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السلع مشكالت لجنة
ثانية والسبعونالدورة ال

2018 سبتمبر/أيلول 28 - 26روما، 

وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها ر المناخ     تغي  

موجز
      بعد  ني                                                 والزراعة يف جمال تغري املناخ خالل الدورة السرترترترترتادسرترترترترتة وا مسرترترترترت                                  جرى اعتماد اسرترترترترتياتيجية منظمة األغذية 

                               شرترترترترترترترتاركت هيةا األجةزة الرئاسرترترترترترترترتية  ات        ا كامال           دامت عام            عد مشرترترترترترترترتاورة  ب  ،     7102                   نظمة يف أبريل/نيسرترترترترترترترتا    امل          املائة جمللس 
            ال سرترترترترترتيما يف سرترترترترترتيا                                                                               تلتزم منظمة األغذية والزراعة مبواصرترترترترترتلة تسرترترترترترتريع إيا  االسرترترترترترتياتيجية املتعلقة بتغري املناخ،  و        الصرترترترترترتلة. 

                            ، واتفا  باريس وخ ة التنمية  "                       على عمل املنظمة وأنشرترترترترترترت تةا      أثره   ر         تغرير املناخ و  "      7102 -    7102                 موضرترترترترترترتوع هية السرترترترترترترتنتني 
.    7101              املستدامة لعام 

                       ا إىل جنب مع حتديث كيفية                                                                         تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن آثار تغري املناخ على نظم الزراعة واألغذية جنب    و 
                                                             األغذية والزراعة للنتائج الثالث السياتيجيتةا املتعلقة بتغري املناخ.            تنفيذ منظمة 

 مضمو  هذه الوثيقة إىل: بشأ ميكن توجيه أي استفسارات 
Alexander Jonesالسيد 

مدير شعبة املناخ والبيئة
0657052331 39+اهلاتف: 
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 آثار تغير المناخ على نظم األغذية والزراعة -     أول  
 
                               إ  ضرترترترترترترتما  اسرترترترترترترتتدامة ا نتا  الزراعي   و                                                                    تعترب احملاصرترترترترترترتيل والثروة ا يوانية واملوارد ال بيعية عرضرترترترترترترتة .ثار تغري املناخ.   - 0

                                                                                                           والنظم الغذائية أمر أسرترترترتاسرترترترتي لتاقيق أهدا  متعددة مبا يف  لا أهدا  املناخ الوطنية والعاملية، وخ ة التنمية املسرترترترتتدامة 
                                                           يف جمال تغري املناخ، هضال  عن إطار سينداي للاد من خماطر الكوارث.         والزراعة                           ، واسياتيجية منظمة األغذية    7101     لعام 

 
                                                               المحاصيل والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية في ظل تغير المناخ 

 
                                                                                                    يؤثر تغري املناخ على ا نتا  الزراعي والنظم الغذائية من خالل التاوالت التدرجيية، مثل درجات ا رارة املرتفعة   - 7

                                                                                                     وتركيزات ثاين أكسرترترترترترترترترتيد الكربو  يف الغال  الوي، وتوغل املياه السرترترترترترترترترتاحلية و يادة امللوحة، من خالل  يادة تواتر وشرترترترترترترترترتدة 
  .  ةا     وأمناط    ها       وتواتر              ه ول األم ار                                                 الظواهر الوية القصوى وكذلا من خالل التغريات يف شدة

 
                                          تغري املناخ على الغلة وجودة وتنوع العديد من      يؤثر                                                     ويتسرترتم إنتا  احملاصرترتيل با سرترتاسرترتية الشرترتديدة بالنسرترتبة للمناخ و   - 0

                                                                                                                 أنواع احملاصرترترتيل يف مناطق خمتلفة. وتتأثر إنتاجية الثروة ا يوانية سرترترتلب ا بتغري املناخ من خالل التأثريات على التنوع البيولوجي 
                    ها وجودهتا وإنتاجةا.       وتواهر   ر                    غلرة حماصيل األعال  والكأل                                   . ويؤثر تغري املناخ أيض ا على تكوين        وتكاثره    ته           للايوا  وصا

 
                                                                                         وعالوة على  لا، هإ  تغري املناخ يغري تو يع وانتشرترترترترترترتار وتواتر وشرترترترترترترتدة ا.هات واألمراص ال  تصرترترترترترترتيب احملاصرترترترترترترتيل   - 4

                                                               بعض الترترترترتأثريات األكثر مرترترترتأسرترترترترترترترترترترترترترتويرترترترتة لتغري املنرترترترتاخ على آهرترترترتات وأمراص ا يوانرترترترتات      الحظ ت            من املرجح أ    و            وا يوانرترترترتات. 

اص، والقرراد، والرباغيث، و بال الرمل، ال  تشرترترتكل ناقالت هامة أل      مراص                                      ر         ر                                                بني املفصرترترتليات، مثل البعوص، والذبال العضرترترتر
                       وعات هذه ا.هات قد توسرترترترترترتع                                                   مع التغريات يف درجات ا رارة ومسرترترترترترتتويات الرطوبة، هإ  جمم  و                        ملاشرترترترترترتية واألمراص البشرترترترترترترية.  ا

                                                                                                      ن اقةا الغرايف، وتعرص ا يوانات والبشرترترترتر لألمراص ال  ال يوجد لديةم مناعة طبيعية ضرترترترتدها. وسرترترترتيؤثر تغري املناخ أيضرترترترتا 
                                                                                                على آهات احملاصرترترترترترترترترترترترترترتيل واألمراص من خالل التغيريات يف معدالت البقاو، ومعدالت النمو والتكاثر األعلى وأمنا  اهلجرة 

                            ط ا.هات واألمراص على احملاصيل.              دي إىل  يادة ضغ              املعدلة، مما يؤ 
 
                                                                                            وإ  الضرترترترترترترترترترترترترر الذي يلاق باملوارد ال بيعية واسرترترترترترترترترترترترتتنزاهةا بسرترترترترترترترترترترترتبب تغري املناخ يقوص خدمات النظام ا يكولوجي   - 5

      معرضة                                                                                                         ال  يعتمد عليةا ا نتا  الزراعي. وتعترب اليبة موردا  رئيسيا  يف بيئات ا نتا  ال بيعي للمااصيل واألعال ، وهي
                                                  وباملثل، من احملتمل أ  تواجه العديد من املناطق تغيريات                                                        ر التآكل بسرترترترتبب الزيادات املتوقعة يف الفا  والفيضرترترترتانات.

                              ياه ستؤثر على ا نتا  الزراعي.          يف تواهر امل
 

                                 آثار تغير المناخ على سالمة األغذية 
 
                                                ا مداد، مع العديد من ا.ثار املباشرترترترترترترترترترترترترة وغري املباشرترترترترترترترترترترترترة                                           يؤثر تغري املناخ على نظم إنتا  األغذية وسرترترترترترترترترترترترتالسرترترترترترترترترترترترتل   - 6

      لتمكني        رقابة                                                                                      على سرترترترترتالمة األغذية. وقد يؤدي إىل تغيريات يف منط وانتشرترترترترتار خماطر سرترترترترتالمة األغذية، مما يؤدي إىل  يادة ال
              وارتفاع درجات                                                                                          التكيف الفعال لضرترترتوابط سرترترتالمة األغذية يف املراحل املناسرترترتبة من السرترترتلسرترترتلة الغذائية. وتزيد هيات الفا 

                                       سرترترترترترترترتية، كما هو واضرترترترترترترترتح يف حالة السرترترترترترترترتموم الف رية   سرترترترترترترترتا                                                          ا رارة والرطوبة من خ ر منو الف ريات وتلوث السرترترترترترترترتلع الغذائية األ
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                                                                                                 للابول. وال يزال التعرص هلذه األيضرترتات الف رية السرترتامة من خالل اسرترتتةالي األغذية امللوثة يشرترتكل مصرترتدر قلق رئيسرترتي 
                              زيد من تفاقمه بسبب تغري املناخ.         مر الذي ي                                للصاة العامة على مستوى العامل، األ

 
                                                                                            عالوة على  لا، قد تؤدي التغريات يف أمنا  األمراص النباتية وا يوانية إىل ا هرا  يف أو إسرترترترترترترترترترتاوة اسرترترترترترترترترترتتخدام   و   - 2

  ة                  ات األدوية البي ري                                                                                    املواد الكيميائية الزراعية، ال  قد تؤدي إىل مسرترترترترترترترترترترترترترتتويات غري آمنة من خملفات مبيدات ا.هات وخملف
        األغذية.  يف
 
                                                                                             وقد تنشأ خماطر سالمة األغذية أيضا من خالل التغيريات يف تواهر املوارد املائية بسبب تغري املناخ. وميكن أ    - 2

                       مل                                                                                تؤثر القضرترترترترترتايا املتعلقة بنملدرة املياه وما ييتب عليةا من آثار سرترترترترترتلبية على جودة املياه على سرترترترترترتالمة األغذية، على سرترترترترترتبيل 
       األغذية        تصرترترترترترترترترترترترترترتنيع                                                                  ثات امليكروبيولوجية والكيميائية من الري وإنتا  األغذية وكذلا من خالل                       املثال من خالل نقل امللو 

              تةا وإعدادها.    داول  وم
 

 كيفية النتقال نحو زراعة قادرة علىى الصمود أمام تغير المناخ ومستدامة -ا      ثاني  
 

 وإجراءات التخفيف منهتعزيز الحلول القائمة على القطاعات لتعزيز التكيف مع تغير المناخ  -ألف
 

         المحاصيل
 
ج وممارسرترترترترترترترترترترتات   - 2                                                                             مل          يلزم تعزيز إنتا  احملاصرترترترترترترترترترترتيل ال  تتسرترترترترترترترترترترتم بالقدرة على الصرترترترترترترترترترترتمود وا نتا  املسرترترترترترترترترترترتتدام من خالل  مل

   خ                                                                                                       وتكنولوجيات وابتكارات مالئمة لسرترترترترترترتيا  معني ومناسرترترترترترترتبة ثقاهيا  لالسرترترترترترترتتجابة للتأثريات املباشرترترترترترترترة وغري املباشرترترترترترترترة لتغري املنا 

              إنتا  احملاصيل.             على احملاصيل و 
 

                                                                                             وإ  حتديد أنواع احملاصرترترترتيل وأصرترترترتناهةا ال  تتسرترترترتم بالقدرة على الصرترترترتمود والتكيف مع جمموعة من الظرو  املتغرية   -  01
                                                                 ، سرترترتتكو  مةمة لضرترترتما  اسرترترتتدامة نظم ا نتا  الزراعي وكذلا األمن الغذائي   هلا         واليويج    ها       وت وير                     واالحتياجات الناشرترترتئة

                                                                                                        والتغذوي.  لا أ  التنوع الوراثي الذي متثله احملاصيل األساسية السائدة حمدود. ولذلا، مثة حاجة ماسة لتسخري التنوع 
                                والزراعرترتة، مبرترتا يف  لرترتا األقرترتارل الربيرترتة                                                                              الوراثي والتنوع البيولوجي املترترتاو ولتشرترترترترترترترترترترترترترتجيع حفظ املوارد الوراثيرترتة النبرترتاتيرترتة لألغرترتذيرترتة
        الوثيقة                يرجى االطالع على          املسرترترتتغلة )                                                                         للمااصرترترتيل وأنواع احملاصرترترتيل التقليدية. ويف هذا الصرترترتدد، توهر األنواع املةملة أو غري 

COAG / 2018 / INF7 ة.                                                                                   ( مصدرا كبريا للتنوع الوراثي ميكن تكييفه بشكل جيد مع البيئات السلبية واهلامشية واملتغري   
 

                                                                                               وسرترترترترترترترتتسرترترترترترترترتمح  يادة مسرترترترترترترترتتودع الينات الوراثية بت وير أنواع قد تكو  أكثر مقاومة للضرترترترترترترترتغو  الالأحيائية وا يوية   -  00
                                                               هناي  ج واحد واعد يشرترترترترترترترتمل تربية النباتات التشرترترترترترترترتاركية من املزارعني ال    و                                        وتسرترترترترترترترتةل التكيف طويل األجل للنظم الزراعية. 

                                           ر   إ  تربية النباتات، وممارسرترترترترترتات إدارة ا.هات املكيرفة   و                                                             يتعاو  هيةا املزارعو  ومربو النباتات يف ت وير األصرترترترترترتنا  احملصرترترترترترتولية. 
                                ية قصرترتوى يف منع خسرترتائر احملاصرترتيل بسرترتبب                                                                     با ضرترتاهة إىل مراقبة الظرو  البيئية والتنبؤ  ا يف الوقت املناسرترتب هي  ات أم

         ة لتسرترترترترتليم                                                                            جيب أ  تقي  املبادرات لتشرترترترترتجيع التنوع اليا واحملاصرترترترترتيل واالسرترترترترتتفادة منةا مع أنظمة هعال  و                ا.هات واألمراص. 
                      البذور وخدمات ا رشاد.
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              ، وق ع األراضي                                                                            وسيت لب اعتماد األصنا  واملمارسات من قبل املزارعني الدعم من خالل ا دمات ا رشادية  -  07

                                                                                                     التجريبية ومعلومات األداو يف أكرب عدد ممكن من املناطق الزراعية ا يكولوجية إىل جانب قبول السرترترترترترتو  مبنتجات جديدة 
                                                                                املزارعني من اسرترترتتخدام البذور اليدة ومواد الزراعة من أصرترترتنا  احملاصرترترتيل املتكيفة بشرترترتكل جيد       لا               ر  أو خمتلفة. وسرترترتيمكرن 

                يف الوقت املناسب.
 

            ة الحيوانية      الثرو 

 
                                                                                          الثروة ا يوانية من مصرترترترتادر سرترترترتبل العي  املةمة، ال  توهر الغذاو والدخل، كما أ ا مبثابة شرترترترتبكة أما       نظم     تعترب   -  00

           ا، النامجة                                         على انبعاثات غا ات الدهيئة الكبرية نسرترترترترترتبي       نظم                          ويف الوقت نفسرترترترترترته، حتتوي هذه ال                        أسرترترترترترتاسرترترترترترتية يف أوقات األ مات.

                                                                                                  عن إنتا  األعال  والتخمر املعوي والنفايات ا يوانية وتغري اسرترترترترترترترترترتتخدام األراضرترترترترترترترترترتي. وهناي حلول مر ة للجميع يف جمال 
                                                                                                         ا نتا  ا يواين، وال  ميكن أ  تعز  األمن الغذائي، و يادة الفرص االقتصرترترترترترترترتادية ملر، املاشرترترترترترترترتية، وا د من آثار تغري املناخ. 

                                            با ضرترترتاهة إىل التمويل واالسرترترتتثمار ا ضرترترتاهيني لتسرترترتةيل         يواين ا                             الق اع تسرترترتخري التنوع البيولوجي                     سرترترتيت لب العمل يف هذا  و 
   ا.              الذكية مناخي       مل  النملةج           االنتقال إىل 

 
                                                                                         هناي جمال كبري للاد من االنبعاثات الناجتة عن ا نتا  ا يواين. وسرترترترترترترترترترترتتكو  السرترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترتات الداعمة للتغريات   و   -  04

                                                                          او القدرة على الصرترترترترترترترترترترترترترتمود، وحتسرترترترترترترترترترترترترترتني إدارة الكربو  والنييوجني يف نظم الثروة ا يوانية                          يف ممارسرترترترترترترترترترترترترترتات ا دارة مةمة يف بن

                             من خالل  يادة ا نتا  الغذائي.                          مع املسامة يف األمن الغذائي
 

                                                               عن طريق حتسرترترترترتني ا نتاجية من خالل حتسرترترترترتني التغذية والوراثة والصرترترترترتاة وتربية    ا                            وميكن تقليل االنبعاثات وكثاهاهت  -  05
 أكسرترترترترترترترترترترتيد الكربو  من الغال  الوي ككربو  لليبة                                               وتوهر إدارة املراعي احملسرترترترترترترترترترترتنة هرصرترترترترترترترترترترتة مةمة الحتجا  ثاين            ا يوانات.

مثل هذه التدابري أيضا إنتاجية األراضي وا يوا ، با ضاهة إىل حتسني وتعز  يف أنظمة مستدامة ومتكاملة تشمل املاشية. 
 دمج الثروة ا يوانيرترتة يف االقتصرترترترترترترترترترترترترترترتاد ا يوي الرترتدائري وكرترتذلرترتا اليكيز التنوع البيولوجي واالحتفرترتاب برترتامليرترتاه. وإ  حتسرترترترترترترترترترترترترترتني 

ا القدرة على تقليل االنبعاثات. وإ   ملةدروا لفاقدلى تقليل اع تغذية ا يوانات على طول سرترترترترترترترترترترتلسرترترترترترترترترترترتلة القيمة، لديه أيضرترترترترترترترترترترت 
وال اقة من خملفات ا يوانات  واسرترترترترترترتيجاع املواد املغذية هااملنتجات الثانوية ال  ال يسرترترترترترترتت يع البشرترترترترترترتر تناوهلا، وإعادة تدوير ب

 ا ات الدهيئة من النظم الغذائية.تقلل من تسرل انبعاثات غ
 

                 الموارد الطبيعية
 

                                                                                                       املوارد ال بيعية هي أسرترترترترتات ا نتا  الزراعي القادر على الصرترترترترتمود واملسرترترترترتتدام، بينما تؤثر املمارسرترترترترتات الزراعية تأثريا    -  06
                                                                       ا يكولوجية واملناظر ال بيعية. وعلى هذا الناو، هإ  الزراعة املسرترترترترترترترترترترترتتدامة ونظم                                        مباشرترترترترترترترترترترترترا  على تلا املوارد ال بيعية والنظم 

                                                                                                     األغذية ال ميكن حتقيقةا إال من خالل  ج يأخذ يف االعتبار ا فاب على املوارد ال بيعية واسرترتتخدامةا بكفاوة، مما يدعم 
                             ة على الصمود أمام تغري املناخ.             يادة القدر 
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       األسرترتلول                                                                     تآكل اليبة، جيب تشرترتجيع املزارعني على تغ ية اليبة بشرترتكل دائم بالنباتات، و                      على سرترتبيل املثال، ملنع ه  -  02
                                                                                                 األمثل هو اسرترترترترتتخدام احملاصرترترترترتيل واألصرترترترترتنا  الغذائية أو تلا ال  تسرترترترترتاهم يف حتسرترترترترتني خصرترترترترتوبة اليبة. وملواجةة ندرة املياه، 

     توهر   و                                        والفرش النبايت والت عيم والري بالتنقيط.                                                              ينبغي تعزيز تكنولوجيات إنتا  احملاصرترترترترترترترترترترترترترتيل، مبا يف  لا األحواص املرتفعة 
                                                                                                   أنظمة الزراعة احملمية إمكانات هائلة للافاب على املياه واملغذيات والسرترترترترترترترترترترترترترتي رة على ا.هات واألمراص، وهي مناسرترترترترترترترترترترترترتبة 

                               ريفية وشبه ا ضرية على حد سواو.          للمناطق ال
 

                                           لتصرترترترتدي لتآكل اليبة وندرة املياه، مبا يف  لا من                                                      تقدم منظمة األغذية والزراعة حلوال  لدعم بلدا ا األعضرترترترتاو ل  و   -  02
                                                                                                        خالل الشرترتراكة العاملية من أجل اليبة ومبادرة ندرة املياه العاملية. وجيب اسرترتتكمال ا لول بإجراوات تسرترتتةد  االسرترتتخدام 

                               بيعية يف النظام الغذائي بأكمله.                   املستدام للموارد ال 
 

 تحقيق الزراعة المستدامةتعزيز النهج التحويلية والمتكاملة نحو  -باء
 

                ونقلةرترتا وتو يعةرترتا          تصرترترترترترترترترترترترترترتنيعةرترتا                                                                    مثرترتة حرترتاجرترتة ملارترتة لتشرترترترترترترترترترترترترترتجيع التغيري التاويلي يف كيفيرترتة  راعرترتة األغرترتذيرترتة وإنترترتاجةرترتا و   -  02
                                                                                                    واسرترترترترترترترترترترترترترتتةالكةا. وعلى هذا الناو، هإ  اعتماد منظور متكامل لنظم األغذية من أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف 

                                                                          توهري األمن الغذائي للجميع، خاصرترترترترتة بالنسرترترترترتبة ألكثر الفئات ضرترترترترتعفا ، مبن يف  لا النسرترترترترتاو                             من آثاره سرترترترترتيكو  أمرا  حا ا  ل
                            األخرى ال  تعي  يف بيئات هشة.                                  والشبال والسكا  األصليو  واجملتمعات

 
 تطبيق استراتيجية منظمة األغذية والزراعة في مجال تغير المناخ -ا      ثالث  

 
                                                   تغري املنرترتاخ إطرتار عمرترتل للمنظمرترتة لتاقيق ثالثرتة نواتج يؤا ر                 والزراعرتة يف جمرتال                            توهر اسرترترترترترترترترترترترترترتياتيجيرترتة منظمرترتة األغرتذيرتة   -  71

                 إىل حتقيق التكامل    7                                                على تعزيز قدرات البلدا  األعضرترترترترترترترترترترترترترتاو يف حني يسرترترترترترترترترترترترترترتعى الناتج    0            يركز الناتج   و                   الواحد منةا ا.خر. 

  ،  0       الناتج     إىل   7 و   0                تند حتقيق الناتج                                                                           بني األمن الغذائي والتغذية والق اعات الزراعية يف ا  ة الدولية لتغري املناخ. ويسرترترترترترترترترترترترترترت
                                                                             الذي يةد  إىل تعزيز التنسيق وإيا  أعمال منظمة األغذية والزراعة بشأ  تغري املناخ.

 
                                  من خالل قيام منظمة األغذية والزراعة                  ل        األعضاااء بشااغن تغيلر المناخ    دول                 : تعزيز قدرات ال 1       الناتج  

                                                       بدور قيادي بوصفها جهة توف ر المعرفة والخبرة التقنيتين.
 

                       الزراعية الذكية مناخيا    ُ   الُنهج                                         زيادة المعرفة والدعم التقني للبلدان بشغن  
 

                                        ا، وهي  ج يركز على املزارعني وميكن أ  ييسرترترترترترترترترترترترترتر                                                            تعمل منظمة األغذية والزراعة على تعزيز الزراعة الذكية مناخي    -  70
                     وتسعى الزراعة الذكية                                                                                            االنتقال إىل نظم  راعية وغذائية، تكو  أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على الصمود ومراعاة للمناخ. 

               ف مع تغري املناخ                                                                                             مناخي ا إىل حتقيق أهدا  رئيسرترترتية ثالثة هي:  يادة ا نتاجية واملداخيل الزراعية على مو مسرترترتتدام؛ والتكي
                                                                                                   وبناو القدرة على الصرترترترترترترترترترترترترترتمود يف وجةه؛ وا د و/أو التخلغ من انبعاثات غا ات االحتبات ا راري، حيثما أمكن  لا. 

                                                      ا خالل مؤمتر األطرا  الثالث والعشرين يف نوهمرب/تشرين الثاين                                                       وقد صدرت النسخة الثانية من دليل الزراعة الذكية مناخي  
                                                                                 عليمية إضرترترترترترترتاهية لتسرترترترترترترتةيل اسرترترترترترترتتخدام الدول وت بيق األدوات واملوارد ال  توهرها. وتعمل منظمة                  وجيري ت وير مواد ت      7102
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                                                                                                             األغرترتذيرترتة والزراعرترتة حرترتاليرترتا  مع البنرترتا األهريقي للتنميرترتة لبنرترتاو قرترتدرات موظفيرترته لتعميم الزراعرترتة الرترتذكيرترتة منرترتاخيرترتا يف حمفظرترتة البنرترتا 
                                              عرترتة الترترتدريرترتب بشرترترترترترترترترترترترترترترتأ  الزراعرترتة الرترتذكيرترتة منرترتاخيرترتا للعرترتديرترتد                                                         األهريقي للتنميرترتة. وعالوة على  لرترتا، قرترتدمرترتت منظمرترتة األغرترتذيرترتة والزرا

                        . كما روجت منظمة األغذية       وطني ا                    ما خيغ مسرترترترترترترترترتاماهتا احملددة                                                 من البلدا  األهريقية ملسرترترترترترترترترتاعدهتا على حتقيق طموحاهتا يف
                                       نظم خالل اجتماعات اهليئات الفرعية يف بو .     ذي    ( الTalanoa                                                   والزراعة للزراعة الذكية مناخيا من خالل حوار طاالنوا )

                                                                                                       وأخريا، هقد اسرترترترترترترترترترترترتتخدمت منظمة األغذية والزراعة، بصرترترترترترترترترترترترتفتةا عضرترترترترترترترترترترترتو ا يف التاالف العاملي للزراعة الذكية مناخيا، العديد 

                                                       من املنتديات لتبادل التجارل بشأ  الزراعة الذكية مناخيا.
 

                  ط التكي ف الوطنية   وخط   ا                                ي تنفيذ مساهماتها المحددة وطني               دعم البلدان ف 
 

    ترب    و                                                                   التزامات البلدا  بشرترترترتأ  إجراوات التكيف والتخفيف اسرترترترتتجابة لتغري املناخ.         وطني ا                  حتدد املسرترترترتامات احملددة   -  77
                                                           يف املسرترترتامات احملددة وطنيا، وال سرترترتيما يف البلدا  النامية. ومع  لا،      كبري                                       ا جراوات يف ق اعي األغذية والزراعة بشرترترتكل  

                                                                                                  عنرترتدمرترتا يتعلق األمر بتنفيرترتذ هرترتذه االلتزامرترتات، هرترتإ  السرترترترترترترترترترترترترترتل رترتات الزراعيرترتة يف العرترتديرترتد من البلرترتدا  ال تنرترتدمج بشرترترترترترترترترترترترترترتكرترتل جيرترتد 

                       ى التكيف مع تغري املناخ،              قدرة حمدودة عل   من                                   العديد من البلدا  الفقرية والضرترترترترترترترترترترترترترتعيفة     عاين                             يف عمليات إدارة تغري املناخ. وي
                                                    نظمة على دعم السرترترترترترترترتل ات الزراعية ملعالة هذا الوضرترترترترترترترتع، مبا يف   امل     تعمل   و                                          مما جيعل هذه البلدا  أكثر عرضرترترترترترترترتة لتغري املناخ. 

                                                                                                      لا من خالل تعزيز التنسرترترترترتيق املؤسرترترترترتسرترترترترتي مع الق اعات األخرى  ات الصرترترترترتلة، مبا يف  لا البيئة وال اقة والتجارة والنقل 
          والصناعة.

 
              لتنفيرترتذ و يرترتادة       7102   -      7102               ا يف هية السرترترترترترترترترترترترترترتنتني      بلرترتد      41                                          وهترترتد  منظمرترتة األغرترتذيرترتة والزراعرترتة إىل دعم أكثر من   -  70

ل                                                         حتسرترترترترترتني مكونات الق اع الزراعي  ات الصرترترترترترتلة مبسرترترترترترتاماهتا احملددة وطني           لمنظمة  ل                               ر  ا. وبعد نشرترترترترترتر أول حتليل إقليمي مفصرترترترترترتر

                                     نظمة بإجراو حتليالت إقليمية إضرترترترترترترترترترترتاهية على   امل        ، سرترترترترترترترترترترتتقوم     7102                      ا يف شرترترترترترترترترترترتر  أهريقيا يف عام                        عن املسرترترترترترترترترترترتامات احملددة وطني  
               ا وتسةيل تبادل                                                                                             املسامات احملددة وطنيا. وتقوم منظمة األغذية والزراعة بت وير منصة لدعم تنفيذ املسامات احملددة وطني  

           موعة العمل                                     تسرترترترترترترترتتمر منظمة األغذية والزراعة يف تيسرترترترترترترترتري جم   و                                             املعرهة واملعلومات بني أصرترترترترترترترتاال املصرترترترترترترترتلاة املعنيني. وسرترترترترترترترت
                                                              ر                                           املواضرترتيعية املعنية بالزراعة واألمن الغذائي واسرترترتتخدام األراضرترترتي حتت مظلرة الشرترتراكة ا اصرترترتة باملسرترترتامات احملددة وطني ا، ال  

                                                  دولة تشاري مشاركة نش ة. وتدعم جمموعة العمل السل ات     71                             وال  تضم عضويتةا حالي ا حوايل       7102            أطلقت يف عام 
                                                     احملددة وطني ا يف الق اعات الزراعية من خالل مجع ونشرترترترترترترترترترترترترترتر أهضرترترترترترترترترترترترترترتل                   املتعلقة باملسرترترترترترترترترترترترترترتامات     امات                        الزراعية يف تنفيذ االلتز 

                              ويف إطار هذا العمل، تسةم منظمة   .                                                                      املمارسات والتجارل الناجاة والدروت املستفادة من خالل  ج التعلم بني األقرا 
ا يف                سرترترترترترتاعد البلدا   ت  و                             بشرترترترترترتأ  املسرترترترترترتامات احملددة وطني ا،              يف جمال الشرترترترترترتراكة        الشرترترترترترتامل              العمل الق ري                         األغذية والزراعة أيضرترترترترترت 

                                                      يف خت يط تنفيذ املسامات احملددة وطني ا ويف رصد التقدم احملر .
 

                                                      يف أهريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية من خالل الربنامج املشيي    ا     بلد      00       ا بدعم                                  تقوم منظمة األغذية والزراعة حالي    و   -  74
            من أجرترتل حترترتديرترتد                            ر          دمرترتا  الزراعرترتة يف خ ط التكيرف الوطنيرترتة                                                    بني برنرترتامج األمم املتارترتدة ا منرترتائي ومنظمرترتة األغرترتذيرترتة والزراعرترتة 

                اعد هذا ا دما                                                                                   وإدما  تدابري التكيف مع تغري املناخ يف عمليات التخ يط وامليزنة الوطنية  ات الصرترترترترترترترترترترترترترتلة. وسرترترترترترترترترترترترترترتيسرترترترترترترترترترترترترترت

                                                                                                         على تعزيز القدرات والعمليات املؤسسية من أجل تفعيل اسياتيجيات االستجابة املناخية يف الق اعات الزراعية با ضاهة 
                                                                                                              إىل تسةيل إقامة شراكات أقوى بني و ارات الزراعة والبيئة والتخ يط واملالية والشركاو الوطنيني ا.خرين. ويساهم الربنامج 
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                          ا وأهدا  التنمية املستدامة      ر                                                          التكيرف الوطنية وحتقيق األهدا  املنصوص عليةا يف املسامات احملددة وطني              يف صياغة خ ط 
         ا يف سرترترترتيا       أيضرترترترت        7102 -    7102                                                           هتد  منظمة األغذية والزراعة إىل مواصرترترترتلة وتعزيز الدعم خالل الفية   و                  للبلدا  الشرترترترتريكة. 

                              ة التأهب ملرهق البيئة العاملية.          أهدا  ناهذ
 

                                                                         ان لدمج األمن الغذائي والقطاعات الزراعية وتغير المناخ في سياساتها الوطنية         دعم البلد

 
                                                                                              قدمت منظمة األغذية والزراعة توجيةات للبلدا  بشأ  دمج االعتبارات املناخية يف السياسات واالسياتيجيات   -  75

                           ويشرترترترترترترترترترتمل  لا )أ( صرترترترترترترترترترتياغة وتنفيذ                                                                         والربامج واملشرترترترترترترترترترتاريع ب ريقة تتسرترترترترترترترترترتق مع األولويات الوطنية وأعمال الو ارات األخرى. 
    بط   ر  ل                                                                       ا، ب ريقة يشرترترترترترترترترترترترترترتاري هيةا ممثلو  من مجيع الق اعات  ات الصرترترترترترترترترترترترترترتلة يف عملية التخ يط ول                    املسرترترترترترترترترترترترترترتامات احملددة وطني  

       ت وير       كيفيرترتة       حول         للبلرترتدا        التقا        والرترتدعم         القرترتدرات       تنميرترتة      توهري  و    (ب )                                       عمليرترتات الزراعرترتة وعمليرترتات التخ يط البيئي؛     بني
ا، وكرترترتذلرترترتا برنرترترتامج خ ط إدمرترترتا  الزراعرترترتة يف خ ط    ،    طنيرترترتة    الو         التكيف     خ ط        وتنفيرترترتذ                                                                      وإجراوات التخفيف املالئمرترترتة وطنيرترترت 

                 نداي للاد من خ ر  ي            تنفيذ إطار سرترترترترترترترترترترت     بغية و                                ل                 مشرترترترترترترترترترترتروع التخفيف من وطأة تأثريات تغريل املناخ يف الزراعة و               التكيف الوطنية 
                الق اع الزراعي.  يف          الكوارث

 
                                          تسهيل صول البلد إلى التمويل الخاص بالمناخ

 
                                                                                           تقوم منظمرترتة األغرترتذيرترتة والزراعرترتة برترتدعم البلرترتدا  يف  يرترتادة االسرترترترترترترترترترترترترترتتثمرترتار املنرترتاخي يف الق رترتاعرترتات الزراعيرترتة من خالل   -  76

                                                                                              مسرترترترترترترترترتاعدهتا يف ا صرترترترترترترترترتول على املوارد من الصرترترترترترترترترتندو  األخضرترترترترترترترترتر للمناخ ومرهق البيئة العاملية، وكذلا من مصرترترترترترترترترتادر أخرى 

       7112   من         املمتدة       الفية     خالل                            األطرا  والشرترترترترترترتركاو الثنائيني. و                                                  مبا يف  لا املفوضرترترترترترترتية األوروبية واملصرترترترترترترتار  ا منائية متعددة 

                        مليو  دوالر أمريكي، منةرترتا      474                     مرهق البيئرترتة العرترتامليرترتة       حرترتاهظرترتة                                 إمجرترتايل القيمرترتة ا رترتاصرترترترترترترترترترترترترترترتة بتمويرترتل املنرترتاخ يف    لغ  ب  ،     7102   إىل 
                   مليو  دوالر أمريكي،      052                                      ر        ل                    يف املائة من قيمة ا اهظة( تركز على التكيرف مع تغريل املناخ بتمويل قيمته     70         مشرترترترترترترترترتروع ا )   00

صرترترترترتغ مبلغ                                                  ل                            مليو  دوالر أمريكي ملعالة التخفيف من وطأة تأثري تغريل املناخ كجزو من مشرترترترترتاريع اجملاالت      762      مل        يف حني خيمل
                                       ل       حصرترترترترترترتري ا على التخفيف من وطأة تأثريات تغريل املناخ.        املشرترترترترترترتاريع                      يف املائة هقط من حاهظة    0                        ر  املتعددة اليكيز، يف حني يركرز 

                                                                                                    نظمة بدعم البلدا  يف مجيع املناطق لت وير وتنفيذ مشرترترتاريع سرترترتليمة من الناحية التقنية تسرترترتةم يف حتقيق نوع التغيري   امل      وتقوم 
                             كشريا يف ا يا " يف إطار برنامج          البلدا  "     نظمة   امل        ا، تدعم                                                     التاويلي الذي يسعى إليه الصندو  األخضر للمناخ. وأخري  

  .                   لصندو  األخضر للمناخ ل       التأهب 
 

               ومصااااااااااايد األسااااااااااما         حراجة                                                          : تحسااااااااااين إدمات العتبارات المتصاااااااااالة باألمن الغذائي والزراعة وال 2       الناتج 

                                   تعزيز انخراط منظمة األغذية والزراعة        من خالل    ل        غيلر المناخ  لت       الدولي              جدول األعمال   في 
 

                                                                          ضمان إعطاء األولوية لمنظور األمن الغذائي والنظم الزراعية في المحافل الدولية
 

                                     تغري املناخ يف إطار اتفاقية األمم املتادة        الدويل ل     عمال   األ                                         شرترترترترترترترترترتاركت منظمة األغذية والزراعة بنشرترترترترترترترترترتا  يف جدول   -  72
                                                                                                ا طارية بشرترترترترترترتأ  تغري املناخ للدول الداعمة هلا داخل وخار  املفاوضرترترترترترترتات. ويسرترترترترترترتاعد هذا النشرترترترترترترتا  املسرترترترترترترتتمر على ضرترترترترترترتما  

           تتبع منظمة   و   .          تغري املناخ       الدويل ل     عمال   األ     جدول           ة عاملية يف                                                      أ  تكو  النظم الغذائية والزراعية مميزة بشرترترترترترترترترترترترترترتكل جيد كأولوي
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                                                                                                     األغذية والزراعة العديد من مسرترترترترترترتارات العمل التفاوضرترترترترترترتية وتدعم البلدا  داخل وخار  اللسرترترترترترترتات الر ية بشرترترترترترترتأ  القضرترترترترترترتايا 
                  الغابات وتدهورها،                                                                                        املتعلقة بالق اعات الزراعية. ويشرترترترترترترتمل  لا التخفيف، والتكيف، وخفض االنبعاثات النامجة عن إ الة 

                                                                                                       وبناو القدرات، والتمويل، واملنظور النسرترترترترترترترتاين. وقد شرترترترترترترترتاركت منظمة األغذية والزراعة بنشرترترترترترترترتا  يف هذا اجملال، ومن املتوقع 

                                        ا ألمية عمل كورونيفيا املشيي بشأ  الزراعة                                                                 أ  تستمر يف االض الع بدور رئيسي يف مؤمتر األطرا  الرابع والعشرين نظر  
                             تتعاو  منظمة األغذية والزراعة   و                                                                ة البولندية ال  تشرترترترتمل الغابات واليبة واالنتقال إىل االقتصرترترترتاد األخضرترترترتر.                وأولويات الرئاسرترترترت

                                                                                            مع كل من ا كومات والةات الفاعلة غري ا كومية مبا يف  لا من خالل شرترترترترترترترترترترترترترتراكة مراك  للعمل املناخي العاملي، 
       املناخ.                                              لبناو القدرات، والفريق ا كومي الدويل املعا بتغري                                                  والشراكة ا اصة باملسامات احملددة وطني ا، ولنة باريس 

 
                                               المساهمة في عمل كورونيفيا المشتر  بشغن الزراعة

 
                                                                                           كا  اعتماد قرار عمل كورونيفيا املشرترترترترترترترترترترترترترتيي بشرترترترترترترترترترترترترترتأ  الزراعة يف مؤمتر األطرا  الثالث والعشرترترترترترترترترترترترترترترين عالمة بار ة   -  72

                                                           قبل انعقاد دورة اتفاقية األمم املتادة ا طارية بشأ  تغري املناخ   و       ناخي.                                            يف االعيا  بأمية الق اعات الزراعية يف العمل امل
   2   إىل    2                                                        ، اسرترترترترترترترترتتضرترترترترترترترترتاهت منظمة األغذية والزراعة حوار ا حول كورونيفيا من     7102                                   ال  عقدت يف بو  بأملانيا يف مايو/أيار 

                                                                                                     مارت/آ ار للمفاوضرترترتني الزراعيني، مما سرترترتاعدهم على االسرترترتتعداد للمفاوضرترترتات الر ية. وبناو على طلب من البلدا ، تقوم 
                                                                                                        منظمة األغذية والزراعة بتاليل التقارير ال  قدمةا خمتلف أصرترتاال املصرترتلاة بشرترتأ  عمل كورونيفيا املشرترتيي بشرترتأ  الزراعة 

                                              يف دعم تنفيذ عمل كورونيفيا املشرترترترتيي بشرترترترتأ  الزراعة.                    والعشرترترترترين للمسرترترترتاعدة  ع                                     وسرترترترتتقدم النتائج خالل مؤمتر األطرا  الراب
                                                              أي الصرترترترترترترترتندو  الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي( نظمت       روما )                                       وبالتعاو  مع الوكاالت ال  توجد مقارها يف 

                                يل املناخ، خالل دورة اتفاقية األمم                                                                       منظمة األغذية والزراعة نشرترترترترترترترتاطني بشرترترترترترترترتأ  عمل كورونيفيا املشرترترترترترترترتيي بشرترترترترترترترتأ  الزراعة ومتو 
ا مب     001                                                                                 املتادة ا طارية بشرترترترترترتأ  تغري املناخ ال  عقدت يف مايو/أيار يف بو . واسرترترترترترتتق ب ا دثا  أكثر من    يف    ا       شرترترترترترتخصرترترترترترت 

                               النقاش حول مضرترترترترترتمو  عمل كورونيفيا  ب        النةوص                                                         لا املفاوضرترترترترترتو  ووكاالت األمم املتادة وممثلو الشرترترترترترتبال، وسرترترترترترتاعدوا يف 
        لزراعة.            املشيي بشأ  ا

 
       املشرترترترترترترترترترترترترترتيي                                            حول العناصرترترترترترترترترترترترترترتر السرترترترترترترترترترترترترترتتة التالية من عمل كورونيفيا        نظرها       وجةات                           قدمت منظمة األغذية والزراعة   و   -  72

                           من خالل خربهتا وقوهتا الفريدة:                                            بشأ  الزراعة لكي تشرو كيف ستساهم يف تنفيذها
 

                                                                                             طرائق تنفيذ نتائج حلقات العمل ا مس املعقودة بني الدورات بشرترترترترترترترترترترترترتأ  القضرترترترترترترترترترترترترتايا املتعلقة بالزراعة واملواضرترترترترترترترترترترترترتيع     )أ(
                                           املستقبلية األخرى ال  قد تنشأ عن هذا العمل؛ 

         ململ              ل                                               طرائق و ململج لتقييم التكيلف والتكيف مع املناهع املشيكة والقدرة على الصمود؛     )ل(
                                                                             ة اليبة وخصوبة اليبة يف األراضي العشبية واألراضي الزراعية وكذلا النظم املتكاملة،    سالم                  حتسني كربو  اليبة و     ) (

                       مبا يف  لا إدارة املياه؛ 
                                          مو نظم  راعية مستدامة وقادرة على الصمود؛                                   حتسني استخدام املغذيات وإدارة السماد     )د(
                                حتسني نظم إدارة الثروة ا يوانية؛      )هرت(
                                                                       األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي لتغري املناخ يف الق اع الزراعي؛    )و(
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                                                                     تعزيز الوعي المتزايد بقطاعي األغذية والزراعة في التمويل الدولي للمناخ
 

                                                                                     األغذية والزراعة بنشرترترترترترترترترترترترتا  مع هيئات التمويل  ات الصرترترترترترترترترترترترتلة للتأكيد على أمية الق اعات الزراعية            تعمل منظمة   -  01
                             املستدامة وتنفيذ اتفا  باريس.                يف ضما  التنمية

 
                     من خالل  يرترتادة املشرترترترترترترترترترترترترترترتاركرترتة       7102 -    7102                                                         وجتري  يرترتادة تعبئرترتة املوارد ألنشرترترترترترترترترترترترترترت رترتة متويرترتل املنرترتاخ والبيئرترتة يف الفية   -  00

                                                 ، وكذلا مع شرترترترترتركاو املوارد ا.خرين الثنائيني واملتعددي                              لعاملية، والصرترترترترتندو  األخضرترترترترتر للمناخ       لبيئة ا                    االسرترترترترتياتيجية مع مرهق ا
                                                    ر                                              تستمر الشراكة بني املنظمة ومرهق البيئة العاملية يف التوسرع مع إطال  الدورة السابعة ملرهق البيئة العاملية،    و            األطرا . وس

                                                                     املنظمة يف شرترتعبة املناخ والبيئة مؤخر ا. وهتد  برجمة التجديد السرترتابع ملوارد         ر                                   كما سرترتيعزر ها دمج لوحدة مرهق البيئة العاملية يف
                                             تتعاو  منظمة األغذية والزراعة عن كثب مع أمانة   و                                                                مرهق البيئة العاملية يف دعم حتويل النظم الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتية و يادة التأثريات. 

                                  ت الفنية و يادة الوعي والفةم بشرترترتأ                                                                الصرترترتندو  األخضرترترتر للمناخ ومع أصرترترتاال املصرترترتلاة ا.خرين من أجل تقد  املدخال
                                                                                                              أمية ق اعي األغذية والزراعة يف القرارات الدولية املتعلقة بتمويل املناخ. وإضرترترترترترترترترترترتاهة إىل  لا، تقوم منظمة األغذية والزراعة 
  ة                                                                                                      بإعداد مبادرة لدعم ما يصرترتل إىل عشرترترة كيانات  ات نفا  مباشرترتر لت وير مشرترتاريع الصرترتندو  األخضرترتر للمناخ عالية الود

  .    7102                      ال  سيتم إطالقةا يف عام   و                     يف الق اعات الزراعية 
 

                                               تنةض منظمة األغذية والزراعة بدور أكثر اسرترترترترترترترترترترترترترتتباقية   و                 ا لتمويل املناخ.        ا هام                  ق اع ا اص مصرترترترترترترترترترترترترترتدر  ال      ويشرترترترترترترترترترترترترترتكل   -  07

                                                                                 يف التعاو  وتوجيه التدهقات ا اصة لرأت املال إىل االستثمارات الزراعية املرتب ة باملناخ.
 

                                                                  تعزيز التنسيق وإنجاز أعمال منظمة األغذية والزراعة بشغن تغير المناخ  :  3       الناتج 
 

                                                                                            ينعكس تغري املناخ يف الربامج االسرترترترترترترترترتياتيجية ا مسرترترترترترترترترتة ملنظمة األغذية والزراعة ال  توجه عمل وحدات املنظمة.   -  00
      7102 و      7102            لفية السرترترترترترترترترترترترترترتنتني        املناخ    تغري                                                                   ومت تعزيز أمية التغري املناخي بتأييد جملس منظمة األغذية والزراعة ملوضرترترترترترترترترترترترترترتوع 

                              رياته على عمل املنظمة وأنش تةا.    وتأث
 

                                                                                              واصرترتلت منظمة األغذية والزراعة تسرترتةيل تبادل املعار  وا ربات بني األقرا  يف إطار الشرترتبكة الفنية بشرترتأ  تغري   و   -  04
                          املناخ كل أسرترترترترترتبوعني، والندوات                                                                            املناخ من خالل التاديثات ا لكيونية املنتظمة، ودورات ا لقات الدراسرترترترترترتية بشرترترترترترتأ  تغري

                                                                                                       عرب ا نينت حول الت ورات الدولية، وهي هرصة الستعراص النظراو واملواضيع الناشئة  ات األمية واالجتماعات السنوية 
                     تسرترترترترترترتتخدم الشرترترترترترترتبكة الفنية   و                                                                                     وجةا لوجه مع نقا  االتصرترترترترترترتال ا قليمية الرئيسرترترترترترترتية املعنية بتغري املناخ مبنظمة األغذية والزراعة. 

                                                                                                      تغري املناخ أيضرترترترترترترتا للتشرترترترترترترتاور واسرترترترترترترتتعراص الوثائق من قبل النظراو واملنتجات املعرهية بشرترترترترترترتأ  تغري املناخ داخل منظمة    بشرترترترترترترتأ
                                                                                                      األغذية والزراعة. وهي تضرترترترتمن النشرترترترتر الفعال وتبادل ا ربات يف التصرترترترتدي لتغري املناخ يف جمال الزراعة عرب منظمة األغذية 

                                                                         ناخ مرتب ة بشرترتبكات هنية أخرى مثل شرترتبكات املياه واألراضرترتي وا يا ة لتعزيز تبادل                                     والزراعة. والشرترتبكة الفنية بشرترتأ  تغري امل
                           والتكامل عرب اجملال املواضيعي.        املعرهة

 
                                                                                                وعز ت منظمة األغذية والزراعة تنسيقةا الداخلي لتقد  أهضل دعم للبلدا  يف مفاوضاهتا بشأ  املناخ يف إطار   -  05

                                                           ويشرترتمل  لا أيضرترتا تنسرترتيق مشرترتاركة منظمة األغذية والزراعة يف األنشرترت ة                  بشرترتأ  تغري املناخ.             تادة ا طارية                اتفاقية األمم امل
                                                                                                        واملبادرات يف إطار شرترترترترترترترترترترترترترتراكة مراك  للعمل املناخي العاملي، مبا يف  لا ا طار العاملي لندرة املياه يف الزراعة يف ظل مناخ 



CCP 18/INF/10 01 

 

     أداة       ت وير        بقيادة   ( Google                 الشرترترترترترترترترترترتراكة مع غوغل )        من خالل                      منظمة األغذية والزراعة   م     تقو                 با ضرترترترترترترترترترترتاهة إىل  لا،   و       متغري. 
( Collect Earth وهي أداة رقميرترتة متكرن من مجع البيرترتانرترتات عرب برنرترتامج ،)                           ر                    Google Earth ممرترتا يسرترترترترترترترترترترترترترتمح للبلرترتدا  بتقييم ،                         

                              وحتديد مقدار التأثريات البيئية.                              استخدام األراضي وإ الة الغابات 
 

                                                     توجرترتد مقرترتارهرترتا يف رومرترتا ولنرترتة األمن الغرترتذائي العرترتاملي من خالل                                        ويتم تسرترترترترترترترترترترترترترتةيرترتل التعرترتاو  املعز  مع الوكرترتاالت ال   -  06
                                                                                                         األنش ة املشيكة بشأ  تغري املناخ، مبا يف  لا الفريق العامل غري الر ي التابع للوكاالت ال  توجد مقارها يف روما بشأ  

                          ات الصرترترترترترترتلة. وقد تقدمت منظمة                                                                          تغري املناخ وكذلا التعاو  يف التاضرترترترترترترتري واملشرترترترترترترتاركة يف االجتماعات واملنتديات الدولية  
                                                                                                    األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والصرترترترترترترترترترترترتندو  الدويل للتنمية الزراعية ب لب مشرترترترترترترترترترترترتيي لتنظيم حدث جان  خالل 

                                                                                             الدورة ا امسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي بشأ  تعزيز الصلة بني تغري املناخ واألمن الغذائي.
 

              آفاق المستقبل
 

                                                                                            سرترترترترترترترترتتواصرترترترترترترترترتل منظمة األغذية والزراعة تنفيذ خ ة العمل ا اصرترترترترترترترترتة  ا  يا  النواتج الثالثة السرترترترترترترترترتياتيجية املنظمة   -  02
                                                                                                          بشأ  تغري املناخ. ويشمل  لا مواصلة الةود لتعزيز التنسيق الداخلي ملنظمة األغذية والزراعة، والباث عن هرص لتعزيز 

                                                       املبادرات من خالل مبادرات منظمة األغذية والزراعة الارية،                          هيةا. وميكن حتقيق بعض هذه                    قدرات الدول األعضرترترترترترترترترترترترترترتاو
                                    تفاقية األمم املتادة ا طارية بشرترتأ  تغري  ال                                                                    ومن خالل مشرترتاركتةا يف املنتديات الدولية مثل مؤمتر األطرا  الرابع والعشرترترين 

                         عرتام لألمم املتارتدة، واملنترتدى                      الرتذي دعرتا إليرته األمني ال      7102                                                املنرتاخ يف ديسرترترترترترترترترترترترترترتمرب/كرتانو  األول،  ومؤمتر قمرتة املنرتاخ لعرتام 
  .    7102     لعام                       بشأ  التنمية املستدامة                       السياسي الرهيع املستوى 

 


