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 وجز امل

 على  بنائيو  �ائي 13املستدامة  هدف التنمية حتقيق يف (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة سامهةمل تقييمال هذا
ي يف الفرتة من عام يف عملها املناخ حتويلًياو  نظمة �ًجا فعاًال ومتسًقااملقّيم مدى اعتماد هو يو . حد سواء

والتزامات اتفاق  13املستدامة  هدف التنميةمقاصد املسامهة يف حتقيق  عن طريق 2020عام  إىل 2015
 أمهية عمل املنظمةالتقييم  ويتناول. األقدر على إحداث تغيري حتويليكما حيدد تدخالت املنظمة   .ابريس

خالل أجري أبكمله وقد . قطرً� وإقليمًيا وعاملًيا على نطاق املنظمةيف جمال تغري املناخ وفعاليته وآاثره الناشئة 
 .19-كوفيدجائحة  

 1)2021-2018(طة متوسطة األجل يتوافق اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واخل .يةاإلطار االسرتاتيجي والسرد 
دورها القيادي ل عن رؤية طويلة األمد ّرب املنظمة مل ُتعغري أن . اتفاق ابريسمع و  13التنمية املستدامة  مع هدف

كما أن حوكمة املنظمة ال تعكس بعد تركيزًا واضًحا واسرتاتيجًيا ،  والزراعةجمايل األغذية يف  املناخي العمليف 
وما تتخذه ا أولو�هت عنرسائل رئيسية غرس تقدمي رؤية واضحة وطموحة و لو . يلعمل املناخيف ارسالتها على 

الزراعة نُظم تغري املناخ و مؤسسية بشأن  يةضع سردأن تلمنظمة ل، ينبغي من أوضاع وما تضعه من برامج
ك يف اإلطار االسرتاتيجي ذليربز وينبغي أن . والزراعة األغذية يف يللعمل املناخا عامليً  ااألغذية لتصبح سفريً و 

ككل،   املنظمةيف تغلغل يتغري املناخ و حول وجه اسرتاتيجية جديدة يأن و  2031-2022لمنظمة للفرتة لاجلديد 
 .هادفة اتصاالتاسرتاتيجية ه ينبغي أن تصحب كما

  بفعالية  01722م دعمت اسرتاتيجية تغري املناخ لعا. تغري املناخاخلاصة باسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة
يف صنع  كامًال إدماًجا  ج دمَ ف الوطنية، لكنها مل تُ املسامهات احملددة وطنًيا وخطط التكيّ على عمل املنظمة 

على املستوى العاملي، كما أ�ا تفتقر إىل االتساق مع السمات التحويلية  يلدعم العمل املناخاملؤسسي القرار 
، واتفاق 2030عام  خطة أفضل معبصورة  متوائمةتغري املناخ  اسرتاتيجية أن تكوننبغي يو . 2030 عام خلطة

حتدد متينة ضمن نظرية تغيري تتأن هلذه االسرتاتيجية وينبغي  3.إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارثو ابريس 
تعزيز أن تتناول و  2030حبلول عام  يلتحقيق أهداف العمل املناخيف التخطيط املنظمة  الطريقة اليت تنتهجها

من خالل خطة عمل مخسية تشمل تطبيقها جعلها ينبغي ، كما ملؤسسات وتنمية القدرات وتعبئة املواردا
 19-دجائحة كوفيابالعتبار وأتخذ  وحداهتا، املنظمة ويف مجيع مستو�تعلى مجيع  واإلبالغلرصد لآليات 

 .األخضرالتعايف و 

  مت قدّ  .ر ِسنداي للحد من خماطر الكوارثواتفاق ابريس وإطا 13املسامهة يف هدف التنمية املستدامة
، ِسنداياتفاق ابريس وإطار من عناصر يف و  13شأن يف هدف التنمية املستدامة نظمة مسامهات ذات امل

كما كانت .  ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثرهالتكيّ على من خالل دعم بناء القدرات الوطنية  وذلك
يف ربط الزراعة  فعاًال  وكان دورهاتغري املناخ حول زراعة يف املفاوضات العاملية دراج الاملنظمة عامًال أساسًيا يف إ

غازات االحتباس احلراري  يف خفض انبعااثتساهم كذلك .  احملددة وطنًياسامهات طط العمل الوطنية واملخب
ق واسع منتجات ستخدم على نطاوتُ . املنخفضة نبعااثتاالج على �ُ إزالة الغاابت و تناب جعلى اعمل املنظمة 

أصحاب املصلحة اخلارجيون، الذي يتواله  اليت توفرها يف العمل املناخياملنظمة املعرفية وأدوات الرصد 
 . حمدود اداخليً امها ستخدا لكن
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  املنظمة يف هدف سامهات يتصل مب يف ما هناك افتقار إىل عمليات الرصد واإلبالغ املنتظمة .واإلبالغالرصد
م أو خطط واضحة للتعلّ  وليست هناك اسرتاتيجيات. املنتجات واألدواتواالستفادة من  13التنمية املستدامة 

 مؤشرات السياساتوقد أدى استخدام . ابلكفاءة يف هذا اجملالاالرتقاء أو  يرب العمل املناخامن جت املنهجي
عدم كفاية ، لكن بالغواإلمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل حتسني الرصد  اليت تعتمدها

. يلتمويل املناخا مناسبة وتقدمي تقارير غري دقيقة عنغري  ام توصيفاتداستخإىل  أدىاجلودة ضمان و احلوكمة 
، مع من حيث العالقة مع تغري املناخ وجعله إلزامًيا شاريعتها من املافظتوسيم حن حتسّ للمنظمة أن وينبغي 

بشأن استخدام  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ضعتهاو  اليت التوجيهيةللخطوط ضمان االمتثال 
ميزانية املناخ  اإلبالغ عنتراجع أن  للمنظمةوينبغي . املستدامة أهداف التنميةملقاصد املناخ و  تغري مؤشرات

 . تغري املناخاملتعلق ب التوسيمما يلزم من تدريب داخلي على وفر تأن و  بناء على ذلك

  يف  ومل يتحقق سوى القليل من املوائمة. يالعمل املناخجهدها يف املنظمة بعد  تعمممل . املناخي العملتعميم
األسباب نتيجة لذلك، ال تُعاجل و . ملقايضاتوال يطبق �ج منهجي يف ا ،اخيلعمل املناب املعنية حوافظ الشعب

املساعدة املباشرة املقدمة إىل وحتقق . تسقةتغري املناخ على الزراعة بطريقة متكاملة ومتأثريات لواحللول اجلذرية 
ومن ، السياساتعمليات ينبغي أن تكون متصلة ب ولكنستوى احمللي، على امل أثرًا فعاًال أصحاب املصلحة 

عندما  لمنظمةلوينبغي . ُ�ج براجمية متكاملة متعددة البلدان طويلة األجل املثايل أن تشكل جزًءا ال يتجزأ من
عّمم هذا تّ  تغري املناخ، أنبشأن يف االسرتاتيجية اجلديدة  وتعرب عنه ةاملؤسسيخي يف سرديتها العمل املنا ترسخ

التنسيق والتوجيه ذلك شمل على أن ياملستو�ت، على مجيع عب و بشكل منهجي يف مجيع املكاتب والشُ العمل 
 .موضمان اجلودة والتعلّ  عير ااإلجراءات يف آليات دورة املشلدمج 

 لكن منوذج األعمال ، املناخيالعمل  تتمتع املنظمة بقدرات كبرية يف جمال .املناخياخلية للعمل املوارد الد
نطاق حمدودة الللموارد البشرية واملالية وإىل مشاريع جمزأة قصرية األجل كافئ احلايل يؤدي إىل توزيع غري مت

 الوصول ابملوارد إىل املستوى األمثل�ا من ميكنانظمة إىل ختطيط وتنسيق متسقني املوتفتقر . اومواضيعيً ا جغرافيً 
إنشاء مكتب تغري املناخ من اخلطوات األوىل املفيدة يف هذا االجتاه و . الرئيسي ويف املقرامليداين على املستوى 

 تعبئةيف جيًدا  نظمة بالءً املوقد أبلت . عير اوالتنوع البيولوجي والبيئة وإدراج املخاطر املناخية يف دورة املش
 املسامهةولتحسني . القطاع اخلاص من العام، ولكن ال يزال هناك افتقار إىل متويل واستثماراتاملناخي  مويلالت

طويل األجل قادرًا متجدًدا ينبغي أن تعتمد املنظمة �ًجا براجمًيا اسرتاتيجًيا  ،13التنمية املستدامة يف هدف 
وينبغي أن يشمل ذلك إجراء تقييم متكامل لتحديد . املناخيالعمل يركز على  على التكّيف مع تغري املناخ

من حيث امليدانية واملكاتب ئيسي الر قدرة املقر تعزيز تبًعا لذلك القدرات واالحتياجات والفرص، و  الثغرات يف
 . بني املكاتب يف ماوالتمويل واالتصال والتعاون  مالك املوظفني

                                                        
املدير  املقدمان من 2021-2020راجعة) وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة امل( 2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة . أ2019منظمة األغذية والزراعة.  1

 http://www.fao.org/3/my734ar/my734ar.pdfروما.  .2019يونيو/حزيران  29-22واألربعون للمؤمتر، احلادية  الدورة العام.
متاح أيًضا ( .روما .)FAO Strategy on Climate Change( اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ .أ7201منظمة األغذية والزراعة.  2

 ).i7175e.pdf-http://www.fao.org/3/a: على الرابط
: متاح أيًضا على الرابط(. . نيويورك2030-2015إطار ِسنداي للحّد من خماطر الكوارث للفرتة . 2015األمم املتحدة.  3

https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf(  

http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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 إحداث  ، يفحفز العمل اجلماعيعلى وقدرهتا  هتاوخرب قنية التتها لى معرفابلبناء عمهت املنظمة، اس .لشراكاتا
ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره ابلتعاون مع واسع النطاق يف جمال التكيّ ) حتويلي(تغيري هيكلي مستدام 

مة بدرجة أقل يف شراكات مبتكرة مع القطاع املنظوقد اخنرطت . األعضاء وغريهم من الشركاء يف التنمية
ز�دة بال تزال حباجة إىل ز�دة االستفادة من ميزهتا النسبية هي و . ؤسسات التمويل واجملتمع املديناخلاص وم
نقاط  إىلالشراكات  تستندوينبغي أن  .قطاعاتلاملشرتكة بني ا واملقايضات وأوجه التآزر قضا�اليف مشاركتها 

 .سي أو التمويلأو الربوز املؤسوعات من التنافس على املوض القوة النسبية، بدًال 

 مرتبطة  ناخياملعمل بشأن المبادرات  اختاذنظمة تقدًما جيًدا يف املقد أحرزت ل .عدم ترك أحد خلف الركب
نظمة املوال يكفي إدراج . واضحةنتائج حتويلية بعد لكن مل تظهر و ، رأة واملساواة بني اجلنسنيابمل حتديًدا

عدم  مبدأ ييف عملها املناخعّمم تُ أن يتعني على املنظمة ي، بل املناخالعمل للشعوب األصلية والشباب يف 
، وذلك إبدراج النساء والشباب والفقراء املدقعني 2030 عام خطة، وهو مبدأ يف صلب ترك أحد خلف الركب

وحدة الشعوب  تعزيزوينبغي . األغذيةالزراعة و ُنظم التحويلية يف األعمال الفئات الضعيفة يف  وغريهم من
احللول املبتكرة اليت  وإعالء قدر ياملناخالعمل ابنتظام يف الشعوب األصلية والرعاة وربط ،  املنظمةيف  األصلية

وأوجه اليت تتعرض هلا  خاطرويف الوقت نفسه خفض اململ املناخي، العيف الشعوب األصلية  تستحدثها
 .ضعفها

 

 املطلوبة من جلنة الرب�مج التوجيهات

 ما تراه مناسًبا من توجيهاتمي تعراض مضمون الوثيقة وتقداس إىلمدعوة  الرب�مج جلنة. 
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 مقدمة -1
 والنطاق واألهداف الغرض 1-1
 على خطة العمل املتجددة 4 2019تشرين الثاين /يف نوفمرب ائةدورهتا السابعة والعشرين بعد املجلنة الرب�مج يف صادقت  -1

التنمية  تقييم مسامهة املنظمة يف حتقيق هدفهذه اخلطة تضمنت و ، 2022-2020للفرتة لعمليات التقييم  اإلرشادية
ونظرًا للصالت القوية . املناخ تغريبشأن وتقييم تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة  5يعمل املناخلاملتعلق اب 13 املستدامة

التقييم أيًضا يشمل هذا تغري املناخ،  بشأنواتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  13املستدامة هدف التنمية مقاصد  بني
 6.مسامهة املنظمة يف التزامات اتفاق ابريس

التنمية   عملها لدعم هدفحتويلي يفو سق ال ومتيم هو تقييم مدى اعتماد املنظمة لنهج فعّ اهلدف العام هلذا التقيو  -2
وآاثره وفعالية عمل املنظمة  مالءمةقّيم هو يو . 2020عام  إىل 2015عام  منيف الفرتة واتفاق ابريس  13املستدامة 

التعرف على  والغرض من هذا التقييم هو .اتوالشراكاألعمال  إجنازقنوات كافة   شامًال يف جمال تغري املناخ، الناشئة 
 : ابلتحديدوالتزامات اتفاق ابريس و  13اهلدف حتقيق على للمساعدة  يف العمل املناخي الفعالاملنظمة  مدى إسهام

اتفاق أهداف  مراعاةومقاصده، مع  13التنمية املستدامة  دعم هدفاملنظمة يف تقييم مدى أمهية وفعالية حافظة  •
 ؛ته وآلياتهوأدوا ابريس

تلبية مقاصد هدف تغيري حتويلي يساهم يف يتعلق ابلقيام ب يف ماقدرة املنظمة وعملياهتا وبراجمها  تقييم •
 خلف الركب؛عدم ترك أحد  واتفاق ابريس وااللتزامات الدولية املرتبطة به، مبا يف ذلك مبدأ 13 املستدامة التنمية

 ؛ ةاملؤسسي ومكانتهاالتنافسية هتا نقاط قو  انطالًقا من األثرتعزيز حيث من  وفعاليتها شراكات املنظمة مالءمة تقييم •
وإطار النتائج احلايل يف ذلك الصدد وخطة عملها املناخ التوصية إبدخال حتسينات على اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري  •

سرتاتيجية هذه االفعالية ليم تقيعلى أساس على النحو األمثل واتفاق ابريس  13بقصد دعم هدف التنمية املستدامة 
 ؛ )الناشئ(وأثرها 

، هدف التنمية املستدامةللتقييمات املستقبلية املتعلقة بتنفيذ  خط أساس مؤسسيمبثابة هذا التقييم كون يأن  •
 .ذلك استعراضات منتصف املدة والتقييمات النهائية يف مبا

                                                        
متاح أيًضا على الرابط:  (.2019نوفمرب/تشرين الثاين  8-4تقرير الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج، روما،  .ب2019 منظمة األغذية والزراعة 4

http://www.fao.org/3/na582AR/na582AR.pdf 
 .مواجهتهوالصمود يف  آاثرهإىل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من  املفضيةمل املناخي مجيع اإلجراءات املتعمدة يشمل الع 5
). اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. بون، أملانيا. (متاح أيًضا على الرابط: Paris Agreement( اتفاق ابريس. 2015األمم املتحدة.  6

undocs.org/pdf?symbol=ar/FCCC/CP/2015/L.9#page=26https://( 

http://www.fao.org/3/na582AR/na582AR.pdf
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 :جامعة ثالثة أسئلة تقييم عن املشاورات الداخلية واخلارجيةجنمت و  -3
 املتفق عليها عاملًيا؟ املناخيالعمل مقاصد الة يف وفعّ مالئمة هل تقدم املنظمة مسامهة  •
  عاملًيا؟املتفق عليها  ييف مقاصد العمل املناخ بدور ملموسهل املنظمة يف وضع ميكنها من املسامهة  •
يف  اخيالعمل املنعملها على  لالستفادة من أتثريعلى حنو أمثل كائها شر  االخنراط معهل تعمل املنظمة على  •

 ؟إحداث أثر
لى تقييم مسامهة املنظمة بين ع، وي2020كانون الثاين /إىل يناير 2015كانون الثاين /يغطي هذا التقييم الفرتة من ينايرو  -4

وضع جهود املنظمة لدعم البلدان يف غطي وهو ي 7).2015-2010(مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره ّيف يف التك
ها وأدوار ها إلطار االسرتاتيجي للمنظمة وبراجماخلاصة هبا ابلبناء على ا 13 التنمية املستدامة هدفمقاصد  قوحتقي

رتبط ت هامتعلقة أبهداف تنمية مستدامة أخرى، لكن مقاصدكما يبحث أيًضا جهود املنظمة لدعم حتقيق   وأمناطها،
 . 13ارتباًطا مباشرًا ابهلدف 

 املنهجية 1-2
 ،)تقييم �ائي(تقييم األداء ) 2(و، )تقييم استهاليل( تمهيدال) 1(: رئيسية هيمكو�ت لتقييم ثالثة عملية امشلت  -5

 تمشلأساليب استخدم فريق التقييم وقد . )بنائي(تغيري حتويلي الالزمة إلحداث اهليكل واالسرتاتيجيات والشراكات  )3(و
 املكتيب، كما أجرىستعراض االتشاركية ألصحاب املصلحة و العمل الكمي للمحتوى وحلقات التحليل الو  حتليل احلافظة

 .خارجها مننظمة و املأصحاب املصلحة من  من 488مع  مقابالت

من  500 لىما يزيد قليًال ع متت معاجلة وحتليل، ونتائج معينةلتحديد نطاق موضوعات  .كمي للمحتوىالتحليل ال -6
من خالل (صلة مباشرة أو غري مباشرة  13هبدف التنمية املستدامة ا تربطهاليت ملشاريع اشاريع وتقارير تقييم ئق املواث

 . MAXQDA كمي للمحتوىالتحليل البدعم من أدوات  )أهداف التنمية املستدامة األخرى
املناخ  تغري: وهي 13 هدف التنمية املستدامة الرئيسية لتقييم مسامهتها يفنظمة خذت عينات من منتجات وخدمات املأُ و  -7

الزراعة الذكية و  من الغاابت؛ الكربوننبعااثت الربامج واملشاريع املتعلقة ابو  ؛ةاملائياألحياء  األمساك وتربيةد ييف مصا
وإمكانية  رصد وتقييم انبعااثت غازات االحتباس احلراري/التخفيف من وطأة أتثريات تغري املناخ يف الزراعةو  مناخًيا؛

استصالح األراضي ؛ و أو إدارهتا/احلد من خماطر الكوارث وو  ا؛يً ية الذكية مناخإدارة الثروة احليوانو  التخفيف يف الزراعة؛
التمويل  تعبئةو  ؛ونظم األغذية ؛احملددة وطنًياسامهات العمل الوطنية واملطط خبعلقة املشاريع والربامج املتو  ومنع التصحر؛

يف  ونأو إقليميون حمليون خرباء استشاريقام هبا دراسات حالة  يتأجر كما .  وتغري املناخواملساواة بني اجلنسني  ي؛املناخ
 . األردن وإكوادور وأوروغواي وبنغالديش وتركيا والسنغال وفييت �م وفيجي وكينيا ونيبال وهاييت وهندوراس

                                                        
 آاثره . تقييم مسامهة املنظمة يف التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من أ2015منظمة األغذية والزراعة.  7
)Evaluation of FAO’s Contribution to Climate Change Adaptation and Mitigation(.  متاح أيضً 2الصفحة) .ا على الرابط:. روما  

bd903e.pdf-http://www.fao.org/3/a( 
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رئيسيون الارجيون اخلصلحة امل، وأصحاب )جميًبا 172(املنظمة موظفو : ثالث جمموعات هي استهدفت املسوحو  -8
التنمية ووكاالت يف   شركاءنيارجياخلصلحة املاستهدف مسح أصحاب و ). جميًبا 77(صلية األشعوب ال، و )جميًبا 66(

 اإلجنازتصوراهتم عن مسامهات املنظمة الرئيسية يف العمل املناخي ومناذج  خمتلفة الستكشافومنظمات من قطاعات 
 . العامليةة األصلية قادة اجملموع لشعوبمسح اوأُطلع على . الرئيسية والتحد�ت والثغرات كثر فعاليةاأل

ت القيود املفروضة وقد حدّ . أجريت املقابالت واملشاورات مع أصحاب املصلحة عن بعد ،19-جائحة كوفيدبسبب و  -9
 ابلنتائج املنشودة وربطتكافة املعلومات  جرى توسيم و . ميدانيةفريق على القيام بز�رات ال على السفر والتنقل من قدرة

 .، حسب االقتضاءقورنت، مث يموأسئلة التقي

 النتائج الرئيسية -2
 العمل املناخي املتفق عليها عاملًيا؟يف مقاصد الة وفعّ مالئمة هل تقدم املنظمة مسامهة  -1السؤال 
 قاصد العمل املناخي املتفق عليهامب املرتبطةإدارهتا أو /واحلد من خماطر الكوارث جهود سامهت املنظمة يف . 1 النتيجة

. للحد من خماطر الكوارث ِسندايواتفاق ابريس وإطار  13التنمية املستدامة ، مبا يتماشى مع هدف يد من البلدانالعديف 
االتساق والتعزيز ولتعزيز . لحد من خماطر الكوارثلرمجت إىل خطط وطنية صياغة سياسات وطنية وإقليمية تُ  توقد دعم

مستنري أهداف التنمية املستدامة متكامل جتاه تنفيذ �ج الصمود وضمان  املتبادل جلهود األمم املتحدة يف بناء القدرة على
قامت املنظمة بتنسيق مسامهتها وتقدمي تقارير عنها حتت مظلة خطة عمل األمم املتحدة للحد من خماطر ملخاطر، اب

 ).القدرة على مواجهة الكوارث، 1-13املقصد ( الكوارث من أجل ز�دة القدرة على مواجهتها
 الرابط تشكل مًعاإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث و اتفاق ابريس و  13هدف التنمية املستدامة ملنظمة أن ا ترى -10

ا يتيح فرصة للعمل املتكامل مم 8التكّيف مع تغري املناخ، إدارهتا و وأ/وبني التنمية املستدامة واحلد من خماطر الكوارث 
ف مع تغري وأنشطة التكيّ  إدارهتا وأ/وأنشطة احلد من خماطر الكوارث ذ ختطيط وتنفيبني التناسق ز�دة االتساق و لو 

إدارهتا  وأ/واحلد من خماطر الكوارث بشأن ومتشًيا مع اسرتاتيجيتها املتعلقة بتغري املناخ، يرتكز عمل املنظمة  9.املناخ
العمل -اإلنذار املبكر"تعزيز قدرات و  )2(، تعميم احلد من خماطر الكوارث يف ختطيط التنمية الزراعية )1( :على ما يلي

ف التكيّ عمليات تعزيز االتساق بني عمليات احلد من خماطر الكوارث و و  )3( 10ورصد أثر الكوارث يف الزراعة، "املبكر

                                                        
للمحفزات املناخية الفعلية أو املتوقعة وأتثرياهتا أو  استجابةأو االجتماعية أو االقتصادية  اإليكولوجيةعملية تعديل النظم إىل "يشري التكّيف مع تغري املناخ  8

: اآلاثر والتكيف والقابلية للتأثر 2021تقرير تغري املناخ  يف املعنية بتغري املناخ التابع للهيئة احلكومية الدولية حسب تعريف الفريق العامل الثاين" (رهاآاث
)Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability) (2021متاح أيًضا على الرابط( 877 ). الصفحة :

https://archive.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=642.( 
 الزراعة: توجيهات للتحليلالتكيف مع تغري املناخ يف و احلد من خماطر الكوارث  يف حتقيق التقارب بنيحتد�ت احلوكمة  .ج2019منظمة األغذية والزراعة.  9
)Governance challenges for disaster risk reduction and climate change adaptation convergence in agriculture: Guidance for 

sanalysi.متاح أيًضا على الرابط:  ( ). روما/p://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5389enhtt.( 
 .إىل احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية والغاابت "الزراعة"ألغراض هذه الوثيقة تشري  10

https://archive.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=642
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5389en/
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نظمة األولوية للحد من خماطر الكوارث املومع تزايد تواتر وخطورة املخاطر املرتبطة ابملناخ، أعطت . مع تغري املناخ
  1-13املقصدين يساهم عمل املنظمة يف و  11.اهلادف إىل الصمودف مع تغري املناخ مدخًال إىل التكيّ  ذلك ابعتبار

. )3-5-1و 2-5-1و 4-2املقاصد (املتعلقة ابملخاطر التنمية املستدامة األخرى أهداف مقاصد من  اوغريمه 2-13و
مع تغري املناخ يف اتفاقية ابريس، وحتديًدا املادتني  فاحلد من خماطر الكوارث والتكيّ على  أيًضااملنظمة  هم عملاويس

 14.ابء وجيم وهاء وزاي من إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارثويف املقاصد  13، 1-8و 7-112
تعزيز ل "العمل املبكر-اإلنذار املبكر"القدرة على تعميم أنشطة احلد من خماطر الكوارث وتوليد نظمة على املساعدت و  -11

ما إدارهتا يف  وأ/ورصد أداء احلد من خماطر الكوارث الكوارث، ولاحلد من خماطر و ف مع تغري املناخ لتكيّ ابني االتساق 
ؤسسات م 3بلًدا و 43 ، ومبا يفوق اهلدف املوضوع، صاغ2019إىل عام  2018من عام  فرتةاليف و. بلًدا 40عن  ديزي

بلًدا دعًما من املنظمة العتماد  41، يف حني تلقى ارهتاواألزمات وإدللحد من الكوارث ا إقليمية اسرتاتيجيات وخططً 
نظمة أيًضا مساعدة طارئة يف الوقت املناسب املوقدمت . توجيهية وممارسات للتأهب حلاالت الطوارئخطوط معايري و 

 15.من أزمات تبلًدا ومنطقة تضرر  38ومراعية لالعتبارات اجلنسانية يف 
حيمي حياة وسبل  "العمل املبكر-اإلنذار املبكر"لـ كيف أن دعم املنظمة   16قابلة هلااألثر املتبني هذه األرقام ودراسات و  -12

إطار ِسنداي للحد  مؤشرات من 2-جيمؤشر امل كّلفة برصدنظمة هي الوكالة الرائدة املوامل. ضعًفا األشدّ عيش الفئات 
إىل اجلودة العالية ومما يشري  218.-5-1يف رصد مؤشر هدف التنمية املستدامة  والوكالة املسامهة 17 من خماطر الكوارث

الكوارث بسبب  لزراعةيت تلحق اباخلسائر واألضرار اللرصد بلًدا منهجية املنظمة  42ألدوات وخدمات املنظمة، استخدم 
مع بر�مج األمم ابلتشارك  ،نظمةترأس املو . رات إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارثمن مؤش 2–جيمؤشر امليف إطار 

                                                        
  العيش كسبسبل   صمود ز�دةمن أجل العمل االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة . د2019منظمة األغذية والزراعة . 11
)Strategic Work of FAO to Increase the Resilience of Livelihoods :روما. (متاح أيًضا على الرابط .(i6463e.pdf-http://www.fao.org/3/a(  

د من قابلية التأثر بتغريُّ املناخ، بغية املسامهة يف التنمية املستدامة وكفالة استجابة مالئمة بشأن القدرة على التكيُّف وتوطيد القدرة على التحمل واحل تعزيز 12
 .التكيُّف

وتقليلها والتصدي هلا، مبا يف ذلك الظواهر اجلوية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث، ودور  ابآلاثر الضارة لتغري املناخاخلسائر واألضرار املرتبطة  جتنب 13
 .ضراراألسائر و اخلنمية املستدامة يف احلد من خماطر حدوث الت
خفض اخلسائر االقتصادية النامجة مباشرة عن الكوارث ) يمج(احلد بدرجة كبرية من عدد األشخاص املتضررين على الصعيد العاملي؛ اهلدف ): ءاب(هلدف ا14 

توفر نظم اإلنذار ) ايز ( لديها اسرتاتيجيات وطنية وحملية للحد من خماطر الكوارث؛ اهلدف عدد البلدان اليت) ـاءه(قياًسا على الناتج احمللي اإلمجايل؛ اهلدف 
 املبكر ابألخطار املتعددة ومن املعلومات والتقييمات.

 :متاح أيًضا على الرابط( .، روماC 2021/8الوثيقة  .2019-2018تقرير تنفيذ الربامج . أ2020 منظمة األغذية والزراعة 15
w.fao.org/3/nc390ar/nc390ar.pdfhttp://ww(  

  2020والفلبني يف عام  2019، وكولومبيا يف عام 2018العمل املبكر يف القرن األفريقي يف عام  -ثر نظام اإلنذار املبكر ألأجرت املنظمة دراسات  16
: متاح أيًضا على الرابط( .جنيف، سويسرا. 2030-2015 إطار ِسنداي للحّد من خماطر الكوارث للفرتة. الكوارث خماطر مكتب األمم املتحدة للحد من 17

https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf(  
 .احمللي اإلمجايل العاملي قياًسا على الناتجالكوارث  اخلسائر الزراعية النامجة مباشرة عن 18

http://www.fao.org/3/a-i6463e.pdf
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بادرة يف تسعة بلدان هذه امليف عمليات  توقد سامه 19.حلد من خماطر الكوارثامبادرة تعزيز قدرات  ،دة اإلمنائياملتح
 .توحيد البيا�ت على الصعيد العاملي ألغراض الرصد وحتليل االجتاهاتكما يف ،  مناطقو 

ووضع وطنية على تصميم وتنفيذ اإلجراءات لتعزيز القدرة العّلم نظمة أدوات وقواعد بيا�ت ومواد تاملرت وفّ . 2النتيجة 
على أرقى مستوى وتشمل املنتجات املعرفية للمنظمة تقييمات . املناخحول مبا يتماشى مع االتفاقات العاملية التقارير عنها 

طاق التفاوض يف ن اتاملعرفية يف عملياملنظمة خدمت منتجات وقد استُ . املتعلقة هباف والتخفيف واإلحصاءات التكيّ عن 
 بلدان ويف .حوار السياساتيف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ و و  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ةً شجعملزراعة واألغذية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ل طار السياسايتاإلرت منتجات املنظمة على ، أثّ عدة
 ).االسرتاتيجياتو اخلطط، و ، فالقدرة على التكيّ و ، 1-2-13 املقصد( فيه ستدامةاالعلى إدراج معايري 

وضع و ي املناخالعمل وتنفيذ ورصد  طالبلدان على ختطي تدعم قدرةنظمة سلسلة من املنتجات املعيارية اليت املوضعت  -13
القائمة �ج احللول  اتبع، 2015ومنذ عام . ف معهختفيف آاثر تغري املناخ والتكيّ كًال من ، مستهدفة  تقارير عنه

تعتمدها و  ابعرتاف دويلنظمة املطورهتا األدوات اليت حتظى و . هايف قطاعات املنظمة مجيع 20إزاء تغري املناخ بيعةالط على
التابع للبنك الدويل، الغاابت من كربون المبا يف ذلك مرفق الشراكة للحد من انبعااثت  ،منظمات متنوعة

 .الصندوق األخضر للمناخو  ،م املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخواتفاقية األم ،الكربون احليوي وصندوق
نظام تيسري الوصول إىل بيا�ت رصد األرض و ، راملفتوحة املصدو اجملانية  Open Forisجمموعة أدوات برجميات  ومتثل -14

هدف يف  ةهم مباشر اات رئيسية تسإجناز  ،Collect Earthو Collectوأداات  ومعاجلتها وحتليلها ألغراض رصد األراضي،
نظام تيسري الوصول إىل بيا�ت رصد األرض ومعاجلتها وحتليلها ألغراض  ويشمل. اتفاق ابريسيف و  13التنمية املستدامة 

لبيا�ت الساتلية السحايب ل ستخداماالسهولة يتمتعون ب بلًدا 160يف  نيمستخدم مسجل 300 4رصد األراضي أكثر من 
إزالة  خلفض االنبعااثت النامجة عن املعززةإىل املبادرة  اتتقدميالمن  ائةامليف  70يستخدم و . الفائقة ةاحلوسبات وقدر 

تستخدم كما .  Open Forisالغاابت وتدهورها يف البلدان النامية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ أدوات أو منصات 
 .Collect Earthو Collectأداات  ى نطاق واسععل أيًضا

                                                        
البلدان  عن طريق تزويدمنظمة تعمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة  20ارث شراكة عاملية تتألف من مبادرة تعزيز القدرات للحد من خماطر الكو  19

 .ملساعدهتا على احلد من املخاطر املرتبطة ابملناخ والكوارث القدراتخبدمات تنمية 
 ،غري املناخ وال يف اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجلغري موجود يف اسرتاتيجية املنظمة بشأن ت" الطبيعة املستمدة مناحللول "رغم أن مصطلح  20

كيف أن األنشطة املتعلقة ابلتحد�ت املعقدة، مبا يف ذلك التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره، ينبغي  2020تقرير حالة األغذية والزراعة لعام يوضح 
احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية زراعة ا يف أيضً و واألراضي واملياه،  الغاابتُشعب  ا يفا، خصوصً الطبيعة أيضً  مستمدة منأن تُعترب حلوًال 

 .األحياء املائية
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فعالية الُنظمي لقاعدة أدلة ومتكني التعلم  معرفية لبناء منتجات" الوطنيةإدماج الزراعة يف خطط التكّيف "أنتج بر�مج و  -15
نظمة توجيهات املد األمساك وتربية األحياء املائية، أصدرت يويف جمال مصا. املناخيةف وحتديث املعلومات خيارات التكيّ 

 21.لتغري املناخ املسببة يةالرئيس العواملتتناول معيارية 

يف خطط دمج إجراءاته يف الزراعة و  ياملناخعلى تطوير العمل البلدان تدعم املنظمة على املستوى الوطين . 3النتيجة 
ويشمل ذلك جتريب وحتليل اخليارات التقنية للزراعة املستدامة وإدارة . من خالل �ج يقوم على املشاريع قطاعية

دمج أثر حملي كبري، ولكن مل تهادفة هلا د األمساك من خالل مشاريع واستثمارات يلغاابت ومصاالطبيعية وااملساحات 
 ). االسرتاتيجياتو اخلطط، و ف، القدرة على التكيّ و ، 1-2-13املقصد (يف معظم احلاالت بعد على الصعيد الوطين هذه 

-2015كانون الثاين /يناير( مشروًعا 419 هذا التقييم، تدير املنظمة ما جمموعهأجري ألغراض حافظة للحتليل حسب  -16
وأكثر من نصف . تغري املناختتضمن فوائدها التصدي لتغري املناخ أو إىل  حصرًاموجهة ) 2020كانون الثاين /يناير
ونظرًا الهتمام اجلهات املاحنة والوطنية، . مرفق البيئة العاملية أو الصندوق األخضر للمناخممول من املشاريع  هذه
 . دعم أصحاب املصلحة احملليني من خالل الرتويج ألفضل املمارساتيتركيز ميداين قوي، املشاريع  ههذ لدى

خدمات  ةً وفر م، االزراعة الذكية مناخيً شجيع منتجي احملاصيل على عززت املنظمة القدرة على الصمود من خالل مشاريع لتو  -17
ة قطاع الثروة احليوانية على الصمود من خالل عززت قدر كما .  الوصول إىل األسواق ةً يسر مو  يةمعلومات مناخ

 ،نفذت إدارة مستدامة ورصًدا للغاابتكذلك   22.خرىأ ، من بني إجراءات"ةاحملاسبة البيئية للثروة احليوانية العاملي منوذج"
 تعتمد اليت د األمساك واجملتمعاتيمصا هشاشةومشاريع للحد من  ،فلتكيّ لوممارسات  ،لحفاظ على الرتبة واملياهلوتقنيات 

 .خماطر الكوارثخفض و  تربية األحياء املائيةعلى 
 بينماو . لدعم وضع السياسات والعمل املعياري يةاملشاريع امليدانية يف العناصر الوطنية والسياساتتصّب ينبغي أن و  -18

ددة وطنًيا وخطط عرفية يف السياسات الزراعية الوطنية ويف املسامهات احملاملنتجات املدروس و البعض املبادرات  أدرجت
ف الوطنية، خلصت التقييمات السابقة ودراسات احلالة اليت أجريت يف هذا التقييم إىل أن العديد من املشاريع التكيّ 

وعدم تطبيقها على الصعيد الوطين  عدم األخذ هباأي (تفتقر إىل االستدامة السياسية " الةفعّ "أ�ا على فت نّ اليت صُ 
التمكينية املواتية البيئة عزز  �ًجا يف العادةفقد اختذت استثناًء، البيئة العاملية  مرفقاريع شم توكان). على نطاق واسع

، وإن كان من السابق ألوانه تقييم كبرية  يها واالرتقاء هبا على املستوى الوطينأن إمكا�ت اإلقبال علكما   ،للسياسات
  .النتائج

                                                        
21 Impacts of climate change Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. -Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge

on fisheries and aquaculture: synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options. FAO Fisheries and Aquaculture 
Technical Paper No. 627. Rome, FAO. 628 pp 

  مخسة إجراءات عملية حنو ثروة حيوانية منخفضة الكربون .و2019.منظمة األغذية والزراعة 22
)Five practical actions towards low-carbon livestock. Rome(. .روما )متاح أيًضا على الرابط :

http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf.(  

http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf


12 PC 130/12 

 

 

بادرة املعززة خلفض امل /يف البلدان النامية ااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورهافض االنبعخلبر�مج األمم املتحدة  .4النتيجة 
وهتدف . 13هدف التنمية املستدامة  حتقيق املنظمة يف مثال �جح على مسامهة االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها

نظمة؛ املدام منهجيات القياس واإلبالغ والتحقق اليت تقودها ظمة إىل خفض االنبعااثت العاملية من خالل متكني استخاملن برامج
تنفيذ إجراءات خلفض و ربط الطموحات العاملية اباللتزامات الوطنية؛ و طاق على أساس النتائج؛ ة النمدفوعات واسع تعبئةو 

يف املنتجات احلرجية املعيارية  تغري املناخمسائل  الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضي؛ وتعميممن االنبعااثت 
 ). 2-2-13و 1-2-13 املقصدان(

وبر�مج  فض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورهاخلمع شركائها يف بر�مج األمم املتحدة  املنظمة،دعمت  -19
املتعلقة  ط عملها الوطنيةبلًدا يف النهوض ابسرتاتيجياهتا وخط 34، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة األمم املتحدة اإلمنائي

بلًدا  80أكثر من  تلقى يتخطى املبادرة، يف ماو  خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها، ابملبادرة املعززة
 تركز العمل على الرصد واإلبالغو . لمبادرة املعززةوالتنفيذ ل ستعداداالنظمة يف مراحل املأحناء اجلنوب العاملي دعًما من  يف

 يف صياغة االسرتاتيجية أيًضا وساهمومستو�ت االنبعااثت املرجعية للغاابت، والنظم الوطنية إلدارة الغاابت، والتحقق، 
 . األراضي يازةيتعلق حب يف ماالغاابت، ال سيما  حوكمةحتسني يف و  للمبادرة املعززة،وطنية الستثمار االعمل وخطة الوخطة 

رصد الغاابت جمال أمهية الدعم الذي تقدمه املنظمة يف الضوء على مقابالت  عدد من الذين أجريت معهمسّلط و  -20
أن برامج املنظمة املتعلقة ) ائةيف امل 45(اخلارجي  سحويعتقد ما يقرب من نصف اجمليبني على امل. املستوى الُقطري على

 .ناخيالعمل املجمال حتتل مرتبة بني أهم املبادرات يف من الغاابت الكربون نبعااثت اب

عن طريق منع إزالة الغاابت وتدهورها وتعزيز  االحتباس احلراريلى خفض انبعااثت غازات عنظمة املساعدت . 5النتيجة 
إزالة  عدا املبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن يف ماغري أنه . هج املنخفضة االنبعااثت يف الزراعة والثروة احليوانيةالنُ 

 االحتباس احلراريانبعااثت غازات  جنح رصدوقد . أدلة على اآلاثر يف كثري من األحيان ال توجد، هاالغاابت وتدهور 
االنبعااثت واإلبالغ عنها،  اتضيفلرصد ختو  .وجيري تطويره يف القطاع الزراعيالغاابت عنه يف قطاع  واإلبالغ اوخمزو�
 يثان وأكسيد النيرتوز واثين أكسيد الكربون ز على امللسلة من املنهجيات واألدوات اليت تركّ سنظمة امل وضعت

 ).املتعلق ابالنبعااثت 2-2-13 املقصد(

وكان دور . إزالة الغاابت وتدهورهابتفادي االنبعااثت من خالل عملها املتعلق خفض يف هاًما إسهاًما نظمة تسهم امل -21
ويدعم بر�مج . يف رصد الكربونا خصوصً  فعاًال املبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت املنظمة يف 

لرصد  ةفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها القياس واإلبالغ والتحقق وإنشاء نظم وطنيخلاألمم املتحدة 
نبعااثت االختفيضات قياس ، سعًيا إىل بلًدا 64وبناء القدرات يف  الغاابت وحتديد املستوى املرجعي لالنبعااثت للغاابت

 .مباشرة نظمةاملمن هذا الدعم من  ائةيف امل 70و�يت حوايل  ،واإلبالغ عنها إزالة الغاابتالنامجة عن تفادي 
ويستهدف . فض االنبعااثت ورصدها يف قطاعي الزراعة والثروة احليوانيةاملتعلق خبنظمة يف العمل الناشئ املوتشارك  -22

لزراعة الذكية مناخًيا ابلرتويج لاخ يف الزراعة خفض االنبعااثت يف الزراعة مشروع التخفيف من وطأة أتثريات تغري املن
بلًدا يف آسيا  21وبناء القدرات يف  عنها من الزراعة واإلبالغ االحتباس احلراريوتطوير أدوات لقياس انبعااثت غازات 

املنظمة  املوضوعية يفبيا�ت اإلحصائية الدة قاعلاإلحصائية  البيا�توفّر للبلدان النامية وي، وأفريقيا وأمريكا الالتينية
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مشروع التخفيف من وطأة سح إىل على امل وناخلارجي وأشار اجمليبون 23 .ا�ت وتطويرهاهذه البي ويساعد على تفسري
 .إىل تغيري حتويليتفضي مبادرة ابعتباره  أتثريات تغري املناخ يف الزراعة

ف مفهوم جيمع بني اإلنتاجية املستدامة والتكيّ  يوه الزراعة الذكية مناخًيا، عززتكانت املنظمة من أوىل الوكاالت اليت و  -23
 كواحدة منالزراعة الذكية مناخًيا  إىل  املسحمن اجمليبني على  ائةيف امل 60 وأشارمع تغري املناخ وخفض االنبعااثت، 

املنظمة أداة منوذج احملاسبة البيئية للثروة وقد طورت . العمل املناخيجمال اخلمس األوىل يف اليت يعتربون أ�ا  بادراتامل
 الثروة احليوانيةاحليوانية العاملية لضمان التحليل الشامل واملتناسق النبعااثت غازات االحتباس احلراري من نظم إنتاج 

األولو�ت يف قطاع الثروة ووضع  داة يف وضع سيناريو خط األساس لتحديدهذه األ وُتستخدم 24.هاإمدادسل سالو 
، مل يُعترب األحياء املائيةد األمساك وتربية يويف جمال مصا. "إجراءات التخفيف املناسبة على املستوى الوطين" حليوانية يفا

حلد من استخدام الوقود وانبعااثت غازات ا أخذت ابالعتبار خياراتومع ذلك،  التخفيف من آاثر تغري املناخ أولوية؛
استخدام الوقود وانبعااثت غازات  خفضالعمل االستكشايف، مبا يف ذلك فرص ببعض جرى القيام االحتباس احلراري و 
 .الطبيعية د األمساكيمصا يف االحتباس احلراري

مليون طن  532 إىل إزالة 2019 آذار/مارسحىت أدت مرفق البيئة العاملية و  املنظمةاملشرتكة  شاريعاملأن إىل  التقديراتتشري و  -24
االنبعااثت ليست معروفة جيًدا، على غري أن آاثر مشاريع املنظمة  25.لغالف اجلويمن ا من مكافئ اثين أكسيد الكربون

خمزون أهداف معظم املشاريع امليدانية للمنظمة ال حتدد أهداًفا واضحة للتخفيف الكمي أو خفض االنبعااثت أو تعزيز  ألن
 .التخفيفإىل ما تكون املشاريع موجهة غ عنها، حىت عندبلّ آاثر الكربون وال تُ بشكل منهجي ترصد  وال الكربون

 الكوارثخماطر ف واحلد من نشطة التخفيف والتكيّ ألالعام  يملناخا التمويل تعبئة علىنظمة بنجاح املساعدت . 6النتيجة 
لمناخ صندوق األخضر لال لكن ،من مصادر ثنائيةيف البداية التمويل العام لتغري املناخ جانب كبري من ونبع  .املنّفذة وطنيًا

 ).يتمويل املناخلاب املتعلقألف -13 املقصد( هيمنا يف السنوات األخريةومرفق البيئة العاملية 
ذلك عن طريق نظمة يف املوقد سامهت . 13املستدامة  هدف التنميةمن مقاصد  مقصد رئيسي يالتمويل املناخ تعبئة -25

، بلغ 2019-2018 تغري املناخ املنظمة بشأن رتاتيجيةاس ووفًقا إلطار نتائج خطة عمل. فلتخفيف والتكيّ لمشاريع تطوير 
مليار  1.2ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره يف األغذية والزراعة لتكيّ لبدعم من املنظمة ُحشد إمجايل التمويل الذي 

 .ري املناختصنيف املشاريع على أساس عالقتها بتغيف لصعوبة ل ، نظرًاغري كامل هذا الرقم وقد يكون. دوالر أمريكي

                                                        
 . دليل ملعاجلة متطلبات البيا�ت للبلدان النامية: الزراعة عيف قطا تقدير انبعااثت غازات االحتباس احلراري  .2014.منظمة األغذية والزراعة 23
)Estimating Greenhouse Gas Emissions in Agriculture: A Manual to Address Data Requirements for Developing Countries .(

 ).0373071b6020a176718f15891d3387559.pdf-http://www.fao.org/climatechange/41521روما. (متاح أيًضا على الرابط: 
carbon -Five practical actions towards low( مخسة إجراءات عملية حنو ثروة حيوانية منخفضة الكربون .و2019.منظمة األغذية والزراعة 24

.cklivesto(. .روما )متاح أيًضا على الرابط :http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf( 
. روما ].النسخة اإللكرتونّية[ لبيئةشراكة من أجل الزراعة املستدامة وا منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية:منظمة األغذية والزراعة. بدون اتريخ.  25

http://www.fao.org/gef/ar 

http://www.fao.org/climatechange/41521-0373071b6020a176718f15891d3387559.pdf
http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf
http://www.fao.org/gef/ar/
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وأصبحت منظمة األغذية . ومرفق البيئة العاملية األخضر للمناخصندوق الأتيت األموال أساًسا من الوكاالت اإلمنائية و و -26
 ،أصبح مرفق البيئة العاملية شريًكا هاًما، 2010عام  ذومن ،معتمدة كوكالة تنفيذ ملرفق البيئة العاملية 2006والزراعة يف عام 

تغري تتعلق بز على تغري املناخ ولكن كانت هلا فوائد ع تدهور األراضي والتنوع البيولوجي اليت مل تكن تركّ ال سيما يف مشاري
ختفيف آاثر تغري املناخ من خالل متطلبات مع البيئة العاملية روابط أكرب  ملوارد مرفقالتجديد السابع  لرب�مجو  26.املناخ

 .اإلبالغ عن االنبعااثت لكل مشروع
مليار دوالر أمريكي، منها ما يقدر بنحو  1.09مرفق البيئة العاملية -نظمةحافظة امل، بلغ إمجايل 2020متوز /يف يوليوو  -27

تمويل اجملاالت املتعددة التفصيلي لتصنيف لدى الو ). ائةيف امل 21(ف ، ومعظمها يتعلق ابلتكيّ تغري املناخاملائة ليف  29
موارد من مرفق البيئة العاملية تها للنظمة كفاءة تعبئاملنت وقد حسّ . ائةمليف ا 30الرتكيز، تزداد حصة تغري املناخ إىل 

من مجيع املنح املقدمة من بر�مج التجديد السابع  ائةيف امل 15.7تستحوذ على  املنظمةفأصبحت  .جتديدآخر  منذ
 نظمة مؤخرًاقُبلت املكما .  دويلاثلث أكرب وكالة له بعد بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الغدت ملرفق، و ملوارد ا

 27.)2020(ف كوكالة معتمدة لصندوق التكيّ 
الثاين  تشرين/يف نوفمربو . يتمويل املناخاملنظمة للعلى رأس أولو�ت األخضر للمناخ صندوق ال، أصبح 2018منذ عام و  -28

 ل مشرتك قيمتهوبتمويمليون دوالر  437.1ته قيمالصندوق مشروع بتمويل من  13على كان قد ُووفق ،  2020
ما يقارب حافظة مشاريع الصندوق األخضر للمناخ املعتمدة ويف ذلك التاريخ، بلغت  28.مليون دوالر 326.8

اد لدورة التمويل القادمة يف طور اإلعدشاريع ململيون دوالر أمريكي، مع أكثر من مليار دوالر أمريكي  800
فرصة منظمة وتتوفر لل). مليون دوالر 122املشاريع، بقيمة يف ثالثة من تلك الرئيسية وكالة النظمة امل ستكون(

 ووضع الزراعة واحتياجاهتا املتعلقة بتغري املناخالصندوق األخضر للمناخ اسرتاتيجيات مرفق البيئة العاملية و  على للتأثري
 .يف موقع أفضل

التنمية املستدامة ذات الصلة أهداف و  13التنمية املستدامة  هدف يفنظمة مسامهات مفيدة املقدمت  .7 النتيجة
 اجملتمعية اجملموعات وتفاوت إدراج. عليها عاملًيا بشأن تعميم قضا� املساواة بني اجلنسني املتفقوأهداف العمل املناخي 

األصلية والرعاة واملهاجرين  مع الشعوبوأهداف أخرى من خالل عملها  13قد سامهت يف حتقيق اهلدف ف .خرىاأل
 دليلبينما ال يتوفر ، أخرى فئات جمتمعيةها مع مع عملداخل تإىل العادة يف العملها مع الفقراء املدقعني مييل و . والشباب

والتحد�ت  الدول اجلزرية الصغرية النامية علىبشكل خاص املنظمة  وتركز. اإلعاقةذوي األشخاص مع  هاعلى عمل حمدد
 ).ابء-13املقصد (احملددة اليت تواجهها يف دعم العمل املناخي 

                                                        
 .املنتجة الطبيعيةالبيئات تعميم التنوع البيولوجي يف : العامليةرفق البيئة مل 2اجملال احملوري  26
 )Food and Agriculture Organization of the United Nations( ةلألمم املتحدمنظمة األغذية والزراعة . 2020 .صندوق التكّيف 27
 fao-nations-united-the-of-organization-agriculture-and-fund.org/ie/food-www.adaptation/ :يف] اإللكرتونّية النسخة[

 . يف:]النسخة اإللكرتونّية[ )Accredited Entities( الكيا�ت املعتمدة . بدون اتريخ.الصندوق األخضر للمناخ 28
https://www.greenclimate.fund/ae/fao#projects 

 

http://www.adaptation-fund.org/ie/food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-fao/
https://www.greenclimate.fund/ae/fao#projects
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اعتماد  سامهت املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من خالل دعم -29
إيصال  على توقد ساعد 201929.عام يف وخطة العمل اجلنسانية املساواة بني اجلنسني بر�مج عمل ليما املعزز بشأن 
طريق تدريب  ين إىل املستوى العاملي يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عنصوت املرأة من املستوى الوط

 .ولكن ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله 30عمل وطنية تراعي املنظور اجلنساين، وبتطوير خططاملفاوضني الزراعيني 
يف املنظمة أن دعم املنظمة موجه مكتب التقييم اليت وضعها ناخ بتغري امل ةالتقييم املتعلقمن تقارير  تقريرًا 64بّني استعراض و  -30

بعض عدا  يف ماو . ائةيف امل 40ن و والسكان األصلي ، ويشكل الشبابائةيف امل 50بنسبة  املعرضة للمخاطرللفئات 
احملبّذة ل التنمية مثإدارهتا، ال تظهر فعًال مفاهيم من  وأ/و العمل على احلد من خماطر الكوارث مثًال يفاالستثناءات، 

فقط  ائةيف امل 6رأى قد و . احلقوق/االجتماعي واحلماية االجتماعية والنهج القائم على حقوق اإلنسان دماجواإل للفقراء
ورغم . فئات جمتمعية خمتلفة وتلبية احتياجاهتا إدماجيف قدرهتا على " قوية جدا"الداخلي أن املنظمة  املسحمن اجمليبني على 

من أضعف يُعترب هذا اجملال واحًدا  ،املعرضة للمخاطرة املختلف الفئات اجملتمعية إدماجليت طرأت مؤخرًا على ا التحسينات
 .املنظمةمن جماالت  ةثالث

 وأ/ويف عملها املتعلق ابحلد من خماطر الكوارث لمخاطر ل التعرضاملكاتب دون اإلقليمية إبدماج تقييمات معظم قام و  -31
وترتبط احلماية . جزءًا من تدخالهتا تعرًضا للمخاطردماج اجلنساين واالجتماعي للفئات األكثر إدارهتا، حبيث يكون اإل

بعد ومل تعمم . ف مع تغّري املناخلتكيّ لواسرتاتيجيتيها إدارهتا  وأ/خماطر الكوارث و االجتماعية ابسرتاتيجيتيها للحد من
جزًءا ال يتجزأ من  أيًضا املعرضة للمخاطر جملتمعات احملليةكما كانت تقييمات ا.  ع نطاقهاوسّ يو  31واعدةالهذه النتائج 

 .تغري املناخ يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةنظمة بشأن عمل امل

                                                        
 يف ما منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخالتقرير املقدم من  .ب2020ألغذية والزراعة. منظمة ا 29

اإلجراءات اليت و وطنية، ال يةاملناخ واإلجراءاتسرتاتيجيات االطط و اخلسياسات و اليف  املنظور اجلنساينلدروس املستفادة بني األطراف اليت أدجمت يتصل اب
 Submission by the Food and Agriculture Organization of the. التحديثات ذات الصلةتتخذها األطراف لتعميم املنظور اجلنساين يف 

United Nations (FAO) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in relation to 
lessons learned among parties that have integrated gender into national climate policies, plans, strategies and action, 

and on the actions that parties are taking to mainstream gender in any updates thereto (table 4, D6, Annex to 
)CP.25/3 .) .الرابط متاح أيًضا علىروما: ---https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202003311245

Gender_3CP.25.pdf-Submission-FAO.( 
 

 من أجل  مراعية للمنظور اجلنساينجمموعة أدوات لعملية . 2019 واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. ية خلطط التكيف الوطنيةبكة العاملالش 30
). Toolkit for a gender-responsive process to formulate and implement National Adaptation Plans( وتنفيذها خطط التكيف الوطنية

-http://napglobalnetwork.org/resource/toolkit-for-gender-responsive(متاح أيًضا على الرابط: ، كندا. وينيبيغاملعهد الدويل للتنمية املستدامة. 

national-adaptation-plans.( 
Impact of Early  Horn of Africa( بل عيش الرعاة استباًقا للجفافالعمل املبكر. محاية س -القرن اإلفريقي: أثر اإلنذار املبكر. 2018منظمة األغذية والزراعة.  31

Warning, Early Action. Protecting pastoralist livelihoods ahead of drought.(  :متاح أيًضا على الرابط) .روما
http://www.fao.org/3/ca0227en/CA0227EN.pdf.( 

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202003311245---FAO-Submission-Gender_3CP.25.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202003311245---FAO-Submission-Gender_3CP.25.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202003311245---FAO-Submission-Gender_3CP.25.pdf
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األمم املتحدة ئها من مبادرة شركامع بدأت ، غري أ�ا على ذوي اإلعاقةيف تدخالهتا املتعلقة بتغري املناخ مل تركز املنظمة و  -32
ف هبدف تعميم مراعاة يقدم إىل صندوق التكيّ لإقليمي آلسيا،  مشروع وضعلصمود يف وجه تغري املناخ يف لقدرة على ال

 .اإلعاقة يف العمل املناخي

خطة  علىجلنة الزراعة صادقت ، 2020تشرين األول /يف أكتوبرو . نظمة أولوية أكرب للشباب على الصعيد العاملياملتعطي و  -33
أهداف التنمية املستدامة و  13تتيح للمنظمة فرًصا للمسامهة يف هدف التنمية املستدامة  يف الريف، اليت للشبابالعمل 

 هموتشجيع توعية الشبابالرامي إىل ألمم املتحدة او  بني الشبابأيًضا جزء من التحالف العاملي واملنظمة . ذات الصلة
 .تغري املناخيف مواجهة على املسامهة يف األمن الغذائي و 

 ائةامل يف 7على الدول اجلزرية الصغرية النامية، اليت تشكل حنو  أساًسااملنظمة  خاطر حمددة، تركزمل املعرضةدان البلمن بني و  -34
دعم عدد من الدول اجلزرية تقوم بوهي . مرفق البيئة العامليةو  نظمةاملبني  حافظة املشاريع املتعلقة بتغري املناخ املشرتكةمن 

واإلبالغ عن  "العمل املبكر-اإلنذار املبكر"طر الزراعية يف اخلطط الوطنية وإنشاء نظم خااملإدماج  الصغرية النامية يف
موظفو املنظمة الذين يعملون يف الدول اجلزرية الصغرية سلط وقد  .اء الكوارثاألضرار واخلسائر اليت تلحق ابلزراعة جرّ 

ا املنظمة يف هذه البلدان بسبب املكاتب الصغرية الصعوابت احملددة اليت تواجههعلى أجريت معهم مقابالت ممن النامية 
 .يف الوكاالت احلكومية الُقطرية التقنينيوقلة عدد املوظفني البعيدة واملسافات 

، وأحياً� فوائد ملموسة األخرىأهداف التنمية املستدامة املوّجهة إىل بادرات املنظمة كبري من م  حيقق جزء. 8النتيجة 
 ااسرتاتيجيً و صراحة بعد م عمّ يُ  تغري املناخ ملغري أن . آاثرهف مع تغري املناخ والتخفيف من التكيّ  فوائد مشرتكة معو كبرية، 

 .بتغري املناخ غري مبلغ عنهاتتعلق رئيسية كثرية زال إجنازات  ت وال
رتكيز الأن  ، رغم13مقاصد هدف التنمية املستدامة يف مؤشرات مسامهة غري مباشرة نظمة املمن مبادرات  جزء كبريساهم ي -35

من مبادرات فقط  ائةيف امل 2 غري 13على اهلدف وال يركز بشكل رئيسي  .آخر على هدف ينصبّ ات ادر هلذه املبالرئيسي 
الزراعة، يركز العمل يف ، فمثًال  32 .من خالل هدف آخر 13يف اهلدف  ائةيف امل 33يساهم ما يقرب من  املنظمة، بينما

لكن له  ،)14اهلدف (والتنوع البيولوجي ) 2اهلدف (ولوجيا الزراعية على األمن الغذائي واإليك احلراجة الزراعية يف جمال
املناخ تغري النبااتت اليت تعترب  لوقايةاالتفاقية الدولية أمانة املنظمة ستضيف وت 1333.اهلدف أيًضا فوائد مشرتكة ملقاصد 

 . جامعةمسألة 
لمبادرات األخرى ل، فإن الفوائد املشرتكة نظمةغري املناخ يف مشاريع املتوجيهية لتعميم مراعاة تخطوط نظرًا لعدم وجود و  -36

ر ، ركزت مبادرة العمل ملكافحة التصحّ مثًال ف. غ عنهاعموًما غري خمطط هلا وغري مبلّ تظل  ناختغري املبيتعلق  يف ما
مقاصد تناول صراحة تال  ات، لكنهلالنبعااثحمتمل  ُخمفِّض، وهو )ز�دة الغطاء النبايت( 15 هدف التنمية املستدامة على

 .همؤشراتوال  13 اهلدف

                                                        
 .15و 14و 12و 7و 6و 3و 2و 1التنمية املستدامة  أهداف تتمثل أساًسا يف 32
ملخص  -إمكا�ت مسامهة الزراعة اإليكولوجية يف بناء سبل املعيشة املستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود. ج2020منظمة األغذية والزراعة  33
)The potential of agroecology to build climate-resilient livelihoods and food systems – summary() .متاح أيًضا على الرابط :
/http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0486EN.( 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0486EN/
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بينما و . األهداف األخرى يف حافظة برامج ومشاريع املنظمةو بني العمل املناخي  أوجه التآزرهناك العديد من . 9النتيجة 
ود يف احلافظات بني ليس هناك غري اتساق حمد ،من النواحي املفاهيمية والتشغيليةروابط قوية وحامسة بني القطاعات هناك 

وقد أدى �ج املنظمة الذي يركز على . مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة والشعب األخرى/شعبة املناخ والبيئة
 نُظميةيعوق اجلهود الرامية إىل إجياد حلول الزراعة وهو يف ي املناخالعمل القطاعات إىل تفويت فرص تعزيز إدراج  كل من

 .تغري املناخيف ية لالجتاهات السلبية لألسباب اجلذر 
مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة /شعبة املناخ والبيئةبينما لدى و  .املنظمةيف أحناء  املناخيةأعمال املنظمة  تتناثر -37

فق البيئة هذه الشعبة وحدات التنسيق بني املنظمة ومر ستضيف بينما تتغري املناخ و حول والشعب األخرى مبادرات هامة 
نـُّفذت أعمال كثري على مستوى املكاتب امليدانية كما من جانب ، العاملية وبني املنظمة والصندوق األخضر للمناخ

مكتب حاالت الطوارئ ذلك يقوم كل من ك.  د األمساك والزراعة ومحاية املستهلكيوإدارات الغاابت ومصاشعبة املياه 
 ال يعينذلك غري أن . أبعمال هامة هلا عالقة بتغري املناخ مركز االستثمارو  ،اإلحصاءاتة وشعب ،والقدرة على الصمود

هذا التقييم من حتديد لغرض  ومل يتمكن حتليل احلافظة الذي أجري. من حيث التنسيق والتكامل معمّ مُ املناخ  تغريأن 
هات توجييبدو،  يف ما ،هناك ليستو . من مشاريع املنظمة ائةيف امل 50مباشر أو غري مباشر بتغري املناخ يف حوايل رابط 
 .عير التقييم آاثر الكربون يف دورة املش متطلباتتغري املناخ أو أي جوانب إدماج حول 

خطوط نظمة يف امللدى مركز االستثمار  ت، أصبح2012نذ عام فم. على مستوى الشعب، هناك اسرتاتيجيات تعميمو  -38
مجيع  اءاتوتدير شعبة اإلحص .اريع يف برامج االستثمار الزراعيإلدماج تغري املناخ يف تصميم املش 34توجيهية شاملة

على حنو أفضل، نّسقة ، املاألحياء املائيةد األمساك وتربية يالغاابت ومصاما خيص اإلحصاءات املتعلقة ابملناخ، ابستثناء 
التنسيق بني املنظمة ومرفق  يتوحدو تعاون مع شعبة األراضي واملياه ابلشعبة الغاابت، تنسق و . وفقا ملا ذكره املوظفون

 فض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابتاملبادرة املعززة خل ،البيئة العاملية وبني املنظمة والصندوق األخضر للمناخ
 املسببة العواملتناول ، رغم احلاجة إىل مرتبطة يف جانب كبري منها ابلغاابت املذكورةاملبادرة زال تمع ذلك، ال . وتدهورها

 . لفوائد املشرتكة احملتملةاو  ،الغاابت إزالة شرتكة بني القطاعات وراءامل
 ا،حمددً وليست بر�ًجما مفهوم  والزراعة الذكية مناخًيا. نظمةاملإبنتاج احملاصيل يف أحناء يتناثر العمل املناخي املتصل و  -39

 ري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة،مكتب تغ/هبا شعبة املناخ والبيئةتقوم  ايً هناك أنشطة زراعة ذكية مناخ الذو 
احلراجة الزراعية و  الزراعة اإليكولوجيةويف . شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت، و اإلنتاج احليواين وصحة احليوان وشعبة

خرى، فضًال عن الفوائد اإليكولوجية واالجتماعية األ آاثره،ف مع تغري املناخ والتخفيف من العديد من عناصر التكيّ 
 املشتت والفوارقالتنفيذ ه جنم عن غري أن .الزراعة الذكية مناخًيا هما يف ذلك مثلمثل ،مناخًياتان ا ذكيوميكن اعتبارمه

 .يف األنشطة الزراعيةي املناخالعمل املفاهيمية ضياع فرص ز�دة إدراج 

                                                        
climate change  ncorporatingI( وثيقة توجيهية :لزراعيإدماج االعتبارات املتعلقة بتغّري املناخ يف االستثمار ا. مركز االستثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة 34

considerations into agricultural investment programs: A guidance document.( روما) .متاح أيًضا على الرابط :
http://www.fao.org/3/i2778e/i2778e.pdf.( 
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ارات التنمية املنخفضة االنبعااثت ومصادرها ومس النبعااثت غازات االحتباس احلراري العوامل املسببةال حتظى و  -40
حنو ُ�ج حتول حنو �ج أكثر تكامًال و وجود  دل علىما يوهناك بعض . ، ويف ذلك ما يثري للدهشةابهتمام ضئيل إال
 األجدّ شاريع املويبدو أن . ويل اهتماًما أكرب لتغري املناخاليت تألراضي لقطاعي االستخدام التعدد األغراض و املستخدام اال
النبعااثت  املشرتكة بني القطاعات املسببة العوامل الرئيسيةى لع 2015مشاريع ما قبل عام مما كانت تفعل  ز أكثرترك

 .الكربون املتصلة ابالستخدام غري املستدام لألراضي

لى املستوى ع مفتتة ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثرهالتكيّ و إدارهتا أو /واحلد من خماطر الكوارث  أعمال. 10النتيجة 
 .واعًدا كان وال يزالبشأن احلوكمة بينهما  التعاون األويل  غري أن .املنظمةيف حافظة ذلك العاملي، وينعكس 

شري يو 35.امجيعً  األقاليمف يف تغري املناخ أولوية من أولو�ت التكيّ ملواجهة إدارهتا  وأ/واحلد من خماطر الكوارث يشّكل  -41
 تعاجل�درًا ما هذه لكن  36،إدارهتا وأ/وإىل احلد من خماطر الكوارث  اهتا احملددة وطنًيامسامهمن البلدان يف  ائةيف امل 84

مع ُشعب  كامًال تنسيًقا   الكوارثحلد من خماطر ابع املتعلق ارياملشعلى عمل يُنّسق الوال . إدارة خماطر الكوارثحوكمة 
للمخاطر وأمهية اتباع �ج  الُنظميةالطبيعة  19-وفيدبينت جائحة كوقد . ئيسيالر  املقرمع األخرى، وال سيما املنظمة 

نظمة فرًصا لالستفادة من اخلربات واملنتجات املعرفية من قطاعات احملاصيل والثروة احليوانية املأضاعت ولقد . متعدد املخاطر
 .يف الصمود الطويل األمد يف مواجهة الكوارثومصايد األمساك والغاابت 

 دور حمدد بوضوح بعدُ ليس هناك تب، ولكن الى مستوى املكممثالن عإدارهتا  وأ/واطر الكوارث احلد من خمو تغري املناخ و  -42
اشرتك املكتبان ، 2019ويف عام  .كتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودمل

التقارب من منظور احلوكمة، وقيود كشاف فرص توجيهية لدعم ممارسي السياسات واملخططني يف استخطوط نشر يف 
 . لزراعةاملتعلقة اباملناخ  ريف مع تغالتكيّ إجراءات إدارهتا و  وأ/وخماطر الكوارث العمل على ابإلضافة إىل دمج 

ف كثر تفصيًال يف التكيّ عقد وألرؤية وإجراءات أاألغذية نقاط دخول خمتلفة نظم على يربط عمل املنظمة . 11 النتيجة
األغذية نظم على نظمة املاإلشارات إىل تغري املناخ يف عمل على الرغم من أن و . تغري املناخ والتخفيف من آاثره مع

  .على املستوى التشغيلي فإ�ا ليست واضحة بعد ا،مفاهيميً ة واضحً 

                                                        
35, Campos Aguirre, L., Bloise, M., Slivinska, V., Buto, O., Salvatore, M., K., Gagliardi, G., Meybeck, A., Federici, S.Crumpler,  

Holmes, I., Wolf, J. & Bernoux, M .2020 . حتليل إقليمي للمسامهات احملددة وطنًيا يف أمريكا الالتينية: الثغرات والفرص يف قطاعي الزراعة واستخدام
 Regional analysis of the nationally determined contributions in Latin America: Gaps and opportunities in the agriculture( األراضي

and land use sectors(. Environment and natural resources management working paper No. 81 . .روما):متاح أيًضا على الرابط 
https://doi.org/10.4060/ca8249en.( . 

 The agriculture sectors in the Intended( ا: حتليلالقطاعات الزراعية يف املسامهات املقررة احملددة وطنيً  .2016 منظمة األغذية والزراعة 36

Nationally Determined Contributions: Analysis(. Resources Management Working Paper No. 62 ..روما ):متاح أيًضا على الرابط 
i5687e.pdf-http://www.fao.org/3/a .( 

https://doi.org/10.4060/ca8249en
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
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 201937.يف عام بتغري املناخ  إال بعد صدور تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنية غذائية متكاملنهج نظم ب املنظمة أتخذمل  -43
النظم الغذائية شعبة تواصل وت 38.أكثر مشولية غذائية�ج نظم  "2019لعام حالة األغذية والزراعة يف العامل "تقرير  يقدمو

ؤمتر قمة األمم ميف التحضري لقمة اخنراطًا كامًال  وهي منخرطةاألخرى الُشعب مع املكاتب و اجلديدة  وسالمة األغذية
 .نظمة يف جمال املناخامل إىل موقعوهذا جمال ينطوي على إمكا�ت كبرية ابلنسبة . 2021بشأن النظم الغذائية لعام  املتحدة
الداخلي وتفكريها، املنظمة اخلوض يف بعض عناصر النظم الغذائية أن هناك حاجة إىل ز�دة إدماج عمل ويبني 
 .النظم الغذائيةعرب  ابلقدر الكايفمعمًما تغري املناخ ليس حقيقة أن  ويؤكد

 يف جهود اإلعالم العاملي اليت تبذهلا بربطهايف جدول أعمال املناخ ة رئيسيجهة فاعلة  املنظمة، أصبحت 2011يف عام و  -44
شري صراحة إىل بُعد تغري املناخ ما زال ال يمعظم املبادرات لكن  39.ةيالزراع النبعااثتالفاقد واملهدر من األغذية اب

الصحة  منظمة/تعريف منظمة األغذية والزراعةويتبع  .الرتكيز على جوانب األمن التغذويومييل إىل ، ذيةخفض هدر األغ يف
تقرير اهليئة احلكومية الغذائي  ابلنمطاملسامهات احملددة وطنيًا املتعلقة الغذائية الصحية املستدامة يف سياق  لألمناطالعاملية 

ئية اغذتأتية من نظم املصحية ال الغذائية األمناطعن  EAT-Lancetوتقرير جلنة  2019الدولية املعنية بتغري املناخ لعام 
ميكن أن يقلل انبعااثت غازات االحتباس من نظم أغذية مستدامة غذائية صحية  أمناطالذي وجد أن اعتماد  40مستدامة،

تغذوي  تثقيفإجراءات إىل مل يؤِد  غري أن ذلك .الصحية واتجن يف الوقت نفسه النوحيسّ األغذية نظم احلراري النامجة عن 
غذائية صحية من خالل نظم أغذية  وأمناطاألراضي عمال ملناخ واستتتعلق اب تيجيةذات طبيعة اسرتالمستهلكني لوتوعية 

 .مستدامة

ماعية وبني االحتياجات االجت ،الطويلة األجلبرامج العمل املناخي بني األولو�ت االقتصادية و  مقايضاتهناك . 12النتيجة 
شرتكة املولو�ت األ، وبني من جهة أخرى والعمل املناخيمن جهة  واحتياجات سبل العيش على مستوى اجملتمعات احمللية

 . املناخيجمال العمل  يف، حىت املختلفة بني القطاعات
 االتقييم عددً ق فري حددوقد . مع أهداف تغري املناخاملنظمة أهداف وأنشطة مبادرات تسق عندما ال تاملقايضات حتمية  -45

). التنمية االقتصادية( 8و 2و 13أهداف التنمية املستدامة احملتملة بني، على سبيل املثال ال احلصر،  املقايضاتمن 
وال تتماشى احتياجات كسب العيش . ومقايضات أوجه آتزر لى حد سواءعتكون هناك قد القطاعات،  داخلوحىت 

تركز أكثر على اإلجراءات الطويلة األجل دون أن األخرية أن هذه إذ  وسع نطاقًا،األ اإلدارة/ملناخادائًما مع احتياجات 
                                                        

واألراضي والتصحر تقرير خاص صادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عن تغري املناخ . 2019. اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 37
 :Climate Change and Land( وتدهور األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي واألمن الغذائي وتدفق غازات االحتباس احلراري يف النظم اإليكولوجية األرضية

an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and 
greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems(  .جنيف، سويسرا):متاح أيًضا على الرابط https://www.ipcc.ch/srccl/download.( 

: األغذيةا ابجتاه احلد من الفاقد واملهدر من السري قدمً : 2019حالة األغذية والزراعة . د2020 منظمة األغذية والزراعة 38
http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf 

 ). روما. Extent, causes and prevention –Global food losses and food waste( منه مداه وأسبابه والوقاية :الفاقد الغذائي واهلدر الغذائي يف العامل 39
 ) i2697e.pdf-http://www.fao.org/3/a: متاح أيًضا على الرابط(

40Food in the Anthropocene: the . Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S. et al. 2019 
492. –, 393(10170): 447The Lancet Commissionsn healthy diets from sustainable food systems. Lancet Commission o–EAT

4.pdf?utm_campaign=tleat19&utm_source=HubPage-6736(18)31788-urnals/lancet/PIIS0140https://www.thelancet.com/pdfs/jo 

http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)31788-4.pdf?utm_campaign=tleat19&utm_source=HubPage
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هذه املقايضات بطريقة منهجية وحتليلية، تتناول نظمة املعلى أن تدل عثر على أدلة قوية وعموًما، مل يُ . تعود بفائدة مباشرة
واضحة بني احللول القائمة مشرتكة ك فائدة وهنا. بدراسة املقايضات من منظور النظام الغذائيها رغم تزايد اهتمام

 .النظام اإليكولوجي واجملتمع على الصمود ومتتني قدرةالطبيعة وز�دة خمزو�ت الكربون  على

 وتقتصر يف العادة علىككل   ياهتااملنظمة وعمل برامج يف امنهجيً  ةخاطر املناخيامل ضما�ت احلماية منق طبّ ال تُ  .13النتيجة 
 هادعم املمارسني من خالل حتديث خطوط إىلاملنظمة  وتسعى. الصندوق األخضر للمناخلبيئة العاملية و مشاريع مرفق ا

 . املتعلقة هبا واملعايري واملمارسات يةخاطر املناختدقيق املالتوجيهية بشأن اإلدارة البيئية واالجتماعية لتشمل 
تنفيذ جيدر و . خماطر املشاريع بعد مناخيتدقيق أن يكون لغي ينب، أوجه التآزرالستفادة من او  يةإلدارة املقايضات املناخ -46

ويف الوقت الراهن، . حىت اآلنال حيصل  ع، وهو أمرٌ ير االتدابري االحرتازية الضما�ت االجتماعية والبيئية طوال دورة املش
مرفق البيئة  تعمل وحداتو . احنةم من جهاتمدفوع نظمة املمعظم التدابري االحرتازية االجتماعية والبيئية يف مبادرات 

التعامل مع مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة لضمان  والصندوق األخضر للمناخ يف املنظمة عن كثبالعاملية 
 . اميف مشاريعهعلى حنو كاف خماطر املناخ مع 

خاطر املناخ ملمعيار جديد  إبدخالاملنظمة حاليًا خطوطها التوجيهية بشأن اإلدارة البيئية واالجتماعية و وتستعرض -47
 ت، أصدر 2020يف عام و  .يف دورة مشاريع املنظمةيتوجب تضمينها  إلزامية جديدةوحتدد الوثيقة عناصر . والكوارث

، كتب تغري املناخ والتنوع البيولوجيالتابع ملخاطر املناخ املعين مبفريق المع  ،ملنظمةيف امرفق البيئة العاملية وحدة 
 نظمةامل املشرتكة بني عير اشاملدورة على مدى وتقييم خماطر املناخ تدقيق يف املنظمة يف مارسني دعم املل توجيهية مذكرة

 .كما أ�ا ال تشمل االنبعااثت الالحقة للحصاداملصايد  رة ال حتدد ممارسات هذه املذك غري أن 41.مرفق البيئة العامليةو 
احلد من خماطر الكوارث الستثمار يف افوائد بشأن تكلفة و األدلة على قائًما  ًياتانظمة دعًما سياساملقدمت . 14 النتيجة

وينبغي وضع مسارات لتحقيق . ملكتوالاالخنراط وختتلف النتائج ابختالف السياق الُقطري ومستوى  .إدارهتاأو /و
 .التوسع ونواتج القدرة على الصمود

بلًدا تواجه خماطر على قطاعات احملاصيل والثروة  39وايل يف ح "العمل املبكر-اإلنذار املبكر"دعمت املنظمة تطوير نظم  -48
 "العمل املبكر-اإلنذار املبكر"م انظأثر لدراسة مثًال، بينت ف. نتائج متباينةوكانت الاحليوانية ومصايد األمساك فيها، 

ابإلضافة إىل أزمة سيؤدي إىل تفاقم أزمة غذائية كربى للشعوب األصلية، كان أن اجلفاف   42ال غواجريا، كولومبيا، يف
أن األسر املستفيدة اخلاصة ابملنظمة أداة قياس وحتليل مؤشر القدرة على الصمود بينت وقد . املهاجرين من فنزويال اجملاورة

لتدخل عائد مرتفع على االستثمار أنه كان لالسريع لإلنتاج الزراعي زادت قدرهتا على الصمود و التعايف من منوذج 
 . عيشيةامل ةمستوى األسر  على

                                                        
 GEF Guidance Note: Climate Risk Screening( املناخي وتقييم املخاطر فحص :العاملية البيئة مذكرة توجيهية ملرفق ه.2020 منظمة األغذية والزراعة 41

and Assessments .(روما. 
 . Impact of Early Warning Early Action. Boosting food( العمل املبكر يف كولومبيا-ثر نظام اإلنذار املبكرأ .ز2019 ألغذية والزراعةمنظمة ا 42

security and social cohesion on the frontline of the migration crisis(. روما. ) :متاح أيًضا على الرابط
www.fao.org/documents/card/en/c/CA6818EN ( 
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ها بعضعمم وقد . االجتماعي دماجاإلتركز على تغري املناخ و اليت الة فعّ البادرات القليل من املنظمة امللدى . 15 النتيجة
أن عدًدا قليًال فقط  غري. املنظور اجلنساين يف مشاريع تغري املناخ، وكانت املبادرات اخلاصة ابملرأة �جحة إىل حد كبري

وأصدر بيا�ت  دماجاإلمعظمها تناول املشاركة و إذ أن ، تتعلق ابملساواة بني اجلنسنيلية ينتائج حتو  من املبادرات أسفر عن
 . عاجل فعًال الفجوات بني اجلنسنييفة حسب نوع اجلنس دون أن مصنّ 
ف يف التكيّ  أ�ا تساهمعلى  املوسومةمن املشاريع  ائةيف امل 57تغري املناخ أن اخلاصة بنظمة حلافظة املتقييم فريق ال يبني حتليل -49

اليت قّيمت وتتعلق ابملبادرة  من املشاريع ائةيف امل 50وأشار حوايل . جنسانية ؤشراتمب أيًضاأو التخفيف كانت موسومة /و
أشارت إىل فقط  ائةيف امل 30، لكن املساواة بني اجلنسنيإىل تعميم املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت 

 .وضع امليزانية اخلاصة بقضا� املساواة بني اجلنسني إىل ائةيف امل 1أقل من وذكر  جنساين،حليل جنساين أو تقييم تالقيام ب
مع ذلك، تسلط الضوء تقييمات مشاريع مرفق البيئة العاملية على عدد . املشاريعيف  الشمول اجلنساين واالجتماعيتباين و  -50

. فرص مدرة للدخلتوليد يف ذلك  اجملتمعات املهمشة، مبامع  من العمل" غايةمرضًيا لل" حققت مستوىمن املبادرات اليت 
 .يف مشاريع تغري املناخاجلنسني  املساواة بنيفعالة يف تعميم  وما زالتنظمة عدد من الربامج اليت كانت املولدى 

الداخلي املسح قط من اجمليبني على ف ائةيف امل 28مل يوافق غري بعض األمثلة اإلجيابية على متكني املرأة، أن هناك رغم و  -51
ف مع تغري ساعد على حتسني التكيّ يتعلق ابملساواة بني اجلنسني  يف ماالنهج الذي تتبعه املنظمة إن االقرتاح القائل  على

 واإلدماجعلى املشاركة من الناحية العملية يركز تعميم املساواة بني اجلنسني يف املنظمة و . املناخ والتخفيف من آاثره
 . فة حسب نوع اجلنس دون معاجلة الفجوات بني اجلنسنيوإنتاج بيا�ت مصنّ 

 يهاولد. لمخاطرل واملعرضةالفئات املهمشة  إدماجلى أمثلة معزولة ع تغري املناخيف جمال هناك يف عمل املنظمة . 16النتيجة 
يف بعض  التعرض للمخاطرهناك تقييمات ملدى و . تغري املناخ والشعوب األصلية والرعاةحول عدد قليل من املبادرات الوطنية 

بسبب املناخ مع الجئني  ، إىل جانب بعض األعمال املتعلقة ابهلجرة وتغريهمإدماجالبلدان لتحديد الفقراء املدقعني وضمان 
 .اتالنزاع

لبلدان اليت توجد يف ا بر�مج األمم املتحدة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورهاُتشرك مجيع مشاريع  -52
أيًضا قدرات الفنيني املنظمة عززت و . االستعداد عملية يف ابعتبارها صاحبة مصلحةهذه الشعوب فيها شعوب أصلية 

وتركز برامج الثروة احليوانية واألراضي اجلافة على . السكان األصليني والسلطات التقليدية يف جمال إدارة الغاابتأفراد من 
من خالل تطوير الصمود والتكّيف الرعوي، ساعدت املنظمة البلدان على دمج تدابري -تاج الزراعيويف نظم اإلن. الرعاة

خلفض  وإىل جانب املبادرة املعززة 43.يأداة التقييم الذايت والتقييم الشمويل لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود املناخ
اليت تشمل  تغري املناخاملنظمة يف جمال بادرات  العدد احملدود مليف، يبدو أن االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها

 وال يستهدف الفقراء. عكس التزام املنظمة هبذه املسألةما يوحدة الشعوب األصلية قدرات حمدودية و الشعوب األصلية 
 .والالجئني غري عدد قليل من مشاريع املنظمة املتعلقة بتغري املناخ املدقعني

                                                        
  التقييم الذايت والتقييم الشمويل لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمام املناخ .منظمة األغذية والزراعة 43
)Self-evaluation and Holistic Assessment of climate Resilience of farmers and Pastoralists( ]روما.]النسخة اإللكرتونّية . 

http://www.fao.org/in-action/sharp/background/en/ 

http://www.fao.org/in-action/sharp/background/en/
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املبادرة  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مثلاليت اختذهتا رئيسية القرارات النظمة يف املمهت سا. 17النتيجة 
عمل ليما  الزراعة وبر�مجعمل كورونيفيا املشرتك بشأن و  النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها املعززة خلفض االنبعااثت

على جدول األحياء املائية د األمساك وتربية ييف وضع مصاأساسي دور للمنظمة وقد كان . يالنوع االجتماع املعزز بشأن
العاملية األولو�ت االتساق بني األولو�ت القطاعية و وحيقق على إمكا�ت حتويلية،  ذلك ينطويو . أعمال املناخ العاملي

 . الصلة ايل ذشد التمو حيما ينبغي أن يسفر عن مزيد من اإلجراءات االسرتاتيجية و وهو للمناخ، 
. 13التنمية املستدامة  والدعوة املنظمة من التأثري على املفاوضات العاملية املرتبطة هبدفأنشطة كسب التأييد  تمّكن -53

عن فكرة  الذين دافعوابني أصحاب املصلحة األوائل يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من نظمة املوكانت 
العديد من املوظفني املنظمة ست ومنذ ذلك احلني، كرّ . فيه شهد إدراج الزراعةما ، وا يف اإلعدادات لهوساعد اتفاق ابريس

 . الدعم الُقطرييف بنشاط يف األعمال التحضريية و ت وما تزال الرفيعي املستوى لوفود االتفاقية وشارك
ابلتنويه قرار كورونيفيا يف اختاذ   جزئًياةً مسؤول توكان. يف جدول أعمال تغري املناخ دورًا ابرزًاللزراعة نظمة املأعطت و  -54

رًا رئيسًيا يف اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية مؤديًة دو بدور الزراعة يف التصدي لتغري املناخ، 
وحوار  بشأن تغري املناخ لمنظمة يف مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريةلستخدم املنتجات املعرفية وتُ . للتنفيذ

 .السياسات
جملتمع فّعال وهي شريك . د األمساك وتربية األحياء املائية على جدول أعمال تغري املناخ العاملييوضع عمل املنظمة مصاو  -55

 ،كمصايد األمساة يف جمال يوتشمل جهودها الدعو . احمليطات العاملي يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
رتكيز بملنتدى املعين بتمويل احللول القائمة على الطبيعة، يف اإىل جلنة التمويل الدائمة  ةا املقدماهتمدخالهتا واقرتاح

 44.نظم اإلنتاج الغذائي املائية على
تزويد  يف اأساسً  دور املنظمة، يتمثل ملبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورهايتعلق اب يف ماو  -56

االحتباس  ببيا�ت لتقييم املوارد احلرجية العاملية وتقديرات النبعااثت غازات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
احملافل  من قطاعات الزراعة واحلراجة وغريها من أشكال استخدام األراضي، اليت تستخدم على نطاق واسع يف احلراري
ذلك  لدعم عمل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، مبا يف يا�ت تقييم املوارد احلرجية أيًضاوتستخدم ب. الدولية

  ).اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر(ريو  اتفاقييتدعم و  اليت تصدرهاتقارير التقييم 

                                                        
إىل  عن اإلسهامات املقدمةتقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  و.2020 منظمة األغذية والزراعة 44

 ). https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FAO.pdf: متاح أيًضا على الرابط( . روما.للجنة الدائمة املعنية ابلتمويل اخلاصة بتنظيم منتداها املقبلا

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FAO.pdf
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 يف مقاصد العمل املناخي املتفق عليها عاملًيا؟ إسهام ملموستقدمي هل املنظمة يف وضع ميكنها من  –2السؤال 
. 13التنمية املستدامة  مع هدفتتوافق مقاصده يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة و جامع وضوع متغري املناخ . 18النتيجة 

الزخم  يان كثرية �يتيف أحو . تشغيليةتطلعية أكثر مما هي و ية استشار للمنظمة تظل اإلطار االسرتاتيجي أن توجيهات  غري
واالتفاقيات والعمليات والقرارات التشريعية عمل املنظمة من احلكومات الوطنية واجلهات املاحنة واللجان الذي يدفع احلقيقي 

 .الدولية املتعلقة بتغري املناخ، مثل اتفاق ابريس
 تبار يف مجيع أنشطة وبرامج وسياساتالعابتغري املناخ أخذ ينبغي  ،يف اإلطار االسرتاتيجيجامًعا  ابعتباره موضوًعا -57

مل يعكس اإلطار االسرتاتيجي ، دايةيف البو  .اصرحيً تناوًال تغري املناخ  5و 2ن ان االسرتاتيجيااهلدفكذلك يتناول .  املنظمة
 .تهمعاجل "اسرتاتيجية تغري املناخ إطار نتائج"صياغة وهذا ما حاولت عناصر حمددة تتعلق بتغري املناخ، 

. املستدامة أهداف التنميةمقاصد مع عن طريق ز�دة الرتابط بت اخلطة املتوسطة األجل ألولو�ت األعضاء استجاو  -58
مقاصد هلدف املتوسطة األجل، تشري مخسة أهداف إىل ثالثة املنظمة يف خطة  55الـ بني األهداف واملؤشرات  ومن

أهداف مقاصد نظمة ليست راعية ألي من املرمبا ألن و . 6و 5و 2ابألهداف االسرتاتيجية ، تربطها 13تنمية املستدامة ال
 أبسرها يف املنظمةفريق التقييم  مل جيد ابء، 3-2ومؤشر النواتج  ألف 6-6مؤشر األداء ما عدا ، 13التنمية املستدامة 

ظمة نامل، وألول مرة، أبلغت 2019ويف عام . 13تتعلق ابهلدف التنمية املستدامة  تقارير على مستوى أهداف أي
اسرتاتيجية تغري املناخ، ومل مقاصد نواتج  إىلواستندت التقارير . اسرتاتيجية تغري املناخ يف إطار نتائجهلا إجنازات  عن

 .صلة مباشرة أبهداف التنمية املستدامةفيها تكن هناك 
مشرتكة بني لة شاملة لتحقيق ُ�ج متكامللمنظمة فرصة  األهداف االسرتاتيجيةأاتحت اسرتاتيجية تغري املناخ وهيكل و  -59

تعددة التخصصات، املهج نُ لل اناسبً يفرتض أن يكون مالذي و مصفوفة، اهليكل الذي له شكل غري أن . القطاعات
بتغري املناخ دون املستوى  ةمتعلق اتيتغلغل إىل مستوى املكاتب دون اإلقليمية والُقطرية، ما أدى إىل نشر توجيه مل

العديد من املوظفني مبادرات تستند إىل أولو�ت املاحنني أو أطر الربجمة الُقطرية، يضع و . التنسيقافتقار إىل األمثل وإىل 
 .مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخمن واتفاقيات تشريعية مع توجيه اسرتاتيجي من جلان 

نوع البيولوجي والبيئة فرصة لوضع تغري املناخ اهليكل التنظيمي اجلديد وإنشاء مكتب تغري املناخ والتيشّكل . 19 النتيجة
الرتقاء به على املستو�ت لوالعمليات والتمويل،  فنيةعلى قدم املساواة مع بقية أعمال املنظمة، من حيث الُشعب ال

 . تنسيقالتعميم و الالعاملي واإلقليمي والُقطري وحتفيز 
مكتب تغري املناخ والتنوع ( ناخ والبيئة إىل مستوى مكتبشعبة امل يرفع اهليكل التنظيمي اجلديد للمنظمة من مكانة -60

. تقنيةالكتب إىل ضمان طرق جديدة للعمل والتنسيق بني الشعب واملستو�ت بنية املدف هتو . )والبيئة البيولوجي
وعية املوارد الطبيعية والشراكات، والت مسارات عرب شاملذلك فرصة جيدة لالرتقاء بتغري املناخ إىل مستوى  ويتيح

ينّسق األعمال  مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئةية مبكان أن األمهمن و . االقتصادية-االجتماعيةاملسارات و 
تمويل الالقدرة الرئيسية على لرتتقي بذلك ف، وصندوق التكيّ األخضر للمناخ صندوق الرفق البيئة العاملية و مباملتعلقة 

األعمال كافة أن يدمج   كتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئةمل بذلك ميكن. ظمةيف التسلسل اهلرمي للمن ياملناخ
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فضًال عن العمل املعياري ودعم  ،املتعلقة بتغري املناخ والدعم املقدم من الُشعب، مبا يف ذلك وضع وتطبيق حلول تقنية
مكاتب أخرى التنسيق مع  كيفيةة العملية أو  أو التنسيق يف املمارستواصل ال سبل إجراء هذابعد  ومل تتضح. السياسات

 .سيما مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود ، ال)ذات صلة(

إىل اتفاق ابريس وترجع  13هدف التنمية املستدام  املناخ مع بشأن تغريتتسق اسرتاتيجية املنظمة . 20النتيجة 
ن األولو�ت املواضيعية للمنظمة من حيث صلتها جبدول ، فضًال عفنيةعمل معظم الُشعب الهي تربط و . ريو واتفاقيات

ملنظمة للعمل والتخطيط واإلبالغ عن تغري املناخ، يف ااإلطار العام ، فهي األعمال الدويل واحلاجة إىل مزيد من التنسيق
 . تغري املناخلعمل على مسائل التزام املنظمة اباإلعالم عن يف  ةمفيدي وه
إىل تعزيز القدرات املؤسسية والتقنية لألعضاء،  2017عام يف  اليت صدرتاملناخ  بشأن تغريهتدف اسرتاتيجية املنظمة  -61

مصايد األمساك يف جدول األعمال الدويل للمناخ وتعزيز التنسيق الداخلي الغاابت و الزراعة و و  وحتسني إدماج األمن الغذائي
دمج املسامهات احملددة وطنًيا، و مثل تنفيذ من عمل رتاتيجية مسارات االس وتشمل خطة عمل. هاعملإجناز املنظمة و يف 

 ياملناختمويل يسري الوت ،الزراعة الذكية مناخًياوز�دة دعم  الوطنية،ات اجلوانب الزراعية والغذائية واملناخية يف السياس
ري املناخ والتخفيف ف مع تغلتكيّ لالقدرات املؤسسية  وبناء تقنية والسياساتية،ال وتنظيم التبادالت لألغذية والزراعة،

 .آاثره من
حتدد االسرتاتيجية دور املنظمة املساهم يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية و  -62

. السرتاتيجينيالشركاء اومع  الدوليةافل احملة ويف املاحناجلهات املناخ مع يف جمال مكافحة التصحر، فضًال عن عمل املنظمة 
وتكامل السياسات وحتسني  اوطنيً املسامهات احملددة على الدعم الُقطري وعلى تطوير  قو�ً ا رتاتيجية تركيزً وتركز االس

 . التمويلقدرات القدرات، مبا يف ذلك 

اء والشباب والشعوب احلاجة إىل الرتكيز على النس ابلتفصيل على نظمة اخلاصة بتغري املناخاملاسرتاتيجية تنّص . 21نتيجة ال
 تنّفذه ال ا، كمعلى املستوى املؤسسي غري حمدد بوضوح وغري مفهومخلف الركب  عدم ترك أحد مبدأ لكنو  .األصلية

 .مجيعها الوحدات
. 2017عام اليت صدرت املنظمة اخلاصة بتغري املناخ  مبدأ رئيسي يف اسرتاتيجية خلف الركبعدم ترك أحد إن مبدأ  -63

يف سياق سياسة املنظمة ينّفذ يف صميم االسرتاتيجية و  "ألشد تعرًضا للمخاطرألولوية للفئات والبلدان اإعطاء ا"يقع  كما
النساء، ال تشمل وابستثناء  46.سياسة املنظمة املتعلقة ابلشعوب األصلية والقبليةو 45ساواة بني اجلنسنيبشأن امل

ذوي األشخاص الشباب و مثل ، ن يف العادة عن الركبللفئات الضعيفة واألفراد الضعفاء الذي يتخلفو االسرتاتيجية 
  .اإلعاقة واملهاجرين والفقراء املدقعني

                                                        
Equality  Policy on FAO( )2030-2020( اسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني بني اجلنسنيسي ز.2020 منظمة األغذية والزراعة 45
 .)http://www.fao.org/3/cb1583en/cb1583en.pdf متاح أيًضا على الرابط:(. روما. ))2020–2030(

). Policy on Indigenous and Tribal Peoples( سياسة منظمة األغذية والزراعة املتعلقة ابلشعوب األصلية والقبلية .2010 والزراعة منظمة األغذية 46
 .)/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdfhttp://www.fao.orgمتاح أيًضا على الرابط: ( روما.

http://www.fao.org/3/cb1583en/cb1583en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdf
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يف مواطن الضعف واالحتياجات اخلاصة ابلنوع االجتماعي إضافًة إىل الفرص والقدرات املتصلة  "االسرتاتيجية نظر تو  -64
تغري املناخ يف اثنني من أهدافها، يركزان  48)2013(املساواة بني اجلنسني سياسة املنظمة بشأن تناول تو  47،"بتغري املناخ

وهناك أيًضا تركيز . على النساء والشباب واجملتمعات احمللية واملهمشة يف أقل البلدان منًوا والدول اجلزرية الصغرية النامية
. ة على الصمودابلقدر ذلك رتاتيجية االسربط كما تعلى ضمان حقوق املرأة وإمكانية حصوهلا على املوارد الطبيعية،  

 4950.متثيل منقوص املناخ املتعلق بتغرييف عمل املنظمة  املعرضة للمخاطر اجملموعاتأن متثيل  غري

مع البعد التحويلي والطبيعة املرتابطة غري القابلة للتجزئة ا املناخ جيدً  اخلاصة بتغرياملنظمة  ال تتسق اسرتاتيجية. 22النتيجة 
ابملناخ، وال تتناول جماالت رئيسية لعمل املنظمة علق يف عمل املنظمة املت صلدةظرية تغيري وهي تفتقر إىل ن. 2030 عام خلطة

هكذا . ضعيفةاملقاصد فيها و واتج مؤشرات الن، كما أن خاطر املناخ والنظم الغذائية، وال تشري صراحة إىل املقايضاتاملتعلق مب
 .2030واضحة إىل التغيري التحويلي يف سياق خطة عام الشارة ب اإلمقومات جناحها غياوبروزها و ة االسرتاتيجية من فائديقلل 

 ويف حني كانت. 2030 عاممع البعد التحويلي خلطة تتسق  تغيري صلدةاسرتاتيجية تغري املناخ نظرية يس لدى ل -65
 يتمويل املناخالو  وخطط العمل الوطنية يتعلق ابملسامهات احملددة وطنًيا يف مااالسرتاتيجية إطارًا جيًدا لعمل املنظمة 

القطاعات للمفاعلة بني  إ�ا ليست إطارًا جيًداإالّ أ�ا بتغري املناخ، من حيث العالقة " الصرفة"األخرى كافة األعمال و 
. الطبيعة املرتابطة غري القابلة للتجزئة ألهداف التنمية املستدامة، كما أ�ا تتواءم مع تغري املناخ يف عمل املنظمةتعميم  أو

ادل املتبالتفاعل ال تتناول كما ،  تغري املناخ نفسهال ليتعلق بتغري املناخ،  يف مااالسرتاتيجية األولوية لقطاعات الزراعة  وتعطي
وال تنظر االسرتاتيجية يف كيفية تفاعل تغري املناخ مع األغذية والزراعة  .العمالة واهلجرة والتجارةكبني املناخ وقطاعات  

اإليكولوجيا الزراعية واحلراجة إىل  إجراءات االسرتاتيجية تشري وال). ةباشر امل املباشرة وغري(صلة والقطاعات األخرى ذات ال
 .مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره للتكّيف متكامالن وشامالن نا�ج على الرغم من االعرتاف أبن الزراعية

املخرجات النواتج و و  .بنظرية تغيري ةرتبطمت عن األثر يفتقر إطار نتائج اسرتاتيجية تغري املناخ إىل مؤشرات كمية وبيا�و  -66
خيفق اإلطار و  51.أفقًياوال رأسًيا ال ليس تغري املناخ متصًال و . األثرإىل النتائج أو إىل األنشطة ال عظمها مبموجهة 

عملية كما أن املقايضات،  الغذائية و نظم الو  يةخاطر املناخاملمثل كيذكر جماالت ترتبط ارتباًطا واضًحا بتغري املناخ،   أن يف

                                                        
متاح أيًضا على ( ). روما.FAO Strategy on Climate Change( اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ ب.2017 منظمة األغذية والزراعة 47

 .)/:page 17 i7175e.pdf-www.fao.org/3/a/http الرابط:
 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني: حتقيق أهداف األمن الغذائي يف جمايل الزراعة والتنمية الريفية .2013 منظمة األغذية والزراعة 48
)FAO Policy on Gender Equality: Attaining Food Security Goals in Agriculture and Rural Development.(  .روما) متاح أيًضا على

 .)i3205e.pd-http://www.fao.org/3/aالرابط: 
  تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع القطاع اخلاص ح.2020 منظمة األغذية والزراعة 49
)Evaluation of the FAO Strategy for Partnerships with the Private Sector.متاح أيًضا على الرابط:( ). روما 
 detail/fr/c/1317307-http://www.fao.org/evaluation/evaluationdigest/evaluation(. 

). روما. s Work on Gender’Evaluation of FAO( عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املساواة بني اجلنسني تقييم ط.2019 منظمة األغذية والزراعة، 50
 ).http://www.fao.org/3/mz084ar/mz084ar.pdf(متاح أيًضا على الرابط: 

 ىل املكاتب القطرية (رأسًيا) وبني املكاتب/الوحدات املواضيعية (أفقًيا).التنسيق من املكاتب العاملية إ 51

http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
http://www.fao.org/evaluation/evaluationdigest/evaluation-detail/fr/c/1317307
http://www.fao.org/3/mz084ar/mz084ar.pdf
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بروز التفصيل االفتقار إىل و ويقلل هذا الِقَصر يف املدى . ةغري كاملمنقوصة عن اسرتاتيجية تغري املناخ وضع التقارير 
 .اإلطار ونفعه العملي

. تغري املناخملموسة كافية بشأن معظم أعمال املنظمة املتعلقة بتوجيهات تفتقر اسرتاتيجية تغري املناخ إىل  .23النتيجة 
واألولو�ت اإلقليمية  واملسامهات احملددة وطنيًا لعمليات العامليةابأكثر  ويسرتشد العمل، جيًدا ةغري معروف اداخليً ي هو 

 .والوطنية
لكن معظم . 13هدف التنمية املستدامة إىل ابلنسبة سار املاملناخ لتحديد  اخلاصة بتغريُصممت اسرتاتيجية املنظمة  -67

ذلك غري أن . اتفاصيلهال يعرف عظمهم إ�ا ال توجه عملهم ومهذا التقييم قالوا قوبلوا ألغراض ة الذين املنظم موظفي
توّجه وعلى الصعيد الوطين، . نظمةاملرتبطة ابملبادرات اليت تدعمها املخرى األتوجيهات ال، بفضل مشكلةعترب يمل 

تغري املناخ  تعميملضمان منهجي سرتاتيجية إىل إطار تفتقر االو . نظمةاملاسرتاتيجيات أخرى معظم الطلب على دعم 
 ). ُحيقق أو ما إذا كان( هيف األولو�ت القطاعية ورصد كيفية حتقيق

فعالية وقد تناولت املنظمة ب. ةأو غري مباشر  ةاسرتاتيجيات وخطط أخرى تستهدف تغري املناخ مباشر لديها نظمة امل .24النتيجة 
 .يف هذا اجملالحيث كان هلا دور معرتف به  ،مم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامةاألعمل إطار ضمن  تغري املناخ

ا حرجيً ا قطاعً  اليت متتلكخاصة يف البلدان ، املتعلقة ابملناخ الربجمة الُقطرية وأطربعض جداول األعمال اإلقليمية أدرج  وقد
أن مع و . له موارد كبريةكما ُكّرست يف وقت مبكر،  ي املناخالعمل  ،تغري املناخ والكوارثتتعرض بشدة إىل خماطر أو ا كبريً 

 . ي�ا توجه عمل املنظمة املناخإال أهذه العمليات ليست دائًما متوائمة أو منسقة، 
نظمة واثئق اسرتاتيجية أخرى توجه عملها يف جمال تغري املناخ، مبا يف ذلك املالوطين واإلقليمي، لدى ستويني على امل -68

يشّكل أن تغري املناخ إىل  81، أشار تشكيلها أعيدلديها أطر برجمة ُقطرية اليت  148ومن بني البلدان الـ  .ات إقليميةمبادر 
القدرة  لبناء املناخف والتخفيف من آاثر تغري اسرتاتيجيات التكيّ  بشكل غري مباشر 28عاجل أولوية رئيسية، يف حني 

يف حتديد أولو�ت تغري املناخ يف إطار عمل األمم املتحدة للتعاون  ر نشطبدو سامهت املنظمة و . يف وجههالصمود على 
 . هبا يف العمل املناخيسّلم نسبية واضحة م ميزةفيها ابلفعل  لديهايف البلدان اليت  يف جمال التنمية املستدامة

عمل لقطاعي، الصعيد الوعلى  .حتديًدا تغري املناخا مبادرات إقليمية تستهدف املكاتب اإلقليمية وأعضائها مجيعً لدى و  -69
أشار قد و . هناك اسرتاتيجيات قطاعية معينة قائمة منذ أكثر من عقد من الزمنو  املنظمة يف جمال تغري املناخ اتريخ أطول

بر�مج األمم املتحدة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت (إىل كربون الغاابت من جرت معهم مقابالت 
د يملصااملنظمة واسرتاتيجية  الزراعة،مشروع التخفيف من وطأة أتثريات تغري املناخ يف /اعة الذكية مناخًياوالزر ، )وتدهورها

 .كأمثلة إجيابية)  2016-2011(األمساك وتربية األحياء املائية وتغري املناخ 

 يشكل أولوية �شئة يزالفإنه الاملنظمة، احلوكمة يف رغم أن العمل املناخي يكتسب أمهية يف إطار هيكل . 25النتيجة 
دون املستوى األمثل بشأن تواصل تركيز واضح على العمل املناخي، مع افتقار إىل وهناك . ستوى املؤسسياملعلى 

 العامنهج الرتجم ذلك أيًضا إىل ثغرات يف ويُ . األهداف االسرتاتيجية وتنسيق داخلي حمدود بشأن جدول أعمال املناخ
 .والرتويج التوعيةفرص تفويت ناخ والتخفيف من آاثره، فضًال عن ف مع تغري املإزاء التكيّ 
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 غري أن وتقوم بصورة متكررة ابلتوعية آباثره وابلفرص املرتبطة به. ،ولو�ت تغري املناخأل منتبهةاإلدارة العليا للمنظمة  -70
ف مع تغري التكيّ  بشأن رتاتيجيةومل تقم فعلًيا ابختاذ موقف ووضع استغري املناخ، بشأن  ةواضح يةسرد ال متتلك املنظمة

خرى األألمم املتحدة اكاالت أن بعض و موظفو املنظمة وأصحاب املصلحة اخلارجيون  ويرى. املناخ والتخفيف من آاثره
الرتكيز إىل يف االتصاالت الداخلية ميل هناك موظفو املنظمة أن أشار و . يف النقاش الدائر حول تغري املناخز أبر كانت 

ي تقوم ذالعام الاإلعالم على أثر عمل املنظمة يف جمال تغري املناخ، وأن ا موال ملشاريع تغري املناخ أكثر ممعلى مجع األ
 . ال ضعيف نسبًياهذا اجملبه املنظمة يف 

األعضاء، �يت البلدان املوظفون أن متويل معظم أعمال املنظمة يف جمال تغري املناخ، مبا يف ذلك العمل املؤثر مع أشار و  -71
على مجيع املستو�ت  إلدارة العلياأن اوفسروا ذلك على أنه يشري . خارج امليزانية وينفذه خرباء استشاريونمن ن أموال م

  .تتسمان ابلوضوح اسرتاتيجية وأولويةتفتقر إىل 
ة توجيهية افتقارها إىل اسرتاتيجيوكذلك  ،العمل املناخيجمال يف املكانة املنخفضة نسبًيا للمنظمة أسباب يرجع أحد و  -72

نسبًيا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري تأخر مأدرجت يف وقت الزراعة هو أن ، هلذا العمل وحمدودية تعميمها
لشعبة املناخ  واألمر كذلكيتجاوز عمر اسرتاتيجية تغري املناخ ثالث سنوات،  هكذا، الو . املنظمةوابلتايل داخل  املناخ،

نظمة لعبت دورًا رئيسًيا يف جماالت التخفيف من آاثر تغري املناخ رغم أن املو . طور التطوريف  يةردسال والبيئة، وما زالت
كان بوسع عملها يف هذا اجملال أن يكون لى مدى عقد على األقل،  إدارهتا ع وأ/وف واحلد من خماطر الكوارث والتكيّ 

لكن القرارات األخرية . لتشغيل واختاذ القرار يف املنظمةتباطؤ نظم ا لذلك األسباب احملتملةقد يكون من و أبرز، وضع يف 
 . ابت وشيًكاأرشق  املناخياإلطار االسرتاتيجي اجلديد تشري أن اتباع �ج يف العمل وضع اختذت قبل  اليت

 ضئيلال وهناك. ال يوجد تنسيق يذكر بني اهلياكل التشغيلية للمنظمة بشأن تعميم العمل املناخي رأسيًا أو أفقًيا. 26النتيجة 
بشأن تغري املناخ بني مكتب تغري املناخ والتنوع  تواصلدلة على وجود آليات مؤسسية عاملة أو تنسيق رمسي أو من األ

يف جماالت التشغيل مثل التنسيق بني املاحنني واملوارد البشرية  وأيًضا، يدانيةعب واملكاتب املالبيولوجي والبيئة والشُ 
 .القرار وصنع

يدانية بني املكاتب املعلى مستوى املنظمة ال توجد روابط واضحة حمددة  ،ابسرتاتيجية تغري املناخق األمر عندما يتعل -73
ويف حني أن للمبادرات اإلقليمية روابط بتغري املناخ، فإن معظمها . جراءاتجتزؤ اإل، ما يؤدي إىل ئيسيالر  واملقر

واالفتقار إىل حافز لز�دة العمل املشرتك بني القطاعات . عهاهلا روابط واضحة مليست يتماشى مع االسرتاتيجية أو  ال
القطاعات عرب تكامل املعمل حتقيق مزيد من المن حتّد مجيعها املنعزلة الصوامع والقيود اإلدارية وقيود امليزانية وثقافة 

 .تقاسم املوارد منو 
عميم تغري املناخ يف األولو�ت القطاعية ورصد ما لضمان تمنهجي اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغري املناخ إىل إطار  تفتقرو  -74

مبا فيها الشبكة الفنية بشأن تغري املناخ، مفيدة لكنها آليات التنسيق، و . قق وكيفية حتقيقهاهذه األولو�ت حتُ  تإذا كان
بادالت عرب تجتري تعقد الشبكة الفنية بشأن تغري املناخ اجتماعات و و. وخمصصة حلاالت بعينها يف معظمها رمسيةغري 

غري أ�ا تغري املناخ، جتريه املنظمة حول الوحيدة حلوار منتظم حًقا ، ورمبا تكون اآللية التنفيذية األفقية ابنتظام اإلنرتنت
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قد و  .شخصيةات ق إىل عالقات أو مبادر أمثلة جيدة للعمل املتكامل واملنسّ  ةتستند أي يف أحيان كثرية،و  .ليست آلية رمسية
 .كافية  املوارد البشرية ات منقدر كانت تتوفر عندما  يدانية قطاعات أسهل يف املكاتب املعرب الكامل كان العمل املت

اليت تعتمدها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل حتسني  مؤشرات السياساتأدى استخدام . 27النتيجة 
غري أن االفتقار . ما يتيح فرصة لتعميم تغري املناخ يف دورة املشاريعالرصد واإلبالغ عن مشاريع املنظمة املتعلقة بتغري املناخ، 

 .ي وتقارير غري دقيقة عنهاملناخ تمويلصحيح للري توسيم غجلودة، يؤدي إىل اضمان  إىل
ابإلمكان  2019متوز /اليت تعتمدها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف يوليو مؤشرات السياساتإدخال املنظمة جعل  -75

وال يوجد حالًيا ضمان  .من مشاريع املنظمة ائةيف امل 90 أبثر رجعياآلن  ُوسموقد . نيف املشاريع املرتبطة بتغري املناختص
يف دليل منظمة التعاون والتنمية يف الواردة تغري املناخ لضمان االمتثال للمعايري  ملؤشراتلجودة وال استعراض نظراء ل

على وضع مذكرة حالًيا  ويعكف مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 52.ملناخاتغري  ملؤشراتامليدان االقتصادي 
أيًضا تقدمي ذلك شمل يوس ،الربامج امليدانية إدارةتوجيهية لتحسني جوانب تغري املناخ يف دورة املشاريع ونظام معلومات 

بشكل تُعّني مل  املناخية املؤشراتوجد التقييم أن فد و . امليزانيةعن  واملسؤولنيلمشاريع املنظّمة لاملشورة إىل اجلهات 
مؤشرات استناًدا إىل  يتمويل املناخالتقارير املنظمة عن لذا ليست دقيقًة و  .مشاريع عشرة من أصل ستة صحيح يف

 .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ها كفاءة موظفيها ومتيز األدوات واملوارد اليت ميكنلبري تقوم به املنظمة بتقدير كي الذي اخالعمل املنظى حي. 28النتيجة 
الفتقار إىل رأس املال البشري واملايل إىل ايُنظر على نطاق واسع  رغم نقطة القوة هذه،و . على املستوى الُقطريتوظيفها 

 .وأثره عملها على أنه العائق الرئيسي أمام توسع
قوية ال تقنيةملعرفتها النظمة املهذا التقييم على ألغراض م مقابالت أثىن أصحاب املصلحة اخلارجيون الذين أجريت معه -76

يف انتقادهم  ويف الوقت نفسه، كان أصحاب املصلحة اخلارجيون صرحيني. يف العديد من اجملاالت املتعلقة بتغري املناخ
الفّعال  واالستخدام غري ةيدار رسوم اإلاللتنامي استخدام املنظمة لالستشاريني، بسبب الفروق يف نوعية املدخالت وارتفاع 

موظفني دائمني،  عليها التعاقد معجيعل اعتماد املنظمة على التمويل اخلارجي القصري األجل من الصعب و . لقدراتل
 .النوعيةتقّلب يف إىل الذاكرة املؤسسية و  واالفتقاراملوظفني  تبدلارتفاع وترية االستمرارية و  عدمما يؤدي إىل 

أن عدم كفاية التمويل  هاخارجو مة املنظداخل معهم من الحظ كل من أجريت مقابالت ات القوية، ابلرغم من القدر و  -77
عثر على أي تقييم عام لالحتياجات من املوارد البشرية ومل يُ . الالفعّ  املناخيواملوظفني يشكل عائًقا رئيسيًا أمام العمل 

 . االحتياجات احلالية والناشئةمقابل بشرية أو التمويل يتيح إجراء مقارنة لكفاية املوارد املالية وال
 . كافيةتقييمات مشاريع مرفق البيئة العاملية أن املوارد املالية كافية إىل حد كبري وأن اإلدارة املالية   وتبني من -78

 كلفةت دونللمشاريع امليزانية واخنفاض معدالت اإلنفاق اليت تؤدي إىل متديدات على تعديالت غري أن من الشائع إدخال 
لألموال واملوظفني إىل عدم املتفاوت وقد أدى التوزيع . بطيئة يف كثري من األحيانوترية التنفيذ لذا كانت ، و إضافية

                                                        
DAC Rio Markers for Climate Handbook.-OECD . 2011 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 52

development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf-http://www.oecd.org/dac/environment 

http://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf


29 PC 130/12 

 

 

مسائل للمل تتمكن مكاتب املنظمة دائًما من تقدمي دعم جيد متسق  اتغري املناخ، ولذيف جمال خرباء  استخدام يفنتظام اال
ووضع  ياملكاتب اإلقليمية ذات املوارد األفضل اجتذاب املزيد من التمويل املناخة كان ابستطاعوقد   53.ذات األولوية

الكبرية  شاريعاملتطوير مصاعب يف  تعاين من اخنفاض مستوى مالك املوظفنياليت  وتواجه املكاتب. مقرتحات أفضل
 .وتنفيذها

واعتمادها  براجميافتقار املنظمة إىل �ج لكن . يدةآليات إجناز ج املتعلقة ابملناخنظمة بعض برامج املأن ثبت . 29النتيجة 
ق قدرهتا و ، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي، يعجهات ماحنة ممولة مبنح منالشديد على التنفيذ من خالل مشاريع 

طويل أبثر بنواتج حتويلية طويلة األجل أو  اربط اإلجنازات املتوسطة األجل تكتيكيً على و  على أن تكون أكثر اسرتاتيجيةً 
 .األجل

جتريب على ئيسي وتقوم الر املقر  وأ ةتب اإلقليميااملك وأاملكاتب الُقطرية املشاريع اليت تقودها تشري التقييمات اخلارجية أن  -79
 احمللي، مبا يف ذلكستوى د األمساك وإدارة الغاابت على امليوالثروة احليوانية ومصا للزراعة املستدامة تقنيةالوحتليل اخليارات 

لسياسات وعمل معياري من خالل لدعم نُـّفذ كما . فعاليتها ، أثبتتالصندوق األخضر للمناخمشاريع مرفق البيئة العاملية و 
االتساق  افتقار إىلنهج القائم على املشاريع إىل الويؤدي . متدٍن إىل حد كبريهذه املبادرات مثل متويل غري أن . مشاريع فردية

ويتحدى  حتويليةواتج ن هو يقلل قدرة املنظمة على حتقيقو 54.للموارد املتخصصة تخدام األمثلعدم االسيف التنسيق وإىل 
ال تكفي على العموم، و . الناجحة يةبيالتجر املشاريع على املسامهة يف التغيري على نطاق واسع وعلى تشجيع تكرار هتا قدر 

ذلك يشّكل أن وتبّني . إمكا�ت حتويليةتنطوي على املدة احملدودة للمشاريع إلحداث تغيريات يف السياسات أو اخلطط 
املتعلق ابملبادرة املعززة  العمل ابستثناء(مرفق البيئة العاملية واحلد من الكوارث واحلراجة يتعلق مبشاريع  يف ماقيوًدا، ال سيما 

صة ابلنوع االجتماعي دراسات احلالة اخلاولوحظ أيًضا يف ) عن إزالة الغاابت وتدهورهامجة خلفض االنبعااثت النا
يف عدد قليل فقط من إال بشكل صريح وال النقالت النوعية التغيري التحويلي وال يُبحث . املعرضة للمخاطراجملموعات و 

فأقل  الظروف التمكينيةهتيئة التوسع و أما حبث إىل حد كبري بتنمية القدرات، ذلك رتبط وحينئذ يع، ير اواثئق تصميم املش
 .بكثري

أكرب  فرصمقرتحات الصندوق األخضر للمناخ فإن لدى  ،أيًضا نطاقهاشاملة ومع مراعاة تها عملية صياغن لكو  نظرًاو  -80
شاريع ملحىت  ،حقيقي براجمي�ج ابجتاه اتباع  فقط تقدم أويلمل جيد غري غري أن فريق التقييم  .سقةمتإىل برامج لتتطور 

  .الصندوق األخضر للمناخ

                                                        
 استنادا إىل مالحظات املوظفني. طلب فريق التقييم تعداًدا رمسًيا للموظفني املعنيني بتغري املناخ، لكن املنظمة مل تستطع ذلك. 53
  ملرفق البيئة العاملية رباجميإضافة القيمة ودعم ز�دة األثر احملقق من خالل النهج ال. 2016 عاملية.مرفق البيئة ال 54
)Adding Value and Promoting Higher Impact through the GEF’s Programmatic Approach واشنطن العاصمة .( 

 ).https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Programmatic_Approach_3.pdf (متاح أيًضا على الرابط:
 ). واشنطن العاصمة Multiphase Programmatic Approachاملتعدد املراحل ( رباجميالنهج ال. 2017. البنك الدويل

 ).pdf-https://documents.worldbank.org/curated/en/203081501525641125/pdf/MPA.07192017: تاح أيًضا على الرابط(م
Serrador, P. & Turner, R. (2015). The relationship between project success and project efficiency. Project Management 

Journal, 46 (1), 30–39.  

https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Programmatic_Approach_3.pdf
https://documents.worldbank.org/curated/en/203081501525641125/pdf/MPA-07192017.pdf


30 PC 130/12 

 

 

 أ�ا تؤثر شرتك واقعي وامليل إىل املبالغة يف تقدير امليزانيات من بني القيود اليت تبّني كانت صعوابت أتمني متويل مو  -81
 يف مابعد املشروع واتج ما القدرة على تقييم نتعوق ع ير اكما أن املدة احملدودة للمش  .تدخالت مرفق البيئة العاملية على

املنظمة لإلجناز تتيح الشراكات اجلديدة فرًصا لتغيري منوذج قد و . التكيُّف مع تغريُّ املناخ/الكوارثخماطر حلد من يتعلق اب
مؤسسات  مثلمن مع مؤسسات  التمويليف إقامة شراكات لز�دة املنظمة خربة ولكن ما زالت حمدودة  ،القائم على املشاريع

 .مصارف التنمية اإلقليمية والوطنيةو التمويل الدولية 

عاملية للتوعية  اتصاالتوهي تفتقر إىل اسرتاتيجية . تغري املناخ العامليةحلبة بوضوح يف املنظمة رسالتها وصل ال ت. 30 النتيجة
د األمساك وتربية األحياء املائية يتغري املناخ على احملاصيل والثروة احليوانية ومصا، أو أثر واملناخالغذائية نظم البقضا� مثل 

 . والشباب والسكان األصليني النساءكأو على أصحاب املصلحة الرئيسيني،   ،واحلراجة
مثل إدماج من (املنظمة من خالل مبادرات عاملية، مبا يف ذلك مشاريع تواصل ت ،يف جمال تغري املناخيتعلق بعملها  يف ما -82

الشبكة العاملية خلطط التكيُّف الوطنية، وجدول األعمال (، وشراكات وشبكات )الوطنيةالزراعة يف خطط التكّيف 
مثل املبادرة العاملية ملراقبة (ومنتد�ت ) بشأن الثروة احليوانية العامليةاملبادرة و ، ثروة احليوانية املستدامةالعاملي بشأن ال

ومؤمتر األطراف من خالل ، عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعةو وشراكتها مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  ،الغاابت
هذا التقييم ألغراض ومل تذكر دراسات احلالة الُقطرية . طبوعاتوم) ن تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأ

 االحتباس احلراريرؤيتها إىل الشركاء الوطنيني بشأن املقايضات وانبعااثت غازات لاملنظمة إيصال أمثلة واضحة على  أي
 .تغري املناخبتعلقة زالة الغاابت، وغريها من املواضيع احلساسة املإل العوامل املسببةو 

انبعااثت غازات  مشرية فيها إىل 55عمل املنظمة، حملة عامة عنتغري املناخ للمنظمة املخصصة لالصفحة الرئيسية قدم تو  -83
تغري املناخ كما تنوه بتأثريات املناخ،   لتغري مسبًباعامًال الثروة احليوانية و  النشاط البشرياالحتباس احلراري الناجتة عن 

ذكر موقع املنظمة يوال  56.املنظمة أو هدفها بشأن العمل املناخيرسالة ذكر بوضوح تال ، لكنها ةقطاعات الزراع على
املتعلقة عن املنظمة إعالم  وحيدث .لتغري املناخ مسببكعامل الزراعة   57هداف التنمية املستدامةاملتعلق أبعلى اإلنرتنت 
، وليس هناك جهد إعالمي متسق ومبادراتطبوعات الل موالشباب يف معظمه من خساواة بني اجلنسني تغري املناخ وامل

 .ياملناخالعمل املدعقني يف الفقراء و  املهاجرينو  الشعوب األصلية وذوي اإلعاقة إدماجحول أمهية 

                                                        
 /change/ar-w.fao.org/climatehttp://ww . روما .الصفحة اإللكرتونية .. [النسخة اإللكرتونّية]منظمة األغذية والزراعة. بدون اتريخ. تغري املناخ 55
s support to countries facing climate ’FAO( دعم منظمة األغذية والزراعة للبلدان اليت تواجه تغري املناخ. منظمة األغذية والزراعة. بدون اتريخ 56

change.( ]2020األول ديسمرب/كانون  11ورد ذكره يف [. روما. الصفحة اإللكرتونية. ]النسخة اإللكرتونّية[. 
 do/en-we-work/what-change/our-http://www.fao.org/climate 

ذكره  ورد]. روما. [النسخة اإللكرتونّية[: اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآاثره 13منظمة األغذية والزراعة. بدون اتريخ. هدف التنمية املستدامة  57
 a-goals/goals/goal-development-://www.fao.org/sustainablehttp/13 ]2020ديسمرب/كانون األول  11 يف

http://www.fao.org/climate-change/ar/
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لضمان حتقيق املناخي  من أتثريات عملها لتحقيق االستفادة املثلى يف شراكاتاملنظمة  تشاركهل  -3السؤال 
 ؟أثر

وميكن أن . تغري املناخ يف الزراعة وعرب القطاعات تعميم ميكن أن متكنها منيزة نسبية مباملنظمة  فردتن. 31النتيجة 
يف  النظملعمل املعقد على مستوى ذلك ابربط أن تيف امليدان على حضورها املتعددة القطاعات و  التقنيةقدرهتا  هاتساعد

). النظم اإليكولوجية/الطبيعيةاستعادة البيئة قيمة ذات الصلة، أو املستدامة وسالسل الالغذائية نظم المثًال يف (الزراعة 
 . على النحو األمثل  تستفيد من هذه امليزةلكنها ال

، اتمثل إنتاج احملاصيل وسالسل اإلمدادمن  تقنيةيف خربهتا يف جماالت  املناخيتكمن امليزة النسبية للمنظمة يف العمل  -84
ائية، وسالمة األغذية، وبعض جماالت احلراجة، والتنوع البيولوجي، واألراضي والرتبة، ومصايد األمساك وتربية األحياء امل

 . ابملناخعلقة يف عدد من املبادرات والشراكات املتا رئيسيً ذخرًا يشكل ذلك وقد تبني أن . ، والتغذيةالثروة احليوانيةو 
يف جمال كربون الغاابت، مثًال، ف. املناخي ابلعملتتعلق يف جماالت  تقنيةقدرات تتمتع املنظمة بيف الشراكات، و  -85

. ومنهجية املستوى املرجعي للغاابت واالستشعار عن بعد الرصد واإلبالغ والتحقق يفقوية  تقنيةات نظمة قدر امل لدى
الذكية مثل التحالف الدويل بشأن الزراعة املناخ، و  ابلزراعةاملتعلقة ابجملاالت واالتفاقات املعنية الشبكات العاملية  ويف

على اخلربة  املنظمة للحصول، يتطلع الشركاء إىل )كليهماتستضيف املنظمة  و ( الدولية لوقاية النبااتت واالتفاقية مناخًيا
، يكمل عمل ابلفاقد واملهدر من األغذيةيتعلق  يف ما، على حنو مشابهو . حشد جهود أطراف عدةعلى القدرة و  تقنيةال
متنوعة  تقنيةبقدرات  ،)اليونيدو(الصناعية ة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية نظمة عمل بر�مج األمم املتحدامل
 .جماالت البيئة والتكنولوجيا والطاقة واحلماية االجتماعية يف

حتديد األولو�ت الوطنية على وجه من ظمة اليت متكن املناحلكومية من األصول الفريدة ا اهتعالقاملنظمة امليداين و حضور و  -86
املنظمة على نطاق واسع حضور ، إىل جانب انتشار ذلكوقد ساعد . املشاريع وبناء الثقة وتقدمي مقرتحات ةالسرع

ة خطط التكّيف الوطنية ومن األمثلة على ذلك شبك. تعميم تغري املناخ يف الزراعة على حشد جهود أطراف عدة ،قدرهتاو 
يف و  .لدعم وضع السياسات تعبئة العمل اجلماعيملنظمة على درة اق انتستخدم تنيلال وشبكة املسامهات احملددة وطنًيا

جنحت شراكة قوية ومنسقة مع بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي يف  ،الوطنيةبر�مج إدماج الزراعة يف خطط التكّيف حالة 
بعمل يتعلق  ايف م، ال سيما هاواالستفادة منا وخرباهتم هماوحجمعالقاهتما و يكني احلضور القطاعي للشر  على بناءال

اخنرطت ، خطط التكّيف الوطنيةوإىل جانب عملها يف . والعالقات الطويلة األجل مع وزارات البيئة املسامهات احملددة وطنًيا
. الصندوق األخضر للمناخمرفق البيئة العاملية و يف و  يف املسامهات احملددة وطنًيااملنظمة مع وزارات البيئة من خالل عملها 

العالقات ظمة، وحتتاج املكاتب امليدانية إىل بذل جهود متواصلة لتعزيز وأتمني  للمنًكا تقليد�ً يالبيئة شر ليست وزارات و 
 .والصالت

وقال الشركاء إ�م يتوقعون أن أتخذ املنظمة . استخدامأفضل  قوهتا النسبيةأوجه  ستخدمتنظمة ال املوجد التقييم أن و  -87
بني قطاعات " سد الثغرات"منها يريدون امليداين، و  واحلضور التقنيةحيث القدرة من  األعلىميزهتا النسبية إىل املستوى 

من آاثر تغري املناخ التخفيف  وبينما يتحقق مستوى طيب من األداء يف العمل القطاعي يف جمال. لفةاملخت الزراعة
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-جذور املشاكل االجتماعيةوالتكيف معها فإن هذا العمل ليس ابلقدر الكايف من التكامل الذي ميكنه من استهداف 
 . الشاملةالبيئية 

، وقد أثرت بنجاح على قرارات حكومية وتقينعي ائالشرعية من دورها كشريك حمايد ووقتستمد املنظمة . 32النتيجة 
بني  احلامسة حول تغري املناخ والزراعةباحثات املنوير من حيث توجيه وتنسيق وتكاملة إمكا�هتا  تستغل ال  اغري أ�. رئيسية

 .احلكوميةاجلهات الفاعلة احلكومية وغري 
بعض العوامل اليت تؤثر بشأن بفضل عالقاهتا اجليدة مع احلكومات من رفع مستوى الوعي العاملي والوطين متكنت املنظمة  -88

حلوم إنتاج تناول نظمة بطيئة يف املوقد كانت . عوامل أخرىتناول لكنها فشلت يف  ،أراضي اخلث مثل ،على تغري املناخ
 تعقيد قياس ورصد غازات أخرى، بسبب أموروذلك، من بني إلزالة الغاابت املدارية، كأكرب سببني البقر وفول الصو�  
يف بلدان مثل أوروغواي واألرجنتني وابراغواي فعالية وتعمل املنظمة حالًيا ب .نغري اثين أكسيد الكربو من  االحتباس احلراري

 58.انبعااثت غازات االحتباس احلراري خلفضاجليدة املمارسات اتباع تكلفة و فوائد عن  لى توليد أدلةع وإكوادور وشيلي
فقد أخفقت يف حبث . كافيةليست  مة وضرورية، لكنها ا قيّ يً يف الثروة احليوانية الذكية مناخاحملورية مسامهات املنظمة و  -89

وإزالة  ةتنافساألراضي املات استخدامذلك الروابط بني وك تغري املناخمع  الغذائية واألمناطاإلنتاج احليواين الصناعي روابط 
 . كافية  يةمشورة سياسات بصياغةأو  تقنيةمع أدلة تقم جبومل . الغاابت

، مثل األمناط الغذائية للمسائل احلساسة الشركاء الوطنينيالتناول والبحث مع نظمة تقود املدليل على أن ليس هناك من و  -90
عمل  أن مقابلتهمني ممن جرت بعض املاحنأشار وقد . بني اإلنتاج الزراعي واالستدامة ايضاتللبلدان املرتفعة الدخل واملق

لتنمية املستدامة، من أركان ااالقتصادي الركن ركز على تزال تال إالّ أ�ا رغم ذلك إىل حد كبري بتغري املناخ، علق املنظمة يت
 . البيئي واالجتماعيللركنني أقل ا اهتمامً بينما تويل 

شارك مع العديد من أصحاب تالزراعة لتجمال يف حشد جهود أطراف عدة تستخدم املنظمة قدرهتا على . 33 لنتيجةا
 وغريهاالزميلة واملؤسسات األكادميية  ألمم املتحدةااحلكومات ووكاالت هؤالء شمل يو . تغري املناخبشأن املصلحة 

دخوهلا مع منظمات على يس هناك سوى الشحيح من األدلة ، لمع ذلك. املستو�ت واحملليةإىل املستو�ت العاملية  من
آاثره  ف مع تغري املناخ والتخفيف منلتكيّ ا أو القطاع اخلاص يف شراكات املعرضة للمخاطراجملموعات  اجملتمع املدين أو

 .الطويلة األجل االسرتاتيجية
أن بر�مج نظمة ذكر موظفو املقد و . ل املناخييف العم اتعاو�حاالت يف العديد من واضحة منظمة لللشراكات القوية ا -91

األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي وبر�مج األمم املتحدة للبيئة والبنك 
اج الزراعة يف بر�مج إدم ظمةاملن وتشمل شراكات. املنظمة ابلقدر األكرب من التواتر مع تتعاون هي اجلهات اليتالدويل 

مع بر�مج األمم املتحدة (توسيع نطاق الطموح املناخي بشأن استخدام األراضي والزراعة  وبر�مج الوطنيةخطط التكّيف 
مع بر�مج األمم املتحدة (مجة عن إزالة الغاابت وتدهورها اانبعااثت الغازات الن خلفض، وبر�مج األمم املتحدة )اإلمنائي

                                                        
 TCP/RLA/3714 .Ganadería baja en emisiones, una contribución al desarrollo sostenible del sector. 2019 منظمة األغذية والزراعة.  58

pecuario en los países de Suramérica. 
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مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج ( لألراضي اخلثيةالعاملية  واملبادرة، )مم املتحدة للبيئةاإلمنائي وبر�مج األ
مع بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي وبر�مج األمم املتحدة للبيئة (جمال الغاابت  والشراكة التعاونية يف) األمم املتحدة للبيئة

 ،لشراكة العاملية للمناخ ومصايد األمساك وتربية األحياء املائيةوهناك ا). أخرى والبنك الدويل وعدة منظمات وشبكات
ال يتجزأ من اسرتاتيجية املنظمة ملصايد ا جزءً تشكل منظمة دولية وهيئة قطاعية و  20 جتمع غري رمسي يتكون منوهي 

ب مع اتفاقية األمم املتحدة وقد عملت املنظمة عن كث. )2016-2011(األمساك وتربية األحياء املائية وتغري املناخ 
تفاهم تعاونية مع اتفاقية  اتووقعت مذكر . عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعةيتعلق ب يف مااإلطارية بشأن تغري املناخ 

يف (بتحويل النظم الغذائية حول مسائل تتعلق األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي 
اإلدارة الزراعية املستدامة واملوارد الطبيعية واألمن الغذائي وتغري و  ،)2021ؤمتر قمة النظم الغذائية يف عام مل ر التحضريإطا

اخلربات تبادل رت مذكرة التفاهم مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بناء القدرات و وقد يسّ . املناخ
. على املعارف ملزارعني يف البلدان الناميةأصحاب احليازات الصغرية من از إمكانية حصول تعزيويف الوقت نفسه ، التقنية

أتمني الة يف لشؤون اجلنسانية التابع لالتفاقية اإلطارية، وكانت هذه الشراكة فعّ املعين ابفريق الوتتعاون املنظمة أيًضا مع 
دعم  كما.  والزراعة وتغري املناخاملساواة بني اجلنسني  جمال دة من خربة املنظمة يفاستفابال االتفاقيةضمن املنظمة موقع 

مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة شراكة مراكش للعمل مع  مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
  60.والتحّمل وإعادة التشكيل التوقّع: للقدرة على الصمود ومبادرة األمم املتحدة 59املناخي العاملي

 وال تشارك. على الزراعةبصفة عامة العمل املناخي جمال املنظمة يف تقيمها قتصر الشراكات العاملية القوية اليت تو  -92
  ائتالفاملنابر املتعلقة ابالقتصاد األخضر أو مشاركة القطاع اخلاص، مثل  املنظمة يف 
"Business We Mean "61 و منتدىأ 62الشراكة العاملية من أجل القدرة على الصمود  أو " EAT Forum.63 

وبر�مج  ،يف عمليات شركاء التنمية اآلخرين، مبا يف ذلك بر�مج األمم املتحدة للبيئة هاأدجمت هذه املنابر مجيع وقد
ومرفق البيئة العاملية  ،واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ ،األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة ،األمم املتحدة اإلمنائي

كاهتا املنظمة املهيمنة فهي شرا  شراكاتأما . واالتفاق العاملي لألمم املتحدة ،معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثو 
وقد حتسنت عالقاهتا مع وزارات البيئة، ويعود الفضل يف ذلك . املنظمات الزراعية احلكومية وجمموعات املزارعني مع
مع وزارات نظمة يف إقامة شراكات امل تنجحمل و . الصندوق األخضر للمناخة و حد كبري إىل مشاريع مرفق البيئة العاملي إىل

مع  أقلمنظمات اجملتمع املدين وشراكات مع وهي تشكل شراكات قليلة . إال يف حاالت استثنائية غري وزارات الزراعة
                                                        

 Marrakesh Partnership for Global( شراكة مراكش من أجل العمل املناخي العاملي رية بشأن تغري املناخ. بدون اتريخ.اتفاقية األمم املتحدة اإلطا59

Climate Action] .(الصفحة اإللكرتونية .[action-climate-global-for-partnership-action/marrakech-ccc.int/climatehttps://unf 

 rinitiative.org2http://www.a/ ].الصفحة اإللكرتونية[ . UN Climate Resilience Initiative A2R. مبادرة األمم املتحدة للمرونة إزاء املناخ 60
61  We Mean Business CoalitionWe Mean Business Coalition. n.d. . 

  https://www.wemeanbusinesscoalition.org/ [النسخة اإللكرتونّية].
 ].النسخة اإللكرتونّية[ bal Resilience PartnershipGlo :يف ].الصفحة اإللكرتونية[ About us: partnersشراكة الصمود العاملية.  62

/3-http://www.globalresiliencepartnership.org/aboutus/partners 
 page.org-https://www.un]. لنسخة اإللكرتونّيةا[ UN PAGE. شراكة األمم املتحدة من أجل اقتصاد أخضر. بدون اتريخ 63

 

https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action
http://www.a2rinitiative.org/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
http://www.globalresiliencepartnership.org/aboutus/partners-3/


34 PC 130/12 

 

 

 وتعمل املناخي،العمل جمال يف  أقل استباقية من غريهاعلى أ�ا املنظمة يُنظر إىل و . الوطينستوى القطاع اخلاص على امل
 .يف السياساتاخنراطها يضعف فعالية يف العادة بناء على طلب احلكومات، ما 

من خالل عملها مع اجلهات  املناخيةتعزيز الربامج واملشاريع التكاملية ملعاجلة الشواغل يف املنظمة  ت�إمكا. 34 النتيجة
، فضًال عن بطء وترية املناخيتمويل القوي بني وكاالت األمم املتحدة على التنافس ال يعيقهااملاحنة املتعددة األطراف 

 .نطاق مشاريعها وضيقاملنظمة 
أجريت ممن ) الدائمنياملنظمة موظفي الذين ليسوا من رباء اخل(الشركاء اخلارجيني واملستشارين الداخليني  معظم أشار -93

تؤدي عمليات اختاذ القرار الطويلة يف و . اليت تعمل هبا املنظمة الوترية البطيئة إىل التقييمهذا ألغراض  معهم مقابالت
وهناك خطر أن تتوىل . معقدة امتثاقلة وإجراءاهتالوكاالت احلكومية املنظمة جتد و  .ياملنظمة إىل إبطاء تنفيذ العمل الفعل

تكون املنظمة ملناخ ينبغي أن تغري اتتعلق بقضا� يف التمويل حتصل على أو يُعزى هلا الفضل أو القيادة وكاالت أخرى 
 .تقوم فيها ابلدور القيادي اليت هي

، إذ يتعني التنافس على التمويلهو العوامل اليت حتد من شراكات املنظمة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى  أحدو  -94
على  التعاون ولكن أيًضا شراكة، تسعى كل وكالة إىلتقام عندما  الذو األموال ملعظم عملياهتا،  تعبئةمجيعها الوكاالت  على

اجلهات  ، رغم أن بعضسياسات اجلهات املاحنة بعض هذه املنافسةقد يغذي و . أتمني أكرب حصة من التمويلاألرجح إىل 
تنفيذ مشرتك لكنه ابلقيام بمرفق البيئة العاملية يسمح و . تقاسم التكاليفبأو تسمح ابلقيام ابلتنفيذ املشرتك  ةالثنائياملاحنة 

 لطرائق اجلديدةيتعلق اب يف ماتوجيهات مرفق البيئة العاملية ليست و . بعينهاتنفيذ رئيسية  القيادةوكالة ن تتوىل يشرتط أ
اإلمنائي األمم املتحدة رغم أن بر�مج هبذا املعىن،  .أصًال عملية الصياغة املعقدة يفاقم صعوبة ما  واضحة وضوًحا كافيًا،

الصندوق مرفق البيئة العاملية و من تمويل يتعلق ابل يف مامثًال، ( هلا أيًضا رئيسي إنه منافسإالّ منظمة، للشريك رئيسي 
 ).املناخيةللمبادرات  األخضر للمناخ

انبعااثت  للحد من األمم املتحدةيف بر�مج على الرغم من أن الشراكة ف. الربامج التعاونية يف أيًضا املنافسة أن توجدميكن و  -95
 اوبر�مج األمم املتحدة للبيئة تعمل جيداإلمنائي األمم املتحدة  الغاابت وتدهورها مع بر�مجالغازات النامجة عن إزالة 

أصحاب املصلحة اخلارجيون، أشار وقد . تنسيق غري كافالمنافسة و  الُقطريستوى هناك على املإال أن إىل حد ما، 
 .فرص التعاونرقل د يعقوذلك أمر التنافس على األموال، إىل مبا يف ذلك الشركاء احلكوميون، 

خالل املسامهات احملددة وطنًيا وخطط التكّيف الوطنية وتروّج جيًدا مع الشركاء الوطنيني من املنظمة تتعاون . 35النتيجة 
وميكن هلذه املبادرات أن تزرع . وتشارك فيهالعمل املناخي املتعلقة ابداول األعمال والشراكات الدولية والعاملية بفعالية جل

 .التغيري التحويلي بذور
ضع إطار مشرتك قد و و . اسرتاتيجيتها اخلاصة بتغري املناخمبوجب أولوية  دعم املسامهات احملددة وطنًيا جعلت املنظمة -96

مواد وأدوات مفيدة لدعم عمل الشركاء نظمة وتنتج امل 64املسامهات احملددة وطنيًا،لتحليل الزراعة واستخدام األراضي يف 

                                                        
 A common framework for agriculture( .وطنًيا احملددة املسامهات يف األراضي واستعمال للزراعة مشرتك إطار .ي2020 منظمة األغذية والزراعة 64

and land use in the Nationally Determined Contributions.لى الرابطمتاح أيًضا ع( ). روما :www.fao.org/3/cb1589en/cb1589en.pdf(. 

http://www.fao.org/3/cb1589en/cb1589en.pdf
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ستويني أجريت معهم مقابالت على املمن ويعترب معظم . وخطط التكّيف الوطنية مهات احملددة وطنًيااملساعلى الوطنيني 
املسح يف اجمليبني من  ائةيف امل 65وقال . أهم أعماهلامن بني  املسامهات احملددة وطنًيانظمة على العاملي والوطين أن عمل امل

 .لييتؤدي إىل تغيري حتو ّيف الوطنية واملسامهات احملددة وطنًيا ساملتعلقة خبطط التكن املشاريع والربامج أاخلارجي 

التنمية سرتاتيجية مع املؤسسات املالية الدولية ومصارف االشراكات  فقط من القليًال عدًدا نظمة املأقامت . 36النتيجة 
، هودالنهج اجملزأ املعراكات الش ويتبع معظم. الوطنية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين

 .لييللتغيري التحو واالرتقاء كقوة دافعة ف والتكرار ع والتكيّ قدرة املنظمة على التوسّ من  ا حيدّ مم
. قدمي اخلدمات فقطوجهة نظر تميل إىل النظر إىل الشركاء من أن تكون جمزأة ولدى املنظمة املنظمة إىل  تنحو شراكات -97

نظمة شراكات اسرتاتيجية املولدى  .�درًا ما يتجاوز تنفيذ املشاريع هال، لكنجملتمع املدين فعّ مع منظمات ااملنظمة  وتعاون
ال تشارك يف شراكة األمم املتحدة املتعددة الوكاالت  التنمية الوطنية، وهيقليلة مع املؤسسات املالية الدولية ومصارف 

 إىل السوق" مع بر�مج األغذية العاملي و القطاع اخلاص. من املزرعة"من أجل اقتصاد أخضر أو يف حتالف 
القطاع املايل كمجال رئيسي للشراكات مع املنظمة معهم الضوء على افتقار  قابالتامليف املاحنون الشركاء و  سّلطو  -98

 ميكن أن يتيح للمنظمة مية وغريهااإلقلي اإلمنائية مع املؤسسات املالية الدولية واملصارف وأشاروا إىل أن التعاون. للتحسني
التكيف خدمات  وفرتاليت د األمساك ياألغذية ومشاريع مصامن  الفاقد احلد مناألموال الالزمة ملشاريع احلصول على 
 . املوارد تعبئةإقامة عالقات عمل أوثق مع املصارف لز�دة ة الثنائياجلهات املاحنة واقرتح بعض . وإدرار الدخل

الُقطري وأن تستخدم ستوى أن تربط بني الزراعة واحلراجة على حنو أفضل على امل إىل أن املنظمة ينبغيوأشار كثريون  -99
شمل االستدامة يف الزراعة وسالسل إمدادات السلع الزراعية تالتكميلي والتمويل ل فينهذه امليزة لالستفادة من الدعم ال

وتشكل .  التدخالتريثأترفع تكاليف املعامالت ويضعف إىل اريع املشاجملزأ إزاء �ج املنظمة ويؤدي . واستخدام الطاقة
 65.ةيجماحنو �ج أكثر بر لالنتقال اجلديدة لتعبئة املوارد حماولة املنظمة اسرتاتيجيات 

املكانية وحتليل  األدوات اجلغرافيةعلى بعض العمل اإلجيايب مع مؤسسات البحوث والقطاع اخلاص عدا  يف ما. 37النتيجة 
القطاع اخلاص كافية  شراكات املنظمة مع ليستالشركات اخلاصة يف قطاعي الثروة احليوانية واألغذية، وإدراج ت البيا�

 .أحد العوامل الرئيسية املقيدة ولكنه ميثل أيًضا لييفرصة رئيسية للتغيري التحو ذلك  ويعترب. إلحداث أثر مناخي
 الشراكات املتعلقة ابلبيا�ت اجلغرافيةوتبني  .ز الشركاء التقليدينيتجاو تنظمة شراكات مبتكرة يف العمل املناخي امللدى  -100

. مواطن قوهتا على حنو خالقعلى بناء القصى و األ دّ احلاملكانية واالستشعار عن بعد قدرة املنظمة على ز�دة الفرص إىل 
نروجيي واملبادرة الدولية للمناخ من القطاع اخلاص، مبا يف ذلك غوغل ومركز الفضاء الدعًما  Open Forisتلقت منصة وقد 

استفادت  كما  .، وهو مشروع مشرتك بني وكالة الفضاء األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدوليةSERVIRمن مشروع و 
 . يف املنظمة من شراكات مع اجلامعات ووكاالت البحوث والبلدان األعضاء نظمة استفادة عظيمةامل

                                                        
  تقييم إطار النتائج اخلاص ابألهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة ط.2019 منظمة األغذية والزراعة 65
)works Strategic Results Frame’Evaluation of FAO.متاح أيًضا على الرابط: ( ). روماhttp://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf(. 

http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf
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تكنولوجيا جديدة وتطويرها يف احلصول على ت البحوث واجلامعات والشركات اخلاصة استخدمت الشراكات مع وكاالو  -101
. معلومات حديثة عن االستشعار عن بعد، على حنو أيسر وأفضل وأرخصعلى البلدان حصول لصاحل العام وإلاتحة ل

جمانية وهي أداة ، Earth Mapقطاع الغاابت ابستخدام أداة يتجاوز إىل ما تتوسع  Open Forisوقد أخذت منصة 
اإلنرتنت استخدام مكانية إبلدعم البلدان ومعاهد البحوث واملزارعني املنظمة مع غوغل مفتوحة املصدر طورهتا شراكة و 

املنظمة من حتقيق فوائد ال تستطيع كهذه شراكات  متّكن و . أوقات متعددةيف أراضيهم بطريقة سهلة ومتكاملة و لرصد 
ؤية وبر حداًث ملرة واحدة  هاوكان معظم، نادرةفتغري املناخ املتعلقة بالقطاع اخلاص مع كات الشرا أما  .أن حتققها مبفردها

 .فرصة ضائعةوتلك . التنمية املستدامة أهدافقليلة مع روابط باسرتاتيجية حمدودة و 

 بسبب تقاريرهار كبري التوجيهية بتقديخطوطها ظى العديد من منتجات املنظمة املعرفية وأدواهتا املعيارية و حي. 38 النتيجة
لرصد  فضل املمارساتية وتلك املتعلقة أبملعرفااملنظمة وحتظى أدوات . صول إليهااحلُيسر املوضوعية وتغطيتها املتعمقة و 

على املستوى الُقطري، ويستخدمها على نطاق واسع للتحقق من البيا�ت الوطنية  بشعبية االحتباس احلراريغازات 
مركز االستثمار  عدا ضمن يف ماولكن . ا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخالشركاء يف التنمية، مب

املنظمة استفادة ا يدل على حمدودية مم، داخلًيا حمدودين نتظمامل هاواستخدام ، ال يزال نشر هذه األدواتيف املنظمة
، مل حتويليةمن إمكا�ت منتجاهتا املعرفية املتعلقة بتغري املناخ  ما تنطوي عليهأن املنظمة، رغم  كما.  معارفها ومواردها من

 .يات املتغريةجات على املواقف واملمارسات والسلوكهذه املنتتبذل سوى القليل من احملاوالت لتقييم آاثر 
أكثر أفاد وقد . األمم املتحدةالشركاء كما ُتستخدم عرب وجيهية يستخدمها خطوطًا تو طرقًا نظمة أدوات و طّورت امل -102

وابإلضافة إىل أدوات . وخدماهتا يف عملهمنظمة �م استخدموا منتجات املأاخلارجي املسح يبني يف اجملمن  ائةيف امل 70 من
أدوات االستثمار والسياسات  وجمموعة الرصد اخلاصة بقطاع الثروة احليوانية، مثل منوذج احملاسبة البيئية للثروة احليوانية العاملية

. لعمل املناخيمتينة ابلغة األمهية لوقدرات وأدوات يف داخلها معرفة منظمة تتوفر لللثروة احليوانية، يف قطاع ا
 الصندوق األخضر للمناخلصياغة مقرتحات  الكربون لصايفاملسبق  التقدير ابنتظام أداةمركز االستثمار  يستخدم مثًال،ف

داة على نطاق هذه األ والصندوق الدويل للتنمية الزراعيةبنك الدويل اليستخدم ، كما عمله مع املؤسسات املالية الدولية ويف
نظمة املأن من املثري للدهشة و . مرفق البيئة العاملية أيًضاذلك يفعل واسع إلدماج تغري املناخ يف االستثمارات الزراعية، و 

مشاريع مرفق  ابإلضافة إىل خالهتايف تد الكربون لصايفاملسبق  التقديرأداة  من قبيلأدوات  منهجيةتستخدم بصورة  ال
يف تصميم املشاريع االستثمارية، رمبا أل�ا ليست منهجية كما أن االعتبارات املناخية مل تدمج بصورة   ،البيئة العاملية

أثر  نظمة حتليلامل تشرتطبينما ال ويف الواقع، . الكربون واتجوتويل املنظمة اهتماًما ضئيًال لن. عير ااملشمتطلبات دورة  من
إخفاق يعين و . سائر الوكاالت يف متبعةاملمارسات  هذهفإن ، الكربون لصايفاملسبق  التقديرالكربون أو استخدام أداة 

 .مشاريعها حلافظة يةاثر الكربوناآلأدواهتا وخرباهتا الداخلية عدم وجود بيا�ت عن  املنظمة يف االستفادة من
يف االستثمارات  والزراعة الذكية مناخًيااملناخية، مبا يف ذلك املخاطر إدماج الشواغل توجيهات حول تقدم املنظمة و  -103

عن أنتجت مواد معرفية أ�ا ، كما بشأن االستثمارم منصة التعلّ و من خالل دليل الزراعة الذكية مناخًيا مثًال الزراعية، 
التمكينية ألصحاب املصلحة وتعزيز الزراعة الذكية مناخًيا لتحديد االحتياجات على املستوى امليداين وتعزيز القدرة 



37 PC 130/12 

 

 

. يف تصميم املشاريع غري واضحالتوجيهات منهجًيا غري أن مدى استخدام هذه . الزراعةتوسيع نطاق هذا النوع من 
 .املشاريع اتلدور اخلطوط التوجيهية التوجيهات مل تدمج يف  أن كما

والشباب،  حول املساواة بني اجلنسنياخ املعرفية من منتجات تغري املن عدد إبصدار ونشرنظمة امل قامت. 39النتيجة 
 .واختذت مبادرات للتدريب على املهارات والتوعية

تغري املناخ يدعمه عدد من املنتجات املعرفية اليت املتعلق ابملساواة بني اجلنسني و التقييم أن عمل املنظمة  تبني من -104
. نهجيةامل واألدلةتدريبية الواد املموجزات املمارسات اجليدة، و  تستهدف شركاء املشاريع الداخليني واخلارجيني، مبا يف ذلك

 وتغريعلقة ابملساواة بني اجلنسني تاملاالت خمتلف اجملالتوعية وبناء املهارات يف حول كما عقدت املنظمة حلقات عمل 
تشجيع خالل من و ، دراسية شبكيةمن خالل أشرطة فيديو وحلقات  شأنتقوم بنشاط إعالمي يف هذا الاملناخ، و 

ساواة بني تعميم املاملتعلقة ب، من خالل دراسات احلالة الُقطرية واملمارسات اجليدة مثًال البلدان على تبادل املعارف، 
 .ختطيط التكيُّف مع تغريُّ املناخ اجلنسني يف

  .انتظاًمااملنتجات واملبادرات املعرفية يف جمال الشباب وتغري املناخ أقل و  -105
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 توصياتاالستنتاجات وال -3

 االستنتاجات 3-1

اتفاق ابريس وإطار ِسنداي من وعناصر  13هدف التنمية املستدامة  يفهامة مسامهات نظمة تقدم امل ال تزال -1االستنتاج 
يف مواجهة تغري املناخ والكوارث القدرة على الصمود ف و التكيّ تعزيز القدرات الوطنية على ّ ب ، وذلكللحد من خماطر الكوارث

ملشاريع املساعدة  يالتمويل املناخ تعبئةم، وعن طريق ومواد تعلّ ات ابملناخ، من خالل منتجات معرفية وأدوات وتوجيهعلقة املت
 . التقنية

كان تغري املناخ، كما  حول د األمساك يف املفاوضات العاملية يالزراعة ومصاإدراج يف  بدور رئيسينظمة امل قامت -2االستنتاج 
تطوير التحليالت و  إجراءيف  األعضاء توقد دعم .املسامهات احملددة وطنًياالوطنية و طط التكّيف زراعة خبيف ربط الدورها حامسًا 

 . 13وهدف التنمية املستدامة  د األمساك يف إطار اتفاق ابريسيواألدوات الالزمة لتعميم الزراعة ومصا الطرق

 . ويبشرإزالة الغاابتتفادي فض االنبعااثت من خالل يف خ بدور ملموس ومشاريعها نظمةاملبرامج  سامهت -3االستنتاج 
، بنتائج واعدة) د األمساكيومصا ،والطاقة ،الثروة احليوانيةالزراعة الذكية مناخًيا، و (أعماهلا األخرى فض االنبعااثت من خالل خ

 .ابنتظام يتم اإلبالغ عنها وال بعد مل ترصد الكنه

، فإن النتائج على املستوى ياملناخالعمل ا جيًدا يف إدراج املساواة بني اجلنسني يف نظمة تقدمً املأحرزت بينما  –4االستنتاج 
 يف مالية يالقليل منها عن نتائج حتو مل يسفر غري لكن و  الة نسبًيا،كانت املبادرات اخلاصة ابملرأة فعّ قد  و . الُقطري غري واضحة

 .الشعوب األصلية والشباباركة وتفتقر هذه املبادرات إىل مش .يتعلق ابملساواة بني اجلنسني

أن هناك الكثري مع و . ها وعملياهتاتابملناخ يف برجمعلقة الكوارث املتعلى و ي نظمة بعد عملها املناخاململ تعمم  -5االستنتاج 
هناك  ليسواملكاتب والشعب األخرى،  شعبة املناخ والبيئة/والتنوع البيولوجي والبيئة بني مكتب تغري املناخ أوجه التآزر من
األسباب اجلذرية  لذلك، فإن ونتيجةً . املقايضات للتعامل معمنهجية طريقة يست هناك ول احلوافظالقليل من املواءمة بني  غري

 .سقةتغري املناخ على الزراعة وقطاعاهتا ال تعاجل بطريقة متكاملة ومتواحللول ألثر 

ينبغي  ولكنالة على املستوى احمللي، أصحاب املصلحة فعّ تقدمي مساعدة مباشرة إىل  تشملالتدخالت اليت  -6 االستنتاج
خطط التكّيف و  املسامهات احملددة وطنًيا على سبيل املثال ال احلصر، مبا يف ذلك، ،عمليات السياساتيف  حتديدها بوضوح

نتائج هامة ومستدامة عن  مل املنظمة املعياريع ويكشف. متكاملة متعددة البلدان طويلة األجلة براجمييف ُ�ج  ودجمها الوطنية،
ضامنة بذلك ، وتعّلمت بسرعة من األخطاء األولية، يالتمويل املناخ تعبئةاملنظمة يف جنحت العمل املناخي، وقد جمال يف 

 .للمشاريع والربامج مع األعضاء فعاًال ا توليدً 

واتفاق  13التنمية املستدامة  هدف مع )2021-2018( يتماشى اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل -7االستنتاج 
قدرة دف املتمثل يف جعل قطاعات الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة و اهلخالل  الكوارث منإطار ِسنداي للحد من خماطر و ابريس 

 إىل إنشاء مكتب تغريهبا تركيز املنظمة االسرتاتيجي على التكامل أدى وقد . موضوع شاملتغري املناخ كوإدراج على الصمود 
 . اإلطار االسرتاتيجي املقبلاملؤسسي يف ابلتزامها خطوة إجيابية حنو الوفاء  وميثل ذلكاملناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، 
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املشرتك بني ق اسرتاتيجية تغري املناخ يف عملية صنع القرار يف املنظمة بطريقة تدعم العمل املناخي املنسّ تندرج ال  -8االستنتاج 
التدخالت املتوسطة تفتقر  ولذلك، 2030 عامال تتماشى مع السمات التحويلية خلطة ستوى العاملي، كما أ�ا على امل القطاعات
جمال يف  العمل املناخييف نظمة رؤية طويلة األجل لدورها القيادي املومل تضع . روابط واضحة أبهداف طويلة األجل األجل إىل

 ةالربجمأطر املنظمة العديد من االسرتاتيجيات القطاعية واخلطط اإلقليمية و على النقيض من ذلك، لدى و .األغذية والزراعة
  .كثرية وإن كانت غري منسقة يف كثري من األحياناحملدد يف اجتاهات   ملناخياتوجه بفعالية عمل املنظمة  الُقطرية اليت

مجيع القطاعات اتساق ي واألفقي و ، مثل التنسيق الرأسعلى مستوى املنظمة املؤسسيةال تعكس احلوكمة  –9االستنتاج 
رسالة ، تركيزًا واضًحا على منهاالتدابري االحرتازية و وإشراك أصحاب املصلحة وإدارة خماطر املناخ والكوارث  النظام الغذائي يف

عمل  لإلشراف وجمموعاتكّرس مكتب مإنشاء مثل من عناصر إىل  إال مؤخرًاومل يُلتفت . العمل املناخيخيص  يف مااملنظمة 
 .عير اداخلية وإدراج خماطر املناخ يف دورة املش

العاملي واإلقليمي والوطين، وقد زادت كثريًا املستو�ت بشرية قوية يف العمل املناخي على ات نظمة قدر امل لدى -10االستنتاج 
األعضاء أن املوارد البشرية واملالية البلدان مع ذلك، يعترب املوظفون و . يةبادرات مناخعلى القيام مبالتمويل و  تعبئةمن قدرهتا على 

قار إىل التخطيط والتنسيق افتوهناك . مستوى املكاتب امليدانيةحتد من قدرة املنظمة على أن تكون استباقية، ال سيما على 
 . لعمل املناخيابملوارد املتصلة االستفادة األمثل من اتحقيق لاملتسقني 

القوية  التقنيةمعرفتها ابلبناء على  العمل املناخي مع شركائها الرئيسيني يف التنمية، تتعاون املنظمة بفعالية يف -11االستنتاج 
الوكاالت الشريكة وتثّمن . يف جماالت الزراعة ومصايد األمساك والغاابت والنظم الغذائيةحشد جهود أطراف وخربهتا وقدرهتا على 

ميزهتا النسبية من خالل  أكثر منأيًضا أ�ا حباجة إىل االستفادة  ونعتقدهؤالء ي لكن املنظمة، احلكوميون مسامهات والشركاء
البطيئة  واإلجراءات املرتفعة وقد أدت التكاليف .واملقايضات أوجه التآزريف و  املشرتكة بني القطاعاتيف القضا�  مشاركتهاز�دة 

 .ابدرت إليها من الشراكات اليت ةكاملاستفادة  على التمويل إىل احلد من قدرة املنظمة على االستفادة  والتنافس

 املسامهات احملددة وطنًياعن طريق  ،من خالل مسامهتها يف تعزيز القدرة على الصمود وخفض االنبعااثت -12االستنتاج 
جراءات التخفيف املناسبة على املستوى الوطين وبر�مج األمم املتحدة خلفض االنبعااثت النامجة وخطط التكّيف الوطنية وإ

املنظمة العمل املناخي يف حماولة إلحداث  استخدمت إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث،وتدهورها و الة الغاابت إز  عن
ن التعاون مع األعضاء والشركاء مبعظمها عهذه املسامهة جنمت وقد ). لييتغيري حتو ( تغيري هيكلي مستدام على نطاق واسع

 . مبتكرة مع القطاع اخلاص ومؤسسات التمويل واجملتمع املدين شراكاتمما جنمت عن اآلخرين، أقل يف التنمية 

نطاق العلى نطاق واسع يف العمل املناخي خارج اليت طورهتا ظمة املعرفية وأدوات الرصد املنمنتجات  ستخدمتُ  -13االستنتاج 
م منهجي ا أو االخنراط يف تعلّ ام أدواهتمدى انتشار استخداملنظمة اسرتاتيجية واضحة لرصد ى لد يستول. اعملياهتاملباشر ل

 . تدخالهتاحالًيا خطة لتوسيع نطاق يست هناك العمل املناخي، وليف جتارهبا  من



40 PC 130/12 

 

 

 التوصيات 3-2

 )ية املؤسسيةسردال(والرسالة الرؤية 
اجمها، وبر  أولو�هتا ووضعها املؤسسيبشأن رؤية واضحة وطموحة  الداخلي واخلارجي يهار و إىل مجهاملنظمة م تقدّ كي   -1التوصية 

إلطار االسرتاتيجي يف ادية وينبغي أن تنعكس تلك السر . عن تغري املناخ والزراعة والنظم الغذائية أن تطور سردية مؤسسيةينبغي 
الربامج واهلياكل  يفتبًعا لذلك درج تُ و ) 2التوصية (تغري املناخ  بشأنوتوجه االسرتاتيجية املنقحة  )2031-2022(للمنظمة اجلديد 
 :أناملؤسسية ية سردهلذه الوينبغي  .كات والعمليات على مجيع املستو�ت، من العاملي إىل احملليوالشرا 

لعمل يتعلق اب يف ماالعاملية تها وسياس) التزامات املنظمة بتحقيق هذه الرؤية(رسالتها و ) رغوبةاملالة احل(رؤية املنظمة  تشكل •
  املناخي؛

هداف التنمية املستدامة األخرى اليت تعطيها أولوية، ألن غري ذاهتا اليت توليها ألة األمهي 13هدف التنمية املستدامة ُتويل  •
 ؛ 10و 2و 1 مسامهات املنظمة يف أهداف التنمية املستدامةوهن يسذلك 

 ب هلا؛ يستجالتكّشف وتإبحلاح أزمة املناخ اآلخذة يف  ُتقرّ  •
عرب أهدافها االسرتاتيجية وبراجمها ذات  لتغري املناخملنظمة جهة امواب وكيفية اسبأشرح بلهم وتوجه عمل املنظمة وشراكاهتا تُ  •

 ألعضاء؛إىل البلدان ااملساعدة  هاوتقدمي فينالقطاعي ال هاالدولية واإلقليمية والوطنية وعمل يةوارات السياساتاحلاألولوية و 
 13التنمية املستدامة  يف هدف اإسهامه يةكيفاملنظمة توسيع نطاق العمل املناخي و  هبا ستستهدف الطريقة اليتصف ت •

نظمها  مجيعإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث يف و واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاق ابريس 
يمة والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية وسالسل القالثروة احليوانية مبا يف ذلك احملاصيل و (الزراعية والغذائية 

 ؛)الغذائية
 .حمورها يف املنظمة تغري املناخيكون ثقافة  توليد سهم يفت •

 االسرتاتيجية وخطة العمل
 جديدة بشأن اسرتاتيجية صياغة ينبغي للمنظمة). 12و 11و 10و 9و 5و 4و 3 من خالل التوصياتفّعل تُ ( -2التوصية 
والدروس اإلجنازات اإلجيابية  تستند إىلوينبغي أن . 13تدامة هدف التنمية املسيف  إسهامهاسني حت من أجل جديدة تغري املناخ
واملقاصد  13حتقيق هدف التنمية املستدامة إىل  تكون موجهةوأن  ،2017لعام لتغري املناخ اسرتاتيجية املنظمة  مناملستفادة 

وجيب أن تكون . ليةياهتا التحو ومس 2030 عاممع خطة تواؤًما أكثر  أن تكونغي لكنها ينب ة،الزراعاألخرى املتعلقة بقطاع 
تضمن نظرية تينبغي أن مقاصده، كما لمنظمة وأهدافه و لاإلطار االسرتاتيجي اجلديد مرتسخة متاًما يف االسرتاتيجية اجلديدة 

 . 2030تغيري حتدد كيف ختطط املنظمة لتحقيق أهداف العمل املناخي حبلول عام 
ومؤشرات مقاصد و ا أهدافً تتضمن  خطة عمل مخسيةنظمة نبغي أن تضع امل، يالتطبيق العمليوضع االسرتاتيجية موضع لو 

تعزيز املؤسسي وتنمية القدرات وتعبئة املوارد الميثل و . وعمليات رصد وإبالغ متناغمةوخماطر  ومسؤوليات وتوقيتات
عمل اجلديدة بكاملها وينبغي أن تكون عملية وضع االسرتاتيجية وخطة ال. لنجاحلمسبقة  اشروطً ) 11و 10و 9 التوصيات(
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 املنظمةشعب  مجيعفيها  تشارك على قدر كبري من الشمول حبيثبقيادة مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة وأن تكون 
 . يف املكاتب امليدانيةو الرئيسي املقر  ذات الصلة يف ومكاتبها

 : ينبغي السرتاتيجية تغري املناخ اجلديدة أنو 

؛ على مستوى املنظمةجنازات اإلرصد وتقييم و ؛ معا ق النتائج املتوسطة األجل والطويلة األجل وربطهاحتدد مسارات لتحقي •
 ؛الُنظميةوتوقع املخاطر  ،أجه التآزرو  تقييم وإدارة املقايضاتو لإلدارة التكيفية؛  الضمنية حتديد ورصد االفرتاضاتو 
ومتماشية  2030 وخطة عاملمنظمة لسرتاتيجي اجلديد االاإلطار  مع مؤشرات ومقاصدمقاصد متناغمة تشمل مؤشرات و  •

 ارير؛وضع التقجتزئة الرصد و اب الكوارث، ويف الوقت نفسه اجتنإطار ِسنداي للحد من خماطر و  معامل اتفاق ابريس مع
 ؛)الشراكاتعن  10التوصية ( اتنفيذهيف تعددي القطاعات شركاء رئيسيني املأن أصحاب املصلحة اخلارجيني تعترب  •
شرح كيفية التصدي للمخاطر وحتويلي، عن طريق  فيوتكيّ  مخاطر وتوقعياع للو و تعزيز عمل مناخي متعدد القطاعات  •

ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره كأساس ابستخدام التكيّ ) النشوءبطيئة الو القصوى مبا يف ذلك األحداث (املناخية 
 أبهداف التنمية املستدامة األخرى؛علق العمل املتمع  لتآزرأوجه ااملقايضات و للربجمة، وكيفية حتديد وإدارة 

خرى، مبا يف ذلك، على سبيل األ ، مبجاالت عمل املنظمةعلى حد سواء من النواخي االسرتاتيجية والتشغيليةربط املناخ، ت •
ابلتحديد  بيولوجي والبيئة، وهياملثال ال احلصر، تلك اجملاالت اليت تقع حتت املسؤولية املباشرة ملكتب تغري املناخ والتنوع ال

 التنوع البيولوجي والبيئة والطاقة؛
 يملناخا، مبا يف ذلك امليزانية األساسية والتمويل وتطويرها خطة لتعبئة املوارد لتنفيذ لالحتياجات املطلوبة تقييم تقديرًا •

 .عةإىل خطط متويل واقعية من خالل اتفاقات شراكة منوّ يؤدي ذلك  حبيثاخلارجي، 

 لتعميما
والتكّيف مًعا والذي �خذ ابالعتبار آاثر أحداث املناخ أبنشطة التخفيف  علقملتا(العمل املناخي  ينبغي تعميم –3التوصية 

تغري بشأن اسرتاتيجيتها اجلديدة  والذي تعرب عنهنظمة بشأن تغري املناخ ية املسرديف املرتسخ  )النشوءبطيئة القصوى وتلك ال
يسي واملكاتب اإلقليمية ودون الرئاملقر ( كافة  املستو�تعلى املواضيعية و والشعب كاتب امليف مجيع بشكل منهجي  املناخ،

اإلجراءات يف دورة لتضمني وتوجيهها مجيًعا التنسيق بني املكاتب واملستو�ت التعميم وينبغي أن يشمل ). اإلقليمية والُقطرية
 :من خاللالتعميم  قيقحت وينبغي. ع وضمان اجلودة وآليات التعلمير ااملش
مثالُ، (ف معه تكيّ المن آاثر تغري املناخ أو  أكانت نواتج ختفيفمناخية إجيابية لكل نوع من أنواع التدخل، واتج ن إدراج •

 إمكانية حتقيق احلد األقصى من ختفيضات االنبعااثت حيثما يكون ذلك مناسًبا، واحلد من خماطر غازات االحتباس احلراري
منافع  املؤدية إىلبني أهداف التنمية املستدامة  أوجه التآزر، و ذه املخاطرهل وتعرضها ت احمللية والنظم اإليكولوجيةاجملتمعاعلى 

 ؛له لولاحلتغري املناخ و ل للعوامل املسببةقطاعات العابر للتحليل ال لتعزيز) مشرتكة
ع، مبا يف ذلك حتليل وإدارة ير ااملش/ورة الربامجذات الصلة بصورة منهجية يف إطار دواإلجراءات تغري املناخ تناول ضمان  •

 ؛واإلبالغابري االحرتازية البيئية واالجتماعية يف التصميم والتنفيذ والرصد إدراج التد، و والتعرض هلا والعامةاملخاطر املتعددة 
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إطار يف  ا كان ذلك مناسًباطر الربجمة الُقطرية، كلممقاصد أتغري املناخ يف أهداف و  األعضاء، تضمنيالبلدان ابلتنسيق مع  •
 األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة؛  عمل

 . كافة  تغري املناخ يف ممارسات التقييم مقايضاتإدراج تقييم إلجنازات وخماطر و  •

 التقاريرووضع القياس والرصد 
. وتبلغ عنها 13التنمية املستدامة  يف هدفإلجيابية ا إسهاماهتان املنظمة الطريقة اليت حتدد هبا كمًيا ينبغي أن حتسّ  -4التوصية 

، وكجزء عنهاقارير ووضع الت برامج املنظمة وعملياهتا ومرافقهاالنامجة عن  االحتباس احلراريغازات  آاثرلتخطيط وتتبع و 
 :نأظمة على املنخطة عملها،  من
ربامج واملشاريع اليت حيتمل مبا يف ذلك للداف؛ ضمن رصد انبعااثت غازات االحتباس احلراري من خالل حتديد وقياس األهت •

  وبواليع الكربون؛ غازات االحتباس احلراريانبعااثت أن تكون هلا آاثر على 
 حيثما يكون ذلك مناسًبا؛  ،لتتبع وقياس غازات االحتباس احلراريا داخليً اليت طورهتا نشر استخدام األدوات تضمن وتعزز و ت •
كمسامهة يف ز�دة قدرة الفئات املستهدفة   هف مع تغري املناخ ورصدلتكيّ لا، بوضع مؤشرات مناسبً ذلك ، حيثما يكون تقوم •

 املناخ؛ مع تغري املنظمة أولوية على التكيفاليت تعطيها 
للمسامهات  لى املستوى الُقطريعاملنظمة دعم هبا اهم اآلاثر اليت سبشأن والتقدم احملرز رصد اإلجنازات على مستوى النواتج ت •

 ؛إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارثددة وطنًيا وخطط التكّيف الوطنية والعمل ضمن احمل
لضمان ) حيثما كان ذلك مناسبا(األحياء املائية د األمساك وتربية ياستخدام األراضي واحلراجة ومصاا مشاريع جغرافيً تؤشر  •

 .لتقييمات، وتثليث جمموعات البيا�ت وتقييمات األثرلا افيً املؤشرة جغر افة إىل استخدام البيا�ت ابإلضتتبع ورصد النتائج، 

، يتمويل املناخالقارير عن عملها وإجنازاهتا املتعلقة بتغري املناخ وتقدمي تقارير أكثر دقة عن وضع التتعزيز الرصد و ل –5التوصية 
احلايل التوسيم جودة أن تضبط بغي وين .اإلزاميً  هوجتعل ن توسيم تغري املناخ يف حافظة مشاريعهانظمة أن حتسّ على املينبغي 

تغري املتعلقة بمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  مؤشراتالستخدام  التوجيهيةللخطوط واملستقبلي لضمان االمتثال 
توفري نظمة من املكما ينبغي أن تتأكد .  مقاصدهاالتنمية املستدامة لتحسني اإلبالغ عن  أهداف مؤشراتاملناخ وإدخال 

تمويل المبا أن رصد إجنازات العمل املناخي، مبا يف ذلك و . عير ادورة املشعلى تدريب الالتدريب والتوجيه املالئمني كجزء من 
جيب أن يوفر مكتب تغري و . وفًقا لذلك يةيزانية املناخاملبغي مراجعة تقارير تن املناخ،تغري  ؤشراتمب، يرتبط ارتباًطا مباشرًا ياملناخ
 .بكاملها هاوالتنوع البيولوجي والبيئة حوكمة العملية وتنسيقاملناخ 

 النظم الغذائية املستدامة
سق ظم غذائية مت�ج نُ أن تعتمد  ينبغي للمنظمة، وشاملةبفعالية وبطريقة متكاملة املناخي للمسامهة يف العمل  -6التوصية 
العاملي واإلقليمي �ت على املستو ترويج هذا النهج و ملناخ الصمود يف مواجهة اومنخفض االنبعااثت وقادر على  وشاملومستدام 

، مبا يف ذلك الغذائيةنظم التغري املناخ واضحة يف تقييمات املتعلقة ب ينبغي أن تكون املخاطر والفوائد واملقايضاتو . والوطين
خالل  ولضمان معاجلة تغري املناخ من. احتويل النظم الغذائية إىل أمناط أكثر استدامة وإنصافً اليت هتدف إىل تصميم التدخالت  يف
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األراضي  النظام الغذائي، من يفدخول الأن تكون الروابط واضحة ومتصلة يف مجيع نقاط ب مصممة خصيًصا، جي تشغيليةحلول 
استخدام باشرة مثل كفاءة ذات العالقة املواملياه عرب اإلنتاج وسالسل القيمة إىل االستهالك والنفا�ت، مبا يف ذلك اجلوانب 

تغري املناخ، املتعلق بوينبغي أن تكون التدخالت متآزرة مع عمل املنظمة العاملي والوطين . الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة
سياسات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاق ابريس، مبا يف ذلك عمل كورونيفيا املشرتك  مثل

من خماطر للحد  اخلطط اإلقليمية والوطنية، و للمسامهات احملددة وطنًيا وأهداف التنمية املستدامةم املنظمة بشأن الزراعة، ودع
 .2020حبلول عام  ُتحّدث سيتال إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث إدارهتا ضمن وأ/و الكوارث

الرامي إىل األمم املتحدة املنظمة على تعزيز العمل  ج له منظومةاألخضر الذي تروّ التعايف و  19-جائحة كوفيدساعد توينبغي أن 
مؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم ويتيح . االقتصادي لألزمة االجتماعي وحتويل النظم الزراعية والغذائية املتأثرة ابألثر االنتقال

م البلدان يف حتوهلا حنو أمناط أكثر عاملًيا يف دعالقيادة ظمة لتضع نفسها يف موقع للمنفرصة ذهبية أخرى  2021الغذائية يف عام 
 .استدامة يف إنتاج واستهالك األغذية يف مناخ متغري

 عدم ترك أحد خلف الركب
ينبغي  مشوًال،أفضل وأكثر حنو عمل مناخي جلميع الفئات السكانية يف السعي اخنراط ذي معىن لضمان  -7التوصية 

 أساسي من مبادئ، وهو مبدأ عدم ترك أحد خلف الركبغري املناخ مبدأ املنظمة أن تُدمج يف مجيع أعماهلا املتعلقة بت على
نساء والشباب دماج الالتوجيهية املتعلقة إباخلطوط وينبغي أن حتدد بوضوح يف املبادرات املتعلقة بتغري املناخ . 2030 عامخطة 

وينبغي  .ذوي اإلعاقةاألشخاص عوب األصلية و ، مثل الشاملعرضة للتمييزاملهمشة و اهلشة و وغريهم من الفئات املدقعني والفقراء 
 . التوجيهية التمكني واإلجراءات التحويلية يف النظم الزراعية والغذائية األوسع نطاقًاطوط اخل أن توجه هذه

مبا  هااعرتاًفا مناملناخي،  هايف عملاملساواة بني اجلنسني نظمة املاستناًدا إىل تقييمات الفجوة بني اجلنسني، ينبغي أن تدمج  •
صول املرأة مكانية حواجهة التحد�ت املرتبطة إبوذلك مللدى النساء والرجال من مواهب وقدرات وأدوار وأوجه هشاشة، 

متعلقة بقضا� املساواة بني حمددة لية يحتو واتج نحتقيق صنع القرار، واستهداف على و  تحّكم هبالى املوارد واملنافع والع
نظمة املوينبغي أن ترصد . ومشاركتها املرأة إدماجناخ، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر اجلنسني يف مجيع برامج تغري امل

 .لضمان حتقيق النتائج املتوقعة على مجيع املستو�ت املساواة بني اجلنسنياملناخ و  ؤشراتمب التنفيذ امليداين للمشاريع املوسومة
 يف مجيع وإشراكهم الشباب إلضفاء صبغة مؤسسية على إدماجية توجيهككل خطوط ى املنظمة  على مستو ضع و ينبغي أن ت •

 التدخالت ومعاجلتها جلعلابلشباب  ينبغي حتديد التحد�ت واالحتياجات والفرص اخلاصةو . املناخ بتغرياملتعلقة الربامج 
 .وفعالية مشوًال  أكثرلعمل املناخي اباملتعلقة 

 املعرضة للتمييزواملهمشة و اهلشة وغريهم من الفئات املدقعني والفقراء  النازحنياملهاجرين و ودعم  إدماجينبغي أن يكون  •
 اإلدماجوينبغي أن يستند . ابملناخ، ال سيما تلك املتعلقة ابلتكيف مع خماطر املناخ املتعددةاملتعلقة يف األنشطة  منهجيني

 .احملددة واملخاطر والفرصاهلشاشة فهم القدرات ومواطن  إىل
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 الشعوب األصلية
الوحدات  ضمان تعميم ذلك يف املناخي، معبعملها ابنتظام الشعوب األصلية والرعاة  تربط املنظمةينبغي أن  -8لتوصية ا

احللول املبتكرة اليت ميكن أن جتلبها املعارف التقليدية للشعوب تُثّمن وينبغي أن . املكاتب امليدانيةالرئيسية وعلى مستوى  التقنية
قصى، األ دّ احلالفعالية إىل  ولز�دة. يف مجيع البلدان ذات الصلةالعمل املناخي ي ونظمها الغذائية إىل راضهتا لألاألصلية وإدار 

مع املنظمة عمل يؤدي و . لدى األفراد واجلماعاتواالستخدام قوق احليازة حلنظمة قاعدة معارف أفضل املينبغي أن تبين 
لذي أقرته جلنة ااملركز العاملي بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية  ى لدمثالً  ا،عامليً ها عمل رفع شأنالشعوب األصلية إىل 

، وحتقيًقا هلذه الغاية. األمم املتحدة اإلطارية بشأن الشعوب األصلية كما أن من شأنه تقوية روابطها مع منصة اتفاقيةالزراعة،  
 . فيهانظمة وحدة الشعوب األصلية املينبغي أن تعزز 

 رباجميالنهج ال
كل شعبة اليت تقوم هبا   األجل ذات النطاق اجلغرايف واملوضوعي احملدودرية لالبتعاد عن املشاريع اجملزأة والقص -9صية التو 

ا اسرتاتيجيً يكون و لعمل املناخي ا حمورهمتجدد  براجمي�ج  يفتستثمر و ختطط و ا اسرتاتيجيً فكر منظمة أن تلل، ينبغي مبفردها
ومستدامة قادرة على الصمود يف مواجهة املناخ منخفضة االنبعااثت و  شاملة اآاثرً  حيقق وميكن أن وطويل األجل ومتكامًال 

 . 13هدف التنمية املستدامة مبا يتماشى مع  ،الطبيعية والنظم الغذائية واجملتمعات والبيئةنطاق على سبل العيش واسعة الو 
مرفق البيئة العاملية والصندوق خي املمول يف الغالب من للعمل املنا(فردة ممشاريع يقوم على منوذج أعمال املنظمة مبا أن  •

مع مشاريع  عملها املناخيأولو�ت يوائم  براجميوتنسيقها من خالل إطار ، ينبغي دمج هذه املشاريع )األخضر للمناخ
وضع مثًال، (لي يألنشطة اليت تشكل عوامل هامة يف التغيري التحو لها يتملكؤكد ت املنظمة أنويتعني على  .املنظمة األخرى

إىل تدخالت هذه أن تتطور ينبغي و ) الدويلأنشطة كسب التأييد على املستوى السياسات، واملنتجات املعيارية الرئيسية، و 
من خارج  يكون متويلهاأن من  بدًال وينفذها موظفون دائمون،  العاديمن الرب�مج صلبها ل يف وّ أكثر استدامة، رمبا متُ 

  .نيخرباء استشاري ى يدوتنفيذها علامليزانية 
 وتوفريمشاريع العمل املناخي من خالل �ج حافظة برامج ُقطرية،  على املستوى القطري نظمةاملأن تدير  ينبغيوابملثل،  •

أهداف التنمية تنفيذ الُقطرية اهلادفة إىل سرتاتيجيات االواملواءمة مع  للتمكني من ز�دة األثرخمتلفة  مشاريعالتمويل من 
إطار ِسنداي للحد من خماطر وأولو�ت  وخطط التكّيف الوطنية مة وإطار الربجمة الُقطرية واملسامهات احملددة وطنًيااملستدا

إطار األمم املتحدة للتعاون و  اإلمنائيةاألمم املتحدة  منظومةإعادة تنظيم عملية يصّب هذا النهج يف وينبغي أن  .الكوارث
 .املستدامةيف جمال التنمية 

على املستوى احمللي وأن تضعه يف إطار اسرتاتيجي وتستفيد التجريبية استخدامها للمشاريع املنظمة ن تقلل ينبغي أ •
منتجاهتا املعيارية واملعارفية وممارساهتا اجليدة وخربهتا املؤسسية على نطاق كاف إلحداث تغيري حتويلي يف أكثر البلدان  من

 .هشاشةواملناطق 
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 الشراكات
النظم  املتكاملة واملعقدة، مثل وجوانبه املناخيمجيع حتد�ت جماالت العمل  تواجه وحدها أنستطيع املنظمة ال ت -10التوصية 

قامة وتعميق شراكات مع إلجهودها املنظمة أن تزيد  وهلذا، ينبغي. البحريةو  ةألرضيالطبيعية ا للبيئةالغذائية أو اإلدارة املتكاملة 
املوضوعات  علىالتنافس ، بدًال من املختلفة استناًدا إىل نقاط القوة النسبية لألطراف أصحاب املصلحة املتعددي القطاعات،

 .الربوز املؤسسي أو التمويل أو
إىل إقامة شراكات اسرتاتيجية مبتكرة مع  والسعي وتنويعها، شراكاهتا تعزيزمنظمة للاملناخي، ينبغي  للعملالروتيين ولتجاوز النهج 
واملؤسسات  ،ومنظمات املنتجني واملستهلكني ،)األعمال التجارية الزراعية احمللية إىل الشركات الدولية أنشطةمن (القطاع اخلاص 

 حتويل إىلالشراكات هتدف هذه ينبغي أن و . ريفكتومنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومراكز ال ،املالية العامة واخلاصة
واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك كفاءة الطاقة املتجددة األغذية ت الصديقة للمناخ يف إدارة لممارساللتمويل ام الغذائية وإطالق النظ

ًفا، على النحو الذي أوصى به وسيتطلب ذلك إجراءات داخلية أخف وأكثر تكيّـ  .واستبدال الوقود األحفوري ابلطاقة املتجددة
نظمة اخلاصة ابلشراكات مع القطاع اخلاص املقييم اسرتاتيجية تو 66)2020( 2هدف التنمية املستدامة  يفاملنظمة تقييم مسامهة 

)2019(.67 

 القدراتتوليد  –اهليكل املؤسسي 
تقييم متكامل لالحتياجات تقوم بعلى املنظمة أن  يف جمال املناخ،لضمان التنفيذ الفعال والكفؤ لعمل املنظمة  -11التوصية 

التواصل  أيًضاوالتمويل و لتعّدل تبًعا لذلك التوظيف  والفرص واالحتياجات القدرات لتحديد الثغرات احملتملة يف القدرات من
 .يدانيةئيسي واملكاتب املالر والتعاون بني املكاتب يف كل من املقر 

وينبغي أن تتبع . بني مجيع املستو�ت التنظيميةعلى أساس تفاضلي تعزيز املوارد البشرية يكون وينبغي أن تكون تنمية القدرات و 
وخطة العمل اخلاصة اسرتاتيجية  نفيذبغية تواملوارد البشرية تقييم االحتياجات من القدرات املؤسسي ات وقرارات التمويل سياس

 .ةبتغّري املناخ اجلديد
ر عمليات التنسيق السابقة ملؤمت وكذلك املسامهات احملددة وطنًياتنسيق جمموعة املناخ و  بشأن تغريالفنية الشبكة وابلبناء على خربة 

بني املوظفني  )9التوصية (وروابط مع براجمها الرئيسية العمل املناخي شبكات اتصال رمسية بشأن نظمة األطراف، ينبغي أن تنشئ امل
وينبغي أن يكون هناك نظام أكثر قوة إلدارة املعارف لالستفادة من معارف املنظمة . امليدانيةئيسي ويف املكاتب الر املعنيني يف املقر 

. املؤسسية دفوعة ابلسرديةامل القدراتبناء فعاليات م املتبادل و لتعلّ الرتويج لتشجيع التبادل املستمر للمعلومات و ل ستخدامهاوتعزيز ا
                                                        

لقضاء على اجلوع، وحتقيق ا" -التنمية املستدامة  من أهداف 2حتقيق اهلدف تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف  .2020 منظمة األغذية والزراعة 66
 Evaluation of FAO’s contribution to Sustainable Development Goal 2 - “End" (األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة

hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.( 11/2020املواضيعية ييمات سلسلة التق .

  .)http://www.fao.org/3/cb1774en/cb1774en.pdfمتاح أيًضا على الرابط: ( روما.
 Evaluation of the FAO Strategy( اع اخلاصتقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلشراكات مع القط .2019 منظمة األغذية والزراعة 67

for Partnerships with the Private Sector( . روما.. 10/2019 املواضيعيةسلسلة التقييمات ):متاح أيًضا على الرابط 
http://www.fao.org/3/ca6678en/CA6678EN.pdf ( 

http://www.fao.org/3/cb1774en/cb1774en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6678en/CA6678EN.pdf
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يلي، وأن تعمل ي حتو مناخسعًيا إىل عمل  وحتفزه وتكافئه امليدانيةئيسي واملكاتب الر وينبغي أن تشجع املنظمة التعاون بني املقر 
 . التعاون مثل التنافس على التمويلسبيل واجز اليت تعرتض احلتثبيط على بنشاط 

 االتصال
ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره يف قطاعي ينبغي أن تصبح املنظمة سفرية عاملية للنهج املتكاملة إزاء التكيّ  -12التوصية 

الطبيعية  للبيئةواإلدارة املتكاملة ) واضح على املناخمبا يف ذلك نظم األغذية الشاملة واملستدامة ذات الرتكيز ال(الزراعة واألغذية 
لكل من وجهة اسرتاتيجية اتصاالت م يتعني وجود، بشأن تغري املناخ سرتاتيجيةاالو  يتها اجلوهريةلدعم سردو . ضية والبحريةاألر 

 :يلي ما سرتاتيجية االتصاالتا أن حتققوينبغي . واجلمهور العام اجلمهور املتخصص
مواجهة  القدرة على الصمود يفض االنبعااثت و اخنفاو  يتسمان ابلشموليةألغذية واستهالك لإنتاج وتنويرهم حول توعية الناس  •

تحويل سلوكهم لالقيمة الغذائية واملستهلكني سلسلة متكني املنتجني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف و امة؛ االستدتغري املناخ و 
 ؛لنظم الغذائيةيف اومراعية للمناخ حنو ممارسات مستدامة 

احلرجة احمليطة ابألغذية والزراعة، مثل املسائل تغري املناخ على  آاثرتناول مواصلة تعزيز الدور القيادي للمنظمة يف إبراز و  •
 والتغذية؛األغذية األمن الغذائي وسالمة 

 مثل اإلنتاجية، وفقدان التنوع قضا�بعلى نطاق واسع  والتوعيةاستخدام بيا�ت موثوقة عن حالة املوارد الطبيعية املتجددة  •
، وتفاعل األحياء املائيةالبيولوجي، وإزالة الغاابت، وتدهور الغاابت والرتبة ومصادر املياه العذبة، واإلدارة غري املستدامة ملوارد 

 ؛ )هااستهالكاألغذية و الغذائية وإنتاج  األمناطمبا يف ذلك (مع تغري املناخ  عواملها احملركة
الدويل  والتحالفاملستدامة، األغذية نظم ل "كوكب واحد"لمنظمة يف منصات قائمة مثل شبكة لمن الدور الرائد االستفادة  •

مراكش  فض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها، وشراكةبر�مج األمم املتحدة خلو  ،بشأن الزراعة الذكية مناخًيا
منخفضة  شاملةام إىل عمل املنظمة بشأن احللول املناخية من أجل نظم غذائية لتوجيه االهتموذلك للعمل املناخي العاملي، 

 االنبعااثت وقادرة على الصمود ومستدامة؛
 املنظمة؛ اليت طورهتا أدوات الرصد املتعلقة ابملناخ  تعزيز ومتكني استخدام الوكاالت واالتفاقيات األخرى •
ملناخ، املنظمة املتعلقة اب ية، مع رسائل قوية تستند إىل سردبتغري املناخ الرئيسية املتعلقةلفعاليات ضمان حضور واضح يف او  •

ملناخ والتنوع البيولوجي والصحة احلامسة األمهية املتعلقة ابلول احلأبكمله جزًءا من الزراعة واألغذية حيث يشكل حتويل نظام 
 واألزمات الغذائية؛

تلك املتعلقة ابلنظم كقطاعات الزراعة،  ل الصارمةمبا يتجاوز احلدود وكاالت أكرب يف الشبكات املشرتكة بني الفعالية ب املشاركة •
 والصحة والتغذية؛ يالغذائية الواسعة والتمويل املناخ

ة والتنمية اإلنساني بعالقة الرتابط بني املساعداتاألخطار املناخية املتعددة وترابط ربط الرسائل بشأن تزايد تواتر وشدة  •
.املتعلقة ابملناخواستباقية للكوارث  استجابة منسقة السالم واحلاجة إىلو 
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