A

April 2016

PC 119/4

لجنة البرنامج
الدورة التاسعة عشرة بعد المائة
روما 20 - 16 ،مايو/أيار

2016

االستراتيجية الخاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة في مجال تغير المناخ -
خريطة الطريق

يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:
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الهاتف+3906570-52060 :
Maria Helena Semedo

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر
مراعاة للبيئة.
ويمكن االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة .www.fao.org
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موجز
ّ
إن الدورة الثامنةة عشةرة بعةد المائةة للجنةة البرنةامج (اللجنةة) المنعقةدة فةي نوفمبرتتشةرين الثةاني
 ،2015لةةدى مناقشةةة تقيةةيم مسةةاهمة المنظمةةة فةةي التكيةةف مةةع تميةةر المنةةا والتخ يةةف مةةن وطأت ة
(الوثيقة  )PC 118/3واستجابة إدارتها ،قد طلبت إلى المنظمة أن تعد استراتيجية لعملها فةي مجةا
تميةةر المنةةا  .وسةةو تقةةدم االسةةتراتيجية إلةةى دورات اللجةةان ال نيةةة لل ةةاو (أ لجةةان مصةةايد
األسةةما والمابةةات والزراعةةة ومشةةكالت السةةلع) التةةي سةةتعقد فةةي عةةام  2016فض ةالع عةةن الةةدورة
العشرين بعد المائة للجنة البرنامج التي ستعقد في نوفمبرتتشرين الثةاني  .2016ومةن المقتةرأ أن
يقوم مشروع االستراتيجية بعرض اإلطار الم اهيمي لتحقيق نواتج ثالثة شاملة ،هي:
 -1تحسةةين إدرا اعتبةةارات األمةةن المةةذائي والزراعةةة والمابةةات ومصةةايد األسةةما فةةي
الحوكمة الدولية لتمير المنا  ،من خال المشاركة المعززة لل او؛
 -2تعزيز قدرات البلدان األعضاء في مجةا تميةر المنةا مةن خةال قيةادة ال ةاو باعتبارهةا
مقدما ع للمعار وللخبرات ال نية؛
 -3تعزيز التنسيق والتعلّم وتن يذ عمل ال او في مجا تمير المنا .
سيكون التن يذ ال عةا ألننةدة ال ةاو التحويليةة الخاتةة بتميةر المنةا رهةن مةا يلةي( :أ) المسةاهمة
البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارزة والمتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقة
فةةي العمليةةات الدوليةةة المعنيةةة بحوكمةةة تميةةر المنةةا والعمةةل فةةي مجال ة ؛ (ب) التنسةةيق المركةةز
واالتسةا فةي عمةةل ال ةاو الخةةات بتميةر المنةةا ؛ ( ) حشةد الشةةبكة الدوليةة لل ةةاو بواسةطة الةةدعم
المناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب لتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديم المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتية وال نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
على المستوى القطر .

التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
إن لجنة البرنامج مدعوة إلى تقديم التونيهات بشأن مزيةد مةن تنقةيال االسةتراتيجة المقترحةة ،وال
سيما فيما يتعلق باإلطار الم اهيمي المقترأ والنواتج الثالثة الشاملة.
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مقدمة
يعتبةةر تميّةةر المنةةا أحةةد أعظةةم المخةةاطر العالميةةة التةةي تتهةةدد الةةنظم الزراعيةةة والسةةمكية
-1
والحرنية فضالع عن األمن المةذائي ومسةاعي الحةد مةن ال قةر .ويهةدد تميةر المنةا بتقةويب وربمةا
ب نقب التقدم الذ أحرز على تعيد مكافحة الجوع وسوء التمذية في السنوات األخيرة .تةنجم عةن
تمير المنا واألحداث المناخية القصوى تحديات متعددة :فهي قد تخ ةب اإلنتانيةة وإنتةا األغذيةة
 فضالع عن األعال واألليا والوقود  -ويمكنها أن تمارس المزيد من الضمط على نظم األغذيةةالهشة أتالع.
واعترافا ع من اللجنة بأهمية العمل في مجا تمير المنةا وافقةت علةى إنةراء تقيةيم لمسةاهمة
-2
ال او في التكيف مع تمير المنا والتخ يف من حدة تأثيرات .
وإن التقيةةيم 1،الةةذ رفةةع إلةةى لجنةةة البرنةةامج فةةي دورتهةةا الثامنةةة عشةةرة بعةةد المائةةة فةةي
-3
نوفمبرتتشةةرين الثةةاني  2015قةةد أعةةرب عةةن تقةةديره لةةدور ال ةةاو فةةي مجةةا التكيةةف مةةع تميةةر المنةةا
والتخ يف من حدة تأثيرات  ،وعن ترحيب ب  .من بين التوتيات األخرى ،سلّط التقييم الضوء علةى
الحانة إلى مشةاركة أقةوى لل ةاو علةى المسةتوى القطةر ووبةوأ أكبةر فةي تحديةد أهةدافها باتجةاه
إدرا مسألة التكيف مع تمير المنا والتخ يف من حدة تأثيرات كأولوية شاملة لمجاالت مختل ة في
عمل المنظمة .وبالتالي طلبت اللجنة إعداد استراتيجية خاتة بعمل المنظمة في مجا تميّر المنةا
لكي تستعربها.
أمةةا التونيهةةات الصةةادرة عةةن التقيةةيم وعةةن اللجنةةة فتتماشةةى مةةع المناشةةدات التةةي تطالةةب
-4
المجتمع الدولي بزيادة نهوده في مجا تمير المنا  .ي يد تقرير التقييم الخامس الصادر عن ال ريق
الحكومي الدولي المعني بتميةر المنةا  2أن تةأثير البشةر فةي المنةا وابةال وفةي طةور التزايةد وهةو
ملموس في القارات كافة وفي المحيطات .في سبتمبرتأيلو  2015تعهد المجتمع الةدولي بتحقيةق 17
هدفا ع من أهدا التنمية المستدامة التي ترمي إلى تمهيةد الطريةق نحةو عةالم خةا مةن الجةوع وأكثةر
إنصةةافا ع واسةةتدامة بحلةةو  .2030ومةة خرا ع فةةي ديسةةمبرتكانون األو  ،2015قامةةت الةةدو الةة 195
األعضاء في ات اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تمير المنا  ،باعتماد ات ا باريس للتصد لتمير
المنا .
وقةةام أكثةةر مةةن  90فةةي المائةةة مةةن البلةةدان التةةي قةةدمت المسةةاهمات المقةةررة المحةةددة وطني ةا ع
-5
3
لم اوبات م تمر األطرا الحاد والعشرين بإدرا الزراعة كقطاع يتونب أخذه فةي االعتبةار
مةةن أنةةل تخ يةةف تةةأثيرات حةةدة تميةةر المنةةا وتأو التكيةةف مع ة  .وبشةةكل خةةات ،تعتبةةر القطاعةةات
الزراعيةةةةةةةةةةة 4ذات أولويةةةةةةةةةةة قصةةةةةةةةةةوى مةةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةة التكيةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةع تميةةةةةةةةةةر المنةةةةةةةةةةا ،
في المساهمات المقررة المحددة وطنياع :فمن بةين المسةاهمات الة  130التةي تنطةو علةى قسةم خةات
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالتكيف ،يشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير
 124بلةةداع تحديةةداع إلةةى المحاتةةيل والثةةروة الحيوانيةةة ،وتشةةير  105بلةةدان إلةةى المابةةات و 60بلةةداع إلةةى
مصايد األسما وتربية األحياء المائية .فضالع عن ذلك فإن توطئة ات ا باريس تعتر ب "األولوية
األساسية لحماية األمن المذائي ووبع حد للجوع ومواطن الضعف الخاتة في نظم إنتا األغذيةة
 PC 118/3وPC 118/3 Sup.1

 1الوثيقتان
2
ال ريق الحكومي الدولي المعني بتمير المنا  .2014 ،تقرير التقييم الخامس .http://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml
أنظر أيضاع :ال ريق الحكومي الدولي المعني بتمير المنا  2014 ،تقرير التقييم الخامس .2014 .الباب السةابع :األمةن المةذائي
ونظم إنتا األغذية.www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf .
 3م تمر األطرا في ات اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تمير المنا .
 4لمايات هذه الوثيقة ،تشمل تسمية "القطاعات الزراعية" المحاتيل والثروة الحيوانية والمابات ومصايد األسما .
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إزاء التةةأثيرات السةةلبية لتميّةةر المنةةا  ".فضةالع عةةن ذلةةك ،مةةن خةةال تبنةةي م هةةوم "األمةةن المةةذائي"
األكثر شمولية ،فإن تياغة االت اقية اإلطارية ن سها تشدد على مبدأ عدم قيام تمير المنةا بة "تهديد
إنتا األغذية ".وبالتالي فإن الدعم الدولي للعمل المتعلق بالمنا في القطاعات الزراعية وابال.

أوال -تغير المناخ ضمن اإلطار االستراتيجي للفاو
بوسع القطاعات الزراعية  -ال بل يتونب عليها  -أن ت د دوراع محوريا ع في سيا الجهود
-6
ع
العالمية للتكيف مع تمير المنا والتصد ل  .ولذا يعتبر تمير المنا واحدا من األولويات القصةوى
الثالث لل او وموبوعا ع عابراع لعدة قطاعات في التكي ات مع برنامج العمل والميزانية لل ترة -2016
 52017تحت الهد  6المتعلق بالجودة ال نية والمعرفة والخدمات.
وهةذا يعةةزز أكثةةر فةةأكثر األهميةةة التةةي سةةبق لل ةاو أن علقتهةةا علةةى تميةةر المنةةا فةةي برنةةامج
-7
العمةةل والميزانيةةة لل تةةرة  2015-2014الةةذ اعتبةةر الزراعةةة الذكيةةة مناخيةاع ،كمجةةا رئيسةةي للعمةةل،
تحةةت الهةةد االسةةتراتيجي  2وقةةدرة الصةةمود بون ة المخةةاطر الطبيعيةةة واألزمةةات تحةةت الهةةد
االستراتيجي .5
وتزداد أهمية كل مةن التكيةف مةع تميّةر المنةا والتخ يةف مةن حةدة تأثيراتة فةي عمةل ال ةاو
-8
ال ني في البلدان وعبر األقاليم .أما إدرا تمير المنا كموبوع عابر لعدة مجاالت تحت الهةد 6
فيشكل فرتة لتيسير التنسيق واالتسا المركةزين للمسةارات المتعةددة لعمةل ال ةاو فةي مجةا تميةر
المنا  ،من أنل بمان التماسك واالمتثا للمعايير والتونيهات وأفضل الممارسات الخاتة بال او
وبشركائها االستراتيجيين.
وتشار ال او بصورة نشطة في اإلنراءات والمنتديات العالمية التي تعنى بتمير المنا بما
-9
فيها ات اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تميةر المنةا  ،وإطةار نسةندا للحةد مةن مخةاطر الكةوارث،
وخطة عام  2030وأهدا التنمية المستدامة ،حي تسلط الضوء على األمن المذائي وونهةات نظةر
القطاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن إيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالء االهتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام المناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب
إلى احتيانات التكيف وإلى مساهمات التخ يف من حدة التأثيرات على حد سواء .ويعتبةر الحضةور
البةةارز والمتسةةق لل ةةاو فةةي هةةذه المنتةةديات وغيرهةةا مةةن المنتةةديات ذات الصةةلة بةةروريا ع لضةةمان
االعترا واألهمية الكافيين لقطاعات األغذيةة والزراعةة ومصةايد األسةما والمابةات فيمةا يخة
حوكمة تمير المنا والعمل في مجال .

ثانيا -االستراتيجية الخاصة بعمل المنظمة في مجال تغير المناخ  -خريطة
الطريق
 -10تلبية لطلب لجنة البرنامج في دورتها الثامنة عشرة بعد المائة ،وبعت ال او خريطة طريق
إلعداد االستراتيجية الخاتة بعملها في مجا تمير المنا تضمنت المراحل الرئيسية التالية:
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مناقشة مشروع االستراتيجية في دورات عام  2016للجنةة مصةايد األسةما ولجنةة
المابات ولجنة الزراعة ولجنة مشكالت السلع؛



موافقةة الةدورة العشةرين بعةد المائةة للجنةة البرنةامج (نوفمبرتتشةرين الثةةاني )2016
وتدور التوتيات عنها؛

الوثيقة .CL 153/3
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تأييةةد االسةةتراتيجية مةةن قبةةل الةةدورة الخامسةةة والخمسةةين بعةةد المائةةة لمجلةةس ال ةةاو
(ديسمبرتكانون األو .)2016

 -11و كخطةةوة أولةةى ،نةةرى تشةةكيل فريةةق لوبةةع االسةةتراتيجية يتةةألف مةةن ممثلةةين عةةن كافةةة
المكاتب اإلقليمية واإلدارات ال نية من أنل تقديم المساهمات من كافة أنحاء المنظمة.
 -12وسو تقدم مسةاهمات األعضةاء فةي مشةروع االسةتراتيجية مةن خةال اللجةان ال نيةة لل ةاو
لةةدى انعقةةاد دوراتهةةا فةةي عةةام  6 2016وسةةو تةةدر فةةي اسةةتراتيجية وخطةةة العمةةل الخاتةةة بتميةةر
المنا اللتين ستقدمان إلى الدورة العشرين بعد المائة للجنة البرنامج من أنل اعتمادهما النهائي في
نوفمبرتتشرين الثاني .2016
 -13ومةةن المتوقةةع السةةتراتيجية تميّةةةر المنةةا المنبثقةةة عةةةن هةةذه اإلنةةراءات أن )1( :تعةةةرض
الخيةةارات االسةةتراتيجية وأولويةةات العمةةل القائمةةة علةةى الميةةزات النسةةبية لل ةةاو (علةةى المسةةتويات
العالمية واإلقليمية والوطنية)؛ ( )2ترشد عمل ال او حو تميّر المنا ؛ ( )3تعزز تأثيرها فةي تن يةذ
عمةةةل ال ةةةاو المتعلةةةق بالمنةةةا  .وسةةةو تسةةةتكمل االسةةةتراتيجية بخطةةةة عمةةةل ت صةةةل كي يةةةة تن يةةةذ
االستراتيجية من خال برامج العمل والميزانية الحالية والمستقبلية.

 6لجنةةةة مصةةةايد األسةةةما ( 15-11يوليوتتمةةةوز )2016؛ لجنةةةة المابةةةات ( 22-18يوليوتتمةةةوز )2016؛ لجنةةةة الزراعةةةة
سبتمبرتأيلو )2016؛ لجنة مشكالت السلع ( 5-3أكتوبرت تشرين األو .)2016

(30-26
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ثالثا -االستراتيجية الخاصة بعمل المنظمة في مجال تغير المناخ  -اإلطار
المفاهيمي
-14

سو

يتضمن اإلطار الم اهيمي لمشروع االستراتيجية ما يلي:

 -15المقدمة  :ستقوم االستراتيجية من البداية بتحديةد الصةلة المباشةرة بالقطاعةات الزراعيةة فيمةا
يخ ة معالجةةة األمةةن المةةذائي وتميةةر المنةةا  .وبحسةةب مةةا ي كةةد علي ة تقريةةر التقيةةيم ،تتمتةةع ال ةةاو
بمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواطن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة فريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن نوعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو التكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف
مع تمير المنا والتخ يف من حدة تأثيرات  ،بمةا فةي ذلةك تقةديم الةدعم ال نةي والمعلومةات واألدوات
التي تحظى بتقدير عا ؛ ومساعدة الحكومات والشركاء على المواءمة بين سياسات واسةتراتيجيات
خ ةةب مخةةاطر الكةةوارث؛ وبص ة تها نهةةة ميسةةرة موثوقةةة ومصةةدراع محايةةداع للبيانةةات ال نيةةة علةةى
المستوى العالمي .وستختتم المقدمة بشرأ الماية من االستراتيجية.
 -16السةيا  :سيسةلط الضةوء علةى طبيعةة ونطةا التةأثيرات النانمةة عةن تميةر المنةا فةي نظةم
األغذية والزراعة باعتبارها من المح ةزات الرئيسةية لتوسةيع أنشةطة ال ةاو فةي هةذا المجةا  .فضةالع
عةةن ذلةةك ،هنةةا اقتةةراأ بةةأن ي صةةل هةةذا القسةةم العمةةل الجةةار فةةي مجةةا تميةةر المنةةا عالمي ةا ع مةةع
اإلشةةارة إلةةى تةةدني االسةةتثمار نسةةبيا ع فةةي القطاعةةات الزراعيةةة مقارنةةة بقطةةاعي الطاقةةة والنقةةل .كمةةا
سةةيعرض باختصةةار السةةيا السياسةةي الحةةالي ودوافةةع العمةةل (ال سةةيما تسةةليط الضةةوء علةةى اختتةةام
سندا للحد من مخاطر الكوارث ،وخطة عام 2030
أهدا التنمية المستدامة في عام  ،2015وإطار ن
وات ا باريس) في السيا الذ سيتم في توسيع نهود ال او حو تمير المنا  ،وأهمية تمير المنةا
الشاملة لعدة قطاعات في اإلطار االستراتيجي لل او.
 -17الرؤيا والدور فيما يخ تمير المنا  :لل او دور فريد ت دي من أنل بمان األمن المةذائي
واالستدامة البيئية واالنتماعية واالقتصادية للمزارعين والرعةاة وتةياد اإلسةما والعةاملين فةي
مجا المابات وغيرهم من المقيمين في الريف بموانهة تمير المنا  .تسعى ال او إلى تحقيق رؤيتها
المتمثلة في عالم منصف ومستدام وخا من الجوع عبر مساعدة الحكومات على تشجيع نظم إنتةا
أفضل تكي ا ع وأكثر تموداع أمام تأثيرات تمير المنا  ،مع التخ يف من بصمتها البيئية.
 -18النهج :يركز عمل ال او المناخي بشكل رئيسي على مساعدة البلدان في تعزيز قدراتها علةى
التكيف مع تمير المنا والتخ يف من حدة تأثيرات في الزراعة والمابات ومصايد األسما وبالتالي
دعةةم البلةةدان فةةي وبةةع السياسةةات واالسةةتراتيجيات والبيانةةات والتكنولونيةةات المناسةةبة والحصةةو
على التمويل من أنل تون األمن المذائي وسبل العيش الري ية وتحسينها بموانهة تمير المنا .
 -19المبادئ التونيهيةة :مةن المقةرر أن تسةعى االسةتراتيجية إلةى تيسةير التحةو االنتقةالي لةنظم
األغذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
وإلى أن تصبال سبل العيش المتكلة عليها أكثر تموداع بون تمير المنا  ،بناء على مبادئ اإلدمةا
االنتماعي واالستدامة البيئية.
 -20النواتج المتوقعة :من أنل تحقيق هذا التحو االنتقةالي ،ترمةي االسةتراتيجية المقترحةة إلةى
تحديد اإلطار الم اهيمي الذ يمكن بمن لكل من النواتج الشاملة التالية أن تتحقق (اإلطار :)1


النةةةاتج  :1تحسةةةين إدرا اعتبةةةارات األمةةةن المةةةذائي والزراعةةةة والمابةةةات ومصةةةايد
األسما في الحوكمة الدولية لتمير المنا  ،من خال المشاركة المعززة لل او؛
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الناتج  :2تعزيز قدرات البلدان األعضاء في مجا تميةر المنةا مةن خةال قيةادة ال ةاو
باعتبارها مقدما ع للمعار والخبرات ال نية؛
الناتج  :3تعزيز التنسيق والتعلّم وتن يذ عمل ال او في مجا تمير المنا .



اإلطار  :1النواتج المتوقعة
الناااتج  :1تحسااين إاراا اعتبااارات األماان الغااذائي والزراعااة والغابااات ومفااايد األسااما فااي الحو مااة
الدولية لتغير المناخ ،من خالل المشار ة المعززة للفاو .ترمي االستراتيجية إلى زيادة مشاركة ال ةاو فةي

المنتديات الدوليةة مةن أنةل التةرويج لونهةات نظةر الزراعةة والمابةات ومصةايد األسةما واألمةن المةذائي
وسةةبل العةةيش الري يةةة وإدارة المةةوارد الطبيعيةةة وح ظهةةا .يجةةب أن تكةةون إلنةةراءات العمةةل أهةةدا علةةى
المستوى العالمي (بما في ذلك ات اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تمير المنا وأهةدا التنميةة المسةتدامة
وخطة عام  2030وغيرها) وعلى المسةتويين اإلقليمةي والةوطني (المكاتةب القطريةة لل ةاو مةن أنةل تيسةير
الروابط بين القطاعات الزراعية والوزارات والم سسات البيئية والمالية وغيرها من الم سسةات الوطنيةة
المعنية).

الناتج  :2تعزيز قدرات البلادان األعضااف فاي مجاال تغيار المنااخ مان خاالل قياااة الفااو باعتبارهاا
مقاادمال للمعااارل والخباارات الفنيااة .ترمةةي االسةةتراتيجية إلةةى تعزيةةز قةةدرات البلةةدان علةةى إدمةةا

اعتبارات األمن المذائي والقطاع الزراعي ب عالية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية واإلقليميةة،
والعكس بالعكس أ إدرا اعتبارات تمير المنا في االستراتيجيات والبرامج الزراعية والحرنية
والسمكية ،على المستويات الوطنية واإلقليمية .ينصب التركيز على تعزيز االتسا بين التكيف مةع
تمير المنا (من أنل إبطاء كل من األحداث المناخية المتأخرة الوقوع واألحةداث القصةوى) ونهةج
الحةةد مةةن مخةةاطر الكةةوارث فض ةالع عةةن استكشةةا فةةرت تخ يةةف األثةةر التةةي تتماشةةى مةةع غايةةات
سياسات البلدان والتزاماتها الوطنية .تسعى ال او إلى زيادة تقةديم البيانةات والخبةرة ال نيةة واألدوات
لمعالجةةةة التكيةةةف مةةةع تميةةةر المنةةةا والتخ يةةةف مةةةن حةةةدة تأثيراتةةة  ،وتعزيةةةز قةةةدرات البلةةةدان علةةةى
استخدامها .سو تقدم ال او كذلك الدعم المنهجي لتيسير حصو البلدان على التمويل لصالال العمل
المناخي في القطاعات الزراعية.

الناتج  :3تعزيز التنسايق والاتعلو وتنفياذ عمال الفااو فاي مجاال تغيار المنااخ .تسةعى االسةتراتيجية
إلى )1( :تعزيز آليات التنسيق الداخلية للعمةل المتعلةق بالمنةا عبةر البةرامج االسةتراتيجية الخمسةة
كلها؛ ( )2تعزيز قدرات المكاتب القطرية واإلقليمية ال رعية واإلقليمية لل او على المشاركة ب عاليةة
في اإلنراءات الوطنية واإلقليمية ال رعية واإلقليمية المتعلقة بتميةر المنةا  ،وإقامةة روابةط مةا بةين
القطاعةةات الزراعيةةة واألمةةن المةةذائي؛ ( )3االتصةةا ب ةةرت التمويةةل المتعلقةةة بتميةةر المنةةا ؛ ()4
تشةجيع الشةراكات عبةر تعزيةز التنسةيق مةع الجهةات مةن غيةر الةدو فيمةا يخة التكيةف مةع تميةةر
المنةةا والتخ يةةف مةةن حةةدة تأثيرات ة (أ منظمةةات المجتمةةع المةةدني والقطةةاع الخةةات والتعاونيةةات
واألوساط األكاديمية)؛ ( )5تشجيع فرت حشد الموارد.
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رابعا ل -تطبيق استراتيجية العمل في مجال تغير المناخ
 -21إن هةةد االسةةتراتيجية المتمثةةل فةةي تحقيةةق انتقةةا الةةنظم المذائيةةة والزراعيةةة وسةةبل العةةيش
المتكلةة عليهةا لتصةبال أكثةر تةموداع فةةي ونة تميةر المنةا  ،يةدعو إلةةى تعزيةز قةدرة ال ةاو مةن أنةةل
توسيع دعمها للبلدان األعضاء .ولهذه الماية تحدد االستراتيجية ثالثة مجاالت رئيسية للتركيز:

 -22المساهمة البارزة والمتسقة فةي العمليةات الدوليةة المعنيةة بحوكمةة تميةر المنةا والعمةل فةي
مجال  ،وتمويل الش ون المناخية وهي تتحقق بواسطة:
(أ)

بمان المساهمة المتسقة والحضور رفيةع المسةتوى لل ةاو فةي مة تمرات األطةرا فةي
ات اقيةةة األمةةم المتحةةدة اإلطاريةةة بشةةأن تميةةر المنةةا  ،والمنتةةديات ذات الصةةلة األخةةرى
لصالال البلدان األعضاء وبالتالي بمان ذكر أولويات القطاعات الزراعية بشكل منتظم
في النقاشات المتعلقة بالمنا ؛

(ب) المشاركة في فرت تمويل الش ون المتعلقةة بالمنةا  ،بمةا فةي ذلةك الصةندو األخضةر
للمنا ومرفق البيئة العالمية وبنو التنمية اإلقليمية وشركاء التنمية متعدد األطةرا
والثنةةائيين ،واسةةتثمارات القطةةاع الخةةات ،فض ةالع عةةن فةةرت تمويةةل أخةةرى مبتكةةرة،
بطريقة منسقة ورسمية ومعةززة مةن أنةل تيسةير العمةل فةي البلةدان األعضةاء بصةورة
ك ة وفضلى.

 -23حشةةد الشةةبكة العالميةةة لل ةةاو مةةع الةةدعم المناسةةب لتقةةديم المشةةورة السياسةةاتية وال نيةةة علةةى
المستوى القطر وهو يتحقق بواسطة:
(أ )

وبع ونشر بةرامج الةتعلم علةى المكاتةب القطريةة واإلقليميةة ال رعيةة واإلقليميةة لل ةاو،
الراميةةة إلةةى تعزيةةز قةةدرة المكاتةةب الميدانيةةة علةةى المشةةاركة ب عاليةةة فةةي عمليةةات تميةةر
المنا الوطنية واإلقليمية واإلقليمية ال رعية؛

(ب) تيسةةةير الةةةروابط بةةةين اإلدارات الحكوميةةةة والم سسةةةات األخةةةرى ذات الصةةةلة وبةةةين
القطاعات الزراعية والمذائية ،عبر دعم الشراكات مع الجهات ال اعلة العامة والخاتة
ونهات المجتمع المدني ذات الصلة؛
( ) االتصا ب رت التمويل المتعلقة بتمير المنا والصادرة عن حسابات مخصصة وعةن
شركاء في التنمية فضالع عن ال رت المبتكرة للتعةاون مةع اسةتثمارات القطةاع الخةات
ومصار التسليف واألفراد؛
(د) التواتةةل ال عةةا الةةذ يسةةت يد مةةن قنةةوات التواتةةل الخاتةةة بال ةةاو ويسةةتخدم أدوات
التواتل للتنمية من أنل دعم المشاركة المحلية والوطنية واإلقليمية في العمل المنةاخي
في مجالي األغذية والزراعة.
-24

التنسيق المركز واتسا عمل ال او في مجا تمير المنا  ،الذ يتحقق بواسطة:
(أ)

التأكيةةد علةةى الميةةزة النسةةبية لل ةةاو فيمةةا يخ ة مكانتهةةا ال نيةةة المرموقةةة فةةي مجةةاالت
الزراعة والمابات ومصايد األسما واألمن المذائي فضالع عن شةبكتها العالميةة ال ريةدة
مةةن نوعهةةا لتقةةديم الةةدعم ال نةةي وفةةي مجةةا السياسةةات .عبةةر دعةةم إدرا تميةةر المنةةا
باعتباره موبوعا ع شامالع لمجاالت عةدة تحةت الهةد  ،6تملةك ال ةاو فرتةة تقةديم دعةم
متناسةةق ومنسةةق إلةةى البلةةدان علةةى تةةعيد التكيةةف مةةع تميةةر المنةةا والتخ يةةف مةةن حةةدة
تأثيرات في النظم المذائية والزراعية ،مع تركيز خات على أكثر الشعوب بع اع؛
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(ب) التعاون ال عا بين شعبة المنا والبيئةة واإلدارات ال نيةة وفةر البرنةامج االسةتراتيجي
مةةن أنةةل العمةةل بةةمن عالقةةة تةةترز وثيقةةة للتصةةد لمشةةاكل التكيةةف مةةع تميةةر المنةةا
والتخ يف من حدة تأثيرات بمن اإلطار االستراتيجي.

