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 مقدمة -أواًل

 

املخاطر على اإلنتاج الزراعي، واألمن الغذائي، وحالة الغابات يف العامل، وأرصدة  أسوء يطرح تغّير املناخ بعض -1

صغار املنتجني والفقراء يف البلدان النامية بصورة خاصة إىل اآلثار النامجة عن  ويتعرض 1األمساك وإمدادات املياه.

جل الطويل من خالل األمن الغذائي مية يف األود العاملية لتعزيز التنة، مبا يعّقد اجلهأحداث مناخية أكثر تواترًا وحّد

مؤخرًا أن معاجلة  )الفاو( منظمة األغذية والزراعة واحلّد من الفقر. ونظرًا إىل التهديد الذي يطرحه تغّير املناخ، أعلنت

 القصوى يف السنوات األربع املقبلة. هاسوف يكون ضمن أولويات هذه املسألة

 

، من دون 2 املناخ وتقّلبهريأن يشّكل تكييف املوارد الطبيعية يف العامل ونظم إنتاج األغذية مع تّغ من الطبيعيو -2

تعريض األمن الغذائي والتغذية إىل اخلطر، مكّونًا هامًا يف اجلهود اإلمنائية العاملية. ويف الوقت ذاته، متثل قطاعات 

 أيضاانبعاثات غازات االحتباس احلراري يف العامل؛ لذا، ينبغي  يف املائة من 33الزراعة والغابات واستخدام األراضي 

 أن تولي هذه القطاعات األولوية للتخفيف من آثار تغري املناخ.

 

بني عامي  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهيف التكيف مع  الفاويوّفر هذا التقرير موجزًا عن تقييم مساهمات  -3

الثانية عشرة بعد املائة اليت انعقدت يف  اإىل طلب جلنة الربنامج يف دورته، وقد ُأجري استجابًة 2014و 2009

 . ويقضي هدف التقييم مبا يلي:2012نوفمرب/تشرين الثاني 
 
 تغري املناخ والتخفيف  ها يف جمال التكيف معأداء املنظمة ومساهمات بشأن الفاوألجهزة الرئاسية يف توفري مساءلة ا

 ؛ من وطأته

 من أجل تعزيز عمل املنظمة  الفاوات ودروس لإلدارة العليا واإلدارات والشعب واملكاتب امليدانية يف توفري استنتاج

 .تغري املناخ والتخفيف من وطأتهعلى القضية احلامسة اليت ميثلها التكيف مع 

 

من عرب جمموعة واسعة  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع يف جمال  أنشطة الفاو توقد أجر -4

اإلدارات والشعب، مبا يف ذلك على الصعيد العاملي، واإلقليمي، واإلقليمي الفرعي والقطري. وقد كانت شعبة املناخ 

، كان يتوفر 2014و 2009وبني عامي عن التنسيق العام جلهود املنظمة يف جمال تغري املناخ.  والطاقة واحليازة مسؤولًة

تغري التكيف مع ، إىل دعم مسألة مشروعًا وبرناجمًا كان يسعى كل منها صراحة، حسب أهدافه 301فظة من حا لفاول

، 2014مليون دوالر أمريكي. ويف عام  440.7. وبلغت امليزانية اإلمجالية هلذه احلافظة  املناخ والتخفيف من وطأته

ناشطًا من الناحية العملية، مبيزانية  ف من وطأتهتغري املناخ والتخفيالتكيف مع يف املائة من املشاريع يف إطار  42كان 

 مليون دوالر أمريكي. 319.1تبلغ 

                                                      
تقييم جمموعات العمل األول والثاني والثالث يف مساهمة : تقرير توليفي. 2014تغري املناخ : 2014الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ،  1

الفريق احلكومي الدولي [. L.A. Meyerو R.K. Pachauri ]فريق الكتابة الرئيسي، تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ

 .على صفحة األنرتنت يف تقرير التقييم التوليفي اخلامس للفريق 151املعين بتغري املناخ، جنيف، سويسرا، ص 
 يرد تقلب املناخ ضمن "تغّير املناخ". 2
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إىل اجملاالت اليت ميكن إجراء  فقط يشري وأهذه املسألة،  حولفحسب  الفاووال يهدف التقييم إىل تقدير عمل  -5

إىل توجيه التخطيط املستقبلي للوكالة على حنو بّناء من خالل إلقاء الضوء  أيضايسعى  حتسينات فيها يف املستقبل، إمنا

تغري املناخ التكيف مع يف جمال  لفاول العاملية املزايا النسبيةعلى مواطن القوة اليت ميكن االستناد إليها. كما ينظر يف 

)مثل املشاركة الدولية يف اتفاقية األمم  اليت توفرها شاركةاملمساعدة ولليف كّل من األشكال املختلفة  والتخفيف من وطأته

تغّير املناخ والتحالف العاملي للزراعة الذكية مناخيًا؛ والعمل املعياري والتحليلي؛ ووضع  بشأناملتحدة اإلطارية 

االت وفعاليته السياسات واالسرتاتيجيات؛ واملساعدة امليدانية( من خالل تقييم مالءمة عمل املنظمة يف كّل من هذه اجمل

 واستدامته وجودته االبتكارية. 

 

 أجرى التقييم تقديرًا ملبادرات الوكالة بالنسبة إىل ست قضايا: -6
 
 الزراعة الذكية مناخيًا؛ 

 استخدام نهج براجمية، ومتعددة القطاعات وعابرة للحدود؛ 

  ؛طوارئوالتدخالت يف حاالت ال احلد من خماطر الكوارثتغري املناخ يف األجل الطويل ضمن  مع تكيفالدمج 

 ؛تغري املناخ والتخفيف من وطأتهلتكيف مع ل تعميم مراعاة قضايا اجلنسني 

  ؛ تغري املناخ والتخفيف من وطأتهأجل التكيف مع الشراكات من 

  ل يف جماالت ال تتص الفاويف العمل اإلمنائي الذي تقوم به  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهدمج التكيف مع مدى

 بتغري املناخ.

 

على الصعيد العاملي وصواًل إىل الصعيد احمللي، فإنه خمّصص يف جزء كبري  الفاوويف حني يشمل التقييم عمل  -7

إىل النظر يف نتائج عمل املنظمة على املستوى القطري، حيث تربز حاجة إىل التغيريات املرغوب بها. ومن خالل  منه

تغري املناخ والتخفيف من يف جمال التكيف مع  الفاو( عمل 1املنظمة من منظورين: )القيام بذلك، يقّيم مساهمات 

)أي  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهيف االستعداد على الصعيد القطري للتكيف مع  نظمة( كيفية مساهمة امل2؛ )وطأته

أن  بلدل نبغيتيبات التنفيذ اليت يخمتلف السياسات، والرتتيبات احلكومية، ونظم املعرفة، والرتتيبات املالية وتر

تغري املناخ والتخفيف من املنظمة واملسؤولني عن الرصد والتقييم يف جمال التكيف مع  ووثائقللدراسات، و، وفقًا يضعها

 (.تغري املناخ والتخفيف من وطأتهعلى الصعيد العاملي، ليتمكن من التكيف على حنو فعال مع  وطأته

 

يف جمال تغّير املناخ  لفاوالتقرير كيف أن بعض التحديات الرئيسية يف وجه العمل املستقبلي لأخريًا، يفّسر  -8

تغري املناخ التكيف مع متجّذرة يف بعض عوامل األداء يف املنظمة، مبا يف ذلك اسرتاتيجية الوكالة ورؤيتها حيال 

 ، وأنشطة التنسيق، ودرجة الكفاءة وتعبئة املوارد.والتخفيف من وطأته
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 املنهجية -ثانيًا

 

جلأ التقييم إىل جمموعة من األساليب جلمع البيانات وحتليلها من أجل مجع األدّلة، رغم أن أدوات  -9

وأساليب نوعية أساسية قد اسُتخدمت، مبا يف ذلك مقابالت شبه منظمة؛ واستعراض الوثائق، واستخدام املعرفة التقنية 

 سابقة.التقييمات السوحات؛ واملللفريق؛ و

 

تغري املناخ والتخفيف من بالتكيف مع  تصلةامل الفاو حافظةشاشة حيال تغّير املناخ، وحجم واستنادًا إىل اهل -10

بلدًا عضوًا يف أقاليم أفريقيا جنوب الصحراء )مالوي، وزامبيا، وكينيا(،  11وعوامل أخرى، ُأجريت زيارات إىل  وطأته

تو(، والشرق األدنى ومشال أفريقيا )املغرب(، وأمريكا وات نام، والفلبني، وفانيوفي)بنغالديش،  اهلادئوآسيا واحمليط 

وقد مّت استعراض عّينة من مشاريع حمورية بالتفصيل خالل يا(. )بريو، وبوليفيا، وسانت لوس الالتينية والبحر الكارييب

صاحب شأن يف اجملموع خالل عملية التقييم. كذلك،  500الزيارات القطرية. وأجرى الفريق مقابالت مع أكثر من 

، مّت استعراض تفصيلي للوثائق أيضاالشريكة. ويف إطار التقييم  أجري مسح للبلدان األعضاء إضافة إىل مسح للمنظمات

مم املتحدة على الصعيد العاملي يف املفاوضات حول تغّير املناخ، وخباصة مع اتفاقية األ الفاووحتليالت اخلرباء ملشاركة 

تغري املناخ والتخفيف من بالتكيف مع  يا متصلةاملنظمة مع القطاع اخلاص يف قضا تغري املناخ، وعمل بشأنطارية اإل

 .وطأته

 

لغرض التقييم، وتأّلفت من مدراء وموظفني تقنيني  الفاووقد ُأنشئت جمموعة مرجعية داخلية من موظفي  -11

. ومّتت استشارة هذه تغري املناخ والتخفيف من وطأتهف مع التكّيرئيسيني يف خمتلف القطاعات املعنية مبسألة 

أساليب التقييم، ومشروع تقرير التقييم. وقامت جلنة خارجية ضّمت ثالثة  حولاجملموعة خالل وضع االختصاصات، و

أّوهلم خبري أكادميي والثاني خبري يف جمال البحوث والثالث خبري مستقل، مبراجعة مشروع االختصاصات  خرباء،

 منهجية التقييم. بشأنومشروع التقرير النهائي، وجرت استشارتها 

 

ملا يشكل تدخاًل يف جمال التكيف  الفاوغياب فهم واضح ضمن حدي األكرب الذي واجه التقييم بورمبا متثل الت -12

، وما ال يشكل تدخاًل فيه. وتتوفر جمموعة واسعة من التدابري يف هذا الصدد، مبا يف تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمع 

ذلك تدابري خمتلفة لالستجابة الطارئة إىل الكوارث املتصلة باملناخ، والتدخالت للحّد من خطر الكوارث، والتدابري اليت 

 الفاو ه مل يتوفر لدىستهدف التكّيف مع تغري املناخ، أو تساهم فيه أو تدعمه بصورة غري مباشرة. وقد وجد التقييم أنت

أنها افتقرت إىل معايري واضحة للتمييز بني املشاريع  إطار مفاهيمي للتمييز بني هذه األنواع املختلفة من التدخالت. كما

تغري املناخ والتخفيف املصممة أساسًا ملعاجلة مسألة تغّير املناخ وتلك اليت قد تساهم على حنو غري مباشر يف التكيف مع 

املناخ والتخفيف  تغرييف جمال التكيف مع  الفاو. ونتيجة لذلك، يبقى املدى الكامل واحلدود الدقيقة حلافظة من وطأته

 غري واضحة. من وطأته
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 النتائج واالستنتاجات -ثالثًا
 

 لفاواملزايا النسبية ل -1
 

تغري املناخ والتخفيف من مبواطن قوة فريدة ميكنها من خالهلا معاجلة مسألة التكيف مع  الفاو  تتمتع 1النتيجة 

لة طريقة عمل املنظمة لتحسني نهجها إزاء هذه املسأمن الضروري إجراء حتّوالت هامة يف . ويف الوقت ذاته، وطأته

 ع الزراعة.وأثرها على األمن الغذائي وقطا

 

. تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع تتمتع مبواطن قوة فريدة من نوعها يف جمال  الفاووجد التقييم أن  -13

البلدان األعضاء حيث تلقى تقديرًا عاليًا؛ ( توفري دعم فين ومعلومات وأدوات إىل 1وتشمل مزاياها النسبية: )

توفري االتساق بني تغري املناخ والسياسات واالسرتاتيجيات املتصلة  علىمساعدة الوكاالت احلكومية وشركاء آخرين  (2)

ية ( العمل كميّسر موثوق وكمصدر حيادي للبيانات الفنية بني املؤسسات واملنتديات العامل3؛ )احلد من خماطر الكوارثب

إىل جماالت عديدة ميكن حتسينها لزيادة فعالية اجلهود اخلاصة اليت تبذهلا  أيضااملعنية باملناخ. غري أن التقييم أشار 

من ، وقدرتها على مساعدة البلدان األعضاء وغريها تغري املناخ والتخفيف من وطأتهاملنظمة يف جمال التكيف مع 

أبرز مواطن القوة  بشأن نتائجما مّت التوصل إليه من  بشأنويرد أدناه ملّخص لتأثري عليهم. الدوليني وا أصحاب املصلحة

 والضعف. 

 

 على الصعيد القطري الفاومشاركة ممثلية  -2
 
 
 
 
 
 
 
 

 

استثناءات هامة وحتسنات ملحوظة يف مشاركة املكاتب القطرية خالل فرتة التقييم،  وجودبصورة عامة، ورغم  -14

مل تتفاعل هذه املكاتب على حنو استباقي وجوهري مع وزارات الزراعة لفهم واقرتاح حلول للقضايا الوطنية املتصلة 

بالنظم الزراعية، وقد عملت على حنو أقل بعد مع وزارات البيئة، والوكاالت احلكومية سيما أنها ترتبط ال بتغّير املناخ 

. وُيعزى هذا األمر إىل حّد بعيد إىل اخلربة ذات الصلة الرئيسية على قضية تغري املناخ، ومع وكاالت عامة أخرى

الدول طبقت هذه احلالة بصورة خاصة على قضايا متصلة بتغري املناخ، وقد ان بشأن الفاواحملدودة املتوفرة لدى ممثليات 

 .اجلزرية الصغرية النامية

 

من  وطأتهالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من   ميكن ملنظمة الفاو أن تقدم املساهمة األكرب يف جمال 2النتيجة 

 يف شركاءالخالل العمل مع احلكومة على الصعيد القطري. غري أن مشاركة ممثليات املنظمة مع احلكومات و

التنمية يف جمال تغّير املناخ وفقًا التصاهلا بالقطاعات الزراعية واألمن الغذائي كانت متواضعة إمجااًل نظرًا 

 ناخ.للقدرات احملدودة للمكاتب القطرية للمنظمة يف قضايا امل
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، الفاووقد عملت منظمات إمنائية عديدة أخرى، مبا يف ذلك املنظمات اليت تتمتع مبوارد أكرب بكثري من  -15

، كما أن البلدان الفاوقضية تغري املناخ والقطاعات الزراعية أكثر من ببصورة مباشرة مع احلكومات يف البلدان املعنية 

بشكل واضح يف هذا السياق خربتها واملساعدة  الفاوتواصل تنمية قدراتها اخلاصة يف هذه امليادين. إمنا مل حتّدد  األعضاء

ن تكون شريكًة للحكومة يف جمال تغّير املناخ يف ما يتصل بالقطاعات الي ختسر فرصها يف أاليت ميكنها تقدميها، وبالت

على أنها تتمتع مبزايا نسبية  الفاولغذائي. فاحلكومات والشركاء اآلخرون وفريق التقييم ينظرون إىل الزراعية واألمن ا

أن مثة حاجة إىل أن تكون املنظمة أكثر حزمًا يف تقديم اقرتاحات،  أيضاقوية يف بعض جماالت املساعدة، إمنا يعتربون 

 لى السوق.على شركاء آخرين وع وتكون سالبة، وأن تكون منفتحًة عوضًا عن أن يوجهها الطلب

 

تغّير املناخ والتحالف العاملي للزراعة الذكية  بشأنيف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  لفاواملشاركة الدولية ل -3

 مناخيًا
 
 
 
 
 
 
1.  
 
 

 

 

 

 

تغري املناخ، سيما أن  بشأنعلى نتائج اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  الفاومن الصعوبة مبكان تقييم أثر  -16

ديًا يف يعتربون أن املنظمة تقدم املعلومات إىل االجتماعات عوضًا عن التأثري عليها. وبوصفها مراقبًا حيا أصحاب املصلحة

ت املنظمة معلومات تقنية خالل الدورات، ويف االجتماعات، واألحداث اجلانبية والوثائق. ويف االتفاقية اإلطارية، وّفر

هيئة موثوقة، قد يستفيد املفاوضون ومسؤولون آخرون يف  ُتعترب مةنظامل سيما أن ال حني مّت استخدام هذه املعارف،

قضايا تغّير املناخ املتصلة بالقطاعات  بشأنمعلومات تفصيلية إضافية  الفاوقدمت هلم  لوالبلدان األعضاء على حنو أكرب 

سائل املعقدة قيد النقاش يف أفضل للم تكوين فهم علىالزراعية يف حلقات عمل إقليمية ووطنية ملساعدة البلدان النامية 

االتفاقية اإلطارية، ومساعدتها يف حتديد مواقعها التفاوضية. ويف ما يتعلق بإمكانيات التمويل من خالل االتفاقية 

فرصًة كبرية إذ مل حتصل على اعتماد لصندوق التكييف، رغم أنها تسعى حاليًا إىل احلصول  الفاواإلطارية، خسرت 

 للمناخ. عليه للصندوق األخضر

 

وما زالت بعض البلدان النامية يف االتفاقية اإلطارية والتحالف العاملي للزراعة الذكية مناخيًا ال تفهم بوضوح  -17

إىل الرتويج للزراعة الذكية مناخيًا، وخباصة بالنسبة إىل ركيزة التخفيف من أثر تغري املناخ،  الفاواألسباب اليت تدفع 

تغري املناخ، أولت منظمة الفاو اهتمامًا أكرب إىل دور  بشأن  يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 3النتيجة 

من خالل املعرفة اليت وفرتها خالل  وطأتهالقطاعات الزراعية يف جمال التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

الدورات. غري أن املفاوضني مل يستفيدوا كثريًا من تفاعالتهم املوجزة مع منظمة الفاو كما قد يستفيدوا من 

ث توفر معلومات معّمقة خارج االجتماعات. ويف التحالف العاملي للزراعة الذكية مناخيًا واتفاقية األمم أحدا

حتفيزات منظمة الفاو للتشجيع  بشأنبني بعض األعضاء  فهمتغّير املناخ، نشأت سوء  بشأناملتحدة اإلطارية 

ًا. ويف حال مل تتم معاجلة هذا املوضوع، على التخفيف من أثر تغري املناخ مبوجب نهج الزراعة الذكية مناخي

 قد يؤثر ذلك على صورة الوكالة بوصفها هيئة تقنية حيادية.
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د تنميتها. وينظر معظم األعضاء يف حني متحورت أولوية األعضاء حول التكيف واعُترب التخفيف من األثر عاماًل قد يقّي

متوازن، غري أن تبّنيه من جانب الوكالة يف هذه املنتديات حيال الزراعة الذكية مناخيًا على أنه سليم و الفاوإىل موقف 

تعتمد دورًا سياسيًا يف االتفاقية اإلطارية والتحالف العاملي. وإذا مل توضح املنظمة  الفاوبأن  أصحاب املصلحةأقلق بعض 

ها إىل اخلطر. وبصورة نهج أعضاء آخرين يف املنتديات، سوف تعّرض مسعتب مقارنًةنهجها إزاء الزراعة الذكية مناخيًا 

قد  عامة، يعترب األعضاء أن املساهمة األهم للوكالة يف الزراعة الذكية مناخيًا والتخفيف من أثر تغري املناخ يف املنتديات

 م معلومات مستندة إىل األدّلة حول إمكانية التخفيف من األثر يف قطاع الزراعة.تقضي بأن توفر املعرفة، وتقد

 

 املعياري والتحليل وتعزيز البيانات واملعارف يف البلدان األعضاء العمل -4
 

.  
 
 
 

 

 

 

تغري املناخ والتخفيف يف جمال التكيف مع  الفاولقد حّققت األدوات التحليلية والبيانات والنهج اليت تعتمدها  -18

، وقد ُوضعت خصيصًا للسياقات آثارًا أوسع نطاقًا حيث كانت من بني منتجات الوكالة األكثر تطورًا وابتكارًا من وطأته

بصورة عامة، ومع بعض عملوا على دعمها وتوسيع نطاقها. القطرية، كما أن شركاء االستثمار يف التنمية  واالحتياجات

بتحليل  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمسألة  بشأناملوجهة باملعارف  الفاواالستثناءات اهلامة، قضت مساعدة 

األعضاء وتنمية قدراتها يف هذه اجملاالت. وجتدر البيانات وإنتاجها من جانب الوكالة، مبشاركة دنيا من البلدان 

تغري اإلشارة إىل هذا األمر بصورة خاصة نظرًا إىل تنمية القدرات يف جمال توليد البيانات واملعارف املتصلة بالتكيف مع 

 التقييم. لغايةهلا  لبلدان األعضاء وفقًا ملسح ُأجريتشكل أولوية قصوى بالنسبة إىل ا املناخ والتخفيف من وطأته

 

تغري املناخ والتخفيف من التكيف مع واستنادًا إىل وجهات نظر منظمات أخرى لتوليد املعرفة تعمل يف جمال  -19

إىل أن تصبح  أيضا أكثر يف هذا اجملال، جيب أن تتجه الوكالة الفاووالقطاعات الزراعية حيال مساهمات  وطأته

تغري املناخ "جممعًة للمعارف"، حبيث تتواصل مع منظمات أخرى للمعرفة تتمتع خبربة أكرب يف ما خيص التكيف مع 

يف بعض اجملاالت، وجتمع وتوّلف حتليالتها وبياناتها وأدواتها، وتستفيد من عالقاتها الوثيقة  والتخفيف من وطأته

حبيث تستند عليها السياسات واالسرتاتيجيات ونظم املعلومات مع احلكومات لنقل املعلومات ذات الصلة إليها 

ات خبرية أخرى يف عملها يف جمال التكيف املعارف والبيانات املتوفرة يف مؤسس الفاوواملمارسات. ويف حني استخدمت 

، غري أن مساعدتها للبلدان األعضاء، على الصعيد العاملي وصواًل إىل الصعيد تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمع 

 . طاقهان اتسعالقطري، قد تكون مفيدًة لو 

  

  الدعم التحليلي، واألدوات والبيانات اليت وفرتها الفاو إىل البلدان األعضاء كانت رفيعة اجلودة، 4النتيجة 

. ويف حني هوطأتوعّززت النظم الوطنية للمعارف والبيانات يف جمال التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

يف هذا اجملال، غري أنها مل تسَع مبا فيه الكفاية إىل تنمية قدرات البلدان  واضحة تتمتع الفاو مبيزة نسبية

 ه.بشأنوتوليد املعارف  وطأتهاألعضاء يف جمال حتليل التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من 
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أصحاب املساعدة على توليد بيئة مؤاتية يف البلدان األعضاء، مبا يف ذلك من خالل التنسيق بني مؤسسات  -5

 املصلحة
 

اسرتاتيجيات يف مواءمتها القائمة على اخلربة مع  الفاواألهم لدى  نسبيةتكمن إحدى املزايا ال  5النتيجة 

وباحلد من خماطر الكوارث يف  املناخ والتخفيف من وطأتهتغري خمتلف الوزارات واإلدارات املعنية بالتكيف مع 

 الزراعة. وقد أحرز عمل الوكالة يف هذا اجملال تقدمًا ملحوظًا يف البيئة املؤاتية على الصعيد القطري.

 

يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات اآليلة إىل معاجلة مسألة تغري املناخ يف القطاعات  الفاوكانت مساهمات  -20

املنظمة إىل املشاركة يف عمليات وضع السياسات  لبلدان. ويف بلدان أخرى، مل ُتدعالزراعية مالئمة وابتكارية يف بعض ا

استدامة جهودها تثري  كانتأو  ،يف هذا اجملالاملتصلة بتغري املناخ والزراعة، إذ مل ُتعترب أنها تتمتع خبربة قوية 

 القلق.

 

هدفًا هامًا  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهويف حني ينبغي أن يبقى وضع السياسات يف جمال التكيف مع  -21

والسياسات والنظم اليت  اءمة واالتساق بني االسرتاتيجياتيف توفري املو تكمن قيمتها املضافة نفإ، الفاوبالنسبة إىل 

ومية وشركاء آخرون يف جمال تغري املناخ واحلّد من خماطر الكوارث. وُيعزى هذا األمر يف جزء كضعها الوكاالت احلت

، وإىل حياد تغري املناخ والتخفيف من وطأتهيف مع املعرفة واحلوكمة يف جمال التك بشأنمنه إىل املشهد العاملي املتغري 

البلدان األعضاء ومؤسسات التنمية على السواء. وتربز حاجة ماسة إىل عمل مماثل على  من يلقى تقديرًاأمر  وهو ،الفاو

يف املتصلة بالتك االسرتاتيجياتالصعيد الوطين يف البلدان األعضاء، وعلى الصعيد الوطين الفرعي )حيث جيب وضع 

 لفاو( يتسنى ليف ظل نظم سياسية المركزية ثرهمن أ مع تغّير املناخ، وحتسني القدرات ملعاجلة هذه القضية والتخفيف

 .الدول اجلزرية الصغرية الناميةخاصة يف تناوله يف املستقبل، و

 

 املساعدة الفنية والتدخالت على الصعيد امليداني -6
 
 
 
 
 

 

 

 تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع أظهرت مشاريع الوكالة على صعيد اجملتمع احمللي يف جمال  -22

احمللية، كما أنها كانت تشاركية وأفادت اجملموعات  االحتياجاتمع  عامًة مالءمًة واحلّد من خماطر الكوارث

احملرومة، وخباصة حني اضطلعت منظمات غري حكومية بدور كبري يف تصميمها وتنفيذها. غري أن تدخالت قليلة منها 

ة للمنظمة، املالية احملدود قة ابتكارية. ونظرًا إىل املواردُصّممت ملعاجلة التكيف يف األجل الطويل مع تغّير املناخ بطري

تبقى هذه التدخالت حمدودة من الناحية اجلغرافية، وقد جلأت جمموعة فرعية صغرية من املشاريع على مستوى 

  أفضت مشاريع منظمة الفاو على صعيد اجملتمع احمللي إىل بعض املساهمات املتينة يف جمال 6النتيجة 

واحلّد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ بالنسبة إىل صغار املنتجني.  وطأتهالتكيف مع تغري املناخ واحلّد من 

 غري أن هذه التدخالت ال تعكس بصورة عامة امليزة النسبية للمنظمة.
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من  التكّيف مع تغري املناخ أو التخفيف اجملتمع احمللي إىل استخدام معلومات عن توقعات املناخ وأدّلة على جناح

 .سياساتالوبّينت تصورات لنشرها والتأثري على ، وطأته

 

 على الصعيد القطري تغري املناخ والتخفيف من وطأتهيف التأهب للتكيف مع  الفاومساهمات  -7
 

على الصعيد الوطين  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهيف نظم التأهب للتكيف مع  الفاو  كانت مساهمات 7النتيجة 

والبيانات، ودعمت بالتالي  ةإىل حّد بعيد يف جماالت احلوكمة، والسياسات واالسرتاتيجيات، واملعرف

  للوكالة. نسبيةاملزايا ال بشأناالستنتاجات أعاله 

 

للتحسني، ، مثة جمال أيضايف حني أن الوكالة أضفت قيمًة يف جماالت متويل املناخ وتنفيذ املمارسات  -23

من خماطر الكوارث. وإن  وخباصة من حيث تعزيز قدرات املؤسسات على تنفيذ أنشطة متصلة بتغري املناخ واحلّد

يف جمال التكيف  على نطاق واسع ، الذي يندرج يف إطارهما عمل الوكالةالفاويف  5و 2للهدفني االسرتاتيجيني  حتلياًل

واحلد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ، يشري إىل أنه وفقًا ملصادر أدلة خمتلفة،  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمع 

 تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالضرورية للجهوزية من أجل التكيف مع تتواءم نواتج اهلدف االسرتاتيجي مع العناصر 

يات. باحلوكمة والسياسات واالسرتاتيجة على الصعيد الوطين يف جمال املعرفة والبيانات، ومع بعض العناصر املتصل

يف  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهر بالتكيف مع ومتصلة بصورة حمددة أكثن النواتج ال تعكس عناصر هامة أغري 

 خذها يف االعتبار لتقييم إجنازات الوكالة يف جمال تغري املناخ.وذات أهمية ألالسياسات واالسرتاتيجيات، 

 

 مناخيًاالزراعة الذكية  -8
 

بالنسبة إىل الفاو بوصفه مفهومًا رفيع املستوى لتأطري عملها  راعة الذكية مناخيًا عنصرًا هامًاشكلت الز  8النتيجة 

تغري ، نظرًا إىل حافظة الوكالة املتنوعة يف جمال التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأتهيف جمال التكيف مع 

يف قطاعات زراعية خمتلفة، واألولوية الواضحة اليت توليها البلدان األعضاء إىل التكيف  املناخ والتخفيف من وطأته

مقارنة بالتخفيف من األثر. وعلى املستوى امليداني، عكست جمموعة صغرية فقط من مشاريع الفاو سعيًا العتماد 

 نهج الزراعة الذكية مناخيًا، وقد عكسته بطريقة غري مكتملة نوعًا ما.

 

منفصل يف تدخالتها  بشكل تغري املناخ والتخفيف من وطأتهيف مع على حنو كبري إىل حتقيق التك الفاوسعت  -24

يف هذا اجملال. فالبلدان األعضاء، وفيما كانت مهتمًة باالّطالع على كيفية استفادة كل من جمالي التكيف والتخفيف 

لذا، فإن استخدام لوية األكرب للتكيف مع تغري املناخ. من األثر من بعضهما البعض، قامت باألمر ذاته وأعطت األو

تغري املناخ والتخفيف من يف مع يف جمال التك الفاوالزراعة الذكية مناخيًا بوصفه إطارًا مرنًا وشاماًل يضم كل عمل 

ن مفيدًا يف هذا ، عوضًا عن كونه نهجًا قد تنظر إليه البلدان األعضاء وكأنه يضم بالضرورة التخفيف من األثر، كاوطأته

ركائز هي اإلنتاجية أو املداخيل  الصدد. وعالوًة على ذلك، فإن نهج الزراعة الذكية مناخيًا، الذي يتألف من ثالث
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الزراعية احملسنة، والتكيف، والتخفيف من األثر حيث أمكن، مل يعكس على حنو مالئم السياق والقضايا املتصلة 

بتغري املناخ يف قطاعات املوارد الطبيعية األخرى، من قبيل الغابات ومصائد األمساك. وعلى املستوى التشغيلي، توجد 

قليلة ميكن حقًا تصنيفها بأنها "ذكية مناخيًا" وعاجلت مسألة األمن الغذائي بصورة مالئمة. وإضافًة إىل مشاريع ميدانية 

 ذلك، مل يتم التطّرق إىل بعد الوصول إىل األسواق يف األمن الغذائي وسبل العيش. 

 

اعي من الناحية التقليدية، مل مل تعد ترّكز فقط على مساعدة البلدان األعضاء لزيادة اإلنتاج الزر الفاومبا أن  -25

تغري املناخ فرص وحتديات للتكيف مع  أيضايعكس مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا عملها على حنو كامل. وتتوفر 

معاجلتها على حنو أفضل. ونظرًا إىل أهميتها بالنسبة إىل  للفاويف النظم الغذائية اليت ميكن  والتخفيف من وطأته

تغري املناخ واملساهمات الكبرية يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري، يتوفر  شاشة يف وجهاملنتجني واملستهلكني، واهل

، إذا رغبت يف ألغذيةإنتاج اجمرد نطاق كبري لزيادة تركيزها على سلسالت القيمة والنظم الغذائية أكثر منه على  للفاو

  أن تكون أكثر فعالية يف التكّيف مع تغري املناخ، والتخفيف من أثره وحتقيق األمن الغذائي.

 

 النهج الرباجمية، واملتعددة القطاعات والقائمة على املناظر الطبيعية والعابرة للحدود -9
 

نسبيًا بعض النهج الرباجمية، واملتعددة القطاعات، والقائمة على املناظر الطبيعية  الفاو  اعتمدت 9النتيجة 

والعابرة للحدود، وهي أساسية ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية اليت يطرحها تغري املناخ بالنسبة إىل 

 قطاعات الزراعة، والغابات ومصائد األمساك. 

 

اجمية طويلة األجل وأوسع نطاقًا )عوضًا عن مشاريع معزولة وقصرية األجل ينبغي أن تظهر بالكامل نهج بر -26

تغري املناخ والتخفيف كيف مع يف جمال الت الفاوذات نطاق حمدود( تكون رئيسية ملواجهة حتّدي تغري املناخ يف عمل 

، ال وجود لنهج متعددة القطاعات وعلى مستوى ، إمنا ميكن مالحظتها يف بعض البلدان والقطاعات. كذلكمن وطأته

. وقد أمكن املنظمةيف  الفنيةاملناظر الطبيعية بسبب احلاجة بصورة رئيسية إىل حتسني التنسيق والتواصل بني اإلدارات 

بصورة خاصة  مالئمةإجياد بعض النهج الصغرية العابرة للحدود رغم أن زيادة الربامج على نطاق اإلقليم قد تكون 

 النامية.  اجلزرية الصغرية النسبة إىل البلدانب

 

 طوارئالدمج التكيف مع تغري املناخ يف األجل الطويل ضمن برامج احلّد من خماطر الكوارث وبرامج  -10
 
 
 
 

 

 

 

 

 طوارئ  مّت دمج تدابري التكيف مع تغري املناخ يف األجل األطول ضمن استجابة الفاو حلاالت ال10النتيجة 

 املتصلة باملناخ إىل درجة معينة، كما أن جمموعة تنسيق مساهمات الكوارثوالتدخالت يف احلّد من خماطر 

األمم املتحدة على الصعيد القطري يف جمال احلّد من خماطر الكوارث قد رّوجت أيضًا للتكييف. ويتمثل  وكالة

االختالفات بني احلاالت  بشأنوالتوجيه أحد التحديات الرئيسية يف هذا اخلصوص بغياب الوضوح املفاهيمي 

 الطارئة، واحلّد من خماطر الكوارث وتدخالت التكيف يف األجل الطويل. 
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اليت جرى النظر فيها لدمج التكيف مع تغري املناخ يف األجل األطول يف االستجابة إىل يف البلدان الثالثة  -27

واحلّد من خماطر الكوارث )بوليفيا، وكينيا والفلبني(، مّت دمج التكيف مع تغري املناخ إىل درجة أن  طوارئ تحاال

بوصفها ممارسات  أيضاالعيش وبعض التكنولوجيات املوجهة إىل املناخ ُأدرجت  كسب تدابري االستدامة، وتنويع سبل

يف األجل الطويل يف  ن خماطر الكوارث باجتاه تكييٍفوتدابري احلد م طوارئتدابري ال أيضاتكييف. وقد وجهت الوكالة 

، والتأثري على طوارئاجملموعات اليت ُتنشأ عادة لالستجابة إىل حاالت ال خرى من خالل تنسيقأهذه البلدان وبلدان 

يف الربامج على  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهتوجيهات لدمج التكيف مع  الفاوتنسيقها. ويف أفريقيا، وّفرت 

، كان من الصعب دمج التكيف بسبب وقوع انهاي إعصار الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي. ويف االستجابة يف

كيفية تطبيق مفهوم القدرة على الصمود  بشأنالكارثة بصورة مفاجئة، وطبيعة املشاريع القصرية األجل، وغياب الوضوح 

 لك إىل حد ملحوظ.على الصعيد امليداني، إمنا حتّقق ذ

 

معنى التكيف مع تغري املناخ سيما أنه ينطبق على املشاريع اآليلة  بشأن الفاوساد غياب ملحوظ للوضوح ضمن  -28

، واحلّد من خماطر الكوارث وتغري املناخ اإلضايف. وينبغي للوكالة أن تتوصل إىل فهم طوارئإىل االستجابة حلاالت ال

التكيف مع تغري املناخ إن أرادت أن تكون أكثر فعالية يف دعمها. وسيكون من الصعب، وحتى  بشأنأفضل وإىل توافق 

من غري املنتج، التمييز بني التدخالت من حيث مدى مساهمتها يف القدرة على الصمود مقابل التكيف مع تغري املناخ، 

 التدخالت وحتديد املمارسات الفضلى لوضع االختالفات بني بشأنإمنا حتتاج املشاريع امليدانية إىل بعض التوجيهات 

 تدخالت فعالة يف جمال التكيف مع تغّير املناخ يف سياقات حمددة.

 

 يف جمال تغّير املناخ الفاويف عمل  اجلنسنيبني  مسألة عدم املساواةمعاجلة  -11
 
 
 
2.  
 

 

 

 

يف أنشطة املنظمة املتصلة بتغري  هجهودًا ملحوظة لدجم الفاويف  نوع اجلنسلقد بذل األخصائيون يف جمال  -29

، وخباصة على الصعيد القطري، بسبب املوارد احملدودة إىل نوع اجلنستبقى فجوات كبرية يف جمال دمج  ولكناملناخ. 

. ونتيجًة لذلك، كانت اجلنسنوع ضعيف من جانب املوظفني الفنيني لبعيد اليت كّرستها الوكالة لذلك والفهم الحّد 

ويف بعض  دراسة اآلثار على النساء والعالقات بني الرجال والنساء يف تصميم املشاريع غري متساوية أو غري واضحة.

برز ويف بعض احلاالت،  .قة بني اجلنسني تضل غري معروفةاملشاريع استفادت النساء، رغم تأثريات ذلك على العال

تأثري إجيابي على متكني النساء، ومشاركتهن، واختاذهن للقرارات وسيطرتهن على املوارد. وعلى الصعيد العاملي، تقّر 

ؤثر سلبًا على النساء أكثر منه على الرجال، إمنا مشروعًا واحدًا فقط يف البلدان األحد عشر بأن تغّير املناخ سوف ي الفاو

قدراتهن على اختاذ القرارات. وقد  وطّور اليت تواجهها النساء،اليت جرت زيارتها رّكز على معاجلة القضايا احملددة 

يف عمل منظمة الفاو يف جمال تغري املناخ رغم أن  نوع اجلنس  توجد فجوة كبرية على مستوى دمج 11النتيجة 

استفدن من عدد صغري من مشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من النساء، بوصفهن متلقيات للمشروع، 

أثره. وتقر منظمة الفاو بأن تغري املناخ سوف يرتك آثارًا كبرية على النساء على الصعيد العاملي، إمنا مل ينعكس 

 يف عمليات الوكالة يف هذا اجملال.  ذلك دومًا
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ة غري حكومية شريكة حول هذه القضايا. وسيكون من إىل معارف متوفرة لدى منظمنظرًا كان هذا الرتكيز ممكنًا جزئيًا 

يرتبط ألن متكينهن  أيضًا، إمنا اجلنسني بني ساواةاملليس فقط لصاحل  نوع اجلنسالضروري الرتكيز على حنو أكرب على 

  عامًة بصورة إجيابية باحلّد من الفقر، وتغذية األطفال، والتعليم واحلوكمة.

 

 تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالشراكات من أجل التكّيف مع  -12
 

 أخرىإىل إقامة شراكات اسرتاتيجية قليلة نسبيًا مع منظمات غري حكومية، ومنظمات  الفاو  سعت 12النتيجة 

، من أجل نشر أفضل تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمعنية باملعرفة والقطاع اخلاص يف جمال التكيف مع 

سات والبناء على اخلربة املتقدمة والبيانات، والتأثري على النظم الغذائية العاملية على التوالي. ويف حني أن املمار

مع مؤسسات  الفاويف األمم املتحدة أفضت إىل بعض اإلجنازات اهلامة، فإن عالقة  أخرىشراكتها مع هيئات 

  خلربتها بأن ترتك أثرًا أكرب.االستثمار يف التنمية أتاحت 

 

على  الفاوأظهر التقييم وجود بعض الشراكات مع منظمات معنية باملعرفة على الصعيد القطري، استندت فيها  -30

هذه  الفاووث أو جامعات ذات مهارات معادلة أو أكرب. وقد أضاعت ًا تتمتع بها مؤسسات حبقدرات فكرية أوسع نطاق

 الفرصة لتعزيز عملها داخل البلدان وتنمية قدرات البلدان األعضاء.

 

 اليت وعلى الرغم من نشاط منظمات غري حكومية عديدة على املستوى امليداني ومنظمات من اجملتمع املدني -31

عها ملساعدة اجملتمعات احمللية يف جمال التكيف مع تغّير قيمت شراكات اسرتاتيجية قليلة مُأ متثل صغار املنتجني،

وقد يكون لتنفيذها يف امليدان.  الفاواملناخ أو احلّد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ، أو تبادل أفضل املمارسات لدى 

اعتماد ممارسات  عنداليت تعرتضهم جتاوز احلواجز على  للمنطمةالتابعني  هذا التعاون مفيدًا يف مساعدة املستفيدين

دعوة تغري املناخ وال حول عارفامل شبكات هامة يف جمال بتوجيهالتكيف مع املناخ. وحني قامت منظمات غري حكومية 

رغم أن معلوماتها حول املوضوع قد تكون مفيدة  الفاون، مل تشارك فيها رئيسيون آخرو مصلحةشارك فيها أصحاب 

 بالنسبة إليها.

 

تغري التكيف مع ب تتعلقيف حافظة كبرية  ،خربتها التقنية وبفضل، من خالل مركز االستثمار، الفاووساهمت  -32

 اليت تقيمها مؤسسات تنمية متعددة ومشاريع احلد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ املناخ والتخفيف من وطأته

. غري أن الفاوثر خربة حّد بعيد يف زيادة أساهم ذلك إىل األطراف، ووّفرت أدوات ونهج متقدمة دعمتها املؤسسات، وقد 

  االستثمار حمدودة.يف شركاء العلى التأثري على أولويات  الفاوقدرة 

 

من خالل  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع رغم أن الشراكات بني وكاالت األمم املتحدة يف جمال  -33

خفض  العاملي للتعاون يف جمال برنامج األمم املتحدة قبيلبعض النتائج اجليدة )من إىل برامج مشرتكة أّدت 

عدم كفاءات عديدة  أيضا. وقد نشأت معزولة عن بعضها البعضووكاالت أخرى إىل حّد بعيد  الفاو(، عملت االنبعاثات
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حتديات وهذا ما طرح كل وكالة، إضافًة إىل التنافس بني الوكاالت،  استخدمتهابسبب خمتلف النظم املستخدمة اليت 

 بالنسبة إىل البلدان األعضاء.

 

، غري أنه استثمر بشكل كبري يف "خضرنة" الفاوويف حني أن حوافز القطاع اخلاص قد ختتلف عن حوافز  -34

سالسل التوريد وضمان قدرتها على الصمود يف وجه آثار تغري املناخ. ونظرًا إىل الدور املركزي الذي يؤديه القطاع اخلاص 

والقطاع اخلاص يف جمال تغري املناخ. فالشراكات  الفاوسالسل القيمة، مل تنشأ شراكات كافية بني يف الزراعة و

سيما أن الشراكات غري الرمسية لقيت تشجيعًا. ال الرمسية، مع مراعاة العناية الواجية، ال تشكل اخليار الوحيد 

خمتلف  لسابقة معه، يف توفري االتساق بنيربتها اوالوكالة يف موقع خيّوهلا العمل مع القطاع اخلاص، استنادًا إىل جت

، ثم مساعدة البلدان األعضاء يف تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالنظم من أجل تقييم االستدامة مبا يشمل التكيف مع 

حبيث تكون مستدامة وصديقة للمناخ. ومن حيث الشراكات الرمسية مع القطاع  يف القطاع اخلاص القيمة تنظيم سالسل

سيما أن هذا التمويل سيكون ضروريًا ملواجهة ال ،، تغري املناخ والتخفيف من وطأتهلتمويل مبادرة التكيف مع 

 .يف هذا الصدد ةمؤخرًا بعض املبادرات وتستكشف فرصًا إضافي الفاوالتحديات العاملية املتصلة باملناخ، وضعت 

 

 اإليكولوجيوعملها على اخلدمات املتصلة بالنظام  الفاودمج تغري املناخ يف تنمية  -13
 
 
 
 

 

 

، بأن عمل الوكالة غري املتصل باملناخ يساهم بطريقة ما يف الفاومن أجل اختبار وجهة النظر السائدة يف  -35

مشروعًا وبرناجمًا إقليميًا يف جمال األمن الغذائي، واحلّد من الفقر،  22التكيف مع تغري املناخ، استعرض التقييم 

على أساس معايري بلد تركيز؛ وقد جرى تقييمها  11يف  اإليكولوجيوتنمية سلسلة القيمة واإلدارة القائمة على النظام 

يد على وجهة النظر هذه: منائية. ويف النهاية، تعّذر التأكوخاصة مبنظمات إدمج ُوضعت انطالقًا من أدبيات أكادميية 

يف جمال التنمية الزراعية واألمن الغذائي خمتلط  الفاويف أنشطة  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهفإن دمج التكيف مع 

إىل معايري دمج واضحة لتغري املناخ. ونظرًا  الفاوتفتقر كما  .عارف املوظفني األفراد وحوافزهمبصورة عامة، وهو رهن مب

لزراعة واألمن الغذائي، يبدو أنه من الضروري توفري حّد أدنى من دمج على اديد الذي يطرحه تغري املناخ إىل الته

أن دمج تغري املناخ سوف يساعد يف دمج التصميم . كما الفاويف حافظة  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع 

 األساسي وأفضل ممارسات التنفيذ يف املشاريع والربامج.

  

يف عملها العادي وغري  وطأته  دجمت منظمة الفاو مسألة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 13النتيجة 

املتصل باملناخ يف جمال التنمية إىل حّد متواضع إمجااًل، إمنا مل توضع التوجيهات والعمليات من أجل دمج منتظم 

 لالعتبارات املناخية يف مشاريع وبرامج الوكالة.
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 عوامل األداء -14
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 االسرتاتيجية والرؤية

 

إىل مبادرات متصلة باملناخ  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهلقد أفضى غياب اسرتاتيجية يف جمال التكيف مع  -36

 إىلعدم توفر اسرتاتيجية  وُيعزى السبب يف. النطاق واسعةلعالقة واضحة بأهداف الوكالة امن دون أي و ،غري مرتابطة

، مقابل تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمبادرة التكيف مع يشكل تدخاًل مباشرًا يرتكز على غياب الوضوح حول ما 

غياب رة أو من خالل تعزيز االستدامة. كذلك، ُيعزى سبب لى حنو غري مباشر يف هذا املبادتدخالت أخرى تساهم ع

موازيًا  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهاسرتاتيجية صرحية يف جمال تغّير املناخ إىل أن املنظمة اعتربت التكيف مع 

املوّجه إىل املوارد  الفاووعمل  2دف االسرتاتيجي بالكامل الستدامة املوارد الطبيعية، وهو املفهوم الشامل الذي يؤطر اهل

قد يتطلب تدابري إضافية. ولذا،  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالزراعية والطبيعية بصورة عامة. غري أن التكيف مع 

 فإن االستدامة ضرورية إمنا ليست كافية للتكيف.

 

وبشكل أعمق، وعلى ضوء األثر الذي من احملتمل أن يرتكه تغري املناخ على الزراعة واحلد من الفقر، وعلى  -37

رتكة على مستوى احلوار العاملي. وقد جراءات مشإل مل ترتجم بعدالقضية  هذهب الفاوعامة، فإن التزام البشرية بصورة 

تمويل لجيب أن تكون عليه يف االستفادة من الفرص احملتملة لكانت الوكالة أقل نشاطًا، وتنظيمًا واسرتاتيجيًة مما 

ووضع جداول أعمال مشرتكة مع اجلهات املاحنة، والبلدان األعضاء ومنظمات التنمية. أخريًا، مل تتطور بعد قدرات 

 مالئم.الفاو لتتمكن من مواجهة التحدي الذي يطرحه تغري املناخ بالنسبة إىل الزراعة واألمن الغذائي على حنو 

 

 التنسيق

 

واحلد من خماطر الكوارث املتصلة  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع  بشأن الفاولقد وّلد التنسيق يف  -38

باملناخ خالل فرتة االستعراض أساسًا جيدًا للجهود املستقبلية. إمنا وعلى مستوى أكثر أهمية، توجد فجوة كبرية يف 

أوسع نطاقًا؛ ومشاركة نامج ومبادرات متعددة القطاعات ؛ وغياب برالفاوالتنسيق، كما يبّينه النقص يف االتساق يف عمل 

  املكاتب امليدانية؛ وضعف التنسيق يف جمال التمويل.ضعيفة يف

 

 وطأتهللتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من   من الضروري وضع اسرتاتيجية واضحة وصرحية 14النتيجة 

لرتكيز عمل منظمة الفاو يف التدخالت، والبلدان والشراكات حيث ميكن إحداث فرق جمٍد. وقد برز تنسيق 

على نطاق الوكالة لوضع اسرتاتيجية وتيسري التعاون بني القطاعات إمنا ينبغي تعزيزه. ومقارنًة مبنظمات 

متواضعة نوعًا  وطأتهملناخ والتخفيف من أخرى، كانت املوارد اليت أنفقتها منظمة الفاو على التكيف مع تغري ا

 من املمكن حتقيق نتائج جمدية مبوارد أقل. ولكن ،أن توّفر األموال املتاحة بوترية أوسع وألمكنما، 



 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته

15 

 املوارد والكفاءة

 

شارة إىل للعمل مع املنظمة، مل تتم اإل كتحّد الفاودارية بطيئة يف إعمليات يف حني أن البلدان األعضاء ذكرت  -39

واحلد من خماطر الكوارث  وطأتهتغري املناخ والتخفيف من التكيف مع يف عمل املنظمة على  لعدم الكفاءة ةمواطن رئيسي

مليون  440.7 -املتصلة باملناخ خالل الفرتة املعنية. وبصورة عامة، كانت موارد الفاو املخصصة ملواجهة تغري املناخ

يف بعض  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهأقل مقارنًة مبيزانيات التكيف مع  -2014و 2009دوالر أمريكي بني عامي 

. كما أن املنظمة مل تبِد كفاءة كبرية يف احلصول على أموال، مبا يف ذلك من صندوق التكيف ألخرىا مؤسسات التنمية

تغري املناخ والتخفيف واملرفق العاملي للبيئة. ويوجد اآلن يف املنظمة عدد من املشاريع قيد اإلعداد يف جمال التكيف مع 

بتمويل من مرفق البيئة العاملي الذي يشكل مصدرًا هامًا لتمويل املناخ، إمنا لزم وقت طويل لوضع احلافظة  من وطأته

. ويف الوقت الفاومقارنة بوكاالت أخرى يف األمم املتحدة، وذلك ُيعزى إىل حد بعيد إىل القدرات احملدودة لدى ممثليات 

شاريع املشرتكة بني املنظمة واملرفق العاملي للبيئة، مثة قلق يف أاّل تتمكن ذاته، نظرًا إىل التنفيذ البطيء عامًة جلميع امل

قدر املتوقع من خالل حافظتها يف املرفق العاملي  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهاملنظمة من املساهمة يف التكيف مع 

 للبيئة.

 

دية مبوارد متواضعة حني كانت األهداف ، حتققت نتائج جمالفاوويف ما يتعلق "بالقيمة مقابل املال" لعمل  -40

منافع العمل مع الفاو على  بشأنللبلدان األعضاء ُأجري ل إليها مسح اسرتاتيجية يف طبيعتها. غري أن النتائج اليت توّص

 غري جازمة. هي نتائج مقابل التكاليف تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع 

 

 التوصيات -رابعًا

 

التطرق إىل النتائج واالستنتاجات الواردة أعاله، يقدم التقرير ست توصيات مرتابطة بشكل وثيق. كما أن  بعد -41

 ( يرسي األسس للعديد من التوصيات التالية.1وضع اسرتاتيجية أو خطة عمل لتغّير املناخ )التوصية 
 

 

القصوى بالنسبة إىل  شكل اليوم إحدى األولويات الثالثوضع اسرتاتيجية لتغّير املناخ: نظرًا إىل أن تغري املناخ ي (لف)أ

لنظم الزراعية، واألمن الغذائي واحلد من الفقر يف عصرنا هذا، تهديدات العاملية الرئيسية ل، وهو أحد الالفاو

تغري املناخ. وجيب القيام بذلك باللجوء إىل كل اخلربة  بشأنمتجددة و شاملة ينبغي للمنظمة أن تضع خطة

جهاز تنسيق ُينشأ وتشرتك فيه مجيع الكيانات يف ، ومن خالل الفاواملتخصصة يف جمال تغري املناخ املتوفرة يف 

املنظمة. وبهدف وضع اسرتاتيجية، ينبغي إنشاء جهاز تنسيق، كما جيب اعتبار وضع اسرتاتيجية لتغري املناخ 

 ،أنه من املطلوب إجراء تغيري يف إطار اهلدف االسرتاتيجيهذا ال يعين  غري أن. ئعلى أنه تدبري طار املنظمةيف 

يف جمال تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ، وتعزيز  الفاو  وضع اسرتاتيجية لعمل 1التوصية 

 .تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع  قدرات املوظفني يف املنظمة يف
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بني مجيع األهداف  مشرتكةبل على العكس، قد تشكل اسرتاتيجية تغري املناخ خطة عمل ملموسة 

 االسرتاتيجية. 
 
تغري املناخ مبا يتيح وضع اسرتاتيجية لتغري  بشأن الفاو: تعزيز قدرات ومعارف املوظفني يف الفاوزيادة قدرات  (اء)ب

 على الصعيد القطري.املناخ وتنفيذ العديد من التوصيات أدناه، وخاصة 
 

على الصعيد القطري يف جمال تغري املناخ، وموقع املنظمة كميّسرة لالتساق بني  الفاو  تعزيز مشاركة 2التوصية 

، واحلد من خماطر الكوارث املتصلة تغري املناخ والتخفيف من وطأتهاملؤسسات والقطاعات يف جمال التكيف مع 

 الطبيعية. ئة للكوارثرباملناخ واالستجابة الطا
 
ن تعزز املنظمة قدرات مكاتبها القطرية حبيث ، جيب أالفاوور مع ممثليات تعزيز املشاركة القطرية: بالتشا (لف)أ

تغري تشارك على حنو أكثر استباقية وأهمية يف السياسات واالسرتاتيجيات واالستثمارات يف جمال التكيف مع 

، واحلد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ، مع الوزارات يف احلكومة وشركاء التنمية املناخ والتخفيف من وطأته

والبلدان اليت جيب أن ترتكز فيها هذه اجلهود جيب أن تكون هي البلدان الرئيسيني على الصعيد الوطين. 

  (.1ذاتها اليت قد ُتمنح األولوية يف اسرتاتيجية تغري املناخ )يف إطار التوصية 
 
، يف بلدان حمددة ذات األولوية، أن تستكشف الفاوتيسري االتساق االسرتاتيجي بني املؤسسات: ينبغي على  (ءا)ب

على حنو ناشط فرصًا مع وزارات الزراعة، والبيئة وغريها من قطاعات إدارة املوارد الطبيعية، واهليئات املعنية 

شبه وطنية، حبيث تؤدي دور ميّسر حيادي  كوميةتجابة الطارئة هلا، وهيئات حبإدارة خماطر الكوارث واالس

يستند على اخلربة داخل املؤسسات وبينها للتنسيق واملواءمة بني خمتلف االسرتاتيجيات والنظم القطاعية من 

 .الفرعي الوطينوأجل زيادة التناغم يف مجيع املسائل املتصلة باملناخ على الصعيدين الوطين 
 

 
تشجيع الفاو على الزراعة الذكية  بشأن أصحاب املصلحةنظرًا إىل األسئلة املتبقية لدى البلدان األعضاء و (لف)أ

الزراعة الذكية مناخيًا، وخاصة موقفها حيال التخفيف من  بشأنأن تضمن نقل نهجها  للمنظمةمناخيًا، ينبغي 

يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  أصحاب املصلحة، إىل بشكل أوضح هبشأناألثر ودورها يف توفري قاعدة األدلة 

و إىل مجيع البلدان األعضاء على حن أيضا ولكنلزراعة الذكية مناخيًا،  املناخ والتحالف العاملي لتغري بشأن

 أوسع.

 
 
 
 

 

 أصحاب املصلحة مجيع كرب إىلأالزراعة الذكية مناخيًا بوضوح  بشأن الفاو  نقل موقف 3التوصية 
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على الصعيد العاملي: ينبغي أن حترص املنظمة على أن تتّخذ موقعًا جيدًا يف مناقشات منظومة  الفاوحتديد موقع  (لف)أ

األمم املتحدة حول تغري املناخ، ويف منتديات دولية أخرى، لزيادة االهتمام باألمن الغذائي والنظم الزراعية على 

 وتستقطب موارد إضافية. ااياألعمال العاملي للمناخ، ولكي تكون الصوت الرائد يف هذه القضجدول 
 
تغري املناخ: نظرًا إىل أن املنظمة متثل مزودا  بشأنية األمم املتحدة اإلطارية اقتعزيز توفري املعارف لعملية اتف (اء)ب

الكبرية من حيث  االحتياجاتتغري املناخ، ونظرًا إىل  بشأنية األمم املتحدة اإلطارية اقحياديًا للمعلومات التف

أن تضع وتنفذ أنشطة لتزويدهم، وخباصة املفاوضني  للفاولدى املفاوضني يف القضايا الزراعية، ينبغي املعلومات 

يف البلدان النامية، باملعرفة اليت حيتاجون إليها حبيث يكونون أكثر اطالعًا واستعدادًا للقضايا املتصلة بتغري 

 والغابات واألراضي( حسب ارتباط هذه القضايا اه،املناخ والقضايا الزراعية )مبا يف ذلك مصائد األمساك، واملي

جيب أن توضح املنظمة أنها ال ترّوج ألي مواقف حمددة يف املفاوضات من خالل مساعدة  لكنباملفاوضات. 

 فحسب. أساسية البلدان على االستعداد هلا، إمنا توّفر هلم قاعدة معلومات
 

 
األعضاء يف جمال تغري املناخ: على ضوء األهمية اليت توليها البلدان األعضاء لتنمية  تعزيز قدرات البلدان (لف)أ

القدرات، لدى استعراض املشاريع والربامج اآليلة إىل ضّمها يف جمال العمل الرئيسي للزراعة الذكية مناخيًا، 

طبيق أداة أو بيانات أن حترص على أن كل ما يضم مكونًا إلجراء حتليالت، أو وضع و/أو ت للفاوينبغي 

األداة.  هذه التحليل أو هذابمكونًا مالئمًا لتنمية قدرات املوظفني يف البلد العضو املعين  أيضاحتليلية، يتضمن 

يف مجيع املنتجات التحليلية ومنتجات املعرفة اجلديدة املتصلة  نًاكذلك، جيب أن تشكل تنمية القدرات مكو

 .من وطأته تغري املناخ والتخفيفبالتكيف مع 
 
النامجة عن تغري  باآلثار السلبية الكبرية الفاوعلى حنو اسرتاتيجي: متاشيًا مع إقرار  نوع اجلنسمعاجلة بعد  (اء)ب

التشاور مع البلدان األعضاء، إجراء تقييمات على وب املناخ على النساء على الصعيد العاملي، ينبغي للمنظمة

 ،والكوارث ذات الصلة باملناخ ألثر تغري املناخ وتقلبهذات األولوية  املختارة املستوى الوطين يف عدد من البلدان

لبلدان ألساسية من أجل إرساء األسس يف اعلى النساء والعالقات بني الرجال والنساء يف القطاعات الزراعية ا

 مة.األعضاء يف املنظمة لوضع جمموعة من املشاريع املصممة خصيصًا ملعاجلة هذه القضية اهلا
 

  حتديد موقع الفاو يف املنتديات العاملية األكثر صلة بتغري املناخ، وتعزيز عملية توفري املعارف لعملية 4التوصية 

 تغري املناخ. بشأناتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

تغري املناخ يف مشاريع الفاو يف جمال التكيف مع  اجلنسنوع   دمج تنمية القدرات والرتكيز على 5التوصية 

تغري املناخ التكيف مع  ودمجالتكيف مع تغري املناخ،  بشأن، وحتسني التوجيهات املفاهيمية والتخفيف من وطأته

 يف عمل املنظمة يف جمال التنمية وإدارة املوارد الطبيعية. والتخفيف من وطأته
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تكون املفاهيم أكثر  على أن الفاوالتكيف مع تغري املناخ: جيب أن حترص  بشأنتوفري التوجيهات املفاهيمية  (يم)ج

وضوحًا يف األهداف االسرتاتيجية، وإشراك اإلدارات يف تدخالت ممكنة يف جماالت احلد من خماطر الكوارث، 

املوجهة  طوارئحاالت ال إىلذلك تدابري االستجابة ، مبا يف تغري املناخ والتخفيف من وطأتهوالتكيف مع 

وقاعدة األدلة  الفاومناخيًا، ومدى مساهمة النهج اليت تتبعها يف التكيف مع تغري املناخ، باستخدام معارف 

 العاملية.
 
: من خالل إشراك مجيع األهداف الفاويف  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهدمج مسألة التكيف مع  (ال)د

جمموعة عملية من املعايري  الفاو، جيب أن تضع امليدانيةاالسرتاتيجية، واإلدارات التقنية واملكاتب 

لتوفري مستوى أساسي لدمج تغري املناخ وتقلبه يف مشاريع املنظمة غري املتصلة صراحة مبسألة  والتوجيهات

من قبيل األمن الغذائي، واحلّد من الفقر والتنمية الزراعية، وذلك  أتهتغري املناخ والتخفيف من وطالتكيف مع 

لضمان أن يكون عمل املنظمة موجهًا بأكمله إىل هذه املسألة، كما ينبغي إدراج املعايري يف تصميم املشاريع 

 وتنفيذها.
 

 
إقامة شراكات مع منظمات غري حكومية ومنظمات معنية باملعرفة: باالستناد إىل الدور الكبري للمنظمات غري  (لف)أ

والدعوة إليه، ينبغي  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهالتكيف مع احلكومية وخربتها يف العمل امليداني يف جمال 

أفضل  بشأنشراكات أكثر معها ومع منظمات وطنية لصغار املنتجني بهدف تبادل املعارف معها  الفاوأن تقيم 

واحلد من خماطر الكوارث، وعقد اتفاقات  تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمع  التكيفاملمارسات يف جمال 

كن أن توفرها املؤسسات البحثية واألكادميية على الصعيد العاملي، اليت ميلتنفيذ املشاريع. ونظرًا إىل املعرفة 

أن تسعى املنظمة إىل االستفادة من  ، جيبتغري املناخ والتخفيف من وطأتهواإلقليمي والقطري ملسألة التكيف مع 

 معلوماتها لوضع املشاريع وتنفيذها.
 
تغري املناخ والتخفيف من بري يف جمال التكيف مع بهدف حتقيق أثر ك شراكات مع مؤسسات االستثمار: قامةإ (اء)ب

مع بلدان خمتارة ذات األولوية )أو غريها( وشركاء يف  الفاويف القطاعات الزراعية، ينبغي أن تناقش  وطأته

االستثمار إمكانية تطبيق ما يتوفر هلا من أدوات وبيانات متقدمة متصلة باملناخ يف عمليات االستثمار القطري 

 أن توفرها. للمنظمةالطلب على أدوات أخرى ميكن واستكشاف 
 
تعاون ترتيبات  الفاوالعمل مع القطاع اخلاص: مع مراعاة إجراءاتها يف جمال العناية الواجبة، جيب أن تقيم  (يم)ج

يف القطاع اخلاص يف جمال تنمية منتجات املعرفة واملشاريع املتصلة مبسألة التكيف  أصحاب املصلحةمع  أكرب

تغري املناخ والتخفيف من ، والقياسات املتسقة لتقييم فرص التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمع 

 يف النظم الزراعية والغذائية. وطأته

 

مؤسسات استثمار   زيادة الشراكات مع منظمات غري حكومية، ومنظمات أخرى معنية باملعرفة، و6التوصية 

 .متعددة األطراف، ومع القطاع اخلاص



 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته
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 التقرير الكامل هلذا التقييم وملحقاته متاح على املوقع االلكرتوني ملكتب التقييم:
http://www.fao.org/evaluation 

 

 قائمة املالحق

 

 االختصاصات -1

 قائمة املشاريع يف جمال تغري املناخ اليت وضعتها شعبة الوحدة الفنية الرئيسية -2

 قائمة األشخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم -3

 مشاريع الرتكيز يف التقييم -4

 املعرفة يف شركاءلمسح ل -5

 مسح للبلدان األعضاء -6

 تقارير البعثات القطرية -7

 استعراضات املشاريع -8

لة يف اجلهوزية ملواجهة تغري املناخ على الصعيد القطري، والبيبليوغرافيا، ومواءمة اهلدفني مساهمات مفّص -9

 مع العناصر يف خريطة املساهمة 5و 2االسرتاتيجيني 

 يف جمال تغري املناخ للفاوة ياملنتجات املعيارية والتحليل -10

 املشاريع اليت جرى استعراضها لدمج تغري املناخ، والوثائق والبيبليوغرافيا -11

 مواصفات أعضاء الفريق -12

 مواصفات أعضاء جلنة اخلرباء -13

 
 

http://www.fao.org/evaluation
http://www.fao.org/evaluation

