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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

مقدمة 

والزراعة  األغذية  منظمة  تقديرات  تشري 
مليون   800 أن حوايل  املتحدة  لألمم 

من  يعانون  اليوم  العامل  يف  شخص 
املزمن.  الجوع 

و سوف يزيد النمو السكاين والتغريات 
الغذائية من االحتياجات الغذائية بنسبة 

60 يف املائة بحلول عام 2050. وقد 
رشع تغري املناخ يف الضغط عىل األنظمة 

الغذائية وسبل املعيشة يف الريف يف كافة 
أنحاء العامل. 

وتعرض حاالت الجفاف والفيضانات 
واألعاصري وتحمض املحيطات وارتفاع 
مستوى البحر وارتفاع درجات الحرارة 

حياة البرش للخطر. ويتعرض اإلنتاج 
الزراعي وسبل املعيشة إىل مخاطر متزايدة 

ألن املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصادر 
األسامك واألصول اإلنتاجية مثل أنظمة الري 

وحظائر الرثوة الحيوانية تتعرض للخطر. 

وتتسبب الكوارث الطبيعية، والتي يتفاقم 
العديد منها نتيجة تغري املناخ مع تزايد 

ميكننا القضاء على 
الفقر املدقع حبلول عام 
2030. إننا نعلم ما حيقق 
الغرض ولدينا الوسائل 
لتحقيق ذلك لكن تغري 
املناخ يهدد بصرف 
جهودنا عن مسارها. 

"جيب التصدي 
للجوع والفقر 
وتغري املناخ معا" 
جوزيه غرازيانو دا 
سيلفا 
املدير العام ملنظمة األغذية
 والزراعة لألمم املتحدة
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يف تواترها وحدتها، يف خراب تلك األنظمة 
اإليكولوجية الهشة. ويتطلب تحقيق رؤية 

املنظمة املتعلقة بعامل خايل من الجوع بذل 
جهود معززة ومتضافرة من أجل الحد من 

آثار تغري املناخ عىل األمن الغذايئ والتغذية. 

قامت 193 دولة من الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة يف عام 2015، بتبني جدول 

أعامل التنمية املستدامة 2030 وهو عبارة 
عن مجموعة من 17 هدف مرتابطة فيام 

بينها ترمي إىل توجيه أعامل الحكومات 

والوكاالت الدولية واملجتمع املدين. وتسعى 
أهداف التنية املستدامة السبعة عرشة إىل 

القضاء عىل الفقر والجوع مع استعادة 
املوارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة. 

وقامت الدول خالل املؤمتر الحادي والعرشين 
للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية باريس 
التاريخية – والتي دخلت مؤخرا حيز النفاذ 

-بتقديم تعهدات غري مسبوقة للتكيف 
والتخفيف من آثار تغري املناخ. وقد أقرت 

اتفاقية باريس بصورة كبرية "باألولوية األساسية 
لحامية األمن الغذايئ والقضاء عىل الجوع 

ونقاط الضعف الخاصة بأنظمة إنتاج الغذاء 
أمام اآلثار السلبية لتغري املناخ." وقد ظهر ذلك 
يف التزامات الدول التي ظهرت فيها القطاعات 

الزراعية كأحد األولويات. 

وسوف يحدد التصدي لتغري املناخ اليوم 
مدى ازدهار األجيال القادمة ومدى توافر 

الغذاء لهم وما إذا كان األمن الغذايئ 
سيصبح حقيقة للجميع. 

غواتيامال

صورة من أحد مشاريع منظمة األغذية 

والزراعة لرفع إنتاج الكفاف وتزويد 

األسواق باألغذية بهدف الحد من آثار 

ارتفاع أسعار الغذاء بالنسبة لألشخاص 

األكرث ضعفا يف 16 بلدية.  

©FAO
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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

رسائل أساسية 

بدأ تغري املناخ بالفعل يف إلحاق 
الرضر بالزراعة واألمن الغذايئ. 

 وسيواجه ماليني األشخاص 
خطر الجوع والفقر ما مل تتخذ 

إجراءات عاجلة.  

يؤثر تغري املناخ بشكل غري متناسب عىل 
الدول األكرث فقرا واألكرث ضعفا يف العامل، 

مبا يف ذلك الدول الجزرية الصغرية النامية 
والبلدان غري الساحلية، واملناطق القاحلة 

وشبه القاحلة التي يعتمد فيها السكان عىل 
املوارد الطبيعية. وقد كانت املجتمعات 

التي متارس أنشطة الزراعة ومتارس الرعي 
وصيد األسامك والحراجة، والتي توفر الجزء 

األكرب من الطعام لهذا الكوكب، األكرث 
ترضرا بسبب تغري املناخ. ويعني التكيف 
مع تغري املناخ بالنسبة لهذه املجتمعات 
تحقيق األمن الغذايئ. ويف الواقع، ميكن 

لعدد الفقراء أن يرتفع بقدر يرتاوح بني 35 
و122 مليون بحلول عام 2030 إذا ما اتبع 

نهج "سري األمور عىل النحو املعتاد".

وتعتمد قدرتنا عىل القضاء عىل الجوع بحلول 
عام 2030 عىل ضامن أن سلسلة التوريد 

الزراعية بكاملها وأنظمة الغذاء واملجتمعات 
التي تعتمد عليها جيدة ومنتجة ومستدامة 
وقادرة عىل الصمود أمام تغري املناخ. ويأخذ 
ذلك بعني االعتبار العدالة املناخ التي تربط 
التنمية بحقوق اإلنسان لوضع منهج يركز 

عىل اإلنسان ويحمي حقوق غالبية األشخاص 

الضعفاء ويتشارك يف أعباء ومزايا تغري املناخ 
وآثاره بصورة عادلة ومنصفة. 

ويسري األمن الغذايئ جنبا إىل جنب مع 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويعترب 

القضاء عىل الجوع وسوء التغذية أمرا 
أساسيا بالنسبة لكافة أشكال التنمية 

االجتامعية واالقتصادية. سوف تؤدي اآلثار 
املدمرة لتغري املناخ عىل األمن الغذايئ 

والتغذية إىل تدمري قدرتنا عىل تحقيق هذه 
األهداف إال إذا قمنا باتخاذ إجراءات اآلن. 

يكتيس كل من متويل األنشطة 
املتعلقة باملناخ واالستثامرات 

الزراعية أهمية حيوية يف االنتقال 
نحو مامرسات زراعية مستدامة.

يعيش 80 يف املائة تقريبا من الفقراء يف 
العامل يف املناطق الريفية، ويعتمد غالبيتهم 

عىل الزراعة يف سبل معيشتهم. وسوف يؤدي 
تغري املناخ إىل التقليل بشدة من قدرتهم 

عىل كسب معيشتهم من الزراعة، والحراجة 
ومصايد األسامك. وتعترب عملية االستثامر يف 
التنمية الزراعية املنتجة والشاملة والقادرة 

عىل الصمود من األمور الهامة لتأمني الدخل 
واألمن الغذايئ بالنسبة لفقراء الريف يف 

العامل يف مواجهة تغري املناخ. 

وميكن أن يؤدي ضخ االستثامرات العامة 
والخاصة يف قطاعات الزراعة من خالل 

تدفقات متويل املناخ إىل استغالل قدراتها 
التحويلية. ويتطلب اتباع مسارات للتنمية 

القادرة عىل الصمود أمام تغري املناخ، والتي 
ميكن أن تؤدي يف نفس الوقت إىل تقليل 
إنبعاثات غازات الدفيئة، تطبيق مناهج 

متكاملة ووضع استثامرات ضخمة وطويلة 
املدى يف مجال الزراعة مام يتطلب تكلفة 

ال يستطيع أصحاب الحيازات الصغرية 
تحملها مبفردهم. 

غذاء  نحو  العاملي  للتحول  ميكن 
يعزز بشكل  أن  وزراعة مستدامني 

املنافع  االستفادة من  أقىص 
مع  والتكيف  للتخفيف  املشرتكة 

املناخ.   تغري 

تستثمر املنظمة يف املجاالت املهمة 
لدعم األمن الغذايئ والتكيف مع تغري 
املناخ والتخفيف من آثاره. ومن خالل 
اتباع السياسات واإلجراءات الصحيحة، 

استطاعت املنظمة أن تحقق تحسنا ونفعا 
مشرتكا يف مختلف املجاالت. 

بتحسني  تتعلق  األوىل  السياسة  وكانت 
القدرات، مبا يف ذلك االستفادة من 

وإليجاد  والتكنولوجيا.  العلوم  يف  التقدم 
نظم إنتاج زراعي قادرة عىل الصمود 
البد  القاسية،  الجوية  األحوال  وتحمل 
متنوعة  املزارعني ملجموعة  من وصول 

املحاصيل واألشجار  من سالالت أصناف 
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الزراعة هي احلل: 
ميكنها التعامل مع 
مشكالت الفقر 
واجلوع وتغري املناخ 
يف نفس الوقت.

القوية  الحيوانية  والرثوة  واألسامك 
الحفظ  عملية  وتلعب  واملغذية.  والفعالة 

البيولوجي  للتنوع  املستدام  واالستخدام 
لألغذية والزراعة دورا مهام يف مكافحة 

البيئية  االستدامة  الجوع من خالل ضامن 
الزراعي.  الغذاء واإلنتاج  مع زيادة إنتاج 

ويتعلق املجال الثاين بإدارة املوارد 
الطبيعية مثل الحد من املخلفات وإزالة 

الغابات والصيد املفرط. يف حني يتعلق 
املجال الثالث بتحسني صحة الرتبة 

والخصوبة أما الرابع فيتعلق بزيادة 
خدمات األنظمة البيولوجية والحد من 

استخدام الوقود األحفوري. وكانت لتلك 
التحسينات القدرة عىل تقليل مستوى 

ارتفاع االنبعاثات مع ضامن سالمة 
البيولوجية.  اإلنسان واألنظمة 

ويعني تعزيز القدرة عىل الصمود أيضا منع 
و/أو االستعداد للصدمات املتعلقة باملناخ 

– وهو أحد املتطلبات األساسية للتكيف مع 
تغري املناخ والتنمية املستدامة. 

باريس  اتفاق  التزامات  تدعم 
تحوال عامليا نحو غذاء وزراعة 

العمل  إىل  تدعو  لكنها  مستدامني، 
واسعة. عىل جبهة 

حول  مؤخرا  أنجز  تقييم  أشار 
والتسعة  املائة  للدول  املناخ  التعهدات 

املعتزمة  واملساهامت  والثامنني 
النامية  الدول  أن  إىل  وطنيا  املحددة 
دعم  إىل  األقل منو يف حاجة  والدول 
املائة  يف   90 من  أكرث  وتذكر  عاجل. 

)املحاصيل  الزراعة  قطاعات  الدول  من 
األسامك  ومصائد  الحيوانية  والرثوة 
واإلجراءات  املائية(  األحياء  وتربية 
ضمن  والتكيف  بالتخفيف  املتعلقة 

وطنيا.  املحددة  املعتزمة  املساهامت 
ما  كبري  بشكل  اإلجراءات  هذه  وتحدد 

أهداف  إنجاز  نحو  يتجه  العامل  كان  إذا 
املدى.  بعيدة  باريس  اتفاق 

املعتزمة تطالب  التزاماتها  ولتنفيذ 
الدول بالحصول عىل الدعم من املجتمع 
الدويل. وتقوم منظمة األغذية والزراعة 

بتوفري الخربة التقنية وتنمية القدرات 
واملعرفة. وتدعم الدول من خالل الوزارات 

الحكومية وتعمل مع آليات التمويل 
والجهات املانحة املحتملة األخرى املهتمة 

بتمويل اإلجراءات املناخ. 

والرشق  أفريقيا  يف  الزراعة  وزراء  وقام 
للمنظمة  اإلقليمي  املؤمتر  خالل  األدىن 

الوزاري  اإلعالن  بتبني   2016 لعام 
والقطاعات  الغذايئ  األمن  بشأن 

والذي  املناخ،  تغري  ظل  يف  الزراعية 
لدعم  عاجلة  تدابري  اتخاذ  إىل  دعا 

التكيف. عىل  املنطقة  لدول 

الفلبني

حقل أرز يف الال، الناو ديل سور.

©FAO/Ryanwil Baldovino
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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

حقائق وأرقام 

ÅÅ يعتمد 75 يف املائة من الفقراء وممن يعانون
من انعدام األمن الغذايئ يف العامل عىل الزراعة 

واملوارد الطبيعية يف كسب عيشهم. 

ÅÅ تشري تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل
أن اإلنتاج الزراعي يجب أن يزيد بنسبة 60 يف 
املائة بحلول عام 2050 من أجل توفري الطعام 

لعدد أكرب من السكان واألكرث غنى. ويعرض 
تغري املناخ هذا الهدف للخطر. 

ÅÅ ويحذر الفريق الحكومي الدويل املعني
بتغري املناخ من أن انخفاض إنتاجية 

املحاصيل يعترب أمرا واقعا وأنه سوف يحدث 
انخفاضا بنسبة ترتاوح بني 10 و25 يف املائة 

وأكرث، وقد تكون منترشة عىل نطاق واسع 
بحلول عام 2050. 

ÅÅ ويعترب مربو الرثوة الحيوانية من بني
الفئات األكرث تأثرا بتغري املناخ والتي تؤثر عىل 

الحيوانات بصورة مبارشة، من خالل األوضاع 
املناخ القاسية مثل الجفاف وموجات الحر 

وبصورة غري مبارشة، من خالل انخفاض غلة 
األعالف الجافة والخرضاء وزيادة املخاطر عىل 

صحة الحيوانات. 

ÅÅ من املتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة
إىل انخفاض صيد العديد من أنواع األسامك يف 
املناطق املدارية بنسبة ترتاوح بني 40 و60 يف 

املائة ويف خطوط العرض القطبية بنسبة ترتاوح 
بني 30 و70 يف املائة بحلول عام 2055 نتيجة 

إلعادة توزيع األنواع. 

ÅÅ بالرغم من انخفاض االنبعاثات من إزالة
الغابات فإن إزالة الغابات وتدهورها الزالت 

تتسبب يف نسبة ترتاوح بني 10و11 يف املائة من 
انبعاثات غازات الدفيئة. 

ÅÅ ويف حني يتم تخزين كم من الكربون يف
الرتبة أكرب من الكم الذي يخزن يف الجو والحياة 

النباتية مجتمعة، فإن ثلث تربة العامل أصابها 
التدهور وفقدت املادة العضوية نتيجة لذلك. 

ÅÅ وتسهم الرثوة الحيوانية بحوايل ثلثي انبعاثات
غازات الدفيئة الزراعية، باملعنى الضيق، و78 يف 

املائة من االنبعاثات الزراعية لغاز امليثان. 

ÅÅ قد يؤدي تغري املناخ إىل تحويل األمراض
املنقولة عن طريق الطعام من منطقة ألخرى، 

مبا يهدد الصحة العامة بطرق جديدة.

ÅÅ تشري تقديرات املنظمة إىل أن احتامالت
تقليل االنبعاثات من إنتاج الرثوة الحيوانية 
وغاز امليثان بصفة خاصة متثل حوايل 30 يف 

املائة من انبعاثات خط األساس. 

ÅÅ يف الوقت الحايل، يتم فقد أو هدر ثلث
الطعام الذي نقوم بإنتاجه. وتصل تكلفة كميات 

الفاقد الغذايئ إىل حوايل 2.6 تريليون دوالر 
أمرييك سنويا، مبا يتضمن تكلفة بيئية تبلغ 

700 مليون دوالر أمرييك وتكلفة بيئية وتكلفة 
اجتامعية تبلغ 900 مليون دوالر أمرييك. 

ÅÅ ويعترب الفاقد والهدر الغذايئ العاملي
مسؤوال عن 8 يف املائة من إجاميل انبعاثات 

غازات الدفيئة سنويا. 

ÅÅ من املتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إىل
جانب التغريات يف أمناط سقوط األمطار والرياح 

إىل زيادة اآلفات النباتية املوسمية والعابرة للحدود 
وحدوث اجتياحات مرضية للمحاصيل، واملراعي 
والغابات. وميكن أن تؤدي إدارة استخدام املياه 
بصورة أفضل يف الزراعة إىل اإلسهام بفاعلية يف 

تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. 

الزراعة 
واحلراجة 
ومصايد 
األسماك وتربية 
األحياء املائية 
جيب أن تلعب 
دورا حموريا يف 
التصدي لتغري 
املناخ والتكيف 
مع آثاره.
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة 2016. 
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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

ال يوجد قطاع آخر أكرث تأثرا 
بتغري املناخ من قطاع الزراعة

مبارشة  بصورة  آخر  قطاع  يسهم  ال 
املعيشة.  وسبل  الطعام  توفري  يف  هكذا 

مبا   – الزراعة  قطاعات  ويستوعب 
الحيوانية  والرثوة  املحاصيل  ذلك  يف 

املائة  يف   22 والحراجة-حوايل  واملصايد 
فيه  تتسبب  الذي  االقتصادي  األثر  من 
املتوسطة  والكوارث  الطبيعية  املخاطر 

ونظرا  النامية.  الدول  يف  والضخمة 
القطاعات  تلك  تلعبه  الذي  املهم  للدور 

العيش،  وسبل  الطعام  إنتاج  عملية  يف 
الزراعة يف  إدماج  يتم  أن  املهم  من 

والتمويل.  التكيف  جهود 

تتضمن الخطوات امللموسة للتعامل 
مع آثار تغري املناخ ما ييل: 

ÅÅ العمل مع الدول لخلق بيئات مواتية
تدعم املزارعني يف عملية استخدام أدوات 

ومامرسات تعزز تكيف أنظمة اإلنتاج 
املناخ.  للصدمات 

ÅÅ تطوير تقييامت آلثار تغري املناخ ومدى
التأثر بها بالنسبة للمحاصيل والرثوة الحيوانية 

واملصايد والحراجة إىل جانب من يعتمدون 
عىل تلك القطاعات يف سبل معيشتهم. 

ÅÅ دعم اإلدارة املحسنة للموارد الطبيعية
مثل اإلدارة املستدامة لألرايض واملياه 

والحفاظ عىل الرتبة واملحاصيل واألشجار 
والسالالت القادرة عىل الصمود.

ÅÅ تحسني التنبؤ بالطقس واملناخ والتنبؤ
بالتغريات يف األنظمة البيولوجية املائية )مثل 

درجة امللوحة واألكسجني والهيدروجني( 
وإبالغ الفالحني بذلك. 

ÅÅ تعزيز أنظمة اإلنذار املبكر وآليات
التفاعل الرسيع والتخطيط لحاالت الطوارئ 

املتعلقة بالكوارث باإلضافة إىل اآلفات 
واألمراض العابرة للحدود. 

ÅÅ.تطوير قدرات إدارة مخاطر الكوارث

 يعترب فهم الطريقة التي 
يؤثر بها تغري املناخ عىل 

 القطاعات الزراعية أول خطوة
يف التكيف معه.

تتأثر الزراعة بصورة مرتفعة بتغري املناخ. حيث 
يؤدي ارتفاع متوسط درجة الحرارة العاملية 
مبقدار درجتني إىل زعزعة استقرار األنظمة 

الزراعية الحالية. وميتلك تغري املناخ القدرة عىل 
تحويل اإلنتاج الغذايئ وخاصة أمناط وإنتاجية 
أنظمة املحاصيل والرثوة الحيوانية والحراجة 

واملصايد وتربية األحياء املائية. 

وميكن أن تكون التوقعات املتعلقة 
بتغري املناخ غري مؤكدة بسبب التقلبات 

الطبيعية يف النظام املناخي. وتتفاقم 
تلك الشكوك عندما تكون عملية جمع 

البيانات غري مكتملة أو ال ميكن االعتامد 
عليها. وبالرغم من ذلك، ميكن للتخطيط 
الوطني للمناخ أن يكون فعاال فقط إذا 
كان من املمكن القيام بالتنبؤ بالتغريات 

دعم الدول لتمكينها من 
التعامل مع آثار تغير 

المناخ 
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يف القطاعات الزراعية واالعرتاف بنقاط 
الضعف وفهم قدرات املجتمعات عىل 
التكيف. واستجابة لتلك الحاجة، تقوم 

املنظمة بتوفري املناهج واألدوات الالزمة 
للقيام بتقييامت لتغري املناخ ومتابعة 

املوارد الطبيعية وانبعاثات غازات الدفيئة. 

الطرق  التايل  القسم   ويستعرض 
األساسية  املعلومات  تقدم  التي  واألدوات 

مع  للتكيف  التخطيط  لعملية  الالزمة 
املناخ باإلضافة إىل إعداد تقارير   تغري 

الدفيئة من  غازات  انبعاثات  عن 
الزراعية.  القطاعات 

متثل التنمية 
الزراعية املنتجة 
والشاملة 
والقادرة على 
الصمود فرصة 
كبرية لتعزيز 
األمن الغذائي 

ليسوتو

توليد الطاقة عن أشعة الشمس 

لقرية كومينغ. مقاطعة لريب.  

©FAO/Rodger Bosch
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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

البيانات والمناهج واألدوات 

ÅÅ عمليات الحرص والقياس
لالنبعاثات

يساعد القيام بعملية حرص انبعاثات 
غازات الدفيئة من القطاعات 

الزراعية الدول عىل متابعة التقدم 
يف االلتزام باإلجراءات التي تتعلق 

باملناخ. وتعترب البيانات مهمة أيضا 
بالنسبة للدول للقيام بتقييم وضعها 

الحايل بالنسبة لالنبعاثات والتفكري يف 
املجاالت املحتملة التي ميكن اتخاذ 

إجراءات بها. 

قاعدة بيانات بشأن انبعاثات غازات الدفيئة 
من قطاعات الزراعة والحراجة وقطاعات 

االستخدامات األخرى لألرايض. توفر قاعدة 
بيانات انبعاثات غازات الدفيئة املوجودة 

عىل قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة 
األغذية والزراعة، إحصاء عامليا النبعاثات 

غازات الدفيئة من كافة األنشطة الزراعية، 
مبا يف ذلك إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية 

والحراجة والتغيري يف استعامل األرايض. 
وتعترب قاعدة بيانات االنبعاثات مصدرا مفيدا 

 يوفر منصة بيانات عاملية محايدة وُمحكمة.
 http://faostat3.fao.org/browse/

G1/*/E

التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية. يعترب 
التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية 

لعام 2015 تقييام شامال للغابات حتى 
حينه، والذي يعنى بتقييم مزايا املوارد 
الحراجية. ويقوم باختبار الوضع الحايل 
واالتجاهات األخرية لحوايل 100 متغري 

يغطي مدى وحالة واستخدامات وقيمة 
الحراجة واألرايض األخرى املنتجة 

لألخشاب. وإىل جانب التييم العاملي لحالة 
املوارد الحرجية، تقوم منظمة األغذية 

والزراعة مبساعدة الدول عىل تعزيز 
األنظمة الوطنية لرصد الغابات. وتوفر 

البيانات العاملية والوطنية بشأن الحراجة 
وحالة الغابات واالتجاهات الخاصة بها 
أساسا لتحديد نقاط الضعف التي تتأثر 

بتغري املناخ ولتقييم تقدم العمل يف 
الجهود املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ 

 والتخفيف من آثاره. 
 www.fao.org/forest-resourc-

es-assessment/en/

 Open(.نظام املعلومات الحرجية املفتوح
Foris( نظام املعلومات الحرجية هو عبارة 

عن مجموعة برمجيات املصدر املفتوح 
قامت املنظمة بتطويرها لتيسري جمع 

البيانات بطريقة فعالة وتحليلها وإعداد 
تقارير عنها. وميكن استخدام وحدات 

مختلفة للتقييامت الخاصة بعمليات الحرص 
املتعلقة بالحراجة، واستخدام األرايض 

وتغيري استغالل األرايض وإعداد التقارير 
 بخصوص تغري املناخ.

www.openforis.org 

 الرشاكة من أجل تقييم وأداء الرثوة 
الحيوانية عىل الصعيد البيئي. تقوم هذه 
الرشاكة التي تتضمن العديد من أصحاب 
املصلحة بتطوير مقاييس ومناهج منسقة 

لتحديد وقياس األداء البيئي وانبعاثات غازات 
الدفيئة يف سالسل توريد الرثوة الحيوانية. 

وقد وضعت الرشاكة من أجل تقييم وأداء 
الرثوة الحيوانية عىل الصعيد البيئي قواعد 

محاسبية لتقدير حجم انبعاثات غازات 
 الدفيئة من سالسل توريد الرثوة الحيوانية. 
www.fao.org/partnerships/leap/

/en

منوذج التقييم البيئي للرثوة الحيوانية 
العاملية. قامت املنظمة بتطوير هذا النموذج 

لدعم عملية تقييم سيناريوهات التكيف 
والتخفيف يف قطاع الرثوة الحيوانية. ويقوم 

النموذج بحساب إنتاج الرثوة الحيوانية، 
وانبعاثات غازات الدفيئة وقدرات التخفيف 

من خالل مناهج املستوى 2 للفريق 
الحكومي الدويل املعنى بتغري املناخ. 

وتتوافر نسخة مفتوحة وسهلة االستخدام 
وميكن تحميلها لدعم الحكومات ومخططي 
املرشوعات واملنتجني والصناعات ومنظامت 

املجتمع املدين يف عملية إعداد حرص 
وطني وتقييم املرشوعات بصورة مسبقة 

لتقييم سيناريوهات التدخل يف إدارة تربية 
الحيوانات والعلف والسامد الحيواين.  
www.fao.org/in-action/enter-

/ic-methane/en
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منغوليا

مزارع يتفحص املحاصيل. 

©FAO

متتلك منظمة 
األغذية والزراعة 
اخلربة والوسائل 
اليت متكنها من 
دعم الدول يف 
تقييم وتطوير 
وتطبيق إجراءات 
تتعلق باملناخ

أداة القياس املسبق لتوازن الكربون. يوفر 
هذا النظام الذي أعدته املنظمة تقديرات 
مسبقة آلثار استخدامات األرايض وتغيري 

استعامل األرايض وإدارة املوارد الطبيعية عىل 
انبعاثات غازات الدفيئة وتوازن الكربون. 

وتقوم مبادرات بني رشكاء من القطاع العام 
والخاص حاليا بالرتويج للتكامل املسبق 

لتقييامت توازن الكربون وخدمات املتابعة 
عىل مستوى املرشوعات والسياسات. وتعترب 

أداة القياس املسبق لتوازن الكربون أداة قوية 
تستخدم يف اتخاذ القرارات لضامن عدم تأثر 

 االستثامرات يف القطاعات الزراعية باملناخ. 
www.fao.org/tc/exact/en/

أداة تعلم بشأن إجراءات التخفيف املالمئة 
وطنيا يف قطاعات الزراعة والحراجة وغريها 
من أشكال استخدام األرايض. تقوم املنظمة 

من خالل هذه األداة بدعم جهود الدول 
النامية يف مجال تحديد وتطوير وتطبيق 

إجراءات تخفيف خاصة بكل دولة يف سياق 
التنمية الوطنية املستدامة. وتم تصميم 

األداة بحيث تستهدف العاملني يف القطاعات 
الزراعية الذين يريدون تعميق فهمهم 

باإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيف وزيادة 
قدراتهم عىل املساهمة يف أهداف تخفيف 

آثار تغري املناخ الوطنية والعاملية. 
www.slideshare.net/FAOoftheUN/

tag/namatool
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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

البيانات والمناهج واألدوات 

ÅÅ لتقييم املخاطر ونقاط
الضعف 

من الرضوري القيام بتحديد الخطوات 
التي يجب اتخاذها للتكيف مع تغري 
املناخ وفهم نقاط الضعف يف األمن 
الغذايئ لألفراد الذين يتأثرون بهذا 

التغري. وميكن الحد من آثار تغري املناخ 
من خالل الحد من نقاط الضعف. 

نظام وضع النامذج لآلثار الزراعية املرتتبة 
عىل تغري املناخ. تم تصميم هذا النظام 

املكون من مناذج وخدمات بحيث يساعد 
عىل القيام بتقييامت أثر تغري املناخ يف 

قطاعات مختلفة عىل الزراعة من خالل 
عمليات محاكاة. وتتضمن املكونات 

األساسية للنظام: بوابة إحصائية لتدقيق 
بيانات منوذج التداول العاملي عىل 

شبكات محطات الطقس ومنوذج لعمل 
تقديرات تتعلق باملوارد املائية الخاصة 

بالري يف األحواض الكربى. وهناك منوذجني 
للمحاصيل التي تعتمد عىل التوازن يف املياه 
لتحفيز غلة املحاصيل يف سيناريوهات تغري 

املناخ ومنوذج لتقييم أثر التغري يف املحاصيل 
عىل االقتصاديات الوطنية. ويسمح هذا 

النظام بإدماج أفضل للمعلومات العلمية يف 
تصميم مرشوعات التنمية الزراعية واتخاذ 

 القرارات وصياغة السياسات.
www.fao.org/climatechange/mo- 

/saicc/en

منوذج AquaCrop. هو منوذج خاص 
 مبنظمة األغذية والزراعة ويتعلق 

بإنتاجية املحاصيل واملياه ويقوم بتحفيز 
استجابة املحاصيل ملياه املحاصيل 

العشبية. وهو يناسب بصفة خاصة 
 الظروف التي يعترب فيها املاء عامل أ

 سايس مقيد إلنتاج املحاصيل.
www.fao.org/nr/water/aquacrop. 

html

نظام مؤرش اإلجهاد يف الزراعة. من 
لتعزيز  مبكر  إنذار  نظم  تطوير  الرضوري 

املستويات  كافة  عىل  القرارات  اتخاذ 
الطقس  آثار ظواهر  الحد من  اجل  من 
القصرية  الجفاف  فرتات  مثل  املتطرفة 

املدارية.  واألعاصري  والصقيع  والطويلة 
املتعلقة  البيانات  استخدام  خالل  ومن 
يقوم  األرض،  ودرجة حرارة  بالنباتات 

مبتابعة  الزراعة  اإلجهاد يف  نظام مؤرش 
حيث  الساخنة  النقاط  ويرصد  املؤرشات 

بالجفاف  املحاصيل  تتأثر  أن  ميكن 
كبرية  بصورة  النظام  ويسهم  الطويل. 

بالنظم  الخاص  الغذايئ  األمن  مراقبة  يف 
عن  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  الدولية 

والزراعة.  األغذية 
www.fao.org/giews/en/ 

التقييم الذايت والتقدير الشامل لقدرة 
املزارعني والرعاة عىل الصمود أمام 

العوامل املناخية. تساعد هذه األداة 
املزارعني والرعاة عىل تقدير وتحديد 

أولويات جوانب الصمود يف سبل 
معيشتهم بصورة تشاركية. وتقوم 

الدراسة االستقصائية عىل أساس أوراق 
وبرنامج يستخدم نظام أندرويد عىل 

بتقييم  اللوحي ويقوم  الكمبيوتر 
البيئية واالجتامعية  الحوكمة واملامرسات 

واالقتصادية والزراعية باستخدام مزيج 
من التقدير الذايت ومراجعات أكادميية 
ملكونات سبل املعيشة. ويتم استخدام 

هذا التقييم كأداة متابعة وتقييم باإلضافة 
إىل منهج للتعلم ويتم إدماجه يف مدارس 

تدريب املزارعني والرعاة يف البلدان 
األفريقية التي تقع جنوب الصحراء 

الكربى. وتوفر تلك األداة نتائج فورية 
)تتوافر دون الربط بشبكة األنرتنيت( يف 
الحقل ولديها القدرة عىل تحليل النتائج 

 عرب االنرتنت بيشء من التفصيل.
www.fao.org/in-action/sharp/ 

/data/en

لتغري  املحتمل  باألثر  خاصة  تقدير  أداة 
متيل  السالالت.  توزيع  عىل  املناخ 

يف  تربيتها  تتم  التي  املاشية  سالالت 
زمنية  فرتة  مدى  عىل  معينة  إنتاج  بيئة 
من  متكنها  خصائص  اكتساب  إىل  طويلة 
وتفي  املحلية  الظروف  ظل  يف  االزدهار 

يقومون  الذين  األشخاص  باحتياجات 
التي  للسالالت  بالنسبة  أما  برتبيتها. 

املناخ  فإن  مكثفة  زراعة  يف  تربيتها  تتم 
إن  اإلنتاج.  بيئة  يف  أساسيا  عامال  يعترب 
 8800 لحوايل  الحايل  الجغرايف  التوزيع 
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تعزيز القدرة على 
الصمود يعىن 
الوقاية واالستعداد 
للصدمات املناخ 
- وهي إحدى 
متطلبات التكيف 
مع تغري املناخ

نظام  لسجالت  وفقا  ماشية،  ساللة 
الحيوانات،  لتنوع  املحيل  املعلومات 

املناسبة  للمناطق  مناذج  لعمل  يُستخدم 
السالالت  تلك  قامت  والتي  حاليا 

من  العديد  أخذ  مع  معها،  بالتكيف 
الحسبان،  يف  والرطوبة  الحرارة  معايري 

الظروف  ظل  يف  املناسبة  واملناطق 
للموائل  مناذج  عمل  ويتم  املستقبلية. 

"منوذج  باستخدام  املستقبلية  الطبيعية 
أن  وميكن   ."2 العاملية  للبيئة  هاديل 

قرارات  اتخاذ  يف  التحليالت  تلك  تسهم 
إدارة  حول  جيدة  معلومات  عىل  تعتمد 

املناخ.  تغري   السالالت يف ظل 
www.fao.org/breed-distribu-

tion-model/en/

املناخ ووضع خرائط  آثار تغري  تقييامت 
التأثر بانعدام األمن الغذايئ يف ظل  مدى 

الغذايئ لألرس  لتعزيز األمن  املناخ  تغري 
املعيشة.   تكيف سبل  مناهج  من خالل 

والذي  حاليا،  التقدير  تطبيق هذا  يتم 
يهدف إىل تعزيز األمن الغذايئ األرسي 
لسبل كسب  تكييف  مناهج  من خالل 
الفلبني وبريو. وتقوم وزارة  العيش، يف 
اليابان  واملصايد يف  والحراجة  الزراعة 

بتمويل املرشوع والذي يهدف إىل ربط 
مقدار  وتحليل  املناخ  تغري  آثار  تقييم 
ومناهج  الغذايئ  األمن  بانعدام  التأثر 

العيش.  كسب  سبل   تكييف 
www.fao.org/climatechange/ami-

/caf/en

تقييم عاملي للمصايد وتوافق تربية األحياء 
املائية مع مدونة السلوك الخاصة باملصايد 

مبتابعة  املصايد  لجنة  تقوم  املسؤولة. 
استبيانات  خالل  من  املدونة  تطبيق 

املدونة  بنود  من  بند  كل  تغطي  عاملية 
األغذية  منظمة  أعضاء  إىل  إرسالها  ويتم 

إعداد  والزراعة مرة كل عامني. ويتم 
إحصائية  نتائج  من  يتكون  مرحيل،  تقرير 

ملناقشتها  االستجابات،  من  جمعها  يتم 
يف كل دورة من دورات لجنة املصايد. 
أيضا  العاملي  التقييم  استخدام  وميكن 

وتحسني  ملراجعة  األعضاء  قبل  من 
األحياء  تربية  أداء  ومتابعة  مصايدهم 

تلك  استخدام  وميكن  لديهم.  املائية 
الدول  تناول جهوزية  يف  أيضا  الوثيقة 

املناخ. تغري  مع  وتكيفهم   األعضاء 
www.fao.org/fishery/code/en 

آفات  من  املبكر  لإلنذار  عاملية  أنظمة 
للحدود.  العابرة  النباتات  وأمراض 

عاما   65 والزراعة  األغذية  منظمة  متتلك 
العاملي  النظام  تشغيل  يف  الخربة  من 

ميكن  والذي  الجراد  من  املبكر  لإلنذار 
وأمراض  آفات  مع  للتعامل  تكييفه 

ويقوم  الحدود.  عابرة  األخرى  النباتات 
والظروف  واملناخ  الجراد  مبراقبة  النظام 

وتحذيرات  توقعات  ويقدم  الحيوية 
اسرتاتيجية  ضمن  للدول  وإنذارات 

تواتر  من  بالحد  الخاصة  الوقايئ  التحكم 
األوبئة. وحجم   ومدة 

www.fao.org/ag/locusts 
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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

 ثمانية 
 إجراءات على 

أرض الواقع

إذا مل يتم اختاذ 
إجراء اآلن، فإن 
آثار تغري املناخ 
على األمن الغذائي 
سوف تهدد التقدم 
حنو حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة 
األساسية املتعلقة 
بالقضاء على 
اجلوع والفقر 
حبلول عام 2030 

 جمهورية الو 

الدميقراطية الشعبية

وادي أو، أحد روافد نهر الميكونغ. تعد 
لجنة الميكونغ في جنوب شرق آسيا 

أحد أكبر األمثلة وأعقدها عن البرامج 
المتكاملة والعابرة للحدود لتسيير 

الغابات والمياه.   
©FAO/Jeremy Broadhead
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عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

ولالستجابة للضغوط املتزايدة 
التي تواجهها الدول نتيجة آلثار 

تغري املناخ، فقد حققت محفظة 
مرشوع تغري املناخ ملنظمة 

األغذية والزراعة منوا رسيعا يف 
السنوات األخرية. ويف الفرتة من 

عام 2009 وحتى 2016 قامت 
املنظمة بأكرث من 300 مرشوع 
وبرنامج للتعامل برصاحة مع 

التكيف تغري املناخ والتخفيف 
من آثاره يف القطاعات الزراعية. 

وتدعم املنظمة، من خالل 
شبكة واسعة من املتخصصني 

يف مجال تغري املناخ، الدول 
فيام يتعلق بنطاق واسع من 

املسائل املرتبطة بتغري املناخ من 
تصميم السياسات وحتى تحسني 

املامرسات وبناء القدرات. 

1 إدارة الري وفرتات الجفاف
سوف يؤثر تغري املناخ يف نطاق 

املروية ألنه من  الزراعة  وإنتاجية 
املتاحة  املياه  كميات  تنخفض  أن  املتوقع 

التي تعاين حاليا من إجهاد  املناطق  يف 
مايئ أو األرايض املروية التي تعتمد عىل 

التي  الجليدية  واألنهار  الجليد  ذوبان 
وسينعكس  املرتفعة.  الجبال  عىل  توجد 

ارتفاع درجات الحرارة يف زيادة الطلب 
كافة  للمحاصيل يف  الالزمة  املياه  عىل 
العامل باإلضافة إىل زيادة تواتر  أنحاء 

الجفاف.  وحدة فرتات 

بفرتات  التنبؤ  من صعوبة  وبالرغم 
بصورة  آثارها  تخفيف  الجفاف، ميكن 
كبرية. وميكن تحقيق ذلك من خالل 

ويركز  استباقي  إدارة  منهج  تطبيق 
األغذية  منظمة  وتعمل  املخاطر.  عىل 

العاملية  املنظمة  مع  بالتعاون  والزراعة 
املتحدة  األمم  واتفاقية  الجوية  لألرصاد 

مع  آخرين،  التصحر ورشكاء  ملكافحة 
الدول من أجل تطبيق هذا املنهج من 
التنسيق  جيدة  وطنية  سياسات  خالل 

العمل  خطط  وتطبيق  بالجفاف  تتعلق 
القيام  األمر  الصلة. ويتضمن هذا  ذات 

لتنفيذ  الوطنية  القدرات  وبناء  بالتوعية 
الجهوزية  خطط  وتطبيق  التقديرات 

للحاالت  االستجابة  برامج  تتضمن  التي 
تعزيز  أيضا  يتضمن  كام  الطارئة. 

مناخيا يف  الذكية  الزراعة  مامرسات 
لحاالت جفاف.  املعرضة  املناطق 

ومن بني املجاالت األساسية يف خربتها، 
قامت املنظمة بتطوير عدد من األدوات 

واملناهج الخاصة بإدارة الري. ويعترب نظام 
رسم الخرائط وخدمات تقنيات تشغيل 

قنوات الري عىل سبيل املثال حزمة تدريبية 
متعددة اللغات لتحديث وتأهيل برامج 

الري واسعة النطاق. 

وتتطلب عملية تقدير كميات املياه الالزمة 
للزراعة يف املستقبل فهم االرتباط بني املياه 
والغذاء والنظم الغذائية وإنتاجية املياه يف 

نظام النتاج الزراعي. 

وتعمل املنظمة مع الدول للمساعدة عىل 
ضامن توافر بيئة مواتية للمزارعني لتبني 
محاصيل وأشجار وثروة حيوانية واسامك 

متكيفة بصورة جيدة. وسوف يؤدي ذلك، 
باإلضافة إىل املامرسات الزراعية السليمة، 

إىل تعزيز تكيف أنظمة اإلنتاج مع 
الجفاف وندرة املياه والصدمات األخرى 

باملناخ.  املتعلقة 

املتعلقة  واملسائل  املياه  ندرة  وتعترب 
الرئيسية  التحديات  بني  من  باملياه 

التي تواجه األمن الغذايئ طويل األمد، 
الفقر.  الجوع والحد من  والقضاء عىل 

وقد ظهر ذلك يف تعهدات الدول حيث 
88يف املائة من الدول بذكر املياه  قامت 

واستجابة  بالتكيف.  املتعلق  القسم  يف 
اإلطار  بتطوير  املنظمة  قامت  لذلك، 

العاملي بشأن ندرة املياه – وهي مبادرة 
2016 خالل مؤمتر األمم  أطلقها يف عام 
املنعقد  الذي  املناخ  تغري  بشأن  املتحدة 

)COP22( يف املغرب

ويف ظل التوقعات بزيادة تعداد سكان 
العامل ليصل إىل 9.7 مليار نسمة بحلول 

عام 2050، فإن زيادة الطلب عىل الغذاء 
بنسبة تصل إىل حوايل 60 يف املائة سوف 

ثمانية إجراءات على أرض الواقع
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تؤدي إىل وضع ضغوط غري مسبوقة 
وتنافس عىل، املوارد املائية النادرة 

بالفعل. ومن الرضوري تأمني النفاذ إىل 
املاء – وخاصة يف الدول التي تعاين من 

ندرة املياه – من أجل تحقيق األمن 
الغذايئ وتحسني سبل كسب العيش 

والحرضية.  الريفية 

ترتبط ندرة املياه والزراعة املستدامة 
واألمن الغذايئ ارتباطا عضويا ويجب 

التعامل معها بصورة كلية. وسوف يساعد 
إطار منظمة األغذية والزراعة الدول 
واملجتمعات واملرشوعات عىل تعزيز 

املامرسات الناجحة ملواجهة التهديدات 
التي تفرضها ندرة املياه بالنسبة لإلنتاج 

الزراعي وتأمني اإلمدادات الغذائية يف 
مواجهة تغري املناخ، مع الحفاظ عىل النظم 
البيولوجية والخدمات التي تقدمها واحرتام 

االستخدام املستدام للمناظر الطبيعية. 

نيجر

نساء تعدن الحقل ملوسم األمطار 

املقبل وذلك من خالل حفر آبار 

نصف هاللية لتخزين املاء.

©FAO/Giulio Napolitano

املبادرة اإلقليمية لندرة املياه يف الرشق األدىن 
وشامل أفريقيا

ودعام لإلطار العاملي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن ندرة املياه، تعترب املبادرة اإلقليمية 
لندرة املياه يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا شبكة إقليمية للرشكاء وتعمل عىل تزويد 

الدول األعضاء بفرص تعلم وتبادل مامرسات يف االستخدام املستدام وإدارة املياه. 
ويقوم الرشكاء باستخدام الدروس املستفادة من تبادل املامرسات يف صياغة اسرتاتيجية 

تعاون إقليمي. 

وتعترب عملية حساب املياه ومنحنى تكلفة توريد الغذاء وتحليل الفجوة واملتابعة 
املنتظمة إلنتاجية املياه يف الزراعة من بني األدوات املتقدمة التي تستخدمها املبادرة 

لحساب "مزايا" و"تكلفة" خيارات السياسات البديلة للتعامل مع انعدام األمن الغذايئ 
مع العمل عىل استدامة املوارد املائية. 

ومن خالل استخدام خربة املنظمة ورشكائها، تقوم املبادرة بتقديم النصح للحكومات 
والقطاع الخاص حول تبني أساليب تكنولوجية حديثة وحلول مؤسسية لزيادة كفاءة 

وإنتاجية استخدام املياه يف الزراعة لصالح ماليني املزارعني واملجتمعات الريفية يف 
املنطقة. وتقوم املبادرة بصفة خاصة بدعم عمليات السياسات الكربى الحالية مبا يف ذلك 

"االسرتاتيجية العربية لألمن املايئ 2030-2010" و "املبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغري 
املناخ عىل املوارد املائية والضعف االجتامعي واالقتصادي يف املنطقة العربية". 
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2 أنظمة الزراعة الحراجية القادرة 
عىل الصمود أمام تغري املناخ

متاشيا مع رؤية األغذية والزراعة 
املستدامة التي تم تطويرها دعام 

لهدفها االسرتاتيجي املتعلق "بجعل 
الزراعة والحراجة واملصايد أكرث إنتاجية 

واستدامة"، تقوم املنظمة بتعزيز الزراعة 
الذكية مناخيا كوسيلة لزيادة اإلنتاجية 
وتكييف وبناء قدرة األنظمة الغذائية 

عىل الصمود، حيثام أمكن، وتقليل 
انبعاثات غازات الدفيئة.  وتستخدم 
الزراعة الحراجية أنظمة استخدامات 

األرايض التقليدية والحديثة حيث تتم 
إدارة األشجار مع املحاصيل و/أو أنظمة 
اإلنتاج الحيواين يف بيئات زراعية. وهي 

تعترب أنظمة إدارة ديناميكية وتعتمد عىل 
األنظمة اإليكولوجية واملوارد الطبيعية 

وتقوم بتنويع والعمل عىل استدامة 
اإلنتاج من أجل زيادة املزايا االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية لصالح مستخدمي 

األرايض عىل كافة املستويات. 

ويدعم مرشوع املنظمة الخاص بأنظمة 
الزراعة الحراجية الذكية مناخيا من أجل 

املمر الجاف يف أمريكا الوسطى املزارعني يف 
غواتيامال وهندوراس عىل زيادة استيعاب 

أنظمة الزراعة الحراجية القادرة عىل 
الصمود أمام تغري املناخ من خالل منهج 

مدارس تدريب املزارعني. وتم تطوير نظام 
كوكسوروم )Kuxur Rum( يف غواتيامال 

 )Quesungual( ونظام كويسينغوال
يف هندوراس بناء عىل مامرسات الزراعة 

التقليدية يف كلتا الدولتني. 

3 اإلدارة املستدامة للغابات 
واألرايض 

متثل عملية خفض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة الغابات وتدهورها أحد الجهود 

التي تهدف إىل خلق قيمة مالية من 
الكربون املخزن يف الغابات مع تقديم 

حوافز للدول النامية لخفض االنبعاثات 
من أرايض الغابات واالستثامر يف السبل 
املؤدية إىل التنمية املستدامة من خالل 

الحد من انبعاثات الكربون. ومتتد األنشطة 
اإلضافية لخفض االنبعاثات الناجمة عن 

إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية 
لتشمل ما هو أبعد من مجرد إزالة الغابات 

وتدهورها فهي تتضمن دور الحفاظ عىل 
الغابات واإلدارة املستدامة لها وتعزيز 

رصيد الكربون بالغابات. 

وأكدت املادة 5 من اتفاقية باريس عىل 
الدور املحوري للغابات يف تقليل االنبعاثات 

واالحتفاظ باالحتباس الحراري يف مستوى 
أقل من درجتني مئويتني من خالل خفض 
االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها. 

وتقوم منظمة األغذية والزراعة حاليا، 
من خالل برنامج األمم املتحدة لخفض 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها يف البلدان النامية، بدعم 64 
دولة رشيكة يف االنتقال إىل االستعداد 

لتطبيق األنشطة اإلضافية لخفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها يف البلدان النامية واملشاركة 
بصورة فاعلة يف اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن عمليات التغري املناخي. 

ويتميز الربنامج باملشاركة القوية ألصحاب 
املصلحة يف عمليات أنشطة اإلضافية 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدهورها يف البلدان النامية 

عىل املستوى الوطني ويتضمن أصحاب 
املصلحة املجتمع املدين والسكان األصليني 

ومجتمعات أخرى تعتمد عىل الغابات 
والقطاع الخاص. 

وتقوم املنظمة أيضا مبساعدة الدول عىل 
تطوير وتسليم "دعائم" إطار وارسو التي 
تتعلق باألنظمة الوطنية ملتابعة الغابات 
ومستويات االنبعاثات املرجعية للغابات 
/ املستويات املرجعية للغابات وأنظمة 

معلومات الضامنات. 

يف ظل برنامج األمم املتحدة لخفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها يف البلدان النامية، تضمن الدعم 
التقني ملنظمة األغذية والزراعة ما ييل:

تقديم املساعدة للدول لالستعداد لتطبيق  �
أنشطة اإلضافية لخفض االنبعاثات الناجمة 

عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان 
النامية كوسيلة لتحقيق تعهداتها املناخ. 

املساعدة يف بناء القدرات املؤسسية  �
والتقنية يف الدول لتصميم وتطبيق عمليات 

الحرص الوطنية للغابات.

املساعدة يف تطبيق السياسات والتدابري  �
التي رأت الدول أهميتها يف خفض 

انبعاثاتها من الغابات وتغري استعامل 
األرايض. 

دعم تقديرات الحوكمة والجهوزية  �
القانونية وإصالحات حيازة األرايض 

ثمانية إجراءات على أرض الواقع
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والضامنات االجتامعية والبيئية واإلدارة 
املستدامة للغابات. 

املساعدة يف تطوير خطط استثامر لقطاع  �
الغابات.

تيسري التبادل بني دول الجنوب وتوليد  �
املعرفة من خالل جمع وتبادل أفضل 

املامرسات باإلضافة إىل املواد اإلرشادية 
والربمجيات الخاصة مبراقبة الغابات 

وعمليات حرص الغابات الوطنية وانبعاثات 
غازات الدفيئة. 

التعامل مع إزالة الغابات يف أفريقيا 
الوسطى

تعترب أفريقيا الوسطى موطن ثاين أكرب 
منطقة للغابات املطرية املدارية يف العامل 

حيث تغطي مساحة تزيد عن 240 هكتار. 
وبالرغم من تراجع املعدل السنوي للفقد 

الطبيعي للغابات يف أفريقيا، الزالت املنطقة 
تسجل أعىل معدالت فقد الغابات عىل 
كوكب األرض. وقد أشار التقييم العاملي 

لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 إىل أن 
الفقدان السنوي بلغ 3.1 مليون هكتار من 
الغابات الطبيعية يف أفريقية يف الفرتة بني 
عام 2010 وعام 2015. وتواجه حكومات 

أفريقيا الوسطى تحديات ضخمة تتعلق 
بالتعامل مع الفقر واألمن الغذايئ وتغري 

املناخ والتي تضع ضغوطا عىل غاباتها 
املدارية. وللتعامل مع تلك املسائل، تم 

إطالق مبادرة الغابات يف أفريقيا الوسطى يف 
قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام 

2015. ويعترب هذا الصندوق مبثابة تعاون 
مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل وستة 

دول يف أفريقيا الوسطى وتحالف للجهات 
املانحة من فرنسا وأملانيا والرنويج واململكة 

املتحدة وآيرلندا الشاملية. وكانت الدول 
املشاركة يف أفريقيا الوسطى هي: الكامريون 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية وغينيا االستوائية 
والغابون. وستقوم جمهورية الكونغو 
بتطوير أطر استثامر لدعم االستخدام 

املستدام والحفاظ عىل موارد الغابات بها، 
وبصفة خاصة من خالل األنشطة اإلضافية 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها يف البلدان النامية. وسوف تلعب 

تلك األطر دورا هاما يف تخفيف آثار تغري 
املناخ والحد من الفقر يف املنطقة.  

إصالح الغابات واملناظر الطبيعية ميكن أن 
يؤدي إصالح الغابات املتدهورة واألرايض 

األخرى إىل تحقيق مكاسب كبرية يف رصيد 
الكربون باإلضافة إىل زيادة قدرة السكان 

املحليني عىل الصمود وقدرتهم عىل التكيف 
مع مخاطر تغري املناخ. 

وتقدر مساحة األرايض املتدهورة يف العامل 
اليوم بحوايل 2 مليار هكتار. وقد زادت 

الجهود الرامية إىل استعادة إنتاجية وتوريد 
بضائع وخدمات النظام اإليكولوجي يف تلك 
املناطق املتدهورة زيادة كبرية يف السنوات 
األخرية. ويدعم استعادة األرايض املتدهورة 

عمليات عاملية مثل تحدي بون، وإعالن 
نيويورك بشأن الغابات، وأهداف أيتيش 

املتعلقة بالتنوع البيئي، وأهداف التنمية 
املستدامة واتفاقية باريس، ويظهر املوضوع 

بوضوح يف العديد من تعهدات البلدان 
بشأن املناخ. 

مبادرة إصالح األرايض الجافة 
وتعترب األرايض الجافة ضعيفة بصفة خاصة 

أمام تغري املناخ والتقلبات املناخ ويتزايد 
دعم استعادة تلك املناطق. ودعمت مبادرة 

منظمة األغذية والزراعة إلصالح األرايض 
الجافة إعداد مبادئ توجيهية عاملية الستعادة 

الغابات واملناظر الطبيعية املتدهورة يف 
األرايض الجافة – وبناء القدرة عىل الصمود 

وتحقيق الفائدة لسبل كسب العيش. 

4 نحو إيجاد مصايد أسامك 
وتربية أحياء مائية تتميز بالقدرة 

عىل الصمود والكفاءة 

 تعترب املحيطات وأنظمة املياه العذبة 
هامة بالنسبة لألمن الغذايئ العاملي 

ولتنظيم املناخ العاملي. ويف ظل تدفق 
حوايل ثلث االنبعاثات برشية املنشأ إىل 

املحيطات، فإنها تعترب أكرب بالوعة كربونية 
نشطة عىل وجه الكوكب. 

يزيد تغري املناخ وتحمض املحيطات وحدوث 
تغريات يف الخصائص املادية والكيميائية 

للمسطحات املائية الشعور بالحاجة امللحة 
لضامن وجود أنظمة اجتامعية وإيكولوجية 

قادرة عىل الصمود. ومن أجل فهم تلك 
الظواهر واالستجابة لها بصورة أفضل، 

تقوم املنظمة بدعم أعضائها ورشكائها عىل 
التكيف والتخفيف الفعال مع آثار تغري 
املناخ يف املصايد واألنظمة اإليكولوجية 

املائية والخاصة برتبية األحياء املائية. وتقوم 
بذلك من خالل تطوير السياسات وتقديم 

عروض توضيحية عملية وبناء القدرات. 
وتتعامل املبادئ التوجيهية الطوعية الخاصة 
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بتأمني مصائد مستدامة صغرية النطاق يف 
سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر مع 

طرق بناء القدرة عىل الصمود أمام التغريات 
والتقلبات املناخ. 

وتدفع املنظمة املعرفة قدما من خالل 
تقييامت عاملية تتعلق مبدى تأثر املصايد 

وقطاع تربية األحياء املائية التقييامت 

اإلقليمية )يف تيار بينغيال ويف مصايد النظام 
اإليكولوجي البحري الكبري يف خليج غينيا 
عىل سبيل املثال( ومن خالل التقييامت 

الوطنية والتي تتم عىل مستوى املجتمع يف 
بنغالديش وميامنار وجزر سيشيل. 

وتدعم مبادرة النمو األزرق ملنظمة 
األغذية والزراعة مناهج خاصة باملصايد 

ومامرسات تربية األحياء املائية للتوفيق 
بني النمو االقتصادي مع الحاجة إىل إدارة 

املوارد املائية بصورة مستدامة مع الحفاظ 
عىل الحقوق االجتامعية واملسؤوليات. 

وتيرس مبادرة النمو األزرق عملية التكيف 
والتخفيف من آثار تغري املناخ من خالل 
استعادة إدارة املحيطات واملياه الداخلية 

وتحسني استخدام الطاقة يف سالسل 

جمهورية تنـزانيا املتحدة

صياد يعمل يف بركة لحجز األسامك مخصصة 

لالستهالك الشخيص وللتسويق.

©FAO/Marco Longari



24

عمل منظمة األغذية والزراعة حول تغري املناخ

القيمة الخاصة باملصايد ومنتجات تربية 
األحياء املائية ودعم األساليب التكنولوجية 

املبتكرة والتمويل لضامن استدامة تلك 
www.fao.org/zhc/de-  التدخالت.

/tail-events/en/c/233765

5 خفض امليثان املعوي لتحسني 
األمن الغذايئ وسبل املعيشة 

تعترب الرثوة الحيوانية أحد السبل 
الخروج من دائرة الفقر بالنسبة إىل 800 

مليون مزارع يفتقرون للموارد. وتعترب 
املاشية املجرتة بالرغم من ذلك من أكرب 
املساهمني يف انبعاثات غازات الدفيئة. 

حيث إن التخمر املعوي عىل وجه 
الخصوص، وعملية الهضم املعقدة التي 
تسمح للامشية املجرتة بهضم الحشائش 

واألعالف األخرى رديئة الجودة تنتج غاز 
امليثان كأحد املنتجات الثانوية. وتنتج 
األنظمة الزراعية األكرث إنتاجيه مقدار 

أعىل من انبعاثات غاز امليثان، لكنها 
تنتج نسبة انبعاثات أقل لكل وحدة من 

وحدات املنتجات )يشار إىل ذلك أيضا 
"بحدة االنبعاثات"(. وتوجد مشكلة 

تتعلق بأن أنظمة إنتاج املجرتات ذات 
االنتاجية املنخفضة تفقد طاقة أكرب 

بالنسبة لكل وحدة من وحدات املنتجات 
الحيوانية مام هو عليه يف األنظمة ذات 

اإلنتاجية األعىل. ويكمن الحل يف تحديد 
تكنولوجية منخفضة  أساليب  وتطبيق 

التكلفة تزيد اإلنتاجية  التكلفة ومنعدمة 
يف نظم اإلنتاج وتعزز سبل معيشة 

املزارعني وتزيد األمن الغذايئ مع تقليل 
حدة انبعاثات غاز امليثان. 

ويقوم التحالف العاملي للبحوث بشأن 
غازات الدفيئة الناتجة عن الزراعة بالتعاون 

مع مرشوع يقوم بتمويله التحالف املعني 
باملناخ والهواء النقي مع الرتكيز عىل 

األرجنتني وبنغالديش وبنن وبوركينا فاسو 
وأثيوبيا وكينيا ومايل والنيجر والسنغال 

ورسيالنكا وأوغندا وجمهورية تنزانيا 
املتحدة وأوروغواي. وسوف يؤدي تنفيذ 

املرشوع إىل تحقيق تغريات يف أنظمة إنتاج 
املاشية املجرتة من خالل استهداف كفاءة 

استخدام املوارد مبا ينتج عنه زيادة إنتاجية 
الرثوة الحيوانية وتحقيق املزيد من األمن 

الغذايئ وانخفاض انبعاثات غاز امليثان 
املعوي لكل وحدة من الناتج. 

وتقوم املنظمة بتنسيق الجهود وتوفري 
األدوات الالزمة لعمل تقديرات خاصة 

بأنظمة اإلنتاج وتحديد الخيارات والنظر يف 
األعالف، وصحة الحيوان أو إدارة السامد 

الحيواين، وتحديد كميات الزيادة املحتملة 
يف اإلنتاجية وتقليل حدة االنبعاثات. وبناء 

عىل تلك االستنتاجات تعمل املنظمة مع 
الدول عىل تحديد فرص االستثامر لتطبيقها 

 عىل نطاق واسع.
 www.fao.org/in-action/enter-

ic-methane/en/

6 التخطيط وإعداد ميزانية بصورة 
أفضل من أجل التكيف مع تغري املناخ 

متثل قطاعات الزراعة مبا يف ذلك املحاصيل 
والحراجة واملصايد أعىل نصيب من إجاميل 

الناتج املحيل يف غالبية البلدان األفريقية 
التي تقع جنوب الصحراء الكربى. وتعترب 

أيضا املصدر الرئييس لسبل املعيشة ألكرث 
الناس فقرا وأكرثهم ضعفا. وبالرغم من 
ذلك، تظهر الدراسات أن تلك القطاعات 

هي من بني أكرث القطاعات تأثرا بتهديدات 
تغري املناخ. ومن املهم القيام بوضع 

سياسات وطنية تدعمها الرباهني وتتضمن 
السياسات االجتامعية واالقتصادية 

والزراعية والبيئية واسرتاتيجيات الحد من 
مخاطر الكوارث. فهي تساعد عىل زيادة 

القدرة عىل الصمود وتحقيق األمن الغذايئ 
باإلضافة إىل تيسري عملية التغيري التحويل. 

ويعمل برنامج منظمة األغذية والزراعة 
الخاص باالقتصاديات والسياسات املبتكرة 

من أجل الزراعة الذكية مناخيا مع الوزارات 
الوطنية ملراجعة ومواءمة السياسات 

الوطنية املتعلقة باألمن الغذايئ والزراعة 
وتغري املناخ. ويطبق الربنامج حاليا يف 
ماالوي وفييت نام وزامبيا لدعم وضع 

السياسات التي تقوم عىل أساس الرباهني 
لصالح الزراعة الذكية مناخيا وقد تم 

التوسع مؤخرا يف تطبيق منهج الزراعة 
الذكية مناخيا ليشمل السياسات الزراعية يف 

الدول الرشيكة األخرى ومنها قريغيزستان 
وموزمبيق وطاجيكستان.  

وقامت منظمة األغذية والزراعة يف عام 
2015 وبناء عىل جهود متت بشأن برامج 
العمل الوطنية للتكيف، بتدشني برنامج 
تجريبي يقوم بدمج الزراعة يف الخطط 

الوطنية للتكيف. ويدعم الربنامج الذي تم 
بالرشاكة مع الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة 
11 دولة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

من خالل تحديد وإدماج تدابري تكيف 
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مناخية، وتدابري للحد من مخاطر الكوارث 
وتعميم مراعاة املنظور الجنساين يف 

عمليات التخطيط ووضع امليزانيات الوطنية 
 ذات الصلة.

 www.fao.org/in-action/naps/en/

7 التنوع الورايث وتغري املناخ 
 تتضمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

تنوع النباتات والحيوانات والغابات واملوارد 
املائية والكائنات الدقيقة والالفقاريات والتي 
تلعب دورا يف إنتاج الغذاء واإلنتاج الزراعي. 

وبينام نجد أن أشكال الحياة تلك مهددة 
بسبب تغري املناخ، فإن تكوينها الورايث 

يجعلها متثل أطراف أساسية يف التصدي 
للتحديات التي يفرضها هذا التغري. فهي 
تلعب دورا مهام يف التكيف والتخفيف 

من تبعات تغري املناخ دعام لجهود تحقيق 
أهداف األمن الغذايئ والتغذية. وميكن 

للموارد الوراثية النباتية عىل سبيل املثال 
أن توفر بذور ميكنها تحمل أو االزدهار يف 
أرض أكرث قحولة ويف الصقيع والفيضانات 

أو يف األرض األكرث ملوحة. 

وميكن أن تساعد السياسات، التي تتنبأ 
باالحتياجات املستقبلية وتقوم بالتخطيط 

إلدارة املوارد الوراثية بوصفها مستودعا 
رئيسيا وأداة، املساعدة يف بناء أنظمة إنتاج 

غذايئ وزراعي أكرث قدرة عىل الصمود. 

وقامت لجنة منظمة األغذية والزراعة 
املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

بعقد منتدى حكومي دويل ملناقشة وتطوير 
معارف وسياسات تتعلق بالتنوع الحيوي 
للغذاء والزراعة. وتوفر خططها العاملية 

للموارد الوراثية أطر سياسات دولية لإلدارة 
املستدامة لتلك املوارد، مبا يف ذلك التكيف 

مع تغري املناخ. وأقر أعضاء اللجنة يف 

املغرب

 صيادون يف طريق عودتهم نحو امليناء يف 

مدينة الدييك.  

©FAO/Abdelhak Senna
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دورتها لعام 2016، املبادئ التوجيهية 
الطوعية لدعم إدماج التنوع الورايث يف 

التخطيط الوطني للتكيف مع تغري املناخ. 

8 الحفاظ عىل الغذاء وتجنب الهدر 
يعترب فاقد األغذية والهدر الغذايئ من العوامل 

الرئيسية املؤدية إىل حدوث تغري املناخ وهو 
يساهم بحوايل 8يف املائة من انبعاثات غازات 

الدفيئة عىل مستوى العامل باإلضافة إىل أنه ميثل 
إساءة استخدام للموارد مبا يف ذلك املياه واألرايض 

والطاقة والعاملة ورأس املال. كام يؤدي فاقد 
األغذية أيضا إىل تدمري تدابري التكيف والقدرة 

عىل الصمود من خالل تقليل توافر األغذية 
وتقليل الدخل. ويهدف التكثيف املستدام إلنتاج 
املحاصيل إىل زيادة كفاءة طرق إنتاج املحاصيل. 

وتقوم منظمة األغذية والزراعة بالرتويج لهذا 
املنهج الصديق للمناخ لزيادة اإلنتاج باستخدام 

موارد أقل واملعروف أيضا باسم "الحفظ والتوسع". 

وتدعم املنظمة أكرث من 50 دولة يف مجال 
فاقد األغذية والهدر الغذايئ ملساعدتها عىل 

ضامن تطبيق أنظمة غذاء أكرث إنتاجية 
وأكرث قدرة عىل الصمود مع أقل انبعاثات. 
كام تقدم دعام تقنيا للدول ملساعدتها عىل 
تحديد مستويات الفاقد والرتويج للتعاون 
بني أصحاب املصلحة لتقليل فاقد األغذية 

والهدر الغذايئ. ويتضمن ذلك املبادرة 
العاملية بشأن الحد من الفاقد واملهدر من 

األغذية، وهي رشاكة فريدة مع القطاع 
الخاص وتضم أكرث من 700 رشكة ومنظمة 

تعمل يف مجال الحد من فاقد األغذية والهدر 
الغذايئ. وتقوم املبادرة العاملية بشأن الحد 

من الفاقد واملهدر من األغذية بدفع االبتكار 
وتعزز الحوار بني مختلف التخصصات وتوفر 

حلوال يف كامل سلسلة القيمة "من املزرعة 
إىل املائدة". وقد ظهرت املبادرة عىل جدول 

أعامل اإلجراءات املناخ العاملية يف مؤمتر 

املناخ الذي عقد يف باريس يف عام 2015، 
وتقوم املبادرة باتباع منهج متكامل يتضمن 
املزارعني والصناعة وصناع القرار واملجتمع 

املدين لتحقيق تقدم كبري يف الحد من الفاقد 
واملهدر من األغذية كأحد املسارات الرئيسية 

لتقليل االنبعاثات وتعزيز القدرة عىل 
الصمود يف أنظمة الغذاء. 

وعالوة عىل استضافة مجتمع نشط يقوم 
باملامرسات املتعلقة بالحد من الفاقد واملهدر 

من األغذية، قامت املنظمة أيضا بتطوير 
مجموعة من أدوات التقدير منها منهجية 
لقياس فاقد األغذية، وأداة القياس املسبق 
لتوازن الكربون لتقييم اآلثار املتعددة عىل 
طول سلسلة القيمة واملؤرش العاملي لفاقد 

 األغذية الخاص بهدف التنمية املستدامة
 12-3. www.fao.org/food-loss-re-

 duction/en/

قريغيزستان

 مزارعون يجنون البطيخ
©FAO/Sergey Kozmin

ثمانية إجراءات على أرض الواقع
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حشد الموارد إلطالق طاقات الزراعة

فوائد التكيف 
َترُجح بقدر كبري 
تكاليف الرتاخي 
عن اختاذ 
إجراءات

ميكن أن يؤدي االستثامر يف 
مجال الزراعة إىل تحقيق مزايا 
مناخية واقتصادية واجتامعية 
وبيئية أكرب من أي قطاع آخر. 

ومن أجل تحقيق القدرة عىل االستجابة 
آلثار تغري املناخ يجب القيام بتحول كبري 
من تطبيق املناهج كثيفة املدخالت إىل 
تطبيق أنظمة غذاء أكرث استدامة وأكرث 

قدرة عىل الصمود. 

ال  تكلفة  التحول  هذا  ويتطلب   
الفقراء  املزارعون  تحملها  يستطيع 

الغابات  وعامل  والصيادون  والرعاة 
ممن  وخاصة  األصلية  واملجتمعات 

النامية. الدول  يف  يعيشون 

و متثل القدرة عىل الحصول عىل خيارات 
التمويل الدولية واستخدامها بفاعلية 

بالنسبة للعديد من الدول الخطوة األوىل 
عىل طريق التحول بعيد املدى نحو سبل 

تنمية قادرة عىل الصمود أمام املناخ. 

السياسات  املنظمة عىل وضع  وتساعد 
واملالية  التقنية  والوسائل  الرضورية 

الزراعة  املناخ يف  تغري  اعتبارات  لتعميم 
القاعدة  وتوفري  واملصايد  والحراجة 

تحقيق  نحو  التحرك  أجل  املناسبة من 
ووضع  املستدامة  الزراعية  التنمية 

أيضا  نظم غذاء مستدامة. كام تدعم 
ومقرتحات  وطنية  اسرتاتيجيات  تطوير 

األمن  أن تدعم  استثامرات ميكنها 

الغذايئ يف ظل حقائق تغري املناخ. 
التمويل  يف  الحالية  الديناميكيات  وتوفر 

ومبتكرة  فرصا جديدة  للمناخ  الدويل 
املستدامة مع  الزراعة  لالستثامر يف 

وتحويل  الدويل  التمويل  استغالل  إمكانية 
إىل  العام والخاص  الزراعي  التمويل 
باملناخ.  تتأثر  ال  سليمة  استثامرات 

أعضائها عىل حشد  املنظمة  تساعد  كام 
للبيئة  العاملي  املرفق  من  التمويل 

الدول  املخصصة  املالية  اآللية  وتساعد 
مبوجب  التزاماتها  تطبيق  عىل  النامية 

واملعاهدات  االتفاقيات  من  عدد 
املرفق  ويقوم  األطراف.  متعددة  البيئية 
األساسية  الستة  ملجاالته  وفقا  بالتمويل 
التكيف  يدعامن  إىل صندوقني  باإلضافة 

املناخ.  مع تغري 

ويقوم الصندوق األخرض للمناخ بالرتويج 
لسبل تنمية قليلة االنبعاثات وقادرة عىل 

الصمود أمام تغري بهدف توفري الدعم 
للدول النامية للحد وتقليل انبعاثات غازات 

الدفيئة والتكيف مع آثار تغري املناخ. 

وقام الصندوق األخرض للمناخ بتحديد 
أولويات االستثامر الرئيسية التي تستهدف 

العديد من التحديات التي لها صلة 
مبارشة بوالية وعمل املنظمة، مبا يف ذلك 

تقديم الدعم للحد من انبعاثات إزالة 
الغابات واستخدامات األرايض، وتعزيز 
قدرة سبل كسب العيش عىل الصمود 
واألمن الغذايئ. ومن املهم أن منظمة 

األغذية والزراعة قد اعتمدت يف الصندوق 

األخرض للمناخ يف اجتامع مجلس اإلدارة 
الرابع عرش يف أكتوبر 2016 ككيان يقوم 

بتنفيذ منحة خاصة باملرشوعات متوسطة 
الحجم )50 إىل 250 مليون دوالر( ذات 

املستوى املتوسط من املخاطر البيئية 
واالجتامعية. وتقوم املنظمة حاليا بتعزيز 

الدعم املقدم إىل أعضائها للعمل مع 
الصندوق األخرض للمناخ لتحفيز عملية 

التغيري التحويل يف قطاعات الزراعة. 
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بنغالديش

توزيع شجريات األشجار املثمرة ببورو مودوك. 

مقاطعة بانداربان.

©FAO/Lino Prue

االستفادة من الزخم العالمي 

ستطلب الدول يف السنوات 
القادمة الحصول عىل الدعم 

من أجل تحسني وتحقيق 
االلتزامات التي وردت يف 

تعهداتها الطوعية املتعلقة 
باملناخ والتي متثل جزء من 

اتفاقية باريس. 

ومن أجل ترجمة التزامات الدولة إىل إجراءات، 
قامت املنظمة مبساعدة الدول من خالل )1( 

توفري الدعم التقني واملعلومات واألدوات 
)2( مساعدة الهيئات الحكومية والرشكاء 

اآلخرين عىل مواءمة تغري املناخ وسياسات 
واسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث )3( 

العمل كميرس موثوق فيه ومصدر محايد 
للبيانات التقنية بني املؤسسات واملنتديات 
العاملية املعنية باملناخ. وميكن للمنظمة أن 
تزود الدول ورشكاء التنمية واملجتمع املدين 

مبنرب محايد للحوار والرتويج. 

وتركز املنظمة بصفة خاصة عىل دعم الدول يف 
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره:

❶ جمع وتحليل بيانات مناخية وبيئية 
وزراعية واجتامعية واقتصادية لدعم 

قاعدة الرباهني.

❷ القيام بإجراء تحليالت يف مختلف 
القطاعات ولتحقيق أهداف متعددة مع 

تقييم املبادالت بني األمن الغذايئ والتكيف 

والتخفيف باإلضافة إىل تكلفة ومزايا 
التغريات يف املامرسات الزراعية ألصحاب 

الحيازات الصغرية. 

❸ تعزيز تنمية وتنسيق السياسات وأطر 
االستثامر عىل املستوى الوطني واإلقليمي.

الدولية  والعمليات  املفاوضات  ❹دعم 
مبا  والتمويل،  بالسياسات  املتعلقة 

الغذايئ  يف ذلك تحليل تبعات األمن 

وتعزيز  املناخ  تغري  واتفاقيات  لسياسات 
الناشئة  الدولية  لألدوات  الزراعي  الرتكيز 
الصندوق  املناخ مبا يف ذلك  لتمويل تغري 

للمناخ. األخرض 

❺ تطوير قدرات املؤسسات ذات الصلة 
وأصحاب املصلحة يف املجاالت الزراعية 

وتغري املناخ والقطاعات ذات الصلة وخاصة 
عىل املستوى الوطني من أجل تعزيز جودة 

اتخاذ القرار. 
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المطبوعات 

الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم 

إدراج التنوع الورايث يف تخطيط 

التكيف معتغري املناخ عىل 

املستوى الوطني منظمة األغذية 

والزراعة، 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم 
إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط 

التكيف مع تغري املناخ
على املستوى الوطين

منظمة األغذية 
والزراعة، روما، 

 2015، ص.32

)متوافر أيضا 
باللغات 

االنجليزية 
والصينية 

والفرنسية 
والروسية 
واإلسبانية(

تتناول الخطوط التوجيهية الطوعية 
البعد املتعلق باملوارد الوراثية يف 

التخطيط لعملية التكيف. وقد تم 
تطويرها تحت رعاية اللجنة الحكومية 
بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

التابعة للمنظمة وتم اعتامدها يف 
مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام 
2015. وتهدف إىل مساعدة الدول 

عىل إدارة املوارد الوراثية بوصفها 
مستودع حيوي وأداة لتكييف الزراعة 
ودمج القدرة عىل الصمود يف األنظمة 

الزراعية وأنظمة إنتاج الغذاء. 

 Climate change and food
systems: global assess-

 ments and implications
 for food security and

 trade

)تغري املناخ وأنظمة الغذاء: 
التقديرات العاملية واآلثار 

املتعلقة باألمن الغذايئ 

والتجارة(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
 ،2015

ص.357

يقوم هذا الدليل بجمع استنتاجات 
مجموعة من العلامء واالقتصاديني 
الذين قاموا برصد آثار تغري املناخ 
عىل الغذاء والزراعة عىل املستوى 

العاملي واإلقليمي عىل مدى العقدين 
املاضيني. وتصف الرباهني املقدمة 
كيفية تأثري االحتباس الحراري عىل 

مناطق وكيفية إنتاج الغذاء، كام 
 تناقش الدراسة 

التبعات الهامة لألمن الغذايئ والصحة 
والغذاء وندرة املاء والتكيف مع 

املناخ. كام يلقي الدليل الضوء أيضا 
عىل التبعات املتعلقة بتجارة الغذاء 

العاملية. 

 The impact of disasters
on agriculture, liveli-

 hoods and food security

)أثر الكوارث عىل الزراعة وسبل 

املعيشة واألمن الغذايئ(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص.77 

تقوم هذه الدراسة بتقدير أثر 

املخاطر والكوارث املتوسطة 

والكبرية عىل قطاعات الزراعة 

يف الدول النامية يف الفرتة من 

عام 2003 وحتى 2013 مع 

الرتكيز عىل الرضر املادي املبارش 

والخسائر االقتصادية غري املبارشة. 

ويجب أن تستخدم نتائج الدراسة 

يف دعم الجهود الوطنية والدولية 

الرامية للحد من األرضار والخسائر 

التي تتسبب فيها الكوارث وتعزيز 

القدرة عىل الصمود يف القطاعات 

الزراعية مبا يتامىش مع أهداف 

القدرة عىل الصمود الواردة يف إطار 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث، 

التنمية املستدامة،  وأهداف 

واالتفاقية العاملية لتغري املناخ. 

حالة
األغذية 
والزراعة
 تغري املناخ 
والزراعة
واألمن الغذائي دة
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حالة األغذية والزراعة 2016: 

تغري املناخ والزراعة واألمن الغذايئ

يوفر هذا التقرير تحليال لآلثار 
الحالية واملستقبلية لتغري املناخ، 
مشريا إىل املسارات املمكنة التي 
يجب عىل الحكومات ومنتجي 

الغذاء واألطراف األخرى أن تتبعها 
من أجل االستجابة لها. ومن أجل 
املساعدة عىل تحويل اإلسهامات 
املتعلقة بالتكيف والتخفيف إىل 

إجراءات، ويقوم هذا التقرير 
بتحديد االسرتاتيجيات ومتويل 
الفرص والبيانات واملعلومات الالزمة. كام يصف أيضا السياسات 

التحويلية واملؤسسات التي ميكن أن تتغلب عىل العقبات التي تقف 
يف طريق التنفيذ. 

منظمة األغذية والزراعة، 2016، 
ص.173 )متوافر أيضا باللغات 
االنجليزية والصينية والفرنسية 

والروسية واإلسبانية(
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المطبوعات  

Cambio climático y sos-

 tenibilidad del banano en

 el Ecuador: Evaluación de

 impacto y directrices de

política

)تغري املناخ واالستدامة من 
إنتاج املوز يف اإلكوادور: املبادئ 
التوجيهية لتقييم وسياسة األثر(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص.198

قامت منظمة األغذية والزراعة، بناء 
عىل طلب من حكومة اإلكوادور، 

بدراسة للدعم التقني إلعداد 
تقييم متكامل لآلثار املناخ عىل 

سلسلة قيمة املوز دعام ملبادرات 
اإلكوادور بشأن االسرتاتيجيات 

املناخي.  بالتكيف  املستدامة واملتعلقة 
البيولوجي  الفيزيايئ  بالتحليل  وقام 
واالجتامعي واالقتصادي فريق من 
منظمة األغذية والزراعة وعدد من 

الخرباء الدوليني.  

 Enabling farmers to face
 climate change

)متكني املزارعني من مواجهة تغري املناخ(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص. 70

ويوفر هذا الدليل نظرة عامة عىل الخصائص 
واألنشطة الرئيسية للمرشوعات التي يتم 

تطبيقها ضمن محفظة املرشوع الثاين 
لصندوق املشاركة يف املزايا الخاص باملعاهدة 
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة. وتتكون املحفظة الثانية من 
22 مرشوع يتم تطبيقها يف 33 دولة يف 

أفريقيا وآسيا والرشق األدىن وأمريكا الالتينية 
ومنطقة الكاريبي. كام يهدف الدليل أيضا 

إىل املشاركة يف االنجازات وأفضل املامرسات 
والدروس املستفادة أثناء تطبيق املرشوعات. 

Emerging Activities to Com-
 bat Climate Change Use of
 FAO Data and IPCC GHG

 Inventory Guidelines for
Agriculture and Land Use

)األنشطة الناشئة ملكافحة تغري املناخ 
استخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة 

 واملبادئ التوجيهية لقوائم
 جرد غازات الدفيئة الخاصة بالفريق 

الحكومي الدويل املعنى بتغري املناخ 
لصالح الزراعة واستخدام األرايض.(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص. 44

يقوم هذا التقرير الذي شارك يف 

إعداده منظمة األغذية والزراعة 

والفريق الحكومي الدويل 

املعنى بتغري املناخ والصندوق 

الدويل للتنمية الزراعية بتلخيص 

االستنتاجات التي توصلت إليها 

حلقة عمل مشرتكة عقدت يف 

مقر منظمة األغذية والزراعة يف 

شهر نوفمرب 2014. ويقدم 

التقرير معلومات حول النفاذ إىل 

واستخدام بيانات منظمة األغذية 

والزراعة وأدوات التحليل لصالح 

الزراعة والحراجة واالستخدامات 

األخرى لألرايض دعام لعمليات 

إعداد التقارير الوطنية تحت مظلة 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ مبا يف ذلك قوائم غازات 

الدفيئة وتقارير التحديث التي 

تقدم كل عامني والتخطيط الوطني 

لتخفيف آثار الرضر. 

Climate-smart agricul-
ture: a call for action

)الزراعة الذكية مناخيا: دعوة 

للعمل( 

 The Agriculture Sectors in the
Intended Nationally Deter-

mined Contributions: Analysis

)قطاعات الزراعة يف املساهامت املعتزمة 

املحددة وطنيا: تحليل( 

قامت 189 دولة إىل غاية اليوم بالفعل 
برفع املساهامت املعتزمة املحددة 

وطنيا إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغيري املناخ. ومع تبني اتفاقية باريس يف ديسمرب 2015 

ستقوم املساهامت املعتزمة املحددة وطنيا بإرشاد اإلجراءات املناخ 
التي تتخذ عىل مستوى الدولة يف السنوات القادمة. وهي ال تتضمن 
األهداف فحسب ولكنها تتضمن أيضا اسرتاتيجيات ملموسة للتعامل 

مع األسباب واالستجابة لنتائج تغري املناخ. وقد قامت املنظمة 
بتحليل املساهامت املعتزمة املحددة وطنيا لتقييم دور القطاعات 

الزراعية. وتشري النتائج إىل أن تلك القطاعات سوف تلعب دورا 
هاما يف كافة املناطق يف تحقيق األهداف واإلجراءات املعتزمة 

لالستجابة لتغري املناخ بحلول عام 2030. ويجب أن يقدم التحليل 
أساسا لتحديد أولويات الدعم الدويل لإلجراءات املتعلقة باملناخ يف 

القطاعات الزراعية. 

منظمة األغذية والزراعة، 
روما، 2016، ص.60
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منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص. 120

يعترب هذا الدليل ملخصا لحلقة 
العمل التي عقدت يف بانكوك، تايلند، 

يف يونيو/حزيران 2015 للرتويج 
لتعميم وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا 

يف املنطقة. وتم تضمني التقرير 
دراسة الحاالت الناجحة للتعامل مع 

األمن الغذايئ يف ظل الظروف غري 
املواتية. 

 Kenya’s tea sector under
climate change

)قطاع إنتاج الشاي يف كينيا يف ظل 

تغري املناخ( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص. 184

يف أعقاب عقد اجتامع املجموعة 

الحكومية بشأن الشاي يف نيودلهي 

يف عام 2010، طلبت حكومة كينيا 

من منظمة األغذية والزراعة بتقديم 

املساعدة يف تقييم آثار تغري املناخ 

عىل قطاع الشاي يف كينيا واملساعدة 

عىل تطوير اسرتاتيجية للتعامل مع 

مثل تلك اآلثار. ويأيت هذا التقرير 

نتيجة ملرشوع استمر ملدة عامني يف 

كينيا ويتضمن استنتاجات من تقييم 

متكامل لآلثار املناخ. 

Making it count: increas-
 ing the impact of climate
 change and food security

education programmes

)التوصل لنتائج إيجابية: زيادة 

تأثري الربامج التثقيفية املتعلقة 

بتغري املناخ واألمن الغذايئ( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص. 54

الربهان واضح: لتغيري السلوك، 
يحتاج "التثقيف البيئي" إىل تغيري 
موضع تركيزه – مع الرتكيز بصورة 
أقل عىل املعرفة والتوعية والرتكيز 
بصورة أكرب عىل الكفاءة ومهارات 
العمل وحل املشكالت. وبناء عىل 

األبحاث التعليمية والنفسية التي تم 
استعراضها يف هذا التقرير، تم اقرتاح 

أهداف رئيسية للتخطيط والتقييم 
املتعلق بالربامج التعليمية التي تم 

تصميمها بهدف تحقيق تغريات 
سلوكية. 

 Estimating greenhouse
gas emissions in agricul-

ture

 A manual to address
 data requirements for

developing countries

)تقدير انبعاثات غازات الدفيئة يف 

مجال الزراعة

كتيب لتناول متطلبات الدول 

النامية من البيانات( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 

روما، 2015، 

ص. 193 
)متوافر 

باللغات: 
االنجليزية 
الفرنسية 

واإلسبانية(

Climate change and food securi-
 ty: risks and responses

)تغري املناخ واألمن الغذايئ: املخاطر 

واالستجابات( 

الفقر  بالقضاء عىل  العامل  تعهد 
والجوع بحلول عام 2030، لكن تغري 

العيش  بتدمري سبل كسب  يقوم  املناخ 
الذين  الريف،  لفقراء  الغذايئ  واألمن 

ميثلون 80يف املائة من الفقراء يف العامل. وتعد آثار تغري املناخ 
تؤدي  بحيث  االنتشار،  الحيوية حادة وواسعة  أنظمتنا  عىل 

الزراعية  الحيوية  إىل حدوث سلسلة من اآلثار عىل األنظمة 
املناخ يف األنظمة  وحتى عىل سبل املعيشة. ويؤثر تغري 

أثرا  بالتايل  لها  تكون  والتي  الزراعية بصورة مبارشة  الحيوية 
أثار اقتصادية  الزراعي، والذي يؤدي إىل  محتمال عىل اإلنتاج 
العيش. وبعبارة أخرى، فإن  واجتامعية تؤثر عيل سبل كسب 

اآلثار تتحول من املناخ إىل البيئة إىل مجال اإلنتاج ثم إىل 
عملية ضامن  تعترب  لذلك،  واالجتامعية.  االقتصادية  األبعاد 

التحديات املخيفة  املناخ من بني  الغذايئ يف مواجهة تغري  األمن 
البرشية. تواجه  التي 

منظمة األغذية والزراعة، 
روما، 2016، ص. 98
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يسعى هذا الدليل إىل إرشاد العاملني 
مبكاتب اإلحصاءات الوطنية ووزارات 

وهيئات البيئة يف عملية جمع 
اإلحصاءات املتعلق بانبعاثات غازات 

الدفيئة والتخلص منها. وهو يوفر 
بصفة خاصة معلومات حول النفاذ إىل 

واستخدام قاعدة بيانات االنبعاثات 
املتضمنة يف قاعدة البيانات اإلحصائية 

ملنظمة األغذية والزراعة. 

 Global guidelines for the
 restoration of degraded

 forests and landscapes in
drylands

)املبادئ التوجيهية العاملية بشأن 

استعادة الغابات واملناظر الطبيعية 

املتدهورة يف األرايض الجافة( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص. 171

تغطي األرايض الجافة نصف مساحة 
األرايض يف الكرة األرضية ويعيش 
عليها ثلث سكان العامل. وتواجه 

األرايض الجافة تحديات غري عادية 
تتضمن تلك التحديات التي تفرضها 

ظاهرة التصحر وفقدان التنوع 
البيولوجي والفقر وانعدام األمن 

الغذايئ وتغري املناخ. وتتعرض 20 يف 
املائة من األرايض الجافة يف العامل إىل 
التدهور، وغالبا ما يتعرض األشخاص 
الذين يعيشون عليها إىل الدخول يف 
دائرة فقر مغلقة والقيام مبامرسات 

غري مستدامة والتعرض لتدهور بيئي. 

 Adapting to climate
 change through land and

 water management in
 Eastern Africa. Results of
 pilot projects in Ethiopia,

 Kenya and Tanzania

)التكيف مع تغري املناخ من 

خالل إدارة األرايض واملياه يف 

رشق أفريقيا. نتائج املرشوعات 

التجريبية يف أثيوبيا وكينيا وتنزانيا(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2014

ص. 180

يقدم هذا الدليل النتائج والدروس 
املستفادة من مرشوع تجريبي تم 
بدعم من منظمة التغذية والزراعة 
والوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ 

الدويل وهو "تعزيز القدرات الخاصة 
بالتكيف مع تغري املناخ يف إدارة 
األرايض واملياه" يف أثيوبيا وكينيا 

وجمهورية تنزانيا املتحدة. 

 Understanding the drought

 impact of El Niño on the

 global agricultural areas

 Available methodologies

 and their relevance for the

sector.

 Coping with water
scarcity in agricul-

ture: a global frame-
 work for action in a

changing climate

)التأقلم مع ندرة املياه يف مجال 

الزراعة: اإلطار العاملي للعمل يف 

مناخ متغري( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2016

ص.4

يرتفع استخدام املياه مبعدل 
يزيد عن ضعف معدل الزيادة 

السكانية ومن املتوقع أن تحدث 
زيادة مبقدار 60 يف املائة يف 

الطلب عىل الغذاء بحلول عام 
2050. وتضع ورقة الحقائق تلك 

الخطوط العريضة للحاجة لوجود 
إطار دويل للعمل يف ظل مناخ 

متغري "التأقلم مع ندرة املياه يف 
مجال الزراعة". وسوف يعزز هذا 

اإلطار ويدعم الرشاكات الرامية 
إىل االستفادة من معارف وتجارب 

أصحاب املصلحة لتمكني القيام 
بإجراءات مستهدفة من أجل 

االستخدام املستدام للامء، وبذلك 
يتم التعامل مع التحديات التي 

تواجه اإلنتاج الزراعي وسبل 
املعيشة والتي تفرضها تغري 

املناخ. 

)فهم أثر فرتات الجفاف الناجمة 
 عن ظاهرة

النينو عىل مناطق الزراعة يف العامل
املناهج املتاحة وأهميتها لهذا 

القطاع(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص. 52

تتوقف  النينو  ظاهرة  خالل 
لألمطار  الطبيعية  األمناط 

يف  الدوران  ومنوذج  االستوائية 
إىل  يؤدي  مبا  الجوي،  الغالف 

يف  حادة  مناخية  أوضاع  حدوث 
عىل  ويؤثر  العامل  أنحاء  كافة 

األعاصري.  حدوث  وتواتر  حدة 
الفقر  من  فخا  الكوارث  وتنصب 

األمن  انعدام  انتشار  من  يزيد 
التغذية.  وسوء  الغذايئ 

 Forests and climate change

in the Caribbean

)الغابات وتغري املناخ يف منطقة 
الكاريبي(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2014

ص. 39

الدليل نظرة عامة عىل  يقدم هذا 
املناخ  لتغري  واملحتملة  الفعلية  اآلثار 

المطبوعات  
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Gender in cli-
mate-smart agricul-
 ture: Module 18 for
the Gender in Agri-
culture Sourcebook

)البعد الجنساين يف الزراعة الذكية 

مناخيا: الوحدة 18 بشأن البعد 

الجنساين يف دليل الزراعة( 

البنك الدويل، 
ومنظمة 
األغذية 

والزراعة 
والصندوق 

الدويل 
للتنمية 

الزراعية، 
روما، 2015، 

ص.96

توفر هذه الوحدة إرشادات 
وقامئة شاملة باألدوات العملية 
الالزمة لدمج املنظور الجنساين 

يف التخطيط والتصميم والتنفيذ 
وتقييم املرشوعات واالستثامرات 
يف الزراعة الذكية مناخيا. وتركز 

الوحدة عىل أهمية والهدف 
األسمى من دمج املنظور 

الجنساين يف مامرسات الزراعة 
الذكية مناخيا، للحد من عدم 

املساواة بني الجنسني وضامن أن 
الرجال والنساء ميكنهم االستفادة 
بصورة متساوية من أي تدخالت 
يف القطاعات الزراعية للحد من 

مخاطر تغري املناخ. 

الذين  الغابات واألشخاص  عىل 
الغابات يف ستة دول  يعتمدون عىل 
دومينيكا،  وهي  الكاريبي  منطقة  يف 

لوسيا  وسانت  وجامايكا  وغرينادا 
غرينادين  وجزر  فنسنت  وسانت 

أيضا  تدرس  وتوباغو. كام  وترينيداد 
املتعلقة  الكربى  والتطورات  القضايا 

املتعلقة  واالستجابة  املناخ  تغري  بآثار 
الضوء  وتسلط  املنطقة.  يف  بالغابات 

بعمل  للقيام  السانحة  الفرص  عىل 
الفجوات  مع  للتعامل  إقليمي 

واالحتياجات. 

Planning, implement-
ing and evaluating cli-

 mate-smart agriculture
 in smallholder farming

 systems – the experience of
 the MICCA pilot projects
 in Kenya and the United

 Republic of Tanzania

)التخطيط والتطبيق والتقييم 
املتعلق بالزراعة الذكية مناخيا يف 

أنظمة زراعة أصحاب الحيازات 
الصغرية – تجربة املرشوعات 

التجريبية للتخفيف من وطأة 
تأثريات تغري املناخ يف الزراعة يف 
كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2016

ص. 92

عززت املرشوعات التجريبية الخاصة 
بربنامج مرشوع التخفيف من وطأة 

تأثريات تغري املناخ يف الزراعة التابع 
ملنظمة األغذية والزراعة يف كينيا 

وجمهورية تنزانيا املتحدة الزراعة 
الذكية مناخيا وتم دمجها يف برامج 
التنمية الجارية. وكان املنهج املتبع 
يتعلق بتطوير حزم من مامرسات 

الزراعة الذكية مناخيا تقوم عىل 
أساس تقييامت تشاركية ومشاورات 

مع خرباء. وقد أكد املزارعون 
املشاركون عىل أن املزايا الرئيسية 

للزراعة الذكية مناخيا تضمنت 
تحقيق محصول أوفر وزيادة دخل 

الزراعة وزيادة توافر الغذاء. 

 Managing climate risks
 and adapting to climate

 change in the agriculture
 sector in Nepal

)إدارة املخاطر املناخ والتكيف مع 

تغري املناخ يف قطاع الزراعة يف نيبال( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2014

ص. 162

املستقبلية  السيناريوهات  تشري 
املناخ  الظروف  أن  إىل  املتوقعة 

وهو  أسوأ،  ستصبح  نيبال  يف 
أكرب  تواتر  يتضمن  أن  ميكن  ما 

محدثة  متطرفة  مناخية  ألحوال 
الغذاء.  إنتاج  عىل  سلبيا  أثرا 

تبني  ومن خالل  ذلك،  من  وبالرغم 
املمكن  من  الصحيحة،  التدابري 

مع  والتكيف  املناخ  املخاطر  إدارة 
التقلبات  تفرضها  التي  التحديات 

املناخ.  وتغري  املتزايدة  املناخ 

Climate change guide-
 lines for forest managers

)املبادئ التوجيهية لتغري املناخ 

ملديري الغابات(  

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 

روما، 2013، 

ص. 130 
)متوافر 
باللغات 

اإلنجليزية 
واالسبانية 
والفرنسية(

تهدف هذه املبادئ التوجيهية إىل 
مساعدة مدراء الغابات عىل وضع 
تقييامت أفضل واالستجابة بصورة 

أفضل لتحديات تغري املناخ والفرص 
عىل مستوى وحدة إدارة الغابة. 

وتتعلق اإلجراءات التي يقرتحونها 
بكافة أنواع مدراء الغابات – ماليك 

الغابات من األفراد ومؤسسات 
الغابات الخاصة وهيئات القطاع 
العام واملجموعات واملجتمعات 

األصلية ومنظامت الغابات. وميكن 
تطبيقها عىل كافة أنواع الغابات 
يف كافة املناطق ولكافة أهداف 

اإلدارة. 

Food wastage footprint – Im-

pacts on natural resources

)بصمة الفاقد الغذايئ – اآلثار عىل 
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املوارد الطبيعية(
تقرير ملخص 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2013

ص.63 

تقوم دراسة منظمة األغذية والزراعة 

بتقديم تقرير عاملي للبصمة البيئية للفاقد 

الغذايئ إىل جانب سلسلة إمدادات الغذاء 

مع الرتكيز عىل اآلثار الواقعة عىل املناخ 

واملاء واألرايض والتنوع البيولوجي. وقد 

تم تطوير منوذج لتحديد )1( حجم آثار 

الفاقد الغذايئ عىل البيئة )2( املصادر 

الرئيسية لتلك اآلثار بهدف تحديد "النقاط 

البيئية الساخنة" املتعلقة بالفاقد الغذايئ.

 Tackling climate change
 through livestock

)التعامل مع تغري املناخ من خالل 

الرثوة الحيوانية(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 

روما، 2013، 

ص.139 
)متوافر 
باللغات 

اإلنجليزية 
واالسبانية 
والفرنسية(

بسبب الحاجة إىل جهود دولية 
متجددة للحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة ميتلك قطاع الرثوة 
الحيوانية، والذي يطلق كميات 

ضخمة من غازات الدفيئة، القدرة 
عىل خفض االنبعاثات.

Climate-smart agricul-
ture sourcebook

)دليل الزراعة الذكية مناخيا(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2016

ص. 570

الهدف من هذا الدليل هو إرشاد 
صانعي السياسات ومدراء الربامج 

وخرباء القطاعات واألكادمييني 
واملرشدين الزراعيني واملامرسني يف 
جهودهم الرامية لجعل القطاعات 

الزراعية أكرث ذكاء مناخيا وأكرث 
استدامة وأكرث إنتاجيه مع 

االستجابة إىل تحديات تغري املناخ. 
ويوضح الدليل مفهوم وتفاصيل 

مناهج السياحة الذكية مناخيا يف 
وحول مختلف القطاعات الفرعية 

ويقوم بوضع الخطوط العريضة 
لألطر الداعمة. 

Learning tool on Nation-
ally Appropriate Mitiga-

 tion Actions (NAMAs) in
 the agriculture, forestry

and other land use (AFO-
  LU) sector

)أداة تعلم بشأن إجراءات 
التخفيف املالمئة وطنيا يف قطاع 

الزراعة والحراجة وغريها من 
أشكال استخدام األرايض(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2013

ص.63

تتكون هذه األداة من مجموعة من 
رشائح العرض يف وحدات منفصلة 

الستخدامها يف دراسة مستقلة. وتقوم 
الدراسة باستعراض املسارات الخاصة 

بتحديد إجراءات التخفيف املالمئة 
وطنيا )التحليالت املتعمقة واملعجلة 

عىل سبيل املثال( والخيارات املختلفة 
ملراقبة ومتابعة إجراءات تخفيف 
اآلثار والحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة يف قطاع الزراعة واستخدامات 
األرايض. كام تصف التدخالت 

الرضورية للتغلب عىل العقبات 
وتعرض مصادر البيانات والتمويل. 

 Status of the world’s soil
 resources report

)تقرير حالة موارد الرتبة العاملية( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص.608 

يلقي التقرير الضوء عىل أن هناك 
كميات كربون تكمن يف الرتبة أكرب من 

الكميات املوجودة يف الجو ويف حياة 
الكوكب مجتمعة. وهناك ارتباط معقد 

بني املناخ والرتبة والفيزياء البيولوجية 
واألنظمة االجتامعية واالقتصادية، وقد 
أكد اختبار حالة الرتبة العاملية عىل أن 
الرتبة ميكن أن تصبح بالوعة كربونية. 

ومن الرضوري القيام باإلدارة املستدامة 
للرتبة ليس فحسب لتقليل انبعاثات 

غازات الدفيئة من الرتبة ولكن لزيادة 
احتجاز الكربون يف الرتبة وخاصة يف 
الرتبة املتدهورة. وتعترب العالقة بني 

تغري املناخ واملوارد الكربونية يف الرتبة 
أحد أسباب القلق الرئيسية ليس 

بالنسبة لإلنتاج الزراعي فحسب ولكن 
بالنسبة للمجتمع البرشي أيضا. 

 Assessing climate change
 vulnerability in fisheries

 and aquaculture

)تقييم تأثر مصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية بتغري املناخ(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص.98

يقدم هذا التقرير نظرة عامة عىل 
مفاهيم ومناهج تقييم قابلية 

التأثر. ويلقي الضوء عىل مناهج 
تقييم قابلية التأثر املختلفة التي 
تم تطويرها ويخترب كيفية القيام 

االنضباطية  للتقاليد  وفقا  بتكييفها 
التي نشأت عنها. كام يحلل أيضا 

كيفية تطبيق تلك املناهج يف سياق 
املصايد وتربية األحياء املائية مع 

أمثلة توضيحية عىل تطبيقها. 

 Fisheries in the drylands
 of sub-Saharan Africa

المطبوعات  
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 – “Fish come with the
rains”. Building resil-
ience for fisheries-de-

pendent livelihoods to en-
 hance food security and
 nutrition in the dryland

)املصايد يف األرايض الجافة والبلدان 
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء 

الكربى – "األسامك تأيت مع هطول 
األمطار". بناء القدرة عىل الصمود 

لسبل العيش التي تعتمد عىل 
املصايد لتعزيز األمن الغذايئ 
والتغذية يف األرايض الجافة.( 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2016

ص.52

توجد أهم املصايد الداخلية يف العامل 
يف املناطق شبة القاحلة. ويقوم هذا 

التقرير بتوثيق القدرة العامة عىل 
الصمود يف الكثري من املوارد السمكية 

أمام التقلبات املناخ مع الرتكيز عىل 
األرايض الجافة يف الدول األفريقية 

الواقعة جنوب الصحراء الكربى. 
ويستعرض أهمية املصايد وتربية 

األحياء املائية لسبل عيش املجتمعات 
التي تعيش يف األرايض الجافة ويناقش 

املخاطر املستقبلية التي تواجه قدرة 
اإلنسان عىل الصمود ويحدد فرص 

االستثامرات.  

Climate change adap-
 tation in fisheries and

 aquaculture

)التكيف مع تغري املناخ يف 
املصايد وتربية األحياء املائية(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2014

ص.34 

يتضمن هذا التقرير مجموعة 
مختارة من أنشطة التكيف املناخ 

الحالية والتي متت مؤخرا والتدابري 
التي يتم اتخاذها يف قطاع املصايد 

وتربية األحياء املائية. 

Climate change impli-
 cations for fisheries and
 aquaculture: Summary

 of the findings of the
 Intergovernmental Panel
 on Climate Change Fifth

 Assessment Report

املصايد  املناخ عىل  تغري  )تبعات 
ملخص  املائية:  األحياء  وتربية 

التقييم  تقرير  استنتاجات 
الحكومي  للفريق  الخامس 
املناخ( بتغري  املعني  الدويل 

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2016

ص.54

يهدف هذا التقرير إىل تيسري 

استخدام تقرير التقييم الخامس 
للفريق الحكومي الدويل املعنى 

بتغري املناخ من قبل املعنيني بقطاع 
املصايد وتربية األحياء املائية 

واملجتمعات األخرى التي تعتمد 
عليها. 

 Fuel and energy use in
the fisheries sector – ap-

 proaches, inventories and
 strategic implications

)استخدام الوقود والطاقة يف 
قطاع املصايد – مناهج وعمليات 

حرص وتبعات اسرتاتيجية(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2015

ص.107

 يتناول هذا التقرير استخدام طاقة 
الوقود يف صناعة املصايد العاملية. 

ويستكشف سلسلة اإلمدادات 
بكاملها من املواد املائية الخام 

وحتى مرحلة االستهالك مبا يف ذلك 
صيد األسامك وتربية األحياء املائية 

واألنشطة التي تتبع الصيد، والتوزيع 
وعرض التجزئة. ويوفر بيانات أولية 
توضح نطاق الخصائص واالتجاهات 

الهامة وآثارها عىل تطوير القطاع 
والسياسات ذات الصلة واالستثامرات 

االسرتاتيجية الرضورية. 

Science to support cli-
 mate-smart agricultural

development
 Cooncepts and result

 from the MICCA pilot 
projects in East Africa 

)البحوث العلمية لدعم مبادئ 
تطوير الزراعة الذكية مناخيا 

التجريبية  املشاريع  نتائج 
للتخفيف من وطأة تأثريات تغري 
املناخ يف الزراعة يف رشق أفريقيا(

منظمة 
األغذية 

والزراعة، 
روما، 

 ،2014

ص.34

تقرير عن  املنشور  يعرض هذا 
للبحوث  التوجيهية  املبادئ 

التجريبية  للمشاريع  العلمية 
تغري  تأثريات  للتخفيف من وطأة 
املناخ يف الزراعة يف رشق أفريقيا. 

ويصف  البحث  نتائج  ويوفر 
املستعملة  التحليلية  املناهج 

الرئيسية  الرسائل  بعرض  ويختتم 
الزراعة  حول  بالنقاشات  املتعلقة 

املركز  بني  وبتعاون  مناخيا.  الذكية 
ومرشوع  الزراعية  للحراجة  العاملي 

برشق  األلبان  منتجات  تنمية 
التجريبية  املشاريع  تسعى  أفريقيا، 

تأثريات  وطأة  من  للتخفيف 
الزراعة إىل تعميم  تغري املناخ يف 
املنطقة  يف  مناخيا  الذكية  الزراعة 
وذلك من خالل تحديد والتحقق 
وزيادة تسري املامرسات يف مجال 

إدارة املزارع. 
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تشري إحصاءات منظمة األغذية والزراعة إىل أن ما يقارب 800 
مليون شخص يف العامل يعانون اليوم من الجوع وسوء التغذية. ويف 
الوقت ذاته، يتوقع أن يرتفع الطلب عىل الغذاء يف العامل بنحو 60 

يف املائة بحلول عام 2050 )مقارنة مبستويات عام 2006(. 

 وسيؤثر تغري املناخ عىل األنظمة الغذائية عرب العامل مامل تتخذ 
إجراءات من شأنها جعل الزراعة أكرث استدامة وإنتاجية وقادرة. 
وتزداد الكوارث الطبيعية، والتي يتفاقم العديد منها نتيجة تغري 

املناخ، يف تواترها وحدتها. وستعثو هذه األحداث التي تنشا فجأة 
مثل االحرتار وارتفاع مستوى البحر، فسادا يف األنظمة اإليكولوجية 

واملوارد الطبيعية التي يعتمد عليها ماليني األشخاص يف كسب 
عيشهم وسالمتهم. ويعرض تغري املناخ كل من قدرتنا عىل تحقيق 

أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وتنفيذ اتفاق باريس 
للخطر. ويتطلب تحقيق هذه األهداف بذل جهود هامة ومتضافرة 

للحد من آثار تغري املناخ عىل األمن الغذايئ والتغذية.  

يعرض هذا املنشور الرسائل الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة 
حول تغري املناخ واألمن الغذايئ. ويتضمن أمثلة عن دعم 

املنظمة للدول حيث مكنها ذلك من التكيف بشكل أفضل مع 
آثار تغري املناخ يف قطاعات الزراعة. ويجمع هذا املنشور كذلك 
بني املعارف الحديثة للمنظمة يف مجال تغري املناخ، مبا يف ذلك 

الوسائل واملناهج التي اتبعتها يف دعم خطط عمل الدول وتنفيذ 
التزاماتها املتعلقة بتغري املناخ.  

عمل منظمة 
األغذية والزراعة 
حول تغير المناخ
مؤتمر األمم 
المتحدة بشأن 
تغير المناخ 2016
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