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خطة العمل و معاجلة مسألة تغري املناخ يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: تقارير مرحلية 
 2031-2022للفرتة  لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ

 

 موجز
بشأن  بني الدوراتخالل فرتة ما  )املنظمة( منظمة األغذية والزراعة أجنزتهعمل الذي الة حملة عامة عن هذه الوثيق تعرض

استجابة املنجز عن العمل املعياري  اوتقدم تقرير  ما يتعلق مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  تغري املناخ يفمسألة 
واخلطوات  ،الدعم املباشر للبلدان من خالل املشاريع امليدانيةتقدمي و  ،خبشأن تغري املنا  توجيهاتلتوصية اللجنة بتقدمي 

-2022للفرتة تغري املناخ ب اخلاصةاسرتاتيجية املنظمة لتنفيذ الوثيقة إىل خطة العمل  هذه . كما تشرياقدم   للمضياملقرتحة 
2031. 

 :لتاليةيقة اُيستكمل التقرير ابلوثو 
 .(عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغرّي املناخمعلومات حمّدثة ) COFI/2022/INF/11علومات وثيقة امل

 اللجنةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 بني الدورات بشأن تغري املناخ وتقدمي توصيات بشأن األولوايت خالل فرتة ما  املنجز التعليق على العمل
 ،تغري املناخ آلاثر تعزيز التصديلألعضاء ل املقدم الدعم زايدة مستوىنظمة من أجل املتقبلية اليت ستعاجلها املس

 تربية األحياء املائية؛و مصايد األمساك مبا يف ذلك اإلجراءات اليت تستهدف اجملتمعات اليت تعتمد على 
  ا لتنفيذ اتفاق ابريس ملسامهات احملددة وطني  ثة وااستناد ا إىل خطط التكيف الوطنية احملدّ  توجيهاتتقدمي و

 ؛لدعم تنفيذها جراءاتالتوصية إبو 

http://www.fao.org/
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  قامةإوفرص  ،مبا يف ذلك التعاون اإلقليمي ،تقدمي املشورة بشأن اجملاالت واألنشطة املواضيعية احلالية واإلضافيةو 
 تساق يف العمليات الدولية؛واال ،مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين بشأنوالتعاون بني الوكاالت  ،الشراكات

  2022للفرتة   املناخريبتغنظمة املتنفيذ اسرتاتيجية لخطة العمل تقدمي ما تراه مناسب ا من توجيهات بشأن و-
2031. 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 دة طروب حبرييالس

 مسؤولة عن املوارد السمكية
Tarub.Bahri@fao.org 

 

mailto:Tarub.Bahri@fao.org
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 مقدمة-أوال
يتسم ابنتشاره على أن تغري املناخ  تقرير التقييم السادس الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخأكد  -1

 نظم أنتبنّي و  1أحناء العامل.خمتلف يف  أقاليم أكثر من أخرىو قطاعات طال ت اآاثر  وسريع ومكثف ويسبب  نطاق واسع
هبا كأولوية معرتف و معرضة بشكل خاص لتغري املناخ  ،والغذائيةالزراعية  النظمال يتجزأ من  اجزء  ، ابعتبارها األغذية املائية

الضوء على قابلية أتثر إنتاج األغذية املائية يف التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية  لطُيسو  2أساسية يف اتفاق ابريس.
هناك و  4.الصادرة عن املنظمة 627الفنية رقم ثيقة الو يف و  3بشأن احمليطات والغالف اجلليدي 2019بتغري املناخ لعام املعنية 

تصب يف التكيف النظم اإليكولوجية للمحيطات واملياه العذبة يف حتقيق منافع ؤديه ابلدور احلاسم الذي ت متنام  أيض ا اعرتاف 
الفرتة املمتدة من البلدان ) ةا املقدممنظمة حول املسامهات احملددة وطني  لق ا آلخر تقرير لوفو . منه تغري املناخ والتخفيفمع 
مسامهة جديدة  85من أصل ا حمددة وطني   مسامهة 77احتوت  ،(2021 متوز/يوليو 31و 2020 كانون الثاين/يناير 1بني 

مصايد األمساك وتربية جمايل ملائة( إىل التكيف يف اب 81)منها  62 توأشار  ،مع تغري املناخ تكيفالعلى مكوانت ثة أو حمدّ 
اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي إىل هناك حاجة  ،وابلتايل 5مبا يف ذلك إدارة احمليطات واملناطق الساحلية. ،األحياء املائية

 ساسي من احللول املناخية.نظم األغذية املائية وتعظيم أدوارها احملتملة كجزء أابلنسبة إىل للمخاطر اليت يشكلها تغري املناخ 
يف السنوات السابقة ملساعدة البلدان  انطلقالعمل املعياري وامليداين الذي  تتبع ،خالل فرتة ما بني الدورات ،متو  -2

تعبئة املوارد لدعم العمل و ( 2) ،( فهم تغري املناخ واالستجابة له والتعامل معه بشكل أفضل1): ما يلي على واجملتمعات
 تفاقم قطاع األغذية املائية يف مسامهة تقليصو ( 3) ،املناختغري املخاطر وتعظيم الفرص املرتبطة ب تقليص املنجز من أجل

 2األنشطة ضمن اإلطار العام ألهداف التنمية املستدامة  ونُفذت. ستزراعتغري املناخ من خالل حتسني ممارسات الصيد واال
لمنظمة وأموال من خارج امليزانية لالربانمج العادي  بتمويل من ،جلديدةمن الشراكات القائمة وا الستفادةاب، 17و 14و 13و

بتغري املناخ اليت اخلاصة  2017لعام نظمة مع اسرتاتيجية امل نُفذيتماشى العمل الذي و . والثنائية الدوليةحنة من اجلهات املا
لمنظمة لاسرتاتيجية جديدة  وأُعدت(. 2017)أبريل/نيسان  يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائةنظمة امللس ها جمأقر 

تمحور يجبعله ملنظمة اقوم به اليت تاملناخي  العمللرفع مستوى طموح )االسرتاتيجية(  2031-2022للفرتة بتغري املناخ خاصة 
حتقيق و  ،ومعاجلة االحتياجات واألولوايت على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية ،حول ثالث ركائز رئيسية

أقر جملس و . ذات األولوية الرباجمية وجماالهتا للمنظمة األساسيةالوظائف  وكذلك ،هداف التنمية املستدامةمواءمة أفضل مع أ

                                                 
 Working  ofClimate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution .2021 .هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخا 1

Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers .

اهليئة احلكومية ( https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf متاح أيض ا على الرابط:)
 Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth :2022الدولية املعنية بتغري املناخ. 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. (:متاح أيض ا على الرابط 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf .) 

  .الديباجةاتفاق ابريس،  2
 متاح أيض ا على الرابط:تغرّي املناخ. ) . التقرير اخلاص بشأن احمليطات والغالف اجلليدي يف ظلّ 2019اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.  3

https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf .) 
4Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. Impacts of climate -Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge 

change on fisheries and aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 627.  .628روما، منظمة األغذية والزراعة 
 (.http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf الرابط: متاح أيض ا على الرابط:صفحة. )

5Crumpler, K., Abi Khalil, R., Tanganelli, E., Rai, N., Roffredi, L., Meybeck, A., Umulisa, V., Wolf, J. & 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. (also available at 

)https://doi.org/10.4060/cb7442en. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf
http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf
https://doi.org/10.4060/cb7442en
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ميكن االطالع على . و 2031-2022للفرتة غري املناخ تباخلاصة نظمة املاسرتاتيجية  السبعني بعد املائة، تهدور يف املنظمة، 
 هذه الوثيقة. مرفق السرتاتيجية يفتنفيذ اخطة العمل املستقبلية لوخمرجات مسودة  نواتج

 معها والتعاملفهم آاثر تغري املناخ  -ااثني  

البياانت  فإن ،ةاملائي األغذيةنظم الوعي ابحلاجة إىل معاجلة تغري املناخ يف  التنامي السريع يفعلى الرغم من  -3
يف معظم البلدان النامية. كما  غائبةزمنية لدعم صنع القرار ال تزال الة أو كانياملمن الناحيتني دق األواملعلومات املناخية 

ملعاجلة و سياسات وهنج إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  يفإىل حد كبري  غائبةتظل االعتبارات والتدابري املناخية 
إضافة إىل إمكاانت قابلية التأثر به و  وخماطرهخ تغري املنا  آاثرنظمة جهودها يف حتسني فهم املاستثمرت  ،هذه الثغرات

قيادهتا يف منتدايت ايدة وز  ،بشكل فعال التوجيهات بشأن التكيف مع املناخ والتخفيف من آاثرهتعزيز و  ،منه التخفيف
 ،مصايد األمساك بناء  على طلبات جلنةو تغري املناخ واحمليطات. مسائل  تعاجل اليت األمم املتحدة والعمليات العاملية خاصة تلك

على  آاثر تغري املناخ من لتخفيفايف فعالية توخي المن أجل نظمة جمموعة من األنشطة لدعم األعضاء والشركاء املنفذت 
، وتقدمي وتبادهلا املعارف توليدمن خالل  ،هامع والتكيف ،مصايد األمساك وتربية األحياء املائية والنظم اإليكولوجية املائية

 وبناء القدرات. ،العملييضاح واإل ،السياساتن وضع التوجيهات بشأ

 السياسات وضع ألغراض اتاملعارف والتوجيهتعزيز قاعدة  -ألف 

 وخماطرهتغري املناخ  آاثرعلى تعزيز قاعدة املعارف بشأن  ،خالل فرتة ما بني الدورات ،نظمة وشركاؤهااملعملت  -4
مبا  معه والتكيفمنه لتخفيف ل املتاحة خلياراتا ات بشأنالتوجيه وتقدميية األغذية املائنظم ما يتعلق ب قابلية التأثر به يفو 

أحناء خمتلف ابالعتماد على دراسات احلالة يف و يف ذلك إدارة خماطر الكوارث على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية. 
سات اجليدة إلدارة مصايد األمساك املتكيفة مع نظمة جمموعة من املمار املعن  الصادرة 667لفنية رقم ثيقة امجعت الو  ،العامل

السياسات بشأن كيفية  يف جمال توجيهات إعدادجيري و  6املناخ واليت أثبتت فعاليتها وميكن تكييفها مع سياقات خمتلفة.
كل خاص على مع الرتكيز بش، مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةجمايل يف تعميم تغري املناخ يف هنج النظام اإليكولوجي 

صنع القرار حتسني توجيه عمليات من أجل  تغري املناخقابلية التأثر بتقييمات بتسرتشد هي و . ي ادارة ذكية مناخإ خطط وضع
اليت استعراض للتطورات األخرية  ُأجري ،ختصيص املوارد وحتديد أولوايت جماالت العمل. ومن مثيشمل مبا  ،بشأن التكيف

أو تقييمات املخاطر يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لتقييم  التأثر بتغري املناخ ما يتعلق بقابليةحدثت يف 
صغار املنتجني  غالب ا ما يكون ،بقابلية التأثر بتغري املناخعندما يتعلق األمر و  7امليدان.يف و  املنشوراتأحدث التطورات يف 

مصايد ضمان اخلطوط التوجيهية الطوعية لمن  9ح يف الفصل هو موضّ كما   ،تغري املناخ والكوارثاملتأثرين بيف طليعة 
بشأن دمج معايري وقوانني حقوق التوجيهات ابتت و يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر.  األمساك صغرية النطاق

عالوة على و  8.اآلنمتاحة  مصايد األمساك صغرية النطاقجمال املناخي يف  والعملاإلنسان يف احلد من خماطر الكوارث 

                                                 
6, M., Welch, D.J., Johnson, J., Perry, R.I., Ma, X. & Sharma, R., eds. 2021. Adaptive management Bahri, T., Vasconcellos 

of fisheries in response to climate change. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 667.  روما. منظمة األغذية
 (. https://www.fao.org/3/cb3095en/cb3095en.pdf على أيض اوالزراعة. )متاحة 

7Comte, A. 2021. Recent advances in climate change vulnerability/risk assessments in the fisheries and aquaculture sector.  

FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1225. ( .متاح أيض ا على الرابط: روما
https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf .) 

8scale -s for smallCook, K., Rosenbaum, K. L. and Poulain, F. 2021. Building resilience to climate change and disaster risk 

fisheries communities. A human-rights-based approach to the implementation of Chapter 9 of the Voluntary Guidelines for 

https://www.fao.org/3/cb3095en/cb3095en.pdf
https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf
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مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حلاالت الطوارئ )متاحة للجمهور استجابة لكرتوين عن اإل للتعّلمدورة  أُعدت ،ذلك
ما يتعلق ابلتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ اليت تؤثر على مصايد األمساك  جماين( لتعزيز اجلودة واملساءلة يفبشكل و 

وحتسني مناذج  ،مبا يف ذلك األنواع غري األصلية ،جيري البحث ومجع البياانت حول مواضيع خمتلفةو  9املائية. وتربية األحياء
 املناخ واحللول القائمة على الطبيعة. آاثر تغري

 حلقة يف آسيا الوسطى والقوقازوعقدت املنظمة وحتليالت ذات أمهية إقليمية ووطنية.  ُأجريت استعراضاتكما  -5
ومناقشة أنشطة التكيف والتخفيف  هذين اإلقليمنيآاثر تغري املناخ على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف  عمل لتقييم

من  ذلك السردين يف الفلبني ابملناخ وغريأمساك نظمة بتحليل املخاطر وقابلية أتثر مصايد املقامت  ،في آسياف 10احملتملة.
 11ت التكيف املناسبة.وحددت استجااب ،الضغوطات غري املناخية

ملمارسات يضم اضع دليل وُ  ،للمناخ املراعيةمحاية سبل عيش مصايد األمساك غرض لو  ،البحر الكارييب ويف إقليم -6
مسح أساسي حول السالمة عن تقرير  يتاح ،ويف سانت لوسيا 12،ابخليوط الطويلة السطحيةمساك أنواع األاجليدة لصيادي 

على وسالسل القيمة يف سانت لوسيا  السطحيةمصايد األمساك قدرة حول تعزيز  اتتوجيهابإلضافة إىل  13،يف البحر
يف إطار مشروع التكيف مع تغري املناخ و  14مستدام وفعال.حنو على املوارد من خالل استخدام  الصمود يف وجه تغري املناخ

موعة واسعة من لصاحل جموجزات جمموعة من التوجيهات وامل صدرت ،يف قطاع مصايد األمساك يف شرق البحر الكارييب
قابلية وجمموعة أدوات منهجية بشأن تقييم  15،بناء القدرات خمصصة ملوظفي مصايد األمساكلأصحاب املصلحة: مواد 

وإدارة خماطر  17،بشأن تغري املناخ اتالسياس وموجزات 16،قطاع مصايد األمساكصاحل ل املتاحة والقدراتالتأثر بتغري املناخ 
بروتوكول يهدف إىل ضمان تنمية قطاع مصايد  ُنشر ،اوأخري   19سفن الصيد.فائدة الغري لقبل مني املسؤولية أتو 18،الكوارث

 20.ملناخ وإدارة الكوارثصمود أمام تغري يشمل القدرة على الو البحر الكارييب  إقليماألمساك يف 
                                                 

Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. ة روما، منظمة األغذي
  (.https://www.fao.org/3/cb7616en/cb7616en.pdf متاح أيض ا على الرابط:والزراعة. )

989https://elearning.fao.org/course/view.php?id=7   
 24-23. تقرير حلقة العمل االفرتاضية: التكيف مع تغري املناخ يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 2021منظمة األغذية والزراعة.  10

  (..fao.org/3/cb4175en/cb4175en.pdfhttp://www على الرابط: أيض ا. أنقرة. )متاحة 2020يونيو/حزيران 
11Labaria, E.C., Fernandez de la Reguera, D., Poulain, F., Siar, S. and Vasconcellos, M. 2021. The risks and vulnerability of  

the sardine fisheries sector in the Republic of the Philippines to climate and other non-climate processes.  على أيض اروما. )متاح 

 ( https://www.fao.org/3/cb7506en/cb7506en.pdf الرابط:
12ble and efficient Bealey, R. 2021. Guide of good practices for Caribbean pelagic longline fishers: Promoting the sustaina 

use of pelagic resources to mitigate climate change impacts and secure future fishery livelihoods.  .روما، منظمة األغذية والزراعة
 (. 26en/cb4826en.pdfhttps://www.fao.org/3/cb48 على الرابط: أيض ا)متاح 

13Baseline survey report, Saint Lucia –Holliday, E. 2021. Safety at sea  .  على الرابط: أيض اروما، منظمة األغذية والزراعة. )متاح 
https://www.fao.org/3/cb4465en/cb4465en.pdf.) 

14  s pelagic fisheries and value ’Bealey, R. 2021. Opportunities to promote the climate change resilience of Saint Lucia

chains through sustainable and efficient resource use. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1228. Bridgetown منظمة ،
 (.https://www.fao.org/3/cb7149en/cb7149en.pdf على الرابط: أيض ا)متاح زراعة. األغذية وال

 'A Climate Change impacts on the Caribbean Fisheries Sector' عرض ابوربوينت حول 15

http://www.fao.org/3/cb4091en/cb4091en.pdf . 
 Toolkit for vulnerability and capacity assessments in .2022. معهد املوارد الطبيعية يف منطقة البحر الكارييبمنظمة األغذية والزراعة و  16

Caribbean coastal and fishing communities .مشروع التكّيف مع تغري املناخ يف قطاع مصايد األمساك يف شرق البحر الكارييبر أُعدت يف إطا .
 . https://www.fao.org/3/cb6786en/cb6786en.pdf روما.

17  ://www.fao.org/3/cb1471en/cb1471en.pdfhttps  
18http://www.fao.org/3/cb2729en/cb2729en.pdf   
19https://www.fao.org/3/cb6963en/cb6963en.pdf   
20FAO and Caribbean Regional Fisheries Mechanism. 2021. Protocol on Climate Change Adaptation and  

Disaster Risk Management in Fisheries and Aquaculture in the Caribbean .بلموابن. روما، 2018أبريل/نيسان  18، برابدوس. 
https://doi.org/10.4060/cb4205en . 

https://www.fao.org/3/cb7616en/cb7616en.pdf
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=789
http://www.fao.org/3/cb4175en/cb4175en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7506en/cb7506en.pdf
https://www.fao.org/3/cb4826en/cb4826en.pdf
https://www.fao.org/3/cb4465en/cb4465en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7149en/cb7149en.pdf
http://www.fao.org/3/cb4091en/cb4091en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6786en/cb6786en.pdf
https://www.fao.org/3/cb1471en/cb1471en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2729en/cb2729en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6963en/cb6963en.pdf
https://doi.org/10.4060/cb4205en
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مواد لبناء قدرات  ،لبيئة العامليةمن خالل مشروع يف شيلي ميوله مرفق ا ،نظمةامل أعدت ،يف أمريكا الالتينيةو  -7
جمتمعات مصايد قدرات على الصعيدين اإلقليمي واجملتمعي وكذلك  21ملسؤولني العموميني واخلرباء الوطنيني وصانعي القرارا

بشأن تكييف  اتيلخص الدروس املستفادة وتوصيات السياس اتابإلضافة إىل موجز سياس 22،األمساك وتربية األحياء املائية
ندوة مشرتكة بني  -ن ندوات نُظمتكما   23د األمساك احلرفية وتربية األحياء املائية الصغرية يف شيلي مع تغري املناخ.مصاي

 كجزء من مشروع مرفق البيئة العاملية.  - 2021 حزيران/يف يونيو 25وندوة ختامية 2021 آذار/يف مارس 24املؤسسات

 غرير املناخ والكوارث الطبيعيةبت قابلية أتثرهاواحلد من جمتمعات الصيد وتربية األمساك  تعزيز تكيف -ابء 

سيؤدي تغري املناخ إىل زايدة الضغط  ،تقرير التقييم السادس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخلوفق ا  -8
 26.شةاهلة يف البلدان واجلزر من املياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية الساحلية واحمليطية املفتوحة خاصاألغذية إنتاج  على

اللجوء  البد من ،وابلتايل 27ابلسرعة الكافية. وال يتممتفاوت  احملرز التقدمفإن  ،على أرض الواقعحيدث التكيف لئن كان و 
نظمة بشأن استدامة مصايد املنبثقة عن ندوة املرسالة ال وهو ما نصت عليه ،التكيف التحويلي إلنتاج األغذية املائية إىل
وهلذا  2021.29ية يف عام ائلنظم الغذلالحق ا يف قمة األمم املتحدة  ومت التشديد عليه 2019،28يف عام املعقودة مساك األ

قابلية للحد من وتعكف على تنفيذها أحناء العامل خمتلف جمموعة متنوعة من تدابري التكيف يف  املنظمة وضعت ،الغرض
جمموعة أدوات الواردة يف توجيهات المبا يتماشى مع  ،ناخ والكوارث الطبيعيةتغري املبتمعات الصيد وتربية األمساك أتثر جم

خيارات التكيف اليت  إاتحةو اليت تنظم العمل يف ثالثة جماالت رئيسية: تعزيز التكيف املؤسسي؛ الصادرة عنها و التكيف 
من خالل  مثال  املخاطر وإدارهتا  واحلد من؛ شةبدائل لدعم اجملتمعات اهل هذه األخرية وتقدميمثل تنويع  ،تتناول سبل العيش

 لى التأمني.عصول اإلنذار املبكر وأنشطة بناء القدرات واحلماية االجتماعية أو احل ونظماملعلومات املناخية توفري 
مصايد األمساك وتربية األحياء  لصاحلالتكيف يع ر امشيضم  نظمة حالي ا بتنفيذ برانمج ميدايناملتقوم  ،بشكل عامو  -9
املشاريع املمولة يف الوقت احلايل، تنفذ و مبشاركة كاملة من احلكومات واجملتمعات احمللية.  اانمي   ابلد   30ائية يف أكثر من امل

كل  من يف   االصندوق اخلاص أبقل البلدان منو  تغري املناخ و/أو املعين بمن مرفق البيئة العاملية من خالل الصندوق اخلاص 
يف املشاريع جار  العمل كما أن كمبوداي وشرق الكارييب وكرييبايت ومالوي وميامنار وتيمور الشرقية.  يال و و بنغالديش وتيار بنغ

                                                 
21Cubillos Santander, L., Norambuena Cleveland, R., Soto Benavides, D., Jacques Coper, M., Simon Rodgers, J. y Carmona  

Montenegro, M.A. 2021. Manual de capacitación en adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura en Chile. 

Santiago de Chile, FAO y Universidad de Concepción.  متاح(على الرابط أيض ا :https://www.fao.org/3/cb5556es/cb5556es.pdf .) 
22co para la pesca artesanal y la acuicultura a pequeña escala en Manual prácti -FAO y CESSO. 2021. Cambio climático  

Edición revisada. Santiago de Chile -Chile .  متاح(على الرابط أيض ا :https://www.fao.org/3/cb3566es/cb3566es.pdf؛) FAO y 

CESSO. 2021. Cambio climático-Guía para el facilitador del aprendizaje-Edición revisada . Santiago de Chile.  على  أيض ا)متاح
 (. http://www.fao.org/3/cb3574es/cb3574es.pdf: الرابط

 Lessons learned and publicpolicy .2021. الوكالة الوزارية املعنية مبصايد األمساك وتربية األحياء املائيةووزارة البيئة، و  ،منظمة األغذية والزراعة 23

recommendations on adaptation to climate change in artisanal fisheries and small-scale aquaculture in Chile. Policy brief. 
 (. https://www.fao.org/3/cb6536en/cb6536en.pdfالرابط:  على أيض ا متاحمة األغذية والزراعة. )سانتياغو، منظ

24 /events/es/c/1390751-le/noticias/detailhttps://www.fao.org/chi  
25/https://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1401195  
Group rability. Contribution of Working Impacts, Adaptation, and Vulne :2022اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.  26

II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. ( متاح أيض ا
 (. https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf على الرابط:

 نفس املرجع السابق. 27
28 /symposium/en-fisheries-https://www.fao.org/about/meetings/sustainable  
29/https://www.nlfoodpartnership.com/insights/Food_Systems_Summit_Outcomes  

https://www.fao.org/3/cb5556es/cb5556es.pdf
https://www.fao.org/3/cb3566es/cb3566es.pdf)؛
http://www.fao.org/3/cb3574es/cb3574es.pdf
https://www.fao.org/3/cb6536en/cb6536en.pdf
https://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1390751/
https://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1401195/
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.fao.org/about/meetings/sustainable-fisheries-symposium/en/
https://www.nlfoodpartnership.com/insights/Food_Systems_Summit_Outcomes/
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لدعم البلدان  ،والياابن ،والنرويج ،وكندا ،واالحتاد األورويب ،نظمة بتمويل ثنائي من بلجيكا )إقليم فالندرز(املاليت تنفذها 
 كيف مع تغري املناخ والكوارث الطبيعية من أجل حتقيق االستدامة.إنتاج األغذية املائية على الت اتبناء قدر يف 
جيري و نظمة. املتغري املناخ بدعم من  شاريعملمقرتحات جديدة  ستةمتت املوافقة على  ،يف فرتة السنتني املاضيةو  -10

وجنوب  هبدف دعم الفلبني ،(GCP /GLO/352/NORاملستوى القطري )حمددة على تنفيذ مشروع عاملي يتضمن أنشطة 
تعمل و فريقيا وبلدان أخرى خمتارة للتكيف بشكل فعال مع تغري املناخ وأتمني التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة. أ

على حتسني قدرة اجملتمعات الساحلية على  ،(GCP /SAP/003/CANمن خالل مشروع يف احمليط اهلادئ ) ،املنظمة
على تكييف إدارة املوارد القريبة من الشواطئ مع  اتتعزيز القدر  وذلك عن طريق ،الصمود يف فيجي وجزر سليمان وفانواتو

هناك مشروع آخر قيد التنفيذ و من خالل الرتكيز على املساواة بني اجلنسني. يشمل مبا قابلية أتثرها به، تغري املناخ واحلد من 
املناخ  تغري مع مصايد األمساك الساحليةاجملتمعات املعتمدة على ( لتعزيز تكيف GCP /CMB/037/LDFيف كمبوداي )

تخطيط عملية العزيز لت( GCP BZE/002/GCRنظمة بتنفيذ مشروع يف بليز )املتقوم  ،عالوة على ذلكو . أمامه وصمودها
ومن املقرر أن متهد نتائجه  ،يف املنطقة الساحلية وقطاع مصايد األمساك الصمود أمامهالقدرة على و  املناختغري لتكيف مع ل

 IkanAdapt "GCP /TIM/012/LDF"هناك مشروعان )معروفان ابسم و الطريق لتوسيع نطاق إجراءات التكيف. 

مع تغري املناخ والصمود ليشيت يف تعزيز القدرة على التكيف  -( قيد التنفيذ أيض ا لدعم تيمور GCP /TIM/010/GFFو
 األحياء املائية.مصايد األمساك وسبل العيش املعتمدة على تربية جمال يف  أمامه

تطوير من أجل  يةإعداد خطة استثمار  يف 2021جزر البهاما يف عام  TCP/BHA/3703نظمة املدعم مشروع و  -11
ألغراض املساعدة حالي ا  وتُقدم 30راند ابهاما.غملناخ يف جزيرة ا القادرة على الصمود أمامالبنية التحتية ملصايد األمساك 

أمريكا الالتينية  يفز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة ابملنتجات السمكية مركابلتعاون الوثيق مع  ،املتابعة
 البحرية.األغذية ألمساك و اشراء ل ملناختأثرة ابمغري من خالل تصميم حمطة  ،(INFOPESCA) والبحر الكارييب

حول منهجية تقييم  توجيهات نظمة أيض اامل أعدت ،احلالية والسابقة املستمدة من املشاريع التجاربعلى  وبناء   -12
يف قطاع مصايد األمساك وتربية  32ديرهاوكذلك حتديد خيارات التكيف وتسلسلها وتق 31هقابلية التأثر بو املناخ تغري خماطر 

ابإلضافة إىل أنشطة ه قابلية التأثر بو  تغري املناخخماطر حول لمنظمة تقييمات لنفذت املشاريع امليدانية و األحياء املائية. 
البحر الكارييب وشيلي و يال )أنغوال وانميبيا وجنوب أفريقيا( و تيار بنغ هامبا في ،العاملعرب طيط التكيف يف مواقع خمتلفة خت

 جائحة بعد مافرتة  يف الصغرية األمساك ملصايد ةالشديداهلشاشة  تكانو . والفلبني وميامنارومالوي والبحر األبيض املتوسط 
لتسليط الضوء على احلاجة إىل دمج تغري  ،2021 حزيران/نظمة يف يونيواملفرتاضية نظمتها أيض ا موضوع ندوة ا 19-كوفيد

 33املناخ وخماطر الكوارث يف إدارة مصايد األمساك.

                                                 
 . events/events/detail/en/c/1457010-safety/news-www.fao.org/fishing :ميكن االطالع على اخلطة االستثمارية على الرابط 30
31r. Comte, A. 2021. Recent advances in climate change vulnerability/risk assessments in the fisheries and aquaculture secto 

FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1225. ( .متاح أيض ا على الرابط: روما
https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf؛) bility Brugère, C and De Young, C. 2015. Assessing climate change vulnera

in fisheries and aquaculture: Available methodologies and their relevance for the sector. FAO Fisheries and Aquaculture 

Technical Paper No. 597.  .متاح  86روما، إيطاليا( .على الرابط أيض اصفحة tps://www.fao.org/3/i5109e/i5109e.pdfht ) 
32change in the making and economics of adaptation to climate -Watkiss, P., Ventura, A., and Poulain, F. 2019. Decision 

fisheries and aquaculture sector. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 650 . .متاح أيض ا على الرابط:)روما 
https://www.fao.org/3/ca7229en/CA7229EN.pdf) 

SSF Unpacking the SSF Guidelines: Building resilience for يونيو/حزيران.  4يف  النطاقمصايد األمساك صغرية معرض مفتوح حول  33

19-COVIDpost  .4  متاح 2021يونيو/حزيران( .على الرابط أيض ا https://youtu.be/d4wcrmRJ54U) . 

https://www.fao.org/fishing-safety/news-events/events/detail/en/c/1457010/
https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf)؛
https://www.fao.org/3/i5109e/i5109e.pdf
https://www.fao.org/3/ca7229en/CA7229EN.pdf
https://youtu.be/d4wcrmRJ54U
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صول حالبلدان األعضاء للاليت تبذهلا هود اجل، بصفتها كياان  معتمد ا يف الصندوق األخضر للمناخ ،نظمةاملتدعم و  -13
 املناخ و/أو التخفيف من آاثره. تغري مشاريع التحويلية اليت تقودها البلدان واليت تتناول التكيف معلل يتمويل املناخاللى ع

سبل قدرة زايدة نظمة إىل دعم امل تشرف عليهامشاريع الصندوق األخضر للمناخ اليت  من عدد متزايدويهدف  -14
مشاريع جارية يف  3ملناخ )ا التأهب لتغريل دعم سواء من خال ،على الصمودالبحرية والساحلية  والنظم اإليكولوجيةالعيش 

غامبيا وسانت لوسيا وهندوراس وكابو  يف مشاريع )جيري حالي ا تصميمكرب أدعم تقدمي بليز وسانت لوسيا وكابو فريدي( و 
نظم والصندوق األخضر للمناخ مع الدليل القطاعي للصندوق األخضر للمناخ بشأن ال املنظمةتتوافق مشاريع و فريدي(. 

والنظم اإليكولوجية البحرية  ،أولوايت متعلقة مبصايد األمساكوالذي يتضمن  ،اإليكولوجيةاإليكولوجية وخدمات النظم 
وكذلك مع الدليل القطاعي للصندوق األخضر للمناخ بشأن الزراعة واألمن الغذائي الذي  ،واالقتصاد األزرق ،والساحلية

يشمل الصندوق األخضر للمناخ الدول النامية  ،ابإلضافة إىل ذلكو ألمساك. مبصايد اذات صلة يتضمن أيض ا أولوايت 
 اثرآلصايد األمساك والنظم اإليكولوجية املرتبطة هبا مبشكل خاص تعرض تحيث  ،اجلزرية الصغرية يف أهدافه ذات األولوية

 تغري املناخ.
 االستعدادنح د األمساك من خالل م  املناخ يف قطاع مصايتغري نظمة على وجه التحديد التكيف مع املتدعم و  -15

 ،املشاريع املخصصة هلاوتنفيذ  البلدان لتعبئة األموال املتعلقة ابملناخ أتهبمما يعزز  ،الصندوق األخضر للمناخاملقدمة من 
خطط التكيف الوطنية اخلاصة هبا )متكني البلدان من حتديد احتياجات التكيف  لوضعمن أجل مساعدهتا  ولكن أيض ا

 تلك لتلبية اسرتاتيجيات ووضع ،على الصمود األمساك مصايد قطاع قدرة زايدة مثل ،والطويلاملتوسط يني املدعلى 
 من خمتلفة مراحل يف املشاريع من عدد إبعداد نظمةامل تقوم ،هذه االستعداد نحم   إىل ابإلضافةو (. هاوتنفيذ االحتياجات

األمساك و/أو تكيف النظم اإليكولوجية البحرية/الساحلية مع تغري مع الرتكيز بشكل رئيسي على مصايد  ،مالتصمي دورة
مرحلة إعداد املذكرة ( وهندوراس )اهيميةذكرة املفإعداد املسانت لوسيا )مرحلة و  ،يف غامبيا )مرحلة اقرتاح التمويل( ،املناخ

نظمة أيض ا بتقييم إمكانية تصميم مبادرات املتقوم  ،بناء  على هذه التجاربو ( وكابو فريدي )مرحلة فكرة املشروع(. املفاهيمية
 هذه القضااي.بشأن حلول تكيف شاملة من خالل إشراك البلدان اجملاورة للتعاون  إجيادبراجمية ميكن أن تعزز القدرة على 

 منهاوإمكاانت التخفيف  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الناشئة عن فهم االنبعااثت -جيم 

من خسائر  بذلكاملناخ وما يرتبط  اآلاثر السلبية لتغريوترية يف االحتباس احلراري إىل تسريع  ستؤدي كل زايدة -16
األغذية متع تتو  35سريع وعميق ومستدام.شكل ب انبعااثت غازات الدفيئة العاملية وهناك حاجة ماسة إىل ختفيض 34،وأضرار

من حيث انبعااثت فعال مهم  وابلتايل فهي حلّ  ،در احليوايناملائية أبدىن بصمة كربونية بني مجيع السلع الغذائية ذات املص
غالب ا ما تكون مصايد األمساك وتربية األحياء ف ،لكربون لتلبية االحتياجات الغذائية لعدد متزايد من سكان العامل. ومع ذلكا

 ون على طول سلسلة القيمة.فرص كبرية إلزالة الكرب مل ُتستغل بعد ،نتيجة لذلكو املائية هامشية يف مناقشات التخفيف. 
من أن على الرغم  ،املصدر الرئيسي لغازات الدفيئة يف املصايد الطبيعيةاستخدام الوقود األحفوري ل يشكّ  و  -17

ميكن أن تطلق غازات الدفيئة  اد التربيدو فقدان ميف إنتاج األمساك واألنشطة املرتبطة به مثل  العمليات غري املستخدمة للوقود

                                                 
 II to the Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group :2022اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.  34

Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. ( متاح أيض ا على
 (.df/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdfhttps://report.ipcc.ch/ar6wg2/p الرابط:

-من املقرر  17نوفمرب/تشرين الثاين. الفقرة  13. ميثاق غالسكو للمناخ. 2021، مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ 35

/CP.26  متاح(على الرابط:  أيض اhttps://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf .) 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
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يف املزرعة.  ةاملستهلكن تربية األحياء املائية إبنتاج األعالف والكهرابء الناشئة عمعظم انبعااثت غازات الدفيئة ترتبط و أيض ا. 
 تُنتجاليت  ،الكهرابء تكونحيث  سلسلة القيمة الغذائية املائية؛ ُتستهلك الطاقة يف املراحل األخرية من ،ابإلضافة إىل ذلكو 

حتسني كفاءة استخدام الطاقة واستخدام عترب ي ،لذلكو والنقل والتعبئة والتسويق.  تجهيزللية ضرور  ،غالب ا من الوقود األحفوري
 املتجددة حلوال  حامسة خلفض غازات الدفيئة بشكل فعال يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.الطاقة 

هبدف  ،النطاق ك الصغريةالطاقة املتجددة يف سلسلة قيمة مصايد األمسااستخدام حددت دراسة فرص و  -18
مع حتسني دخل صغار الكربون من حيث حمددة ميكنها حتسني كفاءة إنتاج األغذية املائية  تكنولوجياتاستكشاف 

غازات الدفيئة يف  حساب مزيد من اجلهود البحثية لتوليد أحدث البياانت حول إجراء هناك حاجة إىلو  36الصيادين.
وإجراء حتليالت  ،إقليمية وقطرية أمهيةبياانت مفصلة ذات  وإعداد ،ائية على املستوى العامليمصايد األمساك وتربية األحياء امل

تقرير عن استخدام الوقود وانبعااثت شّكل و ما يتعلق مبصايد األمساك الداخلية.  على مستوى القطاعات الفرعية خاصة يف
 ملعاجلة هذه املسألة.يف املصايد الصناعية جزء ا من اجلهود املبذولة  37غازات الدفيئة

 ،البيئية مثل خفض انبعااثت غازات الدفيئة اأصحاب املصلحة يف تقييم وتتبع التزاماهتاجلهات من لدعم البلدان و و  -19
وأداة التكيف والتنوع البيولوجي  38،ااحملددة وطني   اتثالث أدوات تتعلق أبهداف اتفاقيات ريو: أداة املسامه املنظمة أعدت
االلتزامات خبفض ا احملددة وطني   اتأداة املسامهتتناول و  40ا.احملددة وطني   اتوأداة تتبع املسامه 39،ونخرائط الكرب ووضع

أداة التكيف وتقّيم  ،عام ا 30ا وأي إجراءات مناخية على مدار انبعااثت غازات الدفيئة ضمن املسامهات احملددة وطني  
بينما تتعقب أداة تتبع  ،البيئي للسياسات واخلطط الوطنية ثراألبشكل شامل  والتنوع البيولوجي ووضع خرائط الكربون

احملددة وطني ا يف مجيع قطاعات اهليئة احلكومية  مسامهاهتااملسامهات احملددة وطني ا التقدم احملرز من البلدان يف تنفيذ وحتقيق 
جمال لكن مثة و  صكوك؛ة يف هذه األدوات والا، تدرج نظم األغذية املائيوحيثما كان ذلك مناسب   الدولية املعنية بتغري املناخ.

 هذا اجملال من العمل وتطويره يف املستقبل القريب.حبث  يتموس ،اإلدراجلزايدة هذا 

املناقشات والسياسات  ضمن القادرة على الصمودملصايد األمساك وتربية األحياء املائية  جمالأتمني  -دال
 اخالشاملة للقطاعات والعاملية بشأن تغري املن

 تاكتسب ،الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أثناء -20
 إدراجأقرت البلدان صراحة ابحلاجة إىل و  41ل يف ميثاق غالسكو للمناخ.يف نتائج املؤمتر كما هو مسجّ  ابرزةأمهية  اتاحمليط

 ،مبوجبها ج عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واهليئات املنشأةيف عمل مجيع برامبشكل شامل حمليطات ا
حوار سنوي حول احمليطات. كما ركز ميثاق غالسكو للمناخ بشكل غري مسبوق على التكيف وحث إجراء ابإلضافة إىل 

                                                 
36energy nexus: scale fisheries and -Manas, P., Kojakovic, A., Rincon, L., Vaskalis, I., Gallego, J., Maltsoglou, I. The small 

opportunities for renewable energy interventions. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper )قيد الطباعة( 
37Contribution of marine capture fisheries to global  -Sala, A. Fuel use and greenhouse gas (GHG) emissions in fisheries  

fuel use and GHG) emissions. FAO fisheries circular )توضع عليه آخر اللمسات( 
 tools/next-ndcs/research/do-we-work/what-change/our-https://www.fao.org/climate -( NEXT) ااحملددة وطني   اتاملسامهأداة  38
 map.org-https://abc/ -( Map-ABC) أداة التكيف والتنوع البيولوجي ووضع خرائط الكربون 39
 الطباعةقيد  40
 58 اتالفقر و  الديباجة نوفمرب/تشرين الثاين. 13. اخميثاق غالسكو للمن. 2021، مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ 41
على الرابط:  أيض ا)متاح  CP.26/-من املقرر  61و 60و

over_decision.pdfhttps://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_c.) 

https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/ndcs/research-tools/next
https://abc-map.org/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
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وهذا أمر ابلغ  42لبلدان النامية.ل ملقدما التكيف متويلاجلماعية يف مسامهتها الرفع بشكل كبري من البلدان املتقدمة على 
 .19-كوفيد  جائحة جراءمديونية البلدان النامية تزايد أن فجوة متويل التكيف قد تفاقمت بسبب  على اعتبار األمهية

لدورة السادسة والعشرين ابنظمة يف العديد من األحداث املتعلقة املشاركت  ،كما هو احلال يف السنوات السابقةو  -21
لضمان معاجلة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف  ،طراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخملؤمتر األ

 44واحللول القائمة على الطبيعة 43نظمة حدثني سابقني ملؤمتر األطراف بشأن مشاركة القطاع اخلاصاملنظمت و . هذا املؤمتر
الدورة فضال  عن عدد من األحداث األخرى خالل  ،احمليطاتمن أجل عمل الوم وشاركت يف ي ،يف نظم األغذية املائية

نظمة هذه الفرصة لتعزيز املت تنماغو . السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
مصايد األمساك يف جمال تغري املناخ بشكل مجاعي  الصمود أمامالتزامها مبواصلة دعم البلدان لتحقيق االستدامة والقدرة على 

مسامهة يف  وُقدمتشركاء من منظومة األمم املتحدة وجمتمع احمليطات والقطاع اخلاص. الابلتعاون مع  ،وتربية األحياء املائية
أثناء  أُرسيت اليتيف إطار شراكة مراكش  46من أجل املناخ اتإعالن احمليطيف و  45حمليطاتمن أجل امسار العمل املناخي 

منشورات االتفاق العاملي لألمم املتحدة مبا يف  ، وكذلكاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مؤمتر األطراف يف
دليل و  47درجة مئوية 1.5يف حد ال يتجاوز تحقيق غاية حصر ارتفاع درجة احلرارة خمطط احمليط الذكي مناخي ا ليف ذلك 

أيض ا يف أسبوع املناخ اإلقليمي األول من نوعه يف  املنظمة شاركتو  48.يةعلمالقائمة على أسس ملقاصد واالبحرية  األغذية
 .2022آذار /فريقيا الذي ُعقد يف مارسأالشرق األوسط ومشال 

يف اتفاقية األمم املتحدة  مؤمتر األطراف من والعشرين ةالسابع الدورة يف الفرتة اليت تسبق ،نظمةاملستواصل و  -22
العمل بشكل وثيق مع جمتمع احمليطات للمسامهة يف احلوارات املتعلقة ابحمليطات يف إطار  ،اوخالهل طارية بشأن تغري املناخاإل

 ضمناملناقشات حول احمليطات ونظم األغذية املائية  يف تقدمإحراز اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وضمان 
. مؤمتر األمم املتحدة للمحيطارية بشأن تغري املناخ وغريها من املنتدايت الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلط

املياه العذبة اليت  نظماحمليطات وتوسيع نطاق املناقشات لتشمل  بشأننظمة أيض ا إىل االستفادة من التقدم احملرز املتسعى و 
 ،ميكن لرتبية األحياء املائيةو األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. اتفاقية  مقتضى من مقتضياتال تتناسب حالي ا مع أي 

برتبية األحياء  املختصةعمل اللجنة الفرعية  وذلك ابالستفادة من ،أمهيةذات  انطالقأن توفر نقطة  ،على سبيل املثال
على الصمود لضمان األمن الغذائي والتغذية تربية األحياء املائية  ةزايدة قدر من أجل املائية التابعة للجنة مصايد األمساك 

 49وسبل العيش.

                                                 
 من نفس املرجع السابق. 27و 26و 22و 13و 11الفقرات  42
  Engaging the private sector in climate proofing" حول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخحدث سابق  43

aquatic food systems " على الرابط: أيض ا( )متاح 2021رب/أيلول سبتم 29يف  بشكل افرتاضي)ُعقد 

gs.cO5v2iICDhttps://fao.zoom.us/rec/share/FrBGkH133MR30QnIsku_d5gwR6oi2elCAuJeMcnqXy_4jr9_DfeC9O0SJrw9Y

qJMpbDu) 
 based Solutions in aquatic food systems: -Nature" حول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخحدث سابق  44

pathways to climate resilience " على الرابط: أيض ا( )متاح 2021سبتمرب/أيلول  30يف  بشكل افرتاضي)ُعقد 

https://fao.zoom.us/rec/share/dgGlhrDnnQILmfIqrwFFuf0f29mKgr9jCIXkC9BO8ZGdS2eZKtTXclNQc3nJ1b7G.48Ol1_hN

G9Q2i5c1 ) 
45-climate-zones-coastal-and-tracking/pathways/oceans-partnership/reporting-action/marrakech-https://unfccc.int/climate 

pathway-nactio 
46Declaration.pdf-Climate-for-Ocean-content/uploads/2021/10/The-https://racetozero.unfccc.int/wp  
47endorsements-action/ocean/communication/blueprint-https://unglobalcompact.org/take  
48https://unglobalcompact.org/library/6050  
49 https://www.fao.org/3/cb9465en/cb9465en.pdf  

https://fao.zoom.us/rec/share/FrBGkH133MR30QnIsku_d5gwR6oi2elCAuJeMcnqXy_4jr9_DfeC9O0SJrw9Ygs.cO5v2iICDqJMpbDu
https://fao.zoom.us/rec/share/FrBGkH133MR30QnIsku_d5gwR6oi2elCAuJeMcnqXy_4jr9_DfeC9O0SJrw9Ygs.cO5v2iICDqJMpbDu
https://fao.zoom.us/rec/share/dgGlhrDnnQILmfIqrwFFuf0f29mKgr9jCIXkC9BO8ZGdS2eZKtTXclNQc3nJ1b7G.48Ol1_hNG9Q2i5c1
https://fao.zoom.us/rec/share/dgGlhrDnnQILmfIqrwFFuf0f29mKgr9jCIXkC9BO8ZGdS2eZKtTXclNQc3nJ1b7G.48Ol1_hNG9Q2i5c1
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/10/The-Ocean-for-Climate-Declaration.pdf
https://unglobalcompact.org/take-action/ocean/communication/blueprint-endorsements
https://unglobalcompact.org/library/6050
https://www.fao.org/3/cb9465en/cb9465en.pdf
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 األولوايت املستقبلية اليت يتعني تناوهلا -هاء 

 التنمية املستدامة هدفلتحسني مسامهتها يف  ،نظمةاملوضعت وقد يعترب تغري املناخ من أهم أولوايت املنظمة.  -23
 السادسة والستني بعد املائةيف الدورة ئها وفق ا لطلب أعضا ،2031-2022للفرتة  بتغري املناخخاصة اسرتاتيجية جديدة  ،13

للخطوط العريضة وخارطة طريق من دعم للمجلس  الثامنة والستني بعد املائةيف الدورة ها ؤ أعرب عنه أعضا اومللمجلس ل
( وتتماشى مع 2017ناخ )تغري املباخلاصة السابقة  املنظمةىل اسرتاتيجية تستند إاالسرتاتيجية اجلديدة وإن سرتاتيجية. اال

وقد  ،تشاوريةشاملة و االسرتاتيجية عملية  وضع. واتبع هوتساهم يف تنفيذ 2031-2022 للفرتةلمنظمة لاإلطار االسرتاتيجي 
 .السبعني بعد املائةته دور يف  اجمللسأقرها و  ، بعد املائةنيالثالثة والثالثهتا دور يف جلنة الربانمج هبا أوصت 

جمموعة من اإلجراءات  املنظمة ستضع ،2031-2022للفرتة  تغري املناخب اخلاصةملنظمة اية تيجا مع اسرتامتاشي  و  -24
عكس ت، 2030-2022تغري املناخ للفرتة صمود أمام ذات األولوية بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية القادرة على ال

 :على تركز وخمرجات وأنشطة قابلة للقياس نواتجمشفوعة ب ،ليةاألولوايت على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمل
توسيع نطاق إجراءات التكيف و ( 3) ،ملناخاملتعلقة اب وكمةاحلو  اتسياسالتعزيز و ( 2) ،املعرفةو األدلة  توسيع قاعدة( 1)

ية األحياء املائية وتغري صايد األمساك وترباخلاصة مبهذه اإلجراءات على االسرتاتيجية السابقة  وضعسيعتمد و والتخفيف. 
 .2030-2022 للفرتة ل األزرقومن املتوقع أن تتماشى مع خارطة طريق التحوّ  2016،50-2011 للفرتة املناخ

                                                 
50https://www.fao.org/3/am434e/am434e.pdf  

https://www.fao.org/3/am434e/am434e.pdf
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 2031-2022للفرتة  نظمة اخلاصة بتغري املناخاملخطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية  -املرفق 
 2031-2022 للفرتة املناخبتغري اخلاصة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  نواتج -أوال

 خمرجاهتامسودة و 

 51،52.)االسرتاتيجية( 2031 - 2022تغرّي املناخ للفرتة ب اخلاصةستوّجه خطة العمل تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة  -1
واتج ن، ستتضمن خطة العمل ذا التنفيذه تنفيذ االسرتاتيجية وأتثري يفوهبدف السماح برصد ورفع التقارير عن التقدم احملرز 

عمل وضع مؤشرات ومقاصد حمددة لأيض ا الرصد واإلبالغ  ويتطلب ومؤشرات ومقاصد ومهال  زمنية ومسؤوليات. خمرجاتو 
سكانية، مبا الفئات خمتلف الاملنظمة يف جمال تغرّي املناخ، تكون موّزعة بشكل مالئم حبيث تعكس آاثر التدخالت على 

 لسكان األصليني واجملموعات املهّمشة.ذلك على الرجال، والنساء، والشباب، وا يف
مسودة قدم لنتائج كما يرد وصفها يف االسرتاتيجية وتاوكخطوة  أوىل حنو إعداد خطة العمل، تعرض هذه الوثيقة  -2

 االسرتاتيجية بعنوان "ركائز ثالث لتعزيز العمل".سودة النواتج ابالستناد إىل جماالت العمل احملّددة يف القسم الرابع من م
 والوطين واإلقليمي املستوى العامليكل  من على  املنظمة يف جمال تغرّي املناخ عمل لاملنطق واهليكل املقرتحني  1نّي اجلدول ويب

املخرجات تشّكل اجملاالت الرئيسية ألنشطة املنظمة يف املعروضة حتت إطار النواتج اجملّمعة ويف هذا اجلدول، فإن واحمللي. 
ة والوطنية واإلقليمية العاملي - تمن خالل أنشطة على مجيع مستوايت التدخالخرجات امل وتتحّقق هذه جمال املناخ.

 وتبنّي  .2031-2022التقدم مع هنج الرصد واإلبالغ لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة مؤشرات مواءمة يتم سو  .ةواحمللي
دامة، وجماالت األولوية الرباجمية والوظائف الرئيسية العواميد األخرية يف خطة العمل املقرتحة مقاصد أهداف التنمية املست

قرتحة خلطة العمل هي أربع سنوات كما أن املدة امل  . امللحقحملة عامة هلذه املسائل يفرد تو  مدعومة ابملخرجات.للمنظمة، 
(.2025-2022)الفرتة 

                                                 
 .COFI/2022/INF/11 انظر أيض ا الوثيقة  51
52  fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdfhttps://www.  
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 ومسودة خمرجاهتا 2031-2022فرتة لل اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ نواتج: 1اجلدول 

 

 2031-2022للفرتة  ن العاملي واإلقليمي: تعزيز السياسات واحلوكمة العاملية واإلقليمية املتعلقة ابملناخاياملستو  -الركيزة األوىل 
العيش على أكمل وجه يف اخلطط الدولية املتعلقة ابملناخ والبيئة وخماطر الكوارث والشؤون اإلنسانية والتنمية اعتبارات األمن الغذائي والتغذية والنظم الزراعية والغذائية واملوارد الطبيعية وسبل  معاجلة 1-1تج االن 

 كجزء من احلل للتصدي لتغري املناخ، مدعومة ابلتمويل اخلاص ابملناخ للنظم الزراعية والغذائية.
مقاصد أهداف  خرجاتامل 

  التنمية املستدامة
جمال األولوية 

 يةالرباجم
الوظيفة 
 الرئيسية

دعم دمج النظم 
الزراعية والغذائية يف 

 العمل املناخي

ن التنوع اإلقرار بنظم زراعية وغذائية كفؤة وشاملة وقادرة على الصمود ومنخفضة االنبعااثت ومستدامة كجزء من احلل للتصدي لتغرّي املناخ وفقدا 1-1-1
  جدول أعمال االستدامة األوسع نطاق االبيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية، وكجزء من 

اخلاص  1اجملال  2-4
 أفضل؛ببيئة 

اخلاص  1اجملال 
 أفضل؛ إبنتاج

اخلاص  4اجملال 
 أفضل إبنتاج

2 ،3 

متر األطراف صياغة املبادرات والتعهدات ذات الصلة وتنفيذها ورصدها، مبا يف ذلك تلك اليت مت إطالقها خالل الدورة السادسة والعشرين ملؤ  أ1-1-2
  ؤمتر األطراف.الدورات املقبلة ملاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ و يف 

اخلاص  1اجملال  أ-13، 13-1
 ؛ببيئة أفضل

اخلاص  6اجملال 
 أفضل حبياة

2 ،3 ،5 

اخلاص  1اجملال  ب-13، 1-13  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ.يف ف للدورات املقبلة ملؤمتر األطرا يةالتحضري األعمال يف ا دعم أعضاء املنظمة وشركائه ب1-1-2
 ببيئة أفضل 

2 ،3 ،5 

األحياء املائية،  األمساك، وتربيةدمج االعتبارات اخلاصة ابلنظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك احملاصيل، والثروة احليوانية، والغاابت، ومصايد  1-1-3
 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ  إطارالقيمة ذات الصلة، والنظم اإليكولوجية، وسبل العيش، يف مسارات العمل الرئيسية يف وسالسل 

1-15، 2-15 3-
15 ،4-15، 5-
15 

اخلاص  1اجملال 
 ؛ببيئة أفضل

اخلاص  3اجملال 
 ؛ببيئة أفضل

اخلاص  1اجملال 
 أفضل إبنتاج

2 ،3 
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جمال األولوية  الوظيفة الرئيسية خرجاتامل 
 الرباجمية

مقاصد 
أهداف 
التنمية 
 املستدامة

لتحسني الوصول إىل الطاقة املستدامة  هنج اذلك  واملياه والغاابت على املستويني اإلقليمي والعاملي ابعتبارغذية اإلقرار ابلعالقة بني الطاقة واأل 1-1-4
   النظم الزراعية والغذائية كافة  عرب م اإلدارة املستدامة للمياه وكفاءة استخدام الطاقة وتعزيز نظ

6-4 ،6-5 ،6-
6 ،7-3 

اخلاص  1اجملال 
 أفضل  نتاجإب

2 ،3 

اخلاص  2 اجملال 14-2  دمج االستخدام املستدام للموارد البحرية احلية على حنو  أفضل يف االستخدامات األخرى للمحيطات 1-1-5
 إبنتاج أفضل 

3 

 إقرار جدول أعمال متويل العمل املناخي والبيئي مبسامهة النظم الزراعية والغذائية املستدامة يف العمل املناخي، ودعم هذه املسامهة  1-1-6
  

اخلاص  6اجملال  أ-13
 أفضل  ياةحب

3 ،4 

تعزيز االبتكار 
 والتعاون

 على املستويني العاملي واإلقليمي نطاقه لتغري املناخ وتوسيع ة والغذائية كحلّ بدور ابتكارات النظم الزراعيقرار اإل 1-1-7

 
اخلاص  2 اجملال أ-12

 ببيئة أفضل 
2 ،3 

جداول األعمال  فاعلوت ،خلصةالدروس املست موقطاعات أخرى متأثرة بتغرّي املناخ وتبادهلالنظم الزراعية والغذائية تفاعل أصحاب املصلحة يف  1-1-8
 تنمية البشرية يف ما بينهاوالبيئة وال والتنوع البيولوجي ابملناخاملتعلقة 

 12-2 ،12-4 ،
12-5 

اخلاص  1اجملال 
أفضل؛ ببيئة 

اخلاص  2 اجملال
 ببيئة أفضل 

2 
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ات والربوتوكوالت واخلطوط التوجيهية واملعايري املتصلة بتّ غرّّي املناخ والنظم الزراعية والغذائية اليت تقوم املنظمة وشركاؤها والعلوم واألدلة واألدو  البياانتجملتمع الدويل والبلدان والشركاء إىل ا وصول 2-1تج االن 
ياسات املتعلقة ابلقدرة على الصمود يف وجه تّ غرّّي املناخ والتكيف معه ، وحتليل قابلية التأثر بتغري املناخ وخماطره، ومناذج التقييم، واملمارسات اجليدة والسا يف ذلك ألغراض الرصد واإلبالغبتجميعها وتطويرها، مب

 والتخفيف من آاثره.
مقاصد أهداف  خرجاتامل 

 التنمية املستدامة
الوظيفة   جمال األولوية الرباجمية

 الرئيسية
متكني وتعزيز 

 البياانتاستخدام 
واملعلومات والرقمنة 

 والعلوم

وم، واملعلومات، واملعارف، واملمارسات اجليدة، واالبتكارات، واألدوات، والتكنولوجيات للعمل املناخي عرب ، والعلالبياانتإاتحة  1-2-1
 النظم الزراعية والغذائية

أفضل؛ اخلاص إبنتاج  1اجملال  13-1، 12-8
 اخلاص ببيئة أفضل؛ 1 اجملال

 ؛ببيئة أفضلاخلاص  3اجملال 
  ؛ببيئة أفضلاخلاص  4اجملال 
أفضل؛  تغذيةاخلاص ب 1اجملال 
  اخلاص حبياة أفضل 4اجملال 

1 ،7 

ّلقة آباثر تغرّي املناخ على النظم الزراعية والغذائية بصورة مستمرة، وحتديد املقايضات احملتملة بني حتديث قاعدة املعارف املتع 1-2-2
  األهداف املتعلقة ابملناخ وأهداف التنمية املستدامة األخرى والسبل لتحقيق التوازن بينها

 ؛ببيئة أفضلاخلاص  1اجملال  13-1
؛ ببيئة أفضلاخلاص  3اجملال 
 ؛ببيئة أفضلاخلاص  4اجملال 
  ؛أفضل ياةحباخلاص  4اجملال 

1 ،6 

واملراعي، النبايت، واملروج، والغطاء  ،واحلرجية واألدلة بشأن احتجاز الكربون يف األراضي الزراعيةإاتحة املعلومات والعلوم  أ-1-2-3
  العشبية، واألراضي الرطبة، واملناظر البحرية، واحمليطات، والبيئات املائية األخرى واملستنقعات

14-3 ،15-2، 
15-3، 

أفضل؛ اخلاص إبنتاج  1اجملال 
ل؛ اخلاص ببيئة أفض 1 اجملال

  أفضلببيئة  اخلاص 3اجملال 

1 ،2 ،7 

 7، 2، 1  اخلاص ببيئة أفضل 1 اجملال 1-13 لنظم الزراعية والغذائيةلإحراز تقدم يف تصميم آليات سوق الكربون الشاملة واليت ميكن الوصول إليها  ب-1-2-3
من خالل حتديد املخاطر املتصلة ابملناخ كمعيار منفصل يف نظام ها وبراجماملنظمة م مراعاة املخاطر املتصلة ابملناخ يف نظم تعمي 1-2-4

 الضمات البيئية واالجتماعية احملّدث للمنظمة وإدماجها يف دورة مشاريع املنظمة.
 7 اخلاص ببيئة أفضل 1اجملال  13-1
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 املستوى القطري: تنمية قدرات البلدان يف جمال العمل املناخي -الركيزة الثانية 
ة بتغري املناخ، وربطها اباللتزامات ة والغذائية و/أو اسرتاتيجياهتم املتّ عّلّققيام أعضاء املنظمة بتنفيذ التزاماهتم املناخية، ورصدها واإلبالغ عنها، كما هي واردة يف اسرتاتيجياهتم املتّ عّلّقة ابلنظم الزراعي 1-2تج االن 

 .غري املناخ يف سياق إطار الشفافية املعزز وأطر اإلبالغ الدولية األخرىاألخرى واملتابعة من أجل التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل رفع التقارير املنتظمة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ت
مقاصد  خرجاتامل 

أهداف 
مية التن

 املستدامة

الوظي  جمال األولوية الرباجمية
فة 

الرئيس
 ية

ل البلدان يف املفاوضات بشأن تغرّي املناخ اليت جتري حتت مظّلة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ، مبا يف ذلك من أجقدرات  حتّسن 1-1-2 مساعدهتاتعزيز 
املسامهات احملددة يشمل يل النظم الزراعية والغذائية وعكس مسار فقدان التنوع البيولوجي، وتنفيذها وحتديثها، مبا تصميم االلتزامات الوطنية املتعّلقة بتحو 

جيات التنمية املنخفضة وطن يا وخطط التكيف الوطنية واالسرتاتيجيات اخلاصة ابملبادرة املعززة خلفض االنبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت وتدهورها واسرتاتي
 النبعااثت الطويلة األجلا

12-2 ،13-
1 ،13-3 ،

15-5 

اخلاص ببيئة  1اجملال 
اخلاص  2اجملال  أفضل؛

 1 اجملال ببيئة أفضل؛
 اخلاص إبنتاج أفضل

2، 3 

ت تغرّي املناخ، مبا يف ذلك حتديد ايتعزيز مؤسسات البحث واإلرشاد والتدريب ونظم االبتكار القطرية من أجل االستجابة على حنو أفضل لتحد 2-1-2
 واالستعداد ملواجهة الكوارث املناخية والتعايف منها ،ا وتطويرها ونشرهااحللول اخلاصة بكل بلد واملكيفة حملي  

-13، أ-12
1 ،13-3 

اخلاص إبنتاج  1اجملال 
اخلاص  1 أفضل؛ اجملال
 2 اجملال ببيئة أفضل؛

 اجملال اخلاص ببيئة أفضل؛
 اخلاص ببيئة أفضل؛ 4

4 

-13، 1-13 التخطيط اليت تساهم يف بناء القدرة على الصمود قيام البلدان بتوسيع نطاق اإلجراءات االستباقية، ونظم اإلنذار املبكر، والتحليل و  2-1-3
3 

اخلاص ببيئة  1اجملال 
 اخلاص 3أفضل؛ اجملال 

 4أفضل؛ اجملال ببيئة 
  أفضلببيئة  اخلاص

4 

-13، 1-13 ناخيواملعلومات ومجعها ورصدها وحتليلها واستخدامها والنهوض ابلرقمنة الالزمة للعمل امل البياانتقيام البلدان بتوليد  2-1-4
3 

اخلاص ببيئة  1اجملال 
  أفضل

1 ،4 
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مقاصد  خرجاتامل 
أهداف 
التنمية 
 املستدامة

الوظيفة  جمال األولوية الرباجمية
 الرئيسية

ل الرصد يف ذلك من خال ابملناخ، مباوضع خطوط األساس والرصد واإلبالغ بشأن التقدم احملرز يف التزاماهتا املتعّلقة من البلدان  متّكن 2-1-5
ة املعزز والتقييم ونظم القياس واإلبالغ والتحقق اليت تشمل مقاييس اثين أكسيد الكربون وغازات االحتباس احلراري املعتمدة مبوجب إطار الشفافي

 وأطر اإلبالغ الدولية األخرى.

13-1 ،13-
3 

 4، 1  اخلاص ببيئة أفضل 1اجملال 

تعزيز الشراكات 
والوصول إىل 

 خيالتمويل املنا

الوصول إىل املوارد املالية لتطبيق تدابري التّكيف والتخفيف من اآلاثر على نطاق واسع من خالل االستثمارات احمللية من البلدان  متّكن 2-1-6
 والدولية والتمويل من املصادر العامة واخلاصة واملصادر الناشئة

 5، 4 أفضل  ياةاخلاص حب 6اجملال  أ-13

 4 أفضل  ياةاخلاص حب 6اجملال  أ-13 ص املوارد املالية احمللية لهيسناد األولوية للعمل املناخي وختصالبلدان إب قيام 2-1-7
سريع البلدان بتحديد الشراكات االسرتاتيجية بني القطاعني العام واخلاص وإقامتها مع املنظمات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية، لت قيام 2-1-8

 اخي.وترية العمل املن
 5  ببيئة أفضلاخلاص  1اجملال  17-17

تشجيع اعتماد 
املمارسات اجليدة 

 واحللول املبتكرة

البلدان بتحديد املمارسات اجليدة القائمة واحللول املبتكرة وتوسيع نطاقها من أجل دعم القدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ  قيام 2-1-9
 والتّكيف معه والتخفيف من آاثره

 2-4 ،12-
8 ،13-1 

 أفضل؛اخلاص إبنتاج  1اجملال 
أفضل؛ اخلاص إبنتاج  4اجملال 
 ؛اخلاص ببيئة أفضل 1اجملال 
 ؛أفضل تغذيةاخلاص ب 1اجملال 
 أفضل تغذيةاخلاص ب 4اجملال 

4 ،6 

القصرية والطويلة األجل املتعّلقة ابلقدرة على الصمود يف وجه تغرّي نواتج البلدان ببناء أوجه آتزر ومعاجلة املقايضات بني التدابري وال قيام 2-1-10
 تنمية املستدامةاملناخ والتكيف معه والتخفيف من آاثره، والعمل املناخي وغريه من أهداف ال

 أفضل؛اخلاص إبنتاج  1اجملال  13-1، 2-4
أفضل؛ اخلاص إبنتاج  4اجملال 
  ؛اخلاص ببيئة أفضل 1اجملال 
 ؛اخلاص ببيئة أفضل 3اجملال 
 ؛أفضل بيئةاخلاص ب 4اجملال 
 أفضل تغذيةاخلاص ب 4اجملال 

4 ،6 
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تعميم املساواة 
والشمول لضمان 
عدم ترك أي أحد 

  خلف الركب

يش، والشمول، واإلدماج الفعال للمرأة فرص كسب الععلى عملية صنع القرارات واختاذ اإلجراءات على املستوى القطري اشتمال  أ-2-1-11
اإلعاقة، والفئات املهمشة واألقليات، ومشاركتهم يف  وواألشخاص ذو ة األصليشعوب رعيني، مبا يف ذلك الوالشباب وأصحاب حقوق احليازة الش

 هذه العملية

اخلاص حبياة أفضل؛  2 اجملال  16-7
 اخلاص حبياة أفضل  4اجملال 

5 

 5 اخلاص حبياة أفضل؛  1 اجملال ج-15 د البلدان سياسات وتشريعات وإجراءات مناخية شاملة ُوحتدث حتو ال  يف املساواة بني اجلنسنياعتما ب-2-1-11
والبلدان النامية غري الساحلية وغريها من البلدان املعّرضة بشدة للخطر بوضع  اقل منو  والبلدان األ الدول اجلزرية الصغرية النامية قيام 2-1-12

 واختاذ إجراءات حمددة تتعّلق ابلقدرة على الصمود والتكيف.
-14، ب-13

7 
أفضل؛  إبنتاجاخلاص  2اجملال 
 أفضل؛ ببيئة اخلاص  1 اجملال

6 
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ة والدولية يف النظم الزراعية الصمود يف وجه تغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آاثره يف سياساهتم وتشريعاهتم وخططهم وبراجمهم وممارساهتم واستثماراهتم احمللي قيام أعضاء املنظمة بدمج القدرة على 2-2 اتجالن 
 .املستدامةالتنمية  والغذائية، مبا يف ذلك من خالل أطر الربجمة القطرية للمنظمة وإطار األمم املتحدة للتعاون من أجل

مقاصد أهداف  خرجاتامل 
 التنمية املستدامة

جمال األولوية 
 الرباجمية

الوظيفة 
 الرئيسية

توفري الدعم 
 السياسايت والقانوين

جيات، واخلطط واالسرتاتي البلدان بتعميم االعتبارات اخلاصة بتغرّي املناخ يف السياسات الوطنية ودون الوطنية، واألطر القانونية واملؤسسية، قيام 2-2-1
 خرىاإلمنائية واملالية، وعمليات وضع امليزانية يف النظم الزراعية والغذائية، ونظم احلماية االجتماعية الوطنية، والقطاعات الرئيسية األ

اخلاص  1اجملال  2-13 
  ببيئة أفضل

3 ،4 

رتاتيجياهتا وخططها الوطنية اخلاصة ابملناخ، مبا يف ذلك خطط التكيف البلدان بدمج االعتبارات اخلاصة ابلنظم الزراعية والغذائية يف اس قيام 2-2-2
 واملسامهات احملددة وطن يا، واسرتاتيجيات التنمية املنخفضة االنبعااثت الطويلة األجل، وخطط احلد من خماطر الكوارث، وخطط االستجابة الوطنية،

 اإلنسانية

اخلاص  1اجملال  2-13 
أفضل؛ ببيئة 

ص اخلا 4 اجملال
  حبياة أفضل

3 ،4 

وطن يا،  البلدان بدمج االعتبارات املتداخلة املتعلقة ابملناخ والتنوع البيولوجي يف اخلطط الوطنية ذات الصلة، مبا يف ذلك املسامهات احملددة قيام 2-2-3
  وخطط العمل الوطنية اخلاصة ابلتنوع البيولوجي الوطنية، واالسرتاتيجياتوخطط التكيف 

اخلاص  1ال اجمل 5-15 
  أفضل إبنتاج

3 ،4 

اخلاص  1اجملال  13-2  البلدان ابإلصالحات السياساتية والقانونية اليت تدعم ومتّكن القدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ والتكيف معه والتخفيف من آاثره قيام 2-2-4
أفضل؛ ببيئة 

اخلاص  4 اجملال
  حبياة أفضل

3 ،4 
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 املستوى احمللي: توسيع نطاق العمل املناخي يف امليدان -الركيزة الثالثة 
د أتثرا بتّ غرّّي املناخ، مع احلد من املخاطر وتعزيز استدامة النظم قيام اجلهات الفاعلة بتعزيز قدرهتا على الصمود والتكيف من خالل إدارة خماطر ت ّغرّّي املناخ والتكيف معها، ال سيما يف املناطق األش 1-3تج االن 

 .الزراعية والغذائية والنظم اإليكولوجية وما يتصل هبا من سبل عيش
مقاصد أهداف  خرجاتامل 

 التنمية املستدامة
جمال األولوية 

 الرباجمية
الوظيفة 
 الرئيسية

دعم اجلهات الفاعلة 
 احمللية

 

الذين  الغاابت، واألشخاصالقائمون على إدارة ألحياء املائية، و ا واألمساك، ومرب ون، وصيادو ن اجلهات الفاعلة احمللية، مبا يف ذلك املزارعمتك   3-1-1
من الوصول إىل املعارف  ،ألراضي، واجملموعات واجملتمعات احمللية، واجلهات الفاعلة احمللية األخرىالقائمون على إدارة او  ،ابتيعتمدون على الغا

 راعية والغذائية واحللول االبتكارية واختاذ إجراءات يف جمال املناخ يف نظمها الز 

2-4 ،13-3 ،
14-2 ،15-2 ،
15-3 

اخلاص  1 اجملال 
اجملال  أفضل؛إبنتاج 

اخلاص إبنتاج  2
 1 أفضل؛ اجملال

 ؛ببيئة أفضلاخلاص 
ببيئة اخلاص  3 اجملال
 ؛أفضل

6 

بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،  فيماتعاون والعمل معهم، مبا يف ذلك الوي الصلة  واجلهات الفاعلة احمللية بتحديد الشركاء ذنياملزارع قيام 3-1-2
 يف موقع أفضل الختاذ إجراءات يف جمال املناخ اكونو ليوتعاونيات  اتنفسهم ضمن جمموعات ورابطهم ألميظتنو 

اخلاص  1اجملال  17-6، 13-1
 أفضل؛ اجملالإبنتاج 

  ببيئة أفضلاخلاص  1

5 

ة للجهات الفاعلة احمللية لتعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية الضعفاء على الصمود يف وجه خماطر تعزيز نظم التأمني واحلماية االجتماعي 3-1-3
 املناخ

اخلاص  1اجملال  13-1، 1-3
اجملال  أفضل؛ بتغذية

 بتغذيةاخلاص  2
 1 اجملال أفضل؛
 أفضلببيئة اخلاص 

4 

دارة إل أقل كلفة وشاملة وميكن الوصول إليها بسهولة تدابري هاداعتمام اجلهات الفاعلة احمللية معلومات أدّق عن آاثر املناخ املتوقعة، و استخدا 3-1-4
 خخماطر املنا 

اخلاص  1اجملال  13-3، 2-4
جملال  أفضل؛ نتاجإب
 نتاجإباخلاص  4

 1 اجملال أفضل؛
 أفضل ببيئة اخلاص 

6  
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تعزيز املمارسات 
اجليدة واالبتكارات 
)من أجل التنمية 
القادرة على 
الصمود يف وجه 

 املناخ(

دارة إل تدابري أقل كلفة وشاملة وميكن الوصول إليها بسهولة هاداعتما، و م اجلهات الفاعلة احمللية معلومات أدّق عن آاثر املناخ املتوقعةاستخدا 3-1-5
 خماطر املناخ

اخلاص  1اجملال  13-3، 2-4
اجملال  أفضل؛إبنتاج 

اخلاص إبنتاج  4
 1 اجملال ؛أفضل

 أفضل؛اخلاص ببيئة 
ياة اخلاص حب 4 اجملال
 أفضل

6 

منافع مشرتكة تناسب الظروف احمللية واملناظر يف، تنطوي على يف جمال التكهنج وابتكارات و مارسات جيدة ملد اجلهات الفاعلة احمللية اعتما 3-1-5 
 الطبيعية واملناظر البحرية واحتياجات الفئات املختلفة، مبا يف ذلك النساء والرجال والشباب

اخلاص  1اجملال  13-3، 2-4
اجملال  أفضل؛إبنتاج 

اخلاص إبنتاج  4
 1 اجملال ؛أفضل

 أفضل؛اخلاص ببيئة 
اة اخلاص حبي 4 اجملال
 أفضل

6 

 ن منافع مشرتكة يف جمال التخفيف من اآلاثراجلهات الفاعلة يف مسارات التنمية املنخفضة االنبعااثت عرب إقامة نظم زراعية وغذائية أكثر تكي ّف ا وقدرة على الصمود، مع ما لذلك م ةسامهم 2-3تج االن 
مقاصد أهداف  خرجاتامل 

 التنمية املستدامة
جمال األولوية 

 جميةالربا
الوظيفة 
 الرئيسية

تعزيز املمارسات 
اجليدة واالبتكارات 

)من أجل التنمية 
املنخفضة 

  االنبعااثت(

اخلاص  1اجملال  4-2 ليةاحملفاعلة الهات من جانب اجلدها اتمية واعاحللول اجملدية املنخفضة االنبعااثت للنظم الزراعية والغذائ إاتحة 3-2-1
اجملال أفضل؛ إبنتاج 

ص إبنتاج اخلا 4
 1 أفضل؛ اجملال

  ببيئة أفضلاخلاص 

6 

اخلاص  1اجملال  4-2 الوصول إىل املعارف بشأن املمارسات اجليدة لنماذج األعمال املستدامة والشاملةإبمكانية اجلهات الفاعلة احمللية  متتع 3-2-2
اجملال أفضل؛ إبنتاج 

اخلاص إبنتاج  4

6 
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 1اجملال أفضل؛ 
 اخلاص ببيئة أفضل 

القائمني على الغاابت واألشخاص الذين يعتمدون عليها، و القائمني على إدارة األمساك، و  ياألمساك، ومستزرع ي، وصيادنياملزارع ةداستفا 3-2-3
 ت البيئية. لدفع مقابل اخلدمااخطط غري ذلك من من التمويل املناخي و  ة،األصليشعوب األراضي، واجملموعات واجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك الإدارة 

اخلاص ببيئة  1 اجملال أ-13، أ-2
 5 اجملال ؛أفضل

؛ اخلاص حبياة أفضل
اخلاص حبياة  6 اجملال
 أفضل

6 
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 امللحق

 : 1وجماالت األولوية الرباجمية والوظائف الرئيسية للمنظمة يف اجلدول  أهداف التنمية املستدامةائمة ترد ق
 املقرتحة خرجات باشرة ابملاملروابط ال ذاتمقاصد أهداف التنمية املستدامة 

 ،واحملاصيل واإلنتاجية ةدزايمتينة تؤدي إىل ، وتنفيذ ممارسات زراعية ةمستدام إنتاج غذائينظم  وجودضمان  2-4 •
أحوال على مواجهة و  ف مع تغرّي املناخالتكيّ على قدرة الوتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز 

األراضي والرتبة، نوعية  اوغريها من الكوارث، وحتّسن تدرجيي   تانوالفيضافاف وحاالت اجلالشديدة الطقس 
 . 2030حبلول عام 

، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املعّزز، يف البىن التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعية دة االستثمارايز  أ-2 •
ينات احليوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية وخدمات اإلرشاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجل

 .و االزراعية يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان من
اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل  ج-5 •

 .والفتيات على مجيع املستوايت للنهوض ابملساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء
زايدة كفاءة استخدام املياه يف مجيع القطاعات زايدة كبرية وضمان سحب املياه العذبة وإمداداهتا على  6-4 •

حنو مستدام من أجل معاجلة شح املياه، واحلد بدرجة كبرية من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه، 
 .2030حبلول عام 

دارة املتكاملة ملوارد املياه على مجيع املستوايت، مبا يف ذلك من خالل التعاون العابر للحدود تنفيذ اإل 6-5 •
 .2030حسب االقتضاء، حبلول عام 

محاية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه، مبا يف ذلك اجلبال والغاابت واألراضي الرطبة واألهنار  6-6 •
 .2020ات، حبلول عام ومستودعات املياه اجلوفية والبحري 

 .2030مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة حبلول عام  7-3 •
  2030حتقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، حبلول عام  12-2 •
وفق ا لألطر الدولية املتفق  طوال دورة عمرها، تايالنفامجيع الكيميائية و حتقيق اإلدارة السليمة بيئ يا للمواد  12-4 •

واحلد بدرجة كبرية من إطالقها يف اهلواء واملاء والرتبة من أجل التقليل إىل أدىن حد من آاثرها الضارة  عليها،
  2020اإلنسان والبيئة، حبلول عام على صحة 

الستعمال، حبلول عام ، من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة اتايمن إنتاج النفاكثري ا   داحل 12-5 •
2030  

أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي ابلتنمية املستدامة وأمناط العيش يف  كفالة  12-8 •
  2030حبلول عام  ،وائم مع الطبيعة

أكثر  حنو أمناط استهالك وإنتاج للمضي قدم االعلمية والتكنولوجية  البلدان النامية لتعزيز قدراهتادعم  أ-12 •
 استدامة 

 البلدان، وتعزيزتعزيز القدرة على الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة ابملناخ والكوارث الطبيعية يف مجيع  13-1 •
 القدرة على التكيف مع تلك األخطار 

  ةطط الوطنييف السياسات واالسرتاتيجيات واخل إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ 13-2 •
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لتخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، بشأن ايم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية واملؤسسية حتسني التعل 13-3 •
 واحلد من أثره واإلنذار املبكر به 

تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  أ-13 •
 من مجيع املصادر لتلبية 2020حبلول عام  اي  مليار دوالر سنو  100كة ملبلغ قدره من التزام هبدف التعبئة املشرت 

جمدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ  يةاحتياجات البلدان النامية، يف سياق إجراءات ختفيف
 تزويده برأس املال يف أقرب وقت ممكن بيف حالة تشغيل كامل 

أقل بتغري املناخ يف الفعالني املتعلقني اإلدارة التخطيط و  قدراتة لتحسني مستوى الالزمليات عزيز اآلت ب-13 •
 البلدان منو ا والدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على النساء والشباب واجملتمعات احمللية واملهّمشة 

جّتنب حدوث آاثر سلبية  ايتها، من أجلإدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على حنو مستدام ومح 14-2 •
من أجل إلعادهتا إىل ما كانت عليه تعزيز قدرهتا على الصمود، واختاذ اإلجراءات الالزمة وسائل منها كبرية، ب

  2020حتقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، حبلول عام 
التعاون العلمي على مجيع  تعزيزجبملة وسائل منها تقليل حتمض احمليطات إىل أدىن حد ومعاجلة آاثره،  14-3 •

 ايتاملستو 
دام دة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منو ا من االستخايز  14-7 •

 اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك، وتربية األحياء املائية، والسياحة،ملة وسائل منها املستدام للموارد البحرية، جب
  2030لول عام حب

ضمان حفظ وترميم الُنظم اإليكولوجية الربية والُنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماهتا، وال  15-1 •
سيما الغاابت واألراضي الرطبة واجلبال واألراضي اجلافة، وضمان استخدامها على حنو مستدام، وذلك وفق ا 

 2020عام  لاللتزامات مبوجب االتفاقات الدولية، حبلول
تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغاابت، ووقف إزالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة وحتقيق  15-2 •

 2020زايدة كبرية يف نسبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصعيد العاملي، حبلول عام 
لتصحر واجلفاف أثرة اب، مبا يف ذلك األراضي املتمكافحة التصحر، وترميم األراضي والرتبة املتدهورة 15-3 •

  2030خال  من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام  والسعي إىل حتقيق عامل  ت، انوالفيضا
ضمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرهتا على توفري  15-4 •

 2030ق التنمية املستدامة، حبلول عام املنافع اليت ال غىن عنها لتحقي
 ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام،اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحّد من تدهور املوائل الطبيعية 15-5 •

 املهددة ومنع انقراضها  ، حبماية األنواع2020حبلول عام 
وتشاركي ومتثيلي على مجيع ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع  16-7 •

 املستوايت.
ما  ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشمال واجلنوب ويف 17-6 •

يتعلق ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل املعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل 
ما بني اآلليات القائمة، وال سيما على مستوى األمم املتحدة، ومن خالل آلية عاملية  يفتشمل حتسني التنسيق 

 لتيسري التكنولوجيا



COFI/2022/7 25 

 

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبني القطاع العام والقطاع اخلاص وشراكات اجملتمع املدين الفعالة،  17-7 •
 ا لتعبئة املواردابالستفادة من اخلربات املكتسبة من الشراكات ومن اسرتاتيجياهت

 باشرة بتغرير املناخ املروابط ال ذاتاالت األولوية الرباجمية للمنظمة جم

  اخلاص إبنتاج أفضل: االبتكار من أجل اإلنتاج الزراعي املستدام؛ 1اجملال  •
  اخلاص إبنتاج أفضل: التحّول األزرق؛ 2اجملال  •
 حنو منصف على املوارد؛  اخلاص إبنتاج أفضل: حصول صغار املنتجني على 4اجملال  •
 ؛اخلاص بتغذية أفضل: أمناط غذائية صحية للجميع 1اجملال  •
  اخلاص بتغذية أفضل: التغذية للفئات األضعف؛ 2اجملال  •
 ؛اخلاص بتغذية أفضل: احلد من الفاقد واملهدر من األغذية 4اجملال  •
ذو صلة ) م زراعية وغذائية مّكيفة معهاخلاص ببيئة أفضل: التخفيف من حدة آاثر تغري املناخ ونظ 1اجملال  •

  ؛(جبميع املخرجات
 اخلاص ببيئة أفضل: االقتصاد األحيائي من أجل أغذية وزراعة مستدامة؛  2اجملال  •
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعةاخلاص ببيئة أفضل:  3اجملال  •
 ؛اخلاص ببيئة أفضل: إقامة نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية 4اجملال  •
  املرأة الريفية؛اخلاص حبياة أفضل: املساواة بني اجلنسني ومتكني  1اجملال  •
  اخلاص حبياة أفضل: التحول الريفي الشامل؛ 2اجملال  •
  اخلاص حبياة أفضل: نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود؛ 4اجملال  •
ا بيدياة أفضل: اخلاص حب 5اجملال  •  ؛مبادرة العمل يد 
 .اخلاص حبياة أفضل: تعزيز االستثمارات 6اجملال  •

 الوظائف الرئيسية للمنظمة 

واملعلومات يف اجملاالت املتعلّقة بوالية املنظمة، والعمل بشكل  البياانتجتميع وحتليل ورصد وحتسني الوصول إىل  -1
 دوافع اخلاصة ابملستهلكني والفجوات يف السياساتمتضافر مع البلدان والشركاء اآلخرين يف التنمية لتحديد ال

 واالستثمارات، وتعزيز املنصات املشرتكة واستخدام األدوات التكنولوجية الناشئة. 
تيسري ودعم عمل البلدان والشركاء اآلخرين من أجل وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات لنظم زراعية  -2

واملواصفات  السلوك انتة على الصمود واستدامة، مثل االتفاقات الدولية ومدوّ وقدر  وغذائية أكثر كفاءة ومشوال  
 الفنية والتكنولوجيات ذات الصلة واألدوات الرقمية واملمارسات اجليدة وغري ذلك. 

ة ت العاملية واإلقليميايتيسري وتعزيز ودعم احلوار يف جمال السياسات اخلاصة ابلنظم الزراعية والغذائية على املستو  -3
 والقطرية، مبا يف ذلك االعرتاف الصريح ابملقايضات ومراعاهتا. 

ت، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات، إلعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات ايدعم املؤسسات على مجيع املستو  -4
 والربامج القائمة على األدلة واالستفادة من االستثمارات. 
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مة نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشو ال  وقدرة على الصمود واستدامة تيسري الشراكات والتحالفات من أجل إقا -5
تعاجل أوجه عدم املساواة وال ترتك أحد ا خلف الركب، مبا يف ذلك مع احلكومات والشركاء يف التنمية ومنظمات 

 اجملتمع املدين والقطاع اخلاص. 
ات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسّن من تطبيقها يف إسداء املشورة ودعم األنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجي -6

 اجملاالت ذات الصلة بوالية املنظمة 
ت الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك ابملستهلكني، مع االستفادة من معارف ايالدعوة واالتصال على املستو  -7

 املوثوق كوسيط حمايد. املنظمة وبياهتا وموقعها كوكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ودورها 

 


