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 ، وهذه هي مبادرة من(QRاالطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) ميكن

 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.منظمة األغذية والزراعة  

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 جلنة الربنامج
 

 الدورة الثامنة عشرة بعد املائة

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2روما، 

 وطأتهع تغري املناخ والتخفيف من تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف م

 رّد اإلدارة

 
 

(  CL 145/6)ب( من الوثيقة  24متاشيًا مع توصيات الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )الفقرة  

 تقارير مع احلرص على االطالع بصورة مالئمة على املعلومات الواردة يف حتقيق وفورات يف التكاليفبشأن أساليب 

، منظمة األغذية والزراعة )الفاو(ىل لغات على شكل موجز تنفيذي شامل مرتجم إ PC 118/3 التقييم، ُتعرض الوثيقة

 يف حني أن تقرير التقييم منشور بالكامل على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة بالتقييم يف الفاو بلغته األصلية.
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربنامج
 

يت تناوهلا تقرير التقييم قد ترغب جلنة الربنامج يف إبداء وجهات نظرها وتوجيهاتها حول املسائل الرئيسية ال 

  وحول رّد اإلدارة على التوصيات وإجراءات املتابعة املقرتحة.

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Martin Frickالسيد 

 شعبة املناخ والطاقة واحليازةمدير 

 +39 06570 53579اهلاتف: 
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تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري بالنتائج والتوصيات الواردة يف "ترحب إدارة املنظمة  -1

عن استعراض  على تزويد عمليات التخطيط املستقبلي باملعلومات فضاًل وتركيزها االستشرايف" وطأتهاملناخ والتخفيف من 

إىل جانب عمليات استعراض يف  زيارة قطرية 11على  تملالتجارب املاضية. ومت تقدير املنهجية املتبعة للتقييم الذي اش

 من كبار املدراء. داخلية املقر الرئيسي وتفاعل منتظم مع جمموعة مرجعية

 

لمنظمة يف معاجلة مسألة التكّيف مع تغّير املناغ ل الفريدة قوةالوتعرب اإلدارة عن تقديرها إلقرار التقييم بنقاط  -2

توصل إليه التقييم بأنه من شأن إجراء مزيد من التحسينات أن يزيد  االستنتاج الذي وتوافق على وطأتهوالتخفيف من 

إىل جانب ، ضمن براجمها ومشاريعها وطأتهمن فعالية عمل املنظمة يف جمال التكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من 

 أخرى إىل منظمات والفا تستندقدرتها على مساعدة البلدان األعضاء وأصحاب املصلحة الدوليني والتأثري عليهم. وسوف 

ألمم املتحدة وستسعى بشكل خاص إىل تعزيز شراكاتها وجهود التعاون مع مثل هذه املنظمات على غرار برنامج األمم ل

 املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية. 

 

ويقدم التقرير ست توصيات نالت مجيعها قبول اإلدارة املصحوب بتعليقات داعمة. ويأتي التقييم وتوصياته يف  -3

وقت مناسب نظرًا إىل التحديات اليت متّثلها اآلثار السلبية املتعاظمة لتغّير املناخ وما أسفر عنها من حتّول يف االلتزام 

لتوصل إىل اتفاق دولي ليات إىل جانب تسارع عمل اجملتمع الدولي السياسي ومسارات التمويل ملواجهة هذه التحد

 بشأن املناخ.  

 

أن األثر املتزايد لتغري املناخ شّكل أحد التوجهات العاملية اليت مت حتديدها يف عملية التفكري  وجتدر اإلشارة إىل -4

آخر ا مت التشديد عليه جمددًا خالل ، كم2013- 2012أثناء استعراض اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  للفاواالسرتاتيجي 

 - 2016وعند إعداد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017 - 2014استعراض للخطة املتوسطة األجل للمنظمة للفرتة 

ويشكل تغري املناخ جمال من جماالت العمل ذات األولوية . 2015أقرهما مؤمتر الفاو يف يونيو/حزيران  ينالذ 2017

قد التقييم  أنملنظمة خالل السنوات األربع القادمة. ويف هذا السياق تشري اإلدارة بشكل خاص إىل إىل ابة القصوى بالنس

 على ضرورة زيادة بروز تغري املناخ والرتكيز عليه يف برنامج عمل الفاو. شدد 

 

األمن إزاء نة ريادية ويف ما يتعّلق بدور املنظمة على املستوى الدولي، ترحب اإلدارة بتوصية أن حتتل الفاو مكا -5

مع التأكيد على أن الفاو تعترب منظمة فنية  وطأتهالغذائي والزراعة يف سياق التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

وجودها وبروزها يف ب النهوضتوافق اإلدارة على أن املنظمة حباجة إىل تعزيز أثرها من خالل وحمايدة وموثوق بها. 

اتفاقية  مية قدرات البلدان املشاركة يف مفاوضاتخالل تقديم األدلة اجلاهزة لالستعمال، وتناملنتديات الدولية، ومن 

 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

 

الل إقامة املزيد من احلوار مع تقر اإلدارة بضرورة تعزيز فعالية املنظمة من خ ويف ما يتعلق باملستوى القطري، -6

القائمة على اخلربات يف عمليات مواءمة االسرتاتيجيات  للفاواعة، وتسخري امليزة النسبية وزارات الزر خارجشركاء من 

 لدى خمتلف الوزارات واإلدارات املعنية بتغّير املناخ واحلد من خماطر الكوارث. 
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علمًا وترّحب اإلدارة باعرتاف التقييم بدور املنظمة األساسي يف حتديد مفهوم الزراعة الذكية مناخيا، وتأخذ  -7

سلسلة القيمة والنظم الغذائية مبوازاة االستمرار يف التفكري مفهومي بالتوصية الرامية إىل توسيع نطاق هذا املفهوم ليشمل 

 .هلذا املوضوع املخصصة هاتفظحمضمن  مناخيًا يف الزراعة الذكية

 

وتوافق  العالية تها التحليليةودة أدوات الفاو وبياناقرار التقييم جإلعن تقديرها  وتعرب اإلدارة كذلك األمر -8

 توطيد القدرات القطرية. فضاًل عن لسياقات واالحتياجات القطرية على احلاجة إىل مواصلة تفصيلها حبسب ا

 

أن مساعدة اليت تشري إىل التقييم  مالحظةومن شأن الرتكيز على تطوير القدرات والشراكات أن يعاجل أيضًا  -9

اطر وى اجملتمعات احمللية تشّكل مساهمات جّيدة يف جمالي تغّير املناخ واحلد من خمالفاو الفنية وتدخالتها على مست

 سياسات أوسع نطاقًا وتأثريًا.   وراءالسعي  ى الفاوالكوارث غري أنه يتعّين عل

 

مبا لتوصية املتعّلقة بتعزيز قدرات املوظفني يف املنظمة ومعارفهم بشأن تغّير املناخ ل تعرب اإلدارة عن تقديرهاو -10

تنص املشاريع والربامج على تنمية قدرات املوظفني احلكوميني املشاركني يف  ضرورة أن ذلك يف املكاتب امليدانية، وبيف

 األنشطة التحليلية واملعرفية املرتبطة بتغّير املناخ. 

 

 رفاملعاجملتمع املدني ومنظمات ا منظمات مع ال سيما، الشراكات توطيدبالرتكيز على  الفاووترحب إدارة  -11

بشأن  هاومعارفالفاو وكذلك مع القطاع اخلاص سواء من أجل االستفادة من رأمسال فكري أوسع نطاقًا أو إليصال أدوات 

 املمارسات إىل جمموعة أوسع من اجلهات الفاعلة. أفضل 

 

دة على على أن تغري املناخ العاملي يطرح تهديدات متزاي 2015وشدد مؤمتر الفاو املنعقد يف يونيو/حزيران  -12

األمن الغذائي والتغذية، ويسّلط التقييم الضوء على أهمية دور املنظمة ويقّدم توصيات لتحسني فعاليتها. ويف هذا الصدد 

ها مجيع ةشمل األهداف االسرتاتيجية اخلمسمبا يمؤسسية بشأن تغري املناخ  وخطة عمل تعّد إدارة املنظمة اسرتاتيجية

ساق التدخالت ز أثره من خالل اتتعزاالسرتاتيجية عمل املنظمة و لقطرية. وسوف توجها/فضاًل عن األولويات اإلقليمية

، واحلد من خماطر الكوارث املستمرة التنمية يف سياق وطأتهتغّير املناخ والتخفيف من التكّيف مع  جهود وتوضيح دور

 الفاو املتصلة باألهداف االسرتاتيجية. ولضمان، والنهج واآلليات الواضحة إلدراج تغّير املناخ يف برامج الطوارئحاالت و

يف  6بني القطاعات ونتيجة من نتائج اهلدف  ري املناخ يشّكل موضوعًا مشرتكًاهذا الدمج الرباجمي، سيتم اإلقرار بأن تغ

 .2017 – 2016ل وامليزانية للفرتة وبرنامج العم  2017 - 2014اخلطة املتوسطة األجل )املراجعة( للفرتة 

 

 املزيد من املعلومات يف املصفوفة.  ويرد -13
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 .وطأتهرد اإلدارة على تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 
 

 توصية التقييم

 )أ(

 رّد اإلدارة

جزئيًا  ُقبلت، أو ُقبلت

والتعليقات  ُرفضتأو 

 )ب( على التوصية

 خطة اإلدارة

 اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها

 )ج(

 الوحدة املسؤولة

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل 

املزيد من 

التمويل )نعم 

 أو ال( )و(

 : 1التوصية 

وضع اسرتاتيجية واضحة وموحدة لعمل 

املنظمة يف جمال تغري املناخ وجهود 

احلد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ 

وتعزيز قدرات املوظفني بشأن تغيُّر 

 املناخ.

مؤسسية لتغري املناخ وخطة عمل وضع اسرتاتيجية  :االسرتاتيجية ُقبلت

، وإدراج األولويات االسرتاتيجيةشمل مجيع األهداف مبا ي

 اإلقليمية/القطرية.

شعبة املناخ والطاقة 

واحليازة بالتشاور مع 

رؤساء الربامج املتعّلقة 

باألهداف االسرتاتيجية 

واإلدارات الفنية 

 واملكاتب امليدانية. 

2015 
 

 ال

: وضع خطوط توجيهية حمددة اخلطوط التوجيهية لتقييم املناخ  

لتقييم املناخ وقائمة باملسائل املرتبطة باملناخ الواجب النظر فيها 

لتقييم البيئي لأثناء إعداد املشاريع كجزء من اخلطوط التوجيهية 

 لفاو. اخلاصة باواالجتماعي 

شعبة املناخ والطاقة 

بالتشاور مع واحليازة 

رؤساء الربامج املتعّلقة 

باألهداف االسرتاتيجية 

 التقينالتعاون إدارة و

واإلدارات الفنية 

 واملكاتب امليدانية.

 نعم 2016
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 توصية التقييم

 )أ(

 رّد اإلدارة

جزئيًا  ُقبلت، أو ُقبلت

والتعليقات  ُرفضتأو 

 )ب( على التوصية

 خطة اإلدارة

 اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها

 )ج(

 الوحدة املسؤولة

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل 

املزيد من 

التمويل )نعم 

 أو ال( )و(

الحتياجات تنمية  وإجراء تقييم على نطاق الفا: تنمية القدرات  

القدرات املتعّلقة بتغّير املناخ ووضع خطة لتنمية قدرات املوظفني 

 لك.وفقا لذ

مكتب الشراكات والدعوة 

وتنمية القدرات بالتعاون 

مع شعبة املناخ والطاقة 

واحليازة ومكتب دعم 

 الالمركزية

 نعم 2016

وآليات التنسيق )مجاعة العمل  تعزيز منصات تبادل املعارف  

املشرتكة بني اإلدارات املعنية بتغري املناخ؛ والشبكة الفنية بشأن 

الدراسية بشأت تغّير املناخ وغريها، مع تغري املناخ؛ واحللقة 

 األخذ بعني االعتبار أيضًا  نتائج عمليات تقييم القدرات.

شعبة املناخ والطاقة 

واحليازة/نائب املدير 

لشؤون العام )منسقة 

 املوارد الطبيعية(

2016-
2017 

 نعم

 :2التوصية 

تعزيز مشاركة املنظمة على املستوى 

املناخ، القطري يف جمال تغيري 

واعتبارها كميسر جلهود املواءمة 

املشرتكة بني املؤسسات والقطاعات 

تغّير املناخ والتخفيف مع التكّيف  بشأن

ب امليدانية، ال سيما تعزيز القدرات بشأن تغّير املناخ  يف املكات ُقبلت

املكاتب القطرية، وتشجيع وتيسري مشاركة نشطة من جانب 

املكاتب امليدانية يف املنصات املعرفية وآليات التنسيق املوجودة 

 بشأن تغيُّر املناخ. الفاوحاليًا لدى 
 

دعم مشاركة املكاتب امليدانية يف العمليات احلوارية والسياساتية 

شعبة املناخ والطاقة 

واحليازة ومكتب دعم 

 الالمركزية 

 
 

 شعبة املناخ والطاقة

2016-
2017 

نعم )تنمية 

قدرات 

 املوظفني(

 
 
 ال
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 توصية التقييم

 )أ(

 رّد اإلدارة

جزئيًا  ُقبلت، أو ُقبلت

والتعليقات  ُرفضتأو 

 )ب( على التوصية

 خطة اإلدارة

 اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها

 )ج(

 الوحدة املسؤولة

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل 

املزيد من 

التمويل )نعم 

 أو ال( )و(

واحلد من خماطر الكوارث  وطأتهمن 

املتصلة باملناخ واالستجابة إىل الكوارث 

 الطبيعية يف حاالت الطوارئ. 

املناخ لضمان إدراج اجلوانب املرتبطة  الوطنية املتعّلقة بتغري

بالزراعة، واألمن الغذائي، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف 

واخلطط اخلاصة بتغري املناخ )مثل خطط التكيف السياسات 

يف  املناسبة على املستوى الوطين، وإجراءات التخفيف الوطنية

تصاالت الوطنية وما إىل احلد من خماطر الكوارث، واالو ،الزراعة

 ذلك( 
 

التنسيق بني املؤسسات  لتيسريعزيز قدرات ممثلي املنظمة ت

والقطاعات يف ما يتعّلق بالتكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من 

 واحلد من خماطر الكوارث.  وطأته

واحليازة بالتعاون مع 

رؤساء الربامج املتعّلقة 

 باألهداف االسرتاتيجية

 

 

 

مكتب دعم الالمركزية 

بالتعاون مع شعبة املناخ 

 والطاقة واحليازة

 

 

 

 

 

 

نعم )تنمية 

قدرات 

 املوظفني(

 :3التوصية 

إبالغ مجيع أصحاب املصلحة مبوقف 

املنظمة بشأن الزراعة الذكية مناخيًا 

مبزيد من الوضوح وبصورة منتظمة وعلى 

 نطاق واسع. 

لزراعة الذكية املنظمة لتعريف  عرضتوطيد أدوات التواصل مع  ُقبلت

على حنو واضح، وحتسني التواصل  ئهاإزاها موقف وحتديدمناخيًا 

 يف الداخل واخلارج بشأن املفاهيم واألمثلة اخلاصة بالتنفيذ. 

الزراعة الذكية مناخيًا  الكامنة وراءمواصلة تعزيز قاعدة األدلة 

 واالستفادة منها يف املنتديات واآلليات ذات الصلة.

شعبة املناخ والطاقة 

واحليازة ومكتب 

 االتصاالت يف املنظمة
 

 نائب املدير العام )منسقة

املوارد الطبيعية(/  لشؤون

2016-
2017 

 ال

 

 
 
 نعم
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 توصية التقييم

 )أ(

 رّد اإلدارة

جزئيًا  ُقبلت، أو ُقبلت

والتعليقات  ُرفضتأو 

 )ب( على التوصية

 خطة اإلدارة

 اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها

 )ج(

 الوحدة املسؤولة

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل 

املزيد من 

التمويل )نعم 

 أو ال( )و(

تعلقة متابعة مشاركة الفاو يف التحالفات العاملية واإلقليمية امل

بالزراعة الذكية مناخيا وضمان مشاركة نشطة من جانب موظفي 

الزراعة الذكية  العاملي من أجلالتحالف  ذلك املنظمة، مبا يف

 مناخيًا.
 
 
 
 
 

مواصلة اجلهود االستباقية الرامية إىل استحداث فرص للحوار 

عة الذكية مناخيًا ونهج وتقديم التوضيحات عن مفهوم الزرا

مع إتاحة حيز حقيقي للحوار والتبادل  هذا الصدد،يف املنظمة 

وتوفري جماالت للجهات الفاعلة غري احلكومية لعرض مقرتحاتها 

 وهواجسها ومناقشتها.

شعبة املناخ والطاقة 

 واحليازة
 

نائب املدير العام )منسقة 

املوارد الطبيعية(/  لشؤون

شعبة املناخ والطاقة 

 واحليازة
 

 نائب املدير العام )منسقة

املوارد  لشؤون

الطبيعية(/مكتب 

الشراكات والدعوة وتنمية 

القدرات، رئيس الربنامج 

املتعّلق باهلدف 

 2االسرتاتيجي 

 

 

 

 

 ال

 

 

 

 ال
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 توصية التقييم

 )أ(

 رّد اإلدارة

جزئيًا  ُقبلت، أو ُقبلت

والتعليقات  ُرفضتأو 

 )ب( على التوصية

 خطة اإلدارة

 اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها

 )ج(

 الوحدة املسؤولة

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل 

املزيد من 

التمويل )نعم 

 أو ال( )و(

 :4التوصية 

مكانة ريادية بشأن  حتتل املنظمةأن 

األمن الغذائي والزراعة يف جمال 

التكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من 

املنتديات العاملية ذات  ضمن تهوطأ

فضاًل عن بتغّير املناخ  الكبريةالصلة 

لعمليات اخلاصة لتوفري املعارف  حتسني

باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

 .تغري املناخ

ضمان مشاركة وبروز املنظمة يف املنتديات/ االجتماعات/املؤسسات  ُقبلت

مكانتها الريادية يف ما يتعّلق  الرئيسية املعنية بتغري املناخ لتعزيز

تغّير املناخ  باألمن الغذائي والزراعة يف سياق التكّيف مع

 .وطأتهوالتخفيف من 

غري املناخ تعزيز القدرات الفنية للبلدان األعضاء يف جمال ت

وارتباطها باألمن الغذائي/ الزراعة/إدارة املوارد الطبيعية، وتقديم 

 هيل مشاركتها يف العمليات اخلاصةاملعلومات ذات الصلة لتس

 باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

تعزيز الدعم الفين الذي تقدمه املنظمة كمزّود حمايد للمعارف إىل 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وغريها من  اتفاقية األمم

رسائل  وتوفرياملعنية بالزراعة وتغّير املناخ  املهمةاملنتديات 

 واضحة عرب مجيع قنوات االتصال. 

 لالرتقاء مبستوىحتديد فرص جديدة للتمويل يف هذا جمال 

التكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من  جهوداالستثمارات يف 

 . وطأته

 ب املدير العام )منسقةنائ

املوارد الطبيعية(/  لشؤون

شعبة املناخ والطاقة 

 واحليازة 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعبة املناخ والطاقة 

واحليازة/ إدارة التعاون 

 التقين

2016-
2017 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

نعم )من خارج 

 امليزانية(

 

 

 ال
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 توصية التقييم

 )أ(

 رّد اإلدارة

جزئيًا  ُقبلت، أو ُقبلت

والتعليقات  ُرفضتأو 

 )ب( على التوصية

 خطة اإلدارة

 اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها

 )ج(

 الوحدة املسؤولة

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل 

املزيد من 

التمويل )نعم 

 أو ال( )و(

 :5التوصية 

تنمية القدرات والرتكيز على  دمج

املساواة بني اجلنسني يف مشاريع املنظمة 

اخلاصة بالتكّيف مع تغّير املناخ 

 . وطأتهوالتخفيف من 

حتسني التوجيه املفاهيمي بشأن 

التكّيف  وتعميم ،التكّيف مع تغّير املناخ

يف  والتخفيف من آثارهمع تغّير املناخ 

العمل املتعّلق بالتنمية وإدارة املوارد 

 الطبيعية.

وآليات الفرز األدوات التوجيهية  تقييماملساواة بني اجلنسني:  ُقبلت

؛ اجلنسانيةاجلوانب  ملراعاةاملوجودة يف الفاو بشأن تغري املناخ، 

املشاريع احلالية بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني  فرزومواصلة 

   وحتسينها.
 

تنمية القدرات: ضمان إدراج النهج املناسبة لتنمية القدرات يف 

ملشاريع والطرق واألدوات املتعّلقة بالتكّيف مع تغّير املناخ ا

 .وطأتهوالتخفيف من 

تغري املناخ كموضوع مشرتك بني القطاعات وكنتيجة  ودمجتعميم 

يف اخلطة املتوسطة األجل )املراجعة( للفرتة  6من نتائج اهلدف 

 .2017-2016وامليزانية للفرتة  وبرنامج العمل 2017–2014

على خربات الفاو  بناء /التنفيذوالفرزللتوجيه عملية آليات  إعداد

وغريها من الوكاالت يف جمال تعميم القضايا املشرتكة بني 

 القطاعات مبا يف ذلك تغّير املناخ. 

شعبة احلماية 

االجتماعية/ شعبة املناخ 

 والطاقة واحليازة

 
 

شعبة املناخ والطاقة 

واحليازة ورؤساء الربامج 

باألهداف  املتعّلقة

االسرتاتيجية ومكتب 

الشراكات والدعوة وتنمية 

 القدرات 

 نائب املدير العام )منسقة

املوارد الطبيعية(/  لشؤون

شعبة املناخ والطاقة 

 واحليازة

2016-
2017 

 ال

 

 

 
 
 ال

 

 

 ال
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 توصية التقييم

 )أ(

 رّد اإلدارة

جزئيًا  ُقبلت، أو ُقبلت

والتعليقات  ُرفضتأو 

 )ب( على التوصية

 خطة اإلدارة

 اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها

 )ج(

 الوحدة املسؤولة

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل 

املزيد من 

التمويل )نعم 

 أو ال( )و(

 :6التوصية 

زيادة الشراكات مع املنظمات غري 

خرى األ املعارفاحلكومية، ومنظمات 

االستثمار املتعددة األطراف  ومؤسسات 

 والقطاع اخلاص.

حتديد املنظمات ذات األولوية اليت يتعّين على الفاو إقامة  ُقبلت

الشراكات معها استنادا إىل نقاط قوة كل منها وأوجه التكامل 

األولويات احملددة يف وبينها لتحقيق األهداف االسرتاتيجية 

ّير املناخ )مع األخذ يف االسرتاتيجية وخطة العمل املتعّلقتني بتغ

 احلسبان أنواع الشراكات/الطرق املختلفة(

تعزيز الشراكات املختارة، ال سيما اجلوانب املتصلة بالتكّيف مع 

، والتعلم من الشركاء عن التقدم وطأتهتغّير املناخ والتخفيف من 

مجع املعارف واحللول  من أجليف امليدان  الذي أحرزوه

 ووضعها ضمن نظمابعة من القاعدة واملمارسات اجليدة الن

 والنهوض بها.  تكرارهاونشرها، بهدف 

نائب املدير العام )منسقة 

املوارد الطبيعية(  لشؤون

بالتشاور مع مكتب 

الشراكات والدعوة وتنمية 

القدرات وإدارة التعاون 

 التقين

 

مكتب الشراكات والدعوة 

 وتنمية القدرات

 

2016-
2017 

 ال

 

 

 

 

 ال

 

 


