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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 ألفريقيا اإلقليمي
 نية والثالثونالدورة الثا

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

 اخلاّصة بتغُّير املناخاجلديدة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  وضعمعلومات حمدثة عن 

 وجزامل
وأمام تزايد  ا من أي وقت مضى.أكثر وضوح  والغذائية ظم الزراعية ن  ال مل تكن احلاجة إىل معاجلة آاثر تغري املناخ يف

ر تقرير التقييم واجلفاف، حيذ   وموجات احلر   هطول األمطار الغزيرالظواهر املناخية القصوى حول العامل، مبا يف ذلك 
من  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري  املناخالصادر عن  "األساس العلمي الفيزايئي :2021"تغري  املناخ  بعنوانالسادس 

 وابت يتعي  والبشرية للخطر. األرض اجتاهات واضحة وغري مسبوقة وال ميكن عكسها اليت تعرض بشكل متزايد كوكب 
( 2درجتي ) احلرارة يف حدوددرجة ارتفاع أردان أن حنافظ على ما اآلن اختاذ إجراءات عاجلة من جانب مجيع الدول إذا 

صمود إزاء ظمنا قادرة على العل ن  ويف الوقت نفسه، جيب أن جن مئوية. اتدرج 1.5، يف حدود أمكن ذاأو، إ تيمئوي
عد العاملية واإلقليمية والوطنية العمل على الص  ويعترب  .ابلفعل يف السنوات القادمةميكن جتنبها  التغريات املناخية اليت ال

وسالسل القيمة  مصايد األمساكو  احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت، مبا يف ذلك يف والغذائية ظم الزراعيةن  اليف  واحمللية
ويف الوقت ا بتغري  املناخ ا شديد  تتأثر أتثر   ذية الزراعيةظم األغن  ألن  اإلجراءات املناخية ذات الصلة عنصرا أساسيا يف

الفريق احلكومي الدويل املعين ) انبعااثت غازات الدفيئة جممليف املائة من  37-21، ميكن أن تكون مسؤولة عن نفسه
 (. بتغري  املناخ

ظم الن  دعم البلدان يف حتويل أن تو  جدول أعمال املناخ العامليوينبغي أن تعزز منظمة األغذية والزراعة مسامهتها يف 
  .اجلوعلتحقيق أهداف التنمية املستدامة مبا يف ذلك القضاء على والغذائية  الزراعية

( واملسامهة العامة للمنظمة 2017) ة بتغرير املناخاخلاص  القائمة و اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة وكان تنفيذ 
مدت توصياته خالل الدورة موضوع تقييم اعت   (من أهداف التنمية املستدامة 13اإلجراءات املتصلة ابملناخ )اهلدف  يف

بدأ وضع اسرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة من التقييم،  2ا للتوصية السادسة والستي بعد املائة للمجلس. ووفق  

http://www.fao.org/
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 املؤمتر اإلقليمياإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب 
لالسرتاتيجية اجلديدة، وال سيما بشأن الرؤية واملبادئ  التفصيلية اخلطوط العريضةبشأن  اتإىل تقدمي التوجيه املؤمتر اإلقليميإن  

 العمل املقرتحة، حسب االقتضاء. ركائزونظرية التغيري و 

 
 :مضمون هذه الوثيقة إىل بشأنميكن توجيه أي استفسارات 

 أمانة املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا
 Secretariat@fao.org-ARC الربيد اإللكرتوين:

  

ا األعضاء جمدد   خالهلا ، أكد2021سبتمرب/أيلول  8يف  رمسية مع األعضاءمشاورة غري ع قدت و  تغري املناخب خاصة
  سرتاتيجية.االعملية وضع التزامهم بجددوا احلاجة إىل العمل و 

غذية والزراعة اخلاصة بتغري  املناخ اسرتاتيجية منظمة األ وسيكون وضع اسرتاتيجية جديدة عملية تدرجيية ابالستناد إىل
إجراءات  منظمة األغذية والزراعةختاذ االسرتاتيجية نظرية للتغيري من أجل ا األدلة العلمية. وستتضمن أحدثو  2017لعام 

   مناخية تتجاوز "العمل كاملعتاد".
، والزراعة، واملؤمترات اإلقليمية مع أعضاء منظمة األغذيةشاورات م إىل ستند، اليت ستوستكون االسرتاتيجية اجلديدة

سنوات تتضمن ا لوضع خطة عمل مدهتا مخس ، أساس  كاء واخلرباء، والشر ملنظمة األغذية والزراعة يدانيةواملكاتب امل
تقييم  ليهدعا إعلى النحو الذي و  ، ومصفوفة للتقييم لرصد النتائج واإلبالغ عنها.جمموعة من اإلجراءات، وإطار للنتائج

سيشكل تقييم االحتياجات وخطة تعبئة من أهداف التنمية املستدامة،  13اهلدف مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف 
نظمة األغذية وستستند االسرتاتيجية إىل اإلطار االسرتاتيجي مل ا من خطة العمل.املوارد لتفعيل االسرتاتيجية اجلديدة جزء  

، واتفاق 2030ستدامة لعام التنمية امل حتقيق خطة األهداف املشرتكة والتعاون من أجلوإىل  2031-2022 والزراعة للفرتة
وضعتها  مع االسرتاتيجيات املواضيعية األخرى اليت اا مواءمته، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. وسيجري أيض  ابريس

 ا.منظمة األغذية والزراعة مؤخر  
نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود يف وجه املناخ والتكيف "التايل:  لى النحومشروع رؤية لالسرتاتيجية ع تم اقرتاحوي

مع أتثريات تغري املناخ واملسامهة يف االقتصادات املنخفضة الكربون مبوازاة توفري أغذية مغذية من أجل أمناط غذائية 
 ."ستقبلصحية والعلف واأللياف والوقود بفضل حلول مبتكرة من أجل أجيال احلاضر وامل

 (2) ؛يف جمال املناخ احلكمةو  اتتعزيز السياس( 1) تتمحور حول ثالث ركائز للعمل االسرتاتيجية تتضمنومن املقرتح أن 
 تنمية القدرات من خالل جمموعة من احللول املبتكرة.و  (3) ؛املتعلقة ابملناخ على أرض الواقعزايدة اإلجراءات و 

 2022حزيران و/للمجلس يف يوني التاسعة والستي بعد املائةلى الدورة عاملشروع النهائي لالسرتاتيجية اجلديدة  عرضوسي
 للنظر فيه.

http://www.fao.org/3/i7175e/i7175e.pdf
http://www.fao.org/3/i7175e/i7175e.pdf
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 مقدمة- أواًل 
 ،عوامل أخرى إن تغري املناخ، إىل جانباألمن الغذائي وتغري املناخ من أكرب التحدايت اليت تواجه العامل.  يعترب -1
 حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعامووفق ا لتقرير  ا يف مكافحة اجلوع وسوء التغذية.حملرز مؤخر   التقدم اض أصال  قو  ي

وبدأ عدد األشخاص الذين يعانون من نقص . 2014، فإن الرتاجع الطويل األمد للجوع حول العامل توقف يف عام 20211
 وازدادت انتكاسة مل يسبق هلا مثيل يف جهوده للقضاء على اجلوع. 2020التغذية يتزايد ببطء حىت شهد العامل يف عام 

. وتشري التوقعات إىل أنه لن يتم القضاء على اجلوع ما مل املرتبطة هباحتواء االوتدابري  19-خالل جائحة كوفيدالتحدايت 
 أوجه عدم املساواة يف احلصول على أغذية صحية ومغذيةتتخذ إجراءات جريئة لتسريع وترية التقدم، وخباصة ملعاجلة 

 التصدي بقوة ألزمة املناخ. مع
يف املائة من مجيع البلدان املعرضة لثالثة أو أربعة  50، مع أكثر من بسرعة القصوىألحوال املناخية ا وتتزايد حدة -2

  2004.2-2000يف املائة خالل الفرتة  10، مقارنة حبوايل 2020-2015خالل الفرتة  القصوىأنواع من األحوال املناخية 
أبعاد األمن مجيع ؤثر على تأهنا  كجزء من تغري  املناخ حتدايت متعددة حيث  القصوىويطرح تزايد وترية األحوال املناخية 

 3.اهلشة أصال  والغذائية نظم الزراعية الوتزيد الضغط على  الغذائي
تفاقية األمم املتحدة اإلطارية ركيزة أساسية يف ا يف مواجهة تغري  املناخت ضرورة احملافظة على إنتاج األغذية أصبحو  -3

األساسية حلماية األمن الغذائي والقضاء على اجلوع،  ابألولوية(. كما يعرتف اتفاق ابريس "2)املادة  بشأن تغري املناخ
. وستقوم منظمة األغذية والزراعة، يف إطار وبنقاط الضعف احملددة لنظم إنتاج األغذية إزاء التأثريات السلبية لتغري املناخ"

 .قمن هذا املنطلوالفقر، بتحقيق ذلك  قاة على عاتقها واملتمثلة يف القضاء على اجلوعلالوالية امل
والعشرين بعد املائة  رهتا السابعةو جلنة الربانمج خالل د صادقتيف مواجهة تغري  املناخ، نظمة املأبمهية عمل  اواعرتاف   -4

، وتضمنت هذه 2022-2020خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفرتة على  2019يف نوفمرب/تشرين الثاين 
وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن  [لتنمية املستدامةمن أهداف ا 13اهلدف ]العمل املناخي  اخلطة تقييم مسامهة املنظمة يف

 - اإلدارةإىل جانب رد  -وق دم تقرير التقييم . 2020يف عام  هذا التقييممكتب التقييم  أجرىو  4.(2017) تغري املناخ
 السادسة والستي بعد املائةالدورة  خاللو  2021آذار  /للجنة الربانمج يف مارس الثالثي بعد املائةالدورة  خاللملناقشته 

صياغة  ضرورة من تقرير التقييم منظمة األغذية والزراعة على 2ت التوصية . وحث  2021نيسان  /للمجلس يف أبريل
 .أهداف التنمية املستدامةمن  13 املناخ لتحسني مسامهتها يف اهلدف اسرتاتيجية جديدة بشأن تغُّّي 

                                                           
حالة األمن الغذائي . 2021. والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، اليونيسف، برانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العامليةمنظمة األغذية   1

. روما، للجميع أمناط غذائية صحي ة ميسورة الكلفةتوفري  التغذيةحتسي األمن الغذائي و حتقيق أجل  حتويل النظم الغذائية من. 2021لعام  والتغذية يف العامل
 https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf منظمة األغذية والزراعة. 

 املرجع نفسه.  2

يق واالستهالك والتخلص من السلع الناجتة نظام غذائي وزراعي هو ابختصار نظام يشمل منتجات غذائية وغري غذائية تفيد اإلنتاج والتصنيع والتسو   3
 وهو يشمل كذلك املدخالت الضرورية واملخرجات الناجتة يف كل خطوة من هذه اخلطوات. أو الغاابت أو مصايد األمساك.أو الثروة احليوانية  احملاصيلعن 

من أهداف التنمية املستدامة( وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري  13تقييم دعم املنظمة للعمل املناخي )اهلدف  .2021منظمة األغذية والزراعة   4
  http://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf .03/2021 سلسلة التقييمات املواضيعية. (2017)املناخ 

https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf
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عقد مشاورات شاملة يف وقت سابق النعقاد الدورة السادسة والستي بعد املائة، طلب األعضاء " وخالل الدورة -5
تتواءم مع أهداف  الثامنة والستي بعد املائة للمجلس من أجل املباشرة إبعداد اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلاصة بتغري املناخ

للتنمية املستدامة واألهداف املشرتكة والتعاون يف سبيل حتقيق خطة عام ابالستناد إىل األبعاد الثالثة  التنمية املستدامة،
 5".وإعالن ريو بشأن البيئة والتنميةواتفاق ابريس  2030

قدم مشروع تكما .  اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلاصة بتغري املناخوضع ب املتعلق توىاحمل وتستعرض هذه الوثيقة -6
الرئيسية لإلجراءات  الركائزرؤية مقرتحة ومبادئ توجيهية ونظرية التغيري و  معلالسرتاتيجية اجلديدة  خطوط عريضة مفصلة

 والنتائج ذات الصلة.

 يف جمال العمل املناخيالتطورات العاملية  -ااثنيً 
وأكثرها رب حتدايت العامل عة ألكسريإىل إجياد حلول  عقد العمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامةيدعو  -7

التقل بات املناخية والظواهر تعترب و  ترتاوح بي الفقر واجلوع وعدم املساواة وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي.اليت  اتشابك  
ألزمات الغذائية ل أحد األسباب الرئيسيةابلفعل من العوامل الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع اجلوع يف العامل و  املناخية القصوى

الفريق احلكومي الدويل املعين عن الصادر  تغري املناخ واألراضيالتقرير اخلاص بشأن سب حبوعالوة على ذلك،  6.ةالشديد
 7إىل النظام الغذائي. انبعااثت غازات الدفيئةيف املائة من إمجايل  37إىل  21(، ميكن أن تعزى نسبة 2019) بتغري  املناخ

 .وتوزيعها وإعدادها واستهالكهاها إنتاج األغذية وجتهيز ويتضمن ذلك 
، 2021"تغري  املناخ بعنوان  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري  املناخعن ويؤكد تقرير التقييم السادس الصادر  -8

االجتاهات الواضحة وغري املسبوقة اليت ال ميكن عكسها للمخاطر املناخية احلالية واملقبلة  8"األساس العلمي الفيزايئي
 احلر  الشديد موجات، اليت ترتاوح بي توقع أن تتفاقم آاثر أزمة املناخمن امل هويكشف التقرير أن .األرض يواجهها كوكب اليت

ذلك من خالل ، مبا يف عاجلة قدرة على الصمودويتطلب ذلك بناء  ة وحاالت اجلفاف واألعاصري املدارية.غزير واألمطار ال
، . وعالوة على ذلكوالغذائية الزراعيةنظم اليف   املناخ والتخفيف من حدة آاثرهلتكيف مع تغرياو، اإلجراءات التحضريية

، فإن احلد والغذائية نظم الزراعيةاليف مبا يف ذلك  ةما مل حتدث ختفيضات سريعة وواسعة النطاق يف انبعااثت غازات الدفيئ
، وسيكون من املستحيل سيكون بعيد املنال (2يتي )مئو  تيدرج مئوية أو حىت درجات 1.5من االحرتار إىل ما يقرب من 

 االمتثال التفاق ابريس.

                                                           
 . الدورة السادسة والستون بعد املائة. على الرابط:تقرير جملس منظمة األغذية والزراعة .2021منظمة األغذية والزراعة  5

http://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf  
حالة األمن الغذائي . 2018. برانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العامليةمنظمة األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، اليونيسف،   6

 . روما، منظمة األغذية والزراعة.بناء القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ من أجل األمن الغذائي والتغذية. 2018لعام  والتغذية يف العامل
http://www.fao.org/3/I9549AR/i9549ar.pdf 

7 P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, R. van Diemen, E. Haughey, J. Malley, M. Pathak, J. Portugal Pereira (eds.) Technical 

Summary, 2019. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, 
sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems 

 HRES.pdf-BOOK-Complete-SRCCL-IPCCJ7230-/www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2021/07/210714https:/ 
8 IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment  

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, 

S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, 

]. Cambridge University Press. T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf 

http://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf
http://www.fao.org/3/I9549AR/i9549ar.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2021/07/210714-IPCCJ7230-SRCCL-Complete-BOOK-HRES.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
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 الزراعيةنظم التغريات حتولية يف إجراء املناخ والتخفيف من آاثره تغري  لتكيف مع إىل اوتتطلب احلاجة الكبرية  -9
بي أن اجلمع إىل  املناخ واألراضيتغري  بشأن  فريق احلكومي الدويل املعين بتغري  املناخالتقرير اخلاص لل . ويشريوالغذائية

طلب مثل تعديل ال على مستوىتدخالت القيام بالعرض مثل كفاءة اإلنتاج والنقل والتجهيز و  مستوى علىإجراءات 
من الفاقد واملهدر  د، واحلمدادالسلع األساسية من سالسل اإل، والقضاء على إزالة الغاابت النامجة عن اخليارات الغذائية

 ، واحلد من انبعااثت غازات الدفيئة.على الصمودوالغذائية نظم الزراعية ال قدرة تعزز بشكل كبري، من األغذية

 األغذية والزراعة ضمن اإلطار االسرتاتيجي ملنظمةتغُّّي املناخ  -ااثلثً 
 يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة   املناخاسرتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلاصة بتغري   سيجري تنفيذ -10

 الصمود أمامأكثر كفاءة وقدرة على والغذائية ظم الزراعية ن  الاملتمثلة يف جعل  الشاملةملعاجلة التحدايت  -20222031
، واتفاق ابريس، 2030التنمية املستدامة لعام  خطةىل إاالسرتاتيجية وسرتتكز  املتصلة ابملناخ.حاالت اإلجهاد الصدمات و 

ركائز  حتدد بدقة أكرباليت ، 2030-2015أخطار الكوارث للفرتة  ، وإطار سنداي للحد منوإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
 .غاايهتاالعمل املناخي الرئيسية لالسرتاتيجية وأهدافها و 

 أكثرمن خالل التحول إىل نظم زراعية وغذائية  2030ويسعى اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة إىل دعم خطة عام  -11
، من دون ترك وحياة أفضل، وبيئة أفضل، وتغذية أفضل، إنتاج أفضلكفاءة ومشوال  وقدرة على الصمود واستدامة من أجل 

حتقيق  يفرة مباشالعملية اليت تعتزم املنظمة املسامهة من خالهلا ينظم  مبدأ الفضائل األربعوميثل حتقيق  أي أحد خلف الركب.
)القضاء على اجلوع( واهلدف  2)القضاء على الفقر(، واهلدف  1وخباصة اهلدف التوجيهية الثالثة،  أهداف التنمية املستدامة

الفضائل  وتعكس فضال  عن دعمها لتحقيق خطة أهداف التنمية املستدامة األوسع نطاق ا.، )احلد  من أوجه عدم املساواة( 10
وتشج ع ابلتايل اتباع هنج اسرتاتيجي وموج ه ، رتابطة للنظم الزراعية والغذائيةاألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية امل األربع

  املناخ يف صميمغري  ويكمن ت .يةالرباجماألولوية جماالت  عشرين من اليت تتمحور حول، و النظم يف مجيع تدخالت املنظمةحن
نظم زراعية وغذائية مكي فة ": (اخلاص ببيئة أفضل 1اجملال ) التاليةجماالت األولوية الرباجمية هذا النهج ويتجلى من خالل 

 ".مع تغري  املناخ وختفف من حدة آاثره
هي: التكنولوجيا، واالبتكار، والبياانت،  وستطب ق املنظمة أربعة "عوامل مسر عة" شاملة ومشرتكة بي القطاعات -12

املواضيع  واليت من شأهنا، ابالقرتان مع احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات( يف مجيع تدخالهتا الرباجمية)والعناصر املكم لة 
 شد وستستنري هباستسرت  أن، الشاملة اليت تعاجلها منظمة األغذية والزراعة، مثل املساواة بي اجلنسي والشباب واإلدماج

 .اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلاصة بتغري املناخ
األخرية ملنظمة االسرتاتيجيات والسياسات املواضيعية  ستتماشى االسرتاتيجية اجلديدة مع وعالوة على ذلك، -13

منظمة األغذية والزراعة اسرتاتيجية و  9،الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، مبا يف ذلك األغذية والزراعة
 12،نظمة بشأن املساواة بي اجلنسيوسياسة امل 11،سؤولية البيئيةيف جمال املاسرتاتيجية املنظمة و  10،الخنراط القطاع اخلاص

                                                           
. قيد الطباعة، اعتمدهتا الدورة السادسة والستون بعد املائة جمللس املنظمة الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذيةمنظمة األغذية والزراعة.   9

 ، ب(24)حسب الفقرة 
 . روما.2025 – 2021اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص للفرتة  منظمة األغذية والزراعة.  10

 . روما.2030 – 2020للفرتة  سؤولية البيئيةيف جمال املاسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  منظمة األغذية والزراعة.  11
 روما. .بشأن املساواة بي اجلنسياألغذية والزراعة نظمة مسياسة  منظمة األغذية والزراعة.  12

http://www.fao.org/3/ne853ar/ne853ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne853ar/ne853ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb3352ar/cb3352ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb4218en/cb4218en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1583ar/cb1583ar.pdf
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 نظمةواسرتاتيجية امل 13اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةو 
 .املقبلة للعلوم واالبتكار

  املناختغُّّي ب اخلاصة األغذية والزراعة نظمةمسرتاتيجية خارطة طريق ال -ارابعً 
من خالل  2022حبلول يونيو/حزيران  اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلاصة بتغري املناخ ستكملت  من املتوقع أن  -14

 التالية: املعامل
 .2021سبتمرب/أيلول  8شاملة مع أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف  مشاورة (أ)
عرض خطوط عريضة مفصلة لالسرتاتيجية على الدورة الثانية والثالثي بعد املائة للجنة الربانمج يف الفرتة  (ب)

 .2021نوفمرب/تشرين الثاين  12إىل  8املمتدة من 
اخلطوط العريضة املفصلة لالسرتاتيجية من قبل الدورة الثامنة والستي بعد املائة للمجلس خالل الفرتة  دراسة (ج)

 .2021ديسمرب/كانون األول  3نوفمرب/تشرين الثاين إىل  29املمتدة من 
 .2022فرباير/شباط  –للفرتة يناير/كانون الثاين  إعداد املشروع األول لالسرتاتيجية وخطة العمل (د)
 .2022مايو/أاير  –مشاورات من خالل مؤمترات إقليمية خالل الفرتة فرباير/شباط عقد  (ه)
خالل الدورة الثالثة والثالثي بعد املائة للجنة الربانمج خالل الفرتة  األول لالسرتاتيجيةمناقشات للمشروع  (و)

 .2022مايو/أاير  20إىل  16املمتدة من 
من قبل الدورة التاسعة والستي بعد  سرتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلاصة بتغري املناخالاملسودة النهائية  دراسة (ز)

 .2022يونيو/حزيران  17إىل  13 من املمتدة املائة للمجلس خالل الفرتة
لمنظمة ل يدانيةسيستند وضع االسرتاتيجية اجلديدة إىل املشاورات مع أعضاء منظمة األغذية والزراعة واملكاتب املو  -15

  واخلرباء والشركاء املعنيي.
احلاجة ، أكد األعضاء من جديد 2021سبتمرب/أيلول  8يف  أعضاء منظمة األغذية والزراعةوخالل املشاورة مع  -16

 على: األعضاء خالل تدخالهتم شددو . االسرتاتيجيةعملية وضع وأكدوا التزامهم ب املاسة إىل العمل
 .نزاعاتوانعدام األمن الغذائي والفقر وال خطر الكوارثو  القصوىاملناخية  ظواهرلإبراز الروابط بي تغري  املناخ وا (أ)
 وتسريع وترية احللول ألزمة املناخ. التغيريات التحو ليةحث  االسرتاتيجية على حتقيق  (ب)
األدلة أحدث شاملة وابتكارية، مبا يف ذلك يف جوانبها املالية وأن تستند إىل االسرتاتيجية أن تكون طلب  (ج)

 املتاحة. العلمية
 التشديد على أمهية إشراك الشباب والشعوب األصلية وتعزيز املساواة بي اجلنسي. (د)
 أتكيد أمهية مواءمة االسرتاتيجية مع األطر واالسرتاتيجيات واالتفاقيات ذات الصلة وأهداف التنمية املستدامة. (ه)
 املتحدة األخرى، والقطاعي العام واخلاص.مع وكاالت األمم أمهية الشراكات إبراز  (و)
والتكي ف مع تغري املناخ والتخفيف من االسرتاتيجية إىل تعميم بناء القدرة على الصمود  ضرورة أن تسعىإبراز  (ز)

 على خمتلف املستوايت. آاثره

                                                           
 . روما.اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية منظمة األغذية والزراعة.  13

http://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdf
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والرتكيز بشكل خاص على جمموعة خمتارة من احللول احملددة السياق واملبتكرة، االسرتاتيجية لكي توفر دعوة ال (ح)
 ا، مثل الدول اجلزرية الصغرية النامية، وعلى صغار املزارعي وغريهم من الفئات الضعيفة.البلدان األكثر ضعف  

والرتكيز على بناء  من حدته والتخفيف مع تغري  املناخ بي التكيف االسرتاتيجية توازان  على أن توجد ث  احل (ط)
 القدرة على الصمود من خالل اإلجراءات الوقائية واالستباقية.

مجلة أمور، دور الغاابت، واحمليطات، والتنوع البيولوجي، واملياه،  ضمنج متكاملة تشمل، ابستخدام هن  التوصية  (ي)
 األغذية. الفاقد واملهدر منوالرتبة من أجل نظم األغذية الزراعية املستدامة واحلد من 

 خطة عمل ملموسة وقابلة للتنفيذ على الصعيد القطري. االسرتاتيجيةأن تدرج طلب  ( (ك)

 منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغُّير املناخ سرتاتيجيةخطوط عريضة مفصلة ال -اخامسً 
 التالية: قسامي قرتح أن تتألف االسرتاتيجية اجلديدة من األ -17

 مقدمة. -ألف
 املناخ: هتديد عاملي لألمن الغذائي.تغري   -ابء

 تغري  املناخ.بشأن نطاق االسرتاتيجية اجلديدة  -جيم
 .والنتائج املتوقعةملنظمة األغذية والزراعة ركائز العمل املناخي  -دال

ع وخطة لتنمية القدرات وخطة لتعبئة ا ومؤشرات وعملية تتب  كما سيتم وضع خطة عمل مخسية تتضمن أهداف   -18
أهداف التنمية ا مع شي  امن أجل تفعيل االسرتاتيجية اجلديدة. وستوضع االسرتاتيجية وخطة العمل على حد سواء متاملوارد 

التنمية املستدامة لعام  خطة، واألهداف املشرتكة والتعاون من أجل بعاد الثالثة للتنمية املستدامةا إىل األ، استناد  املستدامة
 بشأن البيئة والتنمية.، وإعالن ريو ، واتفاق ابريس2030

 مقدمة -ألف
 املتطرفةاملناخية  ظواهرالاألثر امللموس ابلفعل لتغري املناخ و و  اجلوع وسوء التغذية من من يعانون تزايد عدد عم -19

ا للوالية املسندة ملنظمة ووفق   احلاجة امللحة إىل التصدي لتغري املناخ.بشكل كبري ، ازدادت األمن الغذائي والتغذية على
حبلول عام  حتقيق هدف القضاء على اجلوعمن أجل الصحيح العامل إىل مساره على إعادة تعمل األغذية والزراعة، فإهنا 

بتسريع مسامهتها يف حتقيق اتفاق ابريس  بتغري املناخ خاصةاسرتاتيجية جديدة وضع املنظمة من خالل  ستقوم. و 2030
 من أهداف التنمية املستدامة )العمل املناخي(. 13واهلدف 

اسرتاتيجية ستتجاوز ، للتحدايت املعقدة النامجة عن املناخ واألمن الغذائي املتزايد عددالستجابة للسعي ا إىل او  -20
 ززةمعلتغري  املناخ وفتح مسارات جديدة  ومعاجلة األسباب اجلذرية، "كاملعتاد  لالعم" خيارات  املناخاملنظمة اخلاصة بتغري  

يف العالقة ابلعمل املناخي، ستحدد االسرتاتيجية اجلديدة  النسبية للمنظمة ةامليز ناد إىل وابالست لمناخ.مراعية لحبلول خضراء و 
 واالستجابة هلا. املتصلة ابملناخيف التصدي للتحدايت  غذائيةالزراعية و الظم ن  الأمهية 
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سرتكز  14،ملناخالعاملي اخلاص اب عمالاألئها وجلدول خدمات املنظمة املعرتف هبا ودعمها ألعضاا إىل واستناد   -21
االسرتاتيجية اجلديدة على االبتكارات التكنولوجية واملالية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والسياساتية والشمولية 

ا لظروف . وحيث إهنا مصممة خصيص  احملليالصعيد والشراكات االسرتاتيجية والدعم املعزز من الصعيد العاملي واإلقليمي إىل 
. وعالوة على الدعم البلدان يف تنفيذ مسامهاهتا احملددة وطني  وعة من احللول لالستجابة لتغري  املناخ و خمتلفة، فإهنا ستقدم جمم

، خاطر املناخية والبيئية وإدارهتاواحلد من املذلك، ستنظر يف خمتلف أبعاد اخلطر، مبا يف ذلك خطر عدم التصرف، 
 ضمن، وبناء إدارة املخاطر املناخية ةالضعيفو للخطر معات احمللية املعرضة واالحتياجات والقدرات احملددة للفئات واجملت

 جماالت عمل منظمة األغذية والزراعة.

 تغري  املناخ: هتديد عاملي لألمن الغذائي والتغذية -ابء
 ن ظممواجهة العلى وصف كيفية سريكز هذا اجلزء من االسرتاتيجية اجلديدة . وتغُّي املناخ الزراعية والغذائية النظم -22

املنتجات  كلفة وآمنة وصحية ومغذية وغريها منأغذية كافية وميسرة وميسورة الالتحدي املتمثل يف توفري والغذائية الزراعية 
، م اإليكولوجية واملوارد الطبيعيةظتدهور الن  ل، مع التعامل مع التأثري املشرتك لعاملسكان العدد املتنامي من واخلدمات الزراعية ل

، ومعاجلة الشواغل املتعلقة ابنبعااثت غازات وتوزيعه واستهالكه الزراعي والغذائينتاج اإلمع اآلاثر الشديدة لتغري املناخ على 
 الدفيئة )خاصة اثين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوجي(.

احلكومي الدويل املعين  الفريق، مبا يف ذلك تقارير ة املستمدة من املنشورات األخريةاألدل. أحدث األدلة العلمية -23
مئوية، والتقرير  درجات 1.5 ، والتقرير اخلاص عن االحرتار العاملي عنديضاالتقرير اخلاص بشأن تغري املناخ واألر بتغري املناخ: 

 األساس العلمي الفيزايئي :2021تغري املناخ ، وتقرير التقييم السادس اخلاص عن احمليط والغالف اجلليدي يف مناخ متغري
وتقارير جمموعة العمل الثانية والثالثة القادمة اليت تكملها نتائج البحوث والبياانت الواردة من منظمة األغذية والزراعة 

، ستؤسس اخللفية العلمية ن منظمات البحث الدولية والوطنيةواجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها م
 حراس الغاابتلمزارعي والصيادين و لا املعارف األصلية واحمللية تشمل االسرتاتيجية أيض   ولعل  األهم  أن ية اجلديدة.لالسرتاتيج
  على الغاابت والرعاة والسكان األصليي. املعتمدينوالسكان 

، والتنوع البيولوجيتغذية واملناخ جلوع وسوء الاملتصلة ابتحدايت الابلنظر إىل حجم وخطورة  االبتكارية. احللول -24
ج  جيب التنفيذ. تمويل وآليات تنفيذ وتوسيع نطاقها من خالل طرق لللول و حبتكارية وشراكات و ااستكشاف هن 

، م تسليط الضوء على جوهر االبتكار، يتويف هذا اجلزء من االسرتاتيجيةر. ذلك التعاون الوثيق بي البحث والتطوي وسيدعم
 .ية واملالية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والسياسيةواقرتاح االبتكارات التكنولوج

االسرتاتيجية كيفية اتساق   سيعرض هذا اجلزءتغُّّي املناخ ضمن اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة.  -25
العوامل املسر عة ، و اخلاصة هبا الفضائل األربع، مبا يف ذلك 2031-2022 منظمة للفرتةاجلديدة مع اإلطار االسرتاتيجي لل

، سيكون هناك مثال على مواءمة االسرتاتيجية اجلديدة . وعالوة على ذلكجماالت األولوية الرباجميةو ومواضيعها الشاملة فيها 
 ا.مع االسرتاتيجيات املواضيعية األخرى اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة مؤخر  

                                                           
من أهداف التنمية املستدامة( وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري  13قييم دعم املنظمة للعمل املناخي )اهلدف ت .2021منظمة األغذية والزراعة   14

  .03/2021 سلسلة التقييمات املواضيعية .(2017املناخ )
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  املناختغري  ب اخلاصةاألغذية والزراعة  ملنظمة ديدةاجلسرتاتيجية نطاق اال -جيم
يف شكل مشروع  قرتحة بصورة مقتضبةسيشمل نطاق االسرتاتيجية اجلديدة رؤية ومبادئ توجيهية ونظرية التغيري امل -26

 التايل. النحو على
من رؤية منظمة األغذية  تغري املناخب اخلاصةديدة ملنظمة األغذية والزراعة اجلسرتاتيجية االرؤية  ستمدست   الرؤية. -27

نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود يف وجه املناخ والتكيف مع أتثريات تغري املناخ ، وفيما يلي نص مشروعها: والزراعة
واملسامهة يف االقتصادات املنخفضة الكربون مبوازاة توفري أغذية مغذية من أجل أمناط غذائية صحية والعلف واأللياف والوقود 

 .حلول مبتكرة من أجل أجيال احلاضر واملستقبل بفضل
خطورة أزمة املناخ احلالية واملخاطر  يف ظل  أصبحت احلاجة إىل اسرتاتيجية جديدة واضحة  املبادئ التوجيهية. -28

التوجيهية . وتقرتح املبادئ 2031-2022 للفرتة املعرتف هبا يف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة املستقبليةاملناخية 
 التالية لبناء أساس لالسرتاتيجية اجلديدة:

العمل املناخي يف األراضي  إدماج وإدراجتتطلب املشاكل املناخية املعقدة  .الغذائيةو اتباع هنج النظم الزراعية  -1
الكاملة ، مبا يف ذلك سالسل القيمة والغذائية الزراعية ن ظملواملياه والغاابت واحمليطات، عندما يتعلق األمر اب

 ، والطاقة، وتفاعالهتا املعقدة.من األغذية الفاقد واملهدراإلنتاج إىل االستهالك، و  من
ينبغي أن تكون مساعدة  .الصميميف  يفةضعفئات الوالرعاة وال وحراس الغاابتوضع املزارعني والصيادين  -2

خلطر األزمة املناخية  عرضةالفئات السكانية اليت تعاين أكثر من غريها من آاثر األزمة املناخية واليت هي األكثر 
 أعمال منظمة األغذية والزراعة يف جمال املناخ. صدارةيف 

امللحة والضغط اهلائل الذي تواجهه أمر ال بد منه بسبب احلاجة والغذائية ظم الزراعية ن  الحتويل  تبين االبتكار. -3
موعة من احللول الرتويج جملانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وأزمة املناخ. ويشكل استكشاف و  بفعلالبلدان 

واألراضي  الثروة احليوانيةظم األغذية الزراعية، مبا يف ذلك احملاصيل و املبتكرة واحملددة السياق يف مجيع جماالت ن  
واحلراجة وما يتصل هبا من سالسل القيمة، جوهر االسرتاتيجية  ةاملائياألحياء د األمساك وتربية ياواملياه ومص

 اجلديدة.
 املناخ التشارك يتطلب حل أزمة تغري   .تعزيز اختاذ القرارات القائمة على األدلة والنهج العلمي املفتوح للبياانت -4

املتاحة، مبا يف ذلك البياانت املتعلقة ابملناخ واملوارد الطبيعية، املفتوح واالستخدام الفعال ألفضل البياانت 
السائدة يف خمتلف املناطق. ومنظمة األغذية والزراعة هي إحدى والغذائية ظم الزراعية ن  لواملعلومات املتعلقة اب

وهي املصدر األكثر موثوقية لإلحصاءات الزراعية.  أهداف التنمية املستدامةالرائدة ملؤشرات  راعيةالوكاالت ال
نها من تقدمي معلومات عن القرارات القائمة على األدلة ولذلك، فإن منظمة األغذية والزراعة يف وضع فريد ميك  

 تغري املناخ.واجهة واقرتاح حلول متعددة التخصصات مل
لشراكات والتعاون مع مجيع القطاعات لزايدة نطاق يلزم إقامة ا .السعي إىل إقامة شراكات اسرتاتيجية وابتكارية -5

 الزراعية ن ظملوأثر عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املناخ. وهذا يعين إشراك األطراف املهتمة واملعنية اب
، مبا يف ذلك املؤسسات احلكومية، واملؤسسات املالية، ووكاالت األمم املتحدة، واألوساط البحثية والغذائية

 كادميية، والشركات اخلاصة، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية.واأل
االجتماعي  دماجواإل مسألة املساواة بي اجلنسيإدماج  واإلدماج االجتماعي. تعميم املساواة بني اجلنسني -6

اليت تتسم  يةاملناخ مجيع أعمال منظمة األغذية والزراعة املتعلقة ابملناخ وتعزيز ختطيط وتنفيذ اإلجراءات يف
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االجتماعي من خالل دعم البلدان لتقليص الفجوة بي  دماجاجلنساين واإل سياسات حتولية على مستوى املنظورب
 .والغذائية ظم الزراعيةن  الاجلنسي يف 

تشكل املشاورات والعمل املشرتك مع أصحاب . دعم الُنهج القائمة على املشاركة واملتعددة أصحاب املصلحة -7
وحراس  يادينصالاملصلحة من القطاعي العام واخلاص واجملتمع املدين وإشراك النساء والشباب وصغار املزارعي 

واألقليات والفئات املهمشة أساس العمل املناخي  األشخاص ذوي اإلعاقةوالشعوب األصلية والرعاة و  الغاابت
 .أحد خلف الركبأي وضمان عدم ترك 

وعالوة . سي دمج منظور تغري املناخ بشكل كامل يف مجيع أعمال منظمة األغذية والزراعةمنظور تغُّّي املناخ.  إدماج -8
الغذائية، واألطر القانونية و الزراعية  الن ظمالدعم من أجل التكامل الفعال لتغري املناخ يف سياسات  ي قدمعلى ذلك، 

لنظام الزراعي املتصلة ابعتبارات االدمج لواملؤسسية، واالسرتاتيجيات، وآليات التخطيط، فضال  عن دعم األعضاء 
، مبا يف ذلك املزيد من الطموح يف خطط التكيف ملناخالوطنية املتصلة ابطط اخلسرتاتيجيات و االالغذائي يف و 

 والغذائية.  الزراعية ن ظملاملرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر ابا احملددة وطني  املسامهات و الوطنية
عمل ال -تخطيط الستنفذ االسرتاتيجية اجلديدة من خالل دورة  .بناء نظام فعال للرصد واإلبالغ واالتصاالت -9

ة ومسؤولة يشفافتتمتع ابلتعلم. ومن شأن وجود نظام رصد فعال أن جيعل منظمة األغذية والزراعة ال -تفكري ال -
عن عملها املتعلق ابملناخ على مجيع املستوايت وأن حيسن من وضوح الرؤية. ويشكل إذكاء الوعي العام ابلصالت 

 نظمةا من اسرتاتيجية املا هام  جزء   اهلادفظم األغذية الزراعية من خالل االتصال بي تغري املناخ واألمن الغذائي ون  
 اجلديدة.

، سوف توجه عملية ملبادئ التوجيهية ونظرية التغيري، مبا يف ذلك التحدايت والتأثريإن الرؤية وا. التغيُّينظرية  -29
 حتدد سببو ، واالفرتاضات ابلنواتج واملخرجات تستكمل نظرية التغيري بعد ذلكاالسرتاتيجية اجلديدة وخطة عملها. و  وضع

 .2030عملها املتعلقة ابملناخ حبلول عام  ملقاصد املنظمة حتقيق وماهية وكيفية
 :إىل معاجلتها االسرتاتيجية اجلديدة للمنظمة اخلاصة بتغري  املناخ تسعىوترد أدانه التحدايت اليت 

اإلجراءات املتعلقة ابملناخ، بينما ال حتظى البلدان ابلدعم الكايف يف جهودها الرامية إىل اعتماد  تعزيزهناك حاجة ملحة إىل 
 زراعية وغذائية مظن  حتقيق  هبدفوالتكيف معه والتخفيف من آاثره  الصمود يف وجه تغري املناخ من أجل حلول مبتكرة

ية والصحية بسبب تزايد عدد سكان العامل وتغري العادات الغذائية مستدامة. وال ميكن تلبية الطلب املتزايد على األغذية املغذ
 ا علىا شديد  اليت هي أحد املسامهي املهمي يف تغري املناخ. وتغري املناخ بدوره يؤثر أتثري   والغذائية نظم الزراعيةالدون حتويل 

إذ ية على األمن الغذائي والتغذية. آاثر سلب هلاتكون  عيشسبل وما يتصل هبا من نظم إيكولوجية و  والغذائية نظم الزراعيةال
ا إىل تعطيل إنتاج األغذية واألمن الغذائي والتغذية، ال سيما يف اختاذ إجراءات عاجلة، سيؤدي تغري املناخ تدرجيي   دونمن 

ستدامة اإلسهام يف وستواصل املمارسات غري امل  من انعدام األمن الغذائي بدرجة كبرية،البلدان واملناطق اليت تعاين أصال  
 على املناخ.والغذائية نظم الزراعية ال أتثري
ن يالسكانية قادر  الفئاتأعضاء منظمة األغذية والزراعة و يعترب االسرتاتيجية إىل حتقيق التأثري التايل:  وهتدف -30

قدرة و  كفاءة ومشوال    أكثرلكي تصبح هم الزراعية الغذائية ن ظمعلى تسريع استجاابهتم ألزمة املناخ من خالل حتويل 
 ، مما يؤدي إىل حتسي األمن الغذائي والتغذية.واستدامة على الصمود
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 ركائز العمل املناخي ملنظمة األغذية والزراعة والنتائج املتوقعة -دال
 بتغري  املناخاسرتاتيجية املنظمة اخلاصة ، سرتكز املبادئ التوجيهية املبينة أعالهإىل الرؤية ونظرية التغيري و  ااستناد   -31

 املقرتحة على الركائز االسرتاتيجية الثالث التالية.
 [مؤقتعنوان ]يف جمال املناخ احلوكمة و  اتاملستوى العاملي: تعزيز السياس 1-
والغذائية ظم الزراعية ن  العلى الدعوة العاملية واإلقليمية اليت تقوم هبا منظمة األغذية والزراعة جلعل  يزةالرك هكز هذتر  -32
 املناخ. ول ملواجهة تغري  ا من احللجزء  
وابلنظر  وسبل العيش.والغذائية ظم الزراعية ن  الا على شديد  ا املستقبلية حقيقية وتؤثر أتثري  واآلاثر املناخية احلالية و  -33
د يواملياه ومصاواحلراجة واألراضي الثروة احليوانية و  تغري املناخ يف جماالت احملاصيل احلاجة امللحة إىل العمل من أجل إىل

 املناطة واليةالىل ، ابلنظر إاا جديد  العاملية زمخ  ، ينبغي أن تكتسب الدعوة والغذاء والتغذية ةاملائياألحياء األمساك وتربية 
 لق ابلعمليات اإلمنائيةما يتع ، واالعرتاف هبا كمنظمة معرفية ودورها املوثوق به على الصعيد الدويل يفنظمة األغذية والزراعةمب

، كانت ى سبيل املثالعلفللتنمية املستدامة واتفاقيات ريو الثالث.  2030عام خطة ، مبا يف ذلك اتفاق ابريس و والبيئية
اإلطارية بشأن تغري ا ابلغ األمهية يف تنفيذ إجراءات اتفاقية األمم املتحدة الدعوة والدعم من ِقَبل منظمة األغذية والزراعة أمر  

إزالة لك من خالل عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة وإطار احلد من االنبعااثت الناجتة عن ، مبا يف ذاملناخ بنجاح
 ، ومن املمكن توسيع نطاق هذه اجلهود لتشمل عمليات دولية أخرى.الغاابت وتدهورها
 النتائج املتوقعة.

املتعلقة الدولية  اخلططيف  أكمل وجهعلى  والغذائية ظم الزراعيةن  العاجل اعتبارات األمن الغذائي والتغذية و ت   (أ)
 ملناخ والبيئة والتنمية.اب

ابلنظم الزراعية كن للمجتمع العاملي والبلدان والشركاء الوصول إىل البياانت واألدوات والربوتوكوالت املتصلة مي (ب)
، مبا يف ذلك ألغراض الرصد واإلبالغ، انظمة األغذية والزراعة واستخدامهوتغري املناخ اليت تنتجها م والغذائية

لقدرة على الصمود والتكيف يف وجه تغري املناخ والتخفيف ابومناذج التقييم واملمارسات اجليدة املتعلقة 
 .النظم الزراعية والغذائية يف وطأته من

 [مؤقت]عنوان القطري: تعزيز العمل املناخي يف امليدان  املستوى -2
ويل إجراءات حتويلية حمددة السياق ومن خالل تعزيز التماختاذ على تسريع الطموح القطري إىل  تركز هذه الركيزة -34

 كحل ألزمة املناخ.والغذائية  نظم الزراعية ال، وابلتايل تعزيز وإثبات دور الصعيدين القطري واحمللي على
ملتعلقة ابلتكيف مع املناخ والتخفيف وحتتاج البلدان إىل دعم ملموس يف تنفيذ ورصد التقدم احملرز يف التزاماهتا ا -35

والسياسايت  من خالل تقدمي الدعم الفينمنظمة األغذية والزراعة البلدان ، ستدعم جها االبتكارية. وهلذا الغرضوهن   من آاثره
أعمال البحث تصل هبا من وما يوالغذائية ظم الزراعية ن  التعميم مراعاة تغري املناخ يف خططها الوطنية وخطط تطوير لالالزم 

خطط تكيف و  ااحملددة وطني   اسامهاهتممن خالل  النظم الزراعية والغذائيةزايدة الطموح للعمل املناخي يف  ، ويفوالتطوير
 .وطنية واختاذ إجراءات التخفيف املالئمة وطني ا
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إجراءات و  الصمود القدرة علىنظمة دعم تنفيذ االلتزامات الوطنية املتعلقة ابملناخ هبدف زايدة واصل املتس، وابلتايل -36
النظم طويلة ومتوسطة وقصرية األجل( من أجل جعل و )إدارة خماطر متعددة التكي ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره 

ا نظمة أيض  امل وستقوم واستدامة وتعزيز احللول املنخفضة الكربون. قدرة على الصمودا و أكثر ابتكار   الزراعية والغذائية
، التنوع البيولوجي، وإصالح النظم اإليكولوجية صونري املناخ و وتعزيز أوجه التآزر والصالت الفعالة بي تغابستكشاف 

لصلة بي املياه والطاقة ، واأخطار الكوارث دارة املتكاملة للموارد املائية، ومكافحة التصحر وإزالة الغاابت، واحلد منواإل
 .والغذائية ظم الزراعيةن  لما يتعلق اب انعدام األمن/اهلجرة يف/نزاعاتوال ةاإلنساني سائلوامل، تدهور األراضي حتييد أثر، و واألغذية

 النتائج املتوقعة.
 والغذائية نظم الزراعيةلما يتعلق اب ام أعضاء منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ ورصد التزاماهتم املتعلقة ابملناخ يفيق (أ)

 وربطها اباللتزامات األخرى واملتابعة من أجل التنمية املستدامة.
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره و  الصمود القدرة علىبدمج أعضاء منظمة األغذية والزراعة  اميق (ب)

 .النظم الزراعية والغذائية واستثماراهتم وممارساهتم يف ميف سياساهتم وخططهم وبراجمه
لنظم ل إلدماج تغري املناخ يف اسرتاتيجياهتا الوطنية وخططها اإلمنائية والسياسايت الفينالبلدان الدعم  لقيت (ج)

 والغذائية. الزراعية

 [مؤقت]عنوان  بناء القدرات من خالل جمموعات ابتكارية من احللولعلى مستوى املزرعة:  -3
تغري املناخ  جراءطر للخ عرضةهتدف هذه الركيزة إىل التعجيل بدعم منظمة األغذية والزراعة يف متكي أشد الفئات  -37
صيادي األمساك ومستزرعي و ، ، مبا يف ذلك صغار املزارعي والعاملي يف جمال األغذية، والرعاةالنظم الزراعية والغذائيةيف 

الغاابت، واألشخاص املعتمدين على الغاابت، والنساء، والشباب، والعمال الزراعيي، والرعاة، والسكان  حراسو ، األمساك
ومن خالل تشجيع جمموعة من احللول االبتكارية  األقليات.و  املهمشةالفئات ، و األشخاص ذوي اإلعاقةاألصليي، و 

اإلنتاج أصحاب املصلحة من االستفادة مباشرة من اعتماد وحتسي ممارسات نظمة املوالتكنولوجية واالجتماعية، ستمك ن 
واملناظر  زرعةامل مستوىعلى  القادرة على الصموداجليدة الشاملة واملستدامة واملنخفضة الكربون واملكيفة و  الزراعي والغذائي

 الطبيعية وغريها من املستوايت على طول سلسلة القيمة الغذائية.
 وقعة.النتائج املت

 العيشوما يتصل هبا من سبل  النظم الزراعية والغذائية خلطر تغري املناخ يف عرضةالفئات السكانية األكثر  (أ)
 الفئات اليت تتخلص من املخاطر وتنفذ ممارسات تكيفية. هي

 ملناخ.ا مة لتغري  قاوِ من خالل مسارات خضراء وم والغذائية نظم الزراعيةمن الالكربون  بنوعتقوم اجلهات الفاعلة  (ب)
 ا. العتماد املمارسات الذكي ة مناخي  ا ابتكاراي  املزارعون دعم   يتلقى (ج)

 .3و 2و 1الشروط األساسية للركائز 
حتتاج منظمة األغذية والزراعة إىل موارد بشرية ومالية  تقوم منظمة األغذية والزراعة بتقدمي اخلدمات بكفاءة. -38

 كافية وإىل تنسيق داخلي وتعاون خارجي وشراكات لتلبية االحتياجات على املستوايت العاملية والقطرية واحمللية بكفاءة.

ما  التعاون والتنسيق واالتصال يف وثيق، وتالداخلية وتنمية املوارد البشرية، تنمية القدرات وسيشمل ذلك، على سبيل املثال
كارية بي القطاعي العام  عن الشراكات االبت، واملبادرات اجلديدة فضال  ابملناخ وإدارة املعارف املتصلةيتعلق ابألعمال 
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وحدات ، ابلتعاون مع الملناخ والتنوع البيولوجي والبيئةوسيكون مكتب تغري ا املناخ.من أجل تمويل ال، وتعزيز تعبئة واخلاص
األخرى  الرباجميةنظمة املتصلة ابملناخ وصالهتا ابجملاالت امل عن التنسيق الداخلي ألعمال ، مسؤوال  األخرىاملكونة الرئيسية 

 للمنظمة.
ة نظمة اخلاص  املاسرتاتيجية ، من خالل منظمة األغذية والزراعة قومست ملناخ.اخلاص ابتمويل اللى عصول تعزيز احل -39

 .النظم الزراعية والغذائيةمن أجل  لمناخل تمويل الدويل واحملليالأكرب على بشكل رتكيز ابل، الثالث ركائزهاوعرب  بتغرير املناخ
وبنوك التنمية  ،، وصندوق التكيفة، ومرفق البيئة العامليلمناخاألخضر لصندوق الية، وخاصة من عمودالصناديق ال وستستمر

 على أرض الواقع.نظمة املتعزيز أتثري لدور هام ب االضطالع، يف الثنائية وغريها جانب الصناديق ، إىلاملتعددة األطراف
مع  االخنراطا زايدة تم أيض  تواحلصول عليها. وس ابملناخ املتصلة اتواالستثمار  املاليةوارد املنظمة البلدان يف تعبئة املوستدعم 

  ملناخ.اخلاص ابتمويل لا لا رئيسي  القطاع اخلاص بوصفه مورد  
 


