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من أهداف التنمية املستدامة:  13دف ترّحب اإلدارة بتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق اهل -1
ة املنظمة  املناخ ومسامها على تقييم لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغّري "، والذي انطوى أيضً اإلجراءات املتصلة ابملناخ"

نتيجة �ت ادية مليئة ابلتحديفرتة غري اعتيف التزامات اتفاق ابريس. وتعرب اإلدارة عن تقديرها إلجراء التقييم يف ظّل 
، خاصة دون االضطالع بتحقيق وحتليل أكثر مشوًال رمبا  تحالقد يت بفرض قيود، وال تتسبباليت ، 19-كوفيد  جائحة

 .للقضا� ذات الصلة ابمليدان، وتشيد بقيام الفريق بتعديل عمله من أجل إاتحة جمموعة من االقرتاحات املفيدة للتحسني
ية، ويعرض ما تتمتع  وكلّ يم إجيايب أيًضا يف وصف اجلهود اجلارية لتوفري دعم أكثر مشوًال وتعرب اإلدارة عن تقديرها ألن التقي

وخطة التنمية  اإلجراءات املتصلة ابملناخبه املنظمة من ميزة نسبية وإمكا�ت وما تواجهه من حتد�ت للمسامهة متاًما يف 
 .2030املستدامة لعام 

املنظمة يف جمال الدعوة لتنفيذ  تؤديهم ابلدور العاملي الفريد واحلاسم الذي وتعرب اإلدارة عن تقديرها إلقرار التقيي -2
 املناخ يف مجيع القطاعات الزراعية (احملاصيل والثروة احليوانية لتخفيف من وطأة تغّري من أجل االتدابري املتعلقة ابلزراعة 

ها. وعلى الرغم من أن منظمة األغذية والزراعة ليست والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية)، والرتويج هلا ودعم
، فإن التقييم يؤكد أمهية عمل املنظمة املكثف حنو التنمية املستدامةمن أهداف  13دف هلاراعية مباشرة ألي من مؤشرات 

ويؤثر  املناخ. مسارات تنمية منخفضة الكربون وحتقيق التنمية الزراعية املقاومة القادرة على الصمود يف وجه تغّري اعتماد 
معظم عمل املنظمة، الذي يركز على اإلنتاج الزراعي أو تربية احليوا�ت أو الغاابت أو مصايد األمساك أو النظم الغذائية، 

 املناخ أو التخفيف من حدته. وبينما تركز منظمة األغذية والزراعة على املسامهة يف األهداف العاملية ف مع تغّري على التكيّ 
) واحلياة 10) واحلّد من أوجه عدم املساواة (اهلدف 2) والقضاء على اجلوع (اهلدف 1الفقر (اهلدف  األخرى، مثل احلّد من

) ويف 13ا يف اإلجراءات املتصلة ابملناخ (اهلدف )، فإ�ا تساهم أيضً 15) واحلياة يف الّرب (اهلدف 14حتت املاء (اهلدف 
 مجيع أهداف التنمية املستدامة.

ة �لت مجيعها قبول اإلدارة املصحوب بتعليقات داعمة. و�يت التقييم وتوصياته يف وقت توصي 12م التقرير ويقدّ  -3
 ليت تتخذها البلدان مبوجب اتفاقا إىل الدورة اخلمسية الثانية من اإلجراءات املتصلة ابملناخ الطموحة واملتزايدة امناسب نظرً 

ا من قبل حتقيق غا�ت وإجراءات أكثر طموحً مع الدويل حنو ابريس، ابإلضافة إىل العمل املتسارع الذي يضطلع به اجملت
 املدن واألقاليم والشركات واملستثمرين واجملتمع املدين.

تني )، ترحب اإلدارة ابلتوصي2و 1ويف ما يتعلق برؤية املنظمة ورسالتها واسرتاتيجيتها وخطة عملها (التوصيتان  -4
من خالل الرسائل املشرتكة يف املنتد�ت الدولية والعمل على املستوى  وتوافق على أن املنظمة حباجة إىل تعزيز أتثريها

. وترحب اإلدارة إبقرار التقييم 2031-2022ا مع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة للفرتة الوطين، مبا يتماشى متامً 
 13اهلدف ا ابلتوصية املوجهة لتحقيق ، وحتيط علمً 2017 املناخ لعام بشأن تغّري ابإلجنازات اإلجيابية السرتاتيجية املنظمة 

. كما توافق اإلدارة على ضرورة تعميم اإلجراءات املتصلة 2030مبا يتماشى مع خطة عام التنمية املستدامة من أهداف 
 املناخ يف اإلطار ابملناخ بشكل منهجي يف مجيع مكاتب املنظمة ومستو�هتا. وسيساعد دمج اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغّري 

 املناخ عرب املقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية واإلقليمية جلديد على تعميم وتنسيق اإلجراءات بشأن تغّري االسرتاتيجي ا
اجمي بشأن االستثمار يف �ج بر  9ا بتوصية التقييم رقم ). وعالوة على ذلك، حتيط اإلدارة علمً 3الفرعية والقطرية (التوصية 

طويلة األجل ومتكاملة تركز على اإلجراءات املتصلة ابملناخ لتجنب التجزئة وز�دة متجدد حيتوي على برامج اسرتاتيجية 
 التأثريات الواسعة النطاق على املناظر الطبيعية والنظم الغذائية واجملتمعات.
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ومستدام وشامل ومنخفض  تسقمر اإلدارة التوصية بشأن طريقة متكاملة وشاملة العتماد �ج للنظم الغذائية وتقدّ  -5
ر اإلدارة أبن السردية االسرتاتيجية اليت توجه اإلطار ). وإذ تذكّ 6 املناخ (التوصية النبعااثت وقادر على الصمود يف وجه تغّري ا

 واألهداف العاملية الثالثة لألعضاء 2030االسرتاتيجي اجلديد تتمثل يف كون املنظمة ستعمل على دعم حتقيق خطة عام 
ا أمهية دمج هذه املبادئ. وعلى وجه اخلصوص، ترحب فإ�ا تدرك أيضً  "،رك أحد خلف الركبتمن خالل مبدأ "عدم 

 النساءسيما  والا ما تتعرض لإلمهال، واجلهات الفاعلة اليت غالبً  لضعيفةااإلدارة ابلنتائج والتوصيات لضمان متكني الفئات 
ا مع يتماشى متامً  رك أحد خلف الركبت)، مع التأكيد على أن مبدأ عدم 8و 7والشباب والشعوب األصلية (التوصيتان 

، التنمية املستدامةمن أهداف  10اهلدف ، إىل جانب واليت تعدّ  املواضيع املشرتكة للشباب واملساواة بني اجلنسني واإلدماج
 .2031-2022من الركائز األساسية لإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة للفرتة 

املنظمة  ديدحتطريقة ني ضرورة حتسباإلدارة  تقرّ )، 5و 4ويف ما يتعلق ابلقياس والرصد واإلبالغ (التوصيتان  -6
 املناخ ، وبتحسني استهداف حافظة املشاريع لتغّري واإلبالغ عنهالتنمية املستدامة  من أهداف 13اهلدف مسامهتها يف حتقيق 
ة ملنظمة التعاون  املناخ التابعاخلطوط التوجيهية للسياسات بشأن تغّري و أهداف التنمية املستدامة،  قاصدملمبا يضمن االمتثال 

 والتنمية يف امليدان االقتصادي.

تعددي القطاعات املوتتفق اإلدارة مع النتيجة اليت مفادها أن تطوير الشراكات وتعميقها مع أصحاب املصلحة  -7
 ).10واإلجراءات املتصلة ابملناخ (التوصية  2030سيزيد من قدرة املؤسسات على تنفيذ خطة عام 

 املناخ، مبا يف ذلك ها للتوصية املتعلقة بتعزيز قدرة موظفي املنظمة ومعرفتهم بشأن تغّري وتعرب اإلدارة عن تقدير  -8
 ).11يف املكاتب امليدانية، وأبنه ينبغي إنشاء نظام أقوى إلدارة املعارف بني املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية (التوصية 

هج دارة ابلتوصية أبن تعمل املنظمة كسفري عاملي للنُ ويف ما يتعلق بدور املنظمة على املستوى الدويل، ترحب اإل -9
 املناخ والتخفيف من حدته يف قطاعي األغذية والزراعة (مبا يف ذلك النظم الغذائية الشاملة ف مع تغّري املتكاملة للتكيّ 

وافق اإلدارة على أنه ). وت12واملستدامة اليت تركز بشكل واضح على املناخ) واإلدارة املتكاملة لألراضي والبحار (التوصية 
اسرتاتيجية االتصاالت لكل من اجلمهور املتخصص واجلمهور العام مبا يتماشى مع رؤية املنظمة ورسالتها  وضعجيب 

 املتصلة ابملناخ. تواسرتاتيجيتها لإلجراءا

�ه.وترد التفاصيل املتعلقة خبطط التنفيذ يف املصفوفة أد كافة مقبولة  عشرة االثنيت التوصياتإن و  -10
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 املناخ ) وتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغّري التنمية املستدامة من أهداف 13اهلدف رّد اإلدارة على تقييم دعم املنظمة لإلجراءات املتصلة ابملناخ ( مصفوفة
)2017( 

  خطة اإلدارة التاريخ

 رّد اإلدارة

 مقبولة،
مقبولة 

أو ا جزئيً 
 مرفوضة

 

 احلاجة إىل توصية التقييم
مزيد من 
التمويل 

 (نعم أو ال)

اإلطار 
 الزمين

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن  الوحدة املسؤولة
 القبول اجلزئي أو الرفض

منتصف عام  ال
2021 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
البيولوجي والبيئة، 
ومكتب االسرتاتيجية 

 والتخطيط وإدارة املوارد

املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة بتنسيق  سيقوم مكتب تغّري 
 املناخ لالعرتاف ملنظمة بشأن تغّري خلاصة اباالسردية  عضو 

ابحلاجة امللحة اليت تطرحها أزمة املناخ واالستجابة هلا. وسيتم 
تضمني السردية ابلكامل يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 

ملقرتح وجمال األولوية الرباجمي ا 2031-2022للمنظمة للفرتة 
 قادرة على الصمود يف وجه تغّري زراعية ذائية و غبشأن "نظم 

املناخ" لالستجابة على وجه التحديد للتوصية، وكذلك مجيع 
 املناخ يف جماالت األولوية الرباجمية األخرى اليت تضع تغّري 

 الطليعة.

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة تغّري  كما سيدعو مكتب
التنمية  من أهداف 13هلدف ا يؤديهلذي للدور األساسي ا

يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة، وخاصة املستدامة 
عترب اليت تُ  أهداف التنمية املستدامةمن  10و 2و 1 األهداف

 املناخ غّري نظمة أن تعمل على وضع سردية مؤسسية حول تينبغي على امل: 1التوصية  قبولةم
والزراعة والنظم الغذائية لتقدمي رؤية واضحة وطموحة للجمهور الداخلي واخلارجي 
بشأن أولو�هتا ووضعها املؤسسي وبرجمتها. وينبغي أن ينعكس ذلك ابلكامل يف اإلطار 

وأن يوجه االسرتاتيجية املنقحة بشأن  )2031-2022(االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة 
) وأن يتسلسل يف الربامج واهلياكل والشراكات والعمليات 2التوصية  نظرأ املناخ (تغّري 

 عرب مجيع املستو�ت، من العاملية إىل احمللية. وجيب أن حتقق سردية املنظمة ما يلي:

رغوب فيها) ورسالتها (التزامات املنظمة أن تكون رؤية املنظمة (احلالة امل )1(
 بشأن اإلجراءات املتصلة ابملناخ؛بتحقيق تلك الرؤية) وسياستها العاملية 

نفس أمهية أهداف التنمية التنمية املستدامة من أهداف  13دف هلاأن تويل و  )2(
ض املستدامة األخرى اليت توليها املنظمة األولوية، ألن القيام خبالف ذلك سيقوّ 

 ؛10و 2و 1من مسامهات املنظمة يف أهداف التنمية املستدامة 

 املناخ املستمرة وأن تستجيب هلا؛ ليت تطرحها أزمةاأن تعرتف ابحلاجة امللحة و  )3(
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  خطة اإلدارة التاريخ

 رّد اإلدارة

 مقبولة،
مقبولة 

أو ا جزئيً 
 مرفوضة

 

 احلاجة إىل توصية التقييم
مزيد من 
التمويل 

 (نعم أو ال)

اإلطار 
 الزمين

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن  الوحدة املسؤولة
 القبول اجلزئي أو الرفض

-2022أساسية لإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة للفرتة 

2031. 
تلهم وتوجه عمل املنظمة وشراكاهتا من خالل شرح سبب وكيفية أن و  )4(

عرب أهدافها االسرتاتيجية وبراجمها ذات األولوية  املناخ استهداف املنظمة لتغّري 
مساعدة وحوارات السياسات الدولية واإلقليمية والوطنية والعمل الفين القطاعي و 

 األعضاء؛

وأن تصف كيف ستستهدف املنظمة توسيع نطاق اإلجراءات املتصلة ابملناخ  )5(
ويف اتفاقية األمم التنمية املستدامة  هدافأمن  13دف هلاواملسامهة يف حتقيق 

 املناخ واتفاق ابريس وإطار سنداي، يف مجيع أعماهلا املتحدة اإلطارية بشأن تغّري 
مبا يف ذلك احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت بشأن النظم الزراعية والغذائية (

 ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية وسالسل القيمة الغذائية)؛

  املناخ يف املنظمة.وأن تساهم يف خلق ثقافة بشأن تغّري  )6(

 2022 ال
(TBC) 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
 رئيسالبيولوجي والبيئة، و 

 العلماء

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة قيادة ب تغّري سيتوىل مكت
 وتنسيق عملية تطوير اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة بشأن تغّري 

، 2017املناخ لتحل حمل االسرتاتيجية احلالية الصادرة يف عام 
من خالل عملية تشاور شاملة تضم األعضاء، مبا يف ذلك 

لة واهليئات من خالل املشاركة مع األجهزة الرائسية ذات الص

 املناخ لتحسني ينبغي على املنظمة أن تصيغ اسرتاتيجية جديدة بشأن تغّري : 2التوصية  مقبولة
وينبغي أن يستند ذلك  .التنمية املستدامة هدافأمن  13دف هلامسامهتها يف حتقيق 

 املناخ لعام إىل اإلجنازات اإلجيابية والدروس املستفادة من اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغّري 
وغا�ت التنمية املستدامة  هدافأمن  13دف هلاوأن تكون موجهة حنو حتقيق  2017

 2030ا مع خطة عام ، ولكن جيب أن تكون أكثر انسجامً قطاع الزراعة األخرى
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  خطة اإلدارة التاريخ

 رّد اإلدارة

 مقبولة،
مقبولة 

أو ا جزئيً 
 مرفوضة

 

 احلاجة إىل توصية التقييم
مزيد من 
التمويل 

 (نعم أو ال)

اإلطار 
 الزمين

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن  الوحدة املسؤولة
 القبول اجلزئي أو الرفض

من دستور املنظمة، واليت ستقود  14املنشأة مبوجب املادة 
 .2022ا من عام  املناخ اعتبارً عمل املنظمة بشأن تغّري 

وستحتوي االسرتاتيجية على نظرية التغيري وخطة العمل اليت 
سيتم تنفيذها ابالتصال الوثيق مع املكاتب امليدانية ملنظمة 

 حتياجات احلكومات وأولو�هتا.األغذية والزراعة لتلبية ا

االسرتاتيجية اجلديدة  وضعلوسيتم وضع اجلدول الزمين 
 ابلتنسيق مع جلنة التقييم.

وسيتم إصدار إطار منطقي ومصفوفة تقييم لرصد النتائج 
عها واإلبالغ عنها مبا يتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي وتتبّ 

خطة عام و  2031-2022ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة 
2030. 

وجيب أن تكون االسرتاتيجية اجلديدة مدجمة ابلكامل يف اإلطار  وخصائصها التحويلية.
تتضمن نظرية بشأن التغيري  االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة وأهدافه وغا�ته. وجيب أن

 .2030حتدد كيف ختطط املنظمة لتحقيق غا�ت اإلجراءات املتصلة ابملناخ حبلول عام 

ينبغي أن تضع املنظمة خطة عمل مدهتا مخس ولوضع االسرتاتيجية موضع التنفيذ، 
 اورصدً  ،امتسقً  اوغا�ت ومؤشرات ومسؤوليات متسقة، وتوقيتً  اأهدافً  تتضمن سنوات،

عترب التعزيز املؤسسي وتنمية القدرات وتعبئة ويُ  مخاطر واإلبالغ عنها بشكل متسق.لل
) من الشروط األساسية لنجاح املنظمة. وجيب أن يقود 11و 10و 9املوارد (التوصيات 

وضع االسرتاتيجية وخطة العمل  عملية املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة تغّري مكتب 
ن شاملة للغاية، لتشمل مجيع أقسام ومكاتب املنظمة يف وأن تكو  أبكملهااجلديدتني 

 املقر الرئيسي وعلى املستوى امليداين.

 وينبغي على االسرتاتيجية اجلديدة بشأن تغري املناخ:

 صدتر  أناملسارات لتحقيق وربط النتائج املتوسطة والطويلة األجل؛ و  حتدد أن )1(
ضات األساسية لإلدارة التكيفية االفرتا حتدد وأن مها؛وتقيّ  املنظمة إجنازات

 املنهجية؛ املخاطر توقعت أنو  رها؛يدتوأوجه التآزر و  قايضاتملا متقيّ  أنو  رصدها؛تو 
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أن تشمل مؤشرات وغا�ت متسقة مع تلك اخلاصة ابإلطار االسرتاتيجي و  )2(
، ومتوافقة مع معامل اتفاق ابريس وإطار سنداي 2030اجلديد للمنظمة وخطة عام 

 أن تتجنب جتزئة الرصد واإلبالغ؛للرصد، و 

شركاء رئيسيني  خمتلف القطاعاتأن تعترب أصحاب املصلحة اخلارجيني من و  )3(
 بشأن الشراكات)؛ 10يف تنفيذها (راجع التوصية 

أن تعزز اإلجراءات املتصلة ابملناخ املتعددة القطاعات والواعية بشأن املخاطر و  )4(
والتحويلية، من خالل شرح كيفية معاجلة خماطر  التكّيف على والقادرة واالستباقية

 ف مع تغّري (مبا يف ذلك األحداث املتطرفة والبطيئة الظهور) ابستخدام التكيّ املناخ 
وأوجه  قايضاتاملناخ والتخفيف من آاثره كأساس للربجمة، وكيفية حتديد وإدارة امل

 األخرى؛ التآزر من العمل املتعلق أبهداف التنمية املستدامة

وأن تربط املناخ، من الناحيتني االسرتاتيجية والتشغيلية، مبجاالت أخرى من  )5(
عمل املنظمة مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، اجملاالت اليت تقع حتت 

، وخاصة التنوع  املناخ والتنوع البيولوجي والبيئةتغّري املسؤولية املباشرة ملكتب 
 طاقة؛البيولوجي والبيئة وال
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، مبا يف ذلك خطة لتعبئة املوارد لتطوير وتفعيلا لالحتياجات وأن جتري تقييمً  )6(
امليزانية األساسية والتمويل اخلارجي املرتبط ابملناخ، ما يؤدي إىل خطط متويل واقعية 

 متنوعة. اتمن خالل اتفاقيات شراك

 املناخ والتنوع مكتب تغّري  جارية ال
 البيولوجي والبيئة

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة عملية سينسق مكتب تغّري 
وضع خطة تشغيلية حول كيفية تعميم اإلجراءات املتصلة 
ابملناخ يف عمل املنظمة على مجيع املستو�ت، مبا يف ذلك 
تعميم املخاطر املتصلة ابملناخ يف نظام الضما�ت البيئية 

 واالجتماعية ودورة املشاريع يف املنظمة.

 املناخ يف برامج وف يتحقق التعميم املنهجي لقضا� تغّري وس
 املنظمة وعملياهتا من خالل ما يلي:

أ) التحديد املنهجي للمخاطر املتصلة ابملناخ كمعيار 
ث منفصل يف نظام الضما�ت البيئية واالجتماعية احملدّ 

للمنظمة وإدماجها يف دورة مشاريع املنظمة (التصميم 
 لتقييم)؛والتنفيذ والرصد وا

جيب تعميم اإلجراءات املتصلة ابملناخ (املرتبطة بكل من أنشطة التخفيف : 3التوصية  مقبولة
ف، واليت تراعي آاثر الظواهر املناخية املتطرفة والظواهر البطيئة احلدوث)، والتكيّ 

 املناخ واملنعكسة يف اسرتاتيجيتها اجلديدة بشأن بشأن تغّري  واملتأصلة يف سردية املنظمة
 املناخ، بشكل منهجي يف مجيع املكاتب واألقسام وعلى مجيع املستو�ت املوضوعية تغّري 

(يف املقّر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية). وجيب أن يشمل 
ستو�ت وتوجيهها لتضمني اإلجراءات يف دورة التعميم التنسيق بني مجيع املكاتب وامل
 م. وجيب أن يتم التعميم من خالل ما يلي:املشاريع، وضمان اجلودة وآليات التعلّ 

كان أتضمني النواتج اإلجيابية املتعلقة ابملناخ لكل نوع من التدخالت، سواء  )1(
إمكانية ف معه (على سبيل املثال،  املناخ أو التكيّ ذلك التخفيف من آاثر تغّري 

ا، واحلد من املخاطر على تعظيم خفض االنبعااثت حيثما كان ذلك مناسبً 
اجملتمعات والنظم اإليكولوجية وقابلية أتثرها، وحتقيق أوجه آتزر بني أهداف التنمية 
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  املناخ والتنوع البيولوجي والبيئةمكتب تغّري ب) ودعم 
ا بيد" من خالل حتديد الفرص املتاحة بادرة "العمل يدً مل

لتوفري البيا�ت واألدوات املتعلقة ابملناخ كوسيلة لدعم 
البلدان والشركاء يف بناء القدرة على الصمود القائمة 

الية بشأن على األدلة مع دمج إحصاءات املنظمة احل
(قاعدة البيا�ت اإلحصائية املوضوعية يف   املناختغّري 

منظمة األغذية والزراعة). وسيستند ذلك إىل مسامهة 
 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة يف منصة مكتب تغّري 

ا بيد" البيا�ت اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة "العمل يدً 
 ت؛هبدف تسهيل تبادل املعرفة والبيا�

 املناخ يف أطر الربجمة القطرية ج) وتعميم قضا� تغّري 
للمنظمة ومسامهة املنظمة يف إطار عمل األمم املتحدة 

 للتعاون يف جمال التنمية املستدامة؛

 املناخ يف اإلطار د) وز�دة تكامل قضا� تغّري 
من خالل  2031-2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

ة الزراعينظم القرتح بشأن "جمال األولوية الرباجمي امل

 املستدامة ما يؤدي إىل فوائد مشرتكة)، لتعزيز التحليل عرب القطاعات لدوافع تغّري 
 املناخ وحلوله؛

 املناخ واإلجراءات ذات الصلة بشكل منهجي يف دورة عاجلة تغّري وضمان م )2(
الرب�مج/املشاريع، مبا يف ذلك املخاطر املتعددة والنظامية وحتليل املخاطر وإدارهتا، 

 والضما�ت البيئية واالجتماعية يف مراحل التصميم والتنفيذ والرصد واإلبالغ؛

ات األعضاء، يف أهداف وغا�ت  املناخ، ابلتنسيق مع احلكوموإدراج تغّري  )3(
ا يف أطار عمل األمم املتحدة للتعاون أطر الربجمة القطرية، وحيثما كان ذلك مناسبً 

 يف جمال التنمية املستدامة؛

املتعلقة به يف  قايضات املناخ واملخاطر واملوإدراج تقييم لإلجنازات بشأن تغّري  )4(
 مجيع ممارسات التقييم.
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 املناخ"، القادرة على الصمود يف وجه تغّري  ةالغذائيو 
 والربامج األخرى ذات الصلة؛

ه) وتعزيز إطار الرصد واإلبالغ ذات الصلة 
  املناخ؛ابالسرتاتيجية بشأن تغّري 

 املناخ يف عمليات املنظمة و) ومواصلة دمج قضا� تغّري 
ة لالستدامة البيئية من خالل تنفيذ اسرتاتيجية املنظم

 "ترمجة األقوال إىل أفعال". 2030-2020للفرتة 

 ديسمرب/ ال
ول كانون األ

وال  2021
 تزال جارية

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
البيولوجي والبيئة، وشعبة 

العلماء،  رئيسالغاابت، و 
اخلرباء  رئيسو 

االقتصاديني، والقائمون 
على صياغة املشاريع، 
وجلنة استعراض الربامج 

 واملشاريع امليدانية

ينبغي أن تتضمن مجيع مشاريع املنظمة اليت تولد منافع 
ا لقياس التقدم احملرز يف خفض انبعااثت ية أحكامً كربون

و/أو عزل الكربون ثالث مرات  غازات االحتباس احلراري
على األقل يف عمر املشروع (خط األساس، ومنتصف املدة، 

 واإلغالق).

طريقة حتديد مسامهاهتا اإلجيابية ينبغي على منظمة األغذية والزراعة حتسني : 4التوصية  قبولةم
ا. ومن أجل واإلبالغ عنها كميً التنمية املستدامة  هدافأمن  13دف هلايف حتقيق 

عه ، وتتبّ غازات االحتباس احلراريالتخطيط لتأثري برامج املنظمة وعملياهتا ومرافقها على 
 واإلبالغ عنه، ينبغي على املنظمة، كجزء من خطة عملها القيام مبا يلي:

من خالل حتديد الغا�ت  غازات االحتباس احلراريضمان رصد انبعااثت  )1(
غازات يف ذلك الربامج واملشاريع اليت هلا أتثريات حمتملة على انبعااثت  وقياسها؛ مبا

 وابلوعات الكربون؛ رارياالحتباس احل
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 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة تعزيز وسيواصل مكتب تغّري 
فق البيئة عرب الربامج امليدانية ملر  ملتصلة ابلكربوناقياس املنافع 

 العاملية والصندوق األخضر للمناخ.

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة حتديد وسيقود مكتب تغّري 
 صدر مجيع األدوات املتاحة للرتويج لز�دة تعميم أدوات 

يف املشاريع والربامج امليدانية.  غازات االحتباس احلراري
وتشمل هذه األدوات على سبيل املثال أدوات املنظمة مثل 

التقدير املسبق لصايف الكربون، ومنوذج احملاسبة البيئية  أداة
للثروة احليوانية العاملية، واألطر الوطنية/الدولية احلالية مثل 
املبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت 

ا املعرفة وتدهورها يف البلدان النامية. كما تشمل أيضً 
يرها يف قاعدة بيا�ت اإلحصائية مثل تلك اليت مت تطو 

االنبعااثت يف قاعدة البيا�ت اإلحصائية املوضوعية يف 
 املنظمة.

 اوقياسه غازات االحتباس احلراري رصدلوضمان استخدام األدوات الداخلية  )2(
 ا، وتعزيز هذه األدوات ونشرها؛حيثما كان ذلك مناسبً 

ف معه كمسامهة يف والتكيّ   املناخوعند االقتضاء، وضع املؤشرات بشأن تغّري  )3(
 ز�دة قدرة الفئات املستهدفة ذات األولوية يف املنظمة على الصمود؛

ورصد اإلجنازات على مستوى النتائج والتقدم احملرز بشأن اآلاثر املساهم فيها  )4(
ا، وخطط من خالل دعم املنظمة على املستوى القطري للمسامهات احملددة وطنيً 

 سنداي؛العمل الوطنية، وإطار 

تعيني مراجع جغرافية بشأن استخدام األراضي والغاابت ومصايد األمساك و  )5(
ع النتائج ورصدها، ا) لضمان تتبّ وتربية األحياء املائية (حيثما كان ذلك مناسبً 

 املقارنةو ا يف التقييمات، ا جغرافيً  عن استخدام البيا�ت اليت حتمل ترميزً فضًال 
 .األثر مليات تقييمعموعات البيا�ت و الثالثية جمل
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 وسيتم النظر يف إمكانية وجود مؤشر منفصل بشأن تغّري 
املناخ يف استعراضات املشاريع للجنة استعراض الربامج 

  املناخ يف اللجنة.واملشاريع، وتعيني نقطة اتصال معنية بتغّري 

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة مع تغّري  وسيتشاور مكتب
األقسام ذات الصلة وينسق معها الستكشاف استخدام 

 13ف هلداأدواته وبيا�ته لرصد وحتديد مسامهة املنظمة يف 

. وسيشمل ذلك استخدام التنمية املستدامة دافأهمن 
ف وسياسات وخطط البلدان مبا املؤشرات لقياس آاثر التكيّ 
ف الوطنية ا وخطط التكيّ ة وطنيً يف ذلك املسامهات احملدد

 املناخ والتنوع البيولوجي وغريها. وميكن أن يقود مكتب تغّري 
 ف احملددة الستعراض املشاريع والربامج.والبيئة معايري التكيّ 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري  2021 ال
البيولوجي والبيئة، 
ومكتب االسرتاتيجية 

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة بوضع يقوم مكتب تغّري 
حول كيفية استخدام  مذكرة توجيهيةاللمسات األخرية على 
 املناخ اليت مت ري املناخ وتغّري ف مع تغوتعيني مؤشرات التكيّ 

إدخاهلا يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية على أساس 
نظام تصنيف منظمات التعاون والتنمية يف امليدان 

فظة مشاريعها  املناخ يف حاينبغي على املنظمة حتسني عملية تصنيف تغّري : 5التوصية  مقبولة
 املناخ وتقدمي وجعلها إلزامية، لتعزيز الرصد واإلبالغ عن عملها وإجنازاهتا املتعلقة بتغّري 

ملناخ. وينبغي أن تتوىل مراقبة اجلودة على التمويل املرتبط ابتقارير أكثر دقة عن 
ة  املناخ ملنظمالتصنيفات احلالية واملستقبلية لضمان االمتثال إلرشادات مؤشر تغّري 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وإدخال مؤشرات ألهداف التنمية املستدامة 
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والتخطيط وإدارة املوارد، 
 وشعبة دعم املشاريع

االقتصادي. وستساعد هذه املؤشرات، ابإلضافة إىل 
سب حبمؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة 

شاريع املنظمة وحتديد االقتضاء، يف وضع عالمات على م
 املناخ ودعم رصد حافظة املنظمة بشأن أهدافها املتعلقة بتغّري 

  املناخ واإلبالغ عنها.تغّري 

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة بتنسيق تغّري وسيقوم مكتب 
 اخلطوات التالية مبا يف ذلك:

أ) إاتحة املذكرة التوجيهية للمستخدمني يف نظام 
 الربامج امليدانية؛ معلومات إدارة

ب) وتوفري التدريبات بشأن املؤشرات للمستخدمني 
  املناخ؛بتغّري  ةاالتصال املعني هاتجو 

ج) وإنشاء آلية لضمان اجلودة لفحص ورصد املشاريع 
  املناخ.املخصصة مبؤشر لتغّري 

أهداف التنمية املستدامة. كما ينبغي أن تتأكد املنظمة  مقاصدلتحسني اإلبالغ عن 
ومبا أن رصد  التدريب يف دورة املشاريع.من توفري التدريب والتوجيه املالئمني كجزء من 

ا ملتصلة ابملناخ، مبا يف ذلك التمويل املرتبط ابملناخ، يرتبط ارتباطً إجنازات اإلجراءات ا
ا لذلك.  املناخ، ينبغي مراجعة تقارير امليزانية املتعلقة ابملناخ وفقً ا بعالمات تغّري مباشرً 

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة احلوكمة هلذه العملية الشاملة وجيب أن يوفر مكتب تغّري 
 وتنسيقها.
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 املناخ والتنوع مكتب تغّري  جارية ال
البيولوجي والبيئة، وشعبة 
النظم الغذائية وسالمة 
األغذية، وشعبة اقتصاد 

 النظم الزراعية والغذائية

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة تطوير سيواصل مكتب تغّري 
 التوجيهات وتوفري األدوات واملنهجيات لتعميم قضا� تغّري 

والتنوع البيولوجي والقضا� املتعلقة ابلبيئة يف  املناخ والطاقة
نظم لال السياسات واالسرتاتيجيات والربامج اليت تعاجل حتوّ 

 املناخ تتجاوز أن حلول تغّري  اعتبار لىع، لزراعية والغذائيةا
اإلنتاج وسالسل القيمة الفردية وجيب أن تشمل النظر يف 
القضا� املتعلقة مباشرة ابالستهالك (مثل اختيار النظام 
الغذائي، واملهدر من األغذية، وتطوير السوق) والرتابط يف 

هج النظم الغذائية. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي اعتماد تلك النُ 
ملستدامة وذات الطبيعية اإلجيابية اليت واحللول املتكاملة وا

تنظر يف مجيع القضا� البيئية واالجتماعية واالقتصادية املتعلقة 
 املناخ ابلتطورات يف النظم الغذائية، مبا يتجاوز قضا� تغّري 

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة وسيدعم مكتب تغّري  فقط.
رق اإلقليمية مع شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية الف

، ولتكملة دعم ج متكاملة وأكثر مشوًال ة لتحيق �ُ يوالقطر 

وشامل  ينبغي على املنظمة اعتماد �ج نظم غذائية متماسك ومستدام: 6التوصية  قبولةم
 املناخ، وتعزيزه على املستو�ت العاملية ف مع تغّري ومنخفض االنبعااثت وقابل للتكيّ 

واإلقليمية والوطنية، للمسامهة بفعالية يف اإلجراءات املتصلة ابملناخ بطريقة متكاملة 
النامجة عن املناخ واضحة يف  قايضاتوشاملة. وجيب أن تكون املخاطر والفوائد وامل

ظم الغذائية، مبا يف ذلك تصميم التدخالت اليت هتدف إىل حتويل النظم تقييمات الن
 املناخ من خالل حلول ا. ولضمان معاجلة تغّري الغذائية إىل أمناط أكثر استدامة وإنصافً 

ا، جيب أن تكون الروابط واضحة ومتصلة يف مجيع نقاط تشغيلية مصممة خصيصً 
سالسل اإلنتاج والقيمة إىل االستهالك  دخول النظام الغذائي، من األرض واملياه عرب

واملهدر، مبا يف ذلك اجلوانب املرتبطة مباشرة مثل كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة 
 املناخ على املتجددة. وجيب أن تكون التدخالت متآزرة مع عمل املنظمة بشأن تغّري 

حدة اإلطارية املستو�ت العاملية والوطنية، مثل سياسات وعمليات اتفاقية األمم املت
، املشرتك بشأن الزراعة كورونيفيا  عمل ذلك يف مبا املناخ واتفاق ابريس، بشأن تغّري 

ا وأهداف التنمية املستدامة، وخطط العمل ودعم املنظمة للمسامهات احملددة وطنيً 
اإلقليمية والوطنية للحّد من خماطر الكوارث أو إلدارهتا التابعة إلطار سنداي واليت 

 .2020ثها حبلول عام سيتم حتدي
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شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية يف دمج النظم الغذائية 
 يف املشاريع والربامج واألحداث املتصلة ابملناخ.

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة مع فريق وسيعمل مكتب تغّري 
واالنتعاش منها التابع للمنظمة  19-االستجابة جلائحة كوفيد

واألقسام ذات الصلة بشأن تعبئة املوارد وتنفيذ برامج 
، مبا ذلك 19-ومشاريع التعايف األخضر من جائحة كوفيد

نظم لارب�مج األولوية اجلديد للمنظمة بشأن "رتباطها با
  املناخ".القادرة على الصمود يف وجه تغّري  لزراعية والغذائيةا

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، ب تغّري وسيساهم مكت
ابلعمل الوثيق مع شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية، يف 

، لز�دة بروز املنظمة 2021لنظم الغذائية لعام ة لالقمة القادم
على الصعيد العاملي والتزامها بتحويل نظمنا الغذائية يف ظل 

ناخ والتنوع  املب تغّري  املناخ. ويشمل ذلك دور مكتتغّري 
مبسار معنية اتصال اتبعة للمنظمة  جهةالبيولوجي والبيئة ك

بشأن "تعزيز إنتاج األغذية اإلجيايب ابلنسبة للطبيعة  3العمل 
 على نطاق واسع" يف إطار قمة النظم الغذائية.

الذي تشجع عليه  19-جائحة كوفيد يساعد بر�مج التعايف األخضر منوجيب أن 
ل منظومة األمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة على تعزيز العمل من أجل انتقال وحتوّ 

مم م قمة األالنظم الزراعية والغذائية املتأثرة ابلتأثري االجتماعي واالقتصادي لألزمة. وتقدّ 
فرصة ذهبية ملنظمة األغذية والزراعة  2021املتحدة للنظم الغذائية اليت ستعقد يف عام 

هلا إىل أمناط إنتاج واستهالك لتضع نفسها يف موقع القيادة العاملية يف دعم البلدان يف حتوّ 
 .أغذية أكثر استدامة يف ظل مناخ متغّري 
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-2021 ال
2022 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
وشعبة لوجي والبيئة، البيو 

ل الريفي الشامل التحوّ 
واملساواة بني اجلنسني، 
وشعبة اقتصاد النظم 
الزراعية والغذائية، وجلنيت 
شؤون الشباب وشؤون 

 املرأة

ا  املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة مؤخرً أنشأ مكتب تغّري 
معنية بشؤون الشباب ستطرح خطة عمل إلشراك جمموعة 

 املناخ، مبا ل يف عمل املنظمة بشأن تغّري الشباب بشكل أفض
 يف ذلك من خالل ما يلي:

 ؛ املناخ تركز على الشبابإنشاء برامج معنية بتغّري  )1(

 املناخ وترشيح ممثلني عن الشباب من مكتب تغّري  )2(
والتنوع البيولوجي والبيئة لتمثيل املكتب يف اللجان 

 واالجتماعات اخلارجية؛

اب يف كل مشروع أو بر�مج وحتديد موظف ش )3(
 لدعم إدارة املشاريع/الربامج؛

وتنظيم دورات تدريبية لقادة الفرق حول كيفية  )4(
 حتسني القيادة من قبل الشباب، وتعزيز مشاركتهم.

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة بنشاط يف ويعمل مكتب تغّري 
غذية جمال املساواة بني اجلنسني ابلتعاون مع فرق منظمة األ

أي أحد خلف  ركتينبغي على منظمة األغذية والزراعة تعميم مبدأ "عدم : 7التوصية  مقبولة
شاركة اهلادفة  املناخ، لضمان امليف مجيع أعماهلا املتصلة بتغّري  2030" خلطة عام الركب

من أجل إجراءات متصلة ابملناخ أفضل وأكثر جلميع الفئات السكانية يف السعي 
من يعانون ، و والشباب النساء إبدماج. وينبغي حتديد اخلطوط التوجيهية املتعلقة مشوًال 

، مثل الشعوب واملعّرضة للتمييز واملهمشة الضعيفة الفئات، وغريهم من الفقر املدقع
، بوضوح يف املبادرات املتعلقة ابملناخ. وجيب أن ةوي اإلعاقاألصلية واألشخاص ذ

توجه هذه اخلطوط التوجيهية التمكني واإلجراءات التحويلية يف النظم الزراعية والغذائية 
 ا.األوسع نطاقً 

بناًء على تقييمات الفجوة بني اجلنسني، جيب على املنظمة دمج املساواة بني  )1(
ملناخ، مع االعرتاف ابملواهب والقدرات واألدوار اجلنسني يف عملها املتصل اب

ونقاط الضعف اخلاصة ابلنساء والرجال، ملواجهة التحد�ت املرتبطة بوصول املرأة 
حمددة صنع القرارات، واستهداف نتائج حتويلية و  والفوائدإىل املوارد والتحكم هبا، 
سبيل   املناخ، مبا يف ذلك علىيف مجيع الربامج بشأن تغّري للمساواة بني اجلنسني 

املثال ال احلصر إدماج املرأة ومشاركتها. وجيب على املنظمة أن تراقب التنفيذ يف 
امليدان للمشاريع ذات املؤشرات املتعلقة ابملناخ واملساواة بني اجلنسني لضمان 

 حتقيق النتائج املتوقعة على مجيع املستو�ت.
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، وسيواصل إبراز صوته يف املنظمة وخارجها، ختصةملاوالزراعة 
" مبا يتماشى أحد خلف الركب أيرك توتعميم مبدأ "عدم 

مع املواضيع الشاملة للشباب واملساواة بني اجلنسني 
 هدافأمن  10دف هلاواإلدماج، اليت تشكل إىل جانب 

ركائز أساسية لإلطار االسرتاتيجي اجلديد  التنمية املستدامة
، مبا يف ذلك وضع خطوط 2031-2022فرتة للمنظمة لل

 توجيهية خمصصة.

وستتعاون شعبة احلماية االجتماعية بشكل وثيق مع مكتب 
 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة ملعاجلة مسألة املساواة بني تغّري 
 املناخ، مبا يف ني والشمولية يف التدخالت املتعلقة بتغّري ساجلن

الوطنية لصانعي السياسات  ذلك من خالل تعزيز القدرات
ف ا وخطط التكيّ والباحثني يف جمال املسامهات احملددة وطنيً 

الوطنية؛ ودعم البلدان يف صياغة وتنفيذ مشاريع وبرامج 
شاملة وحتويلية بشأن املساواة بني اجلنسني، مع إيالء اعتبار 
خاص للفئات الضعيفة من السكان والنساء والشباب 

؛ وسد فجوة من يعانون الفقر املدقعو والسكان األصليني 
 املناخ يف قطاع املعرفة املتعلقة ابلتأثريات غري املتجانسة لتغّري 

طابع املؤسسي وحتتاج املنظمة إىل وضع خطوط توجيهية مؤسسية إلضفاء ال )2(
 املناخ. وجيب حتديد على إدماج الشباب ومشاركتهم يف مجيع الربامج املتعلقة بتغّري 

التحد�ت واالحتياجات والفرص احملددة للشباب ومعاجلتها جلعل التدخالت 
  وفعالية.املتعلقة ابإلجراءات املتصلة ابملناخ أكثر مشوًال 

ازحني والفقراء املدقعني وغريهم من وجيب أن يكون إدراج ودعم املهاجرين والن )3(
 ا يف التدخالت املتعلقة بتغّري منهجيً  للتمييز واملعّرضةالضعيفة واملهمشة  الفئات

ف مع خماطر املناخ احملددة. وجيب أن يستند املناخ، وال سيما تلك املتعلقة ابلتكيّ 
 .احملددة والفرصالقدرات ونقاط الضعف واملخاطر  فهمىل إاإلدماج 
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الزراعة؛ وحتليل ونشر املمارسات والتكنولوجيات املبتكرة 
الزراعة الذكية والشاملة واملراعية للمنظور اجلنساين من أجل 

 ا.مناخيً 

جتماعية وابإلضافة إىل ذلك، ستقوم فرق شعبة احلماية اال
خطوط  وضعب املناخ وجمموعة العمل الفنية املعنية بتغّري 

توجيهية مشرتكة لضمان أن تشمل برامج املنظمة املتعلقة 
  املناخ الشباب.بتغّري 

 ا إىل إطار املنظمة اخلاص ابهلجرة والزراعة وتغّري واستنادً 
املناخ، سيتم تعميم الدعم احملدد املستهدف للمعرضني 

هذه اخلطوط التوجيهية، مع الرتكيز على معاجلة  للهجرة يف
ف لبناء أوجه الضعف لديهم وتعزيز اسرتاتيجيات التكيّ 

 القدرة على الصمود.

-2021 ال
2022 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
البيولوجي والبيئة، وشعبة 

وجمموعة اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية  نصةممع إنشاء 
العمل التيسريية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

لتنوع البيولوجي  املناخ وا املناخ، سيواصل مكتب تغّري تغّري 

ينبغي أن تربط منظمة األغذية والزراعة بشكل منهجي بني الشعوب  :8التوصية  قبولةم
األصلية والرعاة وعملها يف جمال اإلجراءات املتصلة ابملناخ، مع ضمان تعميم ذلك يف 

ر احللول املبتكرة اليت الوحدات الفنية الرئيسية وعلى املستوى امليداين. وينبغي أن تقدّ 
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الشراكات والتعاون مع 
 األمم املتحدة

والبيئة وشعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة املسامهة 
شكل متزايد من خالل العروض وورش العمل خالل ب

الدورات لتبادل خربة املنظمة بشأن نظم األغذية األصلية من 
 أجل تنفيذ جدول األعمال بشأن التخفيف من وطأة تغّري 

 ية.ف معه والشعوب األصلاملناخ والتكيّ 

شعبة و  املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة وسيستفيد مكتب تغّري 
الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة من جمموعات العمل 
املوجودة ابلفعل (جمموعة أصدقاء الشعوب األصلية وحساب 

كمجموعتني خارجيتني اتبعتني   األمانة املتعدد األطراف
مل املشرتكة بني ملنظمة األغذية والزراعة، وجمموعة الع

اإلدارات املعنية ابلشعوب األصلية كمجموعة داخلية يف 
املنظمة) لز�دة الوعي ابلصالت بني الشعوب األصلية ونقاط 

 املناخ ومعارفهم التقليدية ضعفهم يف وجه أتثريات تغّري 
 لالرتقاء ابإلجراءات املتصلة ابملناخ والقدرة على الصمود.

ين حبيازة األراضي، سيتم إنتاج ونشر وابلتعاون مع الفريق املع
ومقاالت وندوات عرب اإلنرتنت)  طبوعاتممنتجات معرفة (

ميكن أن تساهم فيها املعارف التقليدية واإلدارة اإلقليمية والنظم الغذائية اليت تتبناها 
ألصلية، يف اإلجراءات املتصلة ابملناخ يف مجيع البلدان ذات الصلة. ولتحقيق الشعوب ا

أقصى قدر من الفعالية، ينبغي على املنظمة أن تبين قاعدة معرفية أفضل عن احلقوق 
بشأن احليازة الفردية واجلماعية وحقوق الوصول. ويعزز عمل املنظمة مع الشعوب 

ي، مثل املركز العاملي بشأن النظم الغذائية األصلية من عملها على املستوى العامل
الشعوب  نصةمتعزز روابطها مع  للشعوب األصلية الذي أقرته جلنة الزراعة، وينبغي أن

 املناخ. ولتحقيق هذه الغاية، األصلية التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري 
 يتعني على املنظمة تعزيز وحدة الشعوب األصلية.
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لز�دة الوعي ابالعرتاف بنظم احليازة املتنوعة لدى جمتمعات 
 الشعوب األصلية على املستوى الوطين.

-2021 ال
2022 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
 رئيسالبيولوجي والبيئة، و 
 اخلرباء االقتصاديني

يف برامج عالية من املتفق عليه أنه على املنظمة أن تستثمر 
 من املبادرات اجملزأة واملشاريع الصغرية. وجيب املستوى بدًال 

اعتماد �ج تعميم أوسع مثل املشاريع املناخية القائمة حبد 
اهتا (مبا يف ذلك من خالل مرفق البيئة العاملية أو الصندوق ذ

ا من برامج حتويلية األخضر للمناخ) وجيب أن تكون جزءً 
للنظم الغذائية األوسع وأن جتمع بني املنظورات القطاعية 

 .وغريهاوالتنوع البيولوجي وتدهور البيئة، 

ملنظمة اجمي هو األولوية األوىل السرتاتيجية اوهذا النهج الرب 
ومرفق البيئة العاملية الذي يوشك على احلصول على املوافقة 
النهائية من قبل اإلدارة العليا. وسيتم تطوير جماالت العمل 

ا يضً أالرباجمية لعمل املنظمة ومرفق البيئة العاملية يف املستقبل، 
مبا يتماشى مع ما يتم الرتويج له يف إطار العمل االسرتاتيجي 

 .2031-2022 للمنظمة للفرتة

واالستثمار ينبغي على منظمة األغذية والزراعة وضع اسرتاتيجية والتخطيط : 9وصية الت مقبولة
متجدد واسرتاتيجي وطويل األجل وشامل يركز على اإلجراءات املتصلة  براجمييف �ج 

ابملناخ، لالبتعاد عن املشاريع اجملزأة القصرية األجل من قبل األقسام الفردية وذات 
عي احملدود، مع إمكانية حتقيق أتثريات على سبل العيش النطاق اجلغرايف واملوضو 

واملناظر الطبيعية ونظم األغذية واجملتمعات شاملة ومنخفضة االنبعااثت ومستدامة 
من  13هلدف ا املناخ، مبا يتماشى مع وواسعة النطاق وقادرة على الصمود يف وجه تغّري 

 :التنمية املستدامة أهداف

تمد على املشاريع الفردية (بشأن اإلجراءات منوذج أعمال املنظمة يع كونلا نظرً  )1(
املتصلة ابملناخ، واملمولة يف الغالب من قبل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر 

اجمي يوائم أولو�ت العمل بشأن سيلزم دجمها وتنسيقها من خالل إطار بر للمناخ)، 
ملكيتها لألنشطة املناخ مع مشاريع املنظمة األخرى. وحتتاج املنظمة إىل أتكيد 

عترب عوامل مهمة يف التغيري التحويل (على سبيل املثال، تطوير السياسات اليت تُ 
واملنتجات املعيارية الرئيسية وكسب التأييد الدويل)، وحتتاج هذه األنشطة على أن 
تتطور إىل تدخالت أكثر استدامة، ورمبا أن يتم متويلها من الرب�مج العادي وأن 
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 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة كما سينشئ مكتب تغّري 
ويعزز برامج رئيسية مواضيعية على املستوى القطري أو 

 املناخ تركز اهتمام املنظمة والشركاء متعددة البلدان بشأن تغّري 
املاحنني. وسيساعد ذلك يف حتديد أولو�ت املنظمة والتعبري 

ون بني الوزارات، وخاصة وزارات عنها بوضوح ويعزز التعا
 البيئة والزراعة والطاقة.

 املناخ والتنوع وتسلط األولو�ت االسرتاتيجية ملكتب تغّري 
البيولوجي والبيئة ومرفق البيئة العاملية، اليت تتماشى مع اإلطار 

ل من االسرتاتيجي للمنظمة، الضوء على احلاجة إىل التحوّ 
. وقد أصدر الصندوق براجمي �ج يركز على املشاريع إىل �ج

ة، براجميبشأن تطوير مناهج ا توجيهات األخضر للمناخ مؤخرً 
 املناخ وتعمل وحدة الصندوق األخضر للمناخ يف مكتب تغّري 

والتنوع البيولوجي والبيئة على تطوير ثالثة برامج استجابة 
لذلك (مصايد األمساك، وإعادة الكربون إىل الرتبة، واجلدار 

هج الرباجمية العظيم). وال تزال املفاهيم اإلضافية للنُ األخضر 
للصندوق األخضر للمناخ يف مراحل مبكرة من وضع 
املفاهيم، مبا يف ذلك ابلشراكة مع الكيا�ت املعتمدة األخرى 

 من متويلها يف الغالب من خارج امليزانية وتنفيذها ون الدائمون، بدًال ينفذها املوظف
 من قبل اخلرباء االستشاريني.

وابملثل، على املستوى القطري، ينبغي أن تدير املنظمة مشاريع اإلجراءات  )2(
املتصلة ابملناخ من خالل �ج حافظة الربامج القطرية، وتوفري التمويل من مشاريع 

واملواءمة مع اسرتاتيجيات تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  أتثري أكربخمتلفة لتأمني 
ا، وخطط العمل الوطنية، املسامهات احملددة وطنيً للبلدان، وإطار الشراكة القطرية، و 

ا، جيب وأولو�ت إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث. وحيثما كان ذلك مناسبً 
وإطار عمل األمم املتحدة للتعاون أن يصب ذلك يف عملية إصالح األمم املتحدة 

 يف جمال التنمية املستدامة.

وينبغي أن تقلل املنظمة من استخدامها للمشاريع التجريبية على املستوى  )3(
احمللي وأن تضع اسرتاتيجية هلا وأن تستفيد من منتجاهتا املعيارية واملعرفية 

ث تغيري حتويلي يف إلحدا واملمارسات اجليدة واخلربة املؤسسية على نطاق كافٍ 
 ا.البلدان واملناطق األكثر ضعفً 
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(وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما، وبر�مج 
 األمم املتحدة اإلمنائي، وغريها).

-2021 ال
2022 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
البيولوجي والبيئة، وشعبة 
الشراكات والتعاون مع 
األمم املتحدة، وشعبة 
دعم املشاريع، وشعبة 
تعبئة املوارد والشراكات 

 مع القطاع اخلاص

املؤسسية إلقامة  ابالتفاق على أنه جيب تبسيط اإلجراءات
ا مع اسرتاتيجية شراكات مع القطاع اخلاص، مبا يتماشى متامً 

، ومع 2025-2021املنظمة إلشراك القطاع اخلاص للفرتة 
اجلاري إلطار العناية الواجبة يف املنظمة، سيتخذ االستعراض 
 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة اإلجراءات التالية مكتب تغّري 

تعددي القطاعات املت مع أصحاب املصلحة لتعزيز الشراكا
 والقطاع اخلاص على وجه اخلصوص:

 املناخ والتنوع أ) إنشاء دور ضمن مكتب تغّري 
 عن التنسيق مع شعبة البيولوجي والبيئة ليكون مسؤوًال 

الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة بشأن تطوير 
الشراكات وإدارة العالقات، لتعزيز الشراكات مع 

نظمات واملؤسسات األخرى والقطاع اخلاص الذي امل
 املناخ والقطاعات الزراعية، يعمل يف جمال تغّري 

ال تستطيع منظمة األغذية والزراعة وحدها إدارة مجيع التحد�ت : 10لتوصية ا مقبولة
واجلوانب املتكاملة واملعقدة يف جماالت اإلجراءات املتصلة ابملناخ، مثل النظم الغذائية 
أو اإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية والبحرية. ولذلك، جيب أن تزيد من جهودها 

تعددي القطاعات، بناًء على نقاط املتعميق الشراكات مع أصحاب املصلحة لتطوير و 
 من التنافس على املواضيع أو األمهية املؤسسية القوة النسبية لألطراف املختلفة، بدًال 

 أو التمويل.

النهج الروتيين يف اإلجراءات املتصلة ابملناخ، ينبغي على املنظمة تعزيز وتنويع  ولتجاوز
سعي إىل إقامة شراكات اسرتاتيجية ومبتكرة مع القطاع اخلاص (من شراكاهتا وال

األعمال التجارية الزراعية احمللية إىل الشركات الدولية)، ومنظمات املنتجني 
واملستهلكني، واملؤسسات املالية العامة واخلاصة، ومنظمات اجملتمع املدين، واألوساط 

الشراكات إىل حتويل النظم الغذائية وجيب أن هتدف هذه  األكادميية، ومراكز الفكر.
وإطالق العنان لتمويل املمارسات املراعية للمناخ يف إدارة األغذية واملوارد الطبيعية، مبا 
يف ذلك كفاءة الطاقة املتجددة واستبدال الوقود األحفوري ابلطاقة املتجددة. 

به يف تقييم ا، على النحو املوصى فً وسيتطلب ذلك إجراءات داخلية أخف وأكثر تكيّـ 
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واالستفادة من شراكات عالية الوضوح على مستوى 
 السياسات الدولية؛

ب) وإجراء تقييم للشراكات االسرتاتيجية والتحويلية 
 ذات األولوية؛

ت ج) ووضع اسرتاتيجية واضحة لتعزيز الشراكا
 والتعاون (مبا يف ذلك مع احلكومات) وتنفيذها؛

د) ودعم التحالفات القائمة بني أصحاب املصلحة 
 ا اليت يستضيفها مكتب تغّري ا وماليً املتعددين اسرتاتيجيً 

املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة واليت تشمل القطاع 
اخلاص ضمن أعضائها مثل التحالف الدويل بشأن 

 ا.اخيً الزراعة الذكية من

التنمية املستدامة  من أهداف 2هلدف امسامهة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق 
 .)2019(وتقييم اسرتاتيجية املنظمة للشراكات مع القطاع اخلاص  )2020(

�اية عام  ال
2021 

مكتب تغري املناخ والتنوع 
 البيولوجي والبيئة

ا قييمً  املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة تسيجري مكتب تغّري 
 املناخ على مستوى املنظمة. الحتياجات القدرات بشأن تغّري 

وعلى وجه اخلصوص، جيب تقييم اجملاالت التالية من أجل 

ينبغي على املنظمة إجراء تقييم متكامل الحتياجات القدرات لتحديد : 11وصية الت مقبولة
الثغرات احملتملة يف القدرات واالحتياجات والفرص، وابلتايل تعديل التوظيف والتمويل 
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 املناخ والتنوع حتسني أداء عمل املنظمة ومكتب تغّري 
 البيولوجي والبيئة:

أ) إجراء عملية مسح ملطابقة املتطلبات التشغيلية مع 
املناخ، مبا يف ذلك من حيث  اخلربة الفنية بشأن تغّري 

املوارد البشرية وعلى مستوى املكاتب امليدانية، من 
 أجل حتديد املوارد واملهارات الالزمة إلجناز العمل؛

ب) وإجراء عملية مسح حمددة للسياسات واخلربات 
 املناخ على مستوى التشغيلية والتقنية بشأن تغّري 

 املكاتب القطرية واإلقليمية.

واالتصال والتعاون بني املكاتب يف كل من املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، لضمان 
 راءات املنظمة املتصلة ابملناخ.إلج ءالتنفيذ الفعال والكف

وجيب أن تكون تنمية القدرات وجهود تعزيز املوارد البشرية متفاوتة بني مجيع املستو�ت 
التنظيمية. وجيب أن تتبع سياسات وقرارات التمويل واملوارد البشرية يف املنظمة تقييم 

وبناًء  . املناخاحتياجات القدرات إلجناز اسرتاتيجية وخطة عمل املنظمة بشأن تغّري 
ا،  املناخ وجمموعة تنسيق املسامهات احملددة وطنيً على خربة الشبكة الفنية املعنية بتغّري 

وكذلك عمليات التنسيق السابقة ملؤمتر األطراف، ينبغي على املنظمة إنشاء شبكات 
اتصال رمسية بشأن اإلجراءات املتصلة ابملناخ والروابط مع براجمها الرئيسية (راجع 

وجيب أن  ) بني املوظفني املعنيني يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية.9لتوصية ا
يكون هناك نظام إدارة معرفة أكثر قوة لالستفادة من معرفة املنظمة وتعزيز استخدامها، 

م املتبادل وأحداث بناء القدرات اليت لتشجيع التبادل املستمر للمعلومات وتعزيز التعلّ 
ة يف املنظمة. وينبغي على املنظمة أن تعزز التعاون بني املقر الرئيسي حتركها السردي

واملكاتب امليدانية بشأن اإلجراءات املتصلة ابملناخ، وحتفزه وتكافئه، وأن تعمل بنشاط 
 على تثبيط احلواجز أمام التعاون، مثل التنافس على التمويل.

�اية عام  ال
2021 

 املناخ والتنوع مكتب تغّري 
يولوجي والبيئية، الب

 املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة تطوير سينسق مكتب تغّري 
اسرتاتيجية االتصال وخطة العمل، ابلتشاور مع مكتب 

ا للنهج املتكاملة ا عامليً لزراعة سفريً ينبغي أن تصبح منظمة األغذية وا: 12التوصية  مقبولة
هليئة علم املناخ وتطبيقات األرصاد اجلوية يف قطاعي الزراعة واألغذية (مبا يف ذلك 
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ومكتب االتصاالت يف 
 املنظمة، وشعبة اإلحصاء

االتصاالت يف املنظمة، مبا يف ذلك يف ما يتعلق آبليات التعلم 
وخطة وسائل  رباجميال واإلطار املنطقي والشفافية والنهج

 التواصل االجتماعي.

اتصال ملديري  هاتجاتصال وكذلك  هاتجوسيتم تعيني 
 وسائل التواصل االجتماعي يف كل مسار عمل ملكتب تغّري 
املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، لتعزيز رسائل املنظمة بشأن 

  املناخ.تغّري 

املتعلقة وستستخدم املنظمة منتجات البيا�ت اإلحصائية 
(قاعدة  املناخ وعمليات إعداد التقارير املرتبطة هبا بتغّري 

البيا�ت اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة) 
وتنشرها على نطاق واسع كوسيلة لتعزيز التعاون داخل 

 االتصال القطرية. جهاتاملنظمة ومع 

النظم الغذائية الشاملة واملستدامة مع تركيز واضح على املناخ) واإلدارة املتكاملة للمناظر 
 املناخ، جيب جية اخلاصة بتغّري الطبيعية والبحرية. ولدعم سرديتها األساسية واالسرتاتي

أن تكون هناك اسرتاتيجية اتصاالت هادفة لكل من اجلمهور املتخصص والعام. وينبغي 
 أن حتقق اسرتاتيجية االتصال ما يلي:

ز�دة الوعي ومعرفة الناس بشأن عملية إنتاج واستهالك أغذية شاملة  )1(
 املناخ ومستدامة؛ ومتكني ومنخفضة االنبعااثت وقادرة على الصمود يف وجه تغّري 

املنتجني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الغذائية واملستهلكني، 
 لتحويل سلوكهم حنو ممارسات مراعية للمناخ ومستدامة يف النظم الغذائية؛

 املناخ على وز�دة تعزيز دور املنظمة الرائد يف تسليط الضوء على آاثر تغّري  )2(
رجة املتعلقة ابألغذية والزراعة، مثل األمن الغذائي وسالمة األغذية القضا� احل

 والتغذية، ومعاجلتها؛

واالستفادة من البيا�ت املوثوقة حول حالة املوارد الطبيعية املتجددة والتواصل  )3(
على نطاق واسع بشأن قضا� مثل اإلنتاجية وفقدان التنوع البيولوجي وإزالة 

ة واإلدارة غري املستدامة للموارد املائية احلية بوالرتبة واملياه العذ هاالغاابت وتدهور 
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 املناخ (مبا يف ذلك النظم الغذائية وإنتاج األغذية وتفاعل حمركاهتا مع تغّري 
 واستهالكها)؛

املنظمة يف املنصات احلالية مثل  تؤديهواالستفادة من الدور القيادي الذي  )4(
، والتحالف الدويل بشأن الزراعة الغذائية املستدامة للنظم "واحد كوكب" شبكة

ا، وبر�مج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعااثت النامجة الذكية مناخيً 
عن إزالة الغاابت وتدهورها يف البلدان النامية، وشراكة مراكش للعمل املناخي 

ناخية لنظم غذائية شاملة العاملي، لتوجيه االنتباه إىل عمل املنظمة بشأن احللول امل
 ومنخفضة االنبعااثت وقادرة على الصمود ومستدامة.

وتشجيع ومتكني استخدام أدوات الرصد املتعلقة ابملناخ من قبل الوكاالت  )5(
 واالتفاقيات األخرى؛

 املناخ، مع رسائل وضمان حضور مرئي يف األحداث الرئيسية املتعلقة بتغّري  )6(
ل النظام الزراعي املنظمة بشأن املناخ، حيث يشكل حتوّ قوية تستند إىل سردية 

والغذائي أبكمله جزًءا من مجيع احللول احلامسة للمناخ والتنوع البيولوجي والصحة 
 واألزمات الغذائية؛
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واالخنراط بفعالية أكرب يف الشبكات املشرتكة بني الوكاالت خارج القطاعات  )7(
لغذائية الواسعة النطاق ومتويل املناخ والصحة الزراعية، مثل تلك املتعلقة ابلنظم ا

 والتغذية؛

الرسائل املتعلقة ابلتواتر املتزايد للمخاطر املناخية املتعددة، وشدهتا وربط  )8(
واحلاجة إىل استجابة منسقة  والسالم اإلنسانيةو بني التنمية  ابلعالقةوترابطها، 

 واستباقية للكوارث املتعلقة ابملناخ.

 


