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 موجز
 

تغُّير يف جمال منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  عمل( توجيه 1ُوض         عرت هذه االس         رتاتيجية بغية حتقيق ما يلي: ) 
 القائمة على املزايا النس              بية للفاو العمل( رس              م اخلطوي العريأ              ة ل ختيارات االس              رتاتيجية وأولويات 2؛ )املناخ

 .تغُّير املناختعزيز تأثُّي عمل الفاو يف جمال و ( 3العاملي واإلقليمي والوطين(؛ ) صرُعد)على ال
 

وكذلك  1تواجهها القطاعات الزراعيةعلى أوجه الأ     عف والتحديات الرئيس     ية ال   ومن خ ل تس     ليو الأ     وء 
تغُّير يتعلق ب ما العاملي يف الس  ياس  يالزخم تس  تفيد االس  رتاتيجية من ، من التأثُّيات والتخفيف تكيرفعلى الفرص املتاحة لل

 . تغُّير املناخمن أجل إي ء مكانة حمورية لنظم األغذية والزراعة يف عملية االستجابة الدولية ل املناخ
 

د أص     بحرت العيش املعتمدة عليها ق وس     ائل كس      عامل تكوا فيه نظم األغذية والزراعة و  يفرؤية الفاو وتتمثل  
 الف   او يف العم   ل نَ ْهج. و التخفيف من الت   أثُّياتوخي   ارات  تكيرفعن طريق ت   دابُّي ال تغُّير املن   اخمتكيف   ة مأ ت   أثُّيات 

 رات الق ائم ةاإلقليمي ة والع املي ة ويس              د الثغ َطوم دفوع قطري ا  يتس              م ب التف اع ل مأ اخلُ  نَ ْهجعلى حتقيق ه ذه الرؤي ة هو 
دم  ا  ه االس              رتاتيجي  ة على ق  اني  ة مب  ادئ تتعلق ب  اإليف األجلت القص              ُّي والطوي  ل ويعم  ل عرب القط  اع  ات. وترتكز ه  ذ

 .حنو حتقيق النتائج وجَّهالعمل املاالجتماعي واالستدامة البيئية و 
 

 تخفيفوتتعلق بتغُّي املن  اخ والتكيف مع  ه والنت  ائج يعزز بعأ              ه  ا بعأ               ا   ث ثس              عى الف  او إىل حتقيق وت 
 من تأثُّياته: 

 
  مة عن طريق قيادة الفاو بوص     فها جهة مقد   األعأ     اء با     أا تغُّير املناخ: حتس     ت قدرات البلداا 1النتيجة

 للمعرفة التقنية واخلربة الفنية.
  حتس              ت دمج االعتب   ارات املتعلق   ة ب   األمن الغ   ذائي والزراع   ة والغ   اب   ات ومص                اي   د األي   ا : 2النتيج   ة 

 .او(منظمة األغذية والزراعة )الفعن طريق تعزيز مااركة  يف احلوكمة الدولية املتعلقة بتغُّير املناخ

  تغُّير املناخ: تعزيز التنسيق والتعّلم وإجناز أعمال الفاو باأا 3النتيجة. 
 

ويعتمد النجاح يف تنفيذ االس    رتاتيجية على مس    امهة تيأ وحدات املنظمة يف املقار كافة وعلى املا    اركة الفاعلة  
أس   الي  التنفيذ بقدر أكرب يف خطة العمل من أجل: حتديد األدوار للبلداا األعأ   اء والا   ركاء. وس   يجري توس   يأ نطاق 

د الوظائف الرئيس   ية حتديواملس   يوليات؛ وش   رح كيفية االس   تفادة من القدرات وانياكل التنظيمية املوجودة حاليا  واملنقحة؛ و 
  ل سرتاتيجية من قبيل االتصاالت والاراكات وتعبئة املوارد. 

                                                      
 .تامل احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األيا  وتربية األحياء املائية والغاباتألغراض هذه الوثيقة، تُفهم عبارة "القطاعات الزراعية" على أهنا   1



5 

 مقدمة -ألف 
 

ذية، انعدام األمن الغذائي وس   وء التغعلى تس   عى منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إىل القأ   اء على ا وع و بينما  
يطرح  ُّير املناختغوإىل جعل الزراعة والغابات ومص       ايد األيا  أكثر إنتاجية واس       تدامة، وإىل احلد من الفقر الريفي، ف ا 

 هتديدا  بعرقلة حتقيق هذه األهداف العاملية.
 

 ات الغ   ذائي   ة إىل زي   ادة الطل     الع   املي على األغ   ذي   ةتغُّير س              ييدي النمو الس              ك   ا  وال 2050وحبلول ع   ام  
م الذي ب ض    عاف التقدهتديدا   تغُّير املناخويف الوقرت نفس    ه، يطرح  2005/2007.2يف املائة باملقارنة مأ الفرتة  60بنس    بة 

 - تغُّير املناخ . ذلك أا تأثُّياتورمبا بعكس اجتاه هذا التقدم األخُّيةُأحرز يف مكافحة الفقر وس     وء التغذية يف الس     نوات 
تطرح حتديات  –البيئي وزيادة تقل  املناخ وزيادة التعرض للظواهر ا وية البالغة الا      دة  تغُّير ال  تا      مل بوء عمليات ال

ية انا    ة على النظم الغذائية واإليكولوجوتزداد الأ    غوي الواقعة  متعددة، هي: أا معدالت منو اإلنتاجية ُتدفأ إىل أس    فل
 وتقلب       ه هم ص              غ       ار املزارعت املنتجت والفقراء تغُّير املن       اخن يتعرض بص              ورة خ       اص                    ة  ث       ار ومَ  ب       الفع       ل.

 -ة وعلى التنويأ يف نظمهم اإلنت    اجي     املرون    ةالبل    داا الن    امي    ة وهو م    ا يرجأ إىل الق    درة احمل    دودة على الريف يف يف 
 .ن آثارهالتخفيف مو  تغُّير املناخمأ  تكيرفأيأا  من صعوبة اعتماد ممارسات تدعم حتست الوهي عوامل تزيد 

 
غُّية النامية على أش    ده يف أقل البلداا منوا  ويف الدول ا زرية الص     تغُّير املناخيكوا الا    عور بالتأثُّيات الس    لبية لو  

 ألراض              ي ا  اف ة وا ب ال واملن اطق الس              احلي ة(؛واملن اطق ذات النظم اإليكولوجي ة انا              ة بص              ورة خ اص              ة )مث ل ا
لك األهداف العاملية للفاو بأمهية حاية كما يطرح حتديات بالغة. ولذبلوغ  فع   ال  يتس          م فيها نفس          ها وهي األماكن 

أ يف ا هود احلالية ال  تبذنا الفاو لكي تتناول أيأ              ا  التحديات اإلض              افية ال  يطرحها   .ناخغُّير املتجي  التوس              ّ
ق، مثل مناطق خطوي العرض . فبعض املناطتغُّير املناخويف الوقرت نفسه، فليسرت تيأ املناطق متساوية يف التأثر السليب ب

 يل.، مث   عن طريق زيادة غلة احملاصتغُّير املناخأا تستفيد استفادة إجيابية من تأثُّيات  يُتوقَّأ، العليا
 

ة كبُّية ميكن أا جتل  مرونة أكرب يف إنتا  وتوريد األغذي  تكيرفوتنطوي نظم األغذية والزراعة على إمكانات  
 يف الوق   رت ال   ذي حتمي في   ه املوارد الطبيعي   ة وتعززه   ا. وتتيا ه   ذه النظم أيأ                ا  إمك   ان   ات ه   ائل   ة من حي     التخفيف

  لة األحيائية.لكربوا يف الرتبة والكتلعاثات أو احتجاز سواء يف شكل ختفيأات يف االنب تغُّير املناخ تأثُّيات من
 

ق املس         امهات س         يجري تنفيذه عن طري تغُّير املناخواتفاق باريس املعقود يف إطار اتفاقية األمم املتحدة با         أا  
مة من كل طرف يف املقدَّ هي املس       امهات و  آثاره مأ تكيرفوال تغُّير املناختأثُّيات يف عمليات التخفيف من  3احملددة وطنيا  

لعمل الوطنية هذه ا ُخَطويف هذا الص  دد وس  تيدي دورا  مهما  يف تنفيذ االتفاقية. وحتتل نظم األغذية والزراعة مكانة بارزة 
                                                      

 .http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf .2012منظمة األغذية والزراعة،   2
اتفاق باريس تص  با مس  امهاته املقررة احملددة وطنيا  مس  امهات حمددة وطنيا  ما مل يبادر با  كل  علىاملس  امهات احملددة وطنيا  ع عندما يص  ادق بلد ما   3

 صريا إىل تقدمي مسامهات حمددة وطنية جديدة عوضا  عن املسامهات املقررة احملددة وطنيا .
 املقررة تعود إىل اخلطو املستقبلية. وقّدمرت البلداا مسامهات مقررة حمددة وطنيا  يف إطار اتفاق باريس.املسامهات املقررة احملددة وطنيا  ع 

 الوثيقة. فساملسامهات ]املقررة[ احملددة وطنيا  ع يف حال اإلشارة إىل كل من املسامهات املقررة احملددة وطنيا  واملسامهات احملددة وطنيا  يف ن

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
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إلتايل ج احمللي افيها القطاعات الزراعية إس     هاما  هاما  يف النات ُتس     ه م، وخاص     ة يف البلداا النامية ال  تغُّير املناخاملتعلقة ب
وكذلك يف س       بل كس         العيش. ولذلك يلزم دعم ا هات الفاعلة يف جمال س        س       ل القيمة الغذائية لكي تتغل  على 

 ال  تعرتض تنفيذ املمارسات احملسَّنة يف إطار هذه النظم. تكيرفعوائق ال
 

يف الوقرت  أ س        عيهاممبوج  اتفاق باريس  التخفيف من التأثُّياتيف  مبس        امهاهتاومأ اس        تعداد البلداا للوفاء  
  ا الفاوواحلد من املخاطر وحتقيق املرونة، ف تكيرفنفس              ه إىل ض              ماا حتقيق األمن الغذائي عن طريق اعتماد تدابُّي ال

 من تقدمي دعم رفيأ ا ودة إىل الدول األعأاء فيها. ميك نهايف وضأ جيد 
 

. غُّير املناختين تقدم املا      ورة والدعم التقين با      أا املس      ائل املتعلقة بظلرت الفاو منذ قانينات القرا العا      ر وقد  
 Evaluation of) التخفيف من آثارهو  تغُّير املناخمأ  تكيرفإلس              هام الفاو يف ال 2015تقييم عام  :فاملنا              ور املعنوا

FAO”s contribution to climate change adaptation and mitigation) ("التقييم" )اإىل أا الفاو لديه قد أش       ار 
إىل أنه  "التقييم" وجَّهو  ،والتخفيف من آثاره تغُّير املناخمأ  تكيرفالتناول مس  ألة تأا نا بواس  طتها فريدة ميكن مواطن قوة 

ا الفاو حاليا  عن طريق إجراء تغيُّيات اسرتاتيجية يف الطريقة ال  تعمل هب ميكن إضفاء الطابأ األمثل على النتائج املتحققة
 الفاو عمل ميس       س       ية تا       مل تيأ جوان  بوض       أ اس       رتاتيجيةواتفقرت املنظمة مأ توص       ية التقييم . تغُّير املناخبا       أا 

 ذل  ك احل  د من    اطر (، مب  ا يفالت  أثُّياتالتخفيف من و  تكيرفوالتخفيف من آث  اره )ال تغُّير املن  اخمأ  تكيرفيف جم  ال ال
 الكوارث، واستحداث دور سياسي وتروجيي أقوى.

 
ال  تس           اهم يف حتقيق األهداف االس           رتاتيجية اخلمس           ة للمنظمة، تأخذ بعت االعتبار وهذه االس           رتاتيجية  

ا امليمتر احلادي والعا رين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة با أللتنمية املس تدامة ونتائج  2030االلتزامات مبوج  خطة 
 تكيرفلتخفيف من آثاره )الوا تغُّير املناخمأ  تكيرف، كما أهنا تبين على اجملموعة القائمة من األعمال املتصلة بالتغُّير املناخ

تحققها من سف ال  تسعى الفاو إىل حتقيقها وكياألهداف  حُتد د( يف تيأ مكونات الفاو. وهي التخفيف من التأثُّياتو 
خلاص        ة بنظم امأ تغُّي املناخ  تكيرفأجل تقدمي أفأ        ل دعم إىل البلداا األعأ        اء يف س        عيها إىل مواجهة احتياجات ال

لتخفيف من االعيش ال  تعتمد عليها يف الوقرت الذي حتقق فيه أيأ      ا  إمكانات  وس      ائل كس       األغذية والزراعة لديها و 
  ال  تنطوي عليها هذه النظم. التأثُّيات

 
وبعد التا              اور مأ  نة الربنامج، يطل  من كل من  نة الزراعة و نة مص              ايد األيا  و نة الغابات و نة  

 ماك ت السلأ مراجعة ماروع االسرتاتيجية وإبداء م حظاهتا عليها، كل ضمن اختصاصاهتا.
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 سياقال -باء 
 

 حقائق وأرقام
 

يف املائة من التأثُّي  22متتص الزراعة )ال  تا         مل احملاص         يل والثروة احليوانية ومص         ايد األيا  والغابات( قرابة  
ويف الوقرت نفس     ه، ف ا  4االقتص     ادي الناجم عن املخاطر والكوارث الطبيعية املتوس     طة والكبُّية احلجم يف البلداا النامية.

)مبا يف ذلك الزراعة وجتهيز األغذية وتوزيعها وجتارة التجزئة املتعلقة هبا  الزراعية س              لس              لة القيمة اخلاص              ة باألغذية
ويبلغ نص  ي  قطاع  5يف املائة من الطاقة العاملية، يف ش  كل وقود أحفوري بص  ورة رئيس  ية. 30واس  تخدامها( تس  تهلك حنو 

 وع وة 6وا البا          رية املنا          أ.بيف املائة من انبعاثات ثا  أكس          يد الكر  24الزراعة والغابات واس          تخدامات األراض          ي 

 األغذية. من يف املائة تقريبا  من االنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة إىل الفاقد واملهدر 8نسبة  على ذلك، تُعزى
 

 الذرةقد أحدث بالفعل تأثُّيا  س          لبيا  على غلة القما و  تغُّير املناخ، توجد أدلة على أا قطاع المحاصيييييييييلويف  

حي  ذر من احتم  ال ح  دوث  تغُّير املن  اخ. ف  الفريق احلكومي ال  دويل املعين ب7املن  اطق وعلى الص              عي  د الع  املييف كثُّي من 
كذلك ف ا زيادة وتُّية   2050.8يف املائة أو أكثر من غلة احملاص         يل حبلول عام  25و 10اخنفاض         ات بنس         بة ترتاوح بت 

احملاص      يل، مأ ما لوحد من حدوث تأثُّيات على غلة األرز يف معظم املناطق تُلحق الأ      رر بكثُّي من  حدوث ليايل أدفأ
لق بالقدرة ما يتع وجودته. وقد ازداد عدد س      الت احملاص     يل زيادة هائلة أثناء القرا العا     رين، ما زاد من أوجه القلق يف

املتنوعة قد  الزراعةظم نالتغذوي. فالعمليات اإليكولوجية ال  تكوا معتادة يف ظل  تنورعوالأ    عف ا يين وال تكيرفعلى ال
عرت نظم الزراعة املكثفة للمحص        ول اس        تعيض عنها أو جرى التخلص منها باس        تخدام املدخ ت اخلارجية . كما توس        ّ

 كس                العيش.  ووس              ائلالواحد على امتداد الكرة األرض              ية، ما أّدى إىل خفض مرونة النظم اإليكولوجية الزراعية 

يتأثُّي هام على وتُّية وكثافة حاالت  املناختغُّير أا يكوا ل أيأ   ا   ومن املتوقأ . وعلى س   بيل النباتية ضواألمرا فاتا  تفا    
لكثيف وس    قوي األمطار احدوث زيادة يف الظواهر ا وية البالغة الا    دة )أي موجات ا فاف،  فباإلض    افة إىل أااملثال، 

الواس   أ االنتا   ار لفرتات قص   ُّية، مبا يف ذلك األعاص   ُّي( يتس   ب  يف حدوث اخت الت ش   ديدة بفعل حدوثها هي ذاهتا، 
يميكن أا تيدي إىل حدوث حاالت  وأمراض النباتات با           كل أكثر تواترا  وكثافة ، كما حدث يف حاالت  آفات تفا            

 2016.9وأوائل عام  2015غرب أفريقيا ويف اليمن يف أواخر عام ا راد الصحراوي يف مشال  تفا ي
 

، وهي األس            اس لنمو النباتات، تتدهور وتُفقد مبعدالت مرتفعة. ويكوا فقداا التربةويف الوقرت نفس            ه، ف ا  
عاثات ثا  بخص  وبة الرتبة مص  حوبا  يف معظم األحياا رس  ائر يف كربوا الرتبة )األرض(، ما جيعل تدهور الرتبة مص  درا  الن

تخزينية بالنس   بة ليس فقو إىل تثبيرت الرتبة وحتس   ت وظيفتها احلاجزة والأوكس   يد الكربوا. وتيدي الزيادات يف كربوا الرتبة 
 ، ولكن أيأ                  ا  تغُّير املن     اخ للمرون     ة إزاءاملزارعت  اكتس                  ابإىل املغ     ذي     ات ومي     اه الرتب     ة م     ا يس                  اع     د على 

                                                      
 ./e.pdf4434i-/a3www.fao.org. 2015راعة، منظمة األغذية والز   4
 ./pdf00e2454e/i2454/i014www.fao.org/docrep. .2011منظمة األغذية والزراعة،   5
 .pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment. .2014، الدولية املعنية بتغُّي املناخانيئة احلكومية   6
7  , Science, 1980Climate trends and global crop production since ). 2011Roberts J. (-Lobell D.B., Schlenker W. and Costa

333(6042), 616-20. 
 .FINAL.pdf7Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment_ .2014، انيئة احلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخ  8
 ./e.pdf450/en/DL2293www.fao.org/ag/locusts/common/ecg. 2016منظمة األغذية والزراعة،   9

http://www.fao.org/3/a-i4434e.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2293/en/DL450e.pdf
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 الكربوا ا وي. وترتت  على ترميم األراض       ي املتدهورة فائدة ما       رتكة مهمة تتمثلإىل التخفيف من زيادة ثا  أوكس       يد 

 ،2030مليوا هكت   ار ميكن ترميمه   ا حبلول ع   ام  200فنحو وه   ذه اإلمك   اني   ة ه   ائل   ة:   10الكربوا. احتب   اسيف إمك   اني   ة 
ة يف هذه املس   احة من األراض   ي ميكن يف ظل تلفة أا جتل  الس   يناريوهات املخ وهو ما يعين أيأ   ا  أا الرتبة العأ   وية املرممَّ

 موارد مالية إض       افية إىل األراض       ي ال  هي حاليا  متدهورة. وعلى س       بيل املثال، إذا ُوض       عرت يف االعتبار الس       يناريوهات
يتعلق  ايف ميف انكتار الواحد يف العام  من مكافئ ثا  أوكس            يد الكربوا ا  طن 70.2و أطناا 4.4ال  تتحدث عما بت 

يد الكربوا 6.75أكثر من احتباس الكربوا يف الرتبة، ف ا هذا ميكن أا يعين  باحتباس  أطناا من مكافئ ثا  أوكس              
 ، ما ُيس           هم يف التخفيف من املس           توى الراهن من االنبعاثات الراهنة البالغ2030يف انكتار الواحد يف العام حبلول عام 

 يف العام. جيغا طن 40إىل  36
 

الكربوا  بقرابة ثل  انبعاثات ثا  أوكس       يد ُتس       ه مفهي  ، مبا يف ذلك حماص       يل األع ف،الثروة الحيوانيةأما  
ر أنه ميكن حتقيق خفض بيد أا الفاو تقدّ  11الص    ادرة من قطاع الزراعة واحلراجة وغُّيمها من أش    كال اس    تخدام األراض    ي.

ويعا  قطاع الثروة احليوانية من تأثُّيات سلبية  12يف املائة عن طريق حتست إدارة األع ف واحليوانات. 30بنسبة تصل إىل 
البيولوجي.  نورعتمن حي  اإلنتاجية احليوانية، وغلة حماص     يل األع ف والكأل، وص     حة احليواا، وال تغُّير املناخمرتتبة على 

جلرت يف بلداا ش     ق بأفريقيا الواقعة جنوب الص     حراء خس     ائر بنس     بة  ئة يف أعداد يف املا 60-20وعلى س     بيل املثال، س     ُ
أ اخنفاض إنتا  كاا من املتوقاحليوانات أثناء فرتات ا فاف الا              ديد يف العقود الث ثة املاض              ية. ويف جنوب أفريقيا،  

والخنفاض  وكاا الرتفاع درجات احلرارة 13.تغُّير املناخيف املائة يف ظل بعض سيناريوهات  25-10منتجات األلباا بنسبة 
معدل س     قوي األمطار تأثُّيات س     لبية مباش     رة على الناتج، كما أا املس     تويات القياس     ية املتحققة أثناء موجات ا فاف 

يميكن أا تكا          ف عن حدوث اخنفاض          ات هامة يف إنتا  الكأل. أما زيادة حاالت  ا فات واألمراض واألوبئة  تفا           
 .تغُّير املناخفهي نتيجة حمتملة أخرى من نتائج احليوانية 

 
 مصييييييييايد األسييييييييماة الطييعية وتربية األحياء المائيةهتديدا  مأ          اعفا  الس          تدامة تنمية  تغُّير املناخويا          كل  

يف البيئات البحرية وبيئات املياه العذبة نظرا  إىل أنه يفاقم القأ         ايا ال  يواجهها هذا القطاع بالفعل مثل الص         يد املفري، 
على املنتجات  على إمكانية احلص           ول حمليا   يُيث ر، مبا عن التباين الطبيعي داخل النظم املائية والتلوث واألمراض، فأ              

 هوحت  دث ه  ذه الت  أثُّيات نتيج  ة  ل حرتار ا وي الت  درجيي وم  ا يرتبو ب   جر هب  ا ع  املي  ا .الغ  ذائي  ة ومنتج  ات الص              ي  د املتَّ 
ت، وخاص    ة درجات أموا  أعماق احمليطافالظواهر ا وية البالغة الا    دة مثل  14من تغيُّيات فيزيائية وكيميائية للبيئة املائية.

 األع    اص              ُّي، ميكن أا تيثر على ق    درة النظم اإليكولوجي    ة مث    ل الا              ع    اب املرج    اني    ة وامل    انغروفو  احلرارة املرتفع    ة
وامتص        اص   املناختغُّير كس          العيش وتوفُّي األمن الغذائي. كما أا   لوس        ائلعلى إتاحة اخلدمات ذات األمهية احلاية 

وزيادة  ،املياه ات حرارةدرج ارتفاعالكربوا يف النظم املائية حيدثاا وس يواص  ا إحداث تغيُّيات يف النظم املائية عن طريق 
 ،ات األوكس              جتز وإحداث تغيُّيات يف امللوحة وحمتويات املياه العذبة، وإحداث تغيُّيات يف تركّ  ،تكوين طبقات حرارية

                                                      
 .pdf11_chapter5_ar3/ipcc_wg3/wg5report/ar-www.ipcc.ch/pdf/assessment. .2014، املعنية بتغُّي املناخانيئة احلكومية الدولية   10
 ./e.pdf3437e/i3437/i018http://www.fao.org/docrep. 2013ومنظمة األغذية والزراعة،  قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة  11
 ./e.pdf3437/i3http://www.fao.org. 2013منظمة األغذية والزراعة،   12
 .PartB_FINAL.pdf-5/images/uploads/WGIIAR5.gov/AR2wg-http://ipcc .2014، انيئة احلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخ  13
 .ALL_FINAL.pdf5AR1.org/images/report/WG2013www.climatechange_ .2013، انيئة احلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخ  14

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
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 أح      د الس              ين      اريوه      ات ح      دوث اخنف      اض يف قيم      ة األي      ا  ال      داخلي      ة بنس              ب      ة يتوقَّأوحتميض احمليط      ات. و 
، وفقداا 2000باملقارنة مأ قيم عام  2050عام  حبلول أمريكيمليوا دوالر  311يف املائة وخس     ائر س     نوية جمموعها  21

وعلى وجه  15بلدا  من بلداا غرب أفريقيا. 14ملائة يف يف ا 50قدر كبُّي من الوظائف املرتبطة مبص           ايد األيا  يبلغ قرابة 
 أا خي ف ّض ك م ي       ات الص               ي       د م ن أن واع األي       ا  ال رئ يس               ي       ة يُ ت وق َّأاإلت       ال، ف        ا ارت ف       اع درج       ات احل رارة 

 يف قطاع غازات االحتباس احلراري وقد رُبطرت االحتماالت األولية الخنفاض 2050.16يف املائة حبلول عام  40بنس              بة 
 إجراءات مباشرة أو غُّي مباشرة.من خ ل مصايد األيا  وتربية األحياء املائية رفض استخدام الوقود والطاقة 

 
 ه من احملتم   لأ ب   املتنب   َّ  تغُّير املن   اخدين   امي   ة بطبيعته   ا، ف    ا س              رع   ة  النظم اإليكولوجيييية للغيييابييياتورغم أا  

هتديدا   غُّير املناخت. ويا              كل على التكيرف األنواع يف الغاباتإليكولوجية و النظم اكثُّي من لأا تتجاوز القدرة الطبيعية 
مباشرا  للنظم اإليكولوجية للغابات وللاعوب املعتمدة على الغابات وللمجتمأ ككل عن طريق خفض اإلمداد باملنتجات 

ل يف اخنف  اض إنت  اجي  ة تتمث   تغُّير املن  اخور  دم  ات النظم اإليكولوجي  ة للغ  اب  ات. وتوج  د أدل  ة على الت  أثُّيات املرتتب  ة على 
يالغابات، واملوت التدرجيي للغابات، وزيادة  ا فات واألمراض، وزيادة حدوث احلرائق ا احمة أو زيادة ش              دهتا  تفا               

بات، من منتجات الغا املتاحتردي الغابات واخنفاض إا يف الغابات يف أماكن ش        ق يف العامل. و  البيولوجي تنورعوفقداا ال
وض              عف خدمات النظم اإليكولوجية للغابات مثل تنظيم إمدادات املياه والتؤكل، هي أمور تيثر على رفاه اجملتمعات 

على  تغُّير املناخ ولتأثُّيات احمللية املعتمدة على الغابات كما تيثر على إمدادات املياه وإنتا  األغذية يف مناطق املص               .
خفض كل من مقدار األغذية املس              تمدة من الغابات، والعمالة والدخل  عن طريقالغابات وقعها على األمن الغذائي 

يف  كيرفتاملرتبطت بالغابات، واالس     تدامة البيئية، واملتاح من خا       الوقود املطلوب إلنتا  األغذية. ولذلك ف ا تدابُّي ال
بواليأ الفقر. فالغابات، بوص              فها  ازا و قطاع الغابات ذات أمهية حاية لتحقيق األمن الغذائي وكذلك للتخفيف من 

إزالة الغابات وترّدي  س     ه متُ ومص     ادر كبُّية للكربوا، تتس     م بأمهية حاية بالنس     بة إىل حتقيق التوازا العاملي يف الكربوا. و 
 انبع     اث     ات غ     ازات االحتب     اس احلراري على نط     اق الع     امل.يف امل     ائ     ة من  11-10الغ     اب     ات مب     ا يق     دَّر بنس              ب     ة 

وتنمية  وإعادة تأهيل الغاباتالتحريج )إنااء الغابات( وإعادة التحريج )إعادة إنااء الغابات( ف ا ة األخرى، ومن الناحي
تيا فوائ د من ميكن أا ت تغُّير املن اخحي   التخفيف من آث ار على إمك ان ات كبُّية من هي أمور تنطوي الزراع ة احلراجي ة 

 وائ  د التخفيفاالس              تخ  دام األمث  ل لفحتقيق يف الغ  اب  ات  تغُّير املن  اخبيف اإلجراءات املتعلق  ة وس              يلزم  .تكيرفحي    ال

 أهداف إدارة الغابات.والنظر يف هذه اخليارات يف ضوء  تكيرفوالمن التأثُّيات 
 

 ملتجددةا موارد المياه السيييييييييييطحية والمياه الجوفيةخفض حد كبُّي إىل إىل  تغُّير املناخومن املتوقأ أا ييدي  
ة زيادة مبقدار درجة واحدة يف درجمعظم املناطق ش       به املدارية ا افة. فمقابل كل مأ اش       تداد ذلك بص       ورة خاص       ة يف 

 يف امل   ائ   ة من س              ك   اا الع   امل الخنف   اض يف موارد املي   اه املتج   ددة 7تعّرض قراب   ة  يُتوقَّأاحلرارة الس              طحي   ة الع   املي   ة، 
يف املائة تقريبا  من الكميات املس   حوبة من املياه العاملية.  70ويبلغ نص   ي  الزراعة حاليا   17يف املائة على األقل. 20نس   بته 

                                                      
15  Lam V.W.Y., Cheung W.W.L., Swartz W., and Sumaila U.R., 2012. Climate change impacts on fisheries in West Africa: 

implications for economic, food and nutritional security. African Journal of Marine Science, 34(1), 103-117. 
report/ar5/wg2/WGIIAR5-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment- .2013ة ب    ت    غ    ُّي امل    ن        اخ، ان    ي    ئ        ة احل    ك    وم    ي        ة ال        دول    ي        ة امل    ع    ن    ي          16

Chap7_FINAL.pdf. 
 .2014، انيئة احلكومية الدولية املعنية بتغُّي املناخ  17

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
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التع  ام  ل مأ ح  االت  رجي، يكوا من احملتم  ل أا تواج  ه من  اطق كثُّية ن  درة كبُّية يف املي  اه. وإذا مل تغُّير املن  اخومأ ت  أثُّيات 
 مر الذيا س     تس     فر عن زيادة املنافس     ة بت مس     تعم لي املياه، األالعجز يف املياه على حنو م ئم ويف الوقرت املناس      ، ف هن

 إجراء تع   دي تكم   ا أا كس                  العيش.    وس                ائ   لعلى األمن الغ   ذائي وال   دخ   ل و  يُيث رد اإلنت   ا  الزراعي و ق   د يقي   ّ 
 مأ نقص املياه املتاحة هو أمر حاسم األمهية لأماا حتقيق األمن الغذائي يف املستقبل. تكيرفيف القطاع الزراعي لكي ي

 
يف املائة من غازات  30يف املائة من الطاقة وينبع  منها حنو  70أكثر من  ما بعد الحصيييييادوتس      تهلك مراحل  

تخدامات اس           تغُّير املنبعثة من االحتباس احلراري الص          ادرة عن جمموع س           س          ل األغذية الزراعية )باس          تبعاد الغازات 
  19إسهاما  يُعتد به يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري. الفاقد واملهدر من األغذيةوُيسهم أيأا   18األراضي(.

 
بنا     ر ذلك كهذه االنبعاثات بتحس     ت الكفاءة يف الطاقة على طول س     لس     لة األغذية الزراعية و وميكن ختفيض  

 حتل حمل أنواع الوقود األحفوري وبتوفُّي إمكانية احلص              ول على الطاقة احلديثة وال س              يمانظم الطاقة املتجددة لكي 

 إذ تيدي زيادة إمكانية احلص    ول على الطاقة والتكنولوجيات احلديثةيف أنا    طة ما بعد احلص    اد أو ما بعد ص    يد األيا . 
 ذاء املنَتج.كثافة االنبعاثات للوحدة الواحدة من الغإىل تيسُّي زيادة اإلنتاجية الزراعية )يف املزارع وخارجها( ومن مث خفض  

 
ّوض ا هود الراهنة إذ أنه يقللم يت من الناس،  التغذيةتأثُّيا  مباش              را  على األمن الغذائي و تغُّير املناخ يُيث رو  
تغُّير  أفقر الفقراء، وخص     وص     ا  النس     اء واألطفال. ويُنَظر إىل أثر له علىأش     د  وحُيد ثلنقص التغذية  التص     د ي إىلالرامية 
مليوا طفل إض     ايف  24تا     ُّي با     أنه بعض التنبيات إىل أا  الذي على أنه "عام ل مأ     اع ف خلطر حدوث ا وع" املناخ

  20.الكربى نصفهم تقريبا  يف أفريقيا جنوب الصحراء - 2050سيكونوا مصابت بسوء التغذية حبلول عام 
 

 الزخم السياسي
 

مية املس    تدامة. والتن تغُّير املناخنقطة حتول يف عملية ص    نأ القرار على الص    عيد الدويل با    أا  2015ش    هد عام  
 أهداف التنمية املس          تدامة الس          بعة عا          ر وبااللتزام هبا،و  2030خطة التنمية املس          تدامة لعام  فاجملتمأ الدويل، ب ط قه
، اعُتمدت خطة 2015متوز يوليو/من ا وع وأكثر إنص    افا  واس    تدامة . ويف  خال  إىل عامل  يُفأ    يقد حدد مس    ارا  س    ريعا  

 عمل أديس أبابا يف امليمتر الدويل الثال  لتمويل التنمية وال  حددت با              كل إتايل وس              ائل التنفيذ املالية وغُّي املالية

 كانوا األول  /. ويف ديس     مربف التنمية املس     تدامةوأهدا 2030على الس     واء من أجل حتقيق خطة التنمية املس     تدامة لعام 
َُميَّز، اعُتمد اتفاق باريس 2015

 ،اختغُّير املندولة من الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة با       أا  195من جان   امل
  .تغُّير املناخل التصد يما يتعلق ب جراءات  وهو ما يعزز هذا االلتزام بالتنمية املستدامة يف

 

                                                      

_FINAL.pdf3Chap-5/WGIIAR2/wg5report/ar-ssessmentwww.ipcc.ch/pdf/a. 
 ./pdf00e2454e/i2454/i014www.fao.org/docrep.. 2011منظمة األغذية والزراعة،   18
 .bb144e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 2015منظمة األغذية والزراعة،   19
impact-change-http://www.ifpri.org/publication/climate-. تقرير س     ياس     ات األغذية  2009، املعهد الدويل لبحوث س     ياس     ات األغذية  20

adaptation-costs-and-agriculture. 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
http://www.ifpri.org/publication/climate-change-impact-agriculture-and-costs-adaptation
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ألولوية األس      اس      ية با" تغُّير املناخالدورة احلادية والعا      رين مليمتر الدول األطراف يف اتفاقية اتفاق ديباجة  وأقّرت 
با ثار الأ   ارة  ثررا  بارزا  تأوجه قابلية تأثر نظم اإلنتا  الغذائي يف أاملتمثلة يف ض   ماا األمن الغذائي والقأ   اء على ا وع، و 

 ية اللغة املس              تخدمةو عمد اتفاق باريس إىل تقفباعتماد املفهوم األكثر مشوال  املتمثل يف "األمن الغذائي"،  ."تغُّير املناخل
 .تغُّير املناخبفعل  "عدم تعرض إنتا  األغذية للخطر"ضماا ال  تاُّي فقو إىل احلاجة إىل يف االتفاقية اإلطارية نفسها و 

 
هي تعبُّي عن االلتزام الوطين يف اجت اه تنفي ذ  21التخفيف من الت أثُّياتواملس              امه ات احمل ددة وطني ا  يف عملي ات  

، أدرجرت نسبة 2016 / آذارمارس 31ال  قدمرت مسامهات حمددة وطنيا  حق  188اتفاق باريس. فمن بت البلداا ال           
 ة باعتبارها أحد القطاعاتلزراعا و/أو التكيرف التخفيف من التأثُّياتيف مسامهاهتا املتعلقة ب يف املائة من تيأ البلداا 94

فقطاع الزراعة واس   تخدام األراض   ي وتغيُّي اس   تخدام األراض   ي واحلراجة هو من بت أكثر القطاعات املا   ار إليها  22.املعنية
 )ك      أه      داف فرعي      ة و/أو ك       جراءات(. وُيا                   ار التخفيف من الت      أثُّياتيف مس                   امه      ات البل      داا املتعلق      ة ب      

قطاع  الثا  فقو بعدهو ، وهكذا ف ا ترتيبه "املس             امهات احملددة وطنيا  "يف املائة من  77نس             بته  يف ماإىل هذا القطاع 
ت هذه . ومن بتكيرفقد أدرجرت يف مس   امهاهتا فرعا  يتعلق بال بلدا ( 130) يف املائة من البلداا النامية 94الطاقة. كما أا 
 يف املائة إىل الغابات 83ثروة احليوانية، بينما تا      ُّي نس      بة يف املائة إىل احملاص      يل وال 95، تا      ُّي نس      بة 130البلداا ال                    

يف املائة من أقل البلداا منوا ،  40، مبا فيها بلدا   31األحياء املائية. ويا    ُّي  وتربيةيف املائة تا    ُّي إىل مص    ايد األيا   46و
غُّير تإشارة حمددة يف مسامهاهتا احملددة وطنيا  إىل الزراعة الذكية مناخيا . وباختصار، ف ا الدعم الدويل لإلجراءات املتعلقة ب

 يف قطاع الزراعة هو دعم واضا. املناخ
 

 ظريف ج   دول األعم   ال الع   املي. بي   د أن   ه ب   الن يف وق   رت من األوق   ات أكثر بروزا  من   ه اليوم تغُّير املن   اخومل يكن  

ائل كس      العيش، يتعلق باألمن الغذائي ووس     يف ماودوره احليوي  تغُّير املناخإىل تأثّر نظم األغذية والزراعة تأثرا  ش    ديدا  ب
ملة يف حتقيق األمن اإمكاناهتا الك للوص   ول إىلاملطلوب  هبا زالرت القطاعات الزراعية تفتقر إىل االهتمام الرفيأ املس   توى ما

 . وإىل جان  ذلك،تغُّير املناخيف ظل  تكيرفالغذائي والقأ          اء على الفقر واحلفا  على قدرة النظم اإليكولوجية على ال
قد ُرص              د يف املقام األول لقطاعات أخرى، مبا تُرجم إىل فقداا  تغُّير املناخف ا ا زء األكرب من األموال املتاحة لغرض 

ه إىل الزراع   ة واملوارد اإليكولوجي   ة س              وى  ،2014في ع   ام فاالس              تثم   ارات املوجَّه   ة إىل الزراع   ة.   يف امل   ائ   ة 8مل يوج   َّ
( الذي قدمته مص              ارف التنمية اإلقليمية يف االس              تثمارات املتعلقة أمريكيمليار دوالر  28.345من جمموع اإلنفاق )

لقة الس       ياس       ات املتع اتفينبغي زيادة إبراز ملف القطاعات الزراعية يف مناقا        23وختفيف آثاره. تغُّير املناخمأ  تكيرفبال
 وكذلك ضماا تعبئة املوارد املناسبة. تغُّير املناخب

  

                                                      
 .http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx :املسامهات املعتزمة احملددة وطنيا  بوابة   21
 The agriculture sectors in the Intended Nationally Determined Contributions: Summary، منا               ور س               يص               در قريبا . الفاو  22
 .(قطاعات الزراعة يف املسامهات احملددة وطنيا : ملخص)

23  2014Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance:  

.pdf061615-report-joint-2014-finance-limatec-www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb. 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb-climate-finance-2014-joint-report-061615.pdf
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 في منظمة األغذية والزراعة  تغيُّر المناخالعمل المتعلق ب
 

قد ُحددت و  منوا  هائ   منذ بدايات هذا املوض     وع يف قانينات القرا العا     رين. تغُّير املناخمنا اهتمام الفاو مبلف  
، 24(2010على أس              اس قطاعات: الغابات ) تغُّير املناخبرامج العمل أو االس              رتاتيجيات القطاعية ال  تتناول مناظُّي 

 مفهوم، أطلقرت الفاو 2010ويف عام . 27(2013، والثروة احليوانية )26(2012، ومص     ايد األيا  )25(2011واحملاص     يل )
ة مص   مَّم للمس   اعدة على هتيئة األوض   اع التقنية والس   ياس   اتية واالس   تثمارية لتحقيق التنمي نَ ْهجالزراعة الذكية مناخيا  وهي 

وكانرت سياسة الزراعة الذكية مناخيا  موضوعة أيأا   28.تغُّير املناخالزراعية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي يف ظل 
قدمرت الفاو إطارا  ، 2011ملعا ة نقص االهتمام املوىَل للقطاعات الزراعية يف جدول األعمال املناخي الدويل. ويف عام 

 فتكير الربن      امج اإلط      اري ملنظم      ة األغ      ذي      ة والزراع      ة با                   أا الوهو:  تغُّير املن      اخمأ  تكيرفلل أوس              أ نط      اق      ا  
كأحد املواض       يأ   تغُّير املناخ، برز موض       وع 2012يف عام  20ويف أعقاب ميمتر ريو +  29(.Adapt-FAO) تغُّير املناخمأ 

 .2015األربعة عار ال  تاكل إطارا  ملااركة الفاو يف املفاوضات املتعلقة رطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
 

 ما     روع وبرنامج 301ما     اريأ تأ     م  حافظة، كاا يوجد لدى الفاو 2014وعام  2009ويف الفرتة ما بت عام  
وض    عرت  ،2014والتخفيف من آثاره. ويف عام  تغُّير املناخمأ  تكيرفتس    عى ص    راحة ، حبس      أهدافها، إىل دعم تدابُّي ال

جعل الزراعة والغابات ومص   ايد " من أجل 2اندف االس   رتاتيجي  تدعم ،"رؤية ما   رتكة الس   تدامة األغذية والزراعة"الفاو 
 واعُتربت الزراع  ة ال  ذكي  ة من  اخي  ا  إح  دى جم  االت تعبئ  ة املوارد يف املنظم  ة وع  دده  ا 30."األي  ا  أكثر إنت  اجي  ة واس              ت  دام  ة

 جماال  يف إطار األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. 11
 

كموض      وع ما      رت  بت القطاعات يف اإلطار االس      رتاتيجي للفاو.   تغُّير املناخوع ، اعُتمد موض      2015ويف عام  
وس         وف تركز اس         رتاتيجية تغُّي املناخ عمل املنظمة يف جمال تغُّي املناخ على أهدافها االس         رتاتيجية، مأ كفالة االتس         اق 

 االسرتاتيجيت. اوتوجيهاهتا وأفأل املمارسات لديها فأ   عن تلك اخلاصة باركائه املنظمةملعايُّي واالمتثال أيأا  
  

                                                      
 . 0201منظمة األغذية والزراعة،   24

e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htmhttp:/www.fao.http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906

org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htm. 
 ..e.pdf2242i-/a3org/http://www.fao. 1201منظمة األغذية والزراعة،   25
 . 2201منظمة األغذية والزراعة،   26

.pdf2011/climate_change_2011ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_climate/. 
 ./e.pdf3437/i3www.fao.org. 4201منظمة األغذية والزراعة،   27
 .e/ar/agricultur-smart-http://www.fao.org/climate . 0201منظمة األغذية والزراعة،   28
 ./pdf64307de3944dca7e93086b225bd7ecd03-27594www.fao.org/climatechange.. 1201منظمة األغذية والزراعة،   29
 ./www.fao.org/sustainability/en. 4201منظمة األغذية والزراعة،   30

http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htmhttp:/www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htm
http://www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htmhttp:/www.fao.org/docrep/017/i2906e/i2906e00.pdf;%20http:www.fao.org/docrep/018/i3383e/i3383e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i2242e.pdf
ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_climate/2011/climate_change_2011.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar/
http://www.fao.org/climatechange/27594-03ecd7bd225b93086e7dca3944de64307.pdf
http://www.fao.org/sustainability/en/
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 تغيُّر المناخونهجها الخاص بالفاو رؤية  -جيم 
 

 الرؤية
 

ت مس   تويات فيه األغذية والزراعة يف حتس    ُتس   ه ممن ا وع وس   وء التغذية و  خال  اد عامل تتمثل رؤية الفاو يف إجي 
 املعياة للجميأ، وال سيما أفقر الفئات، بطريقة مستدامة اقتصاديا  واجتماعيا  وبيئيا . 

 
تنا    د الفاو عاملا  تتس    م فيه نظم األغذية والزراعة هي ووس    ائل كس      العيش املعتمدة عليها ويف هذا الس    ياق،  

 .التخفيف من الت  أثُّياترات وخي  ا تكيرفعن طريق ت  دابُّي ال تغُّير املن  اخات املرتتب  ة على مأ الت  أثُّي  تكيرفب  الق  درة على ال
 ( الرتويج إلي ء االعتب  ار الك  ايف لألمن الغ  ذائي وألدوار القط  اع  ات الزراعي  ة1) وس              وف تس              عى املنظم  ة إىل م  ا يلي:
التحّول حنو نظم األغذية والزراعة ووس   ائل كس     العيش مس   اعدة البلداا على و ( 2يف الس   ياس   ة العاملية املتعلقة باملناخ؛ )

عاملية الرامية إىل إبقاء االحرتار يف ا هود ال ُتسه موال   تغُّير املناختأثُّيات  اتساما  باملرونة إزاءأفأل وأكثر  تكيرفاملتسمة ب
 درجة مئوية. 2إىل  1.5يف حدود 

 
 نَيْهجال
 

ونظم  ،قر، واالس   تدامة، والفوس   وء التغذية بكامل س   لس   لة أعمال الفاو با   أا ا وع تغُّير املناخيرتبو موض   وع  
 –اس      ية وتس      تخدم الفاو مهامها األس      يف تيأ القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية.  واكتس      اب املرونة ،األغذية والزراعة

املعرفة تعلق بالس             ياس             ات، وتطوير القدرات، و يتعلق بوض             أ القواعد واملعايُّي، والبيانات واملعلومات، واحلوار امل أي ما
يف جهودها الرامية إىل مواجهة التحديات املناخية. أما التعاوا  –والتكنولوجيات، والا  راكات، ونا  اي الدعوة واالتص  ال 

اص خلمأ الاركاء، الذي يامل األعأاء والاركاء اإلمنائيت وميسسات التمويل وامليسسات البحثية واألكادميية والقطاع ا
 من أجل تنفيذ هذه االسرتاتيجية. تهواجملتمأ املد ، فسيجري زيادة فعالي

 تغُّير املناخالذي تتبعه الفاو باأا  نَ ْهجوال
ُّية األجل اإلقليمية والعاملية، ويربو بت اأُلطر الزمنية القص       َطومدفوع قطريا ، ويتس      م بالتفاعل مأ اخلُ  نَ ْهجهو  

 ة.وجمموعات ا هات ص        احبة املص        لح ويعمل عرب القطاعات األجل، ويتص        ف بالذكاء مناخيا ،اأُلطر الزمنية الطويلة و 
لس  ياس  ات االجتماعية املناخية ل التوقعاتبا  أا األغذية والزراعة املس  تدامتت، ويعمل على حتس  ت  وهو يلتزم مببادئ الفاو
 والبيئية احلالية للفاو.

 
 ُقطريا  مدفوع  نَيْهج
 

 تزامطري  ة والقي  ادة وااللالقُ  الس              يطرةالف  او متما              ي  ا  مأ مب  ادئ فع  الي  ة التنمي  ة الق  ائم  ة على  نَ ْهجس              يكوا  
 واملساءلة املتبادلة.

 
 والتخفيف ُّير املن اختغمأ  تكيرفيتعلق ب ال يف م اوت دعم الف او البل داا يف تعزيز ق دراهت ا امليس              س              ي ة والتقني ة  

ا تعكس وتا        مل أ تغُّير املناخالس        ياس        ات واالس        رتاتيجيات الوطنية با        أا يف لزم . ويَ القطاعات الزراعيةمن آثاره يف 
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 املتعلق  ة بنظم األغ  ذي  ة والزراع  ة، والعكس ص              حيا أي احل  اج  ة التخفيف من الت  أثُّياتوإمك  ان  ات  تكيرفاحتي  اج  ات ال
 األيا . ومصايد يف احلسباا عند القيام بالتخطيو يف جماالت الزراعة والغابات تغُّير املناخ توقعاتإىل أخذ 

 
وبيانات  مدعوما  بتوجيهات احلرجةوس         يكوا تنفيذ الس         ياس         ات واالس         رتاتيجيات الغذائية والزراعية واملناخية  

ُربَهن عليها واخلربات اجملرَّبة لدى البلداا األعأاء. وستقوم الفاو 
وأدوات وتكنولوجيات باالستناد إىل أفأل املمارسات امل

ن فرص متويل األناطة ويف االستفادة م تغُّير املناخيف عمليات اإلدارة اإلقليمية والدولية باأا  الُقطريةأيأا  بدعم املااركة 
 املناخية.

 
د يف الُقطريةأُطر الربجمة ويف س    ياق    املقررةددة وطنيا  باملس    امهات احمليف جمال تغُّي املناخ الفاو  عمل، س    ُيس    رتش    َ

 آلثارلالس   تجابة أهداف واس   رتاتيجيات اعلى أعلى مس   توى س   ياس   ي ممكن  حُتد دل  وا 31ال  وض   عتها البلداا بأنفس   ها،
د فيها بالس    ياس    ات واالس    رتاتيجيات الوطنهذا التغُّّي  وللتص    ّدي ألس    باب  عن تغُّير املناخ الناتة  ية املتبعةكما س    ُيس    رتش    َ

 يف القطاعات الزراعية.
 

أ القيام إىل أقص     ى حد ممكن، م التخفيف من التأثُّياتو  تكيرفوس     تجري مواص     لة عمليات زيادة اإلنتاجية وال 
اس    ات (. ويف بعض احلاالت، س    تكوا الس    ي"مناخيا  ذكي  نَ ْهج" املعنوا القس    مبتدخ ت تتعلق بس    ياقات حمددة )انظر 

 غُّير املناختمثل تعبئة جهود شبكات األماا االجتماعي، مطلوبة على سبيل االعرتاف بأا التأثُّيات السلبية ل ،واإلجراءات
 على اجملتمعات احمللية ووسائل كس  العيش قد ال ميكن معا تها.

 
لبلداا اوينص      الرتكيز الرئيس    ي للفاو على دعم البلداا النامية، وخاص    ة أض    عف هذه البلداا مبا يف ذلك أقل  

للدول  الدعوة مهم أيأ     ا  نا     اي منوا  والدول ا زرية الص     غُّية النامية. ومأ ذلك، ف ا عمل الفاو يف جمال وض     أ القواعد و 
 سلو  املستهل ك.رصوص لفرص املتاحة للتخفيف أو رصوص ااملتقدمة، مث   

 
 إقليمي نَيْهج
 

اإلجراءات املتخذة على الص       عيد اإلقليمي ُيأ       طلأ هبا يف س       ياق األولويات اإلقليمية وجدول األعمال العاملي  
املناخ والتنمية املستدامة. فكثُّي من القأايا ال  تيثر على نظم األغذية والزراعة هي بطبيعتها قأايا عابرة للحدود.  باأا

راض واألحداث مثل مدى توافر املياه، ومس   ائل ا فات واألم تغُّير املناخملتأثرة بنفس   ه، والقأ   ايا ا تغُّير املناخوهذه تا   مل 
 -عية والعوامل االجتما -مثل األوض              اع الزراعية اإليكولوجية - ا وية البالغة الا              دة. كما أا معا ة العوامل البيئية

اإلقليمي  دها الرامية إىل تدعيم التعاواوس              تكّثف الفاو جهو  من اتباع منظور إقليمي.تس              تفيد  - مثل النظام الغذائي
وتيس     ُّي تبادل اخلربات والدروس املس     تفادة فأ        عن تيس     ُّي إمكانية الوص     ول إىل املوارد والقدرات التقنية، حمققة  بذلك 

 وفورات حجم عن طريق القيام بأناطة إقليمية.
 

                                                      
 ./php9433http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items. سجل املسامهات احملددة وطنيا :  31

http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php
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 عالمي نَيْهج
 

هو قأ              ية عاملية تتطل  اس              تجابة عاملية. وتدافأ الفاو عن األمن الغذائي والتغذية وعن حتقيق  تغُّير املناخ 
االس    تدامة البيئية واالجتماعية واالقتص    ادية للمزارعت والرعاة وص    يادي األيا  والعاملت يف الغابات وغُّيهم من س    كاا 

، غُّير املناختالواس  أ النطاق واملتنوع واملتعدد القطاعات با  أا  املناطق الريفية على الص  عيد العاملي. ويف إطار النقاا الدويل
س   تكّثف الفاو أعمانا يف إطار منظومة األمم املتحدة ولدى ميس   س   ات التمويل املتعددة األطراف ومأ الا   ركاء اإلمنائيت 

املية يف إطار باعتبارها أولوية عوالا          ركاء يف القطاع اخلاص وقطاع اجملتمأ املد  بغية ض          ماا إبراز نظم األغذية والزارعة 
 جدول األعمال املتعلق باملناخ.

 
 قصير األجل وطويل األجل نَيْهج
 

 لوقوع الك    ارث    ة. ال حق    ةاحل    د من      اطر الكوارث أكثر فع    الي    ة من حي      التك    اليف من االس              تج    اب    ة  
ملرونة اكتس      اب الألس      باب ا ذرية للمخاطر وزيادة قدرة وس      ائل كس        العيش والنظم الغذائية على  التص      د يكما أا 
بغية التخفيف من التأثُّيات املرتتبة على الكوارث الطبيعية والكوارث البا  رية املنا  أ ميكن أيأ  ا  أا يس  محا باألخذ  إزاءها

تغُّير مال الفاو با        أا . ولذلك تا        تمل أعتغُّير املناخمن آثار  تعود بالفائدة على جهود التخفيف تكيرفبتدابُّي فعالة لل
على تقدمي الدعم واالس   تفادة من الدروس املتعلَّمة يف احلد من  اطر الكوارث واالس   تجابة الطارئة لألخطار احلالية  املناخ

 ختفيف آثاره.و  تغُّير املناخمأ  تكيرفوتقدمي الدعم إىل ا هود الطويلة األجل الرامية إىل ال
 

 ذكي مناخيا   نَيْهج
 

الزراعة الذكية مناخيا  مص     مَّم للمس     اعدة على هتيئة األوض     اع التقنية والس     ياس     اتية واالس     تثمارية ال زمة  نَ ْهجو  
 ذكية مناخيا  . وتس             عى التدخ ت التغُّير املناخلتحقيق التنمية الزراعية املس             تدامة من أجل بلوغ األمن الغذائي يف ظل 

ادة زي  ادة اإلنت  اجي  ة الزراعي  ة وال  دخ  ل الزراعي زي   بت األه  داف الرئيس              ي  ة الث ث  ة، أال وهي: )أ( يف م  اإىل حتقيق الت  ؤزر 
باس خفض و/أو إزالة انبعاثات غازات االحتو آثاره؛ ) (  واكتس    اب املرونة إزاء تغُّير املناخمأ  تكيرفالو مس    تدامة؛ )ب( 

 والزراعة الذكية مناخيا  ليس              رت جمموعة من املمارس              ات ال  ميكن تطبيقها عامليا   .احلراري، وذلك حيثما كاا ممكنا  
 قراراتوص              ناع ال يف هذا اجملالواالعتبارات ملس              اعدة املا              تغلت  بل هي بدال  من ذلك تتيا جمموعة من اخليارات

 لث ثة.تيأ هذه األهداف اعلى حتديد احللول املناسبة للسياق املعين ال  تزيد من الفوائد إىل أقصى حد عرب 
 

 وتبعا  لس       ياق وحجم التدخ ت، قد يكوا من الأ       روري إجراء مقايأ       ات بت أهداف الزراعة الذكية مناخيا   
 كيرفتاحلواجز ال  تعرتض الأيأ           ا  هذه وإدارة هذه املقايأ           ات با           كل ص           ريا. وتتناول التدخ ت الذكية مناخيا  

ص        ميما  دعم جناح التدّخل. وعلى س        بيل املثال، ميكن للحوافز املص        مَّمة تال  تمكينية عن طريق النظر يف نوع البيئة الت
جيدا  أا تس       اعد على دمج األهداف املختلفة ال  تتوخاها ا هات املتعددة ص       احبة املص       لحة لكي تعمل معا  يف اجتاه 

مارية وميس   س   ية س   رتاتيجية وس   ياس   اتية واس   تثحتقيق األهداف املفيدة للجميأ. وجتمأ احللول الذكية مناخيا  بت خيارات ا
 وتقنية بغية حتقيق أفأل النتائج املمكنة يف ظل سياق معت.
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 متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب المصلحة نَيْهج
 

التدخ ت  حد دتُ س   س  ل القيمة وتدعم هذين النهجت، ف نَ ْهجولللمس  احة الطبيعية املتكامل  نَ ْهجترو  الفاو لل 
يف االعتبار املعوقات  وبالتخفيف من آثاره بينما تأخذ تغُّير املناخمأ  تكيرفاملثلى ال  تتص              دى للتحديات املتعلقة بال
املطروحة داخل هذه املس      احة وعن طريق س       س      ل قيمة بأكملها. ويف الوقرت والفرص االجتماعية واالقتص      ادية والبيئية 

 اعات عديدةالا              املة لقط جن رهُ د القطاعات الزراعية وقطاعات املوارد الطبيعية وترّو  للنفس              ه، تعمل الفاو على امتدا
ى النظم األخرى. كل منها عل  يُيث رعلى أس         اس أا نظم األغذية والزراعة تواجه معوقات  تلفة وتتيا فرص         ا   تلفة وقد 

التخفيف و  تكيرفيأ      يف القيمة إىل إجراءات ال والتفاعل مأ القطاعات األخرى، مثل الطاقة والص      حة والنقل، ميكن أا
يف تيأ القطاعات. وهذا يتطل  العمل مأ ا هات املختلفة املتعددة ص    احبة املص    لحة من القطاعت العام  من التأثُّيات

 واخلاص واجملتمأ املد  وذلك على الصرُعد املناسبة )من الصعيد احمللي إىل الصعيد العاملي(.
 

 التوجيهيةالميادئ  -دال 
 

هتدف االس     رتاتيجية إىل تيس     ُّي حتّول نظم األغذية والزراعة ووس     ائل كس       العيش املعتمدة عليها لكي تص     با  
ماعي . وترتكز هذه االس              رتاتيجية على املبادئ التالية املتعلقة باإلدما  االجتتغُّير املناخآثار  املرونة إزاءأكثر قدرة على 
 واالستدامة البيئية:

 
 األولوية لألمن الغذائي والحد من الفقر وتحقيق االستدامةإعطاء 

 
 إىل تقويض األمن الغ   ذائي والتغ   ذي   ة وجهود احل   د من الفقر وحتقيق االس              ت   دام   ة يف كثُّي تغُّير املن   اخييدي  

اختاذ ل حمل ال حي تغُّير املناخيتيا الفرص إلجراء حتس              ينات يف جماالت أخرى. والتعامل مأ كما أنه من الس              ياقات،  
 ُيأاف إليها وال بد منه لأماا استدامة هذه اإلجراءات.هو على املهام األساسية للفاو بل  تبينإجراءات 

 
 في السياسات ودعم تعميمها التخفيف من التأثيراتو  تكيُّفالتدابير دعم دمج 

 
تعلقة بقطاعات يف الس  ياس  ات واالس  رتاتيجيات امل التخفيف من التأثُّياتو  تكيرفالفاو على دمج تدابُّي ال تعمل 

 يأ      أو األغذية والزراعة فأ         عن دمج االعتبارات املتعلقة بقطاعات األغذية والزراعة يف الس      ياس      ات املتص      لة باملناخ. 
 ذاهتا.بهذا التنسيق يف السياسات أساسا  قويا  الختاذ إجراءات مرتابطة وقد ثبرت أنه أكثر فعالية من احللول القائمة 
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 لألشد ضعفا  إعطاء األولوية 
 

يف ظل املوارد احملدودة، يرّكز التخطيو على حتديد وس   ائل كس     العيش واجملتمعات احمللية والنظم األش   د ض   عفا   
النظم على العمل من أجل محاية هذه الوس              ائل واجملتمعات و كما يرّكز   تغُّير املناخأمام التأثُّيات الس              لبية املرتتبة على 

 وحتست الدعم املقدَّم إليها.
 

 أحد إهمالعدم 
 

، غُّير املناختإذ تس              تند الفاو إىل خربهتا الطويلة يف العمل الذي حموره الناس يف جماالت الزراعة والتنمية الريفية و  
اركية وشاملة للجميأ من أجل تا طرقوالتخفيف من آثاره يتطل   تغُّير املناخمأ  تكيرفف هنا تسّلم بأا العمل املتعلق بال

وجه أيف االعتبار الفاو  تأ           أض           ماا اس           تفادة ا ميأ من هذا العمل وعدم إغفال أحد من الناس. وبناء على ذلك، 
تياجات والقدرات ؛ وأوجه الأعف واالحتغُّير املناخرصوص  املتعلقة حتديدا  بنوع ا نسالأعف واالحتياجات والقدرات 

 األص              ليت؛ فأ                 عن تلك اخلاص              ة باجملتمعات الأ              عيفة األخرى مبا يف ذلك اجملتمعاتاخلاص              ة بالس              كاا 

غُّير تال  تعيش يف بيئات ها   ة مثل األراض   ي ا افة واملناطق ا بلية أو الس   احلية. وجيري تنفيذ اس   رتاتيجية الفاو املتعلقة ب
 وس      ياس      ة الفاو با      أا الا      عوب األص      لية 32(3201) اخلاص      ة باملس      اواة بت ا نس      تيف س      ياق س      ياس      ة الفاو  املناخ

 33(.2010والقبلية )
 

 التعلم من الخيرة المكتسية
 

من إدارة املعرفة ومن الا        راكات االس        رتاتيجية والتعاوا بت ا نوب وا نوب وا ليات  ىري االس        تفادة املثلجت 
األخرى من أجل تقاس  م اخلربات واالس  تفادة من الدروس املكتس  بة وكذلك من أجل حتديد الثغرات ال  ميكن أا تس  دها 

اص    ة لص     لة املوجودة لدى الفاو، وخالفاو هي وش     ركاؤها. وتس     رتش     د هذه االس     رتاتيجية باالس     رتاتيجيات األخرى ذات ا
 .35(2012واسرتاتيجية الاراكات ) 34(2010اسرتاتيجية تنمية القدرات )

 
 الترويج للنيُُّهج العلمية القائمة على األدلة 

 
 ج  دويف احل  االت ال  تو  دائم  ا  م  ا تكوا الت  دخ ت امل  دعوم  ة من الف  او مبني  ة على العلم الق  ائم على األدل  ة. 

 تيّقن، تُقدَّم سيناريوهات لدعم عملية صنأ القرارات املستندة إىل معلومات.فيها أوجه عدم 
  

                                                      
 .http:www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf. 3201منظمة األغذية والزراعة،   32
 .http:www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdf. 0201منظمة األغذية والزراعة،   33
 .dfhttp:www.fao.org/docrep/meeting/019/k8908e.p. 0201منظمة األغذية والزراعة،   34
 . 2201منظمة األغذية والزراعة،   35

http:www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8908e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_en_web.pdf
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 الترويج للنيُُّهج القائمة على النظام اإليكولوجي
 

تقدم النظم اإليكولوجية خدمات قيمة ميكن أا تس        اعد على بناء املرونة واحلد من حالة الأ        عف لدى الناس  
وخدمات النظم  البيولوجي تنورع. ذلك أا دمج محاية التغُّير املناخبة على ووس         ائل كس           عيا         هم إزاء التأثُّيات املرتت

املخاطر املناخية  رونة إزاءاكتساب املإمنا يزيد من قدرة النظم البارية والطبيعية على  تكيرفاإليكولوجية يف اسرتاتيجيات ال
 وغُّي املناخية، مبا يعود بالفائدة على اجملتمأ والبيئة.

 
 عن طريق القدوةالقيادة 

 
ن خ ل مإىل نقلها. وتربهن الفاو على التزامها هذه التدخ ت تا  كل التدخ ت جتس  يدا  للمبادئ ال  تس  عى  

 إض             افة إىل ذلك،يف براجمها ويف دورة ما             اريعها. و  التخفيف من التأثُّياتو  مراعاة االعتبارات املتعلقة بتدابُّي التكيرف

طار مس  تدام عن طريق مواص  لة خفض البص  مة البيئية لعمليات الفاو نفس  ها املأ  طلأ هبا يف إمبس  تقبل ف ّا املنظمة ملتزمة 
وتوجد طرق  36."اءخأ  رنة األمم املتحدة الزرق"بادرة س  ياس  تها اخلاص  ة باملس  يولية البيئية للمنظمة واملتص  لة با  كل وثيق مب

 ثلإىل حتقيق تنمية خأ           راء وهي طرق تتمهامة تدعم هبا الفاو على حنو متزايد نفس           ها وش           ركاءها يف جمال الس           عي 
 .امةاملارتيات املستد يف حتقيق الكفاءة يف مااريأ التاييد ويف مكات  الفاو، والسفر الذكي، وممارسات

 
 النتائج المتوقعة  - هاء 

 
 هتدف هذه االسرتاتيجية إىل حتقيق النتائج الااملة التالية: 

 
  هة مقد مةجعن طريق قيادة الفاو بوص     فها  تغُّير املناخ: حتس     ت قدرات البلداا األعأ     اء با     أا 1النتيجة 

  .للمعرفة التقنية واخلربة الفنية

  حتس              ت دمج االعتب   ارات املتعلق   ة ب   األمن الغ   ذائي والزراع   ة والغ   اب   ات ومص                اي   د األي   ا 2النتيج   ة : 
 عن طريق تعزيز مااركة منظمة األغذية والزراعة )الفاو(. يف احلوكمة الدولية املتعلقة بتغُّير املناخ

  تغُّير املناخ: تعزيز التنسيق والتعّلم وإجناز أعمال الفاو باأا 3النتيجة. 
 

 هة مقدِّمةجعن طريق قيادة الفاو بوصيييفها  تغيُّر المناخ: تحسيييين قدرات اليلدان األع ييياء بشيييأن 1النتيجة 
 للمعرفة التقنية والخيرة الفنية

 
تفيد كل مهمة من املهام األساسية للفاو يف مساعدة البلداا األعأاء على مواجهة التحدي املناخي. وسيجري  

 التوّسأ يف الدعم املقدَّم وذلك كما يلي.
 

 يف احلس            باا اختغُّير املن، س            تكفل الفاو أا ُتيخذ املناظُّي املتعلقة بإقرار القواعد ووضيييييييييي  المعاييريف جمال  
وأا جيري التأكيد عليها لكي ميكن للبلداا أا تعتمد نُ ُهجا  ما        رتكة ومتكاملة يف الوقرت الذي تزيد فيه إىل أقص        ى حد 

س   يجري و ال  تنطوي عليها تيأ جوان  عملية إنتا  الغذاء واس   ته كه.  التخفيف من التأثُّياتو  تكيرفالمن إمكانات 
                                                      

36  /http:www.greeningtheblue.org. 

/%20http:www.greeningtheblue.org
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 وجيهيةيف مدونات قواعد املمارس             ة واملبادئ الت التخفيف من التأثُّياتو  فتكير أيأ             ا  إدرا  جوان  معينة من تدابُّي ال

 ويف الوثائق األخرى ال  تدعم التنفيذ الفعال للقواعد واملعايُّي املتفق عليها.
 

نَّفة ذات صلة مص بيانات ومعلوماتوستدعم الفاو تعزيز القدرات امليسسية من أجل توليد وجتميأ واستخدام  
يتعلق مث   بالطقس  يف ما، (التخفيف من التأثُّياتو  تكيرفوالتخفيف من آثاره )تدابُّي ال تغُّير املناخمأ  كيرفتبتدابُّي ال

اثات غازات يتعلق أيأ         ا  بانبع يف ما، و املتص         لة باملناخاهر و والغلة )املس         تويات واالس         تقرار( واخلس         ائر الناتة عن الظ
نة(، وكربوا الرتبة، ومدى توافر  االحتباس احلراري )املس         تويات الراهنة واإلمكانات املتوقَّعة يف ظل الس         يناريوهات احملس         َّ

 .  على األدلةالقائمت البيانات ذات الص     لة ال  تدعم ص     نأ القرار والتخطيو نا     راملياه. وس     تواص     ل الفاو أيأ     ا  تأ و 
تواصل الفاو تقدمي وحتست األدوات واخلدمات ال  تستخدم البيانات الوطنية، مث   لعمليات تقدير حالة الأعف كما س

 يف نظم التخفيف من الت       أثُّياتو  تكيرفوخ       دم       ات املعلوم       ات املن       اخي       ة، مأ زي       ادة الت       أكي       د على ت       دابُّي ال
 األغذية والزراعة.

 
يا الناش   ئة املتعلقة يتيا الفرص لتناول القأ   ا للحوار بشييأن السييياسيياتيدا  وتتيا الفاو، وفقا  لواليتها، حمف   حما 

 عينة،، هي واحملافل املكرس              ة القائمة على قأ              ايا مداخل املنظمة ويف األقاليم. وميكن نيئات إدارة الفاو، تغُّير املناخب

 التخفيفو  تكيرفب  الأا تس               اع  د على حتس              ت فهم واعتم  اد البل  داا األعأ               اء ألفأ               ل املم  ارس               ات املتعلق  ة 
 .من التأثُّيات

 
 البلداا يف العمليات الوطنية ال  تغّذي احلوار الس     ياس     ي واالس     رتاتيجي الفاووعلى الص     عيد الوطين، س     تدعم  

 واس              رتاتيجيات االس              تثمار على الص              عيدين اإلقليمي والدويل. وأحد األمثلة انامة هنا هو العمليات الوطنية الرامية
 التص     ال والتنس     يقحتس     ت ا علىلتنفيذ املس     امهات احملددة وطنيا . وحتقيقا  نذه الغاية، س     تس     اعد الفاو  ُخَطوإىل وض     أ 

 )ال  كثُّيا  ما جيري هتميا              ها يف املا              اركة الوطنية األغذيةبت وزارات الزراعة ومص              ايد األيا  والغابات و  يف ما
ة وامليس    س    ات نا    طة املناخية(، ووزارات البيئة والطاقة والص    ناعة واملاليعمليات متويل األويف  تغُّير املناخيف احلوار املتعلق ب

األخرى ال  تقوم عادة بدور قيادي يف هذه العمليات. وس      يجري التأكيد على ص      لة ذلك باألمن الغذائي وباالس      تدامة 
ال  تنطوي  ُّياتمن التأث التخفيفانامة يف جمايل التكيف و مكانات اإلاالجتماعية واالقتص              ادية والبيئية، وكذلك على 

 عليها نظم األغذية والزراعة.
 

الفاو إىل األعأ              اء فيتحقق يف املقام األول عن طريق الدعم املتعلق بالتنفيذ  معرفة وتكنولوجياتأما تقدمي  
با   أا  ناخيا  مالتكنولوجيات واملمارس   ات والعمليات ال  تدعم الن رُهج الذكية رص   وص . و تنمية القدراتاملقرتا بأنا   طة 

اجحة. وس    تقوم ا نعندما يثبرت أهنف نه س    يجري تطويرها ورص    دها ونا    رها  ،اإلفادة منهبا    أا اإلنتا  الغذائي والزراعي و 
 الف    او، ب    التع    اوا مأ املا              تغلت هب    ذا اجمل    ال واملنظم    ات البحثي    ة والقط    اع اخل    اص واجملتمأ امل    د ، بزي    ادة جهوده    ا

 ص التكنولوجيات والن رُهج املثَبتة، س    تعمل الفاو مأ احلكومات والا    ركاء التمويليتإىل أقص    ى حد يف هذا اجملال. ورص    و 
 بغية التوّسأ يف تقدميها.

 
أ يف أعمانا الرامية إىل زيادة قدرات البلداا على أا تدم ج على حنو   وس      تعمد الفاو بص      ورة خاص      ة إىل التوس      ّ

املتعلقة  اإلقليميةو  يف س          ياس          اهتا واس          رتاتيجياهتا وبراجمها الوطنية ةاعالزر  وقطاعفعال االعتبارات املتعلقة باألمن الغذائي 
الوطنية  تكيرفال ُخَطووبالتخفيف من آثاره )وخاص           ة يف كل من: املس           امهات احملددة وطنيا  و  تغُّير املناخمأ  تكيرفبال
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 ويف تنفيذ إطار س             ينداي للحد من أخطار الكوارث. وس             تقوم الفاو (امل ئمة وطنيا   التخفيف من التأثُّياتوإجراءات 
ياس    ات واالس    رتاتيجيات يف الس     تغُّير املناخمن ناحيتها بزيادة مس    اعداهتا املقدمة إىل البلداا يف دمج االعتبارات املتعلقة ب

 ويات املناخية الوطنيةاألول ُيس     تفاد منس      وباملثل، والربامج الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالزراعة والغابات ومص     ايد األيا .

للفاو لكي يكوا توجيه املوارد واألعمال املأ      طلأ هبا أكثر ما يكوا فعالية. وس      يس      اعد التعاوا  الُقطريةيف أُطر الربامج 
 .الفعال واألكثر استدامةوتنمية القدرات مأ الاركاء الرئيسيت على ضماا التنفيذ 

 
وس     تقدم الفاو أيأ     ا  الدعم املنهجي من أجل تيس     ُّي إمكانية حص     ول البلداا على التمويل للقطاعات الغذائية  

والزراعية عن طريق حتست إمكانية احلصول على التمويل الدويل واملناخي وتقدمي املساعدة لغرض صياغة برامج االستثمار 
تغُّير واق تكنولوجيات أسذكاء من الناحية املناخية. ويتسم التوّسأ يف  ودعم البلداا يف جمال جعل استثماراهتا احمللية أكثر

والطاقة بأمهية عظمى يف جعل القطاعات الغذائية والزراعية أكثر اس         تدامة، ما ميّكن من إنتا  قدر أكرب مبوارد أقل  املناخ
 لدعم التقينيف هذه األس      واق، بتقدمي امأ زيادة الفوائد املا      رتكة إىل أقص      ى حد. وهتدف الفاو إىل تعبئة االس      تثمارات 

إىل احلكومات وامليس      س      ات املالية الدولية وبتقاس      م أفأ      ل املمارس      ات با      أا النماذ  الناجحة يف جمايل التنفيذ وأداء 
األعمال. وس       ييدي الربو بت اس       رتاتيجيات االس       تثمار وعمليات الس       ياس       ة العامة إىل التمكت من إحداث التغيُّيات 

  .التخفيف من التأثُّياتو  تكيرفواسعة النطاق ال  تتطلبها الفعالية يف تدابُّي الالتحّولية ال
 

 أثُّياتالتخفيف من التو  تكيرفوليس مبقدور الفاو وحدها أا تتحمل مهمة ض              ماا اتباع تدابُّي ش              املة لل 
يف تيأ نظم األغذية والزراعة، يف س ياق يتعلق بدعم األمن الغذائي والتغذوي، وبالتكثيف املس تدام لإلنتا ، وباإلنص اف 

قيق التأ افر مناس بة لتح شراكاتاالجتماعي، ومقومات البقاء االقتص ادي، والتحلي باملرونة. ولذلك، س تدخل الفاو يف 
 عاليتها تيعا .ولتحقيق ف الطبيعية والتقنية املطلوبة لتحقيق هذه املهمةوالتكامل بت املوارد املالية والبارية و 

 
ي وااللتزام ، فهو يبين الوعتغُّير املناخهو مكوا أس  اس  ي من مكونات العمل املتعلق ب الدعوة واالتصييالنا  اي و  

غذية والزراعة، يف جمايل األ لدى تيأ ا هات ص    احبة املص    لحة، ابتداء من القادة الس    ياس    يت إىل املس    تهلكت والعاملت
 .التخفيف من التأثُّياتو  تكيرفوتيعهم ُيسهموا إسهامات مهمة يف جهود ال

 
 وس       يأ نطاق املمارس       ات ا يدة بغية بناء املرونة احمللية ودعم جهود البلدااوهنا  حاجة ملحة إىل تا       جيأ وت 

 دث ببوءمأ التغُّي ال   ذي حي    تكيرف)مب   ا يا              م   ل ك   من ال تغُّير املن   اخمأ  تكيرفيف جم   ال تعزيز االتس                اق بت ال
 ، فأ     عن اس  تكا  اف الفرص املتاحة للتخفيف مبا يتما  ىالظواهر البالغة الا  دة( ونُ ُهج احلد من أخطار الكوارثمأ و 

 تكيرفلسلة لنُ ُهج السمأ أهداف سياسات البلداا والتزاماهتا الوطنية. ومما سيكوا له أمهية حاية أيأا  الرتويج يف بداية ال
 غة الا              دة الناتةلألحداث ا وية البالوالوقاية باعتبارها طريقة فعالة من حي  التكلفة للتعامل مأ التأثُّيات الكبُّية 

 .تغُّير املناخعن 
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 تحسيييييييييييين دمج االعتيارات المتعلقة باألمن الغذائي والزراعة والغابات ومصييييييييييييايد األسيييييييييييماة: 2النتيجة 
 عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األغذية والزراعة )الفاو( الدولية المتعلقة بتغيُّر المناخفي الحوكمة 

 
س  يجري تعبئة املهام األس  اس  ية للفاو املتص  لة بالدعوة املس  تندة إىل الرباهت واالتص  ال واحلوار با  أا الس  ياس  ات  

 الدولية للمناخ.والاراكات لكي تفي مبتطلبات القطاعات الزراعية يف جمال اإلدارة 
 

 أنشطة الدعوة واالتصال
 

وس       يجري زيادة  ازدادت يف الس       نوات األخُّية ما       اركة الفاو يف احملافل الدولية ال  تتناول موض       وع تغُّير املناخ 
ائل  س  التوس  أ يف هذه املا  اركة بغية ترويج التوقعات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة والغابات ومص  ايد األيا  وو 

كس     العيش يف املناطق الريفية وإدارة املوارد الطبيعية وص   وهنا. وهذه احملافل تا   مل انيئات املعنية باتفاقية األمم املتحدة 
؛ 2030، وأهداف التنمية املس       تدامة، وخطة عمل أديس أبابا يف س       ياق خطة التنمية املس       تدامة لعام با       أا تغُّير املناخ

إطار البيولوجي؛ و  فاقية التنورعوات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص       حرومها  واالتفاقيتت الا       قيقتت التفاقية تغُّير املناخ
 ، ضمن حمافل أخرى.ميمتر القمة العاملي للعمل اإلنسا ؛ وعملية سينداي للحد من أخطار الكوارث

 
نظم احلماية  وإىل تعزيز لتغُّير املناخ حلاجة امللحة إىل التص             د يوعلى الص             عيد العاملي، س             تدافأ الفاو عن ا 

يف إط ق  وللتخفيف من الفقر. وسُيبَح  دور تغُّير املناخ االجتماعية من أجل احلد من الأعف الاديد إزاء تغُّير املناخ
ة ارس         ه من ض         غوي على نظم األغذيالنزاعات أو تفاقمها ويف انجرة وإثارة عدم االس         تقرار االجتماعي عن طريق ما مي

والزراعة وعلى اجملتمعات الريفية. وس           توس           أ الفاو من نطاق ما           اركتها لكي تا           مل احملافل ال  مل َتدرُ  على تناول 
 القطاعات الزراعية.

 
معلومات الوموارد  اليياناتوس   يكوا من األمور احليوية يف هذا الص   دد القيام على نطاق واس   أ ب تاحة وعرض  

، مبا يف ذلك نواتج والتخفيف من التأثُّيات وال  ميكن للفاو أا تقدمها املتعلقة بتدابُّي التكيرف عرفة والتكنولوجياتوالم
حلراري ا عاملية مثل البيانات املتعلقة بانعدام األمن الغذائي حول العامل أو قواعد البيانات العاملية با           أا غازات االحتباس

 دامات األراضي.يف ما يتعلق بالزراعة واستخ
 

 الحوار بشأن السياسات
 

س        تقوم الفاو، وهي ُتس        ه م يف هذه العمليات العاملية، بالعمل عن طريق ش        بكاهتا من املكات  ال مركزية بغية  
ى احتياجات بقص     د تس     ليو األض     واء عل مس     اعدة املا     اركة الوطنية واإلقليمية يف عمليات احلوكمة املتص     لة بتغُّير املناخ

انامة لدى القطاعات الزراعية وإمكانات التخفيف من التأثُّيات ال  تنطوي عليها هذه القطاعات. وإا الفاو،  التكيرف
ُعد الوطين واإلقليمي والعاملي، س              تعمل على ربو قطاعات األغذية والزراعة بالقطاعات  وهي تفعل ذلك على الص              ر

ل ، وك ذل ك ب القط اع ات ال  ل ديه ا اهتم ام ات مرتتب ة على ذل ك مث واالس              تثم ار ال  تتن اول ب ال درج ة األوىل تغُّير املن اخ
 القطاعت الصحي واالجتماعي وقطاعات العمل والتعليم والدفاع وقطاعات أخرى.
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 الشراكات
 

 تيدي الا              راك  ات إىل توس              يأ وزي  ادة مع  ارف الف  او وخربهت  ا الفني  ة وق  درهت  ا على تق  دمي ه  ذه املع  ارف واخلربة 
املختلفة. وس     يجري تعزيز عملية حتقيق هذه االس     رتاتيجية عن طريق إقامة ش     راكات مأ وبت ا هات يف البلداا واملناطق 

الفاعلة الرئيس ية يف جمال العمليات املناخية واإلمنائية الدولية، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة واملنظمات العامة واخلاصة 
 واملنظمات البحثية ومنظمات اجملتمأ املد .

 
دي توجيه التمويل املناخي إىل نظم األغذية والزراعة إىل املس              اعدة بوجه خاص على تلبية احتياجات وس              يي  
 اخلاص              ة هبذه النظم وحتقيق إمكاناهتا من حي  التخفيف من التأثُّيات. وعلى الص              عيد الدويل، تدخل الفاو التكيرف

يمية والاركاء رفق البيئة العاملية ومصارف التنمية اإلقليف شراكات مأ هيئات التمويل مبا فيها الصندوق األخأر للمناخ وم
اإلمنائيوا املتعددو األطراف والثنائيوا والقطاع اخلاص فأ      عن املا   اركة يف فرص التمويل املبتكر األخرى، بغية االرتفاع 

 مبكانة نظم األغذية والزراعة يف قرارات التمويل.
 

 تغيُّر المناخ: تعزيز التنسيق والتعّلم وإنجاز أعمال الفاو بشأن 3النتيجة 
 

غُّير ت، س       تقوم الفاو بتحس       ت وتبس       يو إجنازها لألعمال املتعلقة ب2و 1من أجل دعم التنفيذ الناجا للنتيجتت  
 مما يساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. املناخ
 

ا الفاو أدوار آليات   وس     ُتدعم  .دارة، واالبتكار التقين واإلجناز، وتطوير املعارف واإلالداخلية التنس     يقوس     توض     ّ
هذه االس    رتاتيجية بربنامج واس    أ النطاق ومس    تمر لأ    ماا الفهم ا يد ملا ميكن للفاو أا تقدمه إىل البلداا با    أا تدابُّي 

لى أجنأ وجه ة ال  ميكن هبا إجناز هذا الدعم عيف إطار نظم األغذية والزراعة وللكيفي التخفيف من التأثُّياتو  تكيرفال
 على الصعيد الوطين.نم ممكن. وسيوجَّه هذا التعليم باكل خاص إىل َمن يعملوا مباشرة مأ املناظ رين 

 
فتتمكن بذلك من تقدمي الدعم  3املتعلق بالتنفيذ من هذه االس   رتاتيجية الفاو لكي حتقق النتيجة  القس   مويهيئ  

 .2و 1املبتَّ يف النتيجتت 
 

 تغيُّر المناختنفيذ استراتيجية   - واو 
 

 او يف تيأ املواقأعلى إسهام تيأ وحدات الف تغُّير املناخ يف جماليعتمد التنفيذ الناجا السرتاتيجية عمل الفاو  
  س  هاب أكربوس  ُتعرض بوعلى املا  اركة النا  طة من جان  البلداا األعأ  اء وا هات الا  ريكة.  يف براجمها االس  رتاتيجية

درات وانياكل الية القزيادة فع وش    رح كيفيةطرق التنفيذ من أجل حتديد األدوار واملس    يوليات؛  من خطو العمليف خطة 
 .ل سرتاتيجية الرئيسيةاملهام حتديد ؛ و التنظيمية

  



23 

 المناختغيُّر برامج 
 

على مس   توى الفاو، يفيد اإلطار االس   رتاتيجي يف التمكت من القيام بالتخطيو املنظَّم الا   امل للجميأ، امتدادا   
العتبار يف كل والفرص املرتبطة به يف ا تغُّير املناخأخذ آثار وس     يجري مواص     لة  إىل الص     عيد العاملي. الُقطريمن الص     عيد 

 .على املستويت اإلقليمي والقطري برنامج اسرتاتيجي
 

املتفق عليها  طريةالقُ ، تعمل الفاو يف إطار ش  راكة مأ البلد املأ  يف عن طريق أُطر الربجمة الُقطريوعلى الص  عيد  
 س            عيالعلى  الُقطريتبص            ورة ما            رتكة. ويف ا ولة القادمة لعملية إعداد هذه اأُلطر، س            تا            ج أ الفاو الا            ركاء 

 ا    كل جيدمنعكس    ة وُمدجمة ب اخلاص    ة باملناخوعلى أا تكوا أولوياهتم  حتقيق االتس    اق مأ املس    امهات احملددة وطنيا   إىل

 يف سياساهتم واسرتاتيجياهتم.
 

 تقاسم المعرفة ورعاية التعّلم
 

يانات ، يكوا من احليوي توافر إمكانية احلص        ول على أحدث البتغُّير املناخمثل  تنورعيف جمال س        ريأ التطور وال 
أ الفاو يف إتاحة فرص التعّلم   تكيرفبتدابُّي ال ا يتعلقيف مواملعارف وكذلك على الفرص املتاحة للتعّلم املس   تمر. وس   تتوس   ّ

اإلقليمية إىل متكينها ليمية و اإلق ش  بهو  الُقطرية. وس  ييدي تعزيز قدرات املكات  ومكات  االتص  ال من التأثُّيات والتخفيف
 جهات ص          احبة مص          لحة يف هذا الص          دد. من عمليات ومأ تغُّير املناخيتص          ل ب يف مامن املا          اركة على حنو فعال 

كما أا تعزيز التنسيق وزيادة التعّلم داخل الفاو سيكفل تقدمي الدعم الرفيأ ا ودة إىل البلداا األعأاء. وستعمل الابكة 
 على تقاسم املعارف وتقدمي فرص التعّلم إىل األفراد والوحدات واملنظمة ككل. تغُّير املناخبالتقنية املعنية 

 
 أهدافنا وإنجازاتناالتوعية ب

 
س        واء. أمرا  مهما  داخل الفاو وخارجها على ال تغُّير املناخ يف جمالس        تكوا التوعية بأهداف اس        رتاتيجية الفاو  

تغُّير لمنظمة با    أا فهم الدور املعزَّز ل و  فالتواص    ل الداخلي س    يدعم موظفي الفاو العاملت يف تنفيذ االس    رتاتيجية وس    ُّي 
فاو يف جمال العمل لوبا  أا إجنازات ا تغُّير املناخالتواص  ل اخلارجي رص  وص رؤية الفاو با  أا و وآثاره على عملياهتا.  املناخ

للمنظمة  جزءا  ال يتجزأ من أنا  طة االتص  ال امليس  س  يةيف س  ياق األهداف االس  رتاتيجية للمنظمة س  يص  با املتعلق باملناخ 
 مأ البلداا األعأاء واجملتمأ الدويل وعامة ا مهور.

 
 زيادة تأثيرنا إلى أقصى حد عن طريق الشراكات االستراتيجية

 
س      تقوم الفاو ب نا      اء ش      راكات اس      رتاتيجية مأ القطاعت العام واخلاص وبتعزيز القائم منها بغية توس      يأ نطاق  

وزيادة رفأ مس        توى جودة األعمال املأ        طلأ هبا. وتقدم منظمات اجملتمأ املد  هذه القدرة وتكملة قدرهتا على اإلجناز 
لعيش وما         روعية العمليات واملبادرات املتص         لة بوس         ائل كس           ا واقعية قيمة وتعزز متثيلية توقعات ومنظمات املنت جت

اإلس     هام ما يس     ما للفاو بس     ات االس     تثمارية مفيدة للجانبت وهو للا     عوب. وس     تكوا الا     راكات ال  تقام مأ امليس     
 ئة املوارد.تعب إطار ش    بكة أوس    أ من الربامج، فأ       عن حتس    ت فرصلكي يس    تفاد هبا يف  بأدواهتا وبياناهتا وخربهتا الفنية
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 فس        يجل  اخلربة الفنية –ومأ املنت جت واجمله زين  مبا يف ذلك التعاوا مأ ص        غار امل   –أما التعاوا مأ القطاع اخلاص 
 العام. التمويليف جمال حتست س سل القيمة واالستثمارات احملتملة بغية زيادة 

 
 التقّدم الذي نحرزهقياس 

 
أ الوس         ائل ال زمة للقيام على حنو منظم وش         امل للجمي املس         تند إىل النتائج يتيا اإلطار االس         رتاتيجي للفاو 

ة  باألهداف الفرعية وامليش        رات س        ايف حتقيق النتائج املتفق عليها مق ُتس        ه مال   تغُّير املناخبالتخطيو لألعمال املتعلقة ب
الغة لتحقيق نتائج بأمهية ب تغُّير املناخوتتس    م أنا    طة الفاو يف جمال  تأثُّيها.مدى املوض    وعة وبرص    د هذه األعمال وقياس 
جري بصورة مباشرة وغُّي مباشرة يف مكافحة الفقر والقأاء على ا وع. وسي ُتسه محمددة يف اخلطة املتوسطة األجل وال  

لس   بعة االتنمية املس   تدامة  تعق  مس   ار امليش   رات ذات الص   لة املس   تمدة من إطار الفاو االس   رتاتيجي وكذلك من أهداف
 حتليل هذه امليشرات بغية املساعدة على قياس مدى إجناز أهداف هذه االسرتاتيجية.، كما سيجري رعا
 

 خطة عمل
 

س  ُتعرض ب س  هاب أكرب يف خطة عمل طرق التنفيذ من أجل حتديد األدوار واملس  يوليات؛ كما س  ُتا  رح الكيفية  
 يةت وانياكل التنظيمية القائمة واملنقَّحة؛ وس              ُتحدَّد املهام الرئيس              ية يف االس              رتاتيجال  جيري هبا زيادة فعالية القدرا

  مثل االتصال والاراكات وتعبئة املوارد.
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