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 2031-2022اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغّري املناخ للفرتة 

 وجزامل
يشـــــــــّكل تغري املناخ حتّدً� عاملًيا يتطلب إجراءات شـــــــــاملة ومتعّددة القطاعات، مبا يف ذلك يف النظم الزراعية والغذائية. 

األهداف واالتفاقات الدولية، مثل خطة التنمية  بعني االعتبار ابلكامل ابلنســـــــــــــبة إىلمثل هذه اإلجراءات  أخذويتعني 
إعالن ريو بشـــأن البيئة والتنمية، واتفاق عليها دولًيا املتعلقة ابلتنمية املســـتدامة، و وأهدافها املتفق  2030املســـتدامة لعام 

ابريس. ويتعّني أن تكون راســـــــــخة يف األبعاد االقتصـــــــــادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املســـــــــتدامة. ومن أجل تســـــــــريع 
ا النســـــبية، اســـــرتاتيجية جديدة خاصـــــة ، وضـــــعت املنظمة، يف إطار واليتها ومزا�ه2030املســـــامهة يف حتقيق خطة عام 

بتغّري املناخ للســــنوات العشــــر القادمة. وتؤكد االســــرتاتيجية اعرتاف اتفاقية ابريس ابألولوية األســــاســــية املتمثلة يف محاية 
األمن الغذائي والقضــــاء على اجلوع. كما أ�ا تعرض دور النظم الزراعية والغذائية كجزء من حل تغري املناخ وتســــعى إىل 

 إجياد أوجه التكامل مع مهام املنظمات األخرى واالتفاقات ذات الصلة.

احلاجة امللحة إىل معاجلة آاثر تغّري املناخ على الُنظم الزراعية والغذائية تتبّدى جبالء على حنو مل يســــــــــــــبق له مثيل،  وإنّ 
ة بتغري املناخ. وجيب أن تصـــــــــــــبح النظم النحو املذكور يف آخر التقارير الصـــــــــــــادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعني على

الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصــــــــمود يف وجه اآلاثر احلالية واملســــــــتقبلية النامجة عن تغّري املناخ، وذلك ابلتعلم من 
التكّيف التحويلية. ويدعو اتفاق ابريس إىل اإلبقاء وخطط وإجراءات املمارســـات اجليدة من أجل النهوض بســـياســـات 

) مئويتني فوق مســـتو�ت ما قبل العصـــر الصـــناعي، ومواصـــلة 2ارتفاع متوســـط درجة احلرارة العاملية دون درجتني (على 
درجات مئوية فوق مســتو�ت ما قبل العصــر الصــناعي. ويتطّلب  1.5اجلهود الرامية إىل وقف ارتفاع درجة احلرارة عند 

يف ذلك االنبعااثت  غازات االحتباس احلراري العاملية، مبا هذا إجراء ختفيضــــات ســــريعة وعميقة ومســــتدامة يف انبعااثت
بصــــورة متســــقة، وحســــب املقتضــــى، ابنســــجام مع الســــياقات  النامجة عن النظم الزراعية والغذائية. ويوفّر العمل املناخي
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ائية، مصدر املنتجات واخلدمات الزراعية نظم الزراعة القائمة على احملاصيل ونظم تربية املاشية واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء امل يكون  1

 ك النظم اإليكولوجية ذات الصلة. ذل يف مبا

لتكّيف لتعظيم املنافع املشــــــــــــــرتكة ل خالل النظم الزراعية والغذائية إمكا�ت كربىوالقدرات احمللية وابالعتماد عليها من 
 والتخفيف من حدة التأثريات، مع العمل يف الوقت ذاته على حتقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى.

وتســعى املنظمة إىل دعم جهود األعضــاء يف ســبيل التكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من آاثره، والعمل حنو حتقيق نظم 
الصــــمود يف وجه تغّري املناخ ومنخفضــــة االنبعااثت، مبوازاة الســــعي إىل حتقيق أهداف التنمية  زراعية وغذائية قادرة على

سـيما القضـاء على اجلوع وسـوء التغذية. ويُعّد العمل املناخي على املسـتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية  املسـتدامة، وال
من أجل حتويلها بطريقة متســــــقة وفًقا للســــــياقات والقدرات  أســــــاســــــًيا عنصــــــرًاواحمللية يف شــــــىت النظم الزراعية والغذائية 

 .ذلك السعي إىل حتقيق أهداف بيئية واجتماعية واقتصادية أخرى يف الوطنية، وبناًء عليها، مبا

وبناًء على طلب أعضــــاء املنظمة يف الدورة الســــادســــة والســــتني بعد املائة للمجلس عقد "مشــــاورات شــــاملة يف وقت ســــابق 
النعقاد الدورة الثامنة والســتني بعد املائة للمجلس من أجل املباشــرة إبعداد اســرتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلاصــة بتغري املناخ"، 

الدورة الثامنة والســـــــتني بعد املائة للمجلس للخطوط العريضـــــــة لالســـــــرتاتيجية وخارطة  يف األعضـــــــاءوالدعم الذي أعرب عنه 
الطريق ذات الصــلة، أعّدت املنظمة االســرتاتيجية اجلديدة اخلاصــة بتغّري املناخ من خالل عملية شــاملة وتشــاورية شــارك فيها 

 .واإلقليمية الفرعية والقطرية، والشركاء اخلارجيونأعضاء املنظمة، وخرباء املنظمة يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية 

ة بتغّري املناخ" اليت صــدرت يف  وتســتند االســرتاتيجية اخلاصــة بتغّري املناخ إىل "اســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصــّ
يعكس رؤية ، وتساهم يف تنفيذه، وهو ما 2031–2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  اإلطار، وتتماشى مع 2017عام 

املنظمة املتمثلة يف حتقيق عامل خاٍل من اجلوع وســــوء التغذية تســــاهم فيه األغذية والزراعة يف حتســــني مســــتو�ت معيشــــة 
ا الفئات األشـــــــــــد فقرًا، بطريقة مســـــــــــتدامة اقتصـــــــــــادً� واجتماعًيا وبيئًيا. وتؤّكد املبادئ اليت توّجه  اجلميع، وخصـــــــــــوصـــــــــــً

اخ والعمل املناخي الذي تضـــطلع به املنظمة على الشـــمول واالبتكار والشـــراكات والعلم االســـرتاتيجية اخلاصـــة بتغّري املن
واألدلة، وكذلك الُنهج املراعية للســـــــياقات احملّددة والُنهج املوجهة حنو النظم، إضـــــــافة إىل التمحور حول املزارعني ومريب 

ت والعاملني يف سلسلة قيمة األغذية والشعوب املاشية والصيادين ومستزرعي األمساك واألشخاص املعتمدين على الغااب
 األصلية والشباب والنساء وجمموعاهتن واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة.

تتسم النظم الزراعية والغذائية ابالستدامة، والشمول، والقدرة بتغّري املناخ على ما يلي:  اخلاصةوتنّص رؤية االسرتاتيجية 
 املناخ وآاثره، وتساهم يف االقتصادات املنخفضة االنبعااثت والدائرية مبوازاة توفري أغذية على الصمود والتكّيف مع تغّري 

ألجيال احلاضـــر واملســـتقبل، من  1كافية وآمنة ومغذية من أجل أمناط غذائية صـــحية ومنتجات وخدمات زراعية أخرى
 دون ترك أي أحد خلف الركب.

 :ناخ حول ثالث ركائز للعمل على املستو�ت التاليةبتغّري امل اخلاصةويتمحور عمل االسرتاتيجية 
 تعزيز السياسات واحلوكمة العاملية واإلقليمية املتعلقة ابملناخ؛: املستو�ن العاملي واإلقليمي: أوالً 

  تنمية قدرات البلدان يف جمال العمل املناخي؛: املستوى القطري: واثنًيا
 املناخي يف امليدان. توسيع نطاق العمل: املستوى احمللي: واثلثًا
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 نة الرب�مج واجمللساإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جل

 مدعوة إىل القيام مبا يلي: جلنة الرب�مج إنّ 

 ؛2031-2022استعراض اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغّري املناخ للفرتة  -1
 والرتحيب ابلعملية الشاملة اليت أدت إىل وضعها؛ -2
 والتوصية ابالسرتاتيجية إلقرارها من قبل اجمللس. -3

 .2031-2022مدعو إىل إقرار اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغّري املناخ للفرتة  اجمللس وإنّ 

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Eduardo Mansurالسيد 

 مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة مدير

 5978 06570 39+اتف: اهل

 Director@fao.org-OCBلكرتوين: اإلربيد ال
 

  

وســيجري تنفيذ االســرتاتيجية اخلاصــة بتغّري املناخ من خالل اســتعراض منتظم خلطة عمل مصــحوبة أبهداف ومؤشــرات 
خطط لتنمية القدرات وتعبئة املوارد والتواصـــــل. وســـــيســـــعى تنفيذ االســـــرتاتيجية  ذلكومســـــؤوليات وعملية تتبع، مبا يف 

ات املتعدد أصــحاب املصــلحة، مبا يف ذلك مع وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها اخلاصــة بتغّري املناخ إىل الشــراك
يف روما وسائر وكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص، وكذلك بواسطة الصكوك مثل التعاون يف ما 

 بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

about:blank
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 مقدمة - أّوًال 
لقد ازدادت احلاجة امللحة إىل التصـــــــــــدي لتغّري املناخ بشـــــــــــكل كبري مع ارتفاع العدد املقدر لألشـــــــــــخاص الذين  -1

واآلاثر امللموســــــــــــــة ابلفعل النامجة عن تغّري املناخ والظواهر  2 2020 مليوً� يف عام 811و 720يواجهون اجلوع إىل ما بني 
تفشـــــي جائحة بســـــبب املناخية القصـــــوى على األمن الغذائي والتغذية والفقر. وقد زادت حتد�ت األمن الغذائي والتغذية 

ومجيع أشــــــــكال ســــــــوء وتفيد التحليالت احلالية أبنه لن يتم القضــــــــاء على اجلوع  3والتدابري املتخذة الحتوائها. 19-كوفيد
ما مل تُتخذ إجراءات جريئة ترمي إىل تســـــــــريع وترية التقدم، ال ســـــــــيما من أجل ز�دة اإلنتاجية  2030حبلول عام  4التغذية

الزراعية والدخل بشكل مستدام ومعاجلة عدم املساواة يف احلصول على أغذية آمنة ومغّذية من أجل أمناط غذائية صحية، 
 5.العمل املناخيه بتسريع الوقت ذات مع القيام يف

أهداف التنمية املســـــــــــتدامة املتفق عليها عاملًيا. ويدعو عقد العمل  6 2030وحتّدد خطة التنمية املســـــــــــتدامة لعام  -2
الفقر تشـــمل أجل حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة إىل إجياد حلول ســـريعة ألكرب حتد�ت العامل وأكثرها تشـــابًكا، اليت  من

املساواة وتغّري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية والتصحر. ويذكر تقرير األمني العام عدم و واجلوع 
ن حتويل النظم أبمذّكرًا  ،هو جمال عمل رئيسي 8أن حتويل النظم الزراعية والغذائية 7لألمم املتحدة بعنوان "خطتنا املشرتكة"

 .هاوفًقا للسياقات والقدرات الوطنية، وبناًء علي ،حبسب االقتضاء بطريقة متسقة،م الزراعية والغذائية جيب أن يت

ال  ،يف خمتلف أقاليم العامل وتؤثر يف البلدان النامية صـــلألزمات الغذائية اليت حتلوإن األســـباب املتعددة واملتشـــعبة  -3
تتطلب استجابة شاملة ومنسقة  ،الغذائي والتغذية، وتبعاهتا على األمن للمواد الغذائية سيما يف البلدان املستوردة الصافية

على املدى القريب واملتوســــــــــــط والبعيد من جانب احلكومات الوطنية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجملتمع الدويل معيًدا 
 ،اإلنصـــــافوعدم  ،التأكيد على أن األســـــباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي وســـــوء التغذية هي الفقر وتزايد الالمســـــاواة

من أن  متواصلوفرص كسب املال، وآاثر تغري املناخ والكوارث والنزاعات، معراًب عن قلق وقلة الوصول إىل املوارد والدخل 
هلا البلدان النامية ذوأمام اجلهود اليت تب ،أســــــــــــعار األغذية الفائقة التقلب قد تطرح حتدً� خطريًا أمام مكافحة الفقر واجلوع

                                                      
. 2021العاملية.  منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبر�مج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة 2

الغذائي وحتسني التغذية وتوفري أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة حتويل النظم الغذائية من أجل األمن  .2021حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 
  https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdfروما، منظمة األغذية والزراعة.  للجميع.

 أعاله. 2كما يف احلاشية   3
(قيد الطباعة). اعتمدهتا اجمللس يف دورته السادسة  الرؤية واالسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية. 2021منظمة األغذية والزراعة.  4

 (ب).24والستني بعد املائة، على النحو الوارد يف الفقرة 
ت غازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع اآلاثر النامجة عن تغري يُقصد ابلعمل املناخي تكثيف اجلهود الرامية إىل احلد من انبعااث 5

 action-climate-about-more-https://sdghelpdesk.unescap.org/learnاملناخ. 
. 2015سبتمرب/أيلول  25. اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام . 2015األمم املتحدة.  6

 .A/RES/70/1اجلمعية العامة لألمم املتحدة  قرار
 . نيويورك، األمم املتحدة.خطتنا املشرتكة: تقرير األمني العام. 2021األمم املتحدة.  7

ar.pdf-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-https://www.un.org/ar/content/common  
وصيده وحصاده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه واالجتار به مبا يف ذلك فرتة زرعه  –مسار الغذاء من املزرعة إىل املائدة " يغطي النظام الزراعي والغذائي 8

كما يشمل املنتجات غري الغذائية اليت تشّكل بدورها سبيًال للمعيشة، وكل شخص ونشاط واستثمار وخيار له   وشرائه وإعداده وأكله والتخلص منه.
"الزراعة" ومشتقاته يف دستور املنظمة، مصايد األمساك واملنتجات البحرية  ويشمل مصطلح دور يف إيصال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا.

  https://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdfوالغاابت واملنتجات احلرجية األولية. 

https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf
https://sdghelpdesk.unescap.org/learn-more-about-climate-action
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-ar.pdf
https://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf
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تحقيق األمن الغذائي وحتســــــني التغذية، وحتقيق أهداف التنمية املتفق عليها دولًيا، مبا يف ذلك أهداف التنمية املســــــتدامة ل
 ال سيما تلك املتعلقة ابلقضاء على اجلوع وسوء التغذية. 

ســــــبتمرب/أيلول  24و 23األمني العام لألمم املتحدة يف  عقدهااليت  2021وأحاط علًما بقمة النظم الغذائية لعام  -4
ملّخص الرئيس يف روما، مذكرًا أبن  2021يوليو/متوز  28و 26ي عقد بني ذال املؤمتر الســـــــــــابق للقمةفضـــــــــــالً عن ، 2021

 خاضعة للتفاوض.وبيان العمل بشأن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية الصادرين عن األمني العام ال يشكالن وثيقة 

، على إعادة العامل إىل املســار الصــحيح من أجل حتقيق هدف القضــاء على اجلوع 9وتعمل املنظمة، وفًقا لواليتها -5
من أهداف التنمية  1من أهداف التنمية املستدامة)، والقضاء على الفقر (اهلدف  2وسوء التغذية جبميع أشكاله (اهلدف 

، مع القيام يف 2030حبلول عام من أهداف التنمية املســــــــتدامة)  10املســــــــتدامة)، واحلد من أوجه عدم املســــــــاواة (اهلدف 
 12 (اهلدف نيواإلنتاج واالســــتهالك املســــؤول )من أهداف التنمية املســــتدامة 6اهلدف الوقت ذاته بضــــمان املياه النظيفة (

 من أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة) 15و 14من أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة) واإلدارة املســـــــــــــتدامة للموارد الطبيعية (اهلدفان 
ويف ضـــــوء اعتماد النظم الزراعية والغذائية إىل حد كبري . من أهداف التنمية املســـــتدامة) 17راكات (اهلدف وتســـــخري الشـــــ

من أهداف التنمية املســـــــتدامة) أســـــــاســـــــي من أجل حتقيق  13على الظروف املناخية والبيئية، فإن العمل املناخي (اهلدف 
اجلهود اليت تبذهلا املنظمة حنو حتقيق خطة وكجزء من . الطويل هذه األهداف واستدامة النظم الزراعية والغذائية على املدى

 .ت املنظمة اسرتاتيجية جديدة خاصة بتغّري املناخ من أجل السنوات العشر القادمة، أعدّ 2030عام 

لتنمية املســـــتدامة أبعاد ااشـــــى االســـــرتاتيجية اخلاصـــــة بتغّري املناخ مع أهداف التنمية املســـــتدامة على أســـــاس وتتم -6
وخطة عمل أديس أاباب وإعالن ريو  2030عام ل التنمية املســـــــــــتدامة واألهداف املشـــــــــــرتكة والتعاون حنو حتقيق خطةالثالثة 

 بشــــأن تغري املناخ، مبا يف ذلك ، واتفاق ابريس10ها، حســــب االقتضــــاءمبا يف ذلك املبادئ الواردة في بشــــأن البيئة والتنمية
 5 نالفقرات :واملالحظات الواردة يف هذا الصــــددوالفقرات ذات الصــــلة من ميثاق غالســــكو للمناخ  112-2و 1-2املاداتن 

 18و 17ن والفقرات ،غالســـــــــــكو للمناخ قررات ميثاقمل  CMA.3/1 الوثيقة من 7و 6ن والفقرات CP.26/1 الوثيقةمن  6و
 .قررات ميثاق غالسكو للمناخمل CMA.3/1 الوثيقةمن  23و 22ن والفقرات CP.26/1 الوثيقةمن 

                                                      
منها؛  حتدد ديباجة دستور منظمة األغذية والزراعة غاية املنظمة كاآليت: رفع مستو�ت التغذية واملعيشة للشعوب اخلاضعة للوالية القضائية كل 9

ي موّسع وضمان حتسني كفاءة إنتاج مجيع املنتجات الغذائية والزراعية وتوزيعها؛ والنهوض حبالة أهل الريف؛ وبذلك اإلسهام يف خلق اقتصاد عامل
 وضمان حترير اإلنسانية من اجلوع. 

 .ال سّيما املبادئ املتصلة ابلفقرة اليت تتناول التكّيف 10
يرمي هذا االتفاق، من خالل حتسني تنفيذ االتفاقية، ومبا يشمل هدفها، إىل توطيد االستجابة العاملية للتهديد الذي  1-2: من اتفاق ابريس 2املادة  11

 يف سياق التنمية املستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها:يشكله تغري املناخ، 
 اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية يف حدود أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق مستو�ت ما قبل احلقبة الصناعية ومواصلة )أ(

ة مئوية فوق مستو�ت ما قبل احلقبة الصناعية، تسليًما أبّن ذلك درج 1.5اجلهود الرامية إىل حصر ارتفاع درجات احلرارة يف حد ال يتجاوز 
 سوف يقلص بصورة كبرية خماطر تغري املناخ وآاثره؛ 

ات الدفيئة، وتعزيز القدرة على التكيف مع اآلاثر الضارة لتغري املناخ وتعزيز القدرة على حتمل تغري املناخ وتوطيد التنمية اخلفيضة انبعااثت غاز  )ب(
 يهدد إنتاج األغذية؛ على حنو ال

 متماشية مع مسار يؤدي إىل تنمية خفيضة انبعااثت غازات الدفيئة وقادرة على حتمل تغري املناخ.  وجعل التدفقات املالية )ج(

 املختلفة. سينّفذ هذا االتفاق على حنو جيسد اإلنصاف ومبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، يف ضوء الظروف الوطنية 2-2
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تنفيذ اتفاق ابريس، على النحو املشــار إليه  دعم، هتدف املنظمة إىل اخلاصــة بتغري املناخ الســرتاتيجيةامن خالل  -7
  الوطنية.، بطريقة متسقة تراعي السياقات والقدرات 4 يف الفقرة

البلدان النامية يف صياغة التزاماهتا األعضاء كافة، ال سيما دعم  احلاجة إىلإىل  اخلاصة بتغّري املناخ وتستجيب االسرتاتيجية
الرتكيز على القيمة املضــــــافة القائمة، مع  بادرات واآلليات األخرىابلتنســــــيق مع امل، االقتضــــــاءاملناخية وتنفيذها، حســــــب 

الرتويج لقل التكنولوجيا وفق شروط متفق ، مبا يف ذلك املرتبطة ابألراضي والتكيف األثر ارات ختفيفخي يف جمالللمنظمة 
عليها بشـــــكل متبادل، وتشـــــاطر املعارف واملمارســـــات والبحوث بصـــــورة طوعية من أجل التكيف مع تغري املناخ وحتســـــني 

ها بشــــــــــكل متبادل على املســــــــــتو�ت الوطنية الوصــــــــــول العادل إىل نتائج البحوث والتكنولوجيات وفق شــــــــــروط متفق علي
الوصــــــــــول إىل االســــــــــتثمارات واملوارد حتســــــــــني بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي و يف ما مثل التعاون واإلقليمية والدولية، 

  املالية.

والفقر، ومن أجل االســـــــــتجابة للتحد�ت القصـــــــــرية والطويلة األجل املتعلقة بتغّري املناخ واألمن الغذائي والتغذية  -8
لدعم  هتدف االســرتاتيجية اخلاصــة بتغّري املناخ إىل توســيع نطاق عمل املنظمة املناخي مراعاة الشــواغل البيئية الرئيســية، مع

املســــتو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية. وبســــبب الرتابطات العديدة  على الدول األعضــــاء، إذا اقتضــــى األمر ذلك،
 املناخ، يتعني التعامل مع تغّري املناخ بطريقة شاملة ومتكاملة من أجل تعظيم الفوائد املشرتكة ومعاجلة القائمة بني آاثر تغّري 

 مقايضات العمل املناخي مع اجملاالت البيئية الرئيسية األخرى والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.

تقييم دعم املنظمة وتوصــــيات  201712،غّري املناخ لعام وبناًء على اســــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصــــة بت -9
  13،)2017( وتنفيذ اســــــــرتاتيجية املنظمة اخلاصــــــــة بتغّري املناخمن أهداف التنمية املســــــــتدامة)  13(اهلدف  للعمل املناخي

االســـرتاتيجية اخلاصـــة بتغّري املناخ على أمهية اتســـام النظم الزراعية والغذائية ابلكفاءة والشـــمول والقدرة على الصـــمود  دتؤكّ 
ن االســــــرتاتيجية جهود  كجزء من احللول الرامية إىل التصــــــدي لتغّري املناخ.واالســــــتدامة   إىل حتقيق اليت ترمي املنظمة وحتســــــّ

. 2030من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة واألهداف األخرى ذات الصــــــــــــــلة، وحتســــــــــــــني املواءمة مع خطة عام  13اهلدف 
االســــرتاتيجية إىل التصــــدي جملموعة واســــعة من التحد�ت املرتابطة مبا يف ذلك فقدان التنوع البيولوجي والتصــــحر  وتســــعى

ألمن الغذائي واملائي. وتنظر االســــــــــــــرتاتيجية يف النظم والتدهور البيئي واحلاجة إىل طاقة متجددة ميكن الوصــــــــــــــول إليها وا
والنظم اإليكولوجية بطريقة شـــــاملة، وســـــالســـــل القيمة ذات الصـــــلة ، مع مراعاة مجيع القطاعات الزراعية الزراعية والغذائية

اتيجية جذور راســخة يف وهلذه االســرت وتعرتف أبمهية التوازن بني األبعاد االقتصــادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املســتدامة. 
من أجل حتويل النظم الزراعية  14املســـــؤولأبمهية ز�دة التمويل واالســـــتثمار  وتقرّ  ات املتاحةواالبتكار  ومالعلأفضـــــل مبادئ 

 ا.وفًقا للسياقات والقدرات الوطنية وبناًء عليهبطريقة متسقة والغذائية 

والشباب والشعوب األصلية واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع عالوة على ذلك، هتدف االسرتاتيجية إىل متكني املرأة و 
 هشة، وإشراكهم يف العمل املناخي.

                                                      
. روما، منظمة األغذية والزراعة. اسرتاتيجية والزراعة اخلاصة بتغّري املناخ. 2017منظمة األغذية والزراعة.  12

https://www.fao.org/3/i7175e/i7175e.pdf 
) وتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية 13مة األغذية والزراعة للعمل املناخي (هدف التنمية املستدامة تقييم دعم منظ. 2021منظمة األغذية والزراعة.  13

. روما، منظمة األغذية والزراعة. 2021سلسلة التقييمات املواضيعية مارس/آذار  ).2017والزراعة اخلاّصة بتغّري املناخ (
https://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf 

. روما. جلنة األمن الغذائي العاملي. مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية. 2014جلنة األمن الغذائي العاملي.  14
https://www.fao.org/3/au866a/au866a.pdf  

https://www.fao.org/3/i7175e/i7175e.pdf
https://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf
https://www.fao.org/3/au866a/au866a.pdf


CL 170/4 Rev.1 7 

املختلفة،  والوقائعوتشــــــّدد االســــــرتاتيجية اخلاصــــــة بتغّري املناخ على تكييف عمل املنظمة املناخي مع الســــــياقات  -10
حســب االقتضــاء، لتصــميم وتنقيح وتنفيذ األجزاء يشــمل تغطية املناطق الريفية وشــبه احلضــرية واحلضــرية ودعم البلدان،  مبا

املتعلقة ابلنظم الزراعية والغذائية يف التزاماهتا وخططها القطرية، مبا يف ذلك املســــــــــــــامهات احملددة وطنًيا، وخطط التكّيف 
زات الدفيئة، الوطنية، وإجراءات التخفيف املالئمة وطنًيا، واســـــــــــرتاتيجيات التنمية الطويلة األجل املنخفضـــــــــــة انبعااثت غا

وخطط احلد من خماطر الكوارث، واألهداف وااللتزامات األخرى ذات الصــــــــــلة. وعالوة على ذلك، فإ�ا تنظر يف خمتلف 
أبعاد املخاطر، مبا يف ذلك خطر عدم التصــــــــــــــرف، واملخاطر النظمية، واحلد من املخاطر املناخية والبيئية، واالحتياجات 

ضــــمن جماالت  15عات ممن يعيشــــون يف حاالت هشــــة، وإدراج إدارة املخاطر املناخيةوالقدرات احملددة لألشــــخاص واجملتم
 عمل املنظمة.

ا مســــــــــــامهات البلدان احملددة وطنًيا اجلديدة واحملّدثة، -11 يف املائة  95أن  إىل مشــــــــــــريةً  16وتراعي االســــــــــــرتاتيجية أيضــــــــــــً
يف  معظمها حتيل إىل النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية، مبا ، وأنالتكّيف تشـــمل التكّيف يف القطاعات الزراعية عناصـــر من

املائة من املســــــــامهات  يف 95إضــــــــافة إىل ذلك، فإن و ذلك األراضــــــــي واملياه، واجملاالت ذات األولوية ابلنســــــــبة إىل التكيف. 
اضــــي وتغيري اســــتخدام األراضــــي و/أو اســــتخدام األر قطاعات الزراعة احملددة وطنًيا احملّدثة تشــــمل التخفيف من التأثريات يف 

تنوع الظروف واالحتياجات  وتراعي االســــــــــرتاتيجيةيف املائة منها تشــــــــــمل احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا.  70ووالغاابت، 
 واألولو�ت الوطنية، مما يوفّر أرضية قوية لكي تدرس املنظمة اخلصوصيات اإلقليمية والوطنية واحمللية.

 هتديد عاملي يطال األمن الغذائي والتغذية تغّري املناخ: - اثنًيا
 أحدث األدلة العلمية -ألف

تؤّكد مســـــــــامهة جمموعة العمل األوىل يف تقرير التقييم الســـــــــادس الصـــــــــادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغّري  -12
املخاطر املناخية الواضــــــــحة وغري املســــــــبوقة اليت يواجهها  17،: األســــــــاس العلمي الفيز�ئي2021يف عام  املناخ"تغّري املناخ 

كوكب األرض حاضــــــــرًا ويف العقود القادمة بســــــــبب ازد�د حدة موجات احلر واألمطار الغزيرة وحاالت اجلفاف، واحلرائق 
 .واألعاصري املدارية اليت من املتوقع أن تؤثر على مجيع مناطق العامل

املناخية الطويلة األجل والبطيئة احلدوث على النظم الزراعية والغذائية وإنتاج ر التغريات وعالوة على ذلك، ســـــتؤثّ  -13
عيش الناس بطرق كثرية وتتطّلب اختاذ إجراءات تكّيف ســــــــــــريعة. ويذكر التقريران الصــــــــــــادران عن اهليئة وســــــــــــبل  األغذية

مثل ز�دة متوســــــــــــــط درجة احلرارة، والتقلبات  التغيريات الطويلة األجل يف املناخ، 19، 18احلكومية الدولية املعنية بتغّري املناخ
                                                      

 وصنع القرار.يركز عمل املنظمة بشأن إدارة املخاطر املناخية على تعميم اعتبارات املخاطر املناخية يف براجمها ودعم التدخالت القائمة على األدلة  15
16Crumpler, K., Abi Khalil, R., Tanganelli, E., Rai, N., Roffredi, L., Meybeck, A., Umulisa, V., Wolf, J. and Bernoux, M. 

2021. 2021 (Interim) Global update report – Agriculture, Forestry and Fisheries in the Nationally Determined 
Contributions. Environment and Natural Resources Management Working Paper No. 91. Rome, FAO. 

https://doi.org/10.4060/cb7442en 
17 Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment . Climate Change 2021: The Physical Science BasisIPCC. 2021. 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. V. Masson-Delmotte, 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, 

ridge, Cambridge University Press. T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou, eds. Camb
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf 

 أعاله. 71انظر احلاشية  18
19  IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.In:  .Summary for PolicymakersIPCC. 2019. 

H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. 
Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.). 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/03_SROCC_SPM_FINAL.pdf 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
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املومسيــة، واإلجهــاد املتزامن للحرارة واجلفــاف، وأحــداث األمطــار الغزيرة، واإلجهــاد املــائي، والتغريات يف حــدوث اآلفــات 
مع  ســتســتمر دورة املياه العاملية يف التفاقم . وفضــًال عن ذلك،، وحتمض احمليطات، وارتفاع مســتوى ســطح البحرواألمراض

ارتفاع درجات احلرارة العاملية، وتوقع أن يصــــــــــــــبح هطول األمطار وتدفقات املياه الســــــــــــــطحية أكثر تقلًبا يف معظم مناطق 
وســـالســـل القيمة ذات كون لكل ذلك أتثريات على القطاعات الزراعية ســـتاليابســـة خالل املواســـم ومن ســـنة إىل أخرى. و 

 الصلة وسبل العيش والنظم اإليكولوجية.

 

: اآلاثر والتكيف وقــابليــة 2022تقرير اهليئــة احلكوميــة الــدوليــة املعين بتغري املنــاخ عن "تغري املنــاخ يف عــام  ويــذكر -14
عّرض ابلفعل ماليني األشــــــــــــــخاص النعدام األمن الغذائي احلاد يالقصــــــــــــــوى تزايد الظواهر املناخية  أنّ  20)"2022التأثر (

ملناخ مع وطأة ا�مجة عن تغري املناخ يف القطاعات املنكشــــــــفة ل أضــــــــرار اقتصــــــــادية اكتشــــــــفتوقد  واخنفاض األمن املائي.
درجة العاملية ذات ال ســــاخنةال البؤرتوجد على وجه اخلصــــوص، و أتثريات إقليمية على صــــعيد الزراعة والغاابت واملصــــايد. 

وجنوب آســـــيا وأمريكا الوســـــطى واجلنوبية والدول اجلزرية ووســـــطها وشـــــرقها عالية من الضـــــعف البشـــــري يف غرب أفريقيا ال
يف املواقع اليت تعاين من الفقر وحتد�ت احلوكمة  مســـــــــتو�ت حرجة الضـــــــــعف ويبلغالصـــــــــغرية النامية والقطب الشـــــــــمايل. 

سة للمناخ، والوصول احملدود إىل اخلدمات واملوارد األساسية والصراعات العنيفة واملستو�ت العالية من سبل العيش احلسا
ختفض املخاطر على  من شــــــــأ�ا أنجمدية وفعالة للتكيف  خيارات هناكو  .ومصــــــــايد األمساك واحلراجةمبا يف ذلك الزراعة 

رز وخفض املقايضات بني التكيف آالبشر وعلى الطبيعة. وبوسع االستجاابت الشاملة والفعالة واملبتكرة استخدام أوجه الت
للتنمية  ةم اإليكولوجي أســــاســــياض ابلتنمية املســــتدامة. وإن محاية التنوع البيولوجي والنظوبني ختفيف األثر من أجل النهو 

 ا يف التكيف وختفيف األثر. وعلى دورمهيهما الصامدة بوجه املناخ نظرًا إىل التهديدات اليت يطرحها تغري املناخ عل

 21بتغّري املناخ بشـــــــــأن "تغريُّ املناخ واألراضـــــــــي"،ووفًقا للتقرير اخلاص الصـــــــــادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية  -15
يف ما يتعلق ابلقدرة على الصــــــــــمود يف وجه تغّري املناخ والتكّيف معه والتخفيف من آاثره، مبا يف ا هامً دورًا  الغاابتتؤدي 

عن آاثر تغّري املناخ. ذلك العمل كبالوعات للكربون وختزينه، واحتواء التنوع البيولوجي، وكذلك الوقاية من املخاطر النامجة 
تحريج وإعادة التحريج وإزالة الغاابت، أتثريًا مباشـــــــــــرًا على درجة حرارة الســـــــــــطح من الالتغريات يف الغطاء احلرجي،  روتؤثّ 

اإلقليمية من خالل تبادل املياه والطاقة. وعالوة على ذلك، فإن الغاابت توفّر احلماية للمناطق الســــــــــــــاحلية، واملنتجات 
 .ل مصادر للمواد والطاقة املتجددة اليت ميكن أن حتل حمل املواد والطاقة غري املتجددة وامللّوثةاخلشبية تشكّ 

ويكشف كذلك التقرير اخلاص بشأن تغّري املناخ واألراضي الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغّري املناخ  -16
يف املائة من إمجايل انبعااثت غازات الدفيئة إىل النظام الغذائي العاملي. وتنشـــــــأ هذه  37إىل  21أنه ميكن أن تُعزى نســـــــبة 

االنبعااثت من اإلنتاج وتغيري اســــــتخدام األراضــــــي وجتهيز األغذية وتعبئتها وتوزيعها وحتضــــــريها واســــــتهالكها، مبا يف ذلك 
ئية، توجد اختالفات حملية ووطنية وإقليمية كبرية يف كيفية الفاقد واملهدر من األغذية. ونظرًا إىل تنوع النظم الزراعية والغذا

                                                      
20Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution  . In:Summary for PolicymakersIPCC. 2022. 

of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. H.-O. Pörtner, D.C. 
Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, 

B. Rama (eds.). Cambridge, Cambridge University Press. 
ummaryForPolicymakers.pdfhttps://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_S 

21 . An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, Climate Change and LandIPCC. 2019. 
sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. P.R. Shukla, J. Skea, E. 

Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, 
E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi and 

J. Malley (eds.).  

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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مســــــــامهة اخلطوات املختلفة يف إمجايل االنبعااثت. وهناك حاجة إىل حتســــــــني ابلوعات الكربون، وخفض انبعااثت غازات 
ة عن مجيع املصـــــــادر الدفيئة وكثافتها يف شـــــــىت النظم الزراعية والغذائية، إضـــــــافة إىل إجراء ختفيض كبري يف االنبعااثت الناجت

) مئويتني فوق 2األخرى من أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف اإلبقاء على ارتفاع متوســــط درجة احلرارة العاملية دون درجتني (
مئوية فوق  اتدرج 1.5مســـــتو�ت ما قبل العصـــــر الصـــــناعي، ومواصـــــلة اجلهود الرامية إىل وقف ارتفاع درجة احلرارة عند 

 الصناعي طبًقا ملا ينص عليه اتفاق ابريس.مستو�ت ما قبل العصر 

عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغّري املناخ بشــــأن احمليطات والغالف  الصــــادروكما هو مبني يف التقرير اخلاص  -17
يف املـائـة من احلرارة الزائـدة  90واســــــــــــــتهلكـت أكثر من  1970، فقـد ارتفعـت درجـة حرارة احمليطـات منـذ عـام 22اجلليـدي

ودة يف النظام املناخي. وتتعّرض اجملتمعات البشـــــــرية املرتبطة ارتباطًا وثيًقا ابلبيئات الســـــــاحلية واجلزر الصـــــــغرية (مبا يف املوج
ذلك الدول اجلزرية الصــــــــــــغرية النامية) واملناطق القطبية واجلبال املرتفعة بشــــــــــــكل خاص للتغّري الالحق ابحمليطات والغالف 

مثل حتمض احمليطات، وارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر، والظواهر القصـــــوى على مســـــتوى اجلليدي واآلاثر املتصـــــلة بذلك، 
ســــطح البحر، وموجات احلرارة البحرية، وتقلص الغالف اجلليدي، وذوابن الرتبة الصــــقيعية. وقد شــــهد العديد من األنواع 

ية اســـــتجابًة الحرتار احمليطات، وتغري اجلليد النطاق اجلغرايف والتغريات املومسية يف دورهتا البيولوج البحرية ابلفعل حتّوالت يف
البحري، والتغريات األحيائية األرضــــــــــــية الكيميائية يف موائلها. وقد أّدى ذلك إىل حتوالت يف تكوين األنواع ووفرهتا وإنتاج 

وائية، يســــــــاهم الكتلة األحيائية للنظم اإليكولوجية البحرية من خط االســــــــتواء إىل القطبني. ويف العديد من املناطق االســــــــت
األمساك واحملار�ت بســـــبب اآلاثر املباشـــــرة وغري املباشـــــرة لالحرتار العاملي والتغريات األحيائية  أرصـــــدةابلفعل االخنفاض يف 

 األرضية الكيميائية يف تقليل املصيد يف مصايد األمساك.

 النظم الزراعية والغذائية وتغري املناخ -ابء

تواجه النظم الزراعية والغذائية ابلفعل التحدي املتمثل يف التوفري املســــــــــــــتدام لألغذية الكافية وامليســــــــــــــورة الكلفة  -18
اليت تســـــــاهم يف األمناط الغذائية الصـــــــحية، وكذلك املواد اخلام األخرى والطاقة األحيائية واملنتجات اجملّهزة  واملغّذيةواآلمنة 

عهم احلضــــــريالذين يز واخلدمات لســــــكان العامل  . ويقّوض تغّري املناخ ابلفعل، إىل جانب عوامل أخرى، داد عددهم وتوســــــّ
ويف الوقت نفســه،  تعزيز ســبل العيش الريفية املســتدامة ملكافحة اجلوع وســوء التغذية جبميع أشــكاله. التقدم احملرز مؤخرًا يف

فقدان التنوع لالقصـــــــــــــري والطويل ابألثر املتداخل تتأثّر النظم الزراعية والغذائية وســـــــــــــبل العيش ذات الصـــــــــــــلة على املديني 
والتنــافس من أجــل ) 23البيولوجي (مبــا يف ذلــك النظم اإليكولوجيــة املتــدهورة، وفقــدان األنواع، وتالشــــــــــــــي املوارد الوراثيــة

 .ومنسقة طموحةاحلصول على املوارد الطبيعية، وهو ما يتطّلب استجابة 

ب املناخ وز�دة تواتر الظواهر اجلوية القصـــــــوى وشـــــــّدهتا بســـــــبب تغّري املناخ حتّد�ت متعّددة: فهي ويشـــــــّكل تقلّ  -19
)، واالستقرارتؤدي إىل تفاقم املخاطر واآلاثر، وتؤثّر على مجيع أبعاد األمن الغذائي والتغذية (التوافر والوصول واالستخدام 

معظم األوضـاع اهلشـة، وتزيد من الضـغط على املوارد من األراضـي  وتؤثّر بشـكل غري متناسـب على الفئات االجتماعية يف

                                                      
 أعاله.  91كما يف احلاشية   22
وراثية النباتية لألغذية تقر االسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ أبهداف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: "صون املوارد ال 23

استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، مبا يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ألغراض والزراعة واستخدامها املستدام واقتسام املنافع الناشئة عن 
 الزراعة املستدامة واألمن الغذائي".
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وهناك حاجة إىل إجراءات عاجلة من أجل احلد من املخاطر  24واملياه والنظم الزراعية والغذائية والنظم اإليكولوجية اهلشـــــة.
من أجل دفع مجيع  25ّول،املناخية من خالل تنمية القدرات يف جماالت الوقاية واالســــــــــتباق واالســــــــــتيعاب والتكّيف والتح

عمليات صـــنع القرار والســـياســـات واإلجراءات املناخية مثل عمليات تقييم خماطر تغّري املناخ وآاثره وقابلية التأثر به؛ ونظم 
اإلنــــذار املبكر ابألخطــــار املتعــــددة؛ والبنيــــة التحتيــــة املقــــاومــــة لتغري املنــــاخ؛ ونظم نقــــل املخــــاطر؛ مبــــا يف ذلــــك التــــأمني 

االجتماعية، واإلجراءات االســــــــــــــتباقية، والتأهب للطوارئ، واالســــــــــــــتجابة للتكيف مع تغّري املناخ، والقدرة على  واحلماية
 الصمود يف شىت النظم الزراعية والغذائية.

مواصــــــــــــلة إنتاج أغذية آمنة ومغّذية وغريها من النظم الزراعية والغذائية  يفمتكني اجلهات الفاعلة  ابلتايل ويتطّلب -20
املنتجات واخلدمات، وجتهيزها وتســــــــويقها واســــــــتهالكها، جمموعة من اإلجراءات الفعالة للصــــــــمود يف وجه تغّري املناخ  من

معه تقوم على النظم اإليكولوجية الصـــــــحية، واالســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها. ويتعني يف  والتكّيف
اجلة الشـــــــواغل املتعلقة ابنبعااثت غازات االحتباس احلراري، وال ســـــــيما اثين الوقت نفســـــــه على النظم الزراعية والغذائية مع

مبـــا يف ذلـــك من خالل خفض حتويـــل النظم  )O2N( واألكســــــــــــــيـــد النرتي )4CH( وامليثـــان )2CO( أكســــــــــــــيـــد الكربون
 .والفاقد واملهدر من األغذية ،اإليكولوجية واستخدام الطاقة يف املزارع

ت يف إمكــا�ت اإلنتــاج اليت تنجم عن تغّري املنــاخ إىل تغيريات يف جتــارة الســــــــــــــلع وقــد يؤدي التحّول واالختالال -21
. وعلى املـدى القصــــــــــــــري، ومن خالل نقـل األغـذيـة من املنـاطق اليت يوجـد فيهـا فـائض إىل املنـاطق اليت تعـاين من الزراعيـة

ا يف معــاجلــة أوجــه النقص يف اإلنتــاج بســــــــــــــبــب ز�دة تقلبــات الطقس والظواهر  العجز، ميكن أن تؤدي التجــارة دورًا مهمــً
من اســـــرتاتيجيات لعاملية أن تكون جزًءا تجارة اوفًقا لقواعد منظمة اللســـــياســـــات التجارية املواتية لاملناخية املتطرفة. وميكن 

ريات اإلقليمية يف اإلنتاجية وحاالت التكّيف مع تغّري املناخ، إذ ميكن أن يؤدي حجم التجارة وتدفقها إىل اســــــــــــــتقرار التغ
 26تقلب أسعار املواد الغذائية النامجة عن تغّري املناخ.

وتســــــــــــــاهم بعض اإلجراءات يف النظم الزراعية والغذائية ابلفعل يف التكّيف مع تغّري املناخ، والتخفيف من آاثره،  -22
، األحيائيةطاقة لللألغذية و  املســــــتدام اإلنتاج املســــــتدامة. وتتضــــــمن هذه اإلجراءات على ســــــبيل املثال ال احلصــــــر والتنمية

لغاابت، واستعادة املناظر الطبيعية، واحلد من إزالة الغاابت وتدهور الغاابت، واحلراجة الزراعية، واإلدارة ل املستدامة دارةاإلو 
واملراعي وأشجار املانغروف ، مثل األراضي اخلثية واألراضي الرطبة إصالحهاو  للنظم اإليكولوجية العالية الكربوناملستدامة 
 واستعادة الرتبة املتدهورة وخفض الفاقد واملهدر من األغذية. والغاابت

 بتكرةاملاالستفادة من املمارسات اجليدة واحللول  -جيم

وجتريبها  هاتكييفو ال بد من تسخري املمارسات اجليدة واحللول املبتكرة  ،الستجابة ألوجه تغري املناخحرًصا على ا -23
وضــــــــــــــمان محاية حقوق امللكية  ،من الســــــــــــــياقات اإلقليمية والقطرية واجملتمعية اليت تعمل فيها املنظمة متنوعةيف جمموعة 

                                                      
 . روما، منظمة األغذية والزراعة.تغري املناخ واألمن الغذائي: املخاطر واالستجاابت. 2015منظمة األغذية والزراعة.  24
.i5188e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

. موجز تنفيذي. توجيهات األمم املتحدة املشرتكة للمساعدة يف بناء جمتمعات قادرة على التحملاألمم املتحدة للتنمية املستدامة. جمموعة  25
althml-ly-qadrt-mjtmat-bna-fy-llmsadt-almshtrkt-almthdt-alamm-twjyhat-tnfydhy-https://unsdg.un.org/ar/resources/mwjz  

. روما، منظمة األغذية جتارة املنتجات الزراعية وتغّري املناخ واألمن الغذائي. 2018حالة أسواق السلع الزراعية . 2018األغذية والزراعة.  منظمة 26
  https://www.fao.org/3/I9542AR/i9542ar.pdfوالزراعة. 

https://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf
https://unsdg.un.org/ar/resources/mwjz-tnfydhy-twjyhat-alamm-almthdt-almshtrkt-llmsadt-fy-bna-mjtmat-qadrt-ly-althml
https://www.fao.org/3/I9542AR/i9542ar.pdf
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اخلاصـــــــــــة بنظم االبتكار الزراعية والغذائية على املســـــــــــتويني والقدرات وعالوة على ذلك، فإن تنمية الشـــــــــــراكات  الفكرية.
فيها، أمر أساسي من أجل االبتكارات واملشاركة يف إنشائها وتكييفها ونشرها والوصول  القطري واحمللي، واجلهات الفاعلة

 إليها واعتمادها.

تكنولوجية ومالية وسياساتية وتشريعية واجتماعية ومؤسسية  -ومثة حاجة إىل ابتكارات تستند إىل العلم واألدلة  -24
املناخي يف شــــىت النظم الزراعية والغذائية. وغالًبا ما تكون هذه احللول على شــــكل حزم؛ فعلى ســــبيل  العملعلى  وترّكز -

املثال، قد يتطّلب توســـــيع نطاق تكنولوجيا جديدة ســـــياســـــات وأطرًا قانونية مواتية، ومتويًال موجًها، وســـــد الفجوة الرقمية، 
لغاية أيًضا استكشاف النظم الغذائية للشعوب األصلية والتعلم وقبوًال اجتماعًيا، وحوكمة ومؤسسات سليمة. ومن املهم ل

 منها، ودمج املعارف واملمارسات احمللية واألصلية مع احللول واالبتكارات القائمة على العلم.

ومن أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية، ينبغي للســـــــــــياســـــــــــات اليت تدعمها احلوكمة الرشـــــــــــيدة واألطر القانونية  -25
املناســـــــــــبة أن تعمل على التحفيز والتقليل من احلواجز أمام اســـــــــــتثمارات القطاعني العام واخلاص، واعتماد  واملؤســـــــــــســـــــــــية

، وتشـــــــجيع نظام جتاري متعدد األطراف يتصـــــــف بشـــــــموله واســـــــتناده إىل واالبتكاراتاملمارســـــــات اجليدة والتكنولوجيات 
ك حاجة إىل إلقاء نظرة نقدية على السياسات والتشريعات وقد تكون هنا .إنصافهوانفتاحه وعدم ممارسته التمييز و  القواعد

أو  27للحوافز أن تقّوض الشـــــــــواغل املناخية وغريها من الشـــــــــواغل البيئيةمن خالهلا احلالية، مبا يف ذلك الطريقة اليت ميكن 
 القيام عن غري قصد مبفاقمة قابلية أتثر الناس بتغّري املناخ.

ا  -26  ،هاوفًقا للســـياقات والقدرات الوطنية وبناًء عليبطريقة متســـقة  راعية والغذائيةحتّول النظم الز  تســـريعويدعو أيضـــً
، على ســـــــــــــبيل املثال، تقييم املخاطر املتعلقة ويتطّلبإىل آليات متويل مبتكرة وشـــــــــــــاملة واغتنام خيارات التمويل املتطورة. 

وهناك طرق مبتكرة لتمويل العمل املناخي آخذة يف الظهور، مبا  28ابالســـــــتثمار وتطبيق آليات مناســـــــبة لتخفيف املخاطر.
اجلديدة للدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية. والطرق يف ذلك ُ�ج أسواق الكربون، وجهود القطاعني العام واخلاص، 

ا وجود نظم للقياس واإلبالغ والتحّقق، ووضـــــع خط األســـــاس، وتنمية القدرات املي دانية، وهي أمور وســـــيتطّلب هذا أيضـــــً
. وعالوة على ذلك، تتزايد فرص مزج أنواع ، بنا على طلب األعضـــاءميكن للمنظمة ابلفعل أن تســـاهم فيها خبربهتا الكبرية

ويف هذا  خمتلفة من التمويل، مبا يف ذلك املنح واالئتما�ت من املصادر العامة واخلاصة، والتأمني والتمويل املتناهي الصغر.
 هم تشجيع مجيع األطراف على تنفيذ اتفاق ابريس تنفيًذا كامال، مبا يف ذلك التزاماهتا املالية. السياق، من امل

ويف اآلونة األخرية، بناًء على حتليالت نتائج السياسات واملشاريع والدراسات االجتماعية، ينصب تركيز أكرب على  -27
ومثة حاجة إىل  29اختاذ اإلجراءات املناخية الالزمة. العلوم الســـــــــلوكية اليت توفّر رؤى جديدة بشـــــــــأن خفض احلواجز من أجل

                                                      
فرصة تساوي مليارات الدوالرات. إعادة حتديد . 2021منظمة األغذية والزراعة، وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة.  27

 روما، منظمة األغذية والزراعة.  غا�ت الدعم الزراعي لتحويل النظم الغذائية.
28 Financing the Transformation of Food Systems Under a Changing . A. 2020Limketkai, B., Guarnaschelli, S. and Millan, 

Climate. Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security and KOIS Caring Finance.  
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/101132/CCAFS%20KOIS%20Financing%20the%20Transformation%20of

%20Food%20Systems%20Under%20a%20Changing%20Climate.pdf 
29 Cooper, K., Culotta, I., Fan, S., Barrett, C.B., Benton, T., Fanzo, J., Herrero, M., Nelson, R.J., Bageant, E., Buckler, E., 

Gandhi, R., James, S., Kahn, M., Lawson-Lartego, L., Liu, J., Marshall, Q., Mason-D’Croz, D., Mathys, A., Mathys, C., 
Mazariegos-Anastassiou, V., Miller, A., Misra, K., Mude, A.G., Shen, J., Majele Sibanda, L., Song, C., Steiner, R., 

Thornton, P. and Wood, S. 2020. Socio-Technical Innovation Bundles for Agri-food Systems Transformation. Report of the 
International Expert Panel on Innovations to Build Sustainable, Equitable, Inclusive Food Value Chains. Ithaca, New York, 

Cornell Atkinson Center for Sustainability and Springer Nature. London,  and
https://www.nature.com/documents/Bundles_agrifood_transformation.pdf 

about:blank
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https://www.nature.com/documents/Bundles_agrifood_transformation.pdf


CL 170/4 Rev.1 12 

للتدخالت  إشــــــــراك خمتلف اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك الشــــــــباب والنســــــــاء، منذ بداية التخطيط
 منها. لدى كلمن أجل حتقيق فهم أفضل للقيم والدوافع والقيود والضغوط املتعارضة وتنفيذها املتعلقة بتغّري املناخ 

العلوم والتكنولوجيــا واالبتكــار ابعتبــارهــا ذات  203130-2022االســــــــــــــرتاتيجي للمنظمــة للفرتة  اإلطــاروحيــّدد  -28
ا ابملخاطر احملتملة؛ فعلى ســـــبيل املثال، مع إعادة رســـــم معامل التكنولوجيا، قد تظهر  إمكا�ت حتويلية كبرية، ويعرتف أيضـــــً

صــــول. ولذلك، ابإلضــــافة إىل الســــياســــات واألنظمة اليت تّقلل من هذه املخاطر إىل اإلقصــــاء وعدم املســــاواة يف الو  خماطر
حدها األدىن، يتعّني االستثمار يف رأس املال البشري وتنمية القدرات يف النظم االبتكارية، على النحو املبّني يف اسرتاتيجية 

 31املنظمة اجلديدة اخلاصة ابلعلوم واالبتكار.

 اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغّري املناخنطاق  -ا اثلثً 
 مسألة تغّري املناخ ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة -ألف

، الذي 2031-2022سيتم تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتغّري املناخ يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  -29
كفاءة ومشوًال وقدرة على الصـــــــــــــمود   أكثرمن خالل التحول إىل نظم زراعية وغذائية  2030إىل "دعم خطة عام  يســـــــــــــعى

، من دون ترك أي أحد خلف الركب." إنتاج أفضـــــــل، وتغذية أفضـــــــل، وبيئة أفضـــــــل، وحياة أفضـــــــلواســـــــتدامة من أجل 
بتغّري املناخ ترتبط ارتباطًا وثيًقا هبذه إىل الطبيعة الشـاملة لعمل املنظمة يف جمال تغّري املناخ، فإن االسـرتاتيجية اخلاصـة  ونظرًا

وتســـاهم ابلتايل يف حتقيقها. وهناك أربعة حمفزات معرتف هبا كأولو�ت من أجل حتويل النظم الزراعية  األربع" األفضـــليات"
 املؤسسات واحلوكمة؛ ووعي املستهلك؛ وتوزيع الدخل والثروة؛ والتكنولوجيات والُنهج املبتكرة. والغذائية، وهي

األبعاد االقتصـــــــادية واالجتماعية والبيئية املرتابطة للنظم الزراعية والغذائية، وتشـــــــّجع  األربع األفضـــــــليات وتعكس -30
ابلتايل على اتباع �ج اســـــــــرتاتيجي وموّجه حنو النظم يف مجيع تدخالت املنظمة، وهي املذكورة يف جماالت األولوية الرباجمية 

املنــاخ: "التخفيف من حــدة آاثر تغري املنــاخ ونظم زراعيــة وغــذائيــة مكيفــة معــه".  العشــــــــــــــرين، اليت يرّكز أحــدهــا على تغّري 
ويرد بشـــــــــكل غري  32جماًال آخر من جماالت األولوية الرباجمية، 11وعالوة على ذلك، يربز تغّري املناخ بشـــــــــكل مباشـــــــــر يف 

 مجيع جماالت األولوية الرباجمية. مباشر يف

ف فعالية تدخالت املنظمة واتســــــــاقها يف جمال تغّري املناخ بشــــــــكل كبري على االســــــــتفادة من أربعة "عوامل وتتوقّ  -31
" شـــــــاملة ومشـــــــرتكة بني القطاعات هي: التكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت والعناصـــــــر املكّملة (احلوكمة ورأس املال مســـــــّرعة

                                                      
. روما، منظمة األغذية والزراعة. 2031-2022االسرتاتيجي للفرتة . اإلطار 2021منظمة األغذية والزراعة.  30

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf  
منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار". الدورة الثامنة . اخلطوط العريضة وخارطة الطريق بشأن "اسرتاتيجية 2021منظمة األغذية والزراعة.  31

 والستون بعد املائة للمجلس. روما، منظمة األغذية والزراعة. 
اخلاص إبنتاج  4اخلاص إبنتاج أفضل: التحّول األزرق، واجملال  2اخلاص إبنتاج أفضل: االبتكار من أجل اإلنتاج الزراعي املستدام، واجملال  1اجملال  32
اخلاص بتغذية  3اخلاص  بتغذية أفضل: التغذية للفئات األضعف، واجملال  2فضل: حصول صغار املنتجني على حنو منصف على املوارد، واجملال أ

اخلاص حبياة أفضل: املساواة  1اخلاص ببيئة أفضل: االقتصاد األحيائي من أجل أغذية وزراعة مستدامة، واجملال  2أفضل: أغذية آمنة للجميع، واجملال 
اخلاص حبياة أفضل: حاالت الطوارئ الزراعية  3اخلاص حبياة أفضل: التحول الريفي الشامل، واجملال  2بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية، واجملال 

 حبياة أفضل: مبادرة العمل يًدا بيد. اخلاص  5اخلاص حبياة أفضل: نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود، واجملال  4والغذائية، واجملال 

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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ملســــاواة بني اجلنســــني والشــــباب والشــــمول اخلاصــــة ابإلطار البشــــري واملؤســــســــات)، وكذلك املواضــــيع الشــــاملة املتعلقة اب
 .2031-2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 
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أيًضا معامل تنفيذ العمل املناخي الذي سيتم تناوله مبزيد من اإلسهاب  33وحتّدد الوظائف الرئيسية السبع للمنظمة -32
مؤخرًا إبعداد اســـرتاتيجيات متكافلة بشـــأن مواضـــيع عدة عمل االســـرتاتيجية اخلاصـــة بتغّري املناخ. وقامت املنظمة  خطةيف 

تشـــمل التغذية، وإشـــراك القطاع اخلاص، واملســـاواة بني اجلنســـني، وتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، 
ا إىل إرســــاء روابط واملســــؤولية البيئية للشــــركات، والعلوم واالبتكار. وتســــعى االســــرتاتيجية اخلاصــــة بتغري املناخ وخطة عمله

 وأوجه آتزر وتكامل مع مجيع هذه املواضيع.

 الرؤية واملبادئ التوجيهية -ابء

توفّر الرؤية واملبادئ التوجيهية لالســـــــــــرتاتيجية اخلاصـــــــــــة بتغّري املناخ عدســـــــــــة تنفَّذ من خالهلا اإلجراءات املناخية  -33
 املنظمة على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية.  تتخذها اليت

تتســــــــــم النظم الزراعية والغذائية . تتصــــــــــّور املنظمة احلالة املســــــــــتقبلية اليت يرســــــــــيها عملها املناخي كالتايل: الرؤية -34
تصــــــــادات املنخفضــــــــة ، والشــــــــمول، والقدرة على الصــــــــمود والتكّيف مع تغّري املناخ وآاثره، وتســــــــاهم يف االقابالســــــــتدامة

االنبعااثت مبوازاة توفري أغذية كافية وآمنة ومغذية من أجل أمناط غذائية صـحية ومنتجات وخدمات زراعية أخرى ألجيال 
  احلاضر واملستقبل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

. هتدف االســــرتاتيجية اخلاصــــة بتغّري املناخ إىل تيســــري مســــامهة املنظمة يف حتويل النظم الزراعية املبادئ التوجيهية -35
وســــــــبل العيش املعتمدة عليها، وتوســــــــيع نطاقها لكي تصــــــــبح منخفضــــــــة االنبعااثت وأكثر قدرة على الصــــــــمود  والغذائية
ليت ترتبط مباشـــــرة ابإلطار االســـــرتاتيجي للمنظمة للفرتة مع تغّري املناخ. وتقوم االســـــرتاتيجية على املبادئ التالية ا والتكّيف

2022-2031 : 

اإلجراءات  تتطلب املشـــــــــــــاكل املعقدة اختاذ إجراءات مناخية ابلتآزر مع .اتباع �ج النظم الزراعية والغذائية )1(
ية والغذائية. ويشــــــــــمل املتعلقة أبهداف التنوع البيولوجي واألهداف البيئية واإلمنائية األخرى اليت ترتبط ابلنظم الزراع

النظم كًال من ســــــــــــــالســــــــــــــل القيمة واجلهات الفاعلة فيها من قاعدة املوارد الطبيعية إىل اإلنتاج،  املوّجه حنو النهج
، والفاقد واملهدر ، وجودة األغذية وسالمتهاواستهالكها، وسلوك املستهلكني 34األغذيةوبيئة والتجهيز والتسويق، 

من األغذية، وتوليد الطاقة املتجددة، وكفاءة الطاقة واســــــــــــــتخدامها، والتفاعالت املعقدة يف ما بينها. ولتحقيق 
معاجلة الشـــــــــــواغل املتعّلقة ابألمن  يفموّجه حنو النظم من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة، يلزم اتباع �ج  2و 1اهلدفني 

                                                      
وتيسري ودعم عمل البلدان والشركاء  -2 جتميع وحتليل ورصد وحتسني الوصول إىل البيا�ت واملعلومات؛ -1الوظائف الرئيسية للمنظمة هي:  33

ل السياسات على املستو�ت العاملية تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجو -3 اآلخرين من أجل وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات؛
ودعم املؤسسات على مجيع املستو�ت، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات، إلعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج  -4 واإلقليمية والقطرية؛

مة نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة وقادرة على وتيسري الشراكات والتحالفات من أجل إقا -5 القائمة على األدلة واالستفادة من االستثمارات؛
والدعوة واالتصال  -7 وإسداء املشورة ودعم األنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها؛ -6 الصمود؛

 على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية.
الءمتها تشمل البيئات الغذائية األغذية املتاحة واليت يسهل وصول الناس إليها يف حميطهم، واجلودة التغذوية هلذه األغذية وسالمتها وسعرها وم 34

املأمونة وتوسيمها والرتويج هلا. وينبغي أن حترص هذه البيئات على أن تتوافر لألشخاص سبل الوصول املتساوي واملنصف إىل ما يكفي من األغذية 
العوامل املادية واملغذية وامليسورة الكلفة اليت تليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النشاط والصحة، مع مراعاة خمتلف 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم  – CFS 2021/49/INF/14واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية اليت تؤثر على هذا الوصول. الوثيقة 
 )fao.orgالغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي (

https://www.fao.org/3/ng550ar/ng550ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng550ar/ng550ar.pdf
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 35الغذاء واملاء والطاقة والصحة الواحدة وتشّكل معاجلة العالقة بني بفعل تغّري املناخ. الغذائي والتغذية واليت تتفاقم
 مثاًال على هذه األساليب.

والسكان املعتمدين على الغاابت يف  ومستزرعي األمساكوضع املزارعني ومريب املاشية وصيادي األمساك  )2(
ســــــاء، والشــــــباب، واجملتمعات احمللية واملهمشــــــة، ، وال ســــــيما صــــــغار املنتجني، والســــــكان األصــــــليني، والنالصـــــميم

املســـــتوى  واألشـــــخاص الذين يعيشـــــون يف أوضـــــاع هشـــــة. وجيب أن يكون متكني الناس ودعم العمل املناخي على
 ، مثلاحمللي، مع اسـتهداف وإشـراك السـكان يف املناطق الريفية واحلضـرية املعرضـني أكثر من غريهم آلاثر تغّري املناخ

والذين يديرون قدرًا كبريًا من موارد النظم اإليكولوجية يف العامل،  اجملتمعات الساحلية،و  النامية الدول اجلزرية الصغرية
 صدارة العمل املناخي الذي تضطلع به املنظمة.  يف

تقييم دعم  تشمل اإلجراءات الرئيسية لالسرتاتيجية اخلاصة بتغّري املناخ. تبين املمارسات اجليدة واالبتكارات )3(
احللول االبتكارية واالســـــــــتباقية واملســـــــــتدامة املمارســـــــــات اجليدة القائمة واملعارف احمللية والتقليدية واألصـــــــــلية وبروز 

واحملددة الســياق يف جمال القدرة على الصــمود يف وجه تغّري املناخ والتكّيف معه والتخفيف من آاثره، واســتكشــافها 
 يف البلدان.االبتكارية الزراعية والغذائية لنظم والرتويج هلا، وتعزيز القدرات وا

. تتطلب مواجهة حتد�ت البيا�ت املفتوحةو  العلوم االســـــــــــتناد إىل األدلة القائمة على العلم، مبا يف ذلك )4(
تغّري املناخ توليد البيا�ت املصـــــــــنفة حبســـــــــب نوع اجلنس والعمر األكثر موثوقية على املســـــــــتو�ت العاملية واإلقليمية 

لية، مبا يف ذلك البيا�ت املتعلقة ابملناخ واملوارد الطبيعية والبيئة واالقتصــــــــــــــاد االجتماعي، واملعلومات املتعلقة واحمل
ابلُنظم الزراعية والغذائية الســــــــــــــائدة يف خمتلف املناطق، وتبادهلا واســــــــــــــتخدامها اســــــــــــــتخداًما فعاًال وبطريقة متعددة 

الوكاالت الراعية الرائدة ملؤشــــــرات أهداف التنمية املســــــتدامة التخصــــــصــــــات. ومنظمة األغذية والزراعة هي إحدى 
منها) واملصدر األكثر مشوًال لإلحصاءات املتعّلقة ابلزراعة، واحلراجة،  15و 14و 12و 6و 5و 2إطار األهداف  (يف

. ولذلك، واالقتصــاديةاالجتماعية  ، واإلحصــاءاتواألغذية، والرتبة، واملياه وتربية األحياء املائية، ومصــايد األمساك،
فإ�ا يف وضـــــع فريد ميّكنها من دعم اختاذ القرارات القائمة على العلوم واألدلة واســـــتخدام املعارف احمللية واألصـــــلية 

 ، مبا يف ذلك الســـــياســـــة املقبلة حلماية البيا�ت،مع االمتثال يف الوقت نفســـــه لســـــياســـــات املنظمة بشـــــأن البيا�ت
 وحقوق امللكية الفكرية.  حقوق اخلصوصية مايةاالهتمام بشكل حثيث حبو 

. تتواءم هذه االســــــــــــرتاتيجية مع مبادئ الفعالية تعزيز العمل املناخي بقيادة البلدان لتحقيق نتائج مســـــــــتدامة )5(
متســــــك البلدان  الراســــــخة يف امللكية، والقيادة، وااللتزام، واملســــــاءلة املتبادلة عن النتائج على املســــــتوى القطري، حبيث

بغرض تعزيز  36عن طريق �ج تنمية القدرات على نطاق املنظومة على طلبها ، بناءً مور وحتظى بدعم املنظمةبزمام األ
القدرات املؤســــــســــــية والفنية للبلدان بشــــــكل فعال من أجل الصــــــمود يف وجه تغّري املناخ والتكيف معه والتخفيف من 

 ذ من خالل األولو�ت اليت حتددها األجهزة الرائسية للمنظمة. أن تنفّ  اخلاّصة بتغّري املناخ وينبغي لالسرتاتيجية آاثره.

                                                      
ية وحتسينها على النحو األمثل �ج "صحة واحدة" هو �ج متكامل وموّحد يرمي إىل حتقيق التوازن بني صحة اإلنسان واحليوان والنظم اإليكولوج 35

سعة النطاق (مبا يشمل بصورة مستدامة. وهو �ج يقّر ابلعالقة الوثيقة والرتابط القائم بني صحة البشر واحليوا�ت املدّجنة والربية والنبااتت والبيئة الوا
 اإليكولوجية). النظم

health-one-of-definition-s-ohhlep-support-unep-and-tripartite-2021-12-https://www.who.int/news/item/01 
36 Rome, FAO and Elsevier. Sustainable Food and Agriculture: An Integrated Approach. FAO. 2019. 

agriculture-and-food-https://www.sciencedirect.com/book/9780128121344/sustainable 

https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
about:blank
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، ميكن العمل على نطاق واســــع مع الشــــركاءمن خالل  .تقدمي اخلدمات من خالل الشـــراكات االســـرتاتيجية )6(
يف تعمل  املهتمة اليتذلك اجلهات الفاعلة توســـــــيع حجم العمل املناخي وز�دة أتثريه. ويشـــــــمل  للمنظمة وأعضـــــــائها

الدولية التمويل مؤسسات  املناخية وغريها منالنظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك املؤسسات احلكومية، واملؤسسات 
واإلقليميــة والوطنيــة، والوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا ومنظمــات األمم املتحــدة األخرى، واملنظمــات اإلقليميــة 

ة، والشــركات اخلاصــة، ومؤســســات البحوث واألوســاط األكادميية، ووســائل واإلقليمية الفرعية، واجلماعات االقتصــادي
إضافة و اإلعالم، واملؤسسات اخلريية، ومنظمات املزارعني ومنظمات اجملتمع املدين األخرى، واملنظمات غري احلكومية. 

تســـعى املنظمة ، جمال الغاابتوالشـــراكة التعاونية يف  ، مثل الشـــراكة العاملية من أجل الرتبةإىل توثيق الشـــراكات القائمة
تنمية  تيف القطاع اخلاص، يف جماال والنوع إىل التعاون مع شــــــركاء جدد، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة املختلفة احلجم

ومع  37واالبتكار املســـــــتدام وتبادل البيا�ت ونشـــــــرها،والتمويل واالســـــــتثمار القدرات والتعاون الفين واملعرفة والبحوث 
ني ابلتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجل تعبئة املوارد واحللول والتقنيات واملعارف من الشـــــــــــــركاء املعني
 38بلدان اجلنوب.

. ترّوج والشــــــمول االجتماعي والشــــــعوب األصــــــلية تعميم املســــــاواة بني اجلنســــــني ومشــــــاركة الشــــــباب )7(
ويشــــرك الشــــباب  40 ،39،املســــاواة بني اجلنســــنيالعمل املناخي الذي حيدث حتوًال يف  تخطيط وتنفيذاالســــرتاتيجية ل

تعزيز املعارف والتكنولوجيات واملمارســات واجلهود اليت تبذهلا  مبا يف ذلكالشــمول االجتماعي، و ابلتشــاركية ويتســم 
ضـــــمان تكافؤ   املناخ. وفضـــــًال عن ذلك، تشـــــّدد املنظمة علىلتغّري  اســـــتجابةً اجملتمعات احمللية والشـــــعوب األصـــــلية 

بشــــأن املناخ، احلوارات يف والشــــعوب األصــــلية الفرص يف العمل املناخي وتبادل منافعه، وإشــــراك النســــاء والشــــباب 
وتقدمي الدعم للبلدان من أجل احلد من اإلقصــــــــــــــاء االجتماعي، مبا يف ذلك عن طريق األطر القانونية والتنظيمية 

 واملؤسسية.

متاشــــــًيا مع املمارســــــات اجليدة املتعّلقة ابلُنهج املتعددة  .اب املصـــــلحةدعم الُنهج الشـــــاملة املتعددة أصـــــح )8(
فإن إشــــراك مجيع أصــــحاب املصــــلحة املعنيني ابلنظام الزراعي والغذائي، والكيا�ت الوطنية  41أصــــحاب املصــــلحة،

القرارات يف عمليـــات التخطيط واختـــاذ بطريقـــة متكـــاملـــة والـــدوليـــة، والقطـــاعني العـــام واخلـــاص، واجملتمع املـــدين، 
 املســــتويني الوطين ودون الوطين يســــاعد على ضــــمان عدم ترك أحد خلف الركب يف العمل املناخي للمنظمة. على

ويشمل هذا النهج التنسيق احملّسن، والتحليالت املشرتكة للمشاكل، والتشارك يف توليد احللول، والتشارك يف تطوير 
 املصلحة.  حلوكمة املبتكرة املتعددة أصحاباألساليب واملقاييس، والتخطيط والعمل، وآليات ا

. هناك حاجة ملّحة إىل توســيع نطاق اإلجراءات الرامية إىل تعزيز القدرة على الصــمود، نطاق الدعم توســيع )9(
وحتســـــــني القدرة على التكّيف، واحلد من خطر تغّري املناخ وقابلية التأثر به يف النظم الزراعية والغذائية. ويتيح العمل 

 تعظيم املنافع املشــــــــــــــرتكةمن خالل النظم الزراعية والغذائية بعض اخليارات األكثر فعالية من حيث الكلفة ل املناخي

                                                      
 . روما، منظمة األغذية والزراعة. 2025-2021اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص للفرتة . 2021منظمة األغذية والزراعة.  37
 روما، منظمة األغذية والزراعة.). 2025-2022اخلطوط التوجيهية للعمل يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي (. 2021منظمة األغذية والزراعة.  38
 روما، منظمة األغذية والزراعة. .2030-2020سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني للفرتة . 2020منظمة األغذية والزراعة.  39
  (بر�مج عمل ليما املعزز بشأن املسائل اجلنسانية وخطة عمله اجلنسانية). CP.25/3 مقرر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ 40
الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين لتمويل األمن الغذائي والتغذية . 2018فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية.  41

 تقرير مقدم من فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية. روما، جلنة األمن الغذائي العاملي. . 2030وحتسينهما يف إطار خطة عام 
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لتكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من آاثره على األرض. وســــــــــتســــــــــتند املنظمة إىل الدروس املســــــــــتفادة النامجة عن ا
من أجل دعم األعضــاء، حســب االقتضــاء، يف جمال لتوســيع نطاق املمارســات اجليدة وتســريع وترية العمل املناخي 

الصــــــــــــمود يف وجه تغّري املناخ والتكّيف معه والتخفيف من آاثره ومتويل األنشــــــــــــطة املتعّلقة به يف النظم  القدرة على
 معاجلة الفجوات يف تنفيذ أهداف اتفاق ابريس.ويف الزراعية والغذائية، 

. يراعي العمل املناخي للمنظمة الظروف الوطنية، وتنوّع "�ج "عدم وجود حّل واحد يناســــــب اجلميع اتباع )10(
الســياقات، واخلصــائص، واألولو�ت، وأوجه التآزر، والقدرات يف خمتلف األقاليم والبلدان وعلى املســتوى احمللي من 

خاص بكل  حيث التنمية البيئية واالقتصــادية واالجتماعية ويف ما يتعّلق ابلســالم واالســتقرار. ويعين ذلك اتباع �ج
ســـــــــياق، والعدول عن تقدمي أنواع موحدة من املســـــــــاعدة حلل مشـــــــــاكل خمتلفة من حيث املنشـــــــــأ واألســـــــــباب وقد 

 تستوجب وسائل خمتلفة لتحقيق األهداف املشرتكة.

 نظرية التغيري لالسرتاتيجية اخلاصة بتغّري املناخ -جيم
 والتأثري التحد�تاملنطق الكامن وراء االسرتاتيجية اخلاصة بتغّري املناخ على حتليل التفاعل بني جمموعة من  يقوم -36

املنشــودة منها، وجمموعة من االفرتاضــات والشــروط األســاســية للعمل املناخي الذي تضــطلع  والنتائجالعمل الثالث  وركائز
 به املنظمة. 

  تغيريالشكل: اخلطوط العريضة لنظرية ال

 
اليت يتم وصــــفها على أ�ا أســــباب ونتائج كامنة، املشــــاكل اليت تعاجلها املنظمة يف االســــرتاتيجية  التحد�تُتربز  -37

 وســـــبليؤثر تغّري املناخ أتثريًا شـــــديًدا على النظم الزراعية والغذائية وما يتصـــــل هبا من نظم إيكولوجية اخلاصـــــة بتغّري املناخ: 
ا يف تغّري املناخ.  عيش تكون هلا آاثر ســــلبية على الفقر واألمن الغذائي والتغذية، فيما تســــاهم النظم الزراعية والغذائية أيضــــً

يزال أعضـــــــــاء املنظمة حباجة إىل الدعم يف ما يبذلونه من جهود العتماد املمارســـــــــات اجليدة واحللول املبتكرة من أجل  وال

 

 

ابلية الفقر وعدم املساواة يؤد�ن إىل ارتفاع ق
 التأثر آباثر تغّري املناخ

ذائية املمارسات وسالسل القيمة الزراعية والغ
لية من غري املستدامة تؤدي إىل انبعااثت عا

 غازات الدفيئة 

دعم منظمة األغذية  األسباب والنتائج الكامنة
 والزراعة

 حتسني القدرات

املستو�ن العاملي : 1الركيزة 
 واإلقليمي

 الُنهج الشاملة

السياسات 
واملمارسات 

والتكنولوجيات 
 اجلديدة

 الوصول إىل متويل
 األنشطة املتعلقة

 نطاقه ابملناخ، وتوسيع

 النتائج

الشراكات 
 االسرتاتيجية

 تناول النظم الزراعية -1
املية والغذائية يف اخلطط الع

 املتعّلقة ابملناخ

ها بيا�ت املنظمة وصكوك -2
ى حتّفز العمل املناخي عل

 املستوى العاملي

 املستوى القطري: 2الركيزة 
ينفذ األعضاء يف املنظمة  -1

قومون االلتزامات املتعّلقة ابملناخ وي
 برصدها

تعميم يقوم األعضاء يف املنظمة ب -2
 اإلجراءات املتعّلقة ابملناخ يف

السياسات والربامج واملمارسات 
 واالستثمارات

 املستوى احمللي: 3الركيزة 
يعتمد املزارعون املمارسات  -1

ق املعّرضة التكّيفية، ال سيما يف املناط
 للخطر

 تساهم اجلهات الفاعلة يف -2
 بعااثتمسارات التنمية املنخفضة االن

حتّول النظم الزراعية  
 والغذائية

 األثر

مة يسرّع األعضاء يف املنظ
ن وأصحاب املصلحة املعنيو 

ة وترية ابلنظم الزراعية والغذائي
اخ لكي استجابتهم لتغّري املن

غذائية تصبح النظم الزراعية وال
على  أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة

واستدامة، ما يؤدي الصمود
 إىل حتسني األمن الغذائي

 والتغذية

 الرؤية

ية تتسم النظم الزراعية والغذائ
لى ابالستدامة، والشمول، والقدرة ع

املناخ  الصمود والتكّيف مع تغّري 
ات وآاثره، وتساهم يف االقتصاد

ة توفري املنخفضة االنبعااثت مبوازا
ل أغذية كافية وآمنة ومغذية من أج

ًضا أمناط غذائية صحية وغريها أي
ة من املنتجات واخلدمات الزراعي

ن دون ألجيال احلاضر واملستقبل، م
 .ترك أي أحد خلف الركب

 2030عام  حاضًرا
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مود يف وجه تغّري املناخ والتكّيف معه والتخفيف من آاثره إلقامة النظم الزراعية والغذائية معاجلة مســـــــائل القدرة على الصـــــــ
املســــتدامة األســــاســــية لتلبية الطلب املتنامي على األغذية املغذية واآلمنة واملنتجات واخلدمات الزراعية األخرى. وما مل جيِر 

ســـيواصـــل تغّري املناخ تعطيل إنتاج األغذية واألمن الغذائي والتغذية  اختاذ إجراءات عاجلة لتحويل النظم الزراعية والغذائية،
وتســــــــــــريع وترية فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية والفقر وعدم املســــــــــــاواة، كما ميكنه أن يؤدي إىل تفاقم 

لغذائي بدرجة عالية، فيما ســــــتواصــــــل النزاعات والنزوح، ال ســــــيما يف البلدان واملناطق اليت تعاين أصــــــًال من انعدام األمن ا
  النظم الزراعية والغذائية اإلسهام يف تغّري املناخ. املمارسات غري املستدامة يف

، كما هو مبّني يف الشــــــــــــكل أعاله، من عناصــــــــــــر متوائمة مع الوظائف الرئيســــــــــــية لإلطار دعم املنظمةويتكون  -38
 والســـياســـاتت، والشـــراكات االســـرتاتيجية، والُنهج الشـــاملة، ، مبا يف ذلك تنمية القدرا2031-2022االســـرتاتيجي للفرتة 

واملمارســـات والتكنولوجيات اجلديدة، والوصـــول احملســـن إىل التمويل. ويتم تناول هذه العناصـــر مبزيد من التفصـــيل يف إطار 
 كل ركيزة من الركائز الوارد ذكرها يف القسم الرابع أد�ه. 

ا على املســــــــتو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية  الركائزوتنطلق  -39 اليت تشــــــــكل ثالثة خطوط عمل يعّزز بعضــــــــها بعضــــــــً
، من مفهوم أن املضــــــــــــي قدًما يف حتقيق النتائج املتوقعة واألثر والرؤية يتطلب العمل ابلتوازي على املســــــــــــتو�ت الثالثة واحمللية

ية املتداخلة القادرة على الصـــمود يف وجه تغّري املناخ واملنخفضـــة كافة. وتشـــمل الركائز الثالث عناصـــر خاصـــة مبســـارات التنم
) واملســتوى 2( ؛تعزيز الســياســات واحلوكمة العاملية واإلقليمية املتعلقة ابملناخ :) املســتو�ن العاملي واإلقليمي1(االنبعااثت: 

 .يف امليدانسيع نطاق العمل املناخي تو  :) واملستوى احمللي3( ؛تنمية قدرات البلدان يف جمال العمل املناخي :القطري
على املســـــــتو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية من خالل اجلهود املشـــــــرتكة اليت تبذهلا  نتائجســـــــت  وتتحقق -40

املنظمة وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين يف جمال العمل املناخي، مبا يف ذلك اإلجراءات االســـتباقية والوقائية اخلاصـــة مبخاطر 
الشــــــــــــــكــل). وميكن هلــذه النتــائج جمتمعــة أن حتّفز التحّول املنــاخ والتكّيف مع هــذه املخــاطر والتخفيف من أتثريهــا (انظر 

على و  ،هاوفًقا للســـــياقات والقدرات الوطنية وبناًء عليبطريقة متســـــقة  املرتقب يف النظم الزراعية والغذائية وأن تســـــرّع وتريته
عية والغذائية وســــبل تعزز مجيع أجزاء النظم الزرا طول مســــارات التنمية اخلاصــــة بكل بلد. وتســــعى املنظمة إىل ضــــمان أن

ا، وأن جيرى حتليل قابلية التأثر بتغّري املناخ وخماطره لقاعدة املوارد  العيش املرتبطة هبا والنظم اإليكولوجية بعضــــــــــــــها بعضــــــــــــــً
الطبيعية واإلنتاج والتجهيز والتســــــويق واالســــــتهالك، وكذلك لقطاعات أخرى ميكن احلد من قابلية أتثرها من خالل اختاذ 

 إىل إقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة.  إجراءات ترمي

إىل مرحلة مفصلية يف عملية حتويل النظم الزراعية والغذائية اليت ميكن للمنظمة أن تؤثر فيها بواسطة  األثرويشري  -41
معارفها وأشـــكال الدعم األخرى ولكن من دون أن تتمتع ابلقدرة على التحكم هبا بصـــورة حصـــرية. وتســـعى االســـرتاتيجية 

اء يف املنظمة وأصـحاب املصـلحة املعنيون ابلنظم الزراعية والغذائية يسـرّع األعضـاخلاصـة بتغّري املناخ إىل حتقيق األثر التايل: 
كفاءة ومشوًال وقدرة على الصــــــمود واســــــتدامة ومنخفضــــــة   أكثروترية عملهم املناخي لكي تصــــــبح النظم الزراعية والغذائية 
 االنبعااثت، ما يؤدي إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية.

 اليت تقوم عليها االسرتاتيجية اخلاصة بتغّري املناخ وتنفيذها:  ةالفرضيات الرئيسيوترد يف ما يلي  -42

ال يزال تغّري املناخ ميثل أولوية عاملية ابلرغم من أوجه عدم اليقني وحاالت التأخري يف العمل، وجيب التصــــدي  •
 والتحد�ت االجتماعية واالقتصادية. 19-له جنًبا إىل جنب مع جائحة كوفيد
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 الغذائية ابعرتاف واسع ويتم تبنيها كجزء ال يتجزأ من احلل لتغّري املناخ.حتظى النظم الزراعية و  •
هناك إرادة سياسية قوية إلسناد األولوية للعمل املناخي وتوسيع نطاقه بشكل عام ويف النظم الزراعية والغذائية  •

  بشكل خاص.
ناديق العمودية وغريها يزداد التمويل اخلاص ابملناخ، مبا يف ذلك للنظم الزراعية والغذائية، من  • خالل الصــــــــــــــ

 املصادر العامة واخلاصة اعرتافًا بنطاق العمل الالزم وبطابعه امللّح. من
  :األمور التاليةالشروط املسبقة لنجاح العمل املناخي  وتشمل -43

. حتتاج املنظمة إىل موارد بشـــــــــــــرية ومالية كافية يف املقر منظمة األغذية والزراعة اخلدمات بكفاءة تقدمي )1(
الرئيســـي واملكاتب امليدانية وإىل توســـيع نطاق التنســـيق الداخلي والتعاون اخلارجي والشـــراكات لتلبية االحتياجات 

يف تنمية املتزايدة على املســـتو�ت العاملية والقطرية واحمللية بكفاءة. وســـيشـــمل ذلك، على ســـبيل املثال، االســـتثمار 
القدرات الداخلية وتنمية املوارد البشـــــــرية، وتوثيق التعاون والتنســـــــيق واالتصـــــــال يف ما يتعلق ابلعمل املناخي وإدارة 
املعارف، وإطالق مبادرات جديدة وإقامة شـــــراكات مبتكرة بني القطاعني العام واخلاص، وتعزيز تعبئة التمويل من 

االت عمل املنظمة. وجيب ضمان االتساق والتعاون بني االسرتاتيجية اخلاصة أجل املناخ، وتعميم تغّري املناخ يف جم
وجمـــاالت األولويـــة الرباجميـــة اخلـــاصـــــــــــــــة بـــه،  2031-2022بتغّري املنـــاخ واإلطـــار االســـــــــــــرتاتيجي للمنظمـــة للفرتة 

تنوع البيولوجي احلديثة األخرى وأطر الربجمة القطرية للمنظمة. ويتوّىل مكتب تغّري املناخ وال 42واالســـــــــــــرتاتيجيات
والبيئة مســؤولية التنســيق الداخلي ألعمال املنظمة املتصــلة ابملناخ وســيقوم بتيســري التفاعالت والصــالت ابلوحدات 
واملكاتب امليدانية والربامج األخرى للمنظمة، بغية تعزيز الكفاءة وجتّنب االزدواجية. وســــيتواءم تنفيذ االســــرتاتيجية 

سة املنظمة حلماية البيا�ت اليت جيري العمل حالًيا على بلورهتا. وأخريًا، سيساهم تنفيذ اخلاصة بتغّري املناخ مع سيا
 يف خفض البصمة الكربونية للمنظمة. 2030-2020اسرتاتيجية املسؤولية البيئية يف املنظمة للفرتة 

 التمويل احمللي . إّن دمج االعتبارات اخلاصــــة بتغّري املناخ يفاحلصـــول على التمويل اخلاص ابملناخ تعزيز )2(
اســــــــــتخدام الغاابت واألراضــــــــــي و  احملاصــــــــــيل والثروة احليوانية والدويل لتنمية النظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك

ومصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، أمر أســــاســــي. وســــتشــــّجع املنظمة توفري التمويل واالســــتثمار اخلاصــــني 
ي للنظم الزراعية والغذائية. وســـــــــــتســـــــــــتمر األموال العمودية، وخباصـــــــــــة من ابملناخ على املســـــــــــتويني الدويل واحملل

الصــــــــــندوق األخضــــــــــر للمناخ، ومرفق البيئة العاملية، وصــــــــــندوق التكيف، وبنوك التنمية املتعددة األطراف، إىل 
األرض. جانب الصناديق الثنائية واملتعددة األطراف األخرى، يف االضطالع بدور هام لتعزيز أتثري املنظمة على 

 6وسيتم استكشاف فرص التمويل املبتكر للمناخ، ال سيما يف سياق اآلليات اليت جيري تطويرها مبوجب املادة 
-2021إلشـــــراك القطاع اخلاص من اتفاق ابريس. ولتحقيق االتســـــاق مع اســـــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 

ا تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص من خالل الشـــراكات االبتكارية واالســـتثمارات. وســـتدعم  ،2025 ســـيتم أيضـــً
املنظمة إعداد وتنفيذ ورصـــــــــــد مشـــــــــــاريع األعضـــــــــــاء الذين يطلبون مثل هذا الدعم من أجل ز�دة حجم العمل 

لنسبية الفريدة لتعبئة التمويل املناخي الذي يضطلعون به ونطاقه ووتريته. وستستمر املنظمة يف استخدام ميزهتا ا

                                                      
، واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب 2025-2021شراك القطاع اخلاص مثل اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إل 42

 ة ابلعلوم واالبتكار.القطاعات الزراعية، ورؤية منظمة األغذية والزراعة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية، واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاص
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اخلاص ابملناخ للبلدان بطريقة تربط األولو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية وتســــــــــــــاعد على دفع جدول 
 أعمال املناخ قدًما.

 ركائز ثالث لتعزيز العمل - رابًعا
ا والوارد ذكرها  االســـــرتاتيجية اخلاصـــــة بتغّري املناخ على الركائز االســـــرتاتيجية الثالث ترّكز -44 اليت يعزز بعضـــــها بعضـــــً

، أي 2031-2022وتنعكس يف هــذه الركــائز مجيع "العوامــل املســــــــــــــّرعــة" لإلطــار االســــــــــــــرتاتيجي للمنظمــة للفرتة أد�ه. 
 الشاملةالتكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت والعناصر املكّملة (احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات)، فضًال عن املواضيع 

املســـــــاواة بني اجلنســـــــني والشـــــــباب واإلدماج. وســـــــتقوم خطة اتصـــــــال خمصـــــــصـــــــة تســـــــتهدف اجلمهور العريض  تمثلة يفامل
 واملتخصصني بدعم تنفيذ الركائز كجزء من خطة العمل.

 السياسات واحلوكمة العاملية واإلقليمية املتعلقة ابملناخ تعزيز :املستو�ن العاملي واإلقليمي -ألف

ترّكز هذه الركيزة على الدعوة العاملية واإلقليمية اليت تقوم هبا املنظمة جلعل النظم الزراعية والغذائية الشــــــــــاملة جزًءا  -45
 من احلل لتغّري املناخ، من أجل حتقيق النتائج املتوقعة التالية: 

الطبيعية وســــــــــــــبل العيش على أكمل ُتعاجل اعتبارات األمن الغذائي والتغذية والُنظم الزراعية والغذائية واملوارد  •
وجه يف اخلطط الدولية املتعلقة ابملناخ والبيئة وخماطر الكوارث والشـــــــــــؤون اإلنســـــــــــانية والتنمية كجزء من احلّل 

 للتصدي لتغّري املناخ، مدعومة ابلتمويل اخلاص ابملناخ للنظم الزراعية والغذائية.
 البيا�ت والعلوم واألدلة واألدوات والربوتوكوالت ميكن للمجتمع الدويل والبلدان والشــــــــــــــركاء الوصــــــــــــــول إىل •

واخلطوط التوجيهية واملعايري املتصلة بتغّري املناخ والنظم الزراعية والغذائية اليت تقوم املنظمة وشركاؤها بتجميعها 
أثر ، وحتليل قابلية الت]على طلب العضــــو بناءً [ وتطويرها واســــتخدامها، مبا يف ذلك ألغراض الرصــــد واإلبالغ

ومناذج التقييم، واملمارســـــات اجليدة  واحلواجز اليت تعرتض التكيف وحتليل كلفة التكيف، بتغّري املناخ وخماطره،
 والسياسات املتعلقة ابلقدرة على الصمود يف وجه تغّري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آاثره.

ت زراعة احملاصــــــــــــــيل، واإلنتاج احليواين، وهناك حاجة ملّحة إىل دفع النقاش بشــــــــــــــأن العمل املناخي يف جماال -46
واحلراجة، ومصــــــــــايد األمساك، وتربية األحياء املائية، وســــــــــالســــــــــل القيمة ذات الصــــــــــلة وســــــــــبل العيش املعتمدة على هذه 
 القطاعات، واألمن الغذائي والتغذية، وإدارة املياه، وإصــــــــالح النظم اإليكولوجية الربية والبحرية وإدارهتا املســــــــتدامة، قدًما.

خالل الدعوة املعززة اليت تقوم هبا املنظمة على املســــــتويني اإلقليمي والعاملي. وتســــــعى املنظمة من  وميكن تيســــــري ذلك من
خالل هذه اإلجراءات، إىل املســامهة يف تعزيز إبراز النظم الزراعية والغذائية كجزء من احللول األســاســية ألزمة املناخ، مبا يف 

واتفقت البلدان، خالل الدورة الســادســة والعشــرين ملؤمتر األطراف يف  43لالزم اخلاص ابملناخ.ذلك االســتفادة من التمويل ا
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ، على مواصلة العمل يف جماالت مناقشة السياسات اخلاصة بعمل كورونيفيا 

 ة دورًا حامسًا.ييف احمليطات حيث يؤدي إنتاج األغذية املائ 45وتعزيز العمل 44املشرتك بشأن الزراعة
                                                      

43  Climate Finance in the Agriculture and Land Use Sectorlbiati, G.M., Alekseeva, N. and Bernoux, M. 2021. Buto, O., Ga
– Global and Regional Trends between 2000 and 2018. Rome, FAO.   

 53إىل  42يف فقراهتا  FCCC/SBI/2021/16نظر الوثيقتني الصادرتني عن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ √ 44
 .54إىل  43يف فقراهتا  FCCC/SBSTA/2021/3و

 .CP.26/1من مقرر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ  61و 60الفقراتن  45



CL 170/4 Rev.1 21 

وهناك اعرتاف ابلدور االســــــــتشــــــــاري املوثوق به الذي تؤديه منظمة األغذية والزراعة على الصــــــــعيد الدويل يف ما  -47
ار اتفاق ابريس، وخطة يتعلق ابلعمليات اإلمنائية والبيئية، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــأن تغّري املناخ وإط

، وإعالن ريو بشــأن البيئة والتنمية، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــّحر، ومدونة 2030عام 
وإطار عمل ســـنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  األراضـــي الرطبة (رامســـار)، الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد، واتفاقية

قــد كــانــت الــدعوة والــدعم من ِقبــَل املنظمــة أمرًا ابلغ األمهيــة يف النهوض ببعض إجراءات اتفــاقيــة األمم . ول2015-2030
املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ بنجاح، مبا يف ذلك من خالل عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة، ودعم دمج الزراعة 

ة واألنشــطة اخلاصــة إبطار احلد من االنبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت يف املســامهات احملددة وطنًيا وخطط التكّيف الوطني
وشراكة مراكش للعمل املناخي العاملي. وستواصل املنظمة، بناء على الطلب، دعم مسارات العمل والتفاوض  46وتدهورها

ة مبوجب االتفاقية (جلنة التكّيف التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــــأن تغّري املناخ، واألجهزة الفرعية واملنشــــــــــــــأ
وجمموعة اخلرباء املعنية ابلبلدان األقل منًوا)، وإطار الشـــــــــفافية املعزز، وعملية اســـــــــتخالص احلصـــــــــيلة العاملية مبوجب اتفاق 

 ابريس، يف اجملاالت ذات الصلة ابلنظم الزراعية والغذائية. 

قــدان التنوع البيولوجي ميثالن حتــديني مرتابطني جيــب عالوة على ذلــك، من املهم االعرتاف أبن تغّري املنــاخ وفو  -48
مواجهتهما بصــــورة مشــــرتكة. وميكن للمنظمة أن تزيد الوعي وتوفر اخلربة الفنية على املســــتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية 

لبيولوجي ملا بعد عام لتحقيق االتســاق يف ختطيط املناخ والتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك من خالل دعم إعداد إطار التنوع ا
 وتنفيذه. 2020

  وستدعم املنظمة دمج النظم الزراعية والغذائية يف العمل املناخي من خالل: -49

للدعوة إىل  مواصلة املشاركة يف املنتد�ت العاملية واإلقليمية املتعّلقة بتغّري املناخ ويف غريها من املنتد�ت •
إقامة نظم زراعية وغذائية كفؤة وشـــــاملة وقادرة على الصـــــمود ومنخفضـــــة االنبعااثت ومســـــتدامة وللرتويج هلا 
كجزء من احلل للتصدي لتغّري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية، وكجزء من جدول 

 أعمال االستدامة األوسع نطاقًا؛ 
كاء لتحديد املبادرات والتعهدات العاملية واإلقليمية ذات الصـــــــلة وصـــــــياغتها ودعم األعضـــــــاء والشـــــــر  •

، مبا يف ذلك تلك اليت مت إطالقها خالل الدورة الســـــــــادســـــــــة والعشـــــــــرين ملؤمتر األطراف وتنفيذها ورصـــــــدها
العاملي بشــــــــأن امليثان، وإعالن القادة املعتمد يف غالســــــــكو بشــــــــأن الغاابت واســــــــتخدام األراضــــــــي،  (التعهد

عمل االحتاد األفريقي للتعايف األخضــــــر)، ويف التحضــــــريات للدورات القادمة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  خطةو 
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ؛ 

احليوانية،  ، مبا يف ذلك احملاصيل، والثروةومواصلة حتسني دمج االعتبارات اخلاصة ابلنظم الزراعية والغذائية •
صـــــــــايد األمساك، وتربية األحياء املائية، وســـــــــالســـــــــل القيمة ذات الصـــــــــلة، والنظم اإليكولوجية، والغاابت، وم

 العيش، يف مسارات العمل الرئيسية يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ؛  وسبل
قة املســـــــــتدامة وكفاءة من أجل حتســـــــــني الوصـــــــــول إىل الطا والدعوة لبناء العالقة بني الغذاء واملياه والطاقة •

 استخدام الطاقة، وتعزيز اإلدارة املستدامة للمياه من أجل التكّيف على نطاق النظم الزراعية والغذائية كافة؛ 
                                                      

؛ وإدارة خفض االنبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت؛ واحلد من االنبعااثت الناجتة عن تدهور الغاابت؛ واحلفاظ على خمزو�ت الكربون يف الغاابت 46
 ).CP.16/1ناخ من مقرر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري امل 70الغاابت بطريقة مستدامة؛ وتعزيز خمزو�ت الكربون يف الغاابت (الفقرة 
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قق تكامًال أفضــل بني االســتخدام حت يتالنظم األغذية املائية /نظم األغذية الزرقاءصاحل لومواصلة الدعوة  •
 واالستخدامات األخرى للمحيطات؛املستدام للموارد احلية البحرية 

مبســــــــــــــامهة النظم الزراعية والغذائية والدعوة لضـــــــــــمان أن يقّر جدول أعمال متويل العمل املناخي والبيئي  •
 املستدامة يف العمل املناخي، وأن يدعم هذه املسامهة.

  وستشّجع املنظمة االبتكار والتعاون من خالل: -50

، مبــا يف ذلــك من خالل االخنراط يف شــــــــــــــراكــات ومبــادرات هــاتعزيز االبتكــارات الزراعيــة وتوســـــــــــيع نطــاق •
 Agriculture Innovation Missionوإقليمية من قبيل مهمة االبتكار الزراعي من أجل املناخ ( عاملية

for Climate وجدول األعمال العاملي لالبتكار يف الزراعة، واملواءمة مع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة (
 ؛ ال احلصر ثال، على سبيل املبتكارللعلوم واال

بني أصـــحاب املصـــلحة بشـــأن النظم الزراعية والغذائية والقطاعات وتشــجيع احلوار والتفاعالت والتبادالت  •
 األخرى املتأثرة بتغّري املناخ وجداول األعمال املتعلقة ابلتنوع البيولوجي والبيئة والتنمية البشرية. 

 أجــل حفز العمــل �ت واملعلومــات والرقمنــة والعلوم، وســـــــــــتعززه منوســـــــــــتتيح املنظمــة اســـــــــــتخــدام البيــا -51
 خالل: وذلك من

وأفضـــــل العلوم، واملعلومات،  توليد ومجع وحتليل وإقرار ومواءمة وتســــهيل الوصــــول إىل البيا�ت املفتوحة •
واملعارف، واملمارســـات اجليدة، واالبتكارات، واألدوات، والتكنولوجيات املتوافرة (ابســـتخدام األدوات القائمة 
للمنظمة والبناء عليها، مبا يف ذلك أداة التقدير املســبق لصــايف الكربون، ومنوذج احملاســبة البيئية للثروة احليوانية 

قاعدة البيا�ت اإلحصــــــائية املوضــــــوعية يف منظمة األغذية والزراعة) يف ما يتعّلق بتغّري املناخ  العاملية، وبيا�ت
للمجتمع العاملي والشــــــــــــركاء وصــــــــــــانعي القرار  ،والتكّيف معه والتخفيف من آاثره يف النظم الزراعية والغذائية

 خمتلف املستو�ت؛ على
الثغرات يف املعارف  وحتديد ناخ على النظم الزراعية والغذائيةوحتديث قاعدة املعارف املتعّلقة آباثر تغّري امل •

املقايضــــــــــات احملتملة بني األهداف املتعلقة ابملناخ وأهداف على املســــــــــتوى العاملي وردمها، وحتقيق التوازن يف 
 ؛ىالتنمية املستدامة األخر 

يف األراضــــــــــــــي الزراعية، واملروج، واملراعي،  واملســـــــــــامهة يف توليد العلوم واألدلة بشـــــــــــأن احتجاز الكربون •
والغاابت، واملســــتنقعات العشــــبية وغريها من األراضــــي الرطبة، واحمليطات، والبيئات املائية األخرى، واحلد من 

وإذا كان  انبعااثت اثين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النرتوز من النظم الزراعية والغذائية، حسب االقتضاء
ودعم تصميم آليات سوق الكربون من أجل قيام نظم زراعية وغذائية شاملة ويف متناول منتجي  ذلك ينطبق،

 ؛والغذائية الزراعية املواد
من خالل  وتعميم مراعاة املخاطر املتصـــــلة ابملناخ يف النظم والربامج على نطاق منظمة األغذية والزراعة •

حتديد املخاطر املتصـــــــــــلة ابملناخ كمعيار منفصـــــــــــل يف نظام الضـــــــــــما�ت البيئية واالجتماعية احملّدث للمنظمة 
 وإدماجها يف دورة مشاريع املنظمة. 
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 تنمية قدرات البلدان يف جمال العمل املناخي املستوى القطري: -ابء

م املناخية يف إطار النظم الزراعية والغذائية، وإســــــناد تؤدي املنظمة دور احملّفز حلمل أعضــــــائها على حتديد أهدافه -52
، بزمامهاألولوية هلا وحتقيقها. وتتمحور هذه الركيزة حول العمل املناخي احملدد الســــــــــــــياق، والتحّويل، والذي أتخذ البلدان 

والذي تســانده يف الكثري من األحيان إقامة الشــراكات والتعاون، وحشــد التمويل، وتعزيز النظم الزراعية والغذائية املســتدامة 
 كجزء من احلل للتصدي لتغّري املناخ، من أجل حتقيق النتائج املتوقعة التالية: 

نها، كما هي واردة يف اسرتاتيجياهتم املتعّلقة قيام أعضاء املنظمة بتنفيذ التزاماهتم املناخية، ورصدها واإلبالغ ع •
ابلنظم الزراعيــة والغــذائيــة و/أو اســــــــــــــرتاتيجيــاهتم املتعّلقــة بتغّري املنــاخ، وربطهــا اباللتزامــات األخرى واملتــابعــة 

أجل التنمية املســــــــــــــتدامة، مبا يف ذلك من خالل رفع التقارير املنتظمة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  من
 ن تغّري املناخ يف سياق إطار الشفافية املعزز وأطر اإلبالغ الدولية األخرى.بشأ

قيـام أعضــــــــــــــاء املنظمـة بدمج القـدرة على الصــــــــــــــمود يف وجه تغّري املنـاخ والتكّيف معـه والتخفيف من آاثره  •
لزراعية والغذائية، سياساهتم وتشريعاهتم وخططهم وبراجمهم وممارساهتم واستثماراهتم احمللية والدولية يف النظم ا يف

 مبا يف ذلك من خالل أطر الربجمة القطرية للمنظمة وأطر األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة.
ومبوازاة مواجهة حتد�ت تغّري املناخ على املســتوى القطري، يتم اســتكشــاف أوجه التآزر والصــالت الفعالة بني تغّري  -53

غذية والزراعة مثل احلد من خماطر الكوارث، وصـــون التنوع البيولوجي واســـتخدامه املســـتدام، املناخ واجملاالت ذات الصـــلة ابأل
الرتبة ومكافحة آتكلها، وصـــــــحة النبااتت واحليوا�ت،  ســـــــالمةمبا يف ذلك محاية امللقحات، وإصـــــــالح النظم اإليكولوجية، و 

، وحيازة األراضــــــــــي واحلقوق اإلقليمية اجلماعية، وحتّمض واإلدارة املتكاملة ملوارد األراضــــــــــي واملياه، وكفاءة اســــــــــتخدام الطاقة
 إزالة الغاابت وتدهور األراضي، وحتسني األمن الغذائي وسالمة األغذية والتغذية.وقف احمليطات، ومكافحة التصّحر و 

 وستعزز املنظمة املساعدة اليت تقدمها من أجل: -54

اليت جتري حتت مظّلة  لتنمية قدراهتا يف املفاوضـــــــــــات بشـــــــــــأن تغّري املناخ بناء على طلبها، دعم البلدان، •
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــأن تغّري املناخ، مبا يف ذلك من أجل تصـــــــــــــميم االلتزامات الوطنية املتعّلقة 

ا يف ذلك بتحويل النظم الزراعية والغذائية وعكس مســــــــــــــار فقدان التنوع البيولوجي، وتنفيذها وحتديثها، مب
املســــــــــامهات احملددة وطنًيا وخطط التكّيف الوطنية واالســــــــــرتاتيجيات اخلاصــــــــــة إبطار احلد من االنبعااثت  يف

 ؛ واسرتاتيجيات التنمية املنخفضة االنبعااثت الطويلة األجلالناجتة عن إزالة الغاابت وتدهورها 
مبا يتماشــــــــــى مع بية ونظم ابتكار ودعم البلدان لتعزيز ما لديها من مؤســــــــســــــــات حبثية وإرشــــــــادية وتدري •

اســــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار، وذلك من أجل االســــتجابة على حنو أفضــــل لتحد�ت 
تغّري املناخ، مبا يف ذلك حتديد احللول اخلاصـــــة بكل بلد واملكّيفة حملًيا وتطويرها ونشـــــرها واالســـــتعداد ملواجهة 

 منها؛ الكوارث املناخية والتعايف 
من أجل  ودعم البلدان لتوسـيع نطاق اإلجراءات االسـتباقية، ونظم اإلنذار املبكر، والتحليل والتخطيط •

 املسامهة يف بناء القدرة على الصمود والرتابط القائم بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؛ 
ومجعهـا ورصــــــــــــدها  املنــاخي الالزمــة للعمــلوتعزيز قدرات البلـدان من أجل توليـد البيـا�ت واملعلومات  •

 والنهوض ابلرقمنة، مبا يف ذلك تكنولوجيات نظام املعلومات اجلغرافية؛  واإلبالغ عنها وحتليلها واستخدامها
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التقدم احملرز يف التزاماهتا  بشـــأن لوضـــع خطوط األســـاس والرصـــد واإلبالغ بناء على طلبها ودعم البلدان •
 دعم تطوير نظم الرصـــــــــــــــد والتقييم ونظم القيــاس واإلبالغ والتحققاملتعّلقــة ابملنــاخ، مبــا يف ذلــك من خالل 

تشــــــــــــمل مقاييس اثين أكســــــــــــيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى املعتمدة  اليت لالنبعااثت واحتجاز الكربون
 مبوجب إطار الشفافية املعزز وأطر اإلبالغ الدولية األخرى.

  اخلاص ابملناخ من خالل:وستعزز املنظمة الشراكات والوصول إىل التمويل  -55

دعم البلدان لكي تتمكن من الوصـــــــــــول إىل املوارد املالية الالزمة لتطبيق تدابري التكّيف والتخفيف من  •
 من خالل االستفادة من مصادر وآليات التمويل املتطورة؛  اآلاثر على نطاق واسع

النظم الزراعية والغذائية وختصص  وتقدمي الدعم للبلدان لكي ُتسند األولوية للعمل املناخي على امتداد •
 ؛ املوارد املالية الدولية واحمللية له

مع  وتقدمي الدعم للبلدان من أجل حتديد الشــــراكات االســــرتاتيجية بني القطاعني العام واخلاص وإقامتها •
ت اليت توجــد املنظمــات اإلقليميــة والوطنيــة واحملليــة، مبــا يف ذلــك منظمــات املزارعني، واجملتمع املــدين، والوكــاال

مقارها يف روما وغريها من وكاالت األمم املتحدة، ومنظمات البحوث، واملؤســــــــــــــســــــــــــــات املالية، ومن خالل 
 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي لتسريع وترية العمل املناخي. 

 وستشّجع املنظمة اعتماد املمارسات اجليدة واحللول املبتكرة من خالل: -56

يد املمارســـــــــــات اجليدة القائمة واحللول التكنولوجية واالجتماعية والســـــــــــياســـــــــــاتية تقدمي الدعم لتحد •
 من أجل دعم العمل املناخي؛ والتشريعية واملالية واملؤسسية املبتكرة وتوسيع نطاقها

بني إجراءات ونتائج العمل املناخي القصـــــــــرية والطويلة  ودعم البلدان لبناء أوجه آتزر ومعاجلة املقايضـــــــات •
األجل، وبني العمل املناخي واإلجراءات املتخذة يف إطار أهداف التنمية املســـتدامة ذات الصـــلة، مبا يف ذلك 

وُ�ج املنــاظر الطبيعيــة والنظم اإليكولوجيــة  47وغريهــا من النهج املبتكرة من خالل ُ�ج الزراعــة اإليكولوجيــة
 املتكاملة، مع اإلشارة إىل أن هناك ُ�ًجا عديدة لإلنتاج الزراعي املستدام وتنمية سالسل القيمة. 

 وستقوم املنظمة بتعميم املساواة والشمول هبدف ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب: -57

اج الفعال للمرأة والشباب وأصحاب حقوق احليازة ، والشمول، واإلدمكسب العيش  فرصمن خالل تعزيز  •
الشــــــــــرعيني، مبا يف ذلك الســــــــــكان األصــــــــــليني، والفئات املهمشــــــــــة واألقليات، واألشــــــــــخاص ذوي اإلعاقة، 
ومشاركتهم يف عملية التخطيط واختاذ القرارات واإلجراءات املتعّلقة ابملناخ على املستوى القطري؛ ومن خالل 

نوين والســــياســــايت للســــياســــات والتشــــريعات واإلجراءات املناخية الشــــاملة واليت ُحتدث توفري الدعم الفين والقا
  ؛حتوًال يف املساواة بني اجلنسني

واملتأثرة بتغّري املناخ، وال ســــــــيما الدول اجلزرية الصــــــــغرية  ومن خالل دعم البلدان املعّرضــــــة بشــــــدة للخطر •
 الســــــــــــاحليــة، الختــاذ إجراءات حمــددة تتعّلق ابلقــدرة والبلــدان النــاميــة غريالنــاميــة، والبلــدان األقــل منًوا، 

 .الصمود والتكّيف على
                                                      

ى لتعزيز تتضـــــــمن النهج املبتكرة، يف مجلة أمور، التكثيف املســـــــتدام والزراعة بدون حرث، والزراعة العضـــــــوية ومجيع االبتكارات والتكنولوجيات األخر   47
 النظم الزراعية والغذائية املستدامة.
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 وستقدم املنظمة الدعم القانوين ويف جمال السياسات من خالل: -58

يف الســـــــــياســـــــــات الوطنية ودون الوطنية، واألطر القانونية  تشـــــــجيع تعميم االعتبارات اخلاصـــــــة بتغّري املناخ •
واملؤســـــســـــية، واالســـــرتاتيجيات، واخلطط اإلمنائية واملالية، وعمليات وضـــــع امليزانية يف النظم الزراعية والغذائية، 

 ونظم احلماية االجتماعية الوطنية، والقطاعات الرئيسية األخرى، حسب االقتضاء؛ 
يف اســــــــــــــرتاتيجياهتا  لدمج االعتبارات اخلاصـــــــــــة ابلنظم الزراعية والغذائية بهابناء على طل ودعم البلدان •

اســــــــــــــرتاتيجيات التنمية يف ذلك املســــــــــــــامهات احملددة وطنًيا، وخطط التكّيف الوطنية، و  وخططها الوطنية، مبا
 ، وخطط االستجابة اإلنسانية؛املنخفضة االنبعااثت الطويلة األجل، وخطط احلد من خماطر الكوارث

يف اخلطط  لــدمج االعتبــارات املتــداخلــة املتعّلقــة ابملنــاخ والتنوع البيولوجيعلى طلبهــا  بنــاءً دعم البلــدان و  •
االسـرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية وخطط التكّيف الوطنية، و الوطنية ذات الصـلة (املسـامهات احملددة وطنًيا، 

والغا�ت واالســـــــــرتاتيجيات اإلمنائية الطويلة األجل خلفض انبعااثت غازات الدفيئة،  اخلاصـــــــــة ابلتنوع البيولوجي
ولدمج التنوع البيولوجي بصــورة متســقة يف املســامهات احملددة وطنًيا  تدهور األراضــي، اخلاصــة بتحقيق احلياد يف

 لتنوع البيولوجي؛واألهداف اخلاصة ابملناخ الواردة يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية اخلاصة اب
اليت تدعم ومتّكن القدرة على الصــــــمود يف وجه تغّري املناخ  وتشـــــجيع اإلصـــــالحات القانونية والســـــياســـــاتية •

 والتكّيف معه والتخفيف من آاثره. 

 توسيع نطاق العمل املناخي يف امليدان املستوى احمللي: -جيم

املنظمة ابلتعاون مع وكاالت أخرى، مبا يف ذلك الوكاالت هتدف هذه الركيزة إىل تسريع وترية الدعم الذي تقدمه  -59
اليت توجد مقارها يف روما، واستكماًال جلهودها يف جمال النظم الزراعية والغذائية لتحقيق التنمية احمللية املستدامة والتمكني، 

ئية، مبا يف ذلك صـــــغار املزارعني ال ســـــيما للنســـــاء والرجال األشـــــد عرضـــــة للخطر جراء تغّري املناخ يف النظم الزراعية والغذا
املناطق الريفية وشـــبه احلضـــرية واحلضـــرية، ومريب املاشـــية، والرعاة، وحراس الغاابت، والســـكان املعتمدين على الغاابت،  يف

وصــــــيادي األمساك، ومريب األحياء املائية، والعاملني يف أجزاء خمتلفة من ســــــالســــــل القيمة الغذائية، واجملموعات النســــــائية، 
، واألشــخاص ذوي اإلعاقة، والفئات املهمشــة واألقليات، من أجل احلد بصــورة شــعوب األصــليةالشــباب، واألطفال، والو 

 تدرجيية من قابلية التأثر لتحقيق النتائج املتوقعة التالية: 

معها،  قيام اجلهات الفاعلة بتعزيز قدرهتم على الصــــــمود والتكّيف من خالل إدارة خماطر تغّري املناخ والتكّيف •
ال ســــــــيما يف املناطق األشــــــــد أتثرًا بتغّري املناخ، مع احلد من املخاطر وتعزيز اســــــــتدامة النظم الزراعية والغذائية 

  والنظم اإليكولوجية وما يتصل هبا من سبل عيش.
ًفا مسامهة اجلهات الفاعلة يف مسارات التنمية املنخفضة االنبعااثت عرب إقامة نظم زراعية وغذائية أكثر تكيّـ و  •

  وقدرة على الصمود، مع ما لذلك من منافع مشرتكة يف جمال التخفيف من اآلاثر.
وتســـعى املنظمة إىل إشـــراك اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية، وجمتمعاهتا احمللية، وجمموعاهتا، وســـالســل  -60

ن أجل تعزيز القدرة على الوصـــول إىل املعارف القيمة اخلاصـــة هبا، بصـــورة شـــاملة وُحتدث حتّوًال يف املســـاواة بني اجلنســـني م
واملمارســـــــــات اجليدة واالبتكارات والتمويل لتعزيز التنمية احمللية املســـــــــتدامة والتصـــــــــدي يف الوقت نفســـــــــه لتحد�ت األمن 

لبيئية الغذائي والتغذية والقدرة على الصـــــــــمود يف وجه تغّري املناخ والتكّيف معه والتخفيف من آاثره مع مراعاة الشـــــــــواغل ا



CL 170/4 Rev.1 26 

واالجتماعية واالقتصـــــادية. وتتباين احللول املتوافرة لصـــــغار وكبار املزارعني وللجهات الفاعلة األخرى من أجل التكّيف مع 
تغّري املناخ والتخفيف من آاثره لتحقيق التنمية املســـــــتدامة حبســـــــب املواقع، واألولو�ت، والقدرات، واألصـــــــول. وســـــــتعمل 

حاب املصـــــلحة احملليني من االســـــتفادة مباشـــــرة من اعتماد ممارســـــات وُ�ج لإلنتاج الزراعي املنظمة ابلتايل على متكني أصـــــ
والغذائي تكون شاملة وقادرة على الصمود يف وجه تغّري املناخ ومنخفضة االنبعااثت يف املزارع ومستجمعات املياه واملناظر 

 الطبيعية والبحرية على طول سلسلة القيمة الغذائية. 

 ظمة اجلهات الفاعلة احمللية من خالل:وستدعم املن -61

متكني املزارعني وصـــيادي األمساك، ومريب األحياء املائية، ومديري الغاابت، واألشـــخاص الذين يعتمدون  •
على الغــاابت، ومــديري األراضـــــــــــي، واجملموعــات واجملتمعــات احملليــة، واجلهــات الفــاعلــة احملليــة األخرى 

، وذلك عرب تعزيز التعّلم ملتعّلقة ابلنظم الزراعية والغذائية وتغّري املناخبواسطة املعارف واحللول االبتكارية ا
واســـــــتخدام  بني األقران (مثل املدارس احلقلية للمزارعني والرعاة)، وأنواع التعليم واإلرشـــــــاد والتدريب األخرى،

املمارســــات اجلّيدة، وحتســــني التكنولوجيات الرقمية لتوســــيع نطاق تبادل املعرفة، وتذليل العقبات أمام اعتماد 
  الوصول إىل املوارد الطبيعية واملالية واستخدامها على حنو مستدام؛

وتعزيز الشـــــــــــراكات واملبادرات القائمة وتطوير أخرى جديدة، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان  •
ديد الشــــــــــــركاء املعنيني والعمل لدعم املزارعني واجلهات الفاعلة احمللية األخرى يف حتاجلنوب والتعاون الثالثي 

معهم، ويف تنظيم أنفســــهم ضــــمن جمموعات واحتادات وتعاونيات، حســــب االقتضــــاء، لغرض حتســــني القدرة 
  على اختاذ اإلجراءات يف ما يتعّلق بتغّري املناخ.

 وستشّجع املنظمة املمارسات اجليدة واالبتكارات من خالل: -62

يق توفري معلومات أدق بشــــأن اآلاثر املناخية املتوقعة على املســــتوى عن طر  تقدمي الدعم إلدارة خماطر املناخ •
احمللي وإاتحة تدابري إدارة خماطر املناخ األقل كلفة والشــــــاملة واليت ميكن الوصــــــول إليها بســــــهولة، مبا يف ذلك 

 آليات اإلنذار املبكر؛ 
وما يرتبط هبا من منافع مشــرتكة ة واســتكشــاف وتعزيز املمارســات اجليدة املتعّلقة ابلتكّيف والُنهج املبتكر  •

تناســــــــــب الظروف احمللية واملناظر الطبيعية واملناظر البحرية واحتياجات الفئات املختلفة، مبا يف ذلك النســــــــــاء 
  والرجال والشباب، ودمج املعارف احمللية واألصلية؛

أكســــــــيد الكربون  مبا يف ذلك خلفض انبعااثت اثين، املنخفضــــــة االنبعااثت لنتائجاواســــــتكشــــــاف وتعزيز  •
مراعاة يف الوقت نفســه املقايضــات احملتملة  ، حســب االقتضــاء، معالكربون احتجازوامليثان وأكســيد النرتوز و 

 ؛ غازات الدفيئةوخماطر سوء التكّيف واملخاطر اليت ينطوي عليها االنتقال إىل مسارات التنمية املنخفضة 
 يف النظم الزراعية والغذائية؛ عمال املستدامة والشاملةوتشاطر املمارسات اجليدة املستمدة من مناذج األ •
مبا يف ذلك جمتمعات الشــــــــــــــعوب ورفع مســـــــــــتوى وعي اجلهات الفاعلة واجملموعات واجملتمعات احمللية،  •

لتكوين فهم أفضـــل واالســـتفادة من التمويل اخلاص ابملناخ، مثل الفرص اليت تتيحها  وتنمية قدراهتا األصـــلية،
تطورة للقطاعات الزراعية، مبا يف ذلك خطط احتجاز الكربون والتعويض عنه وخطط الدفع أسواق الكربون امل

 األخرى مقابل اخلدمات البيئية، ونظم الرصد ذات الصلة عندما تكون متاحة.
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 تنفيذ االسرتاتيجية وقياس جناحها - خامًسا

ستقوم املنظمة بتنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتغّري املناخ ابالستناد إىل واليتها وميزهتا املقارنة بوصفها الوكالة العاملية  -63
الرائدة للمعارف املتعّلقة ابلنظم الزراعية والغذائية يف جمال العمل املعياري، والتعاون الفين، وتنمية القدرات، والســـــــياســـــــات 

اخلربة الفنية الدولية  )1(من املستوى العاملي إىل املستوى احمللي. وتؤدي املنظمة دورًا رئيسًيا يف توفري: واحلوار، ودعم العمل 
ودورها يف الدعوة ووضـــــــــع  )2(يف جمال النظم الزراعية والغذائية وإدارة املوارد الطبيعية املصـــــــــحوبة بتواجد فّعال يف البلدان؛ 

واالتفاقات العاملية واإلقليمية، وكذلك وضــــــــــــــع اخلطوط التوجيهية واألدوات والُنهج  املعايري الذي يؤثر على النقاش الدويل
ومجع البيا�ت وحتليلها من أجل دعم توجيه السياسات وعملية اختاذ القرارات، ووضع  )3(واملعايري يف إطار منتدى حمايد؛ 
ودعم األعضاء من أجل ) 5(ملستوى املؤسسي؛ ودعم التنمية واحلوكمة والتخطيط على ا )4(مؤشرات لرصد التقدم احملرز؛ 

حشد املوارد من القطاعني العام واخلاص، ودعم االستثمارات، وتوطيد التعاون بني بلدان اجلنوب. عالوة على ذلك، تتيح 
املنظمة منصـــــــــة مثينة وحمايدة حملور التفاعل بني العلوم والســـــــــياســـــــــات واملمارســـــــــات، وتدعم بذلك تنفيذ خمتلف املبادرات 
واالتفاقات واملعاهدات الدولية، وتســـــــاعد على وضـــــــع العلم موضـــــــع التنفيذ. كما أن الدور املعياري للمنظمة، إىل جانب 
خربهتا الفنية والســـــياســـــاتية الواســـــعة يف إدارة املوارد الطبيعية ومجيع جوانب القطاعات الزراعية، يضـــــعها يف موقع الصـــــدارة 

 ودعم األعضاء والشركاء يف العمل املناخي يف شىت النظم الزراعية والغذائية. لتسهيل احلوار وتبادل التجارب واملعارف

. 2031-2022وســــــــيتم وضــــــــع خطة عمل لتوجيه عملية تنفيذ اســــــــرتاتيجية املنظمة اخلاصــــــــة بتغّري املناخ للفرتة  -64
، ستتضمن على طلب البلدان األعضاء بناءً [ الرصد واإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية وأتثريه ولتمكني

خطة العمل نواتج وخمرجات ومؤشـــرات ومقاصـــد وجداول زمنية ومســـؤوليات. وســـيتطلب ذلك وضـــع مؤشـــرات ومقاصـــد 
لة بشــــكل مناســــب لعكس آاثر التدخالت وأتثريها  حمددة للعمل املناخي الذي تضــــطلع به املنظمة، على أن تكون مفصــــّ

قدر  –ا يف ذلك الرجال والنساء والشباب والشعوب األصلية والفئات املهمشة. وسيتم على خمتلف الشرائح السكانية، مب
-2022حتقيق االتساق بني هذه املؤشرات واملقاصد ومؤشرات ومقاصد اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  –اإلمكان 

ملســتدامة. كما ســتتم مواءمتها مع املراحل وأهدافها للتنمية ا 2030وجماالت األولوية الرباجمية اخلاصــة به وخطة عام  2031
 املفصلية التفاق ابريس ونظام الرصد التابع إلطار سنداي، ومع العمل اجلاري لوضع مقاييس دولية للتكّيف.

املنظمة بتعزيز أســــاليبها التشــــغيلية إلجناز  من خالهلاإضــــافة إىل ذلك، ســــتحدد خطة العمل الطرق اليت ســــتقوم  -65
ر الركائز الثالث لالســــــرتاتيجية بطريقة فعالة ومتســــــقة. وســــــتعاجل خطة العمل بصــــــورة خاصــــــة تنمية يف إطا املناخيالعمل 

القدرات، وحشــد املوارد، والشــراكات واالتصــاالت الالزمة لتنفيذ االســرتاتيجية اخلاصــة بتغّري املناخ. وســتتم معاجلة مســألة 
على صــــــــــــــعيد  تلالحتياجاانية للمنظمة اســــــــــــــتناًدا إىل تقييم التعّلم واملعارف والقدرات يف املقر الرئيســــــــــــــي واملكاتب امليد

وســـيتم وضـــع خطة لتعبئة املوارد كجزء من خطة العمل، وســـتشـــمل ميزانية أســـاســـية ومتويل مناخي خارجي من  القدرات.
اخ، والفقر، خالل اتفاقات الشراكة والتمويل املتنوعة. وسيتم إعداد خطة اتصاالت مستهدفة للتوعية ابلروابط بني تغّري املن

وعدم املســـــــــــــاواة، واألمن الغذائي والتغذية، ولتعزيز الدور القيادي الذي تؤديه املنظمة يف التصـــــــــــــدي لتغّري املناخ يف النظم 
عالوة على ذلك، ســــــــيتيح تبادل املعارف القائمة واملمارســــــــات اجليدة واحللول املبتكرة ملواجهة حتد�ت الزراعية والغذائية. 
تصـاالت الكفؤة، االضـطالع ابلعمل املناخي يف الوقت املناسـب على مسـتو�ت خمتلفة. ويتسـم توطيد املناخ عن طريق اال

التابعة ملبادرة العمل  48توســـــيع نطاق اســـــتخدام املنصـــــة اجلغرافية املكانيةمثالً التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي و 
                                                      

48 platform/ar/about/index-geospatial-https://www.fao.org/hih 

https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/ar/about/index
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 ذلك نتائج البحوث بشــــــأن الزراعة املدارية واحلراجة ومصــــــايد األمساك، يًدا بيد ابألمهية لتبادل املعلومات واملعارف، مبا يف
 النظم الزراعية والغذائية.  بني البلدان واجلهات الفاعلة يف

أن يصبح أصحاب املصلحة اخلارجيني من جمموعة واسعة من القطاعات إمكانية ، ستنظر خطة العمل يف وأخريًا -66
على املســــــتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية. وســــــتكون مجيع املســــــتو�ت شــــــركاء رئيســــــيني يف تنفيذ االســــــرتاتيجية 

والوحدات داخل املنظمة معنية ابلعمل املناخي الذي يســرتشــد ابالســرتاتيجية اخلاصــة بتغّري املناخ وخطة العمل التابعة هلا، 
خ والتنوع البيولوجي والبيئة مســؤولية تنســيق من أجل ضــمان ملكية مشــرتكة على نطاق املنظمة. وســيتوىل مكتب تغّري املنا 

 اخلاصــــــــة بتغري املناخ عن التقدم يف تنفيذ االســــــــرتاتيجية عملية تنفيذ العمل املناخي على نطاق املنظمة والرصــــــــد واإلبالغ
 على املستوى املؤسسي. وأتثريها

 يجية اخلاصة بتغّري املناخ.وسوف يناقش اجمللس استعراًضا ملنتصف املدة بعد مخس سنوات من اعتماد االسرتات -67
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 تعريف املصطلحات كما ورد استخدامها يف هذه الوثيقة -امللحق 
 

قدرة النظم واملؤســــــــســــــــات والبشــــــــر والكائنات  .)أ2022 (اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، القدرة على التكّيف
 احلية األخرى على التكّيف مع األضرار احملتملة أو االستفادة من الفرص املتاحة أو االستجابة للعواقب.  

يشــــــــــــمل النظام الزراعي والغذائي مســــــــــــار الغذاء من املزرعة  .أ)2021(منظمة األغذية والزراعة،  النظم الزراعية والغذائية
مبا يف ذلك فرتة زرعه وصـــــــــــيده وحصـــــــــــاده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه واإلجتار به وشـــــــــــرائه وإعداده وأكله  -املائدة  إىل

ا ســبيًال لكســب املعيشــة، ومجيع األشــخاص واألنشــطة  والتخلص منه. كما يشــمل املنتجات غري الغذائية اليت تشــكل أيضــً
إيصـــــــال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا. ويشـــــــمل مصـــــــطلح واالســـــــتثمارات واخليارات اليت هلا دور تؤديه يف 

 "الزراعة" ومشتقاته يف دستور املنظمة، مصايد األمساك واملنتجات البحرية والغاابت واملنتجات احلرجية األولية.

بني مجلة ُ�ج لإلســــــــــــــهام الزراعة اإليكولوجية هي �ج من  .أ)2019(منظمة األغذية والزراعة،  �ج الزراعة اإليكولوجية
توفري األغذية بشــــكل مســــتدام لســــكان يتزايد عددهم ودعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة. وتنظر الزراعة  يف

اإليكولوجية يف التفاعالت القائمة بني اخلصـــــــائص البيئية واالجتماعية واالقتصـــــــادية الرئيســـــــية اليت تتمّيز هبا النظم الزراعية 
. وتقّر ابإلمكــا�ت الكبرية اليت ينطوي عليهــا تبــادل املعــارف والفهم املعّمق اللــذان يــدعمــان تغيري الســــــــــــــلوكيــات املتنوعــة

 النظم الغذائية الالزمة لكي تصبح الزراعة املستدامة واقًعا ملموًسا.  يف

املســـــتمدة من املصـــــادر كافة مبا فيها تباين الكائنات العضـــــوية احلّية  .)1992(اتفاقية التنوع البيولوجي،  التنوع البيولوجي
النظم اإليكولوجية األرضــــــية والبحرية واملتصــــــلة ابألحياء املائية واملرّكبات اإليكولوجية اليت تُعّد جزًءا منها؛ ويتضــــــمن ذلك 

 وبني األنواع والنظم اإليكولوجية.  ،التنوع ضمن األنواع

ف تنمية القدرات على نطاق املنظومة إىل حتقيق نتائج مؤثرة ). هتدب2019منظمة األغذية والزراعة، ( تنمية القدرات
وحتّولية ومســــــــــــتدامة بقدر أكرب وعلى نطاق واســــــــــــع من خالل متكني البلدان من امتالك عملية التنمية الذاتية وقيادهتا مبا 

نهم بطريقة مرتابطة، يتماشــــــــــــــى مع األولو�ت الوطنية. وعملًيا، فإن تنمية القدرات على نطاق املنظومة تقّوي الناس ومتكّ 
 ةمتكينيوتعزز املنظمات والشــــــبكات وآليات العمل اجلماعي والعمليات املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحة، وتشــــــّجع قيام بيئة 

 مؤاتية على صعيد السياسات واحلوكمة.

ـــة بتغري املنـــاخ،  تغّري املنـــاخ ـــة املعني ـــدولي ـــة ال ـــة املنـــاخ ميكن التعّرف إليـــه تغّري . هو )أ2022(اهليئـــة احلكومي (مثًال  يف حـــال
من خالل التغّريات يف متوسط خصائص هذه احلالة و/أو تقّلبها على مدى فرتة زمنية  ابستخدام االختبارات اإلحصائية)

ة طويلـة تـدوم عـادة عقوًدا من الزمن أو أكثر. وميكن أن يعزى تغّري املنـاخ إىل عمليـات داخليـة طبيعيـة أو مؤثرات خـارجيـ
مثل التغّريات يف الدورات الشـــــمســـــية والثورات الربكانية والتغريات املســـــتمرة البشـــــرية املنشـــــأ يف تركيبة الغالف اجلوي أو يف 

تغّري  يف مادهتا األوىل تعّرفاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــأن تغري املناخ  در اإلشــــــارة إىل أنوجت اســــــتخدام األراضــــــي.
املناخ يعزى بشــــكل مباشــــر أو غري مباشــــر إىل النشــــاط البشــــري الذي يفضــــي إىل تغّري يف تركيب  املناخ على أنه "تغّري يف

بني  ". وابلتايل فإن االتفاقية متّيزالغالف اجلوي، والذي يضاف إىل التقّلب الطبيعي للمناخ، على مدى فرتات زمنية مماثلة
 يبة الغالف اجلوي والتقّلب املناخي الناجم عن أسباب طبيعية.تغّري املناخ الذي يعزى إىل األنشطة البشرية اليت تعّدل ترك
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يف النظم البشــــــــــــــرية، عملية التكيف مع هو  .)أ2022(اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  التكّيف مع تغّري املناخ
اســــــــتغالل الفرص املفيدة. وهو يف املناخ الفعلي أو املتوقع ومع اآلاثر النامجة عنه من أجل التخفيف من وطأة الضــــــــرر أو 

النظم الطبيعية، عملية التكّيف مع املناخ الفعلي واآلاثر النامجة عنه؛ وميكن للتدخالت البشـــــــــــرية أن تســـــــــــّهل التكّيف مع 
 املناخ املتوقع ومع اآلاثر النامجة عنه.

تدّخل بشــــــــــــــري يهدف إىل احلد  ).ب2022(اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  التخفيف من آاثر تغري املناخ
 االنبعااثت أو تعزيز بواليع امتصاص غازات الدفيئة. من

 .)2021(اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  األحوال املناخية القصـــوى (األحوال اجلوية أو املناخية القصـــوى)
قيمة أحد متغّريات الطقس أو املناخ (أو نقصــا�ا عن) قيمة حدية واقرتاهبا من احلدود العليا (أو الدنيا) لنطاق القيم  جتاوز

املالحظة للمتغّري املذكور. وحبكم التعريف، ميكن أن تتباين خصــــائص ما يســــّمى ابحلالة اجلوية القصــــوى بني مكان وآخر 
من األحوال اجلوية القصوى لبعض الوقت، مثل موسم كامل، يصبح من املمكن بصورة مطلقة. وعندما يستمر منط معّني 

تصنيفه كحالة مناخية قصوى، ال سيما إذا جنم عنه متوسط أو جمموع يعترب متطرفًا حبد ذاته (مثل درجات حرارة مرتفعة، 
 أو جفاف، أو هطول كثيف لألمطار خالل موسم معّني).

كافحة التصـــحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشـــديد و/أو من التصـــحر، وخباصـــة (اتفاقية األمم املتحدة مل التصـــّحر
األراضــي يف املناطق القاحلة، وشــبه القاحلة، واجلافة شــبه الرطبة، نتيجة عوامل خمتلفة من بينها  تردي .)1994أفريقيا،  يف

 التقلبات املناخية واألنشطة البشرية.

يهــدف احلــد من خمــاطر الكوارث إىل احليلولــة دون  ).2016(اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة،  احلــد من خمــاطر الكوارث
ظهور خماطر الكوارث اجلديدة واحلد من خماطر الكوارث القائمة وإدارة املخاطر املتبقية، وكل هذا يســــــــــهم يف تعزيز القدرة 

 على الصمود وابلتايل يف حتقيق التنمية املستدامة. 

مرّكب ديناميكي جملموعات النبااتت واحليوا�ت والكائنات احلية  ).1992(اتفاقية التنوع البيولوجي،  اإليكولوجيالنظام 
 الدقيقة وبيئتها غري احلية املتفاعلة معها ابعتبارها وحدة وظيفية. 

ة لألراضــــي واملياه واملوارد احلية هو اســــرتاتيجية لإلدارة املتكامل ).2000(اتفاقية التنوع البيولوجي،  �ج النظم اإليكولوجية
 اليت تساهم يف حفظها واستخدامها املستدام على حنو عادل.

غازات الدفيئة و/أو ســـــــالئفها يف الغالف  إطالق ).1992(اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــأن تغّري املناخ،  االنبعااثت
 اجلوي على امتداد رقعة حمددة وفرتة زمنية حمددة.

هي العناصـــــــر الغازية املكونة للغالف اجلوي،  .)1992(اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــأن تغّري املناخ،  الدفيئةغازات 
 الطبيعية والبشرية املصدر مًعا، اليت متتص األشعة دون احلمراء وتعيد بث هذه األشعة. 

). األمناط الغذائية الصــــــــــحية هي األمناط 2021منظمة األغذية والزراعة وآخرون، (مقتبس من  النمط الغذائي الصــــــــحي
الغــذائيــة اليت تكون ذات كميــة ونوعيــة كــافيتني لتحقيق النمو والتطور األمثلني جلميع األفراد ولــدعم األداء والرفــاه البــدين 

شــــكيل والعقلي واالجتماعي يف مجيع مراحل احلياة، واليت تســــاعد يف احلماية من ســــوء التغذية جبميع أشــــكاله. وخيتلف الت
املضـــــبوط لألمناط الغذائية الصـــــحية ابختالف خصـــــائص األفراد (مثل الســـــن ونوع اجلنس وأســـــلوب احلياة). وهي متنوعة 

 ومتوازنة وآمنة وينبغي أن تضع حدوًدا للمتناول من الدهون املشبعة واملتحّولة والسكر�ت املضافة والصوديوم. 
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يقضـــي االبتكار بفعل شـــيء جديد وخمتلف ســـواء أكان حّل مشـــكلة  ).2019(شـــبكة األمم املتحدة لالبتكار،  االبتكار
قدمية بطريقة جديدة، أو معاجلة مشــــــــــــــكلة جديدة بواســــــــــــــطة حّل أثبت جدواه، أو إجياد حل جديد ملشــــــــــــــكلة جديدة. 

مبنتجـات )، فهو العمليـة اليت يســــــــــــــتعني فيهـا أفراد أو منظمـات ج2019منظمـة األغـذيـة والزراعـة، االبتكـار الزراعي ( أمـا
عمليات أو طرق تنظيم جديدة أو معهودة للمرّة األوىل يف ســــياق حمدد هبدف ز�دة الكفاءة أو التنافســــية أو الصــــمود  أو

يف وجه الصــــــــــدمات أو االســــــــــتدامة البيئية، واملســــــــــامهة ابلتايل يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، أو التنمية االقتصــــــــــادية، 
(فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية،  االبتكارالطبيعية. ويســــــــتخدم اإلدارة املســــــــتدامة للموارد  أو

، كفعل (يبتكر) لإلشـــــــــارة إىل العملية اليت حيدث األفراد أو اجملتمعات احمللية يف ســـــــياق النظم الزراعية والغذائية )2019
إنتاجها أو إعادة تدويرها، وتغيريات يف البيئة املؤســـســـية  املنظمات من خالهلا تغيريات يف تصـــميم الســـلع واخلدمات أو أو

احمليطة وتكون جديدة يف سياقهم اخلاص وتعزز االنتقال إىل نظم غذائية مستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 
ا كاســم لإلشــارة إىل التغيريات اليت تولدها هذه العملية. ويشــمل االبتكار  تغيريات يف املمارســات ويســتخدم االبتكار أيضــً

واملعايري واألســــــواق والرتتيبات املؤســــــســــــية ميكن أن تشــــــجع قيام شــــــبكات جديدة تتحدى الوضــــــع الراهن إلنتاج األغذية 
 وجتهيزها وتوزيعها واستهالكها.

واالقتصــــــــــــــادية متنـاول األغـذيـة وتـداخـل العمليـات البيولوجيـة واالجتمـاعيـة  أ).2013(منظمـة األغـذيـة والزراعـة،  التغذية
 تؤثر على منو اجلسم ووظائفه وإعادة ترميمه. اليت

التعاون والتآزر بني وحدات املنظمة واألطراف اخلارجية يف عمل مشــــــرتك  ب).2013(منظمة األغذية والزراعة،  الشـــــراكة
ق لتحقيق هدف مشــــرتك. وهي تشــــمل عالقة تســــهم فيها مجيع األطراف يف حتقيق النتائج وإجناز ا ألهداف أكثر أو منســــَّ

 من كو�ا عالقة مالية فقط.

تعترب املنظمـــة أن القطـــاع اخلـــاص يشــــــــــــــمـــل جمموعـــة واســــــــــــــعـــة  .ب)2021(منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة،  القطــاع اخلــاص
الكيا�ت، ترتاوح بني املزارعني وصــــيادي األمساك والشــــركات املتناهية الصــــغر والصــــغرية واملتوســــطة احلجم (مبا يف ذلك  من

ومنظمات املزارعني/صــــــــيادي األمساك/املنتجني، واملؤســــــــســــــــات االجتماعية) وصــــــــوالً إىل الشــــــــركات الكربى، التعاونيات، 
والشــركات احمللية واملتعددة اجلنســيات، واملؤســســات اخلريية. ويشــمل ذلك االحتادات الصــناعية والتجارية، واالحتادات اليت 

مؤســـــــــســـــــــات، يتم متويلها إىل حد كبري أو إدارهتا من قبل  متّثل مصـــــــــاحل القطاع اخلاص. وإن أي احتادات أو منظمات أو
 كيا�ت القطاع اخلاص، سُتعترب من ضمن القطاع اخلاص، ابإلضافة إىل مؤسسات متلكها الدولة.

. هي قدرة األفراد واألســــر املعيشــــية واجملتمعات احمللية واملدن واملؤســــســــات )2021(األمم املتحدة،  القدرة على الصــــمود
تمعات على الوقاية من جمموعة واســعة من املخاطر ومقاومتها واســتيعاهبا والتكيف معها وجماهبتها والتعايف منها والنظم واجمل

بصـــــــــــورة إجيابية وفعالة وكفؤة مع احملافظة على مســـــــــــتوى مقبول من األداء ومن دون التأثري على آفاق التنمية املســـــــــــتدامة 
 يف األجل الطويل. والسالم واألمن وحقوق اإلنسان ورفاهية اجلميع 

أي عملية أو نشــــاط أو آلية تزيل غازات . )1992(اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغّري املناخ،  البالوعة / املصـــرف
 الدفيئة أو اهلباء اجلوي أو سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي. 

أي عملية أو نشـــاط يطلق غازًا من غازات الدفيئة أو  ).1992(اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغّري املناخ،  املصــدر
 اهلباء اجلوي أو سالئف غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.
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الشــــــــــــــروط اليت حتددها العوامل أو العمليات املادية واالجتماعية  ).2016(اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  قابلية التأثر
 واالقتصادية والبيئية واليت تزيد من احتمال تعرض الفرد أو اجملتمع احمللي أو األصول أو النظم آلاثر األخطار. 
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