل مناخ متغّري. 2و 1لتحقيق اهلدفني االسرتاتيجيني 
 
هائلــة لتحقيــق تــآزر بــني جــدول أعمــال املنــاخ  اً إمكانــات وفرصــالقطاعــات الغذائيــة والزراعيــة ثــل متيف الوقــت نفســه، و  -4

متويـل خـاص باملنـاخ واسـع توجيـه دعو إىل هـي تـو مناسـبة أدوات بـوالتنمية. وبإمكان املنظمة دعم هذا التطور بثروة من املعرفة و 
 ي نتوخاه.يف جماالت متعددة لتحقيق املستقبل الذ اً فيها مثار االستثمار  ؤيتيميكن أن ات اليت القطاع هإىل هذالنطاق 

 
وســبل العــيش املعتمــدة عليهــا قــد أصــبحت قــادرة علــى  الــنظم الغذائيــة والزراعيــةتتــوخى املنظمــة عاملــاً تكــون فيــه و -5

ويـربط �جهـا االلتـزام العـاملي  .وخيـارات ختفيـف تكيُّـفعـن طريـق تـدابري  والتكيُّـف معهـا تـأثريات تغـريُّ املنـاخحيـال الصمود 
واالسـتدامة البيئيـة والعمـل  ةاالجتماعيـ شـموليةلبالعمل على الصعيد احمللي. وترتكز االسرتاتيجية على سبعة مبادئ تتعلق با

   .حتقيق نتائجإىل املوجَّه 

                                                           
  .األحياء املائية والغاباتهذه الوثيقة تُفهم عبارة "القطاعات الزراعية" على أ�ا تشمل احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية ألغراض   1

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn1
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn1
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 املناخ: تغريُّ وخطة عمل املنظمة بشأن ثالثة اسرتاتيجية تج واتؤطر نو  -6
 

ملعرفـة تـوفّر ابوصـفها جهـة بـدور قيـادي املنظمـة من خالل قيـام  قدرات البلدان األعضاء بشأن تغريُّ املناخعزيز ت )1(
 التقنيتني. واخلربة

عــرب  األجنــدة الدوليــة املتعلقــة بتغــريُّ املنــاخيف األمســاك  مصــايدألمــن الغــذائي والزراعــة والغابــات و إدمــاج احتســني  )2(
 .املنظمةاخنراط تعزيز 

 املناخ. تغريُّ تقوية تنسيق وإجناز عمل املنظمة يف جمال  )3(

 
. امليزانيـــةاالســـرتاتيجي للمنظمـــة واخلطـــة املتوســـطة األجـــل وبرنـــامج العمـــل و  االســـرتاتيجية جـــزء ال يتجـــزأ مـــن اإلطـــارو  -7

 شراكاتعرب براجمها االسرتاتيجية، مبا يف ذلك  عرب "خطة عمل" حتدد النتائج اليت ستنجزها املنظمة عرب ذ االسرتاتيجية نفّ وستُ 
  . معززة
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 مقدمة -ألف 

 
واليتهـا األساسـية وهـي القضـاء علـى اجلـوع وانعـدام األمـن الغـذائي علـى عامـاً  70عمـل منـذ أكثـر مـن ال زالت املنظمـة ت -8

"أهـداف وتضـع األمساك أكثـر إنتاجيـة واسـتدامة.  مصايدوسوء التغذية، وخفض الفقر يف املناطق الريفية، وجعل الزراعة واحلراجة و 
 .2030مركزي حموري يف خطة التنمية يف موقع والية املنظمة  ،القضاء على الفقر واجلوعبالتزامها البارز ب ،التنمية املستدامة"

 
املنــاخ  تغـريُّ ل دائمـاً . وهتـدد التـأثريات املتزايـدة للخطـر املنـاخ حتقيـق هـذه األهـداف احليويـة للتنميــة البشـرية تغـريُّ يعـرض و  -9

البطيئـة البيئـي  عمليـات التغـريُّ فحـرز يف مكافحـة اجلـوع وسـوء التغذيـة يف السـنوات األخـرية. لذي أبتقويض ورمبا عكس التقدم ا
ف يضـتعلـى اإلنتاجيـة الزراعيـة و كلهـا تـؤثر  الـيت غـدت أكثـر تـواتراً بالغـة الشـدة الالقصوى لظواهر اجلوية او املتزايد وتقلب املناخ 

. واملنتجـون مـن أصـحاب احليـازات الصـغرية وفقـراء الريـف يف حـىت دومنـا ذلـكعلى الـنظم الغذائيـة واإليكولوجيـة اهلشـة  اً ضغوط
علــى  احملــدودةهتم إىل قــدر ويعــود ذلــك إىل حــّد كبــري  ،املنــاخوتقّلــب  آثــار تغــريُّ علــى بصــورة خاصــة منكشــفون البلــدان الناميــة 

 تكيُّـفأيضاً صعوبة اعتماد ممارسات تدعم حتسني الفاقم عوامل توتلك  –تنوع نظمهم اإلنتاجية حمدودية و  تكيُّفالصمود وال
 وختفيف آثاره. مع تغريُّ املناخ

 
منـــواً ويف الـــدول علـــى أشـــده يف أقــل البلـــدان ســيكون التـــأثر لكـــن املنــاخ،  تغـــريُّ ســتتأثر البلـــدان مجيعهـــا باآلثــار الســـلبية لو -10

 .األراضــي اجلافــة واجلبــال واملنــاطق الســاحلية)كاجلزريــة الصــغرية الناميــة واملنــاطق ذات الــنظم اإليكولوجيــة اهلشــة بصــورة خاصــة (
 .صعبة حتدياتأمامه طرح واليت تبأمهية حامسة  2030األماكن اليت يتسم فيها فعالً بلوغ أهداف خطة التنمية نفسها هي وتلك 

 
يف إنتـــاج وتوريـــد أكـــرب كبـــرية ميكـــن أن حتقـــق قـــدرة صـــمود   تكيُّـــفعلـــى إمكانـــات  الـــنظم الغذائيـــة والزراعيـــةتنطـــوي و  -11

 األغذية يف الوقت الذي حتمي فيه املوارد الطبيعية وتعززها. كما تتيح هذه النظم أيضاً إمكانات ختفيف من تأثريات تغريُّ املناخ
احتجــاز للكربــون يف الرتبــة شــكل  علــىأو للوحــدة الواحــدة مــن اإلنتــاج نبعاثــات اللكثافــة اســواء علــى شــكل خفــض عظيمــة، 

مســتوى "يقــل االحــرتار علـى اإلبقــاء علـى بـاريس املتمثــل بزيــد مـن الطمــوح لتحقيــق هـدف اتفــاق املوالكتلـة األحيائيــة. وسـيلزم 
ء عضــاألجــودة  يعلــى تــوفري دعــم ذ االســرتاتيجيةفيــه، تركــز الــذي  الســياقهــو بالضــبط هــذا و بكثــري" عــن درجتــني مئــويتني. 

 .القطاعات الغذائية والزراعيةلوفاء بالتزاماهتم يف املنظمة لتمكينهم من ا
 

 اتفاق باريسالقطاعات الزراعية و 
 

املنــاخ. وعلــى  تغــريُّ لعــب الــدور املركــزي الــذي يتحــتم عليهــا لعبــه يف االســتجابة العامليــة لإىل تتجــه القطاعــات الزراعيــة  -12
ضمان األمن الغذائي والقضـاء علـى اجلـوع وبأوجـه قابليـة تـأثر لية األساسة باألولويديباجة اتفاق باريس "تنّوه املستوى العاملي، 

   .مشوليةاألكثر  "مفهوم "األمن الغذائيتضنة املناخ"، حم تغريُّ نظم اإلنتاج الغذائي بصفة خاصة باآلثار الضارة ل
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، تسرتشـد الـدول األعضـاء مبسـامهاهتا املعتزمـة احملـددة وطنيـاً الـيت عرضـتها األطـراف قبـل انعقــاد الـوطينى علـى املسـتو و  -13
"اتفـاق بـاريس" قامـت بعـد أن أ ،تحـول اهتمـام البلـدان اآلنيكتعبـري عـن عزمهـا يف حينـه. و   2لألطـراف ؤمتر احلادي والعشرينامل

 والتخفيف هذه. تكيُّفال تنفيذ التزامات، إىل على أساس مسامهاهتا الفردية
 

املســـامهات املعتزمـــة احملـــددة وطنيـــاً" أن الـــدول األعضـــاء تـــرى أن القطاعـــات الزراعيـــة حموريـــة فيمـــا يتعلـــق  حتليـــل "يبـــّني و  -14
يف املائــة الزراعــة  89 ، أدرج2016 متــوز/يوليو 29 الــيت قــدمت هــذه املســامهات حــىت 189 البلــدان الـــاملنــاخ: فمــن  تغــريُّ باســتجابتها ل

و/أو التكيُّــف  بــالتخفيف مــن التــأثريات ةتعلقــاملاســتخدام األراضــي واحلراجــة كقطــاع يف مســامهاهتا  تغــريُّ و/أو اســتخدام األراضــي و 
مـــن بـــني أكثـــر القطاعـــات املشـــار إليهـــا يف ا مهـــاســـتخدام األراضـــي واحلراجـــة  تغـــريُّ قطاعـــا الزراعـــة واســـتخدام األراضـــي و و  3.معهـــا

اســتخدام  تغــريُّ اســتخدام األراضــي و ت البلــدان املتعلقــة بتخفيــف التــأثريات (كمقاصــد و/أو كـإجراءات). وُيشــار إىل قطــاع مسـامها
 يف املائة من "املسامهات املعتزمة احملددة وطنياً"، وهكذا فإن ترتيبه هو الثاين بعد قطاع الطاقة. 83يف األراضي واحلراجة 

 
يـة و ذات أولة علـى أ�ـا يـقطاعـات الزراعاليف يف املائة من مجيع "املسامهات املعتزمة احملددة وطنياً" جمـاالت  98يدرج و  -15
يف املائـة إىل الغابـات  88يف املائة منها إىل احملاصيل والثـروة احليوانيـة، بينمـا يشـري  97ويشري  4.تكيُّفو/أو إجراءات ال تكيُّفلل
ة فيمـا يتعلـق يـقطاعـات الزراعالبلـدا إىل  116يشـري األمساك وتربيـة األحيـاء املائيـة. ويف الوقـت نفسـه،  مصايديف املائة إىل  64و

يف  تكيُّـفستند إىل أوجه التآزر احملتملة بني التخفيـف والتإجراءات تقريباً على بلدا  50يصادق ، و تكيُّف كليهمابالتخفيف وال
إىل "الزراعـة يف مسـامهاهتا احملـددة وطنيـاً بلـدا  32. ويشـري ملثـل هـذِه اإلجـراءاتأو حـىت يعطـي أولويـة  سياق القطاعات الزراعيـة

 .على وجه التحديد الذكية مناخياً"
 

إمكاناهتــا إلجنــاز مل حتــَظ القطاعــات الزراعيــة إالّ اآلن فقــط علــى االهتمــام الرفيــع املســتوى املطلــوب حلشــد التمويــل و  -16
 .يف ظـل تغـريُّ املنـاخ تكيُّـفوالقضاء على الفقـر واحلفـاظ علـى قـدرة الـنظم اإليكولوجيـة علـى الالكاملة يف حتقيق األمن الغذائي 

املصارف اإلمنائية املتعددة يف املائة من إمجايل إنفاق  8سوى  2014مل يوجَّه إىل الزراعة واملوارد اإليكولوجية يف عام  ،ومع ذلك
بـذل املزيـد مـن اجلهـود لضـمان هنـاك حاجـة إىل و  5.وختفيـف آثـاره مع تغريُّ املناخ تكيُّفعلى االستثمارات املتعلقة بالاألطراف 

 ة.يقطاعات الزراعلأن يعكس املناخ الدويل األمهية احليوية ل
 

ـــة املســـتدامة  تغـــريُّ الزراعـــة يف االســـتجابات الوطنيـــة لإن تنـــاول و  -17 . اآلخـــر احـــدمهايعـــّززان املنـــاخ وحتقيـــق أهـــداف التنمي
لقضـاء ا . وهـذا صـحيح بصـفة خاصـة فيمـا يتعلـق هبـديفمعـاً  املناخ والتنميـة موقع فريد ميّكنها من حتقيق إجنازات يف والزراعة يف

   ن هلما أمهية أساسية هلذه االسرتاتيجية.ي، اللذ2و 1 ني االسرتاتيجيني، اهلدفاألساسيني على الفقر واجلوع
                                                           

  البوابة اإللكرتونية للمسامهات املعتَزمة احملددة وطنياً:  2
Pages/submissions.aspx20.unfccc.int/submissions/indc/Submission%4http://www 

 The agriculture sectors in the Intended Nationally Determined Contributionsينشر قريباً منظمة األغذية والزراعة، س  3
 ملرجع نفسها  4
5  Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance 2014  

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb-climate-finance-2014-joint-report-061615.pdf 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb-climate-finance-2014-joint-report-061615.pdf
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 األغذية والزراعة -املناخ  تغريُّ  أثر -باء
 

بالفعـل، ومـن املتوقـع أن تنمـو هـذه التـأثريات، جنبـا إىل جنـب مـع القطاعـات الغذائيـة والزراعيـة املنـاخ علـى  تغريُّ يؤثر  -18
املنــاخ يف ســياقات معينــة، تبعــث أغلبيــة التــأثريات  تغــريُّ العامليــة. ويف حــني يتوقــع بعــض اآلثــار اإلجيابيــة ل متوســط درجــات احلــرارة

القطاعــات الغذائيــة والزراعيــة ســاهم تاصــة علــى البلــدان الناميــة، حيــث خباملناخيــة املتوقعــة علــى القلــق الشــديد. ويصــدق ذلــك 
صادي الناجم عن املخـاطر يف املائة من األثر االقت 22بالفعل قرابة تتلقى  ايف الناتج احمللي اإلمجايل الوطين، لكنهمسامهة هامة 

من الناس يف مجيع أحناء العامل يف فقر مدقع  اً مليون 122وقد يعيش ما يصل إىل  6والكوارث الطبيعية املتوسطة والكبرية احلجم.
 7املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية. لو املناخ وانعكاساته على دخ تغريُّ نتيجة  2030حبلول عام 

 
 1 امللحـــقعـــرض ويعـــرب األبعـــاد البيئيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية.  ةاملنـــاخ علـــى األغذيـــة والزراعـــة مرتابطـــ تغـــريُّ آثـــار و  -19

لغــذائي؛ التغذيــة وصــحة اإلنســان؛ تــأثريات املنــاخ ونقــاط الــدخول خلمســة جمــاالت هامــة ذات صــلة باألغذيــة والزراعــة: األمــن ا
 اإلنتاج. ة؛ املوارد الطبيعية؛ مراحل ما بعديقطاعات الزراعال
 

 يف منظمة األغذية والزراعة العمل املتعلق بتغريُّ املناخ -جيم
 

 التطور
 

هي القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيـة، وخفـض الفقـر الريفـي، واألغذية الزراعة أهداف منظمة  -20
عمـل نظمة أن هذه األهداف ال ميكن حتقيقهـا دون املوتدرك األمساك أكثر إنتاجية واستدامة.  مصايدوجعل الزراعة واحلراجة و 

 املناخ. تغريُّ على حاسم 
 

وقـد ُحـددت بـرامج عمـل  .ته يف مثانينات القـرن العشـرينامنواً هائًال منذ بداي تغريُّ املناخت حافظة املنظمة املتعلقة بمنو  -21
ــــتغـــريُّ ورات أو اســـرتاتيجيات قطاعيـــة تتنـــاول منظـــ  10)،2012األمســـاك ( مصـــايدو  9)،2011واحملاصـــيل ( 8)،2010: الغابـــات (ل

نـَْهـج مصـمَّم للمسـاعدة علـى  ، أطلقت املنظمة مفهوم الزراعة الذكيـة مناخيـاً، وهـو2010ويف عام  11.)2013والثروة احليوانية (
ن الغـــذائي يف ظـــل تغـــريُّ هتيئـــة األوضـــاع التقنيـــة والسياســـاتية واالســـتثمارية لتحقيـــق التنميـــة الزراعيـــة املســـتدامة بغيـــة حتقيـــق األمـــ

                                                           
6  The impact of natural hazards and disasters on agriculture and food security and nutrition. 2015FAO,  

e.pdf4434i-/a3http://www.fao.org/ 
 حالة األغذية والزراعة: تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي.. 2016راعة، األغذية والز  منظمة    7
 a.pdf6030i-/a3http://www.fao.org/ 
8  .pdf00e2906e/i2906/i017. http://www.fao.org/docrep/FAO, forests and climate change. 2010FAO,  
9  e.pdf2242i-/a3http://www.fao.org/ crop pollination. Potential effects of climate change on. 2011FAO,  

10  Strategy for fisheries, aquaculture and climate change. 2012FAO,  
.pdf2011nge_/climate_cha2011ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_climate/ 

11   Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. 2014FAO, 
e.pdf3437/i3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/a-i4434e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4434e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030a.pdf%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://www.fao.org/3/a-i6030a.pdf%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://www.fao.org/3/a-i2242e.pdf
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ة يف جــدول أعمــال املنـــاخ يـــقطاعــات الزراعالكــذلك ُصــممت الزراعـــة الذكيــة مناخيــا أيضــا ملعاجلـــة نقــص االهتمــام ب  12.املنــاخ
الربنـامج اإلطـاري ملنظمـة األغذيـة والزراعـة بشـأن املنـاخ:  تغـريُّ مـع  تكيُّفللوسع أ إطاراً قدمت املنظمة ، 2011يف عام الدويل. و 

أحــد املواضــيع األربعــة  املنــاخ تغــريُّ كــان ،  2012يف عــام  20ويف أعقــاب مــؤمتر ريــو+ Adapt-FAO.13املنــاخ  تغــريُّ مــع  تكيُّــفال
 .2015املنظمة يف املفاوضات املتعلقة خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد الخنراط عشر اليت تشكل إطاراً 

 
بـه  أو مـرتبط املنـاخ، تغـريُّ مكـّرس ل 2016يف املائة من حافظة مشاريع املنظمـة يف عـام  15يقدر بـ ما  نّ إالقول ميكن و  -22

يف اإلطـار االسـرتاتيجي للمنظمـة، مـا يعـين أن  عـابراً للقطاعـات اً املنـاخ موضـوع تغـريُّ مـد ، اعتُ 2015. وحبلـول عـام إىل حّد كبري
 امللحـقنظـر االربامج االسرتاتيجية على املستويني اإلقليمـي والقطـري (كافة تنعكس يف   يهيؤها يتآثار املناخ والفرص التداعيات 

ى املنظمــة إىل أن لــد 14"2015لعــام  املنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره تغــريُّ مــع  تكيُّــفال تقيــيم مســامهة املنظمــة يف"أشــار وقــد ). 1
التقيـيم إىل أنـه ميكـن  والتخفيف مـن آثـاره، ووجَّـه مع تغريُّ املناخ تكيُّفمواطن قوة فريدة ميكن هلا بواسطتها أن تتناول مسألة ال

 .حالياً  تغريُّ املناخعلى إجراء تغيريات اسرتاتيجية يف الطريقة اليت تعمل هبا املنظمة بنتائج على وجه أمثل الحتقيق 
 

 الرؤية
 

تتـــوخى املنظمـــة عاملـــاً متحـــرراً مـــن اجلـــوع وســـوء التغذيـــة تســـاهم فيـــه األغذيـــة والزراعـــة يف حتســـني مســـتويات املعيشـــة  -23
 .اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ، بطريقة مستدامة للجميع، وعلى األخص أشد الناس فقراً 

 
وســبل العــيش املعتمــدة عليهــا قــد أصــبحت  الــنظم الغذائيــة والزراعيــةيف هــذا الســياق، تنشــد املنظمــة عاملــاً تكــون فيــه و  -24

 إمكانية التخفيف. تكيُّف، كما عربعن طريق تدابري والتكيُّف معها  تأثريات تغريُّ املناخحيال قادرة على الصمود 
 

 النهج
 

املســامهات احملــددة وطنيــاً مبوجــب "اتفاقيــة شــّكل املنــاخ موجــه حنــو البلــدان. وت تغــريُّ إن الــنهج الــذي تتبعــه املنظمــة إزاء  -25
 اً بالفعــــل علــــى أعلــــى مســــتوى سياســــي ممكــــن أهــــداف ُحتــــدِّدإذ أ�ــــا املنــــاخ،  تغــــريُّ علــــى بــــاريس" إطــــاراً طبيعيــــا لعمــــل املنظمــــة 

. وباإلضـــافة إىل ذلــك، علـــى بـــرامج تغـــريُّ وللتصـــّدي ألســـباب هــذا ال النامجــة عـــن تغـــريُّ املنــاخ واســرتاتيجيات لالســـتجابة لآلثـــار
األطــر الزمنيــة واصــلًة مــا بــني ســياقه الكامــل، باالشــرتاك مــع الــربامج اإلقليميــة والعامليــة، ضــمن املنــاخ  تغــريُّ قــارب أن تاملنظمــة 
القطاعـات وجمموعـات أصـحاب املصـلحة. عـرب عمـل تمناخيـاً و  ةن ذكيـكـو توأن ، الطويلة األجلاألطر الزمنية و  األجل القصرية

                                                           
 /agriculture/ar-smart-http://www.fao.org/climate. 2010 منظمة األغذية والزراعة،  12
 . 2011 األغذية والزراعة،منظمة   13

.pdf64307de3944dca7e93086b225bd7ecd03-27594http://www.fao.org/climatechange/ 
14  -/a3http://www.fao.org/ Change Adaptation and Mitigation.Evaluation of FAO’s contribution to Climate . 2015FAO, 

e.pdf126bc 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn13
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn13
http://www.fao.org/climatechange/27594-03ecd7bd225b93086e7dca3944de64307.pdf
http://www.fao.org/climatechange/27594-03ecd7bd225b93086e7dca3944de64307.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc126e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc126e.pdf
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املناخيـة تعزيـز املنظـورات بادئ املنظمة بشأن األغذية والزراعة املستدامتني ويعمل علـى مل ويفّ املناخ  تغريُّ جتاه هذا النهج املركب و 
 لسياسات املنظمة االجتماعية والبيئية القائمة حالياً.

 
 البلدان�ج موجه حنو 

 
سـيكون هـذا الــنهج متمشـياً مــع مبـادئ فعاليـة التنميــة الراسـية يف امللكيــة الُقطريـة والقيـادة وااللتــزام واملسـاءلة املتبادلــة.  -26

 املنــاخ، وفقــاً  تغــريُّ للتعــاون بــني املنظمــة والــدول األعضــاء بشــأن  وتــوفر املســامهات احملــددة وطنيــاً مبوجــب "اتفاقيــة بــاريس" إطــاراً 
. وينبغـي علـى أطـر الربجمـة القطريـة للمنظمـة أن تأخـذ باحلسـبان املسـامهات هذه املسـامهات يات وااللتزامات اليت حتددهالألولو 

 احملددة وطنياً إىل جانب السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية يف القطاعات الزراعية.
 

والتخفيــف مــن آثــاره يف  مــع تغــريُّ املنــاخ تكيُّفبــال ةتعلقــاملقــدراهتا املؤسســية والتقنيــة  وطيــدتـدعم املنظمــة البلــدان يف تو  -27
 تكيُّــفاحتياجــات ال تشــملأن و  وينبغــي أن تعكــس السياســات واالســرتاتيجيات الوطنيــة بشــأن تغــريُّ املنــاخ .القطاعــات الزراعيــة

التخطــيط يف الزراعــة والغابــات أن يأخــذ وباملقابــل ينبغــي ، النظم الغذائيــة والزراعيــةوإمكانــات التخفيــف مــن التــأثريات املتعلقــة بــ
 تغريُّ املناخ.منظورات األمساك باحلسبان  مصايدو 
 

 �ج إقليمي
 

جـدول األعمـال العـاملي بشـأن  ، كمـا يف سـياقيف سياق األولويات اإلقليمية القطرياإلجراءات على املستوى  خذتّ تُـ  -28
وهـذه  .قضـايا عـابرة للحـدود ابطبيعتهـ يه النظم الغذائية والزراعيةكثري من القضايا اليت تؤثر على الاملناخ والتنمية املستدامة. ف

تنـاول . كمـا أن القصـوىمثل مدى توفر املياه واآلفات واألمراض واألحداث اجلويـة  هنفسه والقضايا املتأثرة ب تشمل تغريُّ املناخ
 منظـور إقليمـي.تبـين سـتفيد مـن ي 15،النظم الغذائيةك،  اإليكولوجية والعوامل االجتماعية-األوضاع الزراعيةمثًال  البيئية،العوامل 

فضــًال عــن تيســري  ،التعــاون اإلقليمــي وتيســري تبــادل اخلــربات والــدروس املســتفادةرعايــة ظمــة جهودهــا الراميــة إىل املنوســتكّثف 
   القيام بأنشطة إقليمية.عرب حقق بذلك وفورات حجم فتإمكانية احلصول على املوارد والقدرات التقنية؛ 

                                                           
15  IPCC SPM   ، ميكــن أن تــوفر التــدابري يف جانــب الطلــب، مثــل إحــداث تغيــريات يف الــنظم الغذائيــة وخفــض الفاقــد مــن 25صــفحة  3-2-4الفقــرة" :

ريباً من ة، إمكانية كبرية ، لكنها غري مؤكدة، خلفض االنبعاثات النامجة عن إنتاج األغذية (أدلة متوسطة، اتفاق متوسط). وترتاوح التقديرات تقسلسلة األغذي
  جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف السنة (أدلة حمدودة، اتفاق متوسط)." 0.76-8.6

policymakers.pdf-for-_summary5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-https://ipcc.ch/pdf/assessment 
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 �ج عاملي
 

حتقيـق كمـا عـن األمـن الغـذائي والتغذيـة،  باحملامـاة عـن املنظمـة قـوم وت .قضية عاملية تتطلـب اسـتجابة عامليـة تغريُّ املناخ -29
االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية للمزارعني والرعاة وصيادي األمساك والعاملني يف الغابات وغـريهم مـن سـكان الريـف 

، سـتكّثف املنظمـة العاملي. ويف إطار النقاش الدويل الواسع النطاق واملتنـوع واملتعـدد القطاعـات بشـأن تغـريُّ املنـاخ على املستوى
مؤسسـات التمويـل املتعـددة األطـراف ومـع الشـركاء يف التنميـة والشـركاء يف القطـاع بني أعماهلا يف إطار منظومة األمم املتحدة و 

 أولوية عاملية يف إطار جدول األعمال املتعلق باملناخ.كة  يعاية والزر ائنظم الغذتبين الضمان لاخلاص وقطاعات اجملتمع املدين 
 

 وطويل األجل األجل �ج قصري 
 

 كمــا أن التصــدِّي  .ارثو مــن االســتجابة الالحقــة لوقــوع الكــلفــة خمــاطر الكــوارث أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكخفــض  -30
بغية التخفيف من التأثريات املرتتبة  تكيُّفالعيش والنظم الغذائية على الصمود والسبل لألسباب اجلذرية للمخاطر وزيادة قدرة 

تعـود مبنـافع مشـرتكة  تكيُّـفتـيح اختـاذ تـدابري فّعالـة لليمـن صـنع اإلنسـان ميكـن أيضـاً أن الـيت على الكوارث الطبيعية والكـوارث 
مــن خمــاطر حــّد للعلــى تقــدمي الــدعم تشــتمل  مــة بشــأن تغــريُّ املنــاخأعمــال املنظا فــإن ولــذ .علــى جهــود ختفيــف آثــار تغــريُّ املنــاخ

 تكيُّـفطر احلاليـة ودعـم اجلهـود الطويلـة األجـل الراميـة إىل الاخمواالستجابة الطارئة للواستخالص الدروس املستفادة الكوارث 
 وختفيف آثاره. مع تغريُّ املناخ

 
 �ج ذكي مناخياً 

 
يسـاعد و موعة واسعة من التدخالت الزراعية يف سـياقات متنوعـة. جمل ياً مشولمفاهيمياً  مناخياً إطاراً توفر الزراعة الذكية  -31

دعمـــاً فّعـــاًال لتنميـــة ا�ــج الزراعـــة الذكيـــة مناخيـــاً علـــى توجيـــه اإلجـــراءات الالزمـــة لتحويــل وإعـــادة توجيـــه الـــنظم الزراعيـــة لـــدعم 
تحديد حلول لتقييم جمموعة من اخليارات من ملمارسني وصانعي القرار ّكن اميوضمان األمن الغذائي يف مناخ متغّري. وهو �ج 

إىل ياً عاعلــى مســتوى املزرعــة ومســتوى املشــهد الطبيعــي واملســتوى الــوطين تعظّــم املنــافع، ســ ات املخصوصــةلســياقيف امناســبة 
؛ و(ب) ةمســتدامزيــادة يــة والــدخول الزراعيــة وإدارة املقايضــات عــرب األهــداف الثالثــة التاليــة: (أ) زيــادة اإلنتاج اتتــآزر الحتقيــق 

؛ (ج) وخفـــض و/أو إزالـــة انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس معـــه تكيُّـــفحيالـــه والوبنـــاء قـــدرات الصـــمود  مـــع تغـــريُّ املنـــاخ تكيُّـــفال
 الزراعة الذكية مناخياً جمموعة من املمارسات اليت ميكن تطبيقها عاملياً.ليست احلراري، حيثما كان ممكناً. و 

 
 متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب املصلحة �ج

 
التــــدخالت املثلــــى الــــيت تتصــــدى  ةدِّدُحمــــ، املتكاملــــة ج املشــــهد الطبيعــــي وسالســــل القيمــــةُ�ــــوتــــدعم ج املنظمــــة تــــروِّ  -32

االجتماعيــــة وبــــالتخفيف مــــن آثــــاره بينمــــا تأخــــذ باالعتبــــار املعوقــــات والفــــرص  مــــع تغــــريُّ املنــــاخ تكيُّفللتحــــديات املتعلقــــة بــــال
تعمــل املنظمــة عــرب قطــاع الزراعــة سالســل القيمــة بأكملهــا. ويف الوقــت نفســه، عــرب واالقتصــادية والبيئيــة يف املشــهد الطبيعــي و 
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 عوائـقة املختلفـة تواجـه يـيـة والزراعائنظم الغذالـأن  اعتبـارقطاعـات علـى لاملشـرتكة بـني الـنـُُّهج ارتّوج فـوقطاعـات املـوارد الطبيعيـة 
الطاقــة كمــع قطاعــات أخــرى،  وميكــن أن يضــيف االخنــراط  .الــنظم األخــرى كــل منهــا علــى  يح فرصــاً خمتلفــة وقــد يُــؤثِّرخمتلفــة وتتــ

العمــل مــع جهــات ذلــك ويتطلــب  .والتخفيــف مــن التــأثريات يف مجيــع القطاعــات تكيُّــفوالصــحة والنقــل، قيمــة إىل إجــراءات ال
 تمع املدين على مستويات مناسبة (من احمللي إىل العاملي).من القطاعني العام واخلاص واجملمتعددة صاحبة مصلحة 

 
 املبادئ التوجيهية -دال

 
العــيش املعتمــدة عليهــا كــي ســبل و  الــنظم الغذائيــة والزراعيــةحتــّول  يفهتــدف االســرتاتيجية إىل تيســري مســامهة املنظمــة  -33

 ةاالجتماعيــ شــموليةال. وترتكــز هــذه االســرتاتيجية علــى مبــادئ إزاء آثــار تغــريُّ املنــاخ تكيُّــفتصــبح أكثــر قــدرة علــى الصــمود وال
 :التالية واالستدامة البيئية

 
 الفقر واالستدامةخفض إعطاء أولوية لألمن الغذائي و 

 
، كمـا يتـيح كثـرية  الفقـر واالسـتدامة يف سـياقاتخفـض األمـن الغـذائي والتغذيـة و إضعاف أسس إىل  يؤدي تغريُّ املناخ -34

لــ املناخ وفقـاً  تغريُّ لتتناول براجمها االسرتاتيجية عرب وظائفها الرئيسية باملنظمة قوم وت .الفرص إلجراء حتسينات يف جماالت أخرى
 16."رؤية استدامة األغذية والزراعة“
 

 عدم إمهال أحد
 

بـأن العمـل  يف جمـاالت الزراعـة والتنميـة الريفيـة وتغـريُّ املنـاخخربهتا الطويلة يف العمل الذي حمـوره النـاس عرب تسّلم املنظمة  -35
أال يُغفــل د اجلميــع و يســتفأن ييــه لضــمان مشولتشــاركية و  أمنــاط عمــلوالتخفيــف مــن آثــاره يتطلــب  مــع تغــريُّ املنــاخ تكيُّفاملتعلــق بــال

ملخـاطر واالحتياجـات والقـدرات املتعلقـة حتديـداً بـالنوع االنكشـاف علـى اأوجـه  هـااعتبار يف أحد. وبناء على ذلـك، تضـع املنظمـة 
االجتمــاعي؛ وأوجــه التعــرض للمخــاطر واالحتياجــات والقــدرات املتعلقــة حتديــداً بالســكان األصــليني؛ وكــذلك اجملتمعــات األخــرى 

زريــة الصـغرية الناميــة أو األراضـي اجلافــة أو الـدول اجلكملخـاطر، مبــا يف ذلـك اجملتمعــات الـيت تعــيش يف بيئـات هشــة  املنكشـفة علــى ا
 "سياسـة املنظمـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني"يف سـياق  وتنفذ اسرتاتيجية املنظمة املتعلقـة بتغـريُّ املنـاخ .املناطق اجلبلية أو الساحلية

مـل علـى والعالعـيش سـبل ويرّكز التخطيط على حتديـد  18).2010( "سياسة املنظمة بشأن الشعوب األصلية والقبلية"و 17)2013(
  .تغريُّ املناخللمجتمعات احمللية والنظم األكثر تعرضاً ملخاطر التأثريات السلبية محايتها وتعزيز الدعم هلا، وخاصة ل

                                                           
16  . Building a common vision for Sustainable Food and Agriculture. 2014FAO,  

e.pdf3940i-/a3http://www.fao.org/   
17  e.pdf3205e/i3205/i017http://www.fao.org/docrep/. FAO policy on gender equality. 2013FAO,   
18  FAO policy on indigenous and tribal peoples. 2010FAO,  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdf
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 السياساتوتعميم تكامل دعم 
 

يـة ائغذلقطاعـات االوالتخفيـف مـن التـأثريات يف السياسـات واالسـرتاتيجيات املتعلقـة ب تكيُّفتدابري الدمج تروج املنظمة ل -36
 علـىالسياسـات فمناغمـة  .يف السياسـات املتصـلة باملنـاخبالقطاعات الغذائية والزراعية ة، وكذلك لدمج االعتبارات املتعلقة يوالزراع

 القائمة بذاهتا.املفردة أكثر فعالية من احللول  اوقد ثبت أ�متسقة أساساً قوياً الختاذ إجراءات هذا النحو تضع 
 
 على األدلة العلمية ةقائمالالنـُُّهج  رويجت
 

علـى العلـم القـائم علـى األدلـة. ويف احلـاالت الـيت توجـد فيهـا أوجـه عـدم دائمـاً التدخالت املدعومة من املنظمة مبنيـة  -37
 .مستنريةقرار للتيّقن، تُقدَّم سيناريوهات لدعم عملية صنع 

 
 لنـُُّهج القائمة على النظام اإليكولوجياترويج 

 
النـاس انكشـاف مـن ّد والصـمود واحلـ تكيُّـفاإليكولوجيـة خـدمات قّيمـة تسـاعد علـى بنـاء القـدرة علـى التقدم النظم  -38
البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم اإليكولوجيـــة يف  دمـــج محايـــة التنـــوُّعفمـــن شـــأن  .تـــأثريات تغـــريُّ املنـــاخعلـــى خمـــاطر عيشـــهم ســـبل و 

والصـــمود إزاء املخـــاطر  تكيُّـــفلـــنظم البشـــرية والطبيعيـــة علـــى اليزيـــد مـــن قـــدرة اأن وخيـــارات التخفيـــف  تكيُّـــفاســـرتاتيجيات ال
 املناخية وغري املناخية، ما يعود باملنافع على اجملتمع والبيئة.

 
 التعلم من اخلربة املكتسبة

 
األمثـل مبا حيقق علـى النحـو إدارة املعرفة والشراكات االسرتاتيجية والتعاون بني بلدان اجلنوب واآلليات األخرى جتري  -39

ها. وتسرتشــــد هــــذه ؤ والــــتعلم مــــن الــــدروس، وكــــذلك حتديــــد الثغــــرات الــــيت ميكــــن أن تســــدها املنظمــــة وشــــركااخلــــربات تقاســــم 
 19)2010تنميـة القـدرات ( اسـرتاتيجيةاالسرتاتيجية باسرتاتيجيات منظمـة األغذيـة والزراعـة القائمـة حاليـاً ذات الصـلة، وخاصـة 

 20).2012والشراكات (
 

 القدوةبالقيادة 
 

تـربهن املنظمـة التزامهـا بإدمـاج اعتبـارات تـدابري و . محلهـاملبادئ اليت تسـعى هـذه التـدخالت إىل االتدخالت ّسد جت -40
ضافة إىل ذلك، املنظمة ملتزمة بتحقيـق مسـتقبل مسـتدام باإلوالتخفيف من التأثريات يف دورة براجمها ومشاريعها. و  تكيُّفال

يف إطار سياستها اخلاصة باملسؤولية البيئية املرتبطة وذلك  ،لبيئية لعمليات املنظمة نفسهاعن طريق مواصلة خفض البصمة ا

                                                           
 /a.pdf8908/k019http://www.fao.org/docrep/meeting .اسرتاتيجية املنظمة لتنمية القدرات. 2010منظمة األغذية والزراعة،   19
20  wide Strategy on partnerships-FAO Organization. 2012FAO,  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8908a.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
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الكفاءة يف مشاريع البناء ويف مكاتب املنظمة والسفر و   املتحدة.اليت تتبناها األمم  21"ارتباطًا وثيقًا مببادرة "خضرنة األزرق
ها يف السـعي إىل ءتدعم هبا املنظمة على حنو متزايد نفسـها وشـركا الذكي وممارسات املشرتيات املستدامة مجيعها طرق هامة

 تنمية خضراء.
 

 النتائج املتوقعة -هاء
 

 يعزز بعضها بعضاً:ثالث توجه هذه االسرتاتيجية عمل املنظمة إىل حتقيق نتائج  -41
 

قيـادي بوصـفها جهـة تـوفّر املعرفـة من خالل قيـام املنظمـة بـدور  تعزيز قدرات البلدان األعضاء بشأن تغريُّ املناخ )1(
 واخلربة التقنيتني.

عــرب  األمســاك يف األجنــدة الدوليــة املتعلقــة بتغــريُّ املنــاخ مصــايدحتســني إدمــاج األمــن الغــذائي والزراعــة والغابــات و  )2(
 .تعزيز اخنراط املنظمة

 املناخ. تغريُّ تقوية تنسيق وإجناز عمل املنظمة يف جمال  )3(
 

)، ضــمن بيئــة متكينيــة 1تج اوعمــل املنظمــة علــى تعزيــز قــدرات البلــدان األعضــاء (النــ النتــائج االســرتاتيجيةَ  ترّكــز هــذهو  -42
تعزيـز قـدرات املنظمـة،  2و 1جتني ا). ويقتضـي حتقيـق النـ2تج ااملناخ (الن تغريُّ للخطة الدولية للتنمية املستدامة وخصوصا بشأن 

 كما يلي:هذه  لتغيري ا). وميكن توضيح نظرية 3 الناتجليات القائمة (اآلوتبسيط 

                                                           
21  http://www.greeningtheblue.org/ 

http://www.greeningtheblue.org/
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 خطة العمل -واو
 

املتوقعـة هلـذه واتج تج مـن النـالكـل نـحمـددة املنـاخ  تغـريُّ لتنفيذ اسـرتاتيجية أن تقوم هبا املنظمة على اليت يتعني األعمال  -43
تعزيـز الشـراكات، عـرب ، مبـا يف ذلـك 6الربامج االسـرتاتيجية للمنظمـة واهلـدف عرب األعمال هبذه جري القيام السرتاتيجية. وسيا
 املنظمة.الذي تتبناه نتائج إطار التقاس بسو 
  

مود ة قادرة على الصيية وزراعائنظم غذ
ف مع لتكيُّ إزاء تغريُّ املناخ من خالل ا

دة تأثرياتهتغريُّ املناخ والتخفيف من ح
)الرؤية(

تعزيز قدرات البلدان 
ملناخ بشأن تغريُّ ااألعضاء
)1تجاالن(

ج سالمة ا دمإحتسني 
اعات األغذية والتغذية والقط

ال جدول األعمالزراعية يف 
ملناخ االدويل بشأن تغريُّ 

)2تج االن(

مل تعزيز تنسيق وإجناز ع
ملناخ املنظمة بشأن تغريُّ ا

)3اتج الن(

املعرفة واخلربة 
 التقنيتني

املسامهات الوطنية يف األهداف 
الدولية/املسامهات الدولية يف 

 اإلجراءات الوطنية
 

 تعزيز املشاركة
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مــن خــالل قيــام املنظمــة بــدور قيــادي بوصــفها جهــة تــوفّر املعرفــة  تعزيــز قــدرات البلــدان األعضــاء بشــأن تغــريُّ املنــاخ -1تج االنــ
 واخلربة التقنيتني.

 
احملـددة وطنيـاً  استوجه األولويات الوطنيـة الـدعم الـذي تقدمـه املنظمـة لكـل دولـة عضـو يف الوفـاء بالتزامـات مسـامهاهت -44

واســع النطــاق يف البلــدان املدعومــة مــن املنظمــة، البرنــامج العمــل اجلــاري نظر إىل لتنميــة املســتدامة. وبــالضــمن الســياق األوســع ل
عرب املناخ والتخفيف من تأثرياته على املستوى القطري  تغريُّ مع  تكيُّفستزيد االسرتاتيجية اجلهود مع تركيز خاص على إجناز ال

  :مبا يلي نظمةاملالتالية. ستقوم  األعمال
 

عبـر يـة والزراعيـة فـي البلـدان ائالغذالقطاعـات تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً فـي مباشر لدعم تقديم  (أ)
 عمليات سياساتية وتنمية القدرات وتدخالت تقنية على أرض الواقع.

 
الحصـــول علـــى  يـــةتحســـين إمكانبتيســـير حصـــول البلـــدان علـــى التمويـــل للقطاعـــات الغذائيـــة والزراعيـــة  )ب(

تقـدمي املسـاعدة لصـياغة بـرامج االسـتثمار ودعـم البلـدان يف جعـل  عن طريق ،التمويل الوطني والدولي للمناخ
 .امناخي استثماراهتا احمللية أكثر ذكاءً 

 
فــي المنــاخ  تغيُّــراعتبــارات و  ةالزراعيــ اتج األمــن الغــذائي واعتبــارات القطاعــا دمــتقــديم دعــم للبلــدان إل )ج(

وينطبـــق ذلـــك علـــى األطـــر بشـــأن  الوطنيـــة واإلقليميـــة. واالســـتراتيجيات والبـــرامج ذات الصـــلةالسياســـات 
الوطنيـــة  تكيُّـــفخاصـــة املســـامهات احملـــددة وطنيـــاً وُخطَـــط الو املنـــاخ والتخفيـــف مـــن تأثرياتـــه ( تغـــريُّ مـــع  تكيُّـــفال

األطـر الوطنيــة كمـا علـى رث)  طر الكـوااخمــمـن حـّد وإجـراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً وتنفيــذ إطـار سـينداي لل
سيتم حتديث أطر الربجمة القطريـة يف املنظمـة لـتعكس األولويـات و األمساك.  مصايدواإلقليمية للزراعة والغابات و 

 فعالية.بأكرب قدر من الوبالتايل توجيه املوارد واإلجراءات  ،الوطنية املتعلقة باملناخ
 
باعتبارهـا طريقـة فعالـة  والوقايـة تكيُّـفالونهج  مخاطر الكوارثمن حّد وضع واعتماد الفي إرشاد البلدان  )د(

 .النامجة عن تغريُّ املناخالقصوى لألحداث اجلوية اهلامة من حيث التكلفة للتعامل مع التأثريات 
 
ــة وسياســاتية متعــددة البلــدان لمعالجــة القضــايا الناشــئة المتعلقــة ب )ه( ــاخ تغيُّــرعقــد تبــادالت تقني وتعزيــز  المن

 بني البلدان األعضاء.املناخ والتخفيف من تأثرياته  تغريُّ مع  تكيُّفالتفاهم واعتماد أفضل املمارسات يف حمال ال
 
وغيرهـا مـن الوثـائق التـي تـدعم البلـدان فـي جديـدة ومبـادئ توجيهيـة ومعـايير للممارسـات وضع مدونات  )و(

املنـاخ اختـاذ تـدابري جديـدة حلمايـة  تغـريُّ االسـتجابات ل . وسـتتطلبفعاليـةأكثـر  بشـكلالمنـاخ  تغيُّـرالتصدي ل
القواعــد واملعــايري القائمــة تضــمن ملنتجــات الغذائيــة والزراعيــة وكــذلك املــوارد الطبيعيــة. وستامســتهلكي ومنتجــي 

 املناخ حيثما يكون ذلك مناسباً. تغريُّ حالياً عرب املنظمة منظورات 
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توليد وجمع واستخدام البيانات والمعلومات التي تعزز على تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية واإلقليمية  )ز(
. وسيشـمل ذلـك مـن بـني أمـور أخـرى مـع تعيّـر المنـاخ والتخفيـف مـن تأثيراتـه تكيُّفقدرتها على معالجة ال

يف  كربـون وامليـاهالوتـوفر االحتبـاس احلـراري قـد وانبعاثـات غـازات افالو ل الطقس والغالالبيانات واملعلومات عن 
وقــدرات تبــادل املعلومــات فيمــا بــني املــزارعني واهليئــات احلكوميــة ومؤسســات البحــوث والقطــاع اخلــاص.  الرتبــة
البلـدان علـى تطـوير نظـم النشــر الـيت جتعـل املعلومـات ذات الصـلة متاحـة للمـزارعني وغــريهم  ةسـاعدتجري موسـ
 .اجلماهريي وقنوات وسائل اإلعالم ةاخللوياهلواتف مثًال، من خالل شبكات يستفيدون منها، قد ن مم

 
المنـاخ  تغيُّـرتحليـل وتخطـيط آثـار علـى تطوير أدوات جديدة ونشر األدوات الموجودة حاليًا للمساعدة  )ح(

 ،تكييفهـــاوســـتقام روابـــط مـــع الشـــركاء الســـتخدام أدواهتـــم أو . ومتطلبـــات إعـــداد التقـــارير الوطنيـــة الجديـــدة
 ب ازدواجية اجلهود.انتجاوبالتايل 

 
هج ســـيتم رفـــع مســـتوى الـــنُ و . لبلـــدان بشـــأن نهـــج الزراعـــة الذكيـــة مناخيـــاً لوالتقنـــي  يالمعرفـــالـــدعم زيـــادة  )ط(

 ثغرات واحتياجات. تظهرعندما الناجحة، وتوضع ُ�ج جديدة بالتعاون مع الشركاء 
 
الشراكات االستراتيجية الوطنية مع الجهات الفاعلة البحثية والتنفيذية الرئيسية فـي مجـال  االستفادة من )ي(

العمليــات المناخيــة واإلنمائيـــة الدوليــة، بمـــا فــي ذلــك الســـلطات الوطنيــة والمـــزارعين ومنتجــي األغذيـــة 
يـة والبشـرية والتقنيـة املـوارد املالمـع لتحقيـق التـآزر  واألوساط األكاديميـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني

فعاليــة وتعبئــة األمــوال لــدعم اســتخداماً أكثــر ب االزدواجيــة واســتخدام املــوارد انــتجاالالزمــة لتحســني اإلجنــاز و 
 الربامج الوطنية.

 
عـرب تعزيـز  األمسـاك يف األجنـدة الدوليـة املتعلقـة بتغـريُّ املنـاخ مصـايدإدماج األمـن الغـذائي والزراعـة والغابـات و  حتسني -2تج االن

 اخنراط املنظمة
 

 مصايداعتبارات األمن الغذائي والتغذية والزراعة واحلراجة و عن  اً دولي حمامياً تلتزم املنظمة بتعزيز وتقوية دورها بوصفها  -45
إىل هتيئـة بدوره ما يؤدي ، إىل توجيه حتديد األولويات الدوليةاألعمال املناخ. وهتدف هذه اجملموعة من  تغريُّ األمساك يف سياق 

 للعمل الوطين.متكينية بيئة 
 

 :ا يليستقوم املنظمة حتديداً مبو  -46
 

األسماك وسـبل العـيش  مصايداألمن الغذائي والتغذية والزراعة والحراجة و عطى منظورات تُ التأكد من أن  (أ)
 تغيُّـرفـي المحافـل الدوليـة التـي تعـالج  ةمناسـباألولوية الالريفية وإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها 

املنــاخ، وأهــداف  تغــريُّ اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن مــن بــني أخــرى:  تشــمل احملافــل الرئيســيةو . المنــاخ
؛ واالتفاقيـــات الشـــقيقة 2030املنـــاخ يف ســـياق خطـــة  تغـــريُّ عاجلـــة ملس أبابـــا التنميـــة املســـتدامة، وخطـــة عمـــل أديـــ
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اتفاقيـــة مكافحـــة التصـــحر واتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي؛ أي املنـــاخ،  تغـــريُّ التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن 
 اإلنساين.من خماطر الكوارث؛ وعملية مؤمتر القمة العاملي للعمل حّد وإطار سينداي لل

 
توســيع نطــاق مشــاركتها لتشــمل المحافــل ذات الصــلة التــي ال تتعامــل تحديــدًا مــع القطاعــات الزراعيــة،   )ب(

املنـاخ  تغـريُّ املنظمـة دور ستكشـف ست .الهجـرة أو النـزاعأو قضـايا  تلك التي تتعامل مع القضايا اإلنسانيةك
نظم الـاحملتمل يف إطالق النزاعات أو تفاقمها ويف اهلجرة وعدم االستقرار االجتماعي من خـالل الضـغوط علـى 

 ة واجملتمعات الريفية.يية والزراعائالغذ
 
للبيانـات العالميـة ومـوارد المعلومـات والمعرفـة والتكنولوجيـات بشـأن  اً دورها بوصـفها مـزودقوية صيانة وت )ج(

مبــا يف ذلــك الســلع العامليــة مثــل البيانــات املتعلقــة بانعــدام  ،المنــاخ والتخفيــف مــن تأثيراتــه تغيُّــرمــع  تكيُّــفال
فيمـــا يتعلـــق بالزراعـــة االحتبـــاس احلـــراري األمـــن الغـــذائي حـــول العـــامل وقواعـــد البيانـــات العامليـــة بشـــأن غـــازات 

 واستخدام األراضي.
 
، مبا المناخ تغيُّرة مع القطاعات األخرى التي تتعامل بالدرجة األولى مع يية والزراعائقطاعات الغذجمع ال )د(

االقتصــــادي واالســــتثمار، وكــــذلك -التخطيط/االقتصــــادية-يف ذلــــك البيئــــة والطاقــــة والصــــناعة والنقــــل والتنميــــة
اع وقطاعـات الصحة واالجتماع والعمل والتعلـيم والـدفاملناخ ك تغريُّ القطاعات اليت لديها اهتمامات مرتتبة على 

 امليدانية. هامن خالل مكاتبعلى ذلك املنظمة عمل أخرى. وست
 
االستفادة من الشراكات االستراتيجية الوطنية مع الجهات الفاعلة البحثية والتنفيذية الرئيسية فـي مجـال  )ه(

األغذيـــة العمليــات المناخيــة واإلنمائيـــة الدوليــة، بمـــا فــي ذلــك الســـلطات الوطنيــة والمـــزارعين ومنتجــي 
لتحقيـق التـآزر مـع املـوارد املاليـة والبشـرية والتقنيـة  واألوساط األكاديميـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني

الالزمــة لتحســني اإلجنــاز واجتنــاب االزدواجيــة واســتخدام املــوارد اســتخداماً أكثــر فعاليــة وتعبئــة األمــوال لــدعم 
 الربامج الوطنية.

 
التمويـل يـة والزراعـة فـي قـرارات ائقطاعـات الغذال اعتبـارات الصـلة لتعزيـز العمل مع هيئات التمويل ذ )و(

مرفق البيئـة العـاملي، وبنـوك و ، للمناخالصندوق األخضر ون: الشركاء الرئيسييشمل و المناخ.  تغيُّرالمتصلة ب
األطـــراف، والقطـــاع اخلـــاص، وكـــذلك فـــرص التمويـــل  يواملتعـــددشـــركاء التنميـــة الثنـــائيني و التنميـــة اإلقليميـــة، 

 املبتكرة األخرى.
 

 املناخ. تغريُّ تقوية تنسيق وإجناز عمل املنظمة يف جمال  .3الناتج 
 

الــربامج االســرتاتيجية افــة قطاعــات ضــمن اإلطــار االســرتاتيجي، يف كعــابراً للباعتبــاره موضــوعا  ،املنــاخ تغــريُّ ســينعكس  -47
   .والشركاء الفّعال من البلدان األعضاءاالخنراط املواقع وعلى كافة ملنظمة يف  اوحدات كافة يعتمد على مسامهة  س) و 1 امللحق(
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املعرفــة واالبتكــار واإلجنــاز. وســيدعم االســرتاتيجية وإدارة ســتعزز املنظمــة وتبســط اآلليــات الداخليــة للتنســيق وتنميــة و  -48
املنـاخ  تغـريُّ بشـأن التكيّـف مـع للبلـدان قيـق فهـم جيـد ملـا ميكـن أن تـوفره املنظمـة برنامج تعلم واسع النطاق ومسـتمر لضـمان حت

 فعالية.أكرب قدر من الوالكيفية اليت ميكن هبا إجناز هذا الدعم ب النظم الغذائية والزراعيةوالتخفيف من تأثرياته يف 
 

 :ما يليـستقوم املنظمة حتديداً بو  -49
 

اإلدارة دوراً هـذه . وسـتلعب نائب المدير العام، المنـاخ والمـوارد الطبيعيـةتحت إنشاء إدارة للمناخ والبيئة  (أ)
علــى نطــاق هامــا يف دعــم عمــل الــدول األعضــاء يف جمــال املنــاخ واألراضــي وامليــاه والبيئــة واالقتصــاد البيولــوجي 

تأثرياتــه  املنــاخ والتخفيــف مــن تغــريُّ مــع  تكيُّــفقطاعــات بشــأن العــابر للوستيســر إجنــاز عمــل املنظمــة ال 22واســع.
 وسياسة املناخ والتمويل والبيئة وتعزيز االقتصادات البيولوجية املستدامة.

 
وســـيوىل  23مسرتشــدة باســـرتاتيجية املنظمـــة بشــأن الشـــراكات. تعظــيم األثـــر مـــن خـــالل شـــراكات اســـتراتيجية )ب(

 :ملا يلياهتمام خاص 
 

 :الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي؛ الوكاالت اليت مقرها روما 
  املنظمـــة و املنـــاخ،  تغـــريُّ وكـــاالت وبـــرامج واتفاقيـــات األمـــم املتحـــدة: اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن

التنــوع ، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واتفاقيــة للبيئــة املتحــدة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، وبرنــامج األمــم
البيولوجي، واتفاقية مكافحـة التصـحر، وشـركاء برنـامج األمـم املتحـدة للتعـاون يف جمـال خفـض االنبعاثـات 

  ؛النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية
 املؤسسات االستثمارية: إتاحة الفرصة للمنظمة للمسامهة بأدواهتا وبياناهتا وخربهتا الفنية كـي يسـتفاد منهـا 

 يف إطار شبكة أوسع من الربامج، فضًال عن حتسني فرص تعبئة املوارد؛
  البحوث والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدينمؤسسات الشركاء يف التنمية واألوساط األكادميية و. 

 
م املسـتمر وتـوفري إمكانيـة احلصـول علـى لضـمان الـتعلّ  متوسيع البرامج الداخلية لتبادل المعرفـة ورعايـة الـتعلّ  )ج(

عزز قـدرات التنـوُّع. وعلـى وجـه اخلصـوص، سـتُ البـالغ سريع التطور و املناخ ال تغريُّ مثل أحدث املعلومات يف جمال 
عمليـات  يف ةفّعالـمشـاركة املكاتب القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية ومكاتب االتصال لتمكينهـا مـن املشـاركة 

علـى  "املنـاخ تغـريُّ الشـبكة التقنيـة املعنيـة ب"الصلة. وسـتعمل وي أصحاب املصلحة ذمع و ذات الصلة املناخ  تغريُّ 
 ؛تقاسم املعرفة وتقدمي فرص التعلم لألفراد والوحدات واملنظمة ككل

 
ضـمن . سـيقاس التقـدم احملـرز مـن خـالل املؤشـرات ذات الصـلة قياس التقدم المحـرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجية )د(

 النتائج اخلاص باملنظمة.إطار 
  

                                                           
 )  2015January  17edition of the Global Forum for Food and Agriculture (GFFA, Berlin  2015Final Communiqué of theأنظر   22
23  wide Strategy on partnerships-FAO Organization. 2012FAO,  

//www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdfhttp: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
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ــــــايل و -50 ــــــة واملتوقعــــــة مســــــتقبالً لســــــامهات امليبــــــني اجلــــــدول الت ــــــربامج االســــــرتاتيجية للمنظمــــــة وإجــــــراءات اهلــــــدف احلالي ل
 املناخ. تغريُّ اسرتاتيجية  واتجنيف  6 االسرتاتيجي

 
من خالل قيـام  تعزيز قدرات البلدان األعضاء بشأن تغريُّ املناخ -1الناتج 

 املنظمة بدور قيادي بوصفها جهة توّفر املعرفة واخلربة التقنيتني.
 مصــــايدحتســــني إدمــــاج األمــــن الغــــذائي والزراعــــة والغابــــات و  -2النــــاتج 

 عرب تعزيز اخنراط املنظمة األمساك يف األجندة الدولية املتعلقة بتغريُّ املناخ

 وسوء التغذية يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي املسامهة -1 البرنامج االستراتيجي
وإجـراءات واألقـاليم للمسـاعدة علـى توجيـه سياسـة  دعم البلـدان •

 نتائج األمن الغذائي والتغذية.حنو تعزيز  المناخ تغيُّرالتصدي ل
ج اعتبـارات ا دمـإل البلـدان لتعزيـز قـدرات والمشـورة تقـديم التوجيـه •

والـربامج  يف السياسـات واالسـرتاتيجيات فعـاالً إدماجـاً األمن والتغذيـة 
املنــــاخ والتخفيــــف مــــن  تغــــريُّ مــــع  تكيُّــــفبشــــأن الالوطنيــــة واإلقليميــــة 

 تأثرياته مبا يف ذلك املسامهات احملددة وطنياً 
لتحســني  لبلــدان األعضــاءل وتقــديم المســاعدة تــوفير المعلومــات •

ج ا دمـإجمـال املنـاخ وضـمان يف احلصـول علـى التمويـل الـدويل  إمكانيـة
 .التمويل اعتبارات األمن الغذائي والتغذية يف طلبات

قــدرات  ومــا يــرتبط هبــا مــن واألدلــة تحســين بنــاء البيانــات •
االســــتثمار بشــــأن قــــرارات لتحســــني تنــــوير القــــرارات السياســــة و 
 املناخ. تغريُّ بني الروابط بني األمن الغذائي والتغذية و 

املنـاخ علـى األمـن  تغـريُّ لتحليـل تـأثري  والقـدرات تعزيـز األدلـة •
كيــف ميكــن لألغذيــة والزراعــة (مبــا يف ذلــك و  الغــذائي والتغذيــة

 والتخفيف تكيُّفال تدابريأن تعزز ) يصحاألكل ال
املنـاخ  تغـريُّ بشـأن  االلتزامـات الدوليـة تعزيـز اتسـاق وتكامليـة •

بشـأن الدوليـة مع جداول األعمال العامليـة ذات الصـلة واحملافـل 
بشـــأن  1هـــدف التنميـــة املســـتدامة  التنميـــة املســـتدامة، مثـــل

بشـأن القضـاء  2القضاء على الفقـر، وهـدف التنميـة املسـتدامة 
على اجلوع، و"إعالن روما" بشأن التغذية (املـؤمتر الـدويل الثـاين 

عقد األمـم املتحـدة للعمـل مـن أجـل و  ،)2014املعين بالتغذية، 
  (2016) التغذية.

 األمساك بطريقة مستدامة مصايدواحلراجة و  وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة زيادة -2البرنامج االستراتيجي 
ـــ • ـــة  نظـــم اإلنتـــاج رويجت ـــروة الحيواني المســـتدام للمحاصـــيل والث

وتربيـة األحيـاء المائيـة القـادرة علـى  األسـماك مصـايدوالحراجـة و 
 تغـريُّ مـع  تكيُّـفومعاجلـة ال المنـاخ تغيُّـرفي وجه  تكيُّفوالالصمود 

تنفيــــذ خطــــة التنميــــة تــــرويج  ذلكوبــــ ،املنــــاخ والتخفيــــف مــــن تأثرياتــــه
 واتفاقية باريس. 2030املستدامة 

 ملعاجلــة اإلنتــاج وآليــات الحوكمــة السياســات وضــع أو تحســين •
 املناخ والتدهور البيئي بطريقة متسقة ومتكاملة. تغريُّ املستدام و 

 ، وخاصــة لــدعمالسياســات والصــكوك الدوليــة تحســين تنفيــذ •
اإلنتـاج  ترعـى املؤسسات يف تنفيـذ السياسـات والصـكوك الدوليـة الـيت

  .املناخ والتدهور البيئي تغريُّ جل عاتاملستدام و 
تحليـــل الصـــنع القـــرار القـــائم علـــى األدلـــة والمســـتمد مـــن قويـــة ت •

، مبـــا يف ذلـــك والمعلومـــاتللبيانـــات  للقطاعـــات-القطاعي/العـــابر
األدلـة وليـد طريق تنميـة قـدرات املؤسسـات علـى مجـع البيانـات وت عن

املنـــاخ والتـــدهور البيئـــي،  تغـــريُّ لصـــنع القـــرار بشـــأن اإلنتـــاج املســـتدام و 
 يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. مبا

يف  فّعـاالً إدماجـاً  األسـماك مصـايدوالحراجـة و  ج الزراعةا دمإ •
املنــــاخ  تغــــريُّ و  2030املتصــــلة خبطـــة  آليـــات احلوكمــــة الدوليـــة

ذلـك اآلليـات  وجدويل أعمال التنـوع البيولـوجي والبيئـي، مبـا يف
 .اخلاضعة ملسؤولية املنظمةأو األدوات 

القضــايا  تتنــاولالــيت  تطــوير منتجــات المعرفــة االســتراتيجية •
 تغـريُّ العاملية، والـيت تـدمج املعلومـات املتعلقـة باإلنتـاج املسـتدام و 

 والتدهور البيئي. املناخ
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 الفقر الريفي خفض -3 البرنامج االستراتيجي
ـــة واالقتصـــادية ل تحســـين • ـــار االجتماعي ـــاخ تغيُّـــرفهـــم اآلث ، المن

ملخـــــاطر وحتليـــــل علـــــى ا انكشـــــافاً اجملموعـــــات األكثـــــر  علـــــىوخاصـــــة 
املنــاخ والفقــر الريفــي، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مجــع  تغــريُّ الــروابط بــني 

 والربجمة. وتقاسم األدلة اليت ميكن أن تغذي السياسات
 ةاالجتماعيـ شـموليةلواواإلنصـاف المساواة بـين الجنسـين  تعميم •

ــ ــة  رويجفــي عمليــات التخطــيط المتعلقــة بالمنــاخ وت الــنظم الغذائي
ـــة  خفـــضللمســـاعدة يف  لية والمتنوعـــةو لشـــما المســـتدامة والزراعي

 ضـيقب األزمات الـيت قـد تشـمل اهلجـرة بسـبب الانتجاو  الفقر الريفي
ــــزاع علــــى املــــوارد أو  ــــز الأو الن فئــــات ضــــد كــــرب ضــــد املــــرأة أو األتميي

 .ةاجتماعية معين
املنـاطق املتضـررة لتمكـني األسـر  يف ط اسـتحداث العمالـةدعـم خطـ •

املعيشــية مــن تنويــع دخلهــا واالخنــراط يف األعمــال اخلضــراء مــع الرتكيــز 
 على النساء والشباب.

مبــا يف  ،مخــاطر الفقــرخفــض ودعــم اســتراتيجيات إدارة  تصـميم •
انكشـافاً ذلك احلماية االجتماعية للمجتمعات احمللية الفقرية واألكثر 

الشـــعوب األصـــلية والنســـاء والشـــباب)  ملخـــاطر (مبـــا يف ذلـــكعلــى ا
إىل  للحيلولــة دون املخــاطر املتعلقــة باملنــاخ والتخفيــف منهــا اســتناداً 

 لموارد الطبيعية.وإىل رعايتها لخربهتا اخلاصة هبا 
 

ــــى  • كــــأداة  مســــتدامال شــــموليالريفــــي التحــــول الالــــدعوة إل
املنــاخ والنزاعــات  تغــريُّ املتصــلة ب الضــيقب اهلجــرة بســبب انــتجال

 على املوارد.
املنـاخ املؤديـة إىل عـدم  تغـريُّ ل فهـم األبعـاد االجتماعيـة تحسين •

االســــتقرار االجتمــــاعي أو مفاقمتــــه وإىل الفقــــر وعــــدم املســــاواة 
الغذائيــة بــني اجلنســني، وذلــك مــن خــالل الضــغوط علــى الــنظم 

  الزراعية وسبل العيش يف املناطق الريفية.و 

 وفعالية مشوالً  نظم زراعية وغذائية أكثر متكني -4البرنامج االستراتيجي 
ن سالسـل القيمـة املتأتية ع والتخفيف تكيُّففهم منافع ال تحسين •

 والكفاءة واالستدامة. بالشمولية ةّتسمالزراعية امل-اصة باألغذيةاخل
، مـــن مثـــل والتخفيــف تكيُّـــفالممارســات الجيـــدة فـــي ال تعزيــز •

املتجــددة علــى  الطاقــة وامليــاه بكفــاءة، واســتخدام الطاقــةاســتخدام 
 طول سالسل القيمة.

استكشــــاف إمكانــــات المنــــافع المشــــتركة فــــي إعــــادة تصــــميم  •
للتخفيــف مــن  وإمــدادات الطاقــة سالســل القيمــة القائمــة حاليــاً 

 املناخ. تغريُّ آثار 
املنـــاخ يف سياســـات  تغـــريُّ ج اعتبـــارات ا دمـــإيف  البلـــدان دعـــم •

 .الزراعيةالغذائية و نظم الوبرامج  واسرتاتيجيات
 

 قويـةلت في المبادرات العالمية ذات الصـلة بالمنـاخ االنخراط •
 اخلاص. احلوار والشراكة مع القطاع

نظم الــيف تطــوير  لــدعوة إلــى اتبــاع نهــج االقتصــاد البيولــوجيا •
املنـاخ  تغـريُّ بـني اسـرتاتيجيات  الزراعية، وحتسني املواءمـةو ية ائالغذ

 وختضري سالسل القيمة.
زراعيـــة غذائيـــة و نظم لــ اً دعمـــ تطــوير بيانـــات وتحلـــيالت دوليــة •

 املناخ. تغريُّ التحديات اليت يشكلها   وفعالية ملواجهةمشوالً أكثر 
وآليـــات  وتطبيـــق نهـــج ماليـــة مبتكـــرة أو محّســـنة تحديـــد •

 مراعية للمناخ.غذائية وزراعية لتطوير نظم استثمار وخدمات 
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 زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات. -5 البرنامج االستراتيجي 
ـــه ا االنكشـــاف علـــىالمخـــاطر وأوجـــه  تقيـــيم • لمخـــاطر وتوجي

طر الكـــــــوارث واســـــــرتاتيجيات اخفـــــــض خمـــــــحنـــــــو تعزيـــــــز البلـــــــدان 
األولويــة للحيلولــة  املنــاخ الــيت تعطــي تغــريُّ مــع  تكيُّــفوممارســات ال

كبــري مــن  حــدّ  دون وقــوع كــوارث مناخيــة كخيــار أكثــر فعاليــة إىل
حيث التكلفة من إعادة التأهيـل والتعـايف، مـع ضـمان تنميـة قـدرات 

 .هباانتجالالستجابة حلاالت الكوارث كلما استحال  سليمة
كتلـك  التـأثيرات الدوليـةكـذلك معالجـة الضـغوط المحليـة و  •

 .اهلجرةالنامجة عن تزايد 
ــــوفير  • ــــتظم للبيانــــات و أنظمــــة ت واإلنــــذار  رصــــدالتحليــــل من

املخـاطر والتهديـدات الـيت تتـأثر  ألقاليم والبلدان بشأنل المبكر
 .املناخ تغريُّ وقع ب

 

مــن مثــل "إطــار ســينداي  فــي المحافــل الدوليــةاالنخــراط  •
للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث" و"عمليـــة مـــؤمتر القمـــة العــــاملي 

إزاء  تكيُّــفوالالقــدرة علــى الصــمود ويح للعمــل اإلنســاين" لــرت 
 املخاطر. املناخ و�ج احلد من

علــى الــنظم الغذائيــة  المنــاخ تغيُّــر فهــم ضــغوط تحســين •
ــــاطق ــــة ودورهــــا يف  والزراعيــــة وســــبل العــــيش يف املن الريفي

 التسبب بالنزاعات أو اهلجرة أو مفاقمتها. 
عــن األضــرار  يانــات مــن نظــم رصــد المعلومــاتب إدخــال •

 القصـوى بالزراعـة واألمـناليت تلحقهـا األحـداث واخلسائر 
 .الدوليةالغذائي والتغذية يف العمليات 

 واخلدمات ةرفالفنية واملع اجلودة -6الهدف االستراتيجي ها نّسقيالبرامج االستراتيجية جميعها/  عبر
 تعيــــــيندمــــــاج القطاعــــــات الزراعيــــــة فــــــي إلدعــــــم البلــــــدان  •

ودعـم احلـوارات االسـرتاتيجية علـى  المحددة وطنياً مساهماتها 
 والدويل. اإلقليمي ينياملستو 

 تكيُّـفيف "خطط ال المنظور الجنساني دماجإلدعم البلدان  •
 مسامهاهتا احملددة وطنيا.الوطنية" ويف تنفيذ 

وتقــــديم المســــاعدة والــــدعم لتطــــوير  تــــوفير المعلومــــات •
احلصـول علـى متويـل  إىل البلدان بغيـة حتسـني إمكانيـة المشاريع

 دويل يف جمال املناخ.
 تغـريُّ  مـع تكيُّـفالجنـاز إل المؤسسـية الوطنيـة تعزيـز القـدرات •

 املناخ والتخفيف من تأثرياته يف األغذية والزراعة.
األمــن علــى  التكنولوجيــات المكّيفــة بنــاء أدلــة علــى تــأثيرات •

هــذه  ق اعتمــاديــاملنــاخ واحلــواجز الــيت تع تغــريُّ يف ظــل  الغــذائي
 مستواها. ورفعالتكنولوجيات 

 

يف احملافــــل  منظــــورات األغذيــــة والزراعــــة جا دمــــإمتــــين ت •
 باملناخ. الدولية املتعلقة

يف القطاعــات الغذائيـــة  االســتثمار الــدعوة إلــى زيـــادة •
 املناخ والتخفيف من تأثرياته. تغريُّ مع  تكيُّفللوالزراعية 

أقـوى دور لـعمليات منظومة األمم المتحدة  فيالدعوة  •
  املناخ. تغريُّ  يف مواجهة للقطاعات الزراعية
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 املناخ على القطاعات الغذائية والزراعية تغريُّ : آثار األول امللحق
 
املناخ على األغذية والزراعة مرتابط عـرب األبعـاد البيئيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية. نعـرض هنـا تـأثريات املنـاخ  تغريُّ آثار  -1

ونقاط الدخول خلمسة جماالت هامة متعلقة باألغذية والزراعـة: األمـن الغـذائي؛ التغذيـة وصـحة اإلنسـان؛ القطاعـات الزراعيـة؛ 
 .املوارد الطبيعية؛ مراحل ما بعد اإلنتاج

 
 األمن الغذائي

 
باخنفـاض الغـالل املتوقـع  تـوفر األغذيـةاملناخ أسس األبعـاد األربعـة لألمـن الغـذائي بطـرق خمتلفـة. فسـيتأثر  تغريُّ يوهن  -2

)، وخاصـة يف أفريقيـا "القطاعـات الزراعيـة"األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة (أنظـر  مصـايديف قطاعـات احملاصـيل والثـروة احليوانيـة و 
جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث يعيش اليوم معظم من يعانون انعدام األمـن الغـذائي. وسـيزيد ذلـك الضـغط علـى قاعـدة 
املوارد الطبيعية ويضيف إىل الضـغط التصـاعدي علـى األسـعار الدوليـة لألغذيـة، بينمـا يلـزم أن تزيـد اإلمـدادات الغذائيـة العامليـة 

لتلبيــة احتياجــات الســكان الــذين يتزايــد عــددهم واالحتياجــات النامجــة عــن  2050إىل عــام  2016ائــة مــن عــام يف امل 60بنســبة 
املنـاخ  تغـريُّ ات املتوقعة يف املـوارد الطبيعيـة وظـروف النمـو أن مـن املـرجح جـداً أن يبـّدل تغريُّ كذلك تعين ال  24النظم الغذائية. تغريُّ 

ن احلــاالت، يتوقـــع أن يتحـــول اإلنتـــاج مـــن منــاطق خطـــوط العـــرض املنخفضـــة إىل منـــاطق جغرافيــة اإلنتـــاج. فمـــثًال، يف كثـــري مـــ
 خطوط العرض العالية، وبالتايل، من مناطق العجز الغذائي إىل مناطق الفائض الغذائي.

 
وخاصـة بالتأثري على القـوة الشـرائية للمسـتهلكني،  إمكان الحصول على األغذيةاملناخ سلباً اعلى  تغريُّ كذلك يؤثر  -3

. وترتجم آثار اإلنتاج مباشرة إىل آثار اجتماعية واقتصادية من خالل جمموعة مـن املسـارات املختلفـة الـيت ميكـن 25الفقراء منهم
مراحـل مـا بعـد "ات يف الدخول واألسعار الزراعية وتؤثر أيضا على أمنـاط التجـارة ووجهـات االسـتثمار (أنظـر تغريُّ أن تؤدي إىل 

املنـاخ، وإن   تغريُّ ). وفيما يتعلق بأسعار األغذية، تشري معظم مناذج اإلسقاطات إىل بعض الزيادات يف األسعار نتيجة "اإلنتاج
 26املناخ. تغريُّ كانت أحجام هذه الزيادات ومواقعها تتفاوت كثرياً حسب مناذج وسيناريوهات 

 
بالدرجــة األوىل مــن خــالل أثــره علــى ســالمة األغذيــة وعلــى الصــحة االســتفادة مــن األغذيــة، املنــاخ علــى  تغــريُّ يــؤثر و  -4

املنــاخ ســالمة األغذيــة مــن خــالل ارتفــاع معــدالت  تغــريُّ وبصــفة عامــة، يــرجح أن يقلــل  27)."التغذيــة وصــحة اإلنســان"(أنظــر 
الت اجلغرافيـــة يف األمـــراض املنقولـــة عـــن طريقهـــا. ويـــؤثر املنـــاخ أيضـــاً علـــى الصـــحة عـــرب مســـارات متعـــددة، مبـــا يف ذلـــك التحـــو 

األمراض احملمولة بالنواقـل واإلجهـاد احلـراري والكـوارث الطبيعيـة، الـيت تـؤثر بـدورها علـى تغذيـة النـاس وعلـى قـدرهتم علـى تـوفري 
  .28العناية باألغذية، كما على احملتويات التغذوية لألغذية

                                                           
24  Revision FAO,  2012, The 2050/2030), World Agriculture towards 2012Alexandratos, N. and Bruinsma, J. (

e.pdf106e/ap106/ap016http://www.fao.org/docrep/ 
25  )2016Campbell, B., et al. ( 
 املرجع نفسه.  26
 املرجع نفسه  27
 املرجع نفسه.  28

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
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والتغذوي بسـبب الزيـادة املتوقعـة يف تـواتر وشـدة  ، تتفاقم املخاطر على األمن الغذائيباستقرار األغذيةما يتعلق  يفو  -5
األحداث املتصلة باملناخ. فالصدمات واألزمات النامجة عـن الظـواهر اجلويـة القصـوى تـدمر املـوارد والبـىن األساسـية فيحـّد ذلـك 

عار األغذيــة. فكثــرياً مــا املنــاخ يكمــن يف التقلــب املتزايــد ألســ تغــريُّ مـن قــدرات اإلنتــاج الغــذائي الكليــة. وهنــاك أثــر آخــر حمتمــل ل
تبعــت الطفــرات يف األســعار الدوليــة لألغذيــة األحــوال املناخيــة القصــوى يف البلــدان املنتجــة الرئيســية، وقــد أصــبحت هــذه أكثــر 

  املناخية. التوجهاتاحتماًال نتيجة 
 
، موهنـاً أسـس اجلهـود الراهنـة الراميـة البشـر ماليـني تغذيـةتأثرياً مباشراً علـى  ، املرتبط باألمن الغذائي،املناخ تغريُّ  يُؤثِّرو  -6

علــى أنــه  املنــاخ تغــريُّ إىل التصــدي لــنقص التغذيــة وموقعــاً أشــد الضــرر بــأفقر الفقــراء، وخصوصــاً النســاء واألطفــال. ويُنَظــر إىل 
بسـوء  صـابونيوف سـمليـون طفـل إضـايف  24"عاِمل مضاِعف خلطر حدوث اجلوع" الذي تشري بشأنه بعـض التنبـؤات إىل أن 

وســيكون هــذا األثــر الســليب مســتفحًال يف  29تقريبــاً يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى. نصــفهم- 2050التغذيــة حبلــول عــام 
البلــدان الناميــة، خاصــة بشــأن نصــيب الفــرد مــن الســعرات احلراريــة ونقــص التغذيــة يف مرحلــة الطفولــة ووفيــات األطفــال املتعلقــة 

وتركيبة النظم الغذائيـة، فضـال عـن تـوفر السـعرات احلراريـة، يشـكالن كالمهـا عـاملي خطـر فيمـا يتعلـق باآلثـار  .30بنقص التغذية
املنــاخ نصــيب الفــرد مــن تـــوفر  تغــريُّ ، ســيخفض 2050أنــه حبلـــول عــام  31 2016الصــحية املتعلقــة باملنــاخ. ويتوقــع منــوذج لعــام 

يف املائــة، كمــا ســينخفض اســتهالك اللحــوم  4هــة واخلضــروات بنســبة يف املائــة، وســينخفض اســتهالك الفاك 3األغذيــة بنســبة 
اإلصـابة بـاألمراض الـيت تسـاهم يف إضـعاف قـدرة اجلسـم علـى  معدلاملناخ  تغريُّ احلمراء قليًال. إىل جانب ذلك، يتوقع أن يزيد 

مـن  وحيـث السـعرات احلراريـة أامتصاص املغذيات. وتعيش وتعمل الغالبية العظمى ممن نظمهم الغذائيـة غـري كافيـة، سـواء مـن 
 حيث املغذيات الدقيقة، كمزارعني ورعاة وصيادي أمساك يف اجملتمعات الزراعية يف املناطق الريفية يف العامل النامي.

 
نتيجـة تـأثر نظـم إنتـاج سـيكون مطلوبـاً ملراقبتها على امتـداد سالسـل القيمـة  لسالمة األغذيةتوفر إدارة متكاملة إن و  -7

فمــثًال مــن املتوقــع أن يعــّرض حتــول أمنــاط تكــاثر الطحالــب بلــداناً جديــدة للتســـمم  32املنــاخ. تغــريُّ وسالســل التوريــد باألغذيــة 
وهــو مــرض شــديد منقــول عــن طريــق األغذيــة. كــذلك يزيــد ارتفــاع درجــات احلــرارة والرطوبــة خمــاطر منــو يف األمســاك،  ترياغابالســي

ات غـري تغـريُّ املنـاخ ب تغـريُّ الفطريات، وبالتايل تلوث احلبوب والبقول املخزونـة بالسـموم الفطريـة (األيضـات الفطريـة). وسيتسـبب 
يد مـــن خمـــاطر إســـاءة اســـتخدام املـــواد الكيميائيـــة الزراعيـــة أو اإلفـــراط يف متوقعـــة يف أمنـــاط األمـــراض النباتيـــة واحليوانيـــة، مـــا ســـيز 

اســتخدامها يف حماولــة للســيطرة علــى هــذه األمــراض. وســتتطلب إدارة هــذه التحــديات أن يســتطيع كافــة العــاملني علــى طــول 
   سلسلة القيمة تنفيذ ممارسات جيدة مناسبة.

                                                           
29  . Food policy report “Climate Change: Impact on agriculture and costs of adaptation.” 2009IFPRI, 

adaptation-costs-and-agriculture-impact-change-http://www.ifpri.org/publication/climate 
30  _FINAL.pdf7Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment. 2014IPCC,  
31  D’Croz D., Robinson S., Garnett T., Godfray H.C. J., Gollin D.; Rayner M.; Ballon P., and -Springmann M., Mason

Scarborough P. (2016). Global and regional health effects of future food production under climate change: A modelling study. 
The Lancet.  

32  .pdf00e0195e/i0195/i010ocrep/fao/ftp://ftp.fao.org/d Climate Change: Implications for Food Safety.. 2008FAO,  

http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0195e/i0195e00.pdf
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  التغذية وصحة اإلنسان
 
تأثرياً مباشراً علـى تغذيـة ماليـني النـاس، موهنـاً أسـس اجلهـود الراهنـة الراميـة  ، املرتبط باألمن الغذائي،املناخ تغريُّ  يُؤثِّرو  -8

علــى أنــه  التغذيــة وموقعــاً أشــد الضــرر بــأفقر الفقــراء، وخصوصــاً النســاء واألطفــال. ويُنَظــر إىل تغــريُّ املنــاخإىل التصــدي لــنقص 
مليــون طفــل إضــايف ســيكونون مصــابني  24خلطــر حــدوث اجلــوع" الــذي تشــري بشــأنه بعــض التنبــؤات إىل أن "عاِمــل مضــاِعف 

وسـيكون هـذا األثـر السـليب مسـتفحًال  33تقريبـاً يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى. نصـفهم- 2050بسوء التغذية حبلـول عـام 
ونقص التغذيـة يف مرحلـة الطفولـة ووفيـات األطفـال املتعلقـة  يف البلدان النامية، خاصة بشأن نصيب الفرد من السعرات احلرارية

وتركيبة النظم الغذائيـة، فضـال عـن تـوفر السـعرات احلراريـة، يشـكالن كالمهـا عـاملي خطـر فيمـا يتعلـق باآلثـار  34بنقص التغذية.
خ نصــيب الفــرد مــن تـــوفر املنــا  تغــريُّ ، ســيخفض 2050أنــه حبلـــول عــام  35 2016الصــحية املتعلقــة باملنــاخ. ويتوقــع منــوذج لعــام 

يف املائــة، كمــا ســينخفض اســتهالك اللحــوم  4يف املائــة، وســينخفض اســتهالك الفاكهــة واخلضــراوات بنســبة  3األغذيــة بنســبة 
املنـاخ زيـادة اإلصـابة بـاألمراض الـيت تسـاهم يف إضـعاف قـدرة اجلسـم علـى  تغـريُّ احلمراء قليًال. إىل جانب ذلك، يتوقع أن يزيـد 

امتصاص املغذيات. وتعيش وتعمل الغالبية العظمى ممن نظمهـم الغذائيـة غـري كافيـة، سـواء مـن حيـث السـعرات احلراريـة أم مـن 
 طق الريفية يف العامل النامي.حيث املغذيات الدقيقة، كمزارعني ورعاة وصيادي أمساك يف اجملتمعات الزراعية يف املنا

 
نتيجـة تـأثر نظـم إنتـاج سـيكون مطلوبـاً ملراقبتها على امتـداد سالسـل القيمـة  لسالمة األغذيةإدارة متكاملة  إن توفرو  -9

مــن املتوقــع أن يعــّرض حتــول أمنــاط تكــاثر الطحالــب بلــداناً جديــدة للتســـمم فمــثًال  36املنــاخ. تغــريُّ األغذيــة وسالســل التوريــد ب
تريا يف األمســاك، وهــو مــرض شــديد منقــول عــن طريــق األغذيــة. كــذلك يزيــد ارتفــاع درجــات احلــرارة والرطوبــة خمــاطر منــو غابالســي

ات غـري تغـريُّ املنـاخ ب تغـريُّ الفطريات، وبالتايل تلوث احلبوب والبقول املخزونـة بالسـموم الفطريـة (األيضـات الفطريـة). وسيتسـبب 
باتيـــة واحليوانيـــة، مـــا ســـيزيد مـــن خمـــاطر إســـاءة اســـتخدام املـــواد الكيميائيـــة الزراعيـــة أو اإلفـــراط يف متوقعـــة يف أمنـــاط األمـــراض الن

اســتخدامها يف حماولــة للســيطرة علــى هــذه األمــراض. وســتتطلب إدارة هــذه التحــديات أن يســتطيع كافــة العــاملني علــى طــول 
   .سلسلة القيمة تنفيذ ممارسات جيدة مناسبة

                                                           
33  . Food policy report “Climate Change: Impact on agriculture and costs of adaptation.” 2009IFPRI, 

adaptation-costs-and-agriculture-impact-change-http://www.ifpri.org/publication/climate 
34  _FINAL.pdf7Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment. 2014IPCC,  
35  D’Croz D., Robinson S., Garnett T., Godfray H.C. J., Gollin D.; Rayner M.; Ballon P., and -Springmann M., Mason

Scarborough P. (2016). Global and regional health effects of future food production under climate change: A modelling study. 
The Lancet 

36  .pdf00e0195e/i0195/i010ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/ Climate Change: Implications for Food Safety.. 2008FAO,  

http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0195e/i0195e00.pdf
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 القطاعات الزراعية
 

املنــاخ قــد أثــر ســلباً بالفعــل علــى غــالل القمــح والــذرة يف العديــد مــن  تغــريُّ ، هنــاك أدلــة علــى أن قطــاع المحاصــيليف  -10
مــن أن اخنفاضــات يف غــالل احملاصــيل تــرتاوح  وحيــّذر الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بتغــريُّ املنــاخ 37املنــاطق وعلــى املســتوى العــاملي.

فـإن زيـادة وتـرية الليـايل الدافئـة يف  كـذلك  205038.ثر قد تصبح منتشرة على نطـاق واسـع حبلـول عـام يف املائة أو أك 25و 10بني 
معظم املناطق تُلحق الضرر بكثري من احملاصيل، ولوحظت تأثريات ذلك على غلة األرز وعلى جودته. وقد اخنفـض عـدد أصـناف 

لتغـذوي. كـذلك ا والضـعف اجليـين والتنـوُّع احملاصيل اخنفاضاً هائًال خالل القرن العشرين، ما فاقم القلـق جتـاه القـدرة علـى التكيُّـف
أســـتعيض عـــن العمليـــات اإليكولوجيـــة النموذجيـــة يف نظـــم الزراعـــة املتنوعـــة أو أ�ـــا قُمعـــت باســـتخدام املـــدخالت اخلارجيـــة. كمـــا 
توّســعت نظــم زراعــة احملصــول الواحــد املكثفــة علــى امتــداد الكــرة األرضــية، مــا أّدى إىل إضــعاف قــدرة الــنظم اإليكولوجيــة الزراعيــة 

ويتوقــع أيضــاً أن  39هــام. تكيُّــفلصــمود. ولــذا فــإن حفــظ احملاصــيل وحفــظ املــوارد الوراثيــة النباتيــة الربيــة تــدبري وســبل العــيش علــى ا
اآلفـات واألمــراض النباتيـة. فمـثالً، باإلضـافة إىل أن الظـواهر اجلويــة  تـأثري هـام علــى وتـرية وكثافـة حـاالت تفشِّـي يكـون لتغـريُّ املنـاخ

قوط األمطـار الكثيــف الواسـع االنتشـار لفــرتات قصـرية، مبـا يف ذلــك األعاصـري) تتسـبب حبــد القصـوى (أي موجـات اجلفــاف، وسـ
ــي وكثافــة أشــد، كمــا حــدث يف  آفــات وأمــراض النباتــات بتــواتر أكــرب ذاهتــا بــاختالالت شــديدة، ميكــن أن تــؤدي زيادهتــا إىل تفشِّ

 .201640وأوائل عام  2015ام اجلراد الصحراوي يف مشال غرب أفريقيا ويف اليمن يف أواخر ع تفشِّي
 

الصـادرة  االحتبـاس احلـراري، مبـا يف ذلـك حماصـيل األعـالف، بقرابـة ثلـث انبعاثـات غـازات الثروة الحيوانيـةُتساِهم و  -11
خفـض بنسـبة تصـل إىل  حتقيـقغـري أن املنظمـة تقـّدر أنـه ميكـن  41من الزراعة واحلراجة وغريمها مـن أشـكال اسـتخدام األراضـي.

 ويعاين قطاع الثروة احليوانية من تأثريات سلبية هامة مرتتبـة علـى تغـريُّ املنـاخ. 42املائة بتحسني إدارة األعالف واحليواناتيف  30
البيولـوجي. فمـثًال، ُسـجلت يف بلـدان شـىت  من حيث اإلنتاجية احليوانية وغلة حماصيل األعالف والكأل وصحة احليوان والتنـوُّع

يوانـات أثنـاء فـرتات اجلفـاف الشـديد يف العقـود الثالثـة يف املائـة يف أعـداد احل 60-20يف أفريقيا جنوب الصحراء خسائر بنسـبة 
بعـض سـيناريوهات تغـريُّ ظـل يف املائـة يف  25-10األلبان بنسـبة  اتنتجم خنفاضا توقعاملكان من املاضية. ويف جنوب أفريقيا،  

الرتفاع درجات احلرارة واخنفاض معدل سقوط األمطار تأثريات سلبية مباشرة على الغـالل، وميكـن أن تكشـف كان و  43.املناخ
والخنفاض معدل سقوط األمطار تأثريات سلبية مباشرة علـى النـاتج،  درجات احلرارة أثناء موجات اجلفاف حدوث السجالت 

اخنفاضـات هامـة يف إنتـاج الكـأل. كـن أن تكشـف عـن حـدوث أثنـاء موجـات اجلفـاف ميحققة تاملالقياسية كما أن املستويات 
 .نتيجة حمتملة أخرى من نتائج تغريُّ املناخفهي اآلفات واألمراض واألوبئة احليوانية  تفشِّيحاالت زيادة أما 

                                                           
37  , Science, 1980Climate trends and global crop production since ). 2011Roberts J. (-Lobell D.B., Schlenker W. and Costa

333(6042), 616-20  
38  _FINAL.pdf7Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment. 2014IPCC,  
 اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين  39

270867cec250-9a99-df43-3f98-085cd290http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ 
 a.pdf450/ar/DL2293.fao.org/ag/locusts/common/ecg/http://wwwنشرة اجلراد الصحراوي. . 2016منظمة األغذية والزراعة،   40
41   Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities.. 2013FAO, 

e.pdf3437e/i3437/i018http://www.fao.org/docrep/ 
 املرجع نفسه  42
43  PartB_FINAL.pdf-5/images/uploads/WGIIAR5.gov/AR2wg-http://ipcc. 2014IPCC,  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf
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االحـرتار اجلـوي التـدرجيي ومـا يـرتبط  نتيجـة األسماك وتربية األحياء المائيـة مصايداملناخ على  تغريُّ حتدث تأثريات و  -12

األمسـاك املعرضـة للخطـر  مصـايدتمل أن يؤثر املناخ على حي. و 44لبيئة املائيةاليت تطرأ على اكيميائية الفيزيائية و الات تغريُّ البه من 
ات يف تــوفر األمســاك ونوعيتهــا تغــريُّ مــن خــالل ســبل عــيش أقــل اســتقرارا و البحــار اجملتمعــات احملليــة املعتمــدة علــى علــى أصــًال و 

أحـد السـيناريوهات حـدوث اخنفـاض يف قيمـة األمسـاك  وسـالمتها ومأواهـا. ويتوقـَّعذه اجملتمعـات هـة صحعلى وارتفاع املخاطر 
، 2000باملقارنــة مــع عــام  2050مليــون دوالر أمريكــي حبلــول عــام  311يف املائــة وخســائر ســنوية جمموعهــا  21بنســبة املصــيدة 

 45بلـداً مـن بلـدان غـرب أفريقيـا. 14 يف املائـة يف 50يقـرب مـن األمسـاك  صـايددان قدر كبري مـن الوظـائف املرتبطـة مبفقكذلك و 
يف املائـــة حبلـــول عـــام  40أن خيّفـــض ارتفـــاع درجـــات احلـــرارة كميـــات الصـــيد مـــن أنـــواع األمســـاك الرئيســـية بنســـبة  ويتوقـــع عمومـــاً 

واألعاصـري، علـى جـداً مثل أمواج أعماق احمليطات ودرجات احلرارة املرتفعـة  ،القصوىالظواهر اجلوية وميكن أن تؤثر  205046.
تـوفري األمـن لخـدمات ذات أمهيـة حامسـة لوسـائل العـيش و تـوفري على  ،الشعاب املرجانية واملانغروفك  ،قدرة النظم اإليكولوجية

دثان وسيواصالن إحداث تغيريات يف النظم املائية عن طريـق وامتصاص الكربون يف النظم املائية حي الغذائي. كما أن تغريُّ املناخ
 وتركيـــزاتارتفـــاع درجـــات حـــرارة امليـــاه وزيـــادة تكـــوين طبقـــات حراريـــة وإحـــداث تغيـــريات يف امللوحـــة وحمتويـــات امليـــاه العذبـــة 

ألمســاك الطبيعيــة وتربيـــة ا مصــايدهتديــداً مضــاعفاً الســتدامة تنميــة  أيضــاً  احمليطــات. ويشــكل تغــريُّ املنــاخ ضوحتّمــ األوكســجني
الصـيد املفـرط والتلـوث ك  ،نه يفاقم قضـايا يواجههـا هـذا القطـاع بالفعـلألاألحياء املائية يف البيئات البحرية وبيئات املياه العذبة 

كمـا لغذائيـة  علـى إمكانيـة احلصـول حمليـاً علـى املنتجـات ا يُؤثِّروهذا كله واألمراض، فضًال عن التباين الطبيعي يف النظم املائية، 
االحتماالت األولية الخنفاض غازات االحتباس احلراري يف قطـاع جرى الربط ما بني عاملياً. وقد  املتداولةمنتجات الصيد على 

 إجراءات مباشرة أو غري مباشرة.بخفض استخدام الوقود والطاقة وبني األمساك وتربية األحياء املائية  مصايد
 

تمــل أن تتجـــاوز القـــدرة حي ااملتنبَّـــأ هبـــ ســرعة تغـــريُّ املنــاخإال أن ديناميـــة بطبيعتهـــا،  للغابــات الـــنظم اإليكولوجيـــةأن  ومــع -13
هتديــداً مباشــراً للــنظم اإليكولوجيــة  . ويشــكل تغــريُّ املنــاخالتكيُّــفعلــى الطبيعيــة لكثــري مــن أنــواع الغابــات والــنظم اإليكولوجيــة 

املنتجـات وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة للغابـات.  اتإمداد هفضخبللغابات وللشعوب املعتمدة على الغابات وللمجتمع ككل 
 ت واملـوت التـدرجيي للغابـات وزيـادة تفشِّـيتتمثـل يف اخنفـاض إنتاجيـة الغابـا وهناك أدلة على التـأثريات املرتتبـة علـى تغـريُّ املنـاخ

البيولوجي يف الغابات يف أماكن شىت يف العـامل.  اآلفات واألمراض وزيادة حدوث احلرائق اجلاحمة أو زيادة شدهتا وفقدان التنوُّع
ضـبط ات امليـاه و مثـل تنظـيم إمـداد ،وضعف خدمات النظم اإليكولوجيـة للغابـاتا ويؤثر تردي الغابات واخنفاض توفر منتجاهت

ؤثر يـ. و احملاذيـةنـاطق املكمـا علـى إمـدادات امليـاه وإنتـاج األغذيـة يف  ،التآكل، على رفـاه اجملتمعـات احملليـة املعتمـدة علـى الغابـات
مقـــدار األغذيـــة املســـتمدة مـــن الغابـــات والعمالـــة والـــدخل املـــرتبطني  هفضـــخبتغـــريُّ املنـــاخ علـــى الغابـــات علـــى األمـــن الغـــذائي وقـــع 
تدابري التكيُّف يف قطاع الغابـات أمهيـة حامسـة لفإن  ابات واالستدامة البيئية وتوفر خشب الوقود املطلوب إلنتاج األغذية. ولذبالغا
ومصـادر كبـرية للكربـون، أمهيـة  وبالوعـاتلغابات، بوصفها خمازن ولالتخفيف من حدة الفقر. يف حتقيق األمن الغذائي وكذلك يف 

                                                           
 املرجع نفسه  44
45  . Climate change impacts on fisheries in West Africa: 2012Lam V.W.Y., Cheung W.W.L., Swartz W., and Sumaila U.R., 

implications for economic, food and nutritional security. African Journal of Marine Science, 34(1), 103-117 
46  _FINAL.pdf7Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment. 2014IPCC,  
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يف املائــة مــن انبعاثــات غــازات  11-10 ـمبــا يقــدَّر بــ هــالعــاملي يف الكربــون. وُتســاِهم إزالــة الغابــات وترّديحتقيــق التــوازن ايف حامســة 
التحــريج وإعــادة التحــريج وإعــادة تأهيــل الغابــات وتنميــة الزراعــة احلراجيــة ينطــوي ، باملقابــلاالحتبــاس احلــراري علــى نطــاق العــامل. و 

، أن تســاهم 2030وميكـن، حبلــول عـام . ميكـن أن تــوفر منـافع مــن حيـث التكيُّــف املنــاختخفيـف آثــار تغـريُّ كبــرية لات  يـعلـى إمكان
جيغــا طـن مــن  13.8إىل  0.2املنـاخ يف ختفيضــات تـرتاوح مـن  تغـريُّ اخليـارات املتعلقـة بــأثر الغابـات يف جمـال التخفيــف مـن تــأثريات 
ر أمريكي للطن الواحد من مكافئ ثـاين أكسـيد الكربـون دوال 100مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة بأسعار كربون تصل إىل 

دوالر  20جيغـــا طـــن مـــن مكـــافئ ثـــاين أكســـيد الكربـــون يف الســـنة بأســـعار كربـــون أقـــل مـــن  1.45إىل  0.01وإىل ختفيضـــات مـــن 
وباإلضـافة إىل ذلـك، ميكـن حتقيـق منـافع عـن طريـق اسـتخدام اخلشـب  47أمريكي للطن الواحد مـن مكـافئ ثـاين أكسـيد الكربـون.

 48ومنتجات اخلشب احملصود اليت تقوم بتخزين الكربـون علـى املـدى الطويـل، بـدالً مـن الوقـود األحفـوري املسـتند إىل مـواد أخـرى.
وأن تنظر يف هـذه اخليـارات  التخفيف والتكيُّفأن حتقق احلدود األمثل ملنافع  وينبغي على إجراءات احلراجة اليت تتعلق بتغريُّ املناخ

 يف ضوء أهداف إدارة الغابات.
 

 املوارد الطبيعية
 

املنــاخ املــوارد الطبيعيــة الضــرورية لإلنتــاج الزراعــي إىل خمــاطر واســعة النطــاق. فاألضــرار الــيت تلحــق بــاملوارد  تغــريُّ يعــّرض  -14
عمليات اإليكولوجية الطبيعية اليت تعتمد عليهـا املسـاحات الطبيعيـة السـليمة الطبيعية واستنفاد هذه املوارد تؤدي إىل إضعاف ال

 املنتجة. وتشمل املوارد الرئيسية اليت تتعرض لضغوط ما يلي.
 

فـــإىل جانـــب ارتفـــاع خطـــر انقـــراض 49. التنـــوع البيولـــوجياملنـــاخ سيصـــبح املســـبب الرئيســـي خلســـارة  تغـــريُّ يقـــّدر أن و  -15
األنواع، يتوقع أن توثر ارتفاعات درجات احلرارة على وظائف النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك تلك اهلامة إلمدادات األغذيـة. 

 تغـريُّ ، أن تُتجـاوز قـدرة كثـري مـن الـنظم اإليكولوجيـة علـى التكيُّـف والصـمود مبـزيج غـري مسـبوق مـن 2100وحيتمل، حبلول عام 
املنــاخ واالضــطرابات املرتبطــة بــه، كالفيضــانات واجلفــاف وحرائــق الغابــات واحلشــرات وحتمــض احمليطــات، ومــن مســببات أخــرى 

املنـاخ  تغـريُّ ومـن املـرجح جـداً أن يـؤثر  50اسـتخدام األراضـي والتلـوث واإلفـراط يف اسـتغالل املـوارد. تغريُّ على املستوى العاملي، ك
الـيت يوفرهـا التنـوع البيولـوجي الزراعـي. وقـد يـؤدي فقـدان التنـوع البيولـوجي أيضـاً إىل خسـائر  على خدمات النظام اإليكولـوجي 

ضــمن األنــواع األكثــر أمهيــة لألغذيــة والزراعــة. وهكــذا ســيكون االســتخدام املســتدام للمــوارد الوراثيــة  التنــوع الــوراثيكبــرية يف 
   51املطلوبة يف األغذية والزراعة. تكيُّفلألغذية والزراعة أساساً للعديد من اسرتاتيجيات ال

                                                           
47  .pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-https://www.ipcc.ch/pdf/assessment. 2014IPCC,  
48   Impact of the global forest industry on atmospheric greenhouse gases.. 2010FAO,  

.pdf00e1580e/i1580/i012http://www.fao.org/docrep/ 
49 being: Biodiversity Synthesis. World Resources -Ecosystems and Human Well .2005Millennium Ecosystem Assessment, 

Institute, Washington, DC 
 . 2007اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،   50
  _syr_ar.pdf4/syr/ar4report/ar-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment 

51   biodiversity for food and agriculture.Climate change and . 2008FAO, 
Coping with Climate : 2015and FAO,  .pdf02a_climate_change_and_biodiversity_2008http://www.fao.org/uploads/media/FAO_

e.pdf3866i-/a3http://www.fao.org/. Change: The roles of Genetic Resources for Food and Agriculture 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1580e/i1580e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1580e/i1580e00.pdf
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املنـاخ علـى  تغـريُّ ، وهي األسـاس لنمـو النباتـات، مبعـدالت مرتفعـة نتيجـة آثـار التربةيف الوقت نفسه، تتدهور وتُفقد و  -16
ها املســاحات الطبيعيــة. ويكـــون فقــدان خصـــوبة الرتبــة مصـــحوباً يف معظــم األحيـــان خبســائر يف كربـــون الرتبــة، مـــا جيعــل تـــدهور 

فقط إىل تثبيـت الرتبـة وحتسـني وظيفتهـا احلـاجزة  ليسمصدراً النبعاثات ثاين أوكسيد الكربون. وتؤدي الزيادات يف كربون الرتبة 
، بل والصمود إزاء تغريُّ املناخ تكيُّفوالتخزينية فيما يتعلق باملغذيات ومياه الرتبة، ما يساعد على تنمية قدرات املزارعني على ال

يف زيادة ثاين أوكسيد الكربون اجلوي. وترتتب على ترميم وإعـادة تأهيـل األراضـي املتـدهورة منـافع مشـرتكة مهمـة أيضاً إىل ختف
مليــون هكتــار مـــن  200تــرميم حنــو  2030تتمثــل يف إمكانيــة احتبــاس الكربــون. وهــذه اإلمكانيــة هائلــة: إذ ميكـــن حبلــول عــام 

ات أكرب الحتباس الكربون، وذلك يعين أيضاً أن يها إمكانديعضوية ل تربةاألراضي املتدهورة. ويشمل العديد من هذه املناطق 
ــة يف هـذه األراضــي ميكــن يف ظــل السـيناريوهات املختلفــة أن جتلــب مــوارد ماليـة إضــافية للمجتمعــات احملليــة  الرتبـة العضــوية املرممَّ

ذي يشـــمل احتبـــاس الـــيت تعتمـــد علـــى هـــذه األراضـــي املتـــدهورة حاليـــاً. فمـــثًال، تـــرتاوح تقـــديرات إمكانيـــة احتبـــاس الكربـــون (الـــ
جيغــا طــن مــن مكــافئ ثــاين أوكســيد الكربــون يف اهلكتــار الواحــد يف  6.4إىل  3.0الكربــون يف الرتبــة) مــن القطــاع الزراعــي مــن 

مــا يتعلــق باحتبــاس الكربــون يف الرتبــة وحــده، يُقــّدر أن تــرميم األراضــي املتــدهورة ميكــن أن يــؤدي إىل احتبــاس مــا  ويف 52العــام.
إىل حّد كبـري، يف حـال  وهذا ما سيساهم 53ن مكافئ ثاين أوكسيد الكربون يف اهلكتار الواحد يف العام،طن م 26.7يصل إىل 

 .لثاين أكسيد الكربونالراهنة  العاملية يف التخفيف من مستويات االنبعاثات، 2030تراكمه حىت عام 
 

املتجـددة، بشـّدة خاصـة يف  والميـاه الجوفيـةلمـوارد الميـاه السـطحية إىل خفـض كبـري  يتوقع أن يـؤدي تغـريُّ املنـاخو  -17
أن يتعّرض قرابة  معظم املناطق شبه املدارية اجلافة. ففي مقابل كل زيادة مبقدار درجة واحدة يف احلرارة السطحية العاملية، يُتوقَّع

. والزراعـة حاليـاً مسـؤولة عـن 54ىنيف املائـة يف احلـد األد 20يبلـغ  يف املائة من سكان العامل الخنفاض يف موارد املياه املتجـددة 7
، حيتمـل أن تواجـه منـاطق كثـرية نـدرة كبـرية يف املائة تقريباً من الكميات املسحوبة من املياه العاملية. ومع تأثريات تغريُّ املنـاخ 70

التنـــافس بـــني  يف امليــاه. وإذا مل جيـــر التعامـــل مــع نقـــص امليـــاه علــى حنـــو مالئـــم ويف الوقــت املناســـب، فســـيؤدي ذلــك إىل زيـــادة
علــى األمــن الغــذائي والــدخول وســبل العــيش. وال شــك يف أن إجــراء  مســتخدمي امليــاه، مــا قــد حيــّد مــن اإلنتــاج الزراعــي ويُــؤثِّر

   مع نقص املياه املتاحة أمر حاسم األمهية لضمان حتقيق األمن الغذائي يف املستقبل. فكي يتكيّ تعديالت يف القطاع الزراعي  
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 اإلنتاجمراحل ما بعد 
 

يف املائــة مـــن غـــازات  30يف املائـــة مــن الطاقـــة وينبعـــث منهــا حنـــو  70أكثـــر مــن  مراحـــل مـــا بعــد الحصـــادتســتهلك  -18
. 55اســتخدامات األراضــي) االحتبــاس احلــراري الصــادرة عــن جممــوع سالســل األغذيــة الزراعيــة (باســتثناء تلــك النامجــة عــن تغــريُّ 

وميكـن  56يف املائـة مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري. 8وباإلضافة إىل ذلـك، يسـاهم الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة حبـوايل 
ختفيض هذه االنبعاثات بتحسني كفاءة الطاقة علـى طـول سلسـلة األغذيـة الزراعيـة وبنشـر نظـم الطاقـة املتجـددة كـي حتـل حمـل 

احلصول على الطاقة احلديثة، وخاصة يف أنشطة ما بعد احلصاد أو ما بعـد الصـيد. ومـن  يةانأنواع الوقود األحفوري وتوفري إمك
شـــأن زيـــادة إمكانيـــة احلصـــول علـــى الطاقـــة والتكنولوجيـــات احلديثـــة أن تيســـر زيـــادة اإلنتاجيـــة الزراعيـــة (يف املـــزارع وخارجهـــا)، 

كبري حّد   جة. كذلك فإن أمناط االستهالك ميكن أن تؤثر إىلوبالتايل خفض كثافة االنبعاثات للوحدة الواحدة من األغذية املنتَ 
مــا يعــين أن التعــديالت ذات الصــلة يف السياســات والصــناعة وســلوك املســتهلكني  احلــراري،علــى انبعاثــات غــازات االحتبــاس 

 املناخ. تغريُّ ميكن أن تكون مؤثرة يف االستجابة ل
 

أعلـى بكثـري مـن منـاطق  تـدفقات تجاريـةاملنـاخ ميكـن أن يـؤدي إىل  تغـريُّ إن التحول يف إمكانية اإلنتاج النـاجم عـن و  -19
. وســيؤثر العديــد مــن العوامــل يف �ايــة املطــاف 57املرتفعــة إىل منــاطق خطــوط العــرض املنخفضــة-إىل-خطــوط العــرض املتوســطة

كانــات الغــالل يف ظــل ظــروف املنــاخ. وتشــمل هــذه العوامــل الغــالل وإم تغــريُّ علــى أحجــام وتركيبــة التــدفقات التجاريــة يف ظــل 
ات يف مـدى مالءمـة األراضـي الصـاحلة للزراعـة، وتـوفر ميـاه األمطـار وميـاه الـري، والتطـورات يف تغـريُّ مناخية جديـدة، وال-زراعية

ات يف أمنــاط االســتهالك. وتشــمل أيضــاً السياســات علــى املســتويني العــاملي واإلقليمــي، تغــريُّ أســواق الطاقــة، والنمــو الســكاين وال
ات اإلقليميــــة يف تغــــريُّ دور واضــــح للسياســــات التجاريــــة. وميكــــن للتجــــارة أن تلعــــب دوراً يف حتقيــــق االســــتقرار تعويضــــاً عــــن البــــ

 .اليت تفتقر إليهااإلنتاجية وتقلب أسعار املواد الغذائية، كما يف حتقيق التوازن بني املناطق الغنية باملوارد واملناطق 
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