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A klímaváltozás mérhető hatásai a Földön:
•
•
•
•
•

magasabb hőmérséklet,
A csapadék eloszlási minták változása,
A terngeszint emelkedése
Egyre gyakoribb időjárási katasztrófák, úgy mint,
Aszály vagy árvíz.

Amely súlyosan érinti:
•
•
•
•
•

növénytermesztést,
állattenyésztést,
halászatot/ aquakultúrát
erdészetet
Valamint ezek által több millió ember megélhetési lehetőségeit.

A FAO munkájának célja azonosítani, fejleszteni és terjeszteni azokat a módszereket
és elveket melyek segítik a a gazdálkodók életkörülményeinek javulását, főleg a
fejlődő országokban és közreműködnek az üvegház hatású gázok és a szekunder szén
kibocsájtás csökkentésében.
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•

A klíma változás már most jelentős hatással van a mezőgazdaságra és élelmezés
biztonságra, emberek millióit fenyegeti az éhinség és szegénység veszélye, ha nem
teszünk lépéseket.

•

A mezőgazdasági és klímaadaptációs fejlesztések elengedhetetlenek a fenntartható
mezőgazdasági gyakorlat kialakításához.

•

A fenntartható mezőgazdaság és élelmiszer előállítás felé való haladás maximalizálhatja
a klímaváltozáshoz való adaptálódást és hatásainak enyhítését.

•

A Párizsi Klíma megállapodással kapcsolatos kötelezettség vállalások a mezőgazdaság és
élelmiszer előállítás globális átalakulásának alapját képezik, de megvalósulásukhoz
széleskörű fellépés szükséges.
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A klíma változás kérdése a FAO teljes tevékenységi spektrumát érinti
A klímaváltozásra vonatkozó szervezeti stratégia célja a FAO munkájának erősítése a nemzetközi
klímaváltozási és fenntarthatósági programok terén.

A stratégia céljai:

Az adott tagországok klímaváltozáshoz kapcsolódó szaktudásának és
szakértelmének növelése a FAO vezetésével.
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Az élelmezésbiztonság, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászat jobb
integrációja az éghajlatváltozás nemzetközi ütemtervén belül a FAO elkötelezett
támogatásával
A FAO éghajlatváltozással kapcsolatos munkájának megerősítése és
végrehajtása.

Vízgazdálkodás
(öntözés, aszály
kezelés)

Klíma érzékeny
agrár-erdészeti
rendszerek

Jobb technikai és
pénzügyi tervezés
a klímaváltozáshoz
való
alkalmazkodásban

Az effektív és
rugalmas halászat
és aquakultúra
fejlesztésa

A genetikai
sokféleség és a
klímaváltozás

Élelmiszer
kezelés
(hiány/pazarlás)

Nyolc
Fenntartható
erdő és
földhasználat

Az állattartás során
keletkező metán
szökkentése az
élelmezés
biztonság és az
állattartás
fejlesztésével

tevékenység
a terepen
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Öntözés és aszály kezelés: Ebben a kérdésben,
mint az egyik legfontosabb FAO által érintett
szakterület, a szervezet kifejlesztett egy sor
eszközt és megközelítési rendszert.
MASSCOTE, például egy több nyelvű tréning
csomag a nagy méretű öntözés rendszerek
rehabilitációjához és modernizációjához.
Klíma érzékeny agrár-erdészeti rendszerek:

Közép-Amerikában a klíma érzékeny erdészeti
rendszerek elterjesztésének segítésére és a helyi,
főleg Hondurasi és Guatemalai gazdálkodók
támogatására indítottak egy projektet. A projekt
célja a helyi tradicionális gazdálkodási
módszereken alapuló, de a legújabb
információkat is ötvöző képzési rendszerek
kialakítása un. Farmer Field School rendszeren
keresztül.
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Fenntartható erdő és földhasználat: UN-REDD
Program keretein belül a FAO nak 64 partner
országa van jelenleg is, akik aktívan részt vesznek
az éghajlatváltozásról szóló ENSZ
Keretegyezmény (UNFCCC) tevékenységeiben.
Az effektív és rugalmas halászat és aquakultúra
fejlesztése: FAO Blue Growth Initiative (BGI) célja
hogy promotálja a vizi erőforrások fenntartható
kezelését és a gazdasági növekedést, oly
módokon melyek figyelembe veszik a szociális
jogokat és felelősségeket.
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Jobb technikai és pénzügyi tervezés a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásban: The FAO Economics and Policy
Innovations for Climate-Smart Agriculture (EPIC) program
együttműködik a nemzeti minisztériumokkal a
mezőgazdaságra, élelmezés biztonságra és az éghajlat
változásra vonatkozó nemzeti politikák felülvizsgálata és
összehangolása során. Jelenleg Malawiban, Vietnámban és
Zambiában tevékenykedik a CSA-val kapcsolatos
bizonyítékokon alapuló döntéshozatal támogatása érdekében.
A program a közelmúltban kiterjesztette a CSA megközelítés
alkalmazását az agrárpolitikára más partnerországokban,
többek között Kirgizisztánban, Mozambikban és
Tádzsikisztánban.

8

A genetikai sokféleség és a klíma változás: A
mezőgazdasági genetikai források bizottsága
egy kormányok közötti fórumot biztosít a
mezőgazdasági biodiverzitáshoz kapcsolódó
tudás megosztására fejlesztésére és hozzájuk
kapcsolódó szabályozások megvitatására.
Az élelmiszer pazarlás elkerülése: A FAO
több mint 50 országban segíti a hatékonyabb
„low-emission” élelmiszer előállítási
rendszerek kialakítását, hogy csökkenteni
tudják az élelmiszer veszteség és pazarlás
mértékét. Ez magában foglalja a Global
Initiative on Food Loss and Waste Reduction
(SAVE FOOD), ami egy egyedi együtt
működés a magán szektorral, több mint 700
cég és szervezet tesz aktívan a élelmiszer
veszteség és pazarlás csökkentéséért.
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planning
A MEZŐGAZDASÁG INTEGRÁLÁSA A NEMZETI ADAPTÁCIÓS TERVEKBE
A FAO támogatja a fejldődő országokat, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terveikbe
(NAP) integrálják a mezőgazdasághoz és élelmezés biztonsághoz kapcsolódó
problémákat. Climate and Environment Division (CBC):
•
•
•

•
•

Az országok támogatása a NAP tárgyalásokon a UNFCCC ülései során;
Az országok támogatása UNFCCC munkafolyamatokban és szakértői
csoportokkal ide értve a regionális tréningeket, tájékoztatókat és a tudás
megosztást
Összesen 29 fejlődő ország, támogatása Afrikából, Ázsiából és Latin Amerikából
a mezőgazdaság és élelmezés biztonság kérdéseinek integrálásában a NAPs
mely a későbbiekben iránymutatóként szolgál a Nationally Determined
Contributions (NDCs);
Támogatás nyújtása NAP irányelvek elkészítéséhez a mezőgazdaság, erdészet,
halászat és genetikai sokszínűség integrálásában a Nemzeti Fejlesztési
Tervekbe(NAPs);
Az országok támogatása a NAP GCF readiness funds való hozzáféréshez és a
GCF project tervek készítésében bele értve az adaptációs tervezést és a
pénzügyi vonatkozásokat is.

Flagship- Programme: “Integrating Agriculture in National
Adaptation Plans (NAP-Ag) a joint FAO UNDP Partnership Programme
to support NAPs in 11 countries. - USD 17 million until 2018

A klímaváltozás hatásainak csökkentése a mezőgazdaságban
CBC’s enyhítési munkája magában foglaljaa tudás bázis növelését és az
információs megosztást az üvegház hatású gázok kibocsátásáról és a enyhítési
lehetőségekről a mezőgazdaságban;
•

A mezőgazdaságból és egyéb föld használatból származó nemzeti
üvegházhatást okozó gázok globális adatbázisának fejlesztése és
fenntartása a FAOSTAT rendszerébe integrálva.

•

Az ország kapacitásának fejlesztése a Párizsi megállapodás Enhanced
Transparency Framework-nek és azUNFCCC jelentési követelményeinek
való megfelelés érdekében;

•

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) fejlesztésének
támogatása

•

Az országok támogatása a Nationally Determined Contributions (NDCs)
készítésében és alkalmazásában.

•

Támogatja a nemzeti ÜHG nyílvántartásokat, BURs and formulating NAMAs
együttműködésben a REDD+ a FAO Erdészeti részlegével.;
Flagship- Programme: Mitigation of Climate Change in Agriculture (MICCA)

NDCs

Nemzeti hozzájárulások

NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS (NDCs)
(Intended) Nationally Determined Contributions ((i)NDCs) az a nemzeti politikai
keret amit az országok használhatnak az éghajlattal kapcsolatos kötelezettség
vállalásaik bemutatására és jelentések tételére a nemzetközi közösség számára.
(UNFCCC, Paris Agreement)

CBC’s Globális/normative work
•
•
•

Globális és regionális elemzés az (I)NDC kötelezettségvállalásokkal
kapcsoaltban a mezőgazdasági szektorban.
A nemzetközi támogatások prioritásának meghatározása
NDC végrehajtásának támogatása érdekében a mezőgazdaságban, különösen
az NDC partnerségi rendszer támogatása

Tervezett országok számára végzett feladatok
•
•

•
•

Az NDC elkészítése és frissítése
A mezőgazdaságra vonatkozó kötelezettségvállalások elemzése és a
végrehajtás összehangolása a jelenleg alkalmazott jogszabályi kerettel és
beruházási tervekkel.
Szakmai kapacitás növelés az NDC implementációért
Jelentés a párizsi megállapodás szerinti kötelezettségvállalásokkal
összhangban

Climate-Smart Agriculture (CSA)
Climate-Smart Agriculture egy olyan megközelítés melynek célja az élelmezés
biztonságot biztosító mezőgazdasági stratégiák fejlesztése a klímaváltozás tükrében
a CSA a következő három fő célkitűzéssel rendelkezik:
(i)

Fenntartható módon növelni a mezőgazdasági termelékenységet és a
jövedelmeket

(ii)

Alkalmazkodni és növelni a ruggalmasságot az éghajlat változáshoz való
alkalmazkodásban;

(iii) Ahol lehetséges csökkenteni és vagy megszüntetni az üvegház hatású
gázok kibocsátását.

CBC’s szerepe:
•

A FAO tudás menedzselésének és kezelésének koordinálása a CSA hoz
kapcsolódóan, oktatási anyagok révén

CBC country level work on CSA
“Climate-Smart Agriculture tervezése végrehajtása és értékelése” (2 kísérleti terület
Kelet Afrikában)



Kenya – tej termelő gazdák bevételeinek növelése
Tanzania – A megélhetési lehetőségek javítása gabona termelők esetén, az
égetés az erózió és erdőírtás csökkentése

FAO’s Technical Knowledge
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FAO létrehozott egy programsorozatot ami sikeresen támogatja az országokat, hogy
kialakítsák, fejlesszék saját szakpolitikai kereteiket és intézményeiket melyek a politika
átalakításához és a mezőgazdaság éghajlatváltozáshoz való alkalamzkodásának
előmozdításához járulnak hozzá.
•

A bélben oldódó metán (CH4) kibocsátás-intenzitása (Ei) nagymértékben változik a világon.

•

A klímaváltozás enyhítése a mezőgazdaságban (MICCA) program hozzájárul az
éghajlatváltozás kezelésére irányuló globális erőfeszítésekhez..

•

A FAO és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) közösen támogatja az országokat
mezőgazdasági szektor integrálásában a nemzeti adaptációs tervekbe (NAP).

•

A FAO-Adapt egy olyan keretprogram, amely általános útmutatást nyújt a FAO
multidiszciplináris tevékenységeinek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

•

The LEAP Partnership, A 2012-ben alapították, az állattenyésztési láncok környezetvédelmi
teljesítményének javításában érdekelt feleket fogja össze.

International Climate Finance
Globális Környezetvédelmi Alap (GEF)
FAO az egyik végrehajtó ügynöksége a Global Environment Facility (GEF)
- nemzetközi társfinainszírozási mechanizmus
 Több mint 120 projekt
 Több mint 55 országban
 A teljes GEF befektetési forrás több, mint 466 millió USD.
Siker történetek:
•

Integrált talaj és víz gazdálkodás - Kagera folyó megedncéjében a gazdálkodók újra egészséges termőfölddé alakítják a
degradált területeket. Mostanáig több, mint 3,500 férfi és nő végett a „farmer field schools” ban és dolgozik azon hogy
revitalizálja a talajt táplálja és erősítse a közösségük rugalmasságát.

•

Megfelelő peszticid használat- A FAO és GEF támogatásával Azerbajdzsánban és Fehéroroszországban felmérték az elavult
peszticid készleteket és 250 tonna veszélyes növényvédőszer semlegesítése történt meg. A későbbiekben hasonló
akciókat terveznek Örményországban, Grúziában, a Kírgiz Köztársaságban és Moldovában, valamint folytatják a munkát
Azerbajdzsánban és Fehéroroszországban is.

•

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás- A dél-indiai Deccan-fennsík régióban futó projekt megerősítette a
gazdálkodói csoportok, hálózatok, gazdálkodói szövetségek, részt vevő civil szervezetek és más fejlesztési szereplők
tudását, lehetőségeit a környezeti degradáció visszafordítására és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra az aszály
által sújtott területeken

International Climate Finance
GREEN CLIMATE FUND

A FAO több módon támogathatja a tagállamokat a GCF való együttműködésben
•
•
•

Mint akkreditált végrehajtó szervezet.
Más akkreditált szervezetek által vezetett projektek tervezésének és megvalósításának
támogatása
As a delivery partner in the GCF Readiness Programme.

A FAO 2016 októbere óta akkreditált a GCF által.
A FAO akkreditációs kérelmének paraméterei:
•
•
•
•

Az NRC koordinálta a FAO akkreditációs kérelmét, amelyet 2015. augusztus 11-én nyújtott be.
Legfeljebb 250 millió USD összegű projektek (beleértve a társfinanszírozást is).
Támogatás-végrehajtó egység.
Olyan projektek, amelyek közepes szintű környezeti és társadalmi kockázattal jellemezhetők.
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This is the name of the Conference
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Thank you!
http://www.fao.org/home/en/

