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 موجز

 
باه إىل ويس      معي علماء املناخ االنتعلى احملك.  البش      رية  عاء رغم التقّدم الكبُّي الذي ُأحرز، ما زال مس      تقبل -1

 ارتفاعالت معد استمرار مسار "سُّي األمور باألسلوب املعتاد" هو مسار غُّي مستدام قد يؤدي إىلفمسارين متناقضني: 
ري العاملي ورمبا، إىل تغُّّي متزايد يف املناخ. وأّما املس     ار املس     تدام فيمثل مس     تقبال  مس     تداما  مبعدل احتباس االحتباس احلرا

، . وتعترب املنظمة عنص  ر االس  تدامة رئيس  يا  يف كل ما تقوم به مبا يض  من أن تس  تمر اطبال، واحمليطاتدون درجتني مئويتني
مليارات نس    مة  10يف توفُّي العيش للس    كان الذين من املتوقع أن يبلد عددهم  والغابات واملياه والمبة على كوكب األرض

 ، ولذريّتهم.يف القرن املقبل

 
ع اجملتمع مس    تقبل أفض    ل. ففي س    بتمرب أيلول، و      بتحقيقعاما  اس    تثنائيا  لاللتزام العاملي  2015كان عام لقد   -2

         ع خطة التنمية على الص        مود، وذلك بو  مة، مس        امٍل وقادرٍ الدويل رؤية  لعامل خاٍل من اطوع، أكثر إنص        افا  واس        تدا
هدفا  للتنمية املس    تدامة. ويف ديس    مرب كانون األول، تعهد "اتفاق باريس" بش    أن  17ما تتض    ّمنه من ، و 2030املس    تدامة 

 يف وجهعلى الصمود  رتغُّير املناخ بإبقاء االحمار العاملي على مستوى "أقل بكثُّي" من درجتني مئويتني وببناء مستقبل قاد
 .املناخ. ويف أديس أبابا، مّت اعتماد "جدول أعمال" لتمويل هذا الربنامج الصعب واملعقد واملتشابك تغُّي

 
قاء الل إلوال س      يما يف األونة األخُّية من خ وس      امهة منظمة األغذية والزراعة بش      كل ناا        يف هذه املعامل، -3

إلطارية بشأن تغُّّي ا ألمم املتحدة والعشرين التفاقية ازة خالل مؤمتر األطراف الثاينالضوء على األغذية والزراعة بصورة بار 
وباالس         تناد إىل عمل املنظمة على مدى أكثر من عقد، ُو          عة االس         ماتيجية  املناخ الذي انعقد يف مراكش، املغرب.

الرغبة يف من  بدافعو هذه القرارات التارخيية.        وء  علىاخلاص      ة بتغُّير املناخ كدف تركيز عمل املنظمة بش      أن تغُّير املناخ 
هداف التنمية طار "أتقدمي أفض              ل خدمة للدول األعض              اء يف حتقيق التزامااا مبوجب "اتفاق باريس" وأولويااا يف إ

 توىلى املس  ع تر ة الوالية األس  اس  ية للمنظمة إىل خيارات وأولويات عمل اس  ماتيجيةاملس  تدامة"، تعمد االس  ماتيجية إىل 
 العاملي واإلقليمي والوطين.

 
 للتنمية البش      ريةغ وينبغي أن حتتل موقعا  مركزيا  يف االس      تجابة بأمهية حمورية 1القطاعات الغذائية والزراعيةوتّتس      م  -4

تواجه ، و  كبُّيا  ا  هذه القطاعات معّر     ة للمخاطر إىل درجة تثُّي قلقفإن الدولية لتغُّير املناخ. وكما تبنّي هذه االس    ماتيجية، 
ام هحتديات عظيمة يف التكيرف مع تغُّير املناخ. كما أن دعم الزراعة، وخاص     ة املزارعني من أص     حاب احليازات الص     غُّية، 

 يف ظل مناخ متغُّّي. 2و 1لتحقيق اهلدفني االسماتيجيني  جدا  

 
دول أعمال املناخ يق تآزر بني جويف الوقة نفسه، متثل القطاعات الغذائية والزراعية إمكانات وفرصا  هائلة لتحق -5

اس       ع النطاق و والتنمية. وبإمكان املنظمة دعم هذا التطور بثروة من املعرفة وبأدوات مناس       بة، وهي تدعو إىل توجيه متويل 
حتقيق و  األس             س إلجراء التحّول الالزم يف املفاهيماالس             تثمار فيها  القطاعات اليت ميكن أن يرس             ي خاص باملناخ إىل

 لذي نتوخاه.املستقبل ا
 

                                                           
 . والغابات املائية ألحياءا وتربية األمساك ومصايد احليوانية والثروة احملاصيل تشمل أهنا على" الزراعية القطاعات" عبارة تُفهم الوثيقة هذهألغراض   1
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وتتوخى املنظمة عاملا  تكون فيه النظم الغذائية والزراعية وس          بل العيش املعتمدة عليها قد أص          بحة قادرة على  -6
االلتزام  يرب  هنجها كما أن  .منها الص          مود حيال تأثُّيات تغُّير املناخ عن طريق تدابُّي للتكيرف معها وخيارات للتخفيف

دامة احمللي. كذلك، ترتكز االسماتيجية على سبعة مبادئ تتعلق بالشمولية االجتماعية واالست العاملي بالعمل على الصعيد
 .نتائجالالبيئية والعمل املوجَّه إىل حتقيق 

 
 اسماتيجية وخطة عمل املنظمة بشأن تغُّير املناخ: ةوتؤطر نواتج ثالث -7
 

 توفّر ظمة بدور قيادي بوص     فها جهةخالل قيام املن من تعزيز قدرات البلدان األعض     اء بش     أن تغُّير املناخ -1
 املعرفة واخلربة التقنيتني.

 حتس         ني إدماج األمن الغذائي والزراعة والغابات ومص         ايد األمساك يف األجندة الدولية املتعلقة بتغُّير املناخ -2
 عرب تعزيز اخنراط املنظمة.

 املناخ. تقوية تنسيق وإجناز عمل املنظمة يف جمال تغُّير  -3

 
 ، 13و 2، و1حتقيق أهداف التنمية املس        تدامة، وداص        ة األهداف تض        ع املنظمة على مس        اٍر  واالس        ماتيجية -8

  ا  جزءومن الناحية التش          غيلية، تش          كل  .152و 14وما يتص          ل بأهداف عديدة أخرى للتنمية املس          تدامة، مثل اهلدفني 

رب ملتوس      طة األجل وبرنامج العمل وامليزانية. وس      ُتنّفذ االس      ماتيجية عال يتجزأ من اإلطار االس      ماتيجي للمنظمة واخلطة ا
ها املنظمة عرب حتدد النتائج اليت س     تنجز س     وف تعّزز القدرات احلالية للفاو، وداص     ة يف املكاتب امليدانية، و "خطة عمل" 

 وما مقرا  هلا.لفاو واملتخذة من ر ية، مبا يف ذلك عرب اراكات معززة، وداصة يف الوكاالت الزميلة لبراجمها االسماتيج

  

                                                           
 : القضاء على الفقر جبميع أاكاله يف كل مكان.ية المستدامةمن أهداف التنم 1الهدف   2

 القضاء على اطوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية، وتشجيع الزراعة املستدامة: من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع 2الهدف 
تدامة: إجراءات التاتتتتتتتتتتتتد  لتغّير المناخ:  13الهدف  ل تنظيم من خال اخت اذ ت دابُّي ط ارئ ة ملك افح ة تغُّي املن اخ وآث ارهمن أهداف التنمية المستتتتتتتتتتت

 االنبعاثات والمويج للتطورات يف الطاقة القابلة للتجديد.
حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واس         تخدامها على حنو مس         تدام من أجل من أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة: الحياة تح: الماء:  14الهدف 

 .امةالتنمية املستد
استعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األر ية، وإدارة الغابات على حنو من أهداف التنمية المستدامة: الحياة في البّر:  15الهدف 

 .مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف وعكس اجتاه تدهور األرا ي ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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 مقدمة -ألف

 
واليتها األس    اس    ية وهي القض    اء على اطوع وانعدام األمن       منعاما   70ال زالة املنظمة تعمل منذ أكثر من  -9

مة. االغذائي وس  وء التغذية، وخف  الفقر يف املناطق الريفية، وجعل الزراعة واحلراجة ومص  ايد األمساك أكثر إنتاجية واس  تد
بفعل أهداف التنمية املس              تدامة، حيه احتّل التزامها البارز بالقض              اء على الفقر  2015وقد تعززت والية املنظمة عام 

 .2030واطوع موقعا  حموريا  يف خطة التنمية 

 
ايدة دائما  لتغُّير ملتز خلطر. كما أن التأثُّيات األهداف احليوية للتنمية البش    رية إىل اض تغُّير املناخ حتقيق هذه اويعرّ  -10

املناخ اّدد بتقوي ، ورمبا بعكس التقدم الذي أحرز يف مكافحة اطوع وس            وء التغذية يف الس            نوات األخُّية. فعمليات 
ى البيئي البطيئة وتقّلب املناخ املتزايد والظواهر اطوية القص           وى البالغة الش           دة اليت غدت أكثر تواترا  تؤثر كلها عل التغُّير 

الزراعية وتض       يف         غوطا  على النظم الغذائية واإليكولوجية اهلش       ة أص       ال . واملنتجون من أص       حاب احليازات  اإلنتاجية
ذلك إىل حّد كبُّي  وتقّلب املناخ، ويعودالص   غُّية وفقراء الريف يف البلدان النامية منكش   فون بص   ورة خاص   ة على آثار تغُّير 

اعتماد  وتلك عوامل تفاقم أيض       ا  الص       عوبة يف –وع نظمهم اإلنتاجية حمدودية تنإىل إىل قدرام احملدودة على الص       مود و 
 آثاره. من تخفيفالو  مع تغُّير املناخ ممارسات تدعم حتسني التكيرف

 
وستتأثر البلدان  يعها باألثار السلبية لتغُّير املناخ، لكن التأثر سيكون على أاده يف أقل البلدان منوا  ويف الدول  -11

لك هي )كاألرا   ي اطافة واطبال واملناطق الس  احلية(. وت  غُّية النامية واملناطق ذات النظم اإليكولوجية اهلش  ةاطزرية الص  
 ة واليت تطر  أمامه حتديات صعبة.بأمهية حامس 2030اليت يتسم فيها فعال  بلوغ أهداف خطة التنمية  املواقع ذااا

 
وريد كبُّية ميكن أن حتقق قدرة ص             مود أكرب يف إنتاج وت  ات تكيرفوتنطوي النظم الغذائية والزراعية على إمكان -12

تخفيف من يمة للعظاألغذية يف الوقة الذي حتمي فيه املوارد الطبيعية وتعّززها. كما تتيح هذه النظم أيض              ا  إمكانات 
لكربون حتجاز الى اكل اة من اإلنتاج أو ع، سواء على اكل خف  كثافة االنبعاثات للوحدة الواحدملناختأثُّيات تغُّير ا

يف المبة والكتلة األحيائية. وس              يلزم املزيد من الطمو  لتحقيق هدف اتفاق باريس املتمثل باإلبقاء على االحمار على 
ويف هذا الس     ياق  .منخفض     ة الكربونمس     توى "يقل بكثُّي" عن درجتني مئويتني، وتس     ريع انتقال البلدان إىل اقتص     ادات 

اتيجية على توفُّي دعم ذي جودة ألعض              اء املنظمة لتمكينهم من الوفاء بالتزاماام يف القطاعات حتديدا ، ترّكز االس              م 
 الغذائية والزراعية.

 
 القطاعات الزراعية واتفاق باريس وما بعده 

 
 بدأت القطاعات الزراعية حتظى باالهتمام نظرا  للدور املركزي الذي ميكنها وينبغي هلا أن تؤديه يف االس              تجابة -13

العاملية لتغُّير املناخ. وعلى املس توى العاملي، تنّوه ديباجة اتفاق باريس "باألولوية األس اس ية لض مان األمن الغذائي والقض اء 
على اطوع وبأوجه قابلية تأثر نظم اإلنتاج الغذائي بص        فة خاص        ة باألثار الض        ارة لتغُّير املناخ"، حمتض        نة مفهوم "األمن 

، ال ذي أقرّه رؤس               اء ال دول إعالن مراكش للعم ل من أج ل املن اخ والتنمي ة املس              ت دام ةويوج ه  الغ ذائي" األكثر وولي ة.
زيز ودعم املغرب، دعوة  قوية "طميع األطراف لتعبانعقد يف مراكش الثاين والعش        رين الذي  واحلكومات يف مؤمتر األطراف
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 واجهة التحديات اليت يطرحها تغُّّي املناخ جهود القض           اء على الفقر و            مان األمن الغذائي واختاذ إجراءات ص           ارمة مل

 3الزراعة". يف جمال
 

وعلى املستوى الوطين، تسماد الدول األعضاء مبسامهااا احملددة وطنيا  اليت عر تها األطراف قبل انعقاد املؤمتر  -14
 البلدان عد أن أقامةبو يااا. حمددة وطنيا  كتعبُّي عن أهدافها وأولو و بوصفها مسامهات معتَزمة احلادي والعشرين لألطراف 

ه. وتوفّر إىل تنفيذ التزامات التكيرف والتخفيف هذحتّول اهتمامها األن "اتفاق باريس" على أس         اس مس         امهااا الفردية، 
 .القطاعات الزراعيةاملنظمة الدعم للبلدان يف حتقيق طموحااا من حيه مسامهااا احملّددة وطنيا  يف 

 
س  امهات املعتزمة احملددة وطنيا " أن الدول األعض  اء ترى أن القطاعات الزراعية حمورية بالنس  بة إىل ويبنّي حتليل "امل -15

 يف املائة 89، أدرج 2016يوليو متوز  29اليت قدمة هذه املس   امهات ح   189اس   تجابتها لتغُّير املناخ: فمن البلدان ال                  
األرا        ي واحلراجة كقطاع يف مس       امهااا املتعلقة بالتخفيف من الزراعة و أو اس       تخدام األرا        ي وتغُّير اس       تخدام  منها

الزراعة واس   تخدام األرا    ي وتغُّير اس   تخدام األرا    ي واحلراجة مها من بني  كما أن قطاعي  4التأثُّيات و أو التكيرف معها.
(. بالفعل، ُيشار إجراءاتأكثر القطاعات املشار إليها يف مسامهات البلدان املتعلقة بتخفيف التأثُّيات )كمقاصد و أو ك

يف املائة من املس      امهات املعتزمة احملددة وطنيا ،  83إىل قطاع اس      تخدام األرا       ي وتغُّير اس      تخدام األرا       ي واحلراجة يف 
 وهكذا فإن ترتيبه هو الثاين بعد قطاع الطاقة.

 
ات القطاعات الزراعية على أهنا ذيف املائة من  يع املس              امهات املعتزمة احملددة وطنيا  جماالت يف  98ويدرج  -16

 88إىل احملاصيل والثروة احليوانية، بينما يشُّي  يف املائة من هذه البلدان 97ويشُّي . 5أولوية للتكيرف و أو إجراءات التكيرف
ا بلد   116ُّي ش  ويف الوقة نفس  ه، ي إىل مص  ايد األمساك وتربية األحياء املائية. منها يف املائة 64إىل الغابات و منها يف املائة

بلدا تقريبا  على إجراءات تستند إىل  50إىل القطاعات الزراعية يف ما يتعلق بالتخفيف والتكيرف على حّد سواء، ويصادق 
 أوجه التآزر احملتملة بني التخفيف والتكيرف يف سياق القطاعات الزراعية أو ح  يعطي أولوية ملثل هذِه اإلجراءات. 

 
ت الزراعية سوى األن باالهتمام الرفيع املستوى املطلوب حلشد التمويل إلجناز إمكانااا الكاملة ومل حتَظ القطاعا -17

ومع  . ظل تغُّير املناخيف يف حتقيق األمن الغذائي والقض   اء على الفقر واحلفال على قدرة النظم اإليكولوجية على التكيرف
ص للزراعة واملوارد اإليكولوجية يف  يف املائة من إ ايل إنفاق املص  ارف اإلمنائية املتعددة  8س  وى  2014عام ذلك، مل خُيص  ّ

وهناك حاجة إىل بذل املزيد من اطهود  .5آثاره من تخفيفالو  مع تغُّير املناخ األطراف على االستثمارات املتعلقة بالتكيرف
نس   بة  زيادة االس   تثمارات الس   نوية مثال  إىل عات الزراعية، من خالللض   مان أن يعكس املناخ الدويل األمهية احليوية للقطا

وهي حص              ة معادلة ملس              امهات القطاعات الزراعية يف االنبعاثات العاملية لغازات  -يف املائة من إ ايل متويل املناخ 20
 الدفيئة.

 

                                                           
 .إعالن مراكش للعمل من أجل املناخ والتنمية املستدامة، 2017ون، مؤمتر األطراف الثاين والعشر   3

ch_action_proclamation.pdf/application/pdf/marrake2016https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_ 
 القطاعات الزراعية يف املسامهات املعتزمة احملددة وطنيا : حتليل.. 2016الفاو،   4

e.pdf5687i-/a3http://www.fao.org/ 
 Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance.  2014البنك الدويل،   5

.pdf061615-report-joint-2014-finance-climate-http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb 

https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb-climate-finance-2014-joint-report-061615.pdf
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ستدامة يعّززان تناول الزراعة يف االستجابات الوطنية لتغُّير املناخ وحتقيق أهداف التنمية امل كذلك، فإن مو وعي -18
هذا ينطبق بصفة خاصة و  املناخ والتنمية معا .جمايل ميّكنها من حتقيق إجنازات يف  ا  فريد ا  الزراعة موقعحتتل حدمها األخر. و أ

أمهية أساسية بالنسبة اللذان يّتسمان ب 2و 1على هديف القضاء على الفقر واطوع األساسيني، ومها اهلدفان االسماتيجيان 
من خالل اختاذ  2030وس      يكون من املمكن الوص      ول إىل اقتص      اد منخف  الكربون  لول عام  االس      ماتيجية.هذه إىل 

 تدابُّي متسقة يف القطاعات الزراعية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 

 األغذية والزراعة  -ثر تغُّّي املناخأ -باء

 
ىل جنب إ ية والزراعية بالفعل، ومن املتوقع أن تنمو هذه التأثُّيات، جنبا  يؤثر تغُّير املناخ على القطاعات الغذائ -19

بع   توقع بع  األثار اإلجيابية لتغُّير املناخ يف س           ياقات معينة، كما يفمع متوس             درجات احلرارة العاملية. ويف حني يُ 
الش              ديد.  اخية املتوقعة على القلق، تبعه أغلبية التأثُّيات املنواقعة على خطوط العرض الش              ماليةبلدان  مناألحناء 

تج احمللي اإل ايل يف النا بش   كل كبُّيالبلدان النامية، حيه تس   اهم القطاعات الغذائية والزراعية  يفويص   دق ذلك داص   ة 
يف املائة من األثر االقتص  ادي الناجم عن املخاطر والكوارا الطبيعية املتوس  طة  22تس  توعب أص  ال  قرابة  يف حنيالوطين، 

يف  يع أحناء العامل يف فقر مدقع  لول عام  األا      خاصمن أكثر مليونا   122إىل  وقد يعيش ما يص      ل 6كبُّية احلجم.وال
 7نتيجة تغُّير املناخ وانعكاساته على دخول املزارعني من أصحاب احليازات الصغُّية. 2030

 
 بيئي      ة واالجتم      اعي      ة واالقتص                   ادي      ة.وآث      ار تغُّير املن      اخ على األغ      ذي      ة والزراع      ة ممابط      ة عرب األبع      اد ال -20

منظورات متنوعة تتص  ل باألغذية والزراعة وس  بل املعيش  ة املعتمدة عليها، مع النظر يف تأثُّيات املناخ على  1ويعرض امللحق
األبعاد األربعة لألمن الغذائيغ التغذية وص              حة اإلنس              انغ القطاعات الزراعيةغ املوارد الطبيعيةغ مراحل ما بعد اإلنتاج، 

 اهلجرة البشرية.و 
 

 العمل املتعلق بتغُّّي املناخ يف منظمة األغذية والزراعة .جيم
 

 التطور
 

أهداف منظمة الزراعة واألغذية هي القض           اء على اطوع وانعدام األمن الغذائي وس           وء التغذية، وخف  الفقر  -21
ذه األهداف ه ه ال ميكن حتقيقرك املنظمة أنوتد الريفي، وجعل الزراعة واحلراجة ومص  ايد األمساك أكثر إنتاجية واس  تدامة.

ة والنظم ميكن مواجهة تغُّّي املناخ من دون إدارة املوارد الطبيعي ال ، كما أنهتغُّير املناخ ة يف جمالحامس اختاذ تدابُّيدون  من
 .الزراعية يف العامل على حنو مستدام

 

                                                           
   /e.pdf4434i-/a3http://www.fao.org .  آثار األخطار والكوارا الطبيعية على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية.2015الفاو   6
 . /e.pdf6030i-/a3http://www.fao.org حالة األغذية والزراعة: تغُّي املناخ، والزراعة واألمن الغذائي.. 2016الفاو   7

http://www.fao.org/3/a-i4434e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf
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وقد ُحددت برامج  ئال  منذ بداياته يف مثانينات القرن العش       رين.منوا  ها ومنة حافظة املنظمة املتعلقة بتغُّير املناخ -22
، ومص   ايد 9(2011، واحملاص   يل )8(2010عمل أو اس   ماتيجيات قطاعية تتناول منظورات تغُّير املناخ بالنس   بة إىل الغابات )

، أطلق  ة املنظم  ة 2010ع  ام  ويف  12، واملوارد الوراثي  ة لألغ  ذي  ة والزراع  ة.11(2013، والثروة احليواني  ة )10(2012األمس  اك )
مفهوم الزراعة الذكية مناخيا ، وهو نَ ْهج مص   مَّم للمس   اعدة على ايئة األو    اع التقنية والس   ياس   اتية واالس   تثمارية لتحقيق 

ممة الزراعة الذكية مناخيا أيض         ا   13.التنمية الزراعية املس         تدامة بغية حتقيق األمن الغذائي يف ظل تغُّير املناخ كذلك ص         ُ
، قدمة املنظمة إطارا  أوس              ع 2011طة نقص االهتمام بالقطاعات الزراعية يف جدول أعمال املناخ الدويل. ويف عام ملعا

. ويف Adapt-FAO14للتكيرف مع تغُّير املناخ: الربنامج اإلطاري ملنظمة األغذية والزراعة بش              أن التكيرف مع تغُّير املناخ 
 اليت تش       كل إطارا  الخنراط املنظمة يف تغُّير املناخ أحد املوا        يع األربعة عش       ر ، كان2012يف عام  20أعقاب مؤمتر ريو+

 .2015املفاو ات املتعلقة دطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد 

 
مكّرس لتغُّير املناخ، أو مرتب   2016يف املائة من حافظة مشاريع املنظمة يف عام  15ّن ما يقدر ب    أوميكن القول  -23

، ومن املتوقع أن تستمر 2017يف املائة يف الربع األول من عام  20ّد كبُّي. وقد ارتفعة هذه احلصة ح  األن إىل به إىل ح
ي بني القطاعات يف اإلطار االس   ماتيج مش   مك كمو    وع، مّت اعتماد تغُّير املناخ  2015يف النمو يف املس   تقبل. و لول عام 

 والفرص اليت يهيؤها تنعكس يف كافة الربامج االس              ماتيجية على املس              تويني للمنظمة، ما يعين أن تداعيات آثار املناخ
لعام  15تقييم مسامهة املنظمة يف التكيرف مع تغُّير املناخ والتخفيف من آثاره(. وقد أاار 1نظر امللحقااإلقليمي والقطري )

والتخفيف من  مع تغُّير املناخ ألة التكيرفإىل أن لدى املنظمة مواطن قوة فريدة تتيح هلا أن تتناول من خالهلا مس         2015
 ملنظمةالتقييم أنه ميكن حتقيق النتائج على وجه أمثل بإجراء تغيُّيات اس            ماتيجية يف الطريقة اليت تعمل كا ا آثاره، واعترب

 حاليا  على تغُّير املناخ. 

 
ي الرئاس         ل تكتس         يق األمن الغذائي، وعلى الص         عيد الدويل، تض         طلع املنظمة بدور قيادي يف الدعوة إىل حتق -24

ة . ويف الفمة األخُّية، خالل مؤمتر األطراف التفاقات ريو الثالثة اليت انعقدت يف الفم الرئيس          ية للمنظمة مزيد ا من الزخم
التنوع  ة)اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص     حر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش     أن تغُّير املناخ، واتفاقي 2015-2016

 ا.إمكانااع شااة القطاعات اليت تزامنة مكالبيولوجي(، احتّلة األغذية والزراعة موقعا  بارزا  نتيجة االهتمام املتزايد 

 
                                                           

 /pdf00e2906e/i2906/i017http://www.fao.org/docrep. الفاو، الغابات وتغُّّي املناخ. 2010، الفاو  8
 /htm00e3383e/i3383/i018http://www.fao.org/docrep.. اخلطوط التوجيهية بشأن تغُّي املناخ املوجهة للقائمني على إدارة الغابات. 2013الفاو، 

 /Potential effects of climate change on crop pollination .e.pdf2242i-/a3http://www.fao.org. 2011الفاو،   9
 وتغُّي املناخ اسماتيجية بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .2012الفاو،   10
 .pdf2011/climate_change_2011te/ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_clima 

  .تقييم عاملي لالنبعاثات وفرص احلد من تأثُّيااا -التصدي لتغُّي املناخ من خالل الثروة احليوانية . 2014الفاو،   11
e.pdf3437/i3http://www.fao.org/ 

 ، روماغ  .أدوار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة –املناخ  التكيّف مع تغُّي. 2015الفاو،   12
e.pdf3866i-/a3http://www.fao.org/ 
/a3http://www.fao.org/-اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطي  التكيف مع تغُّي املناخ على املس      توى الوطين. 2015الفاو 

e.pdf4940i 
 agriculture/en/-smart-http://www.fao.org/climate. 2010الفاو،   13
 /pdf64307de3944dca7e93086b225bd7ecd03-27594http://www.fao.org/climatechange.. 2011الفاو،   14
 /e.pdf126bc-/a3http://www.fao.org . تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغُّي املناخ والتخفيف من آثاره. 2015الفاو،   15

http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf
http://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/3/a-i3866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940e.pdf
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
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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 الرؤية
 

تتوخى املنظمة عاملا  متحررا  من اطوع وس    وء التغذية تس    اهم فيه األغذية والزراعة يف حتس    ني مس    تويات املعيش    ة  -25
 خص أاد الناس فقرا ، بطريقة مستدامة اقتصاديا  واجتماعيا  وبيئيا .للجميع، وعلى األ

 
 يعّرض تغُّّي املناخ هذه الرؤية إىل اخلطر. -26

 
ويف هذا السياق، تنشد املنظمة عاملا  تكون فيه النظم الغذائية والزراعية وسبل العيش املعتمدة عليها قد أصبحة  -27

 يف منها.والتكيرف معها عن طريق تدابُّي تكيرف، كما عرب إمكانية التخف ُّير املناخقادرة على الصمود يف وجه تأثُّيات تغ
 

 النهج
 

إن النهج الذي تتبعه املنظمة إزاء تغُّير املناخ موجه حنو البلدان وعاملي يف الوقة ذاته. وتش              ّكل املس              امهات  -28
بالفعل على أعلى مس    توى  ظمة على تغُّير املناخ، إذ أهنا حُتدِّداحملددة وطنيا  مبوجب "اتفاقية باريس" إطارا  طبيعيا لعمل املن

. وباإل افة والتصّدي ألسباب هذا ا سياسي ممكن أهدافا  واسماتيجيات لالستجابة إىل األثار النا ة عن تغُّير املناخ لتغُّير
اإلقليمية  مع الربامج التش          اركالل إىل ذلك، ينبغي لربامج املنظمة أن تقارب تغُّير املناخ            من س          ياقه الكامل، من خ

والعاملية، والرب  بني األطر الزمنية القص              ُّية والطويلة األجل، وأن تكون ذكية مناخيا  وتعمل عرب القطاعات وجمموعات 
ذية األغاس         تدامة مبادئ املنظمة بش         أن متس         ق بالكامل مع تغُّير املناخ  إزاءأص         حاب املص         لحة. وهذا النهج املركب 

 تعزيز املنظورات املناخية لسياسات املنظمة االجتماعية والبيئية القائمة حاليا .قوم بوي 16والزراعة

 
 موجّه حنو البلدانهنج 

 
دة متمش   يا  مع مبادئ فعالية التنمية الراس   ية يف امللكية الُقطرية والقيا من األس   فل إىل األعلىس   يكون هذا النهج  -29

ظمة والدول باريس" إطارا  للتعاون بني املن ات احملددة وطنيا  مبوجب "اتفاقملس              امهوااللتزام واملس              اءلة املتبادلة. وتوفر ا
األعض        اء بش        أن تغُّير املناخ، وفقا  لألولويات وااللتزامات اليت حتددها هذه املس        امهات. وينبغي على أطر الربجمة القطرية 

 س       ات واالس       ماتيجيات الوطنية يف القطاعاتللمنظمة أن تأخذ باحلس       بان املس       امهات احملددة وطنيا  إىل جانب الس       يا
 الزراعية.

 
والتخفيف من آثاره  املناخ مع تغُّير  وتدعم املنظمة البلدان يف توطيد قدرااا املؤس     س     ية والتقنية املتعلقة بالتكيرف -30

تياجات احس وتش    مل ومن ا    أن الس    ياس    ات واالس    ماتيجيات الوطنية بش    أن تغُّير املناخ أن تعك .يف القطاعات الزراعية
 جم  االت لتخطي  يفلاملتعلق  ة ب  النظم الغ  ذائي  ة والزراعي  ة، وب  املق  اب  ل ينبغي  17وإمك  ان  ات التخفيف من الت  أثُّيات التكيرف

يع نطاق وتلتزم املنظمة بدعم عملية توس           منظورات تغُّير املناخ. يف االعتبار أن يأخذ الزراعة والغابات ومص          ايد األمساك
 مل املسامهات احملددة وطنيا  من مصادر متعددة. االستثمارات لتش

                                                           
 /Building a common vision for Sustainable Food and Agriculture .e.pdf3940i-/a3http://www.fao.org. 2014الفاو،   16
ّجه دعم املنظمة إىل البلدان " س وف يو املس ؤوليات املش مكة ولكن املتباينةإن املبدأ الذي تنّص عليه اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش أن تغُّّي املناخ "  17

 يف ما خيّص أنشطة اهلجرة.

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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 هنج إقليمي

 
تُ ّتخذ إجراءات املنظمة على املس       توى القطري يف س       ياق األولويات اإلقليمية، كما يف س       ياق جدول األعمال  -31

ي بطبيعتها قض      ايا ه العاملي بش      أن املناخ والتنمية املس      تدامة. فالكثُّي من القض      ايا اليت تؤثر على النظم الغذائية والزراعية
األحداا مثل مدى توفر املياه واألفات واألمراض و  نفس         ه والقض         ايا املتأثرة به عابرة للحدود. وهذه تش         مل تغُّير املناخ

 18ة،اإليكولوجية والعوامل االجتماعية، كالنظم الغذائيكاألو        اع الزراعية اطوية القص       وى. كما أن تناول العوامل البيئية،  
يا. وس      تكّثف األخض      ر العظيم" يف أفريقس      ور بين منظور إقليمي، على غرار الربامج العابرة للحدود مثل "اليس      تفيد من ت

املنظمة جهودها الرامية إىل تعزيز التعاون اإلقليمي وتيس  ُّي تبادل اخلربات والدروس املس  تفادة، فض  ال  عن تس  هيل احلص  ول 
 حجم عرب القيام بأنشطة إقليمية.على املوارد والقدرات التقنيةغ فتحقق بذلك وفورات 

 
 هنج عاملي

 
وتقوم املنظمة مبناص        رة األمن الغذائي والتغذية، وحتقيق  .قض        ية عاملية تتطلب اس        تجابة  عاملية ميثل تغُّير املناخ -32

هم من س    كان االس    تدامة البيئية واالجتماعية واالقتص    ادية للمزارعني والرعاة وص    يادي األمساك والعاملني يف الغابات وغُّي 
، الريف على املس            توى العاملي. ويف إطار النقاس الدويل الواس            ع النطاق واملتنوع واملتعدد القطاعات بش            أن تغُّير املناخ

ستكّثف املنظمة أعماهلا يف إطار منظومة األمم املتحدة وبني مؤسسات التمويل املتعددة األطراف ومع الشركاء يف التنمية 
خلاص وقطاعات اجملتمع املدين لض         مان تبين النظم الغذائية والزراعية كأولوية عاملية يف إطار جدول والش         ركاء يف القطاع ا
 األعمال املتعلق باملناخ.

 
 هنج قصُّي وطويل األجل

 
كم ا أن   .كلف ة من االس              تج اب ة الالحق ة لوقوع الكوارار الكوارا أكثر فع الي ة من حي ه الإن خف  خم اط -33

ذرية للمخاطر وزيادة قدرة س   بل العيش والنظم الغذائية على الص   مود بغية التخفيف من التأثُّيات لألس   باب اط التص   دِّي
تعود  املمتبة على الكوارا الطبيعية والكوارا اليت هي من ص    نع اإلنس    ان ميكن أن يتيح أيض    ا  اختاذ تدابُّي فّعالة للتكيرف

على تقدمي ش       تمل ياملنظمة بش       أن تغُّير املناخ  عمل. ولذا فإن خمبنافع مش       مكة على جهود التخفيف من آثار تغُّير املنا 
الدعم للحّد من خماطر الكوارا واس          تخالص الدروس املس          تفادة واالس          تجابة الطارئة للمخاطر احلالية، ودعم اطهود 

 والتخفيف من آثاره. مع تغُّير املناخ الطويلة األجل الرامية إىل التكيرف

 
 هنج ذكي مناخيا  

 

                                                           
 : "ميكن أن توفر الت دابُّي يف ج ان ب الطل ب، مث ل إح داا تغيُّيات 25ص               فح ة  3-2-4 الفقرة SPMالفريق احلكومي ال دويل املعين بتغُّي املن اخ،   18

ة متوس      طة، ليف النظم الغذائية وخف  الفاقد من س      لس      لة األغذية، إمكانية كبُّية ، لكنها غُّي مؤكدة، خلف  االنبعاثات النا ة عن إنتاج األغذية )أد
 جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف السنة )أدلة حمدودة، اتفاق متوس (." 8.6-0.76وتماو  التقديرات تقريبا  من  اتفاق متوس (.

 cymakers.pdfpoli-for-_summary5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-https://ipcc.ch/pdf/assessment 

https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf
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وتوفر الزراعة  19وثالثون بلدا  بص      ورة خاص      ة إىل الزراعة الذكية مناخيا  يف مس      امهااا احملددة وطنيا . نثناايش      ُّي  -34
الذكية مناخيا  إطارا  مفاهيميا  ووليا  جملموعة واسعة من التدخالت الزراعية يف سياقات متنوعة. ويساعد هنج الزراعة الذكية 

ءات الالزمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية من أجل دعم التنمية دعما  فّعاال  و               مان مناخيا  على توجيه اإلجرا
األمن الغذائي يف مناخ متغُّّي. وهو هنج ميّكن املمارس         ني وص         انعي القرار من تقييم جمموعة من اخليارات، وحتديد حلول 

نافع، مبا يتيح السعي إىل م امليتعظّ ب تقوم توى الوطينمناسبة للسياقات على مستوى املزرعة ومستوى املشهد الطبيعي واملس
غ 20حتقيق التآزرات وإدارة املقايض          ات عرب األهداف الثالثة التالية: )أ( زيادة اإلنتاجية والدخول الزراعية زيادة مس          تدامة

ات غازات لة انبعاثوبناء قدرات الص              مود حياله والتكيرف معهغ )ج( وخف  و أو إزا مع تغُّير املناخ و)ب( التكيرف
 االحتباس احلراري، حيثما كان ممكنا . وليسة الزراعة الذكية مناخيا  جمموعة من املمارسات اليت ميكن تطبيقها عامليا .

 
 القطاعات ومتعدد أصحاب املصلحة تعددهنج م

 
ديد التدخالت عن طريق حتوس       الس       ل القيمة املتكاملة وتوفّر هلا الدعم،  ةهد الطبيعياتروِّج املنظمة لُنهج املش        -35

يف االعتبار املعوقات  وبالتخفيف من آثاره بينما تأخذ مع تغُّير املناخ املثلى اليت تتص              دى للتحديات املتعلقة بالتكيرف
والفرص االجتماعية واالقتص     ادية والبيئية يف املش     هد الطبيعي وعلى امتداد س     الس     ل القيمة بأكملها. ويف الوقة نفس     ه، 

مة عرب قطاع الزراعة وقطاعات املوارد الطبيعية فمّوج للن رُهج املش              مكة بني القطاعات على اعتبار أن النظم تعمل املنظ
االخنراط مع  فإنكذلك،   .ع على بعض   ها الب الغذائية والزراعية املختلفة تواجه عوائق خمتلفة وتتيح فرص   ا  خمتلفة وقد تؤثِّر

يع والتخفيف من التأثُّيات يف   إىل إجراءات التكيرف قيمة  قد يض              يف ، قطاعات أخرى، كالطاقة والص              حة والنقل
ويتطلب ذلك العمل مع أص              حاب مص              لحة متعددين من القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين على  .القطاعات

 مستويات مناسبة )من احمللي إىل العاملي(.
 

 التوجيهية ئاملباد -دال
 

ي تيس  ُّي مس  امهة املنظمة يف حتّول النظم الغذائية والزراعية وس  بل العيش املعتمدة عليها كادف االس  ماتيجية إىل  -36
لكربون. النظم الوطنية لالنتقال إىل اقتص    ادات منخفض    ة ا باإل     افة إىل، تص    بح أكثر قدرة على الص    مود إزاء تغُّير املناخ

 دامة البيئية التالية:وترتكز هذه االسماتيجية على مبادئ الشمولية االجتماعية واالست

  

                                                           
 /e.pdf5687i-/a3http://www.fao.org. حتليل للقطاعات الزراعية يف املسامهات احملّددة املقررة وطنيا . 2016الفاو،   19
نظر الفاو، اس      تخدام األرا       ي والتعديات يف الغابات الطبيعية. أُ قد تش      كل الزيادة املس      تدامة يف اإلنتاجية وس      يلة  فعالة إلزالة الض      غوطات لتغيُّي   20

 /e.pdf6030i-/a3http://www.fao.org . حالة األغذية والزراعة: تغُّي املناخ، والزراعة واألمن الغذائي. 2016

http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf


15 PC 121/2 

 

 

 إعطاء أولوية لألمن الغذائي وخف  الفقر واالستدامة
 

إىل تقوي  أس س األمن الغذائي والتغذية واحلّد من الفقر واالس تدامة يف س ياقات عديدة، كما  يؤدي تغُّير املناخ -37
تغُّير  ية عرب براجمها االس     ماتيجية لتتناولوتطّبق املنظمة وظائفها الرئيس      .يتيح الفرص إلجراء حتس     ينات يف جماالت أخرى

 املناخ.

 عدم إمهال أحد
 

تقّر املنظمة من خالل خرباا الطويلة يف العمل املمّكز على األا         خاص يف جماالت الزراعة والتنمية الريفية وتغُّير  -38
ووليه لض         مان أن لب أمناط عمل تش         اركية و والتخفيف من آثاره يتط مع تغُّير املناخ ، بأن العمل املتعلق بالتكيرفاملناخ

 بناء  و لذا، يش  كل إعطاء األولوية للفئات والبلدان األكثر    عفا  حمور هذه االس  ماتيجية، يس  تفيد اطميع وأال يُغفل أحد. 
غ ناخقة بتغُّي اململتعلاالحتياجات والقدرات ا عف املراعية للنوع االجتماعي، ويفمواطن الض               على ذلك، تنظر املنظمة يف

بالسكان األصلينيغ وكذلك اجملتمعات األخرى املنكشفة على املخاطر،  تياجات والقدرات املتعلقةواالح عفومواطن الض
مبا يف ذلك اجملتمعات اليت تعيش يف بيئات هش     ة كاألرا      ي اطافة أو الدول اطزرية الص     غُّية النامية أو املناطق اطبلية أو 

 21(2013سني" )يف سياق "سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اطن املنظمة املتعلقة بتغُّير املناخوتنفذ اسماتيجية  .الساحلية
ويرّكز التخطي  على حتديد س    بل العيش والعمل على  .22(2010و"س    ياس    ة املنظمة بش    أن الش    عوب األص    لية والقبلية" )

الس    لبية لتغُّير  والنظم األكثر تعر     ا  ملخاطر التأثُّياتمحايتها وتعزيز الدعم هلا، وخاص    ة لس    بل املعيش    ة واجملتمعات احمللية 
الذين  يف العامل، ألص      حاب احليازات الص      غُّيةوا      بكات أمان  ةموين. وس      وف تعمل املنظمة على و       ع آليات تاملناخ

 ُيستبعدون عادة من "التمويل األخضر".

 
 دعم تكامل وتعميم السياسات

 
قطاعات والتخفيف من التأثُّيات يف الس    ياس    ات واالس    ماتيجيات املتعلقة بال فج املنظمة لدمج تدابُّي التكير تروّ  -39

إن هذه ف .الغذائية والزراعية، وكذلك لدمج االعتبارات املتعلقة بالقطاعات الغذائية والزراعية يف الس  ياس  ات املتص  لة باملناخ
 ذااا.ثر فعالية من احللول املفردة القائمة بالختاذ إجراءات متسقة ثبة أهنا أك رسي أسسا  قويةلسياسات تناغمة لامل

 
 ترويج النُهج القائمة على األدلّة العلمية

 
الت دخالت امل دعوم ة من املنظم ة مبني ة دائم ا  على العلم الق ائم على األدل ة. ويف احل االت اليت توج د فيه ا أوج ه  -40

 عدم يقني، تُقدَّم سيناريوهات لدعم عملية اختاذ قرارات مستنُّية.

 
 ترويج النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي

 
 انس       كال انكش       افتقدم النظم اإليكولوجية خدمات قّيمة تس       اعد على بناء القدرة على الص       مود واحلّد من  -41

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  فمن ا         أن دمج محاية التنورع .وس         بل عيش         هم على خماطر تأثُّيات تغُّير املناخ

                                                           
 /e.pdf3205e/i3205/i017http://www.fao.org/docrep. اطنسنيسياسة الفاو يف املساواة بني . 2013الفاو،   21
 سياسة الفاو بشأن الشعوب األصلية والقبلية. .2010الفاو،   22
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.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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املوارد  اس        تخداموص        ون و وخيارات التخفيف من التأثُّيات، من خالل هنج زراعية إيكولوجية  س        ماتيجيات التكيرفيف ا
أن يزيد من قدرة النظم البش     رية والطبيعية على الص     مود إزاء املخاطر املناخية  ،على حنو مس     تدام لألغذية والزراعة الوراثية

 تمع والبيئة.وغُّي املناخية، ما يعود باملنافع على اجمل

 
 التعلمّ من اخلربة املكتسبة

 
جتري إدارة املعرفة والشراكات االسماتيجية والتعاون بني بلدان اطنوب واألليات األخرى مبا حيقق تقاسم اخلربات  -42

ه ذ، وكذلك حتديد الثغرات اليت ميكن أن تس    دها املنظمة وا    ركاؤها. وتس    ما    د هاألمثل النحو على والتعلم من الدروس
االس        ماتيجية باس        ماتيجيات منظمة األغذية والزراعة ذات الص        لة القائمة حاليا  ، وخاص        ة اس        ماتيجية تنمية القدرات 

 .24(2012والشراكات ) 23(2010)

 
 القيادة بالقدوة

 
د التدخالت املبادئ اليت تس              عى إىل محلها. وتربهن املنظمة التزامها بإدماج اعتبارات تدابُّي التكير  -43  فجتس              ّ

والتخفيف من التأثُّيات يف دورة براجمها ومش     اريعها. وباإل      افة إىل ذلك، فإن املنظمة ملتزمة بتحقيق مس     تقبل مس     تدام 
 25عن طريق مواص      لة خف  األثر البيئي لعمليات املنظمة نفس      ها، وذلك يف إطار س      ياس      تها اخلاص      ة باملس      ؤولية البيئية

والكفاءة يف مشاريع البناء ويف مكاتب املنظمة،  .26زرق" اليت تتبناها األمم املتحدةاملرتبطة ارتباطا  وثيقا  مببادرة "خضرنة األ
والس  فر الذكي، وممارس  ات املش  ميات املس  تدامة  يعها طرق هامة تدعم كا املنظمة على حنو متزايد نفس  ها وا  ركاءها يف 

 السعي إىل حتقيق تنمية خضراء.

 
 قياس األثر وتقييمه

 
، اإلجراءات املوّجهة بالنتائج على أهنا تش           كل أولوية Guterresعام لألمم املتحدة، الس           يد وص           ف األمني ال -44

بالنس    بة إىل األمم املتحدة خالل مدة واليته. ومن خالل االس    ماتيجية اخلاص    ة بتغُّّي املناخ، تلتزم منظمة األغذية والزراعة 
ن التحس   ني اخ، إ    افة  إىل قياس وتقييم النتائج احملققة ملزيد مبلوغ األهداف احملددة يف مو    وعي األمن الغذائي وتغُّّي املن

 يف املستقبل.

 

  

                                                           
 .اسماتيجية املنظمة لتنمية القدرات.2010منظمة األغذية والزراعة،   23
 e.pdf8890/k019http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

 .اسماتيجية على نطاق املنظمة بشأن الشراكات. 2012، منظمة األغذية والزراعة،  24
 tbrochure_en_web.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stra 

 سياسة املنظمة اخلاصة باملسؤولية البيئية.. 2016منظمة األغذية والزراعة،   25
http://www.fao.org/documents/card/en/c/6cfe9d6e-545f-4452-abc2-35c817c54dca/ 

26  http://www.greeningtheblue.org/ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8908e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
http://www.greeningtheblue.org/
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 النتائج املتوقعة -هاء
 

 يعزز بعضها بعضا : واتجن ثالثة توجه هذه االسماتيجية عمل املنظمة إىل حتقيق -45
 

وفّر املعرفة يادي بوص    فها جهة تمن خالل قيام املنظمة بدور ق تعزيز قدرات البلدان األعض    اء بش    أن تغُّير املناخ -1
 واخلربة التقنيتني.

عرب  حتس           ني إدماج األمن الغذائي والزراعة والغابات ومص           ايد األمساك يف األجندة الدولية املتعلقة بتغُّير املناخ -2
 تعزيز اخنراط املنظمة.

 تقوية تنسيق وإجناز عمل املنظمة يف جمال تغُّير املناخ. -3
 

(،  من بيئة متكينية 1وعمل املنظمة على تعزيز قدرات البلدان األعضاء )الناتج  االسماتيجية واتجنوترّكز هذه ال -46
تعزيز قدرات  2و 1ويقتض      ي حتقيق الناجتني  (.2للخطة الدولية للتنمية املس      تدامة وخص      وص      ا بش      أن تغُّير املناخ )الناتج 

 ح نظرية التغيُّي هذه كما يلي:وميكن تو ي (.3املنظمة، وتبسي  األليات القائمة )الناتج 
 

 

لى النظم الغذائية والزراعية قادرة ع
من خالل الصمود يف وجه تغُّّي املناخ

من تدابُّي التكّيف والتخفيف
التأثُّيات 

(الرؤية)

تعزيز قدرات البلدان 
ناخ بشأن تغُّّي املاألعضاء 
(1الناتج )

ي الغذائحتسني إدماج األمن
اعية والقطاعات الزر والتغذية

يف األجندة الدولية بشأن
تغُّي املناخ  

(2الناتج)

ز عمل تنسيق وإجناتعزيز 
املنظمة يف جمال تغُّّي 

املناخ 
(3الناتج )

املعرفة  واخلربة 
 الفنيتان

 تعزيز املشاركة

 املسامهات الوطنية يف حتقيق األهداف الدولية  
 املسامهات الدولية يف اإلجراءات الوطنية
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 خطة العمل -واو
 

كل ناتج من   لنس              بة إىلبالتنفيذ اس              ماتيجية تغُّير املناخ  تتخذهااليت يتعني على املنظمة أن  حُتّدد اإلجراءات -47
، مبا 6نظمة واهلدف ية للمالربامج االس  ماتيج من خالل وس  وف تُ ّتخذ هذه اإلجراءات النواتج املتوقعة هلذه االس  ماتيجية.
 املنظمة. عتمدهطار النتائج الذي تإل يتّم قياسها وفقا  يف ذلك عرب تعزيز الشراكات، وس

 
وفّر من خالل قيام املنظمة بدور قيادي بوص  فها جهة ت تعزيز قدرات البلدان األعض  اء بش  أن تغُّير املناخ -1الناتج 

 املعرفة واخلربة التقنيتني.
 

الدعم الذي تقدمه املنظمة لكل دولة عض         و يف الوفاء بالتزامات مس         امهااا  بتوجيه ولويات الوطنيةاأل قومس         ت -48
وبالنظر إىل برنامج العمل اطاري الواس       ع النطاق يف البلدان  احملددة وطنيا          من الس       ياق األوس       ع للتنمية املس       تدامة.

مع تغُّير املناخ  على إجناز التكيرف ةخاص    بص    ورة مكيز المع  املبذولة االس    ماتيجية اطهود كثفاملدعومة من املنظمة، س    ت
 التالية. إلجراءاتا من خاللوالتخفيف من تأثُّياته على املستوى القطري 

 
 :ستقوم املنظمة مبا يلي -49
 

تقديم دعم مباشتتتتتتتر لتنسيذ المستتتتتتتاهمات المحددة وعنياا في الق اعات الغذائية والزراعية في البلدان عبر  )أ(
 ات سياساتية وتنمية القدرات وتدخالت تقنية على أرض الواقع.عملي

تيسير حاول البلدان على التمويل للق اعات الغذائية والزراعية بتحسين إمكانية الحاول على التمويل  )ب(
تقدمي املس  اعدة لص  ياغة برامج االس  تثمار ودعم البلدان يف جعل اس  تثمارااا  ، عن طريقالوعني والدولي للمناخ

 ،  يه تصبح اقتصاديات منخفضة الكربون.حمللية أكثر ذكاء  مناخياا

تقتتديم دعم للبلتتدان جدمتتاج األمن الغتتذائي واعتبتتارات الق تتاعتتات الزراعيتتة واعتبتتارات تغي ر المنتتاخ في  )ج(
ن وينطبق ذلك على األطر بش        أ .الوعنية واجقليمية الستتتتتتياستتتتتتات واوستتتتتتتراتيجيات والبرامج ذات الاتتتتتتلة

الوطني ة  ف مع تغُّير املن اخ والتخفيف من ت أثُّيات ه )وخ اص              ة املس              امه ات احمل ددة وطني ا  وُخَط  التكيرفالتكير 
وإجراءات التخفيف املالئمة وطنيا  وتنفيذ إطار س              ينداي للحّد من خماطر الكوارا( كما على األطر الوطنية 

طرية يف املنظمة أطر الربجمة القوس          يتم حتديه  .يوالتنوّع البيولوج واإلقليمية للزراعة والغابات ومص          ايد األمساك
 تعكس األولويات الوطنية املتعلقة باملناخ، وبالتايل توجيه املوارد واإلجراءات بأكرب قدر من الفعالية. يه 

ة فعالة من باعتبارها طريق والوقاية هج التكي فون   في وضتتتع واعتماد الحّد من مراعر الكوار  البلدانإرشتتتاد  )د(
 يه التكلفة للتعامل مع التأثُّيات اهلامة لألحداا اطوية القصوى النا ة عن تغُّير املناخ.ح

تعزيز التفاهم و  عقد تبادوت تقنية وسياساتية متعددة البلدان لمعالجة القضايا الناشئة المتعلقة بتغي ر المناخ )ه(
 ضاء.لتخفيف من تأثُّياته بني البلدان األعال التكيرف مع تغُّير املناخ واواعتماد أفضل املمارسات يف جم

وضتتتتتتتتتتع مدونات للممارستتتتتتتتتتات ومبادي توجيهية ومعايير جديدة وغيرها من الواائف التي تدعم البلدان في  )و(
حلماية  وس      تتطلب االس      تجابات لتغُّير املناخ اختاذ تدابُّي جديدة .التاتتتتتد  لتغي ر المناخ بشتتتتتكل أ  ر فعالية
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عايُّي القائمة تتض   من القواعد واملوف وس    الغذائية والزراعية وكذلك املوارد الطبيعية. مس   تهلكي ومنتجي املنتجات
 حاليا  عرب املنظمة منظورات تغُّير املناخ حيثما يكون ذلك مناسبا .

تعزيز القدرات المؤستتتستتتية الوعنية واجقليمية على توليد وجمع واستتتتردام البيانات والمعلومات التي تعزز  )ز(
مور أخرى وس            يش            مل ذلك من بني أ .ّير المناخ والترسيف من تأايراتهغمعالجة التكي ف مع ت قدرتها على

البي  ان  ات واملعلوم  ات عن الطقس والغالل والف  اق  د وانبع  اث  ات غ  ازات االحتب  اس احلراري وتوفر الكربون واملي  اه يف 
 تمّ وست خلاص.سسات البحوا والقطاع اواهليئات احلكومية ومؤ  دل املعلومات فيما بني املزارعنيالمبة وقدرات تبا

قد  نمس           اعدة البلدان على تطوير نظم النش           ر اليت جتعل املعلومات ذات الص           لة متاحة للمزارعني وغُّيهم ممّ 
 يستفيدون منها، مثال ، من خالل ابكات اهلواتف اخللوية وقنوات وسائل اإلعالم اطماهُّيي.

ة حالياا للمستتتتتتتاعدة على تحليل وتر يت آاار تغي ر المناخ ت وير أدوات جديدة ونشتتتتتتتر األدوات الموجود )ح(
ايل وس تقام رواب  مع الش ركاء الس تخدام أدواام أو تكييفها، وبالت .ومت لبات إعداد التقارير الوعنية الجديدة

 ازدواجية اطهود. تفادي

هج الناجحة، تم رفع مس  توى النُ وس  ي .زيادة الدعم المعرفي والتقني للبلدان بشتتأن نهج الزراعة الذ ية مناخياا  )ط(
 وتو ع هُنج جديدة بالتعاون مع الشركاء عندما تظهر ثغرات واحتياجات.

اوستتتتسادة من الشتتترا ات اوستتتتراتيجية الوعنية مع الجهات الساعلة البح ية والتنسيذية الرئيستتتية في مجال  ) (
نتجي األغذية واألوستتتتتتتتتتتاط األ اديمية العمليات المناخية واجنمائية الدولية، بما في ذلك المزارعين وم

تحس    ني مع املوارد املالية والبش    رية والتقنية الالزمة لوالتكامل لتحقيق التآزر  والق اع الراص والمجتمع المدني
 االزدواجية واستخدام املوارد استخداما  أكثر فعالية وتعبئة األموال لدعم الربامج الوطنية. تفادياإلجناز و 

 
األمن الغذائي والزراعة والغابات ومصايد األمساك يف األجندة الدولية ب االعتبارات املتصلة  إدماجحتسني -2الناتج 

 عرب تعزيز اخنراط املنظمة املتعلقة بتغُّير املناخ
 

 ةتلتزم املنظمة بتعزيز وتقوية دورها بوص              فها حماميا  دوليا  عن اعتبارات األمن الغذائي والتغذية والزراعة واحلراج -50
ويات الدولية، ما حتديد األولعملية إىل توجيه  اإلجراءات اجملموعة من وادف هذه ومصايد األمساك يف سياق تغُّير املناخ.

 يؤدي بدوره إىل ايئة بيئة متكينية للعمل الوطين.

 
 وستقوم املنظمة حتديدا  مبا يلي: -51
 

والزراعة والحراجة وماتتتايد األستتتما  وستتتبل العي  التأ د من أن ت ع ى منظورات األمن الغذائي والتغذية  )أ(
الريسية وإدارة الموارد ال بيعية والمحافظة عليها األولوية المناستتتتتتتتتتتبة في المحافل الدولية التي تعالج تغي ر 

ة اتفاقية مكافحو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش  أن تغُّير املناخ، اتفاقات ريو )وتش  مل احملافل الرئيس  ية  المناخ.
. وتتض من عمليات أخرى ذات 2030( إ  افة  إىل خطة التنمية املس تدامة لعام التص حر واتفاقية التنوع البيولوجي
إطار س           ينداي للحّد من خماطر الكواراغ وعملية مؤمتر القمة العاملي للعمل الص           لة، من بني عمليات أخرى، 

 اإلنساين.
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لة لتعزيز اعت )ب( ية والزراعة في قرارات التمويل العمل مع هيئات التمويل ذات الاتتتتتتتتتتت بار الق اعات الغذائ
البنك و الرئيس   يون: الص   ندوق األخض   ر للمناخ، ومرفق البيئة العاملي،  الشتتتر اءويش   مل  .المتاتتتلة بتغي ر المناخ

وبنوك التنمية اإلقليمية، وا              ركاء التنمية الثنائيني واملتعددي األطراف، والقطاع اخلاص، وكذلك فرص الدويل، 
 ويل املبتكرة األخرى.التم

توسيع ن اق مشار تها لتشمل المحافل ذات الالة التي و تتعامل تحديداا مع الق اعات الزراعية،  تلك  )ج(
ملناخ تس     تكش     ف املنظمة دور تغُّير اوف س      .التي تتعامل مع القضتتتتايا اجنستتتتانية أو قضتتتتايا الهجرة أو النزاع

اهلجرة وعدم االس       تقرار االجتماعي من خالل الض       غوط على النظم  احملتمل يف إطالق النزاعات أو تفاقمها ويف
 الغذائية والزراعية واجملتمعات الريفية.

صتتتتتتيانة وتقوية دورها بوصتتتتتتسها مزوداا للبيانات العالمية وموارد المعلومات والمعرفة والتكنولوجيات بشتتتتتتأن  )د(
تعلقة بانعدام األمن الس       لع العاملية مثل البيانات امل، مبا يف ذلك التكي ف مع تغي ر المناخ والترسيف من تأايراته

اس             تخدام ما يتعلق بالزراعة و  الغذائي حول العامل وقواعد البيانات العاملية بش             أن غازات االحتباس احلراري يف
 األرا ي.

 تيال خرىاألق تتاعتتات من ال جهتتات فتتاعلتتةو الق تتاعتتات الغتتذائيتتة والزراعيتتة  بين جهتتات فتتاعلتتة من جمعال )ه (
 القتصادية التخطي ا الطاقة والصناعة والنقل والتنمية، مبا يف ذلك البيئة و تعامل بالدرجة األولى مع تغي ر المناخت

واالس  تثمار، وكذلك القطاعات اليت لديها اهتمامات ممتبة على تغُّير املناخ كالص  حة واالجتماع والعمل والتعليم 
 امليدانية. كاتبامل ابكااا من لك من خاللوستعمل املنظمة على ذ والدفاع وقطاعات أخرى.

لتنسيذ الرئيستتتية في مجالي البحو  وامع الجهات الساعلة  الدوليةاوستتتتسادة من الشتتترا ات اوستتتتراتيجية  )و(
منظومة األمم المتحدة والق اعين العامن في مجال العمليات المناخية واجنمائية الدولية، بما في ذلك 

مة لتحقيق التآزر مع املوارد املالية والبش       رية والتقنية الالز منظمات المجتمع المدني والراص وق اع البحو  و 
 االزدواجية واستخدام املوارد استخداما  أكثر فعالية وتعبئة األموال لدعم الربامج الوطنية. تفاديلتحسني اإلجناز و 

عي على ل التعليم ورفع مستتتوى الو دعم إشتترا  أجيال الشتتباب في القضتتايا المتعلقة بتغير المناخ من خال )ز(
 وتعبئتهم كعمالء لتغيُّي مستدام يف السلوك.، الاعيدين العالمي والوعني

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

 
 برنامج لكلقطاعات         من اإلطار االس       ماتيجي، يف  ا مش       مكا  بنيس       ينعكس تغُّير املناخ، باعتباره مو        وعا  -52

يعتمد على مس              امهة كافة وحدات املنظمة يف كافة املواقع وعلى االخنراط الفّعال من البلدان و  ،(1اس              ماتيجي )امللحق
 األعضاء والشركاء.

 
 تحظىس      و    األليات الداخلية للتنس      يق وتنمية وإدارة املعرفة واالبتكار واإلجناز.يوتبس       بتعزيز املنظمة قوموس      ت -53

برنامج تعلم واسع النطاق ومستمر لضمان حتقيق فهم جيد ملا ميكن أن توفره املنظمة للبلدان بشأن  ساندةمب االسماتيجية
بأكرب قدر من هذا الدعم  حتديد طريقة توفُّيالتكّيف مع تغُّير املناخ والتخفيف من تأثُّياته يف النظم الغذائية والزراعية و 

 الفعالية.
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 ابعةت والتنوع البيولوجي، واألراضتتتتتي والمياه للمناخ إدارةا أنش       أت املنظمة ، 2016يف ديس       مرب كانون األول  -54
 الدول األعض             اء يف جهودهذه اإلدارة دورا  هاما يف دعم  ؤديوس             ت. المناخ والموارد ال بيعيةو نائب المدير العام، ل

 جماالت التنوّع تناول اإلجراءات يف، والتنوّع البيولوجي، والتص         ّحر، كما أهنا س         تاملناخ تنفيذ اتفاقات ريو الثالثة بش         أن
إجناز عمل  على حنو متكامل رتيس   ّ وف وس    27واألرا    ي واملياه والبيئة واالقتص   اد البيولوجي على نطاق واس   ع.البيولوجي 
 مويل والبيئة وتعزيزوس    ياس    ة املناخ والت آثارهلقطاعات بش    أن التكيرف مع تغُّير املناخ والتخفيف من ا ش    مك بنياملنظمة امل

 االقتصادات البيولوجية املستدامة.

 
 ا يلي:وستقوم املنظمة حتديدا  مب -55
 

 .والمياه واألراضي ،البيولوجي والتنوّع للمناخ، الجديدة واجدارة اوستراتيجية لتنسيذ تشغيلية عرائف وضع )أ(

وس يوىل اهتمام  28ت.اكاس ما د باس ماتيجية املنظمة بش أن الش ر تتعظيم األار من خالل شرا ات استراتيجية   )ب(
 :خاص ملا يلي

 
 س            يتعّزز ، اليتالص            ندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي غالوكاالت اليت مقرها روما 

من تأثُّياته،   املناخ والتخفيفالتعاون القائم معها حاليا ، وداص              ة يف جمال تدابُّي التكيف مع تغُّّي 
 29متويل املناخ باسم الدول األعضاءغ واحلد من خماطر الكوارا وتعبئة

 واجملالس، واملؤمترات، واألطراف العاملة واملش      اورات مبوجب املادة الس      ادس      ة واالتفاقيات، اللجان ،
واملعاهدات املودعة لدى املنظمة مبوجب املادة الرابعة عش       رة من دس       تور الفاو واليت تتناول مس       ألة 

 30تغُّّي املناخغ

 ية، وداصة طنة األمن الغذائي العامليغ ة الرئيساملنتديات الفني 

  برنامج و  واملنظمة العاملية لألرص  اد اطوية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ،األمم املتحدةوكاالت وبرامج
األغ  ذي  ة  ومنظم  ة وبرن  امج األمم املتح  دة اإلمن  ائي برن  امج األمم املتح  دة للبيئ  ة) األمم املتح  دة اإلمن  ائي

األمم املتحدة للتعاون يف جمال خف  االنبعاثات النا ة عن إزالة  أعضاء يف اراكة والزراعة هي أيضا  
 31غ(الغابات وتدهورها يف البلدان النامية

  ا يتيح مباملؤس      س      ات االس      تثمارية: إتاحة الفرص      ة للمنظمة للمس      امهة بأدوااا وبيانااا وخرباا الفنية
 ، فضال  عن حتسني فرص تعبئة املواردغيف إطار ابكة أوسع من الربامج االستفادة منها

                                                           
 (.2015يناير كانون الثاين  17)برلني،  للمنتدى العاملي لألغذية والزراعة 2015نظر البيان النهائي لنسخة عام ا  27
 .اسماتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات على نطاق مؤسسي. 2012منظمة األغذية والزراعة،   28
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf 

اليت based Agencies Collaboration-Rome (e.pdf1rev918mr-/a3http://www.fao.org/ )س               وف يبين هذا التعاون على الوثيقة بعنوان   29
، واليت مّت حتديد تغُّي املناخ فيها على أنه جمال 2016أقّرها جملس الفاو يف دورته اخلامس        ة واخلمس        ني بعد املائة اليت انعقدت يف ديس        مرب كانون األول 

ة جديدة ول التعاون بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا  هلا، مبا يش       ُّي إىل رؤيموا        يعي للتعاون. وهذه هي الوثيقة االس       ماتيجية املش       مكة األوىل ح
 .لضمان حتسني التكامل والتآزر بني الفاو، وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، على الصعيدين العاملي والقطري

 /e.pdf046mp-/a3http://www.fao.orgدستور الفاو:   30
 .األمم املتحدة للتعاون يف جمال خف  االنبعاثات النا ة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية اراكةإهنا   31

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr918rev1e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf
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 .الشركاء يف التنمية واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوا والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين 
 

ص      ول على لض      مان التعّلم املس      تمر وتوفُّي إمكانية احل توستتتتيع البرامج الداخلية لتبادل المعرفة ورعاية التعّلم )ج(
ُتعزز قدرات وعلى وجه اخلص     وص، س      مثل تغُّير املناخ الس     ريع التطور والبالد التنورع. أحدا املعلومات يف جمال

ة يف عمليات فّعال بص       ورةاملكاتب القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية ومكاتب االتص       ال لتمكينها من املش       اركة 
املناخ" على  ية املعنية بتغُّير وس   تعمل "الش   بكة التقن تغُّير املناخ ذات الص   لة ومع أص   حاب املص   لحة ذوي الص   لة.

 فرص التعلم لألفراد والوحدات واملنظمة ككلغ وفُّيتقاسم املعرفة وت
ة قاس التقدم احملرز من خالل املؤا       رات ذات الص       لس       يُ  .اوستتتتتتتراتيجيةهذه قياس التقدم المحرز في تنسيذ  )د(

  من إطار النتائج اخلاص باملنظمة.
 

د ناخ يف حتقيق أهداف التنمية املس    تدامة. وتقم  املنظمة بص    ورة خاص    ة بذل اطهو وتس    اهم اس    ماتيجية تغُّي امل -56
 من أهداف التنمية املستدامة بشأن العمل على املناخ: 13اليت تساهم يف حتقيق  يع املقاصد يف إطار اهلدف 

 
يع البل  دان، ي  ة يف  تعزيز الق  درة على الص              مود يف مواجه  ة األخط  ار املرتبط  ة ب  املن  اخ والكوارا الطبيع :13-1

 .والتكيف مع تلك األخطار
 .إدماج التدابُّي املتعلقة بتغُّي املناخ يف السياسات واالسماتيجيات والتخطي  على الصعيد الوطين :13-2
حتس     ني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البش     رية واملؤس     س     ية للتخفيف من تغُّي املناخ، والتكيف معه،  :13-3
 .واإلنذار املبكر بهمن أثره  واحلدّ 
تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش     أن تغُّي  :ألف-13

من  يع  2020س          نويا  لول عام أمريكي دوالر  مليار 100املناخ من التزام كدف التعبئة املش          مكة ملبلد قدره 
دء العمل بان النامية، يف س        ياق إجراءات التخفيف اجملدية وا        فافية التنفيذ، و املص        ادر لتلبية احتياجات البلد

 .الصندوق األخضر للمناخ عن طريق تزويده برأس املال يف أقرب وقة ممكنب بالكامل
تعزيز آليات حتس           ني مس           توى قدرات التخطي  واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغُّي املناخ يف أقل البلدان  :باء-13
 .والدول اطزرية الصغُّية النامية، مبا يف ذلك المكيز على النساء والشباب واجملتمعات احمللية واملهمشةمنوا، 
 

 اطدول التايل املس              امهات احلالية واملتوقعة مس              تقبال  للربامج االس              ماتيجية للمنظمة وإجراءات اهلدف يبنّي  -57
 يف نواتج اسماتيجية تغُّير املناخ. 6 االسماتيجي
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من  تعزيز قدرات البلدان األعض     اء بش     أن تغُّير املناخ -1الناتج 
خالل قيام املنظمة بدور قيادي بوص     فها جهة توّفر املعرفة واخلربة 

 التقنيتني.

حتس     ني إدماج األمن الغذائي والزراعة والغابات ومص     ايد  -2الناتج 
عزيز اخنراط تعرب  األمس   اك يف األجن   دة ال   دولي   ة املتعلق   ة بتغُّير املن   اخ

 املنظمة.

 وسوء التغذية املسامهة يف القضاء على اطوع وانعدام األمن الغذائي - 1البرنامج اوستراتيجي 

 واألقاليم للمستتتتتتاعدة على توجيه ستتتتتتياستتتتتتة  دعم البلدان
األمن  حنو تعزيز نواتج وإجراءات التاتتتتتتتتتتتد  لتغي ر المناخ

 الغذائي والتغذية.

 إلدماج  المشتتتتتتتورة لتعزيز قدرات البلدانو  تقديم التوجيه
اعتب  ارات األمن والتغ  ذي  ة إدم  اج  ا  فع  اال  يف الس              ي  اس               ات 

والربامج الوطنية واإلقليمية بش      أن التكيرف  واالس      ماتيجيات
مع تغُّير املناخ والتخفيف من تأثُّياته مبا يف ذلك املس       امهات 

 احملددة وطنيا .

 للبلدان األعضتتتتتتاء وتقديم المستتتتتتاعدة توفير المعلومات 
احلصول على التمويل الدويل يف جمال املناخ  لتحسني إمكانية

و          مان إدماج اعتبارات األمن الغذائي والتغذية يف طلبات 
 .التمويل

 

 ق درات  وم ا يرتب  ك ا من واألدلة تحستتتتتتتتتتين بناء البيانات
لتحس      ني تنوير القرارات الس      ياس      ة وقرارات االس      تثمار بش      أن 

 تغُّير املناخ.بني األمن الغذائي والتغذية و  الرواب 

 لتحلي  ل ت  أثُّي تغُّير املن  اخ على األمن  والقتتدرات تعزيز األدلتتة
وكيف ميكن لألغ  ذي  ة والزراع  ة )مب  ا يف ذل  ك  الغ  ذائي والتغ  ذي  ة

 التكيرف والتخفيف. األكل الصحي( أن تعزز تدابُّي

 املناخ مع  أن تغُّير بش   تعزيز اتستتاق وتكامل اولتزامات الدولية
جداول األعمال العاملية ذات الص              لة واحملافل الدولية بش              أن 

بشأن القضاء  1هدف التنمية املستدامة  التنمية املستدامة، مثل
بش        أن القض        اء على  2على الفقر، وهدف التنمية املس        تدامة 

اطوع، و"إعالن روما" بش     أن التغذية )املؤمتر الدويل الثاين املعين 
وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  (،2014لتغذية، با
(2016.) 

 واحلراجة ومصايد األمساك بطريقة مستدامة زيادة وحتسني توفُّي السلع واخلدمات من الزراعة - 2البرنامج اوستراتيجي 

 المستدام للمحاصيل وال روة الحيوانية  ترويج نظم اجنتاج
وتربية األحياء المائية القادرة  ما والحراجة وماايد األس

مع  ومعاطة التكيرف على الاتتتتتتتتتتمود في وجه تغي ر المناخ
املناخ والتخفيف من تأثُّياته، وبذلك ترويج تنفيذ خطة  تغُّير 

 باريس. واتفاق 2030لعام  التنمية املستدامة

 ملعاطة  الستتتتياستتتتات وآليات الحو مة وضتتتتع أو تحستتتتين
قة متس         قة بطري م وتغُّير املناخ وتدهور البيئةاملس         تدا اإلنتاج

 .ومتكاملة

 وخاص  ة لدعمالستتياستتات والاتتكو  الدولية تحستتين تنسيذ ، 
 عّززت املؤس    س    ات يف تنفيذ الس    ياس    ات والص    كوك الدولية اليت

غُّير املناخ ت مس  ألة وتعاجل والقدرة على الص  مود، اإلنتاج املس  تدام
 .سالمة البيئةو 
 قرار القائم على األدلة والمستمد من التحليل تقوية صنع ال

الق اعي/المشتتتتتتتتتتتر  بين الق اعات للبيانات والمعلومات 
طريق تنمية قدرات املؤس         س         ات  ، مبا يف ذلك عنوالمعرفة

على  ع البيانات وتوليد األدلة لص         نع القرار بش         أن اإلنتاج 
ة ياملس          تدام والتكيف مع تغُّير املناخ التخفيف من آثاره، ومحا

 يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. البيئة مبا

 

 والحراجة وماتتتتايد األستتتتما  على نحو فعال  إدماج الزراعة
وتغُّير املناخ  2030املتص         لة دطة  في آليات الحو مة الدولية

ذلك األليات أو  وجدويل أعمال التنوع البيولوجي والبيئة، مبا يف
 لية املنظمة.األدوات اخلا عة ملسؤو 

 اليت تتناول القض           ايا  ت وير منتجات المعرفة اوستتتتتتتتتتراتيجية
العاملية، واليت تدمج املعلومات املتعلقة باإلنتاج املس             تدام وتغُّير 

 .التدهور البيئيو  املناخ
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 خف  الفقر الريفي - 3البرنامج اوستراتيجي 

 
 ر المناخي  فهم اآلاار اوجتماعية واوقتاادية لتغ تحسين ،

وخاص             ة على اجملموعات األكثر انكش             افا  على املخاطر، 
من  وحتليل الرواب  بني تغُّير املناخ والفقر الريفي، مبا يف ذلك

 خالل  ع وتقاس    م األدلة اليت ميكن أن تغذي الس    ياس    ات
 والربجمة.

 المستتتتتاواة بين الجنستتتتتين واجناتتتتتاف والشتتتتتمولية  تعميم
التر يت المتعلقتتتة بتتتالمنتتتاخ اوجتمتتتاعيتتتة في عمليتتتات 

لة ماالمستتتتتتتتتتتدامة الشتتتتتتتتتتت وترويج النظم الغذائية والزراعية
ب جتو  ،للمس                 اع    دة يف خف  الفقر الريفي والمتنوعتتتة ن    ّ

األزمات اليت قد تش   مل اهلجرة بس   بب الض   يق أو النزاع على 
ملرأة أو         د فئات اجتماعية املوارد أو التمييز األكرب         د ا
ة وقة ذاته من املس         امهة اإلجيابيمعينة، مع االس         تفادة يف ال

 اليت ميكن أن تقدمها هذه اجملموعات للعمل يف جمال املناخ.

 املناطق املتض  ررة لتمكني  يف دعم خ ت استتتحدا  العمالة
األس       ر من تنويع دخلها واالخنراط يف األعمال اخلض       راء مع 

 المكيز على النساء والشباب.

 ّد من مراعر ودعم استتتتتتتتتتتراتيجيات إدارة الح تاتتتتتتتتتتميم
مب ا يف ذل ك احلم اي ة االجتم اعي ة للمجتمع ات احمللي ة  ،السقر

الش  عوب  الفقُّية واألكثر انكش  افا  على املخاطر )مبا يف ذلك
األص     لية والنس     اء والش     باب( للحيلولة دون املخاطر املتعلقة 

إىل خرباا اخلاص             ة وإىل  باملناخ والتخفيف منها اس             تنادا  
 بيعية.رعايتها للموارد الط

 
 ادي كأداة لتف  مل المستتتتتداماالدعوة إلى التحول الريسي الشتتتت

 اهلجرة بسبب الضيق املتصلة بتغُّير املناخ والنزاعات على املوارد.

 إىل عدم  املؤدية فهم األبعاد اوجتماعية لتغي ر المناخ تحستتين
االس   تقرار االجتماعي أو مفاقمته وإىل الفقر وعدم املس   اواة بني 

، وذل  ك من خالل الض              غوط على النظم الغ  ذائي  ة اطنس              ني
 والزراعية وسبل العيش يف املناطق الريفية.

 

 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر ووال  وفعالية -4البرنامج اوستراتيجي 

 املتأتية  من اآلثار فهم منافع التكي ف والترسيف تحستتتتتين
ملّتس          مة عن س          الس          ل القيمة اخلاص          ة باألغذية الزراعية ا

 بالشمولية والكفاءة واالستدامة.

 الممارستتتتتتتتتتتات الجيدة في التكي ف والترسيف من  تعزيز
، مثل اس              تخدام الطاقة واملياه بكفاءة، واس              تخدام اآلاار
 املتجددة على طول سالسل القيمة. الطاقة

  استكشاف إمكانات المنافع المشتر ة في إعادة تاميم
للتخفيف  وإمدادات ال اقة ستتتالستتتل القيمة القائمة حالياا 

 من آثار تغُّير املناخ.

 يف إدماج اعتبارات تغُّير املناخ يف س       ياس       ات  البلدان دعم
 وبرامج النظم الغذائية والزراعية. واسماتيجيات

 تقوية ل اونرراط في المبادرات العالمية ذات الاتتتتلة بالمناخ
 اخلاص. احلوار والشراكة مع القطاع

 وير النظم يف تط إلى اتباع نهج اوقتاتتتتتاد البيولوجي الدعوة
بني اسماتيجيات تغُّير املناخ  الغذائية والزراعية، وحتسني املواءمة

 وختضُّي سالسل القيمة.

 ة دعم   ا  لنظم غ   ذائي   ة وزراعي    ت وير بيتتانتتات وتحليالت دوليتتة
 .التحديات اليت يطرحها تغُّير املناخ أكثر ووال  وفعالية ملواجهة

 نتتة تحتتديتتد وآلي   ات  وت بيف نهج متتاليتتة مبتكرة أو محستتتتتتتتتتّ
 وخدمات استثمار لتطوير نظم غذائية وزراعية مراعية للمناخ.
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 زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات - 5البرنامج اوستراتيجي 

 مثل إطار س              ينداي للحد  اونرراط في المحافل الدولية
را وعملي     ة مؤمتر القم     ة الع     املي للعم     ل من خم     اطر الكوا

وهنج  املناخ تغُّي اإلنس        اين لمويح القدرة على الص        مود إزاء
 املخاطر. احلد من

  على النظم الغذائية  تغي ر المناخ فهم ضتتتتتتتغوط تحستتتتتتتين
الريفية ودورها يف التس   بب  والزراعية وس   بل العيش يف املناطق
 بالنزاعات أو اهلجرة أو مفاقمتها.

 عن األ            رار  إدخال بيانات من نظم رصتتتتتتتتتد المعلومات
 واخلس         ائر اليت تلحقها األحداا القص         وى بالزراعة واألمن

 .الغذائي والتغذية يف العمليات الدولية

 المراعر وأوجه اونكشتتتتتتتتتتاف على المراعر وتوجيه  تقييم
  مناالسماتيجيات واملمارسات املتصلة باحلدّ حنو تعزيز  البلدان
املن  اخ اليت تعطي األولوي  ة  التكيرف مع تغُّير وب  ر الكوارا خم  اط

 للحيلولة دون وقوع كوارا مناخية كخيار أكثر فعالية إىل حدّ 
كبُّي من حيه التكلفة من إعادة التأهيل والتعايف، مع          مان 

 لالستجابة حلاالت الكوارا كلما استحال تنمية قدرات سليمة
 .تفاديها

 كتلك   محلية و ذلك التأايرات الدوليةمعالجة الضتتتتتتتتتتغوط ال
 ، وتدهور املوارد.النا ة عن تزايد اهلجرة

  منتظم للبيتتانتتات والرصتتتتتتتتتتتتد واجنتتذار التحليتتل للظم نتوفير
املخاطر والتهديدات اليت تتأثر  لألقاليم والبلدان بش      أن المبكر

  بوقع تغُّير املناخ.
 اطودة الفنية واملعرفة واخلدمات - 6الهدف اوستراتيجي  عبر البرامج اوستراتيجية جميعها/ ينّسقها

 البلتتتدان جدمتتتاج الق تتتاعتتتات الزراعيتتتة في تعيين دعم 
ودعم احلوارات االس     ماتيجية  مستتتتاهماتها المحددة وعنياا 

 والدويل. على املستويني اإلقليمي

 يف "خط   المنظور الجنستتتتتتتتتتتتتاني دعم البلتتتدان جدمتتتاج
 تنفيذ مسامهااا احملددة وطنيا. الوطنية" ويف التكيرف

 وتقتتديم المستتتتتتتتتتتاعتتدة والتتدعم لت وير  توفير المعلومتتات
إىل البلدان بغية حتس       ني إمكانية احلص       ول على  المشتتتتتاريع

 متويل دويل يف جمال املناخ.

 تغُّير  إلجناز التكيرف مع المؤستتستتية الوعنية تعزيز القدرات
 غذية والزراعة.املناخ والتخفيف من تأثُّياته يف األ

 لى األمن ع التكنولوجيات المكّيسة بناء أدلة على تأايرات
يف ظ ل تغُّير املن اخ واحلواجز اليت تعيق اعتم اد ه ذه  الغ ذائي

 مستواها. التكنولوجيات ورفع

 يف احمل   اف   ل ال   دولي   ة  األغتتذيتتة والزراعتتة منظورات إدمتتاج عزيزت
 باملناخ. املتعلقة

 يف القطاعات الغذائية والزراعية  اوستتتتتتتت مار الدعوة إلى زيادة
 للتكيرف مع تغُّير املناخ والتخفيف من تأثُّياته.

  التتتدعوة في عمليتتتات منظومتتتة األمم المتحتتتدة لتتتدور أقوى
 تغُّير املناخ. للق اعات الزراعية في مواجهة
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 : آثار تغُّير املناخ على القطاعات الغذائية والزراعية1امللحق 
 
 أدناهعرض ن عرب األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتص              ادية. ةآثار تغُّير املناخ على األغذية والزراعة ممابطإن  -1

ن الغذائيغ التغذية : األموس      بل املعيش      ة املعتمدة عليها تعلقة باألغذية والزراعةامل من جمموعة من املنظوراتتأثُّيات املناخ 
 .واهلجرة البشرية وارد الطبيعيةغ مراحل ما بعد اإلنتاجوصحة اإلنسانغ القطاعات الزراعيةغ امل

 
 األمن الغذائي

 
 تغُّير املناخ أسس األبعاد األربعة لألمن الغذائي بطرق خمتلفة. قّوضي -2

 
بية باخنفاض الغالل املتوقع يف قطاعات احملاص  يل والثروة احليوانية ومص  ايد األمساك وتر  توفر األغذيةيتأثر س  وف  -3

نظر "القطاعات الزراعية"(، وخاص    ة يف أفريقيا جنوب الص    حراء وجنوب آس    يا، حيه يعيش اليوم معظم ااملائية ) األحياء
وس     يزيد ذلك الض     غ  على قاعدة املوارد الطبيعية ويض     يف إىل الض     غ  التص     اعدي  يعانون انعدام األمن الغذائي. الذين

إىل عام  2016يف املائة من عام  60دادات الغذائية العاملية بنس    بة أن تزيد اإلم نبغيعلى األس    عار الدولية لألغذية، بينما ي
ات املتوقعة يف املوارد   32.املتغُّّية النظم الغذائيةو لتلبية احتياجات الس              كان الذين يتزايد عددهم  2050 كذلك تعين التغُّير

توقع أن ، يُ ثال  م يف كثُّي من احل  االت ج.من املرجح ج  دا  أن يب  ّدل تغُّير املن  اخ جغرافي  ة اإلنت  ا  هالطبيعي  ة وظروف النمو أن  
يتحول اإلنت  اج من من  اطق خطوط العرض املنخفض               ة إىل من  اطق خطوط العرض الع  الي  ة، وب  الت  ايل، من من  اطق العجز 

 الغذائي إىل مناطق الفائ  الغذائي.
 
ية للمس    تهلكني، الش    رائبالتأثُّي على القوة  إىل اخلطر الحاتتتول على األغذية يةتغُّير املناخ إمكان عّرضكذلك ي -4

وتمجم آثار اإلنتاج مباارة إىل آثار اجتماعية واقتصادية من خالل جمموعة من املسارات املختلفة  وخاصة الفقراء منهم .
ات يف الدخول واألس   عار الزراعية )أنظر  وتؤثر أيض   ا على أمناط التجارة ووجهات االس   تثمار ،اليت ميكن أن تؤدي إىل تغُّير

ما يتعلق بأس   عار األغذية، تش   ُّي معظم مناذج اإلس   قاطات إىل بع  الزيادات يف األس   عار  ويف عد اإلنتاج"(."مراحل ما ب
 نتيجة تغُّير املناخ، وإن كانة أحجام هذه الزيادات ومواقعها تتفاوت كثُّيا  حسب مناذج وسيناريوهات تغُّير املناخ.

 
ة األوىل من خالل أثره على س         المة األغذية وعلى الص         حة بالدرج األغذية استتتتتتتترداميؤثر تغُّير املناخ على و  -5

ل تغُّير املناخ س     المة األغذية من خالل ارتفاع معدالت ح أن يقلّ رجَّ وبص     فة عامة، يُ  )أنظر "التغذية وص     حة اإلنس     ان"(.
طغرافية يف ا ويؤثر املناخ أيض       ا  على الص       حة عرب مس       ارات متعددة، مبا يف ذلك التحوالت األمراض املنقولة عن طريقها.

األمراض احملمول  ة ب  النواق  ل واإلجه  اد احلراري والكوارا الطبيعي  ة، اليت تؤثر ب  دوره  ا على تغ  ذي  ة الن  اس وعلى ق  درام على 
 ، كما على احملتويات التغذوية لألغذية.الرعايةتوفُّي 

 
ملتوقعة يف تواتر الزيادة ا ، تتفاقم املخاطر على األمن الغذائي والتغذوي بس          ببباستتتتتتتتتقرار األغذيةيف ما يتعلق  -6

فالص   دمات واألزمات النا ة عن الظواهر اطوية القص   وى تدمر املوارد والبس األس   اس   ية  وا   دة األحداا املتص   لة باملناخ.
وهن  اك أثر آخر حمتم  ل لتغُّير املن  اخ يكمن يف التقل  ب املتزاي  د ألس              ع ار  فيح  ّد ذل  ك من ق  درات اإلنت  اج الغ  ذائي الكلي  ة.

                                                           
32  Alexandratos, N. and Bruinsma, J. (2012 الزراعة العاملية باجتاه ،)2012ام ، مراجعة الفاو لع2050 2030 ، 
 e.pdf106e/ap106/ap016http://www.fao.org/docrep/ 

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
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كثُّيا  ما تبعة الطفرات يف األس  عار الدولية لألغذية األحوال املناخية القص  وى يف البلدان املنتجة الرئيس  ية، وقد ف األغذية.
 نتيجة التوجهات املناخية.للحصول أصبحة هذه أكثر احتماال  

 
 ُّيتيجة تأثنملراقبتها على امتداد سالسل القيمة  لسالمة األغذيةإدارة متكاملة  سوف يكون من الضروري توفُّي -7

ا  حالب بلدانفمثال  من املتوقع أن يعّرض حتول أمناط تكاثر الط 33نظم إنتاج األغذية وس         الس         ل التوريد. على تغُّير املناخ
احلرارة  ارتفاع درجات فإنكذلك   تُّيا يف األمساك، وهو مرض ا      ديد منقول عن طريق األغذية.جديدة للتس      مم بالس      يغا

وف وس    لفطرية(.نة بالس   موم الفطرية )األيض   ات اريات، وبالتايل تلوا احلبوب والبقول املخزّ خماطر منو الفطيزيد والرطوبة 
ات غُّي متوقعة يف أمناط األمراض النباتية واحليوانية،  زيد من خماطر إس  اءة اس  تخدام س  ي األمر الذييتس  بب تغُّير املناخ بتغُّير
 حم       اول       ة ل   لس                ي   ط   رة ع   ل   ى ه       ذه األم   راض. امل   واد ال   ك   ي   م   ي       ائ   ي       ة ال   زراع   ي       ة أو اإلف   راط يف اس                ت   خ       دام   ه       ا يف

 وستتطلب إدارة هذه التحديات أن يستطيع كافة العاملني على طول سلسلة القيمة تنفيذ ممارسات جيدة مناسبة.

 
 التغذية وصحة اإلنسان

 
س    س اطهود الراهنة ا  أّو     قماليني البش    ر، م تغذيةباألمن الغذائي، تأثُّيا  مباا    را  على  تغُّير املناخ ، املرتب  يُؤثِّر -8

 ر إىل تغُّير املناخويُنظَ  الرامية إىل التص   دي لنقص التغذية وموقعا  أا   د الض   رر بأفقر الفقراء، وخص   وص   ا  النس   اء واألطفال.
مليون طفل إ     ايف س    وف  24على أنه "عاِمل مض    اِعف خلطر حدوا اطوع" الذي تش    ُّي بش    أنه بع  التنبؤات إىل أن 

وسيكون هذا األثر السليب  34نصفهم تقريبا  يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.- 2050لول عام صابون بسوء التغذية  يُ 
مس   تفحال  يف البلدان النامية، خاص   ة بش   أن نص   يب الفرد من الس   عرات احلرارية ونقص التغذية يف مرحلة الطفولة ووفيات 

ن توفر الس       عرات احلرارية، يش       كالن كالمها عاملي تركيبة النظم الغذائية، فض       ال عإن  35األطفال املتعلقة بنقص التغذية.
، س  يخف  تغُّير املناخ 2050أنه  لول عام  201636لعام  ويتوقع منوذج ما يتعلق باألثار الص  حية املتعلقة باملناخ. خطر يف

كما   يف املائة، 4يف املائة، وس      ينخف  اس      تهالك الفاكهة واخلض      روات بنس      بة  3نص      يب الفرد من توفر األغذية بنس      بة 
 توقع أن يزيد تغُّير املناخ معدل اإلص          ابة باألمراض اليتإىل جانب ذلك، يُ  س          ينخف  اس          تهالك اللحوم احلمراء قليال .

 كافية، ن نظمهم الغذائية غُّيالغالبية العظمى ممّ كذلك، فإن   تس    اهم يف إ     عاف قدرة اطس    م على امتص    اص املغذيات.
 كمزارعني ورعاة وص    يادي أمساك يفيعيش    ون ويعملون  املغذيات الدقيقة، س    واء من حيه الس    عرات احلرارية أو من حيه 

 اجملتمعات الزراعية يف املناطق الريفية يف العامل النامي.

 
ويف الوق   ة ذات   ه، ق   د تؤدي التحّوالت اليت يوجهه   ا املن   اخ يف األف   ات واألمراض احليواني   ة والنب   اتي   ة إىل تزاي   د  -9

وية الص    يدلية مثل املض    ادات احليوية. وهذه قد تفاقم بدورها حاالت ظهور مقاومة اس    تخدامات مبيدات احلش    رات واألد
للمضادات احليوية لدى البشر اليت قد تنتج عن التعّرض بصورة مفرطة إىل املضادات احليوية، وإىل القضايا املتصلة بسالمة 

 ملبيدات احلشرات.مفرطة خملفات األغذية واملياه النا ة عن 
                                                           

. Climate Change: Implications for Food Safety. 2008منظمة األغذية والزراعة،   33
.pdf00e0195e/i0195/i010ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/ 

 "تغُّّي املناخ: األثر على الزراعة وتكاليف التكيف". التقرير عن سياسة األغذية. 2009، ملعهد الدويل لبحوا سياسات األغذيةا  34
adaptation-costs-and-agriculture-impact-change-http://www.ifpri.org/publication/climate 

WGIIAR2/wg5report/ar-f/assessmenthttp://www.ipcc.ch/pd/5-. 2014، هل    ي    ئ        ة احل    ك    وم    ي        ة ال        دول    ي        ة امل    ع    ن    ي        ة ب    ت    غ    ُّي امل    ن        اخا   35

_FINAL.pdf7Chap 
36   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. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0195e/i0195e00.pdf
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
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
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 زراعيةالقطاعات ال

 
، هناك أدلة على أن تغُّير املناخ قد أثر س        لبا  بالفعل على غالل القمح والذرة يف العديد  ق اع المحاصتتتتتتيليف  -10
ل من أن اخنفا               ات يف غال وحيّذر الفريق احلكومي الدويل املعين بتغُّير املناخ 37وعلى املس              توى العاملي. ألقاليممن ا

كذلك فإن زيادة   2050.38يف املائة أو أكثر قد تصبح منتشرة على نطاق واسع  لول عام  25و  10احملاصيل تماو  بني 
وتُّية الليايل الدافئة يف معظم املناطق تُلحق الض             رر بكثُّي من احملاص             يل، ولوحظة تأثُّيات ذلك على غلة األرز وعلى 

 التكيرف ن، ما فاقم القلق جتاه القدرة علىوقد اخنف  عدد أص  ناف احملاص  يل اخنفا   ا  هائال  خالل القرن العش  ري جودته.
ملتنوعة أو عن العمليات اإليكولوجية النموذجية يف نظم الزراعة ا مّتة االستعا ةكذلك   التغذوي. والضعف اطيين والتنورع

عة نظم زراعة احملص  ول الواحد املكثفة على امتداد الكرة ا  باس  تخدام مدخالت خارجية. مّت إلغاؤها ر   ية، ما ألكما توس  ّ
فظ املوارد حفظ احملاصيل وح يشكل ،ولذا أّدى إىل إ عاف قدرة النظم اإليكولوجية الزراعية وسبل العيش على الصمود.

االت تأثُّي هام على وتُّية وكثافة ح ويتوقع أيض  ا  أن يكون لتغُّير املناخ 39.ا  يف جمال التكّيفهام ا  الوراثية النباتية الربية تدبُّي 
ي س         قوط  وأ فمثال ، باإل          افة إىل أن الظواهر اطوية القص         وى )أي موجات اطفاف فات واألمراض النباتية.األ تفش         ِّ

ا  ديدة، ميكن أن  ذااا باختالالت ب  دّ األمطار الكثيف الواس  ع االنتش  ار لفمات قص  ُّية، مبا يف ذلك األعاص  ُّي( تتس  بّ 
ي يآفات وأمراض النباتات بتواتر  تؤدي زياداا إىل تفش ِّ راد الص حراوي يف وال اط أكرب وكثافة أا د، كما حدا يف تفش ِّ

 2016.40وأوائل عام  2015غرب أفريقيا ويف اليمن يف أواخر عام 

 
، مبا يف ذلك حماص              يل األعالف، بقرابة ثله انبعاثات غازات االحتباس احلراري ال روة الحيوانيةوُتس              اِهم  -11

غُّي أن املنظمة تقّدر أنه ميكن حتقيق خف  بنس   بة تص   ل إىل  41تخدام األرا    ي.اس   و الزراعة واحلراجة  قطاع الص   ادرة من
ويعاين قطاع الثروة احليوانية من تأثُّيات س       لبية هامة ممتبة على تغُّير  42يف املائة بتحس       ني إدارة األعالف واحليوانات. 30
فمثال ،  يولوجي.الب والتنورع وتكاثره يوانة حماص            يل األعالف والكأل وص            حة احلمن حيه اإلنتاجية احليوانية وغلّ  املناخ

جلة يف بلدان ا       يف أفريقيا جنوب الص     حراء خس     ائر بنس     بة  يف املائة يف أعداد احليوانات أثناء فمات  60 إىل 20س     ُ
 25 ىلإ 10ويف جنوب أفريقيا، كان من املتوقع اخنفاض منتجات األلبان بنسبة  اطفاف الشديد يف العقود الثالثة املا ية.

ثُّيات كان الرتفاع درجات احلرارة واخنفاض معدل س       قوط األمطار تأو  43.يف املائة يف ظل بع  س       يناريوهات تغُّير املناخ
ميكن أن تكشف السجالت أثناء موجات اطفاف عن حدوا اخنفا ات هامة يف إنتاج كما سلبية مباارة على الغالل،  

 .مراض واألوبئة احليوانية فهي نتيجة حمتملة أخرى من نتائج تغُّير املناخاألفات واأل أما زيادة حاالت تفشِّي الكأل.

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

333(6042), 616-20 
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التدرجيي وما  نتيجة االحمار اطوي وتربية األحياء المائية ماتتتتتتتايد األستتتتتتتما وحتدا تأثُّيات تغُّير املناخ على  -12

ات الفيزيائية والكيميائ املناخ على مص      ايد األمساك  تغُّّي  وحيتمل أن يؤثر 44.ية اليت تطرأ على البيئة املائيةيرتب  به من التغُّير
ات يف توفر  املعر      ة للخطر أص     ال  وعلى اجملتمعات احمللية املعتمدة على البحار من خالل س     بل عيش أقل اس     تقرارا وتغُّير

حد الس يناريوهات أ ويتوقَّع ونوعيتها وارتفاع املخاطر على ص حة هذه اجملتمعات وس المتها ومأواها. املّعدة للطعام األمساك
مليون دوالر أمريكي  311 إ الية بقيمةيف املائة وخس      ائر س      نوية  21حدوا اخنفاض يف قيمة األمساك املص      يدة بنس      بة 

 50 مبا يقاربمن الوظائف املرتبطة مبص    ايد األمساك  خس    ارة عدد كبُّي، وكذلك 2000باملقارنة مع عام  2050 لول عام 
توقع عموما  أن خيّف  ارتفاع درجات احلرارة كميات الص              يد من أنواع ويُ  45ان غرب أفريقيا.بلدا  من بلد 14يف املائة يف 

وميكن أن تؤثر الظواهر اطوية القص          وى، مثل أمواج أعماق  2050.46يف املائة  لول عام  40األمساك الرئيس          ية بنس          بة 
لى يكولوجية، كالش        عاب املرجانية واملانغروف، عاحمليطات ودرجات احلرارة املرتفعة جدا  واألعاص        ُّي، على قدرة النظم اإل
بون يف النظم وامتص      اص الكر  كما أن تغُّير املناخ  توفُّي خدمات ذات أمهية حامسة لوس      ائل العيش ولتوفُّي األمن الغذائي.

طبقات  نارتفاع درجات حرارة املياه وزيادة تكويمن خالل املائية حيدثان وس        يواص        الن إحداا تغيُّيات يف النظم املائية 
 يش       كل تغُّير املناخو    احمليطات.حرارية وإحداا تغيُّيات يف امللوحة وحمتويات املياه العذبة وتركيزات األوكس       جني وحتمّ 

ة أيضا  اديدا  مضاعفا  الستدامة تنمية مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية يف البيئات البحرية وبيئات املياه العذب
ض      ايا يواجهها هذا القطاع بالفعل، كالص      يد املفرط والتلوا واألمراض، فض      ال  عن التباين الطبيعي يف النظم ألنه يفاقم ق

قد و  على إمكانية احلص       ول حمليا  على املنتجات الغذائية كما على منتجات الص       يد املتداولة عامليا . املائية، وهذا كله يُؤثِّر
فاض غازات االحتباس احلراري يف قطاع مص     ايد األمساك وتربية األحياء املائية جرى الرب  ما بني االحتماالت األولية الخن

 وبني خف  استخدام الوقود والطاقة بإجراءات مباارة أو غُّي مباارة.

 
املتنبَّأ كا القدرة  س      رعة تغُّير املناخ تتجاوز أن من احملتملللغابات دينامية بطبيعتها،  النظم اجيكولوجيةومع أن  -13
ظهر حاالت  ، وداص        ة يف املناطق االس        توائية حيه تطبيعية لكثُّي من أنواع الغابات والنظم اإليكولوجية على التكيرفال

اديدا  مباا            را  للنظم اإليكولوجية للغابات وللش            عوب املعتمدة على الغابات  ويش            كل تغُّير املناخ. التوّطنكثُّية من 
متبة على وهناك أدلة على التأثُّيات امل دمات النظم اإليكولوجية للغابات.وللمجتمع ككل دفض  ه إمدادات املنتجات وخ

ي ،واملوت التدرجيي للغابات ،تتمثل يف اخنفاض إنتاجية الغابات تغُّير املناخ وزيادة حدوا  ،ات واألمراضاألف وزيادة تفش  ِّ
تردي الغابات  ا أنكم  يف أماكن ا                يف العامل.البيولوجي يف الغابات  احلرائق اطاحمة أو زيادة ا              داا وفقدان التنورع

ؤثر يواخنفاض توفر منتجااا و           عف خدمات النظم اإليكولوجية للغابات، مثل تنظيم إمدادات املياه و           ب  التآكل، 
وقع أن ما ك  على إمدادات املياه وإنتاج األغذية يف املناطق احملاذية.و على رفاه اجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات، 

ف  مق  دار األغ  ذي  ة املس              تم  دة من الغ  اب  ات والعم  ال  ة وال  دخ  ل إذ خيعلى األمن الغ  ذائي  يؤثرعلى الغ  اب  ات  تغُّير املن  اخ
دابُّي التكيرف يف قطاع ت تّتس   م ،ولذا ر خش   ب الوقود املطلوب إلنتاج األغذية.وتوفّ  ،املرتبطني بالغابات واالس   تدامة البيئية

فها خمازن وبالوعات ، بوصكذلك، متثل الغابات  التخفيف من حدة الفقر.و قيق األمن الغذائي أمهية حامسة يف حتبالغابات 
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 ماو  بنيمبا ي دهورهاوت وُتساِهم إزالة الغابات يف حتقيق التوازن العاملي يف الكربون. عنصرا  رئيسيا  ومصادر كبُّية للكربون، 
حريج وب املق اب ل، ينطوي التحريج وإع ادة الت على نط اق الع امل. يف امل ائ ة من انبع اث ات غ ازات االحتب اس احلراري 11و 10

منافع من  يضا  أ وإعادة تأهيل الغابات وتنمية الزراعة احلراجية على إمكانيات كبُّية لتخفيف آثار تغُّير املناخ ميكن أن توفر
وعة أن تس  اهم أيض  ا  يف غابات املزر ، ميكن للويف حني ينبغي إيالء األولوية للحفال على الغابات الطبيعية .حيه التكيرف

حجز الكربون بص         ورة تدرجيية، وأن توفّر للزراعة فرص التكيف مع تغُّّي املناخ، مثل القهوة املزروعة يف الظالل أو احلراجة 
خ يف املنا  التخفيف من تأثُّيات تغُّير  علىالغابات  بقدرةأن تس        اهم اخليارات املتعلقة ميكن ،  2030و لول عام الزراعية. 

 100جيغا طن من مكافئ ثاين أكس    يد الكربون يف الس    نة بأس    عار كربون تص    ل إىل  13.8إىل  0.2ختفيض    ات تماو  من 
جيغا طن من مكافئ  1.45إىل  0.01وإىل ختفيض     ات من  ،دوالر أمريكي للطن الواحد من مكافئ ثاين أكس     يد الكربون

 47للطن الواحد من مكافئ ثاين أكس يد الكربون. اأمريكي ادوالر  02ثاين أكس يد الكربون يف الس نة بأس عار كربون أقل من 
وباإل افة إىل ذلك، ميكن حتقيق منافع عن طريق استخدام اخلشب ومنتجات اخلشب احملصود اليت تقوم بتخزين الكربون 

 ة اليت تتعلق بتغُّير وينبغي على إجراءات احلراج 48على املدى الطويل، بدال  من الوقود األحفوري املس         تند إىل مواد أخرى.
 ت.وأن تنظر يف هذه اخليارات يف  وء أهداف إدارة الغابا أن حتقق احلدود األمثل ملنافع التخفيف والتكيرف املناخ

 
 املوارد الطبيعية

 
ق باملوارد رار اليت تلحفاأل  يعّرض تغُّير املناخ املوارد الطبيعية الضرورية لإلنتاج الزراعي إىل خماطر واسعة النطاق. -14

لطبيعية العمليات اإليكولوجية الطبيعية اليت تعتمد عليها املس             احات ا تقوي الطبيعية واس             تنفاد هذه املوارد تؤدي إىل 
 .ضغوطللموارد الرئيسية اليت تتعرض لل يرد أدناه وصفو  السليمة املنتجة.

 
تقرير التقييم الرابع ويش     ُّي  .49وع البيولوجيالتنيص     بح املس     بب الرئيس     ي خلس     ارة قد تغُّير املناخ من املتوقع أن  -15

الص      ادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغُّّي املناخ إىل خطر واس      ع تطرحه تأثُّيات تغُّي املناخ على النظم اإليكولوجية 
تف  اع  ات ثر ار توقع أن تو ف  إىل ج  ان  ب ارتف  اع خطر انقراض األنواع، يُ لى خ  دم  ات النظ  ام اإليكولوجي. عالربي  ة، وب  الت  ايل 

ر هذه ومن املتوقع أاّل تؤث درجات احلرارة على وظائف النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك تلك اهلامة إلمدادات األغذية.
املخاطر املتص  لة بتغُّّي املناخ على النظم اإليكولوجية فحس  ب، بل على س  بل املعيش  ة القائمة على التنوّع البيولوجي أيض  ا . 

لى املعتمدة ع هاما  على ذلك، وما قد يس      تتبع ذلك من انعكاس      ات        ارة على النظمويش      كل مص      ُّي امللقحات مثال  
ية ووفراا وقد تغُّّيت مس           تويات بع  أنواع امللقحات الرب امللقحات واليت ال تس           تطيع التكيف مع ارتفاع درجة احلرارة. 

ملس        تمر على ال تكون آثار التغُّّي املناخي اقد ، و وأنش        طتها املومسية اس        تجابة  لتغُّّي املناخ امللحول خالل العقود األخُّية
 50امللقحات وخدمات التلقيح للزراعة ظاهرة على حنو كامل لعقود عديدة بفعل تأخر االس          تجابة يف النظم اإليكولوجية.
 ةويف النظم اإليكولوجية البحرية، قد يفض      ي تغُّي املناخ املتوّقع ح  منتص      ف القرن احلادي والعش      رين وما بعده إىل إعاد
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ر  حتديا  بالنسبة إىل التوفُّي يطالتنوع البيولوجي البحري يف أقاليم حساسة. وهذا عاملية لألنواع البحرية، وإىل تقليص توزيع 
لى من املرجح جدا  أن يؤثر تغُّير املناخ عاملس     تمر إلنتاجية مص     ايد األمساك وغُّيها من خدمات النظام اإليكولوجي. لذا، 

 اليت يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي. خدمات النظام اإليكولوجي
 

كثر أمهية لألغذية    من األنواع األ التنوع الوراايوقد يؤدي فقدان التنوع البيولوجي أيض  ا  إىل خس  ائر كبُّية يف  -16
اج للتحديات تويهّدد تغُّّي املناخ اس       تمرارية خزّان احملاص       يل واملوارد الوراثية احليوانية الض       رورية لتكييف نظم اإلن والزراعة.

املس  تقبلية. وفيما تتبّدل الظروف، قد يتخلى املزارعون ومربّو احليوانات عن األص  ناف والس  الالت، وقد تُفَقد بالكامل إذا 
كما أن األحداا اطوية القص   وى والكارثية مثل الفيض   انات وحاالت اطفاف، مل تُ ّتخذ خطوات لض   مان احلفال عليها.  

ة كثر تواترا  يف أجزاء عديدة من العامل بفعل تغُّّي املناخ، قد تش      كل اديدا  مباا      را  الس      تمرارياليت من املتوقع أن تص      بح أ
وبالتايل، س وف يش كل االس تخدام املس تدام  51الس الالت واألص ناف اليت جتري تربيتها يف مناطق جغرافية ص غُّية وحمّددة.

س       يكون هنج و جيات التكّيف املطلوبة يف األغذية والزراعة. للموارد الوراثية لألغذية والزراعة األس       اس للعديد من اس       ماتي
 النظام اإليكولوجي إزاء إدارة الزراعة، والغابات وإنتاج األغذية املائية يف وجه تغُّّي املناخ هاما  جدا .

 
غُّير تيجة آثار تن ، وهي األس           اس لنمو النباتات، تتدهور وتُفقد مبعدالت مرتفعةالتربةويف الوقة نفس           ه، فإن  -17

، ما جيعل ون المبةاألحيان دسائر يف كرب ويكون فقدان خصوبة المبة مصحوبا  يف معظم املناخ على املساحات الطبيعية.
حتس     ني وظيفتها وتؤدي الزيادات يف كربون المبة إىل تثبية المبة و  تدهور المبة مص     درا  النبعاثات ثاين أوكس     يد الكربون.

 فختفّ  فيما، ات ومياه المبة، ما يساعد على تنمية قدرات املزارعني على الصمود إزاء تغُّير املناخلمغذيلاحلاجزة والتخزينية 
وتمتب على ترميم وإعادة تأهيل األرا          ي املتدهورة منافع مش         مكة مهمة  زيادة ثاين أوكس         يد الكربون اطوي. من آثار

 مليون هكتار من األرا           ي املتدهورة 200إذ ميكن ترميم حنو  وهذه اإلمكانية هائلة: تتمثل يف إمكانية احتباس الكربون.
 ما أن ترميمهاكإمكانيات أكرب الحتباس الكربون،  ب تتمتعويشمل العديد من هذه املناطق تربة عضوية  .2030 لول عام 

األرا           ي  هموارد مالية إ           افية للمجتمعات احمللية اليت تعتمد على هذ قد يس          تقطبيف ظل الس          يناريوهات املختلفة 
مثال ، تماو  تقديرات إمكانية احتباس الكربون )الذي يش              مل احتباس الكربون يف المبة( من القطاع  املتدهورة حاليا .

ويف ما يتعلق باحتباس  52جيغا طن من مكافئ ثاين أوكس        يد الكربون يف اهلكتار الواحد يف العام. 6.4و 3.0بني الزراعي 
طن من مكافئ  7.26ر أن ترميم األرا ي املتدهورة ميكن أن يؤدي إىل احتباس ما يصل إىل الكربون يف المبة وحده، يُقدّ 

، يف  2030وهذا ما سيساهم إىل حّد كبُّي، يف حال تراكمه ح  عام  53ثاين أوكسيد الكربون يف اهلكتار الواحد يف العام،
 ، وميكنه اجتذاب تدفقات مالية.ونالتخفيف من مستويات االنبعاثات العاملية الراهنة لثاين أكسيد الكرب

 
بشّدة  ،لموارد المياه الس حية والمياه الجوفية المتجددةإىل خف  كبُّي  توقع أن يؤدي تغُّير املناخيُ كذلك،  -18

 وقَّعففي مقابل كل زيادة مبقدار درجة واحدة يف احلرارة الس   طحية العاملية، يُت خاص   ة يف معظم املناطق ا   به املدارية اطافة.
                                                           

 e.pdf3866i-/a3w.fao.org/http://ww. 2014الفاو،   51
 . 2011، حلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخهليئة اا  52

.pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment 
 html2-4-8s8/en/ch3/wg4http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar.. 2007، هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخا

McKinsey, 2013. Report “Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve.” 
/latest_thinking/pathways_to_a_low_carbon_economyhttp://www.mckinsey.com/client_service/sustainability 

 .2007، هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخا  53
.html2-4-8s8/en/ch3/wg4http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar 
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 54يف موارد املياه املتجددة. يف املائة يف احلّد األدىن 20بنس              بة  يف املائة من س              كان العامل الخنفاض 7أن يتعّرض قرابة 
من ، ناخومع تأثُّيات تغُّير امل. يف املائة تقريبا  من الكميات املس              حوبة من املياه العاملية 70حاليا  عن  مس              ؤولة والزراعة
ويف الوق  ة  نقص املي  اه على حنو مالئممع  اط  ة مس               أل  ة  تتمّ وإذا مل  كبُّية يف املي  اه.  كثُّية ن  درة  أن تواج  ه من  اطق   احملتم  ل

على األمن الغذائي  قد حيّد من اإلنتاج الزراعي ويُؤثِّر املناسب، فسيؤدي ذلك إىل زيادة التنافس بني مستخدمي املياه، ما
اس             م ح مع نقص املياه املتاحة أمر   يتكّيف  يهالزراعي  أن إجراء تعديالت يف القطاع كما  والدخول وس             بل العيش.

رة لذا، أطلقة املنظمة اإلطار العاملي للعمل من أجل التغّلب على ند األمهية لض     مان حتقيق األمن الغذائي يف املس     تقبل.
 2016.55ام اكش عاملياه يف الزراعة يف سياق تغُّّي املناخ أثناء مؤمتر األطراف الثاين والعشرين الذي انعقد يف مر 

 
 مراحل ما بعد اإلنتاج

 
يف املائة من غازات  30يف املائة من الطاقة وينبعه منها حنو  70أكثر من  مراحل ما بعد الحاتتتتتتتادتس         تهلك  -19

 56ت األرا ي(.استخداما االحتباس احلراري الصادرة عن جمموع سالسل األغذية الزراعية )باستثناء تلك النا ة عن تغُّير 
 57يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 8فة إىل ذلك، يس              اهم الفاقد واملهدر من األغذية  وايل وباإل               ا

وميكن ختفي  هذه االنبعاثات بتحسني كفاءة الطاقة على طول سلسلة األغذية الزراعية وبنشر نظم الطاقة املتجددة كي 
عد ول على الطاقة احلديثة، وخاصة يف أنشطة ما بعد احلصاد أو ما بحتل حمل أنواع الوقود األحفوري وتوفُّي إمكانية احلص

 اخلدومن ا      أن زيادة إمكانية احلص      ول على الطاقة والتكنولوجيات احلديثة أن تيس      ر زيادة اإلنتاجية الزراعية ) الص      يد.
اط االس             تهالك كذلك فإن أمن  ة.بالتايل كثافة االنبعاثات للوحدة الواحدة من األغذية املنَتجمبا خيّف  املزارع وخارجها(، 

ميكن أن تؤثر إىل حّد كبُّي على انبعاثات غازات االحتباس احلراري، ما يعين أن التعديالت ذات الص      لة يف الس      ياس      ات 
توفُّي الل مبادرة وتوفّر الفاو الدعم يف هذا اجملال، من خ يف االستجابة لتغُّير املناخ. ؤثرتقد والصناعة وسلوك املستهلكني 

 اليت ُعر ة بشكل رمسي خالل مؤمتر األطراف احلادي والعشرين الذي انعقد يف باريس. 58ذيةاألغ

 
ن مناطق خطوط أعلى بكثُّي م تجاريةالتحول يف إمكانية اإلنتاج الناجم عن تغُّير املناخ إىل تدفقات وقد يؤدي  -20

العديد من العوامل يف هناية املطاف على وس       يؤثر  59.ة إىل مناطق خطوط العرض املنخفض       ةاملرتفع إىل العرض املتوس       طة
روف وتش              مل هذه العوامل الغالل وإمكانات الغالل يف ظل ظ يف ظل تغُّير املناخ. وتركيبتها أحجام التدفقات التجارية

ات يف مدى مالءمة األرا     ي الص    احلة للزراعة، وتوفّ و  زراعية رات لتطو ر مياه األمطار ومياه الري، وامناخية جديدة، والتغُّير
ات يف أمناط االس     تهالك. ا      ح ، مع بروز دور و وتش     مل أيض     ا  الس     ياس     ات يف أس     واق الطاقة، والنمو الس     كاين والتغُّير

عن الس      تقرار تعويض      ا  اوميكن للتجارة أن تلعب دورا  يف حتقيق  على املس      تويني العاملي واإلقليمي. للس      ياس      ات التجارية
ات اإلقليمية يف اإلنتاجية وتقلب  ة باملوارد واملناطق اليت يف حتقيق التوازن بني املناطق الغنيو أس   عار املواد الغذائية، كما التغُّير

 تفتقر إليها.

                                                           
 . 2014، هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخا  54

_FINAL.pdf3Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment 
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 e.pdf144bb-/a3http://www.fao.org/. Food wastage footprint and climate change. 2015الفاو،   57
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 60اهلجرة البشرية

 
 ميكن مثل اطفاف والفيض        انات واألمناط املناخية اليت ال -تدفع الض        غوط البيئية واملناخية على س        بل العيش  -21

بالس              كان الريفيني إىل اهلجرة. ومبا أنه يتم زراعة األرا               ي على حنو مكّثف، يزداد تدهور المبة، ويماجع  -التنبؤ كا 
 قد تدفع املياه على اس   تخدام والنزاعاتياه بس   بب فمات اطفاف الطويلة ندرة امل فإن ،اإلنتاج، وينخف  الدخل. كذلك

باملزارعني الفقراء إىل التخّلي عن أر    هم. وميكن أن متّثل اهلجرة املؤقتة واملومسية والدائمة، ا   كال  من أا   كال تنويع س   بل 
ز قدرة األس  ر مهما  لتنويع الدخل الذي يعز العيش، ما يوفّر منافع كبُّية للعديد من األس  ر الريفية. وتش  كل اهلجرة مص  درا  
صعوبات واديدات  يواجه املهاجرونغالبا  ما على الصمود، ويوفّر سبل القيام باستثمارات معزِّزة لإلنتاجّية. ويف املقابل، 

لض     غوط نتيجة  ل 2050تتوقع إحدى الدراس     ات أن يهاجر مئات املاليني من األا     خاص بني اليوم والعام و .وخماطر عّدة
 61.املناخية والبيئية

 
ومتي  ل  .وق  د س               اع  دت ه  ذه التوقع  ات على اعتب  ار اهلجرة قض              ي  ة  ينبغي مع  اطته  ا يف التكّيف مع تغُّّي املن  اخ -22

األول، وهو األكثر ا    يوعا ، يعترب  62.احلكومات، يف اس    ماتيجيات التكّيف اخلاص    ة كا، إىل اعتماد أحد النهجني التاليني
ية والبس حتس     ني املمارس     ات الزراع خاللمن       غوط اهلجرة ويس     مح للناس بالبقاء يف مناطقهم من  حيد ال  التكّيف س     بي

غوط اليت ميارس            ها ف من الض            التحتية. أما الثاين، فينظر إىل اهلجرة يف حد ذااا على أهنا اس            ماتيجية تكّيف، ما خيفّ 
الذين يعيشون  املهاجرين اتمكانيمية اهتماما  خاصا  إليويل وا عو السياسات يف جمال التنالسكان على املناطق اهلّشة. و 

وميكن أن تؤدي . هتتكّيف مع تغُّّي املناخ وتتص    دى لح  املس    اعدة جملتمعاام األص    لية  يف تقدمي خارج املناطق الض    عيفة
، ككذلاهلجرة.  ة باملّتص  ل خاطروس  ياس  ات أس  واق العمل النش  طة دورا  مهما  يف ختفيف العديد من امل احلماية االجتماعية 
اب آفاق االستخدام للسكان الريفيني الذين يقررون اهلجرة، السيما الشب عّززجودة التعليم والتدريب أن ي من اأن حتسني

منهم، وللذين يبحثون عن عمالة تعتمد على كثافة املهارات يف الزراعة املس      تدامة. وس      يكون من املهم توفُّي البس التحتية 
التص          االت، إما مباا          رة  من جانب القطاع العام، أو من خالل تعزيز االس          تثمار اخلاص، لتخفي  املناس          بة للنقل وا

 التكاليف املّتصلة بالسفر وإرسال التحويالت، ولتيسُّي تدّفق املعلومات حول فرص االستخدام والعمل.
 
 : إطار نتائج خطة العمل2مللحق ا

 
ددة يف خطة العمل )القس           م هاء( إىل خمرجات، ويوفّر تفاص           يل يمجم إطار نتائج خطة العمل االلتزامات احمل -1

أكرب حول كيفي  ة حتقيق ه  ذه املخرج  ات. وب  اإل                اف  ة إىل ذل  ك، ي  درج إط  ار النت  ائج تنفي  ذ االس              ماتيجي  ة يف اإلط  ار 
اتيجي، االس        ماتيجي للفاو. كما أن رص        د تنفيذ االس        ماتيجية س        وف يتواءم مع دورة تقدمي التقارير يف اإلطار االس        م 

 وسيو ع تقرير عن تنفيذ االسماتيجية كل سنتني.

 
ا  وكامال  لنجاج )اليت توفر انعكاس   ا  وا    ح ّوليةالنواتج األ ويف إطار النتائج الوارد أدناه، يتم التمييز بني مؤا   رات -2

ن اإلجنازات املتص  لة عالفاو يف حتقيق مقاص  دها حتة كل ناتج( ومؤا  رات النواتج التكميلية )اليت تعطي تفاص  يل إ   افية 

                                                           
 .a3http://www.fao.org/State of Food and Agriculture: Climate Change, Agriculture and Food Security/-. 2016الف    او،    60

 e.pdf6030i 
 . لندن. املعهد الدويل للبيئة والتنمية.Reflect & Act.Moving to adapt to climate change .. 2010لتنمية، املعهد الدويل للبيئة وا  61
62  Environmental change and migration: . 2014KNOMAD (Global Knowledge Partnership on Migration and Development), 

State of the Evidence .KNOMAD، لعاصمةامل املوا يعية بشأن التغيُّي البيئي واهلجرة، واانطن جمموعة الع . 

http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf
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من إط ار النت ائج للربامج  األّولي ة، ُتس              تم د مؤا              رات النواتج 1 اتججبوان ب حم ددة من ن اتج معنّي(. وحيثم ا أمكن للن 
بالنس بة إىل  يةأّولص ياغة مؤا رات نواتج جديدة  يه تش كل مؤا رات  ك، جرتاالس ماتيجية اخلمس ة. وحيثما تعّذر ذل

. وأّما املؤا      رات التكميلية فيتم 6.6يف س      ياق النتيجة  على أن ترص      دها اتفاقية التنوع البيولوجياس      ماتيجية تغُّّي املناخ، 
اس           تنباطها من اإلطار االس           ماتيجي، مع إلقاء الض           وء على كيفية اندراج االس           ماتيجية وعملية رص           دها يف اإلطار 

 االسماتيجي على نطاق املنظمة.
 
مة، س  ماتيجية قس  ما  اس  تهالليا  خمص  ص  ا  ملؤا  رات أهداف التنمية املس  تداوس  وف يتض  من كل تقرير عن تنفيذ اال -3

وتوفّر أهداف التنمية  63تض    طلع منظمة األغذية والزراعة بدور الوكالة الراعية هلا.وداص    ة األهداف احلادية والعش    رين اليت 
قّيمة عن مدى  ك املراجع س  وف يعطي ص  ورةش  م ملاملس  تدامة الس  ياق العاملي الذي تُنّفذ فيه االس  ماتيجية، كما أن التقدم ا

 تواؤم اطهود اخلاصة اليت تبذهلا املنظمة يف جمال تغُّي املناخ وحتقيق األمن الغذائي مع اجتاهات عاملية أوسع نطاقا .
 
 افة إىل مؤا    راتلالس    ماتيجية باإل      واتج الثالاالواجب حتقيقها يف كّل من الن خرجاتيبنّي اطدول التايل املو  -4

 النواتج اخلاصة كا، واملؤارات التكميلية للربنامج االسماتيجي. 

 

                                                           
: املساواة بني اطنسنيغ 5: القضاء على اطوع، واهلدف 2الفاو هي الوكالة الراعية لواحد وعشرين مؤارا  ألهداف التنمية املستدامة، يف ما خيّص اهلدف   63

  : احلياة يف الرّب.15: احلياة حتة املياهغ واهلدف 14ك واإلنتاج املسؤوالن، واهلدف : االستهال12: املياه النظيفة واإلصحا غ واهلدف 6واهلدف 
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 من خالل قيام املنظمة بدور قيادي بوصفها جهة توّفر املعرفة واخلربة التقنيتني. تعزيز قدرات البلدان األعضاء بشأن تغُّير املناخ - 1الناتج 
 مؤشرات أولية على دور الساو 1 مررجات الناتج

 ات نواتج األهداف االسماتيجية بني هاللني()تُذكر مؤار 

 

 مؤشرات النواتج المساهمة في البرنامج اوستراتيجي

تقدمي دعم مباا      ر لتنفيذ املس      امهات احملددة  (أ)1
وطني  ا  يف القط  اع  ات الغ  ذائي  ة والزراعي  ة يف البل  دان 
عرب عمليات س  ياس  اتية وتنمية القدرات وتدخالت 

 تقنية على أرض الواقع.

ع    دد البل    دان اليت حت    ّدد احتي    اج    ات الق    درات  (1)أ()1
املؤس     س     ية و أو و      ع القدرات لتنفيذ تدابُّي التكيف مع 

 تغُّي املناخ والتخفيف من آثاره.

عدد املؤس       س       ات )خدمات اإلرا       اد، ومنظمات املنتجني،  2-1-2البرنامج اوستتتتتتتراتيجي 
يت صلة، ومؤسسات البحوا والتعليم( الواملؤسسات احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين ذات ال

تلقة دعما  لتنمية القدرات التنظيمية أو الفنية للمويج العتماد ممارس  ات متكاملة ومش  مكة بني 
 القطاعات.

عدد البلدان اليت تعّززت فيها قدرات املؤس        س        ات احلكومية  2-3-2البرنامج اوستتتتتتتراتيجي 
زز االس  ماتيجيات أو آليات احلوكمة اليت تعالس  ياس  ات، و  ومؤس  س  ات أخرى ذات الص  لة لتنفيذ

 اإلنتاج املستدام و أو تعاجل تغُّّي املناخ وتدهور البيئة.
)أو املؤس       س       ات أو العمليات اإلقليمية( اليت مّت  عدد البلدان 2-1-3البرنامج اوستتتتتتراتيجي 

ل، اتوفُّي ال دعم فيه ا لتحس              ني حص              ول الفقراء الريفيني على جمموع ة من اخل دم ات، واألمو 
واملعارف، والتكنولوجيات، واألس    واق واملوارد الطبيعية، والتحكم كا، مبا يف ذلك      من س    ياق 

)أو املؤس              س              ات أو العمليات  عدد البلدان 1-4-3البرنامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي  تغُّّي املناخ.
اإلقليمية العاملية( اليت مّت توفُّي الدعم فيها لتص        ميم وتنفيذ س        ياس        ات واس        ماتيجيات وبرامج 
ا     املة، وعادلة للجنس     ني ومتعددة القطاعات للحّد من الفقر يف األرياف، مبا يف ذلك       من 

 سياق اهلجرة وتغُّي املناخ.
عدد البلدان اليت اس             تفادت فيها منظمات القطاعني العام  2-2-4البرنامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي 

ة للش    مولية دواخلاص من دعم الفاو لتعزيز قدراا على تص    ميم وتنفيذ ترتيبات مؤس    س    ية مس    ان
 والكفاءة يف النظم الزراعية والغذائية.

منظمات القطاعني العام واخلاص اليت تلّقة الدعم لدمج اطوانب  املؤا           ر الفرعي لتغُّّي املناخ:
 املتعلقة بتغُّي املناخ يف تصميم وتنفيذ ترتيبات مؤسسية قائمة على السوق.
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 مؤشرات النواتج المساهمة في البرنامج اوستراتيجي

بدعم الفاو لتعزيز القدرات الفنية  عدد البلدان اليت حظية 1-3-4البرنامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي 
 واإلدارية لدى اطهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الغذائية الزراعية.

   ع   دد البل   دان اليت و   ل ال   دعم املق   ّدم هل   ا منظور تغُّي املن   اخ.املؤا              ر الفرعي لتغُّّي املن   اخ: 

نة عملية تطبيق اإلجراء 2-3-5البرنامج اوستتتراتيجي  قّلص ات اليت تعدد البلدان اليت حس   ّ
االنكش              اف على املخاطر وتعّزز قدرة اجملتمعات احمللية املعّر               ة للتهديدات واألزمات على 

 الصمود نتيجة دعم املنظمة هلا. 

تيس              ُّي حص              ول البل    دان على التموي    ل  (ب)1
للقط  اع  ات الغ  ذائي  ة والزراعي  ة بتحس              ني إمك  اني   ة 

 .احلصول على التمويل الوطين والدويل للمناخ

قدر التمويل املس       تهدف يف تدابُّي التكيف مع  (1)(ب)1
تغُّّي املن  اخ والتخفيف من آث  اره يف قط  اع األغ  ذي  ة والزراع  ة 

 والذي يتّم تعبئته بدعم من الفاو.

ة تس  تفيد من قدرات بش  ري اليت عدد العمليات الس  ياس  ية: لفأ.1-4-1البرنامج اوستتتراتيجي 
 . املالية لألمن الغذائي والتغذية نتيجة دعم الفاو لتخصيص واستخدام املوارد ومؤسسية معّززة

زيادة االس             تثمارات يف ل عدد البلدان اليت حتظى بدعم الفاو 2-3-4البرنامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي 
األدوات واخلدمات املالية وآليات إدارة املخاطر، وتص             ميمها وتنفيذها لغرض إقامة نظم زراعية 

 .غذائية ااملة وفعالة
عدد البلدان واألقاليم اليت حّسنة آليات تعبئة املوارد والتنسيق  2-1-5تيجي البرنامج اوسترا

 للحد من املخاطر وإدارة األزمات نتيجة دعم الفاو.

ال  ت  ك  ي  ف م  ع ت  غ  ُّّي امل  ن       اخ  ع       دد م  ب       ادرات (2)(ب)1
 والتخفيف من آثاره اطديدة واملمّولة اليت تدعمها الفاو.

ج األمن الغ   ذائي تق   دمي دعم للبل   دان إلدم   ا  (ج)1
واعتب ارات القط اع ات الزراعي ة واعتب ارات تغُّير املن اخ 
 يف الس ياس ات واالس ماتيجيات والربامج ذات الص لة

 الوطنية واإلقليمية.

ع     دد أطر الربامج القطري     ة للف     او اليت تتخ     ذ  (1)(ج)1
املس         امهات احملددة وطنيا  مرجعا  هلا، وحتّدد جماالت تعاون 

ن بش               أن ت  دابُّي التكيف مع تغُّّي املن  اخ الف  او مع البل  دا
 والتخفيف من آثاره.

ة تس  تفيد من قدرات بش  ري اليتة يعمليات الس  ياس  ال عدد :لفأ-1-1-1البرنامج اوستتراتيجي 
دراج أهداف األمن الغذائي والتغذية واعتبارات املس       اواة بني اطنس       ني يف إل ومؤس       س       ية معّززة

 .دعم الفاووالربامج نتيجة  طاعية، وخط  االستثمارالسياسات الق
عدد البلدان  )أو املؤس    س    ات أو العمليات اإلقليمية( اليت مّت   2-3-3البرنامج اوستتتتراتيجي 

ة للنهوض بأوجه التآزر يف ما بني قطاعات احلماية االجتماعية والتغذية والزراعتوفُّي الدعم فيها 
 .وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغُّي املناخ

ع       دد  (1-2-2)البرنتتتتتامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي  (2)(ج)1
الس     ياس     ات واالس     ماتيجيات وبرامج االس     تثمار اليت متة 

اع  ة جع  ل الزر  من الف  او وترمي إىل ص              ي  اغته  ا ب  دعم كبُّي



37 PC 121/2 
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 مؤشرات النواتج المساهمة في البرنامج اوستراتيجي

، والغ اب ات ومص               اي د األمس اك أكثر إنت اجي ة واس              ت دام ة
 .والتصّدي لتغُّّي املناخ وتدهور البيئة

عدد البلدان  )أو املؤس     س     ات أو العمليات اإلقليمية العاملية(  1-4-3رنامج اوستتتتتراتيجي الب
اليت مّت توفُّي الدعم فيها لتص        ميم وتنفيذ س        ياس        ات واس        ماتيجيات وبرامج ا        املة، وعادلة 
للجنس        ني ومتعددة القطاعات للحّد من الفقر يف األرياف، مبا يف ذلك          من س        ياق اهلجرة 

 وتغُّي املناخ.
عدد البلدان اليت اس          تفادت فيها منظمات القطاع العام من  1-2-4البرنامج اوستتتتتتتتراتيجي 

دعم الفاو لتعزيز قدرااا يف تص       ميم وتنفيذ س       ياس       ات وطنية، واس       ماتيجيات، وأطر تنظيمية 
  زراعية وغذائية وولية وفعالة. وخط  استثمار داعمة لو ع نظم
ة ال  دعم إلدم  اج اطوان  ب ع  دد منظاملؤا              ر الفرعي لتغُّي املن  اخ.  م  ات القط  اع الع  ام اليت تلق  ّ

املتص    لة بتغُّي املناخ يف تص    ميم وتنفيذ الس    ياس    ات، واالس    ماتيجيات، واألطر التنظيمية وخط  
 االستثمار.

عدد وثائق ( 2-2-2)البرنامج اوستتتتتتتتتتراتيجي  (3)(ج)1
الزراعة املس        تدامة، والغابات ومص        ايد  عن االس        ماتيجية

الس      ياس      ات األمساك اليت ُو       عة من خالل حوار حول 
ك بني القطاعات وآليات حوكمة متصلة دط  تنفيذ مشم 
 واملسامهات احملّددة وطنيا . 2030خطة 

إرااد البلدان يف و ع واعتماد احلّد من خماطر (د)1
 .والوقاية ج التكيرفوهنُ  الكوارا

عدد ( لفأ 1-1-5)البرنامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي  (1)(د)1
ة اعتماد اس           ماتيجية   خطالبلدان اليت قامة بص           ياغة و 

 نتيجة يف مؤس           س           ااا للحّد من املخاطر وإدارة األزمات
 .لدعم الفاو

/ 

عدد البلدان ( 1-4-5)البرنامج اوستتتتتراتيجي  (2)(د)1
اليت تس              تفي     د من دعم الف     او لفهم املع     ايُّي، واخلطوط 
التوجيهية، واملمارس              ات يف جمال األخطار والتأهب حلالة 

 .صة بالقطاعالطوارئ اخلا

عقد تبادالت تقنية وسياساتية متعددة البلدان (ه)1
 ملعاطة القضايا الناائة املتعلقة بتغُّير املناخ

عدد حلقات العمل املتعددة البلدان اليت جرى  (1)(ه)1
ت تب  ادالتنظيمه  ا أو دعمه  ا من ج  ان  ب الف  او لتيس              ُّي ال

تعلقة بتغُّير ا     ئة املس     ياس     اتية ملعاطة القض     ايا الناالتقنية و ال
 .املناخ

/ 
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عدد البلدان اليت حض            رت حلقات العمل اليت ( 2)(ه)1
ة ملعاطة القض        ايا الناا        ئة املتعلقنظمتها أو دعمتها الفاو 

 .بتغُّير املناخ

و    ع مدونات للممارس   ات ومبادئ توجيهية  (و)1
ومعايُّي جديدة وغُّيها من الوثائق اليت تدعم البلدان 

 لتصدي لتغُّير املناخ بشكل أكثر فعالية.يف ا

م دون ات للمم ارس               ات ومب ادئ توجيهي ة ع دد  (1)(و)1
ومع  ايُّي ج  دي  دة وغُّيه  ا من الوث  ائق اليت ت  دعم البل  دان يف 

 التصدي لتغُّير املناخ بشكل أكثر فعالية.

 دعم ت  ع  دد املنتج  ات املعي  اري  ة الع  املي  ة واإلقليمي  ة اليت: بتاء 1-1-5البرنتامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي 
البلدان يف صياغة وتعزيز السياسات، واالسماتيجيات، واخلط  وبرامج االستثمار املتصلة باحلّد 

 من املخاطر وإدارة األزمات.

تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية واإلقليمية على  (ز)1
توليد و ع واس        تخدام البيانات واملعلومات اليت تعزز 

والتخفيف  ُّّي املناخغت قدراا على معاطة التكيرف مع
 من تأثُّياته.

تراتيجي  (1)(ز)1 ع       دد ( 2-4-2)البرنتتتتتامج اوستتتتتتتتتتت
املؤس              س              ات اليت تلقة الدعم من الفاو يف جمال تنمية 
الق    درات من أج    ل  ع، وحتلي    ل واإلبالغ عنه    ا الخت    اذ 
القرارات اليت تعّزز اإلنتاج املس           تدام، وتعاجل مس           ألة تغُّّي 

دامة ا يف ذلك أهداف التنمية املس     تاملناخ وتدهور البيئة، مب
 ذات الصلة. 

/ 

عدد البلدان ( 1-2-5)البرنامج اوستتتتتراتيجي  (2)(ز)1
نة آليااا نظمها لرص           د التهديدات من أجل  اليت حس           ّ

 تعزيز إطالق اإلنذارات املبكرة نتيجة  لدعم الفاو.

عدد البلدان ( 1-3-4)البرنامج اوستتتتتراتيجي  (3)(ز)1
ظي  ة ب  دعم الف  او لتعزيز الق  درات الفني  ة واإلداري  ة اليت ح

 لدى اطهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الغذائية الزراعية.
لدعم عدد البلدان اليت ول ا املؤا              ر الفرعي لتغُّّي املناخ:
  املقّدم هلا منظور تغُّي املناخ. 
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تطوير أدوات جديدة ونشر األدوات املوجودة  (ح)1
املناخ  ى حتليل وختطي  آثار تغُّير حاليا  للمساعدة عل

 ومتطلبات إعداد التقارير الوطنية اطديدة.

للمس              اعدة على حتليل عدد األدوات اطديدة  (1)(ح)1
وختطي  آث ار تغُّير املن اخ ومتطلب ات إع داد التق ارير الوطني ة 

 اطديدة.

نة عملية  األقاليمعدد البلدان 2-2-5البرنامج اوستتتتراتيجي  و    ع خرائ  القدرة  اليت حس   ّ
 .على الصمود   التعّرض للمخاطر والتحليل كنتيجة لدعم الفاو

ة الت      دري      ب لتطبيق  ع      دد (2)(ح)1 البل      دان اليت تلق      ّ
للمس              اعدة على حتليل وختطي  آثار تغُّير املناخ األدوات 

 ومتطلبات إعداد التقارير الوطنية اطديدة.

شأن هنج للبلدان بالدعم املعريف والتقين  زيادة (ط)1
 الزراعة الذكية مناخيا .

ع    دد  (أ()1-1-2)البرنتتتامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي  (1)(1)1
املبادرات اليت جرت فيها جتربة ممارس              ات وتكنولوجيات 
ابتك  اري  ة، واملص                ادق  ة عليه  ا وتكييفه  ا لزي  ادة اإلنت  اجي  ة 
واإلنتاج بش   كل مس   تدام، مع التص   دي يف الوقة ذاته إىل 

 تدهور البيئة.تغُّي املناخ و أو 

/ 

عدد  (ب() 1-1-2)البرنامج اوستتتتتتتتتتراتيجي ( 2)(1)1
املب   ادرات اليت جرى فيه   ا توس              يع نط   اق املم   ارس                ات 
االبتك  اري  ة أو اس              تخ  دام التكنولوجي  ات لزي  ادة اإلنت  اجي  ة 
واإلنتاج بش   كل مس   تدام، مع التص   دي يف الوقة ذاته إىل 

 تغُّي املناخ و أو تدهور البيئة.

دة من الش           راكات االس           ماتيجية االس           تفا ( )1
الوطني    ة مع اطه    ات الف    اعل    ة البحثي    ة والتنفي    ذي    ة 

ية الدولية، واإلمنائالرئيسية يف جمال العمليات املناخية 
املزارعني ومنتجي األغذية واألوس              اط مبا يف ذلك 

 األكادميية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين

 .و مب       ؤا                    ر 2.ي و1جي       ري ق       ي       اس امل       خ       رج       ات 
  .(1)(ب)3املخرج 

 / 
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 عزيز عن طريق ت ال    دويل املتعلق بتغُّير املن    اخ ج    دول األعم    ال: حتس              ني دمج االعتب    ارات املتعلق    ة ب    األمن الغ    ذائي والزراع    ة والغ    اب    ات ومص                  اي    د األمس    اك يف 2 اتجالن    
 .مشاركة منظمة األغذية والزراعة

 2مررجات الناتج 
 المؤشرات األولية على دور الساو

 ت خمرجات األهداف االسماتيجية بني هاللني(مؤارا )تُذكر

نظورات األمن الغذائي والتغذية والزراعة واحلراجة ومص   ايد األمساك وس   بل العيش الريفية وإدارة املوارد مل إعطاء األولوية املناس   بة (أ)2
 الطبيعية واحملافظة عليها يف احملافل الدولية اليت تعاجل تغُّير املناخ.

د االجتماعات املنتديات الدولية اليت تتناول مو               وع تغُّي املناخ عد (1)(أ)2
 واليت تساهم فيها الفاو. 

عدد وثائق الدورات الرمسية اليت ( 1-3-2)البرنامج اوستتتتتتتتتتتراتيجي  (2)(أ)2
س               امه ة فيه ا الف او ورُفع ة إىل آلي ات احلوكم ة ال دولي ة ورّكزت على الزراع ة 

  أو مصايد األمساك.املستدامة، واعتبارات احلراجة و
 تشمل آليات احلوكمة الدولية بصورة خاصة:

 2030( تنفيذ خطة أ)
 )ب( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغُّّي املناخ اتفاق باريس

)ج( اتفاقية األمم املتحدة للتنوّع البيولوجي، أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 التصّحر أو مبادرات مؤسسية أخرى

األلية أو الص      كوك الواقعة حتة مس      ؤولية الفاو واملتص      لة بآليات احلوكمة )د( 
 اإلقليمية 

عدد االجتماعات اخلاص           ة  وكمة الص           ندوق األخض           ر للمناخ ( 1)(ب)2 المويج لتعزيز إبراز القطاعات الغذائية والزراعية يف قرارات التمويل املتصلة بتغُّي املناخ. (ب)2
 ليت تشارك فيها املنظمة.واالجتماعات اإلقليمية ا

عدد الربامج التعاونية بني الفاو والشركاء يف متويل املناخ يف ما خيّص  (2)(ب)2
 القطاعات الزراعية.

لتشمل احملافل ذات الصلة اليت ال تتعامل حتديدا  مع القطاعات الزراعية، كتلك اليت تتعامل مع  ة املنظمةتوسيع نطاق مشارك (ج)2
 انية أو قضايا اهلجرة أو النزاع.القضايا اإلنس

 

 ة اليت تنخرط فيها املنظمة.ليعدد املنتديات والعمليات الدو  (1)(ج)2
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 2مررجات الناتج 
 المؤشرات األولية على دور الساو

 ت خمرجات األهداف االسماتيجية بني هاللني(مؤارا )تُذكر

 بوص      فها مزودا  للبيانات العاملية وموارد املعلومات واملعرفة والتكنولوجيات بش      أن التكيرف مع تغُّير  املنظمة ص      يانة وتقوية دور (د)2
 .املناخ والتخفيف من تأثُّياته

عدد املنتجات املعرفية اطديدة أو ( 1-4-2)البرنامج اوستراتيجي  (1)(د)2
ليت احملّدثة بشكل كبُّي واملتصلة باإلنتاج املستدام، وتغُّّي املناخ وتدهور البيئة، وا

 لة وهي منشورة  يه تكون متاحة للبلدان.امُو عة بطريقة ا

 عدد احلوارات اليت ُأجرية بني القطاعات حول تغُّّي املناخ. (1)(هت)2 .عات األخرى اليت تتعامل بالدرجة األوىل مع تغُّير املناخ ع القطاعات الغذائية والزراعية مع القطا (هت)2

خية مع اطهات الفاعلة البحثية والتنفيذية الرئيس        ية يف جمال العمليات املنادولية االس        تفادة من الش        راكات االس        ماتيجية ال (و)2
مع املدين لتحقيق اجملت، والقطاعني العام واخلاص، واملنظمات البحثية ومنظمات منظومة األمم املتحدة لدولية، مبا يف ذلكواإلمنائية ا

عالية وتعبئة االزدواجية واس   تخدام املوارد اس   تخداما  أكثر ف تفاديالتآزر مع املوارد املالية والبش   رية والتقنية الالزمة لتحس   ني اإلجناز و 
 م الربامج الوطنية.األموال لدع

 (1)(ب)3.و مبؤار املخرج 2.ي و1جيري قياس املخرجني 

تعزيز دعم الفاو إلاراك أجيال الشباب يف املسائل املتصلة بتغُّي املناخ من خالل التعليم ورفع مستوى الوعي على الصعيدين  (ز)2
 العاملي والوطين.

 املناخ ائل املتص    لة بتغُّيبش    أن املس     اليت ُأص    درت عدد املواد اطديدة (1)(ز)2
 وتوّجهة إىل أجيال األصغر سنا . 

عدد األحداا اليت نّظمتها أو دعمتها الفاو لتعليم أجيال األص           غر  (2)(ز)2
 سنا  على املسائل املتصلة بتغُّّي املناخ.

عدد الش     باب الذين ا     اركون يف مقاص     د أهداف التنمية املس     تدامة  (3)(ز)2
 ناخ يف جمتمعاام من خالل برامج الفاو املنّظمة.ذات الصلة بتغُّّي امل
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 . تقوية تنسيق وإجناز عمل املنظمة يف جمال تغُّير املناخ.3الناتج 

 3مررجات الناتج 
 مؤشرات أولية عن دور الساو

 )تُذكر مؤارات خمرجات األهداف االسماتيجية بني هاللني(

نوع ية، وإدارة جديدة للمناخ، والتطرائق تش             غيلية لتنفيذ االس             ماتيج و              ع (أ)3
 البيولوجي واألرا ي واملياه

 عدد أطر الربامج القطرية اليت تدمج تغُّي املناخ. (1)(أ)3

 إدماج تغُّي املنا  يف دورة مشروع الفاو كاعتبار  روري. (2)(أ)3

 اام.بتغُّي املناخ مدرجة يف اختصاصعدد املوظفني يف الربامج العادية الذين لديهم وظيفة صرحية متصلة  (3)(أ)3

 النسبة من ميزانية الربنامج العادي للفاو املرتبطة إىل حّد بعيد باألنشطة ذات الصلة بتغُّي املناخ. (4)(أ)3

 النسبة من ميزانية حافظة مشروع الفاو املرتبطة إىل حّد بعيد باألنشطة ذات الصلة بتغُّي املناخ. (5)(أ)3

 .2021-2018نسبة املخرجات اخلاصة باملناخ يف اخلطة متوسطة األجل للفمة  (6)(أ)3

تعظيم األثر على املس              توى الوطين، واإلقليمي وال    دويل من خالل إق    ام    ة  (ب)3
مع جهات فاعلة  ثية وتنفيذية رئيس           ية يف جمال العمليات  ا           راكات اس           ماتيجية

تجي واملزارعني ومن ة األمم املتح  دة،منظوم   املن  اخي  ة واإلمن  ائي  ة ال  دولي  ة، مب  ا يف ذل  ك
 ، من بنياجملتمع امل  دينمنظم  ات األغ  ذي  ة واألوس               اط األك  ادميي  ة والقط  اع اخل  اص و 

 آخرين.

عدد الش          راكات القائمة مع جهات فاعلة غُّي حكومية وتدرج أنش          طة ص          رحية متص          لة بتغُّي املناخ يف مذكرة  (1)(ب)3
 التفاهم.

اصة، خلية لتقاسم املعارف وتعزيز التعليم. وبصورة توسيع نطاق الربامج الداخ (ج)3
ل القطرية ، واإلقليمية الفرعية واإلقليمية ومكاتب االتص      ا الفاو مكاتبتعزيز قدرات 
 التابعة هلا.

 يف عدد من البلدان.عدد البلدان الواردة على قائمة الربيد للشبكة التقنية املعنية بتغُّي املناخ  (1)(ج)3

 الدروس التدريبية والوثائق التوجيهية اليت ُو عة. عدد (2)(ج)3

 عدد التبادالت و أو األحداا التعلمية اليت ُنّظمة. (3)(ج)3

قارير لربنامج العمل وامليزانية تيو ع تقرير عن تنفيذ االسماتيجية يف هناية كل سنة ثانية، مبا يتمااى مع دورة رفع ال (1)(د)3 يتم قياس التقدم احملرز يف تنفيذ هذه االسماتيجية. (د)3
 للفاو.
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 : ختصيص املوارد3امللحق 
 
جيري عمل مكّثف يف املنظمة مبا يس              اهم يف اطهود الوطنية واإلقليمية والعاملية ملكافحة تغُّّي املناخ. وينعكس  -1

 جمال تغُّي ءا  كبُّيا  من العمل يفهذا األمر يف أنشطة الربامج االسماتيجية اخلمسة ويف حافظة مشاريع املنظمة. كما أن جز 
املناخ يمسخ بشكل وثيق يف األنشطة واملشاريع اليت تعاجل قضايا فنية أخرى، وبالتايل من الصعب إعطاء أرقام دقيقة. غُّي 

ة ُّي املناخ يف فم د التالية للعمل املتص     ل بتغملوار ات اختص     يص     الربامج االس     ماتيجية تش     ُّي إىل  أن عملية تش     اورية مع قادة
 :2017-2016السنتني 

 
 2017-2016الجدول: موارد البرنامج العاد  للساو للعمل على تغيّر المناخ في السترة  

 الربنامج االسماتيجي
إ ايل امليزانيات اليت مّتة 

 املوافقة عليها
2016-2017 
 (2اطدول  3 153)الوثيقة 

مسامهة الربامج 
االسماتيجية يف أنشطة 

 تغُّي املناخ

 مهة املالية للربامجاملسا
ة االسماتيجية يف أنشط
 تغُّي املناخ يف الفمة

2016-2017 

 6اهلدف 
 تغُّي املناخ 6الناتج 

2016-2017 

إ ايل املوارد املقدرة 
 لتغُّي املناخ يف فمة

 السنتني

)آالف الدوالرات  ()املتوس  املرجح )آالف الدوالرات األمريكية(
 األمريكية(

)آالف الدوالرات 
 مريكية(األ

)آالف الدوالرات 
 األمريكية(

     
940 506 25.31 307 128 500 807 128 

 
مليون دوالر امريكي من املوارد للتكيف مع تغُّي املناخ  3.7متاا              يا  مع برنامج العمل وامليزانية، مّت ختص              يص  -2

 احلص           ول على مبا يف ذلك لدعم البلدان يفوالتخفيف من آثاره، وفقا  الس           ماتيجية تغُّي املناخ وخطة العمل التابعة هلا، 
 متويل للمناخ ودعم الدول النامية اطزرية الصغُّية.

 
 ةزانيات املرتبطة باملشاريع النااطيف املائة من املي 15أن  2016وأظهر حتليل إل ايل حافظة مشاريع املنظمة عام  -3

ألّولني لرامية إىل دعم البلدان األعض    اء. ويف الش    هرين اس    امهة يف إجراءات التكيف مع تغُّي املناخ والتخفيف من آثاره ا
  دوالر امريكي، ومن املرجح ملي  ار 3يف امل  ائ  ة من إ   ايل ح  افظ  ة تبلد  20، ارتفع  ة ه  ذه النس              ب  ة إىل 2017من ع  ام 

 ن يستمر هذا االجتاه لبع  الوقة يف املستقبل.أ
 
ا بش  أن تغُّي لى توفُّي الدعم للبلدان يف تنفيذ س  ياس  ااوقد رفعة املنظمة يف الفمة األخُّية من مس  توى قدراا ع -4

، واحلص       ول على متويل للمناخ، ودعم تنفيذ ورص       د املس       امهات احملددة وطنيا ، ورفع التقارير عن التخفيف من آثار املناخ
نوع البيولوجي، ، أنش ئة إدارة جديدة خمص ص ة للمناخ، والت2016ويف ديس مرب كانون األول تغُّي املناخ يف النظم الزراعية. 

وعالوة على ذلك، اكتسبة املنظمة اعتمادا  مع الصندوق األخضر للمناخ  واألرا ي واملياه، ومت تعيني مدير عام مساعد.
، وأعربة رمسيا  عن استعدادها لدعم الشراكة من خالل توقيع االتفاق اإلطاري لالستعداد 2016يف أكتوبر تشرين األول 
 .2016يف نوفمرب تشرين الثاين 
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يتوجب على املنظمة أن تعمل س   ريعا  األن مع الدول األعض   اء لو    ع وحتقيق مش   اريع ا   املة     من الص   ندوق  -5
إلطالق  2017األخض   ر للمناخ يف القطاعات الزراعية. وس   وف ُيس   تخدم ختص   يص أويل بقيمة مليوين دوالر أمريكي عام 

بإدارة  وم اهليئات املعتمدة أن تدعم بع  التكاليف املتصلةهذا العمل. وحاملا تتولد حافظة الصندوق، يصبح بإمكان رس
احلافظة وبو     ع مش    اريع أخرى. كما ان املنظمة تس    تكش    ف اإلمكانيات لتقدمي طلب التمويل من مرفق إعداد املش    اريع 

 لصندوق.مقمحات متويل كامل يف ا التابع للصندوق األخضر للمناخ من أجل دعم عملية و ع
 
ام غُّي املناخ إحدى األولويات الرئيس           ية يف الربنامج اليت تطّرق إليها برنامج العمل وامليزانية للمدير العمتثل معاطة ت -6

مليون دوالر أمريكي  3.7(. ويتم إعادة ختص    يص موارد تبلد قيمتها C 2017/3)الوثيقة  2019-2018املقم  لفمة الس    نتني 
 نية جديدة. الربامج االسماتيجية، مبا يف ذلك بالنسبة إىل سبع وظائف ف لتعزيز القدرات الفنية املتصلة بتغُّي املناخ يف


