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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  طبع عدد محدود من هذه الوثيقة
 . المناخ

 . رجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاوي
 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي
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 مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي
 2009 تشرين الثاني/ نوفمبر 18-16 روما،

 والتخفيف  تغير المناخمعف التكّي:  الثالثةمذآرة مفاهيمية للمائدة المستديرة
  الزراعة واألمن الغذائيبالنسبة إلىالتحديات : من وطأته

 
 الهدف

 
ق          التحديات ال  هذه المائدة المستديرة     ستناقش  ا يتعل حالية والقادمة في مختلف أقاليم العالم فيم
 :بما يلي

 
 ؛ لتغير المناخ على األمن الغذائيالتأثيرات المحتملة •
أثيرات                      • ى الت ز خاص عل ة مع ترآي اطق الريفي تغير المناخ وسبل المعيشة في المن

 ؛غير التناسبية التي ستكون لتغير المناخ على النساء
ل       نقل التكنولوجيا، وبناء ال    • قدرات، وإدارة المعلومات والسياسات واحتياجات التموي

 لتكييف الزراعة مع تغير المناخ؛
ك                 • ا في ذل الزراعة بوصفها المساهم القادر في حوافر التخفيف في البلدان النامية بم

 .توفير التمويل للزراعة وتغير المناخ في اتفاقات آوبنهاجن
 

 نقاط للنقاش
 

اخ،      الوعي على م   تعميقآيف يمكن    • ر المن ين الزراعة وتغي ستوى عال بالعالقات ب
ة                   ات مالي ذ آلي ى وضع وتنفي ف، والحاجة إل واالحتياجات الرئيسية للتكيف والتخفي

 للتخفيف والتكيف وخاصة في البلدان النامية؟
ة       العمليةهي الخطوات    ما • ا      ، التي يمكن أن تتخذها القطاعات الزراعي   التي تشكل م

و در بنح  يق
ة  30 ي المائ ي       ف هام ف الم لإلس ي الع راري ف اس الح ازات االحتب ات غ ن انبعاث  م

اس الحراري،                ات غازات االحتب التخفيف من تغير المناخ عن طريق خفض انبعاث
 وزيادة امتصاص الكربون؟

ى اإلسهام في            يمكنهي الحوافز العملية التي      ما • ة عل  تحديدها لتشجيع البلدان النامي
ى تنسيق                  التكيف والتخفيف، واالعتراف بأن جهود التكيف والتخفيف في حاجة إل

  تتسم بالكفاءة؟التيالزراعة  في التكاليف ولالقتصاد الترويجلضمان 
 هي التوصيات لزيادة المعالجة الكاملة للتخفيف والتكيف في القطاعات الزراعية          ما •

ة                  ة والعالمي ع المناقشات اإلقليمي اجن وفي جمي التي ينبغي إدراجها في اتفاق آوبنه
 عن تغير المناخ في المستقبل؟

 
 األعضاء المشارآون
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