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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  1-5روما، 

 تطبيق استراتيجية منظمة األغذية والزراعة في مجال تغير المناخ: قيادة عملية تحول عالمية 
  نحو الزراعة المستدامة

 

 موجز
 بعررد نيجرررى اعتمرراد اسررةاتيجية منظمررة األغذيررة والزراعررة ن خررال تلررر املنرراس خررالل الرردورة السادسررة وا مسرر 

رررعررد مشررراورة ب، 2017نظمرررة ن أبريلانيسرررا  املاملائررة سلررر   شررراركا ايارررا األجارررزة الرئاسرررية  ات ا كررامال دامرررا عام 
تلترررزم منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة  واارررلة تسرررريع إعررراب االسرررةاتيجية املتعلقرررة بتلرررر املنررراس، ال سررريما ن سررريا  و الصرررلة. 

، واتفررا  برراري  وخ ررة التنميررة "علررى عمررل املنظمررة وأنشرر تاا أثرررهتلرررا املنرراس و " 2019-2018موضرروع اررةة السررنتني 
 .2030املستدامة لعام 

 
ا إىل جنر  مرع يرديي كيفيرة آثار تلر املناس على نظم الزراعة واألغذيرة جنب ر تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عنو  

 تنفيذ منظمة األغذية والزراعة للنتائج الثالث السةاتيجيتاا املتعلقة بتلر املناس.
 

 اللجنة بلق  اإلجراءات المقترح اتخاذها من 
عررةب باجاجررة امللىلررة إىل ارررا  إجرررا ات للتصررد  لتلررر املنرراس عررن طريررق بيررادة طمررو  املسررا ات احملررددة ت -1

 ن ق اعات الزراعة واألغذية واستخدام األراضي. وطني ا

 تشجع األعضا  على:و  -2

   تعزيرز االتسررا  ن السياسرات واالسررةاتيجيات املتعلقررة برالتخفي  والتكيرر  بررني  تلر  الرروبارات لضررما
  (؛اسةاتيجية منظمة األغذية والزراعة ن خال تلر املناس، 1التنسيق وتفاد  االبدواجية )الناتج 
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 ا، ممررا سيسرراعد عررة الذكيررة مناخي ررتعزيررز الررناج التىلويليررة واملتكاملررة اررو يقيررق الزراعررة املسررتدامة مثررل الزرا
، 1 النرررراتجنرررراس والتخفيرررر  مررررن وطرررر ة انبعاثررررات غررررابات الدايئررررة. )املاملررررزارعني علررررى التكيرررر  مررررع تلررررر 

 (؛اسةاتيجية منظمة األغذية والزراعة ن خال تلر املناس

 ملشرة  بشر   الزراعرة املشاركة ن املناقشات الوطنية واإلقليمية والدولية بش   كيفية تنفيذ عمل كورونيفيرا ا
 (؛اسةاتيجية منظمة األغذية والزراعة ن خال تلر املناس، 2على أرض الواقع )الناتج 

  مراررق البيئررة العامليررة، وجاررات التنسرريق التابعررة للصررندو  األخضررر للمنرراس ن التنسرريق مررع جاررات التنسرريق
اسررةاتيجية منظمررة األغذيررة ، 2اتج وهيئررات التمويررل األخرررى لتعبئررة االسررتثمارات لق اعررات الزراعررة )النرر

 (.والزراعة ن خال تلر املناس

 مضمو  هذه الوثيقة إىل: بش  ميكن توجيه أ  استفسارات 
 Alexander Jonesالسيد 

 مدير شعبة املناس والبيئة

 0657052331 39+اهلات : 
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 آثار تغير المناخ على نظم األغذية والزراعة -أولا 
 
إ  ضررما  اسررتدامة اإلنترراا الزراعرري و تعتررا احملاارريل والثررروة اجيوانيررة واملرروارد ال بيعيررة عرضررة .ثررار تلررر املنرراس.  -1

والنظم اللذائية أمر أساسي لتىلقيق أهرداب متعرددة  را ن  لرد أهرداب املنراس الوطنيرة والعامليرة، وخ رة التنميرة املسرتدامة 
 ن خال تلر املناس، اضال  عن إطار سيندا  للىلد من  اطر الكوارث. والزراعة ، واسةاتيجية منظمة األغذية2030لعام 

 
 المحاصيل والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية في ظل تغير المناخ 

 
يؤثر تلر املناس على اإلنتاا الزراعي والنظم اللذائية من خالل التىلوالت التدرجيية، مثرل درجرات اجررارة املرتفعرة  -2

وتركيررزات ثرراس أكسرريد الكربررو  ن اللررالب ا ررو ، وتوغررل امليرراه السرراحلية وبيررادة امللوحررة، مررن خررالل بيررادة تررواتر وشرردة 
 .ااوأمناط هاوتواتر  ه ول األم ار الظواهر ا وية القصوى وكذلد من خالل التلرات ن شدة

 
تلرر املنراس علرى الللرة وجرودة وتنروع العديرد مرن  يرؤثرويتسم إنتاا احملاايل باجساسية الشديدة بالنسبة للمناس و  -3

أنواع احملاايل ن مناطق  تلفة. وتت ثر إنتاجية الثروة اجيوانية سلب ا بتلر املناس من خرالل التر ثرات علرى التنروع البيولروجي 
 ها وجودهتا وإنتاجاا.وتواار غلاة حماايل األعالب والكأل . ويؤثر تلر املناس أيض ا على تكوين وتكاثره تهللىليوا  واىل

 
وعررالوة علررى  لررد، اررمل  تلررر املنرراس يلررر توبيررع وانتشررار وتررواتر وشرردة ا.اررات واألمررراض الرر  تصرري  احملاارريل  -4

بعرررل التررر ثرات األكثرررر م سررروية لتلرررر املنررراس علرررى آارررات وأمرررراض اجيوانرررات برررني  الحررر تمرررن املررررج  أ  و واجيوانرررات. 
مررراض املفصررليات، مثررل البعرروض، والررذباض العضارراض، والقرررااد، والااغيرري، و برراض الرمررل، الرر  تشرركل نرراقالت هامررة أل

وعررات هررذه ا.اررات قررد توسررع مررع التلرررات ن درجررات اجرررارة ومسررتويات الرطوبررة، اررمل  خمو ملاشررية واألمررراض البشرررية. ا
ن اقاا ا لران، وتعرض اجيوانرات والبشرر لألمرراض الر  ال يوجرد لرديام مناعرة طبيعيرة ضردها. وسريؤثر تلرر املنراس أيضرا 
علرى آارات احملااريل واألمرراض مرن خرالل التليررات ن معرردالت البقرا ، ومعردالت النمرو والتكراثر األعلرى وأمنرا  اهلجرررة 

 ط ا.اات واألمراض على احملاايل.د  إىل بيادة ضلاملعدلة، مما يؤ 
 
وإ  الضرر الرذ  يلىلرق براملوارد ال بيعيرة واسرتنزاااا بسرب  تلرر املنراس يقروض خردمات النظرام اإليكولروجي الر   -5

معرضررة  يعتمررد علياررا اإلنترراا الزراعرري. وتعتررا الةبررة مرروردا  رئيسرريا  ن بيئررات اإلنترراا ال بيعرري للمىلاارريل واألعررالب، وهرري
وباملثل، من احملتمرل أ  تواجره العديرد مرن املنراطق تليررات    ر التآكل بسب  الزيادات املتوقعة ن ا فاب والفيضانات.

 ياه ستؤثر على اإلنتاا الزراعي.ن تواار امل
 

 آثار تغير المناخ على سالمة األغذية 
 
اإلمررداد، مررع العديررد مررن ا.ثررار املباشرررة وغررر املباشرررة علررى يررؤثر تلررر املنرراس علررى نظررم إنترراا األغذيررة وسالسررل  -6

لتمكرررني  رقابرررةسرررالمة األغذيرررة. وقرررد يرررؤد  إىل تليررررات ن منرررط وانتشرررار  ررراطر سرررالمة األغذيرررة، ممرررا يرررؤد  إىل بيرررادة ال
وارتفراع درجرات  التكي  الفعال لضروابط سرالمة األغذيرة ن املراحرل املناسربة مرن السلسرلة اللذائيرة. وتزيرد ارةات ا فراب

سرررية، كمرررا هرررو واضررر  ن حالرررة السرررموم الف ريرررة سااجررررارة والرطوبرررة مرررن خ رررر منرررو الف ريرررات وتلررروث السرررلع اللذائيرررة األ
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للىلبوض. وال يزال التعرض هلذه األيضات الف رية السامة من خرالل اسرتاال  األغذيرة امللوثرة يشركل مصردر قلرق رئيسري 
 زيد من تفاقمه بسب  تلر املناس.مر الذ  يللصىلة العامة على مستوى العامل، األ

 
عررالوة علررى  لررد، قررد تررؤد  التلرررات ن أمنررا  األمررراض النباتيررة واجيوانيررة إىل اإلارررا  ن أو إسررا ة اسررتخدام و  -7

ة ات األدويررة البي ريرراملررواد الكيميائيررة الزراعيررة، الرر  قررد تررؤد  إىل مسررتويات غررر آمنررة مررن  لفررات مبيرردات ا.اررات و لفرر
 األغذية. ن
 
وقد تنش   اطر سالمة األغذية أيضا من خالل التليرات ن تواار املوارد املائية بسب  تلر املناس. وميكن أ   -8

تؤثر القضرايا املتعلقرة بنرردرة امليراه ومرا يةتر  عليارا مرن آثرار سرلبية علرى جرودة امليراه علرى سرالمة األغذيرة، علرى سربيل 
األغذيرة  تصرنيعة والكيميائيرة مرن الرر  وإنتراا األغذيرة وكرذلد مرن خرالل املثال من خالل نقل امللوثات امليكروبيولوجي

 تاا وإعدادها.داولوم
 

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

 تعزيز الحلول القائمة على القطاعات لتعزيز التكيف مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف منه 
 

 المحاصيل
 
ررررج وممارسررررات  -9 يلررررزم تعزيررررز إنترررراا احملاارررريل الرررر  تتسررررم بالقرررردرة علررررى الصررررمود واإلنترررراا املسررررتدام مررررن خررررالل  ر

س علرى وتكنولوجيات وابتكارات مالئمة لسيا  معني ومناسبة ثقاايا  لالستجابة للتر ثرات املباشررة وغرر املباشررة لتلرر املنرا 
 احملاايل وإنتاا احملاايل.

 
وإ  يديد أنواع احملااريل وأارناااا الر  تتسرم بالقردرة علرى الصرمود والتكير  مرع خموعرة مرن الظرروب املتلررة  -10

، سرتكو  مامرة لضرما  اسرتدامة نظرم اإلنتراا الزراعري وكرذلد األمرن اللرذائي هلا والةويج هاوت وير  واالحتياجات الناشئة
ايل األساسية السائدة حمدود. ولذلد، مثة حاجرة ماسرة لتسرخر التنروع والتلذو .  لد أ  التنوع الوراثي الذ  متثله احملا

الررروراثي والتنررروع البيولررروجي املترررا  ولتشرررجيع حفررر  املررروارد الوراثيرررة النباتيرررة لألغذيرررة والزراعرررة،  رررا ن  لرررد األقرررارض الايرررة 
الوثيقرة يرجرى االطرالع علرى املسرتللة ) للمىلاايل وأنواع احملاايل التقليدية. ون هذا الصدد، توار األنواع املاملرة أو غرر

COAG / 2018 / INF7.مصدرا كبرا للتنوع الوراثي ميكن تكييفه بشكل جيد مع البيئات السلبية واهلامشية واملتلرة ) 
 

وستسررم  بيررادة مسرررتودع ا ينررات الوراثيرررة بت رروير أنرررواع قررد تكررو  أكثرررر مقاومررة للضرررلو  الالأحيائيررة واجيويرررة  -11
هنررا   ررج واحررد واعررد يشررمل تربيررة النباتررات التشرراركية مررن املررزارعني الرر  و وتسررال التكيرر  طويررل األجررل للررنظم الزراعيررة. 

إ  تربيررة النباتررات، وممارسررات إدارة ا.اررات املكيافررة و ناب احملصررولية. يتعرراو  اياررا املزارعررو  ومربررو النباتررات ن ت رروير األارر
باإلضااة إىل مراقبة الظروب البيئية والتنبؤ هبا ن الوقرا املناسر  هري  ات أ يرة قصروى ن منرع خسرائر احملااريل بسرب  

ة لتسررليم ة مناررا مررع أنظمررة اعالررجيرر  أ  تقررة  املبررادرات لتشررجيع التنرروع ا يررال واحملاارريل واالسررتفادو ا.اررات واألمررراض. 
 البذور وخدمات اإلرشاد.
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وسررريت ل  اعتمرررراد األارررناب واملمارسررررات مررررن قبرررل املررررزارعني الررردعم مررررن خررررالل ا ررردمات اإلرشررررادية، وق ررررع  -12

 األراضي التجريبية ومعلومات األدا  ن أكا عدد ممكن من املناطق الزراعية اإليكولوجية إىل جان  قبول السو   نتجات
املزارعني من استخدام البذور ا يدة ومواد الزراعة من أاناب احملاايل املتكيفة بشركل   لدجديدة أو  تلفة. وسيمكان 
 جيد ن الوقا املناس .

 
 الثروة الحيوانية

 
الثروة اجيوانية من مصادر سبل العيش املامرة، الر  تروار اللرذا  والردخل، كمرا أ را  ثابرة شربكة أمرا   نظمتعتا  -13

ا، النامجرة عرن على انبعاثات غابات الدايئة الكبرة نسبي   نظمون الوقا نفسه، يتو  هذه ال أساسية ن أوقات األبمات.
وتلر استخدام األراضي. وهنا  حلول مرحبرة للجميرع ن خرال اإلنتراا إنتاا األعالب والتخمر املعو  والنفايات اجيوانية 

سيت ل  و اجيواس، وال  ميكن أ  تعزب األمن اللذائي، وبيادة الفرص االقتصادية ملريب املاشية، واجد من آثار تلر املناس. 
السرتثمار اإلضراايني لتسرايل االنتقرال إىل باإلضرااة إىل التمويرل وا جيرواساالعمل ن هذا الق اع تسخر التنروع البيولروجي 

 ا.الذكية مناخي   النراج
 

هنررا  خررال كبررر للىلررد مررن االنبعاثررات النا ررة عررن اإلنترراا اجيررواس. وسررتكو  السياسررات الداعمررة للتلرررات ن و  -14
لثروة اجيوانية مرع املسرا ة ممارسات اإلدارة مامة ن بنا  القدرة على الصمود، ويسني إدارة الكربو  والنيةوجني ن نظم ا

 من خالل بيادة اإلنتاا اللذائي. ن األمن اللذائي
 

عرن طريرق يسرني اإلنتاجيرة مرن خرالل يسرني التلذيرة والوراثرة والصرىلة وتربيرة  اوميكن تقليل االنبعاثرات وكثاااهتر -15
أكسرريد الكربررو  مررن اللررالب ا ررو  ككربررو  للةبررة ن اجيوانررات. وترروار إدارة املراعرري احملسررنة اراررة مامررة الحتجرراب ثرراس 

مثرل هرذه التردابر أيضرا إنتاجيرة األراضري واجيروا ، باإلضرااة إىل يسرني وتعرزب أنظمة مسرتدامة ومتكاملرة تشرمل املاشرية. 
الةكيررز علررى  التنرروع البيولرروجي واالحتفرراا بامليرراه. وإ  يسررني دمررج الثررروة اجيوانيررة ن االقتصرراد اجيررو  الرردائر  وكررذلد

املنتجرات تلذيرة اجيوانرات بعلى طول سلسلة القيمة، لديه أيض ا القدرة على تقليرل االنبعاثرات. وإ   ملادروا لفاقدتقليل ا
واسررةجاع املررواد امللذيررة وال اقررة مررن  لفررات اجيوانررات تقلررل مررن  هاالثانويررة الرر  ال يسررت يع البشررر تناوهلررا، وإعررادة ترردوير 

 بات الدايئة من النظم اللذائية.اتسرض انبعاثات غ
 

 الموارد الطبيعية
 

املروارد ال بيعيررة هرري أسراا اإلنترراا الزراعرري القررادر علرى الصررمود واملسررتدام، بينمررا ترؤثر املمارسررات الزراعيررة ترر ثرا   -16
الزراعررة املسررتدامة ونظررم مباشرررا  علررى تلررد املرروارد ال بيعيررة والررنظم اإليكولوجيررة واملنرراىر ال بيعيررة. وعلررى هررذا النىلررو، اررمل  

األغذية ال ميكن يقيقاا إال من خالل  ج ي خذ ن االعتبار اجفاا على املوارد ال بيعية واستخداماا بكفا ة، مما يردعم 
 ة على الصمود أمام تلر املناس.بيادة القدر 
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األسرلوض بشركل دائرم بالنباترات، و على سبيل املثال، ملنع تآكل الةبة، جي  تشجيع املزارعني على تل ية الةبة ا -17
األمثررل هررو اسررتخدام احملاارريل واألاررناب اللذائيررة أو تلررد الرر  تسرراهم ن يسررني خصرروبة الةبررة. وملواجاررة نرردرة امليرراه، 

ترروار و ينبلرري تعزيررز تكنولوجيررات إنترراا احملاارريل،  ررا ن  لررد األحررواض املرتفعررة والفرررل النبرراق والت عرريم والررر  بررالتنقيط. 
الزراعرررة احملميرررة إمكانرررات هائلرررة للىلفررراا علرررى امليررراه وامللرررذيات والسررري رة علرررى ا.ارررات واألمرررراض، وهررري مناسررربة  أنظمرررة

 ريفية وشبه اجضرية على حد سوا .للمناطق ال
 

تقدم منظمة األغذية والزراعة حلوال  لدعم بلدا ا األعضا  للتصد  لتآكرل الةبرة ونردرة امليراه،  را ن  لرد مرن و  -18
الشراكة العاملية من أجل الةبة ومبادرة ندرة املياه العاملية. وجي  استكمال اجلرول برملجرا ات تسرتادب االسرتخدام  خالل

 بيعية ن النظام اللذائي ب كمله.املستدام للموارد ال 
 

 تعزيز النهج التحويلية والمتكاملة نحو تحقيق الزراعة المستدامة 
 

ونقلاررررا وتوبيعاررررا  تصررررنيعااالتىلررررويلي ن كيفيررررة براعررررة األغذيررررة وإنتاجاررررا و  مثررررة حاجررررة ملىلررررة لتشررررجيع التليررررر -19
واستاالكاا. وعلى هذا النىلو، امل  اعتماد منظور متكامل لنظم األغذية من أجل التكي  مع تلر املناس والتخفير  مرن 

ا ،  رررن ن  لرررد النسرررا  آثررراره سررريكو  أمررررا  حا رررا  لتررروار األمرررن اللرررذائي للجميرررع، خاارررة بالنسررربة ألكثرررر الفئرررات ضرررعف
 األخرى ال  تعيش ن بيئات هشة. والشباض والسكا  األاليو  واستمعات

 
 تطبيق استراتيجية منظمة األغذية والزراعة في مجال تغير المناخ -اثالثا 

 
تلررر املنرراس إطررار عمررل للمنظمررة لتىلقيررق ثالثررة نررواتج يررؤابر  ترروار اسررةاتيجية منظمررة األغذيررة والزراعررة ن خررال -20

إىل يقيرق التكامرل برني  2علرى تعزيرز قردرات البلردا  األعضرا  ن حرني يسرعى النراتج  1يركرز النراتج و الواحد مناا ا.خر. 
، الرذ  3النراتج  إىل 2و 1األمن اللذائي والتلذية والق اعات الزراعية ن ا  ة الدولية لتلر املناس. ويستند يقيرق النراتج 

 يادب إىل تعزيز التنسيق وإعاب أعمال منظمة األغذية والزراعة بش   تلر املناس.
 

من خالالل قيالام منظمالة األغذيالة والزراعالة  األعضاء بشأن تغيُّر المناخدول : تعزيز قدرات ال1الناتج  
 بدور قيادي بوصفها جهة توّفر المعرفة والخبرة التقنيتين.

 
 الزراعية الذكية مناخيا الُنهجزيادة المعرفة والدعم التقني للبلدان بشأن  

 
ا، وهري  رج يركرز علرى املرزارعني وميكرن أ  ييسررر تعمرل منظمرة األغذيرة والزراعرة علرى تعزيرز الزراعرة الذكيررة مناخي ر -21

وتسررعى الزراعررة االنتقررال إىل نظررم براعيررة وغذائيررة، تكررو  أكثررر إنتاجيررة واسررتدامة وقرردرة علررى الصررمود ومراعرراة للمنرراس. 
  مع تلر الذكية مناخي ا إىل يقيق أهداب رئيسية ثالثة هي: بيادة اإلنتاجية واملداخيل الزراعية على او مستدام؛ والتكي

املنرراس وبنررا  القرردرة علررى الصررمود ن وجارره؛ واجررد واأو الررتخلز مررن انبعاثررات غررابات االحتبرراا اجرررار ، حيثمررا أمكررن 
ا خرررررالل مرررررؤمتر األطرررررراب الثالررررري والعشررررررين ن وقرررررد اررررردرت النسرررررخة الثانيرررررة مرررررن دليرررررل الزراعرررررة الذكيرررررة مناخي ررررر لرررررد. 

عليميرررة إضرررااية لتسرررايل اسرررتخدام الررردول وت بيرررق األدوات واملررروارد الررر  وجيرررر  ت ررروير مرررواد ت 2017نوامااتشررررين الثررراس 
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توارها. وتعمل منظمة األغذية والزراعة حاليا  مع البند األاريقي للتنمية لبنا  قدرات موىفيه لتعميم الزراعة الذكية مناخيرا 
عة التدري  بش   الزراعة الذكية مناخيا ن حمفظة البند األاريقي للتنمية. وعالوة على  لد، قدما منظمة األغذية والزرا

. كمررا روجررا منظمررة وطني ررامررا  ررز مسررا اهتا احملررددة  للعديررد مررن البلرردا  األاريقيررة ملسرراعدهتا علررى يقيررق طموحاهتررا ن
نظم خرالل اجتماعرات اهليئرات الفرعيرة  ذ ( الTalanoaاألغذية والزراعة للزراعة الذكية مناخيا من خالل حوار طاالنوا )

 بررو . وأخرررا، اقررد اسررتخدما منظمررة األغذيررة والزراعررة، بصررفتاا عضررو ا ن التىلررال  العرراملي للزراعررة الذكيررة مناخيررا، ن
 العديد من املنتديات لتبادل التجارض بش   الزراعة الذكية مناخيا.

 
 وخطط التكّيف الوطنية اي تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا دعم البلدان ف 

 
تراب و التزامرات البلردا  بشر   إجررا ات التكير  والتخفير  اسرتجابة لتلرر املنراس.  وطني ايدد املسا ات احملددة  -22

ن املسا ات احملرددة وطنيرا، وال سريما ن البلردا  الناميرة. ومرع  لرد،  كبراإلجرا ات ن ق اعي األغذية والزراعة بشكل  
ارررمل  السرررل ات الزراعيرررة ن العديرررد مرررن البلررردا  ال تنررردمج بشررركل جيرررد ن  عنررردما يتعلرررق األمرررر بتنفيرررذ هرررذه االلتزامرررات،

قردرة حمردودة علرى التكير  مرع تلرر املنراس، ممرا مرن العديد من البلردا  الفقررة والضرعيفة عاس عمليات إدارة تلر املناس. وي
الزراعيرة ملعا رة هرذا الوضرع،  را ن  لرد نظمرة علرى دعرم السرل ات املتعمرل و جيعل هذه البلدا  أكثر عرضة لتلر املناس. 

مرررن خرررالل تعزيرررز التنسررريق املؤسسررري مرررع الق اعرررات األخررررى  ات الصرررلة،  رررا ن  لرررد البيئرررة وال اقرررة والتجرررارة والنقرررل 
 والصناعة.

 
لتنفيرررذ وبيرررادة  2019 - 2018ا ن ارررةة السرررنتني بلرررد   40وهتررردب منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة إىل دعرررم أكثرررر مرررن  -23

لمنظمرة عرن لا. وبعرد نشرر أول يليرل إقليمري مفصارل يسني مكونات الق اع الزراعي  ات الصلة  سرا اهتا احملرددة وطني ر
نظمرة برملجرا  يلريالت إقليميرة إضرااية علرى املسرا ات امل، سرتقوم 2017ا ن شرر  أاريقيرا ن عرام املسا ات احملددة وطني ر

ا وتسررايل تبررادل املعراررة لزراعررة بت رروير منصررة لرردعم تنفيررذ املسررا ات احملررددة وطني رراحملررددة وطنيررا. وتقرروم منظمررة األغذيررة وا
تسررتمر منظمررة األغذيررة والزراعررة ن تيسررر خموعررة العمررل املواضرريعية وب واملعلومررات بررني أاررىلاض املصررلىلة املعنيررني. وسرر

باملسرا ات احملرددة وطني را، الر  أطلقرا ن املعنية بالزراعة واألمن اللذائي واستخدام األراضي يا مظلاة الشرراكة ا اارة 
دولرة تشرار  مشراركة نشر ة. وتردعم خموعرة العمرل السرل ات الزراعيرة  20وال  تضم عضرويتاا حالي را حروا   2017عام 

احملرررددة وطني رررا ن الق اعرررات الزراعيررة مرررن خرررالل مجررع ونشرررر أاضرررل املمارسرررات  املتعلقرررة باملسررا اتن تنفيررذ االلتزامرررات 
ون إطرار هرذا العمرل، تسرام منظمرة األغذيرة . جارض الناجىلرة والردروا املسرتفادة مرن خرالل  رج الرتعلم برني األقررا والت

سرراعد البلرردا  ن ر رريط تو  بشرر   املسررا ات احملررددة وطني ررا،ن خررال الشررراكة الشررامل العمررل الق ررر  والزراعررة أيض ررا ن 
 احملرب. تنفيذ املسا ات احملددة وطني ا ون راد التقدم

 
ن أاريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية من خالل الانامج املشرة   ابلد   11ا بدعم تقوم منظمة األغذية والزراعة حالي  و  -24

مررن أجررل يديررد  إلدمرراا الزراعررة ن خ ررط التكيارر  الوطنيررةبررني برنررامج األمررم املتىلرردة اإلمنررائي ومنظمررة األغذيررة والزراعررة 
وإدمرراا ترردابر التكيرر  مررع تلررر املنرراس ن عمليررات التخ رريط وامليزنررة الوطنيررة  ات الصررلة. وسيسرراعد هررذا اإلدمرراا علررى 
تعزيز القدرات والعمليات املؤسسية مرن أجرل تفعيرل اسرةاتيجيات االسرتجابة املناخيرة ن الق اعرات الزراعيرة باإلضرااة إىل 

ني وبارات الزراعة والبيئة والتخ يط واملالية والشركا  الروطنيني ا.خررين. ويسراهم الانرامج ن تسايل إقامة شراكات أقوى ب
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ا وأهرداب التنميرة املسرتدامة اياغة خ رط التكيار  الوطنيرة ويقيرق األهرداب املنصروص عليارا ن املسرا ات احملرددة وطني ر
ا ن سرريا  أيض ر 2019-2018تعزيرز الردعم خرالل الفرةة هتردب منظمرة األغذيرة والزراعرة إىل موااررلة و و للبلردا  الشرريكة. 

 ة الت ه  ملراق البيئة العاملية.أهداب نااذ
 

 دعم البلدان لدمج األمن الغذائي والقطاعات الزراعية وتغير المناخ في سياساتها الوطنية

 
السياسات واالسرةاتيجيات قدما منظمة األغذية والزراعة توجياات للبلدا  بش   دمج االعتبارات املناخية ن  -25

والررراامج واملشررراريع ب ريقرررة تتسرررق مرررع األولويرررات الوطنيرررة وأعمرررال الررروبارات األخررررى. ويشرررمل  لرررد )أ( ارررياغة وتنفيرررذ 
 بط بررنير لررا، ب ريقررة يشررار  اياررا ممثلررو  مررن مجيررع الق اعررات  ات الصررلة ن عمليررة التخ رريط ولاملسررا ات احملررددة وطني رر

 وتنفيرذ ت روير كيفيرة  حرول للبلردا  التقرال والردعم القردرات تنميرة تروارو ( بالتخ ريط البيئري؛ )عمليات الزراعة وعمليرات 
وإجرررا ات التخفيرر  املالئمررة وطني ررا، وكررذلد برنررامج خ ررط إدمرراا الزراعررة ن خ ررط التكيرر   ،الوطنيررة التكيرر  خ ررط
ن  ندا  للىلرد مرن خ رر الكروارثيتنفيذ إطار سبلية ومشروع التخفي  من وط ة ت ثرات تلرر املناس ن الزراعة والوطنية 

 الق اع الزراعي.
 

 تسهيل وصول البلد إلى التمويل الخاص بالمناخ 
 

تقررروم منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة بررردعم البلررردا  ن بيرررادة االسرررتثمار املنررراخي ن الق اعرررات الزراعيرررة مرررن خرررالل  -26
للمنراس ومرارق البيئرة العامليرة، وكرذلد مرن مصرادر أخررى  را ن مساعدهتا ن اجصرول علرى املروارد مرن الصرندو  األخضرر 

إىل  2007مرررن  املمتررردة الفرررةة خرررالل لرررد املفوضرررية األوروبيرررة واملصرررارب اإلمنائيرررة متعرررددة األطرررراب والشرررركا  الثنرررائيني. و 
ر أمريكرررري، مناررررا مليررررو  دوال 424 مراررررق البيئررررة العامليررررة حااظررررةإمجررررا  القيمررررة ا ااررررة بتمويررررل املنرررراس ن لرررر  ب، 2017

مليرو  دوالر أمريكري،  157ن املائة من قيمة اجااظة( تركز على التكيا  مرع تلررر املنراس بتمويرل قيمتره  21مشروع ا ) 33
صز مبل   مليو  دوالر أمريكي ملعا ة التخفي  من وطر ة تر ثر تلررر املنراس كجرز  مرن مشراريع اسراالت  267ن حني  ر

 حصرري ا علرى التخفير  مرن وطر ة تر ثرات تلررر املنراس.املشراريع ن املائة اقط مرن حااظرة  1املتعددة الةكيز، ن حني يركاز 
فيذ مشاريع سليمة من الناحيرة التقنيرة تسرام ن يقيرق نروع التليرر نظمة بدعم البلدا  ن مجيع املناطق لت وير وتناملوتقوم 

كشرررريد ن اإلعررراب" ن إطرررار البلررردا  "نظمرررة املا، تررردعم التىلرررويلي الرررذ  يسرررعى إليررره الصرررندو  األخضرررر للمنررراس. وأخرررر  
 .لصندو  األخضر للمناسلالت ه  برنامج 

 
ومصالايد األسالما   حراجالةالغذائي والزراعة وال: تحسين إدماج العتبارات المتصلة باألمن 2الناتج  

 تعزيز انخراط منظمة األغذية والزراعة من خالل غيُّر المناخلتالدولي  جدول األعمالفي 
 

 ضمان إعطاء األولوية لمنظور األمن الغذائي والنظم الزراعية في المحافل الدولية 
 

تلررر املنرراس ن إطررار اتفاقيررة األمررم املتىلرردة الرردو  لعمررال األشرراركا منظمررة األغذيررة والزراعررة بنشررا  ن جرردول  -27
اإلطاريررة بشرر   تلررر املنرراس للرردول الداعمررة هلررا داخررل وخررارا املفاوضررات. ويسرراعد هررذا النشررا  املسررتمر علررى ضررما  أ  

تتبرررع منظمرررة و  .تلرررر املنررراسالررردو  لعمرررال األجررردول تكررو  الرررنظم اللذائيرررة والزراعيرررة مميرررزة بشررركل جيرررد ك ولويرررة عامليررة ن 
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األغذيررة والزراعرررة العديرررد مرررن مسرررارات العمررل التفاوضرررية وتررردعم البلررردا  داخرررل وخررارا ا لسرررات الر يرررة بشررر   القضرررايا 
املتعلقة بالق اعات الزراعية. ويشمل  لد التخفي ، والتكي ، وخفل االنبعاثرات النامجرة عرن إبالرة اللابرات وتردهورها، 

ور ا نساس. وقد شاركا منظمة األغذيرة والزراعرة بنشرا  ن هرذا اسرال، ومرن املتوقرع أ  وبنا  القدرات، والتمويل، واملنظ
ا أل يررة عمررل كورونيفيررا املشررة  بشرر   الزراعررة تسررتمر ن االضرر الع برردور رئيسرري ن مررؤمتر األطررراب الرابررع والعشرررين نظررر  

تتعراو  منظمرة األغذيرة والزراعرة و ىل االقتصراد األخضرر. وأولويات الرئاسة البولنديرة الر  تشرمل اللابرات والةبرة واالنتقرال إ
مررع كررل مررن اجكومررات وا اررات الفاعلررة غررر اجكوميررة  ررا ن  لررد مررن خررالل شررراكة مررراكش للعمررل املنرراخي العرراملي، 

 املناس. والشراكة ا ااة باملسا ات احملددة وطني ا، و نة باري  لبنا  القدرات، والفريق اجكومي الدو  املعال بتلر
 

 المساهمة في عمل كورونيفيا المشتر  بشأن الزراعة 
 

كرررا  اعتمررراد قررررار عمرررل كورونيفيرررا املشرررة  بشررر   الزراعرررة ن مرررؤمتر األطرررراب الثالررري والعشررررين عالمرررة بررراربة ن  -28
قبرل انعقراد دورة اتفاقيرة األمرم املتىلردة اإلطاريرة بشر   تلرر املنراس و االعةاب ب  ية الق اعات الزراعيرة ن العمرل املنراخي. 

 9إىل  8، استضررااا منظمررة األغذيررة والزراعررة حرروار ا حررول كورونيفيررا مررن 2018الرر  عقرردت ن بررو  ب ملانيررا ن مايواأيررار 
طلر  مرن البلردا ، تقروم  مارااآ ار للمفاوضني الزراعيني، مما سراعدهم علرى االسرتعداد للمفاوضرات الر يرة. وبنرا  علرى

منظمة األغذية والزراعة بتىلليل التقارير ال  قدماا  تل  أاىلاض املصلىلة بش   عمرل كورونيفيرا املشرة  بشر   الزراعرة 
ن دعررم تنفيررذ عمررل كورونيفيررا املشررة  بشرر   الزراعررة.  والعشرررين للمسرراعدةوسررتقدم النتررائج خررالل مررؤمتر األطررراب الرابررع 

أ  الصندو  الردو  للتنميرة الزراعيرة وبرنرامج األغذيرة العراملي( نظمرا روما )كاالت ال  توجد مقارها ن وبالتعاو  مع الو 
منظمررة األغذيررة والزراعررة نشرراطني بشرر   عمررل كورونيفيررا املشررة  بشرر   الزراعررة ومتويررل املنرراس، خررالل دورة اتفاقيررة األمررم 

شخص را  ررن ن  130واأيرار ن برو . واسررتق   اجردثا  أكثرر مرن املتىلردة اإلطاريرة بشر   تلرر املنرراس الر  عقردت ن ماي
النقررال حررول مضررمو  عمررل كورونيفيررا ب النارروض لررد املفاوضررو  ووكرراالت األمررم املتىلرردة وممثلررو الشررباض، وسرراعدوا ن 

 املشة  بش   الزراعة.
 

حرول العناارر السرتة التاليرة مرن عمرل كورونيفيرا املشرة  بشر    نظرهرا وجاراتقردما منظمرة األغذيرة والزراعرة و  -29
 من خالل خاهتا وقوهتا الفريدة: تنفيذهاالزراعة لكي تشر  كي  ستساهم ن 

 
)أ( طرائررق تنفيررذ نتررائج حلقررات العمررل ا مرر  املعقررودة بررني الرردورات بشرر   القضررايا املتعلقررة بالزراعررة واملواضرريع املسررتقبلية 

 األخرى ال  قد تنش  عن هذا العمل؛ 
 على الصمود؛  )ض( طرائق ونررارج لتقييم التكير  والتكي  مع املنااع املشةكة والقدرة

ة الةبة وخصوبة الةبة ن األراضي العشبية واألراضري الزراعيرة وكرذلد الرنظم املتكاملرة،  را سالم)ا( يسني كربو  الةبة و 
 ن  لد إدارة املياه؛ 

 )د( يسني استخدام امللذيات وإدارة السماد او نظم براعية مستدامة وقادرة على الصمود؛ 
 الثروة اجيوانية؛ )هر( يسني نظم إدارة 

 )و( األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمن اللذائي لتلر املناس ن الق اع الزراعي؛
  

http://www4.unfccc.int/sites/SubmissionPortal/Documents/201803281654---FAO%20Submission%20on%20Koronivia%20Joint%20Work%20on%20Agriculture.pdf
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 تعزيز الوعي المتزايد بقطاعي األغذية والزراعة في التمويل الدولي للمناخ 
 

أ يرة الق اعرات الزراعيرة ن تعمل منظمة األغذية والزراعة بنشا  مع هيئرات التمويرل  ات الصرلة للت كيرد علرى  -30
 املستدامة وتنفيذ اتفا  باري . ضما  التنمية

 
مررررن خررررالل بيررررادة املشرررراركة  2019-2018و ررررر  بيررررادة تعبئررررة املرررروارد ألنشرررر ة متويررررل املنرررراس والبيئررررة ن الفررررةة  -31

ا.خرررين الثنررائيني واملتعرردد   ، وكررذلد مررع شررركا  املررواردلعامليررة، والصررندو  األخضررر للمنرراساالسررةاتيجية مررع مراررق البيئررة ا
رررع مرررع إطرررال  الررردورة السرررابعة ملرارررق البيئرررة وب األطرررراب. وسررر تسرررتمر الشرررراكة برررني املنظمرررة ومرارررق البيئرررة العامليرررة ن التوسا

العامليررة، كمررا سرريعزابها دمررج لوحرردة مراررق البيئررة العامليررة ن املنظمررة ن شررعبة املنرراس والبيئررة مررؤخر ا. وهترردب برخررة التجديررد 
تتعاو  منظمة األغذيرة والزراعرة عرن كثر  و ويل النظم الرئيسية وبيادة الت ثرات. السابع ملوارد مراق البيئة العاملية ن دعم ي

مع أمانة الصندو  األخضر للمناس ومع أاىلاض املصلىلة ا.خرين من أجل تقدمي املدخالت الفنية وبيادة الوعي والفام 
س. وإضررااة إىل  لررد، تقرروم منظمررة األغذيررة بشرر   أ يررة ق رراعي األغذيررة والزراعررة ن القرررارات الدوليررة املتعلقررة بتمويررل املنررا 

والزراعة بملعداد مبادرة لدعم ما يصل إىل عشرة كيانات  ات نفا  مباشر لت وير مشاريع الصندو  األخضر للمناس عاليرة 
 .2018ال  سيتم إطالقاا ن عام و ا ودة ن الق اعات الزراعية 

 
تررنال منظمررة األغذيررة والزراعررة برردور أكثررر اسررتباقية ن و . ا لتمويررل املنرراسا هام ررق رراع ا رراص مصرردر  الويشرركل  -32

 التعاو  وتوجيه التداقات ا ااة لرأا املال إىل االستثمارات الزراعية املرتب ة باملناس.
 

 : تعزيز التنسيق وإنجاز أعمال منظمة األغذية والزراعة بشأن تغير المناخ3الناتج  
 

يررنعك  تلررر املنرراس ن الرراامج االسررةاتيجية ا مسررة ملنظمررة األغذيررة والزراعررة الرر  توجرره عمررل وحرردات املنظمررة.  -33
 2019و 2018لفرررةة السرررنتني  تلرررر املنررراسومت تعزيرررز أ يرررة التلرررر املنررراخي بت ييرررد خلررر  منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة ملوضررروع 

 راته على عمل املنظمة وأنش تاا.وت ث
 

واالا منظمة األغذية والزراعة تسايل تبادل املعارب وا اات بني األقرا  ن إطرار الشربكة الفنيرة بشر   تلرر و  -34
املنرراس مررن خررالل التىلررديثات اإللكةونيررة املنتظمررة، ودورات اجلقررات الدراسررية بشرر   تلررر املنرراس كررل أسرربوعني، والنرردوات 

ستعراض النظرا  واملواضيع الناشئة  ات األ يرة واالجتماعرات السرنوية عا اإلنةنا حول الت ورات الدولية، وهي اراة ال
تسررتخدم الشرربكة الفنيررة و وجاررا لوجرره مررع نقررا  االتصررال اإلقليميررة الرئيسررية املعنيررة بتلررر املنرراس  نظمررة األغذيررة والزراعررة. 

ايررة بشرر   تلررر املنرراس داخررل منظمررة بشرر   تلررر املنرراس أيضررا للتشرراور واسررتعراض الوثررائق مررن قبررل النظرررا  واملنتجررات املعر 
األغذية والزراعة. وهي تضمن النشر الفعال وتبرادل ا راات ن التصرد  لتلرر املنراس ن خرال الزراعرة عرا منظمرة األغذيرة 
ل والزراعة. والشبكة الفنية بش   تلر املناس مرتب ة بشبكات انية أخرى مثرل شربكات امليراه واألراضري واجيرابة لتعزيرز تبراد

 والتكامل عا اسال املواضيعي. املعراة
 

وعزبت منظمة األغذية والزراعة تنسيقاا الداخلي لتقدمي أاضل دعم للبلدا  ن مفاوضاهتا بش   املنراس ن إطرار  -35
شر ة اتفاقية األمم املتىلدة اإلطارية بش   تلر املناس.  ويشمل  لد أيضا تنسريق مشراركة منظمرة األغذيرة والزراعرة ن األن

واملبادرات ن إطار شراكة مرراكش للعمرل املنراخي العراملي،  را ن  لرد اإلطرار العراملي لنردرة امليراه ن الزراعرة ن ىرل منراس 
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أداة ت رروير بقيررادة ( Googleمررن خررالل الشررراكة مررع غوغررل )منظمررة األغذيررة والزراعررة م تقررو باإلضررااة إىل  لررد، و متلررر. 
(Collect Earth ررن مررن مجررع البيانررات عررا برنررامج ، ممررا يسررم  للبلرردا  بتقيرريم Google Earth(، وهرري أداة رقميررة متكا

 ويديد مقدار الت ثرات البيئية.استخدام األراضي وإبالة اللابات 
 

ويررتم تسررايل التعرراو  املعررزب مررع الوكرراالت الرر  توجررد مقارهررا ن رومررا و نررة األمررن اللررذائي العرراملي مررن خررالل  -36
األنش ة املشةكة بش   تلر املناس،  ا ن  لد الفريق العامل غر الر ي التابع للوكاالت ال  توجد مقارها ن روما بش   
تلررر املنرراس وكررذلد التعرراو  ن التىلضررر واملشرراركة ن االجتماعررات واملنتررديات الدوليررة  ات الصررلة. وقررد تقرردما منظمررة 

العرراملي والصررندو  الرردو  للتنميررة الزراعيررة ب لرر  مشررة  لتنظرريم حرردث جرران  خررالل  األغذيررة والزراعررة وبرنررامج األغذيررة
 الدورة ا امسة واألربعني للجنة األمن اللذائي العاملي بش   تعزيز الصلة بني تلر املناس واألمن اللذائي.

 
 آفاق المستقبل

 
عراب النرواتج الثالثرة السرةاتيجية املنظمرة بشر   ستواال منظمة األغذية والزراعة تنفيذ خ ة العمل ا ااة هبا إل -37

تلررر املنرراس. ويشررمل  لررد موااررلة ا اررود لتعزيررز التنسرريق الررداخلي ملنظمررة األغذيررة والزراعررة، والبىلرري عررن ارررص لتعزيررز 
ومرن قدرات الدول األعضا  اياا. وميكن يقيق بعل هذه املبادرات من خالل مبادرات منظمة األغذية والزراعة ا اريرة، 

تفاقية األمم املتىلدة اإلطارية بش   تلر املنراس الخالل مشاركتاا ن املنتديات الدولية مثل مؤمتر األطراب الرابع والعشرين 
الرذ  دعرا إليره األمرني العرام لألمرم املتىلردة، واملنتردى السياسري  2019ن ديسمااكانو  األول،  ومؤمتر قمرة املنراس لعرام 

 .2019الرايع املستوى لعام 
 

 اللجنة ق بلاإلجراءات المقترح اتخاذها من 
 
ا نعةب باجاجة امللىلة إىل ارا  إجرا ات للتصرد  لتلرر املنراس عرن طريرق بيرادة طمرو  املسرا ات احملرددة وطني ر -1

 ن ق اعات الزراعة واألغذية واستخدام األراضي.
 
 تشجع األعضا  على: -2
 

  واالسةاتيجيات املتعلقة بالتخفي  والتكي  بني  تل  الروبارات لضرما  التنسريق تعزيز االتسا  ن السياسات
 (؛اسةاتيجية منظمة األغذية والزراعة ن خال تلر املناس، 1الناتج وتفاد  االبدواجية )

 د املرزارعني تعزيز الناج التىلويليرة واملتكاملرة ارو يقيرق الزراعرة املسرتدامة مثرل الزراعرة الذكيرة مناخيرا، ممرا سيسراع
اسرررةاتيجية منظمرررة ، 1النررراتج علرررى التكيررر  مرررع تلرررر منررراس والتخفيررر  مرررن وطررر ة انبعاثرررات غرررابات الدايئرررة. )

 (؛األغذية والزراعة ن خال تلر املناس

  املشاركة ن املناقشات الوطنية واإلقليمية والدولية بشر   كيفيرة تنفيرذ عمرل كورونيفيرا املشرة  بشر   الزراعرة علرى
 (؛اسةاتيجية منظمة األغذية والزراعة ن خال تلر املناس، 2الناتج واقع )أرض ال

  مراق البيئة العاملية، وجاات التنسيق التابعرة للصرندو  األخضرر للمنراس وهيئرات ن التنسيق مع جاات التنسيق
ة والزراعررة ن خررال اسررةاتيجية منظمرة األغذيرر، 2النرراتج التمويرل األخرررى لتعبئررة االسررتثمارات لق اعرات الزراعررة )

 (.تلر املناس


