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عليهبا يف رد   تفقامليف تنفيبذ اإلجرااات احملرز ترحبب اإلدارة ببالفرصببببببببببببببة املتباحبة نبا لتوف  معلومبات عن التقبدم  -1
ا ذوه 1يف التكيف مع تغ  املناخ والتخفيف من وطأته. )املنظمة( منظمة األغذية والزراعةمسببببببببببببببا ة اإلدارة على تقييم 

 رح ب بدورو أثىن  ،2015التقييم، الذي ُقد م إىل جلنة الربنامج يف دورهتا الثامنة عشببببببببرة بعد املائة يف نوفمربلتشببببببببرين الثا  
والتخفيف من وطأته. وقد ألقى الضببببببوا، من با توصببببببيات أخرى، على  ببببببرورة تعزيز  التكيف مع تغ  املناخاملنظمة يف 

مج مو بببببببببوع دمشببببببببباركة املنظمة على الصبببببببببعيد القدري وعلى توخي املزيد من الو بببببببببو  يف  ديد أهدا  املنظمة با اه 
 التكيف مع تغ  املناخ والتخفيف من وطأته كأولوية مشرتكة يف عمل املنظمة.

 
ع سببياسببة املنظمة بشببأن عمليات التقييم، يوف ر هذا التقرير عخر املعلومات عن تنفيذ اإلجرااات احملددة م اشببي  ومت -2

ليت اإجرااات اإلدارة سببجالت درجة . وبناا  على طلب مكتب التقييم، يتضببمن 2017-2016خالل الفرتة  يف رد  اإلدارة
 نفيذها.مستوى اعتماد التوصيات وت مبوجبه بتقييم املنظمةنقاط، قامت إدارة  6يف سل م من  تقع

 

 اليت مت قبوناإمجايل التقدم احملرز يف تنفيذ مجيع التوصيات 
 

مل شبببالتوصبببية األوىل واألهم يف التقييم، تاليت أُطلقت مؤخرا ، واليت هي  2اسبببرتاتيجية الفاو بشبببأن تغ  املناخ إن -3
ة وقد ُو عت هذه االسرتاتيجية من خالل عملية تشاركية، مبا يف ذلك التشاور مع جلن .يف التقييم توصيات عديدة أخرى

 الربنامج، وترك ز على اإلجرااات على الصعيد القدري.
 
ق تقدم ملحوظ يف دعم مشببببببببباركة البلدان يف العمليات الوطنية لضبببببببببمان دمج أفضبببببببببل ل غذية والزراعة يف و ق   -4

لت بفعالية أكرب ، ونقاي  السياسات واخلدط املعنية بتغ  املناخ. كما أن املنظمة أو حت موقفها حيال الزراعة الذكية مناخ
تصلة بالزراعة ية مه الزراعة إىل جمموعة واسعة من أصحاب الشأن، وواصلت املشاركة يف  الفات عاملية وإقليمذمفاهيم ه

ر يف املنتديات العاملية ذات الصببببببببلة بتغ  املناخ، و اصببببببببة مؤمت ومكانتهاظمة حضببببببببورها . كذلك، عز زت املناالذكية مناخي  
كما جرى   3ناخ.طارية بشأن تغ  املتفاقية األمم املتحدة اإلاألطرا  احلادي والعشرين، ومؤمتر األطرا  الثا  والعشرين ال

ية جرااات املتصبببلة باملناخ يف القداعات الزراعقائمة مع أطرا  متنوعة من أجل توسبببيع ندال اإلتعزيز شبببراكات جديدة و 
 على مستويات املنظمة كافة.

 
ومنظورات  تنمية القدراتاملسببببببببباواة با اجلنسبببببببببا و دمج  عربتغ  املناخ يف دورة مشبببببببببروع املنظمة  تعميموجيري  -5

 اصببة لتسببهيل التنسببيق امليدانية، و تعزيز قدرات املكاتب ، و يف العمل املتصببل بتغ  املناخ على حنو أكربالقضببايا اجلنسببانية 
ناصبببببر أولويات وتشبببببكل هذه الع. ع تغ  املناخ والتخفيف من وطأتهبا املؤسبببببسبببببات وبا القداعات يف جمال التكيف م

 .2019-2018أساسية لتنفيذ االسرتاتيجية، سو  يُعمل على  قيقها يف فرتة السنتا 

                                                      
 .PC 118/3 Sup.1الوثيقة   1
2  i7175e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 مؤمتر األطرا  يف االتفاقية اإلطارية ل مم املتحدة بشأن تغ  املناخ.  3

http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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  بولهاق تي تم  توصيات التقييم ال
 )أ(

 اإلجراء المتفق عليه في رد اإلدارة
 )ب(

  ا،وصف اإلجراءات المتخذة حالي  
 أو األسباب لعدم اتخاذ اإلجراءات

 )ج(

درجة 
 سجالت

إجراءات 
 4اإلدارة
 )د(

 اآلثار أو التغييرات الناجمة عن اإلجراءات المتخذة
 )هـ(

 1التوصية 
و بببببببع اسبببببببرتاتيجية وا بببببببحة وموحدة 
لعمببببل املنظمببببة يف جمببببال تغ  املنبببباخ 
وجهود احلببببببببد  من وبببببببباطر الكوار  
 املتصلة باملناخ وتعزيز قدرات املوظفا

 بشأن تغ  املناخ.
 

االسرتاتيجية: و ع اسرتاتيجية وخدة 
مؤسببسببية لتغ  املناخ مبا يشببمل عمل 

مجيع األهدا  االسببببببببببرتاتيجية وإدرا  
 األولويات اإلقليميةلالقدرية.

نعقدة يف امل بعد املائة وافق اجمللس يف دورته السبببببببادسبببببببة واخلمسبببببببا
على اسببببببرتاتيجية الفاو بشببببببأن تغ  املناخ اليت  2017أبريللنيسببببببان 

 . 2017ر يف يوليولمتوز الدورة األربعا للمؤمتيف  أطلقت
وتتكبببامبببل خدبببة العمبببل اخلببباصببببببببببببببببببة بببباالسبببببببببببببببرتاتيجيبببة مع اإلطبببار 

، 2021-2018االسبببببببببببببببرتاتيجي واخلدببة املتوسبببببببببببببببدببة األجببل للفرتة 
 . 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

لقد  بببببببببببببمنت العملية التشببببببببببببباركية والشببببببببببببباملة لو بببببببببببببع  4
 ىاالسبببببببببرتاتيجية ملكية واسبببببببببعة الندال نا على مسبببببببببتو 

 املنظمة والبلدان األعضاا.
 االسببببرتاتيجية افز املزيد من التعاون واجلهودوبدأ وجود 

اعات املناخ يف القدببالنسببببببببببببة إىل اإلجرااات املتصبببببببببببلة 
الزراعيببببة والغببببذائيببببة على املسبببببببببببببببتوى الببببدويل، واإلقليمي 

 والوطين.

 

اخلدوط التوجيهيببببببببة لتقييم املنبببببببباخ:  
و بببببببببع خدوط توجيهية يددة لتقييم 
 املناخ وقائمة باملسبببببائل املرتبدة باملناخ
الواجبببببببب النظر فيهبببببببا أثنببببببباا إعبببببببداد 
املشبباريع كجزا من اخلدوط التوجيهية 
للتقييم البيئي واالجتماعي اخلاصبببببببببببببببة 

 بالفاو.

 لمنظمةل الضبببمانات البيئية واالجتماعيةقائمة ترد عثار تغ  املناخ يف 
  زانيتهببا قيمببةى مياليت ُتدبق على مجيع مشبببببببببببببببباريع املنظمببة اليت تتعببد  

 دوالر أمريكي،  100 000
ناخ اليت خاطر املرتبدة باملوسبببو  ُتدمج التوجيهات اخلاصبببة بادارة امل

 اا و عها.أثن الضمانات البيئية واالجتماعيةنظم ديدها يف مت   

ملنظمة من ا تتم  معاجلة اعتبارات املناخ يف مجيع مشببباريع 4
 .منظور إدارة املخاطر

                                                      
 درجة سجل إجراا اإلدارة  4
ا؛ ما من : أحرز تنفيذ التوصبببببية تقدم  كاف   – 4تنفيذ التوصبببببية متفاوت وجزئي  :غير كاف   - 3 ا؛لذلك ال زالت يف مرحلة أولية جد  خدة تنفيذ التوصبببببية واإلجرااات املتخذة  :ســـيء - 2مل يتخذ أي إجراا لتنفيذ التوصبببببية  :ال شـــيء - 1

 .مث ة براها مثبتة على أن تنفيذ التوصية أد ى إىل إحراز أثر إجيايب على الغاية املستهدفة :ممتاز - 6ومث ة براها أولية على أثر ذلك على الغاية املستهدفة  كامال    انُبف ذت التوصية تنفيذ   :جيد - 5براها بعد عن النتائج على الغاية املستهدفة 
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  بولهاق تي تم  توصيات التقييم ال
 )أ(

 اإلجراء المتفق عليه في رد اإلدارة
 )ب(

  ا،وصف اإلجراءات المتخذة حالي  
 أو األسباب لعدم اتخاذ اإلجراءات

 )ج(

درجة 
 سجالت

إجراءات 
 4اإلدارة
 )د(

 اآلثار أو التغييرات الناجمة عن اإلجراءات المتخذة
 )هـ(

تنميبببببببة القبببببببدرات: إجراا تقييم على  
الحتيببببباجبببببات تنميببببة  املنظمبببببةندبببببال 

القدرات املتعلقة بتغ   املناخ، وو بببببببع 
 اخدببببة لتنميببببة قببببدرات املوظفا وفقبببب  

 لذلك.

صببببببب ة مع ق متارين تقييميةتغ  املناخ بشبببببببأن أجرت الشببببببببكة الفنية 
جهات اتصببببببببببال إقليمية بشببببببببببأن تغ  املناخ حول جماالت رئيسبببببببببية 

 .2016و 2015وتنمية القدرات يف عامي 
وسبببيتم  السبببعي إىل و بببع خدة لتنمية القدرات يف جمال تغ  املناخ 
على ندال املنظمة من خالل االسبببببببببببببببرتاتيجية بشبببببببببببببببأن تغ   املناخ 

 . (3)النتيجة 

  املناخ إىل لفنية املعنية بتغبكة اتوجه تنفيذ أنشبببدة الشببب 3
 اجملاالت الرئيسيةلاحتياجات القدرات اليت مت   ديدها.
ببببالنسبببببببببببببببببببة إىل بع  املكببباتبببب اإلقليميبببة مثبببل املكتبببب 

ع ، اسرتشدت عملية و انادئاإلقليمي آلسيا واحمليط 
إطار الربنامج اإلقليمي واملبادرة بشبببأن تغ  املناخ بنتائج 

 القدرات.تقييم احلاجات من حيث 

تعزيز منصببببببببببببات تبادل املعرفة وعليات  
 )مجاعة العمل املشببببببرتكة باالتنسببببببيق 

اإلدارات املعنية بتغ  املناخ، والشبببكة 
لقبببة احلو الفنيبببة بشببببببببببببببببببأن تغ  املنببباخ؛ 

ا، هالدراسببببببببية بشببببببببأن تغ  املناخ وغ  
تائج ن امع األخذ بعا االعتبار أيضبببببببب  

 عمليات تقييم القدرات.

الدراسبببببببببببببببية التابعة للمنظمة بشبببببببببببببببأن تغ  املناخ يف مت  دمج احللقة 
الشببببببكة الفنية بشبببببأن تغ  املناخ، كما جرت صبببببياغة وتنفيذ برامج 

 العمل السنوية للشبكة بكل و و .
 

 تعزيز تقاسم املعلومات واملعرفة، والتنسيق با اإلدارات. 5
 نتائج الشبكة الفنية بشأن تغ  املناخ:

 
 

 2التوصية 
املنظمة على الصبببببببعيد  تعزيز مشببببببباركة

ا  القدري يف جمال تغ  املناخ، واعتباره
ر جلهود املواامة املشببببببرتكة ا ب كميسبببببب 

املؤسببببببببببببببسببببببببببببببات والقداعات بشببببببببببببببأن 
كي ف مع تغ   املنبببببببباخ والتخفيف الت

من وطبأتبه واحلبد  من وباطر الكوار  

 القدرات بشببببببببببببببأن تغ  املناخ يفتعزيز 
املكاتب امليدانية، ال سببببببببببيما املكاتب 

تشبببببببجيع وتيسببببببب  مشببببببباركة و القدرية، 
من جانب املكاتب امليدانية  نشببببببببببببببدة

ق ة وعليات التنسببببببببييف منصببببببببات املعرف
 بشبببببببببببببببأن املنظمةلدى  ااملوجودة حالي  
 تغ   املناخ.

مت توظيف مسبببببببببببببببؤولا إ بببببببببببببببافيا يف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية 
وأُطلقت  .أخصائي واحد أو أكثر امجيع   يتواجد فيهاالفرعية حبيث 

 بع  املبادرات اإلقليمية لتعزيز القدرات يف جمال تغ   املناخ.
كما أن ارتفاع عدد األعضببباا ومسبببتوى النشببباط يف الشببببكة الفنية 

ة يف الوعي واملعرف مسبببببببتوى بشبببببببكل ملحوظ بشبببببببأن تغ  املناخ زاد
 صفو  املوظفا يف املكاتب امليدانية.

ارتفاع مسبببببببببببتوى الوعي بشبببببببببببكل ملحوظ يف صبببببببببببفو   5
 يف سبببببؤولا عن و بببببع السبببببياسببببباتاملوظفا الفنيا وامل
 املكاتب امليدانية.

 سببببببببببا إقامة الشبببببببببببكات با املوظفا الفنيا يف املقر 
والقدرية  واإلقليمية الفرعيةالرئيسبببي، واملكاتب اإلقليمية 

 مبا يسهل تبادل اخلربات واملعلومات.
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  بولهاق تي تم  توصيات التقييم ال
 )أ(

 اإلجراء المتفق عليه في رد اإلدارة
 )ب(

  ا،وصف اإلجراءات المتخذة حالي  
 أو األسباب لعدم اتخاذ اإلجراءات

 )ج(

درجة 
 سجالت

إجراءات 
 4اإلدارة
 )د(

 اآلثار أو التغييرات الناجمة عن اإلجراءات المتخذة
 )هـ(

املتصبببببببببببببببلببة ببباملنبباخ واالسبببببببببببببببتجببابببة إىل 
البببكبببوار  البببدبببببببيبببعبببيببببببببة يف حبببببببباالت 

 .الدوارئ

 

دعم مشبببببببببببببببباركبة املكباتبب امليبدانيبة يف 
العمليات احلوارية والسياساتية الوطنية 
املتعلقببة بتغ  املنبباخ لضبببببببببببببببمببان إدرا  
اجلوانبببببب املرتبدبببببة ببببببالزراعبببببة، واألمن 
الغذائي، واإلدارة املسببببببببببببببتدامة للموارد 
الدبيعية يف السبببببببببببببببياسبببببببببببببببات واخلدط 
اخلببباصببببببببببببببببببة بتغ  املنببباخ )مثبببل خدط 

فيف التخالتكيف الوطنية، وإجرااات 
املسببببببببببببببتوى الوطين يف املناسبببببببببببببببة على 

الزراعبببة، واحلبببد  من وببباطر الكوار ، 
 واالتصاالت الوطنية وما إىل ذلك(.

 

 خطط التكيف الوطنية
برنامج و  منظمة األغذية والزراعةأُطلق الربنامج املشبببرتني با  -1

دمج الزراعببببة يف خدط األمم املتحببببدة اإل ببببائي بشبببببببببببببببببببأن 
بلببدان.  8( يف 2018-2015) 2015عببام  التكي ف الوطنيببة
. نظمبببةللمموظفا وطنيا يف كبببل يثليبببة ومت  اسبببببببببببببببتخبببدام 

وتسبببعى مجيع البلدان الشبببريكة إىل  قيق أربع نتائج شببباملة 
 باالستناد إىل أولويات وطنية:

 
لعام من جانب موظفي املقر امت تنظيم أحدا  للتدريب والتوعية 

، ولصبببا  دانالبل مجيع يف حول موا بببيع رئيسبببيةواملكاتب امليدانية 
 أصحاب شأن وطنيا.

دمج الزراعة يف خدط التكي ف ومت حشببببببببببببببد موارد إ ببببببببببببببافية لربنامج 
بلببدان جببديببدة لتنفيببذ  3ضبببببببببببببببم  ب، مبببا يسبببببببببببببببم  2016الوطنيببة عببام 

 .2017عام  األنشدةاملشاريع، على أن تبدأ 

 خطط التكيف الوطنية 6
تكيف مع لل ختديطاالرتقاا بو بببببع اسبببببرتاتيجيات وأطر 

تغ  املناخ يف قداعات الزراعة؛ تعزيز قدرات صبببببببببببببببانعي 
؛ فت الزراعية لتقييم خيارات التكيالقرارات يف القداعا

عزيز تباشرت العمل على حشد التمويل يف جمال املناخ؛ 
تمام ؛ و فيز االهلتعميم القضبببببببببببايا اجلنسببببببببببانيةالقدرات 

 العاملي بدمج الزراعة يف خدط التكيف الوطنية.

 

 التخفيف من وطأة تأثيرات تغير المناخ في الزراعة برنامج 

برنبببامج التخفيف من وطبببأة تبببأث ات تغ  املنببباخ يف الزراعبببة أجرى 
دورات تدريبية إقليمية  5بالبلدان و اا خاصبببببببببببببببب  تدريب   15أكثر من 
والعمليات  ،املناسبة على املستوى الوطينفيف إجرااات التخحول 

غازات االحتباس احلراري لالتصببببببببببببباالت  الوطنية حلصبببببببببببببر انبعاثات
غ الوطنية، والتقرير احملد  عن فرتة السنتا، وعملية القياس، والتبلي

ــــامج  ــــاخ  برن ــــأثيرات تغير المن التخفيف من وطــــأة ت
 الزراعة في

تعزيز القدرات املؤسببببببسببببببية والفنية للبلدان النامية بشببببببأن 
متدلبببببات اإلبالت لالتفبببباقيببببة اإلطبببباريببببة ل مم املتحببببدة 
بشببببببببأن تغ  املناخ؛ زيادة املعرفة بشببببببببأن األدوات وفر  

؛ تعزيز املعرفة التنفيذ املسبببا ات املقررة وطني   املناخ متويل
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والتحق ق. وتشببببببارني املكاتب القدرية واإلقليمية للمنظمة باسببببببتمرار 
وهذا يسم   .يف العمليات اليت ترتاو  با التصميم ومرحلة الدعم

يسي للفاو دوات يف املقر الرئنا بتوطيد معرفتها بشأن األنشدة واأل
 لتعزيز قدراهتا.

س والبدرو  املنظمبةيف املكباتبب امليبدانيبة بشببببببببببببببببأن أدوات 
  وطأة عثار تغاملسببببببتمدة بشببببببأن خيارات التخفيف من 

 املناخ وتقدمي التقارير هبذا الصدد.

 وطنيا  )المحددة( ة عتزمالمساهمات الم 
عن  ليببببل  اتقرير   املنظمببببة و ببببببببببببببببعببببت ونشببببببببببببببببرت، 2016عببببام 

ة عن يوف ر حملة عام اوطني   لاحملددةةعتزماملسبببببببببببببببببا ات الدولية امل
الدريقة اليت جرى فيها  ببببببببببببم  قداعات الزراعة يف املسببببببببببببا ات 

ية  إ ببببببببببببببببافة  إىل ورقة عن جماالت ، اوطنيب  ل احملبددة ة عتزماملالبدول
ذات أولوية لتوف  الدعم الفين للقداعات الزراعية يف املسبببببببببببببببا ات 

 .اوطني  املقررة 

 اوطني  )المحددة(  عتزمةالمساهمات الم 
اعيبببببة يف ازداد الوعي بشببببببببببببببببببببأن أ يبببببة القدببببباعبببببات الزر 

واجملببباالت ذات األولويبببة  اوطنيببب   احملببببددةاملسببببببببببببببببببا بببات 
 للتدخل على املستوى الدويل.

 

 الحد من مخاطر الكوارث 
مت  توف  الدعم لدمج احلد  من واطر الكوار  يف قداعات الزراعة 
وو بببببببببببببببع وتنفيذ خدط إلدارة واطر الكوار  يف الزراعة إىل أكثر 

عزيز تبلدان. وجيري العمل على احلد من واطر الكوار  و  10من 
وجيري  ليل . مسببببببببببارات عمل 4القدرة على الصببببببببببمود من خالل 

احلد من واطر الكوار  يف السبببببببببببياسبببببببببببات، واخلدط  عملية تعميم
 . ابلد   30وبرامج االستثمار للقداع الزراعي يف أكثر من 

 

 الحد من مخاطر الكوارث 
اسببببتدامة الرتتيبات املؤسببببسببببية للحد  من واطر الكوار  

 بببببببببببببببمن قدببباع الزراعبببة؛ تعزيز دمج يف الزراعبببةل اإلدارة 
إدارة لاألولويات واملمارسبببببببببببببببات اجليدة املرتبدة باحلد  من

يف السببببببياسببببببات ذات الصببببببلة  واطر الكوار  يف الزراعة
 سبببببببببببببببا التنسبببببببببببببببيق األفقي  لغبببذائي؛ببببالزراعبببة واألمن ا

والعامودي يف املؤسببببببببببسببببببببببات لتنفيذ التدخالت يف جمال 
 اعة.لإدارة واطر الكوار  يف الزر احلد  من
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تعزيز قببدرات يثلي املنظمببة لتيسببببببببببببببب  
التنسببببيق با املؤسببببسببببات والقداعات 

ملنبباخ بببالتكيف مع تغ  ا يف مببا يتعلق
والتخفيف من وطأته واحلد  من واطر 

 لكوار .ا

مت  تعزيز القدرات القدرية بشبببببأن التكيف مع تغ  املناخ والتخفيف 
 خدط التكيفمن وطأته كما هو مشببببببببببار إليه أعاله، يف ما    

 الوطنية.

من  ع تغ  املنبببباخ والتخفيفالتكيف مإىل  أعاله نظراُ  6
 ، واحلد  من واطر الكوار .وطأته

مت  تعزيز القبببدرات القدريبببة يف جمبببال احلبببد  من وببباطر الكوار  من 
خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية بشببببببببببببأن القدرة على الصببببببببببببمود 
واحلبد من وباطر الكوار . إ ببببببببببببببببافبة  إىل ذلبك، مت  تعزيز القبدرات 

 بشبببببأن تقييم األ بببببرار واخلسبببببائر الدوارئالوطنية ملنسبببببقي حاالت 
 الكلفة. و و ليل املنفعة 

 ل البلدان املنهجية املتصببلة باأل ببرار واخلسببائر لرصببدتقب 
من إطار سببببببببنداي للحد من واطر الكوار   2املؤشببببببببر 

بشببأن اخلسببائر الزراعية املباشببرة اليت تُعزى إىل الكوار ، 
 وتقدمي تقرير هبذا الشأن.

مت  إعداد وتدبيق خدوط توجيهية ومنهجية بشبببببببأن تقييم األ بببببببرار  
يا الكلفة على الصبببببببببعيد القدري يف عسبببببببببو واخلسبببببببببائر و ليل املنافع 

 5ى حوايل ق  )تل وأمريكبببا الالتينيبببة والبحر الكببباريي انبببادئواحمليط 
 ل فرتة السنتا(.بلدان التدريب خال

 

  

 أطر إدرا  تغ  املناخ يفمت توف  املشبببببببببببببورة ملمثلي املنظمة بشبببببببببببببأن  
 الربجمة القدرية.

 

ثة القضبببببببببايا املتصببببببببلة   تعكس أطر الربجمة القدرية احملد 
 بتغ  املناخ.

 :3التوصية 
إبالت مجيع أصبببببببببببببببحبباب املصبببببببببببببببلحببة 

نظمة بشبببببببببببأن الزراعة الذكية مبوقف امل

عرض أدوات التواصببببببببببببببببببل مع توطيبببد 
 اف املنظمة للزراعة الذكية مناخي  تعري

و بببببببديبببببببد موقفهبببببببا إزائهبببببببا على حنو 
وا ببب ، و سبببا التواصبببل يف الداخل 

 اا وصبببببببببببببببصببببببببببببببببببب  ا شببببببببببببببببكيبببب  موقعبببب   2016أنشبببببببببببببببببببأت املنظمببببة عببببام 
-smart-http://www.fao.org/climate(

) agriculture/overview/en/ إزاا الزراعة  يعرض موقف املنظمة

ات با الذي ظمة هنج الزراعة الذكية مناخي  اعتمدت املن 4
 أنهعلى ندال واسبببببببببع. كما  اا ومسبببببببببتخدم  د  جي امفهوم  

حظي بببدعم متزايببد على الصبببببببببببببببعيببدين الببدويل والوطين 
، معظمها يف أفريقيا ابلد   30العتماده. وأشببار أكثر من 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/overview/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/overview/en/
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مبزيد من الو بببببببببببو  وبصبببببببببببورة  امناخي  
 منتظمة وعلى ندال واسع.

اهيم واألمثلببببة واخلببببار  بشبببببببببببببببببببأن املفبببب
 اخلاصة بالتنفيذ. 

مواصببببببببببببببلة تعزيز قاعدة األدل ة الكامنة 
ادة ا واالسببتفوراا الزراعة الذكية مناخي  

مبببنبببهببببببببا يف املبببنبببتببببببببديببببببببات واآللبببيببببببببات 
 لصلة.ا ذات

ويوف ر التعريفات واملعلومات األسبببببببباسببببببببية، واألسببببببببئلة  االذكية مناخي  
 املتكررة، إ افة إىل أمثلة وروابط باملدبوعات ذات الصلة.

 مرحلة إىل اجع اخلا  بالزراعة الذكية مناخي  املر وقد وصببببببببببببل تنقي  
يف االجتمبببببباع الثببببببالببببببث والعشبببببببببببببببرين  متقببببببدمببببببة، وسبببببببببببببببو  يُدلق

  األطرا . ملؤمتر
 ملعحلقات المو ببببببوع العديد من  الذكية مناخي  شببببببكلت الزراعة ا

على الصبببعيد الداخلي للمنظمة  سبببوااواألحدا ، وُعر بببت فيها، 
ناخ( غ  امل)مثل حلقة العمل اخلاصببببببببببببة بالشبببببببببببببكة الفنية بشببببببببببببأن ت

 .على الصعيد العام أو
وببالتعباون مع عبدة مؤسبببببببببببببببسببببببببببببببببات ومنظمبات وخرباا داخليا يف 

 ل موجزاتالوثببائق الفنيببة )مثبب املنظمببة، جرى و بببببببببببببببع العببديببد من
حلقات لسبببببياسبببببات( وتنظيم ا وخالصبببببات ملمارسبببببات، وموجزاتا

، كمببا مت  ارتنببت بشبببببببببببببببببأن الزراعببة الببذكيببة منبباخيبب  عرب االن دراسبببببببببببببببيببة
تببببادنبببالاإلعالن عنهبببا من خالل قنوات التواصببببببببببببببببببل يف التحبببالف 

 .اي من أجل الزراعة الذكية مناخي  العامل

 اهتا ا يف مساحراا، إىل الزراعة الذكية مناخي  جنوب الص
 .ااملقررة وطني  

 

فات يف التحال املنظمةمتابعة مشبببباركة  
راعبببة املتعلقببببة بببببالز العببببامليببببة واإلقليميببببة 

و مان مشاركة نشدة  االذكية مناخي  
من جبببانبببب موظفي املنظمبببة، مببببا يف 

. اي  الزراعة الذكية مناخ بشببببببببأن دويلالتحالف الاملنظمة شببببببببريكة يف 
ف يهذا التحالف، وهي تستض وقد شاركت إىل حد  كب  يف إقامة
وجيري تنظيم أحببدا  يف إطببار . اليوم وحببدة التيسببببببببببببببب  )األمببانببة(

كب  من   مالتحالف بشببكل منتظم، و اصببة املنتدى السببنوي، بدع
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ة الزراع بشببببببببببأن دويلذلك التحالف ال
 . االذكية مناخي  

 للحوار با أصبببببببحاب املصبببببببلحة، مبا يف ا، وهي توف ر فرصببببببب  املنظمة
 ذلك اجلهات الفاعلة غ  احلكومية.

إىل  الرامية مواصبببببببلة اجلهود االسبببببببتباقية 
اسبببببببببببببببتحببببببدا  فر  للحوار وتقببببببدمي 

عن مفهوم الزراعة الذكية  التو بببيحات
وهنج املنظمة يف هذا الصبببببببببدد،  امناخي  

مع إتاحة حي ز حقيقي للتبادل واحلوار 
وتوف  جمبباالت للجهببات الفبباعلببة غ  
 احلكومية لعرض مقرتحاهتا وهواجسها.

صببلة بالزراعة ية متفات إقليملحىت اآلن يف أربعة  ا املنظمةتشببارني 
ة قامة ثال  شبكات إقليمي. كذلك، تدعم املنظمة إاالذكية مناخي  

 .امرتبدة بالزراعة الذكية مناخي  
على تدوير العبببديبببد من املنتجبببات  2017عبببام يف وتعمبببل املنظمبببة 

دورة ، و اب  ا، مبا يف ذلك كتااملتصبببببببببببببببلة بالزراعة الذكية مناخي   املعرفية
 اإلرشاد. جمال تدريب للعاملا يف ، وكتيبللتعلم االلكرتو 

  

 :4التوصية 
أن  تل املنظمة مكانة  ريادية بشببببببببأن 
األمن الغببببببببذائي والزراعببببببببة يف جمببببببببال 
التكيف مع تغ  املنبببببببباخ والتخفيف 
من وطأته  بببببببببببببببمن املنتديات العاملية 

ة ذات الصبببببببببببببببلببببة بتغ  املنبببباخ، الكب  
عن  سبببببببببببببببا توف  املعار   فضبببببببببببببببال  

للعمليات اخلاصبببببة باالتفاقية اإلطارية 
 ل مم املتحدة بشأن تغ  املناخ.

املنظمة يف  وإبراز بببببببببببببمان مشببببببببببببباركة 
املنتدياتلاالجتماعاتل املؤسبببببسبببببات 
ز الرئيسبببببببببببببببيبببة املعنيبببة بتغ  املنببباخ لتعزي

مكببانتهببا الريبباديببة يف مببا يتعلق ببباألمن 
 فالغذائي والزراعة يف سبببببببببببببببيال التكي

 مع تغ  املناخ والتخفيف من وطأته.
تعزيز القدرات الفنية للبلدان األعضاا 
يف جمبال تغ  املنباخ وارتبباطهبا بباألمن 
الغذائيلالزراعةل إدارة املوارد الدبيعية، 
وتقبببببببدمي املعلومبببببببات ذات الصبببببببببببببببلبببببببة 
لتسبببببببببببببببهيل مشببببببببببببببباركتها يف العمليات 

املنظمة يف مؤمتري األطرا  احلادي  وإبرازمت   بببببببببببببببمان مشببببببببببببببباركة 
حدة بشبببأن اإلطارية ل مم املتوالعشبببرين والثا  والعشبببرين لالتفاقية 

تغ  املناخ، ويف االجتماعات خالل الفرتات الفاصببلة با الدورات 
، للعمل على تغ  املناخمن خالل مشببباركة قوية يف شبببراكة مراك  

األحدا  اجلانبية ملنظومة األمم املتحدة، وغ ها من األحدا  ويف 
ت املنظمة على دور األمن الغذائي دالرفيعة املسبببببببتوى، حيث شبببببببد  

والزراعبببة يف جمبببال التكيف مع تغ  املنببباخ والتخفيف من وطبببأتبببه. 
إ ببببببببببببببافة  إىل ذلك، شبببببببببببببباركت املنظمة يف تشببببببببببببببكيل جمموعة عمل 

ئي واستخدام األرا ي يف إطار موا يعية حول الزراعة واألمن الغذا
 .اسا ة احملددة وطني  اخلاصة باملالشراكة 

تنعكس الشببببببببببببواغل املتصببببببببببببلة باألمن الغذائي يف مقدمة  5
منه، اتفق األطرا  على  2باريس. مبوجب املادة  اتفال

هتبببد د  التكيف مع تغ  املنببباخ وتعزيز التنميبببة بدريقبببة ال
 إنتا  األغذية. 
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املتصبببببببببببببببلببببة ببببباتفبببباقيببببة األمم املتحببببدة 
 املناخ.اإلطارية بشأن تغ  

 

 البببببببذي تقبببببببدمبببببببهتعزيز البببببببدعم الفين  
املنظمببببة كمزود يببببايببببد للمعببببار  إىل 
االتفببببباقيبببببة اإلطببببباريبببببة ل مم املتحبببببدة 
بشأن تغ  املناخ وغ ها من املنتديات 
املهمبببة املعنيبببة ببببالزراعبببة وتغ   املنببباخ، 
وتوف  رسبببببببببببببببائل وا بببببببببببببببحة عرب مجيع 

 قنوات االتصال. 
 ديد فر  جديدة للتمويل يف هذا 

ارات ماجملال لالرتقاا مبسببببتوى االسببببتث
يف جمببببببببال التكيف مع تغ  املنبببببببباخ 

 والتخفيف من وطأته.

االتفاقية بلبدان يف مشاركتها يف العمليات املتصلة دعمت املنظمة ا
اإلطارية ل مم املتحدة بشببببببببببأن تغ  املناخ، و اصببببببببببة املفاو بببببببببات 

ة العلمية انيئة الفرعي ة للمشور متصلة بالزراعة يف إطار  حول قضايا
 . والتكنولوجي ة

يتوفر إمجبباع واسبببببببببببببببع الندببال على أ يببة القدبباعببات  ال 
 كالزراعية يف سبببببببببببببببيال تغ  املناخ، كما تشببببببببببببببب  إىل ذل

، وعلى احلبباجببة إىل اوطنيبب   احملببددةمسبببببببببببببببببا ببات البلببدان 
 االعرتا   صائ  القداعات الفرعية الزراعية.

  االتفاقية اإلطارية ل مم املتحدة بشببببأن تغبناا  على توصببببية أمانة   
املنبباخ وغ هببا من األجهزة التببابعببة للمنظمببات املراقبببة يف االتفبباقيبة، 

 فنية  ا   قدمت الفاو عرو 

يشبببببببببببببببببارني أصبببببببببببببببحببباب املصبببببببببببببببلحبببة يف القدببباع الزراعي  
دوا عنها بععمليات اختاذ القرارات اليت لداملا اسبببببببببببببببتُ  يف
 املا ي. يف

دان يف و ببببع خددها لدعم البل 2017عام  أُطلقت املوارد اجلديدة  
  .الوطنية للتكيف
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 )أ(

 اإلجراء المتفق عليه في رد اإلدارة
 )ب(
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. للمناخ لصبببببببببندول األخضبببببببببردى ااعُتمدت املنظمة ل، 2016عام   
وقد شببببباركت املنظمة على حنو ناشبببببط مع البلدان يف تنمية قدرات 

 الصندول، ويف صياغة املشاريع يف األقاليم كافة.

  

 :5التوصية 
دمج تنميببببببة القببببببدرات والرتكيز على 
املسببببببببباواة با اجلنسبببببببببا يف مشببببببببباريع 
املنظمبة اخلباصببببببببببببببببة ببالتكيف مع تغ  

 ؛املناخ والتخفيف من وطأته
 سبببببببببببببببا التوجيه املفاهيمي بشبببببببببببببببأن 
البتبكبيبف مبع تبغب   املبنبببببببباخ، وتعميم 
التكيف مع تغ  املنبببببببباخ والتخفيف 

ة يف العمببل املتعلق بببالتنميبب وطببأتببهمن 
 وإدارة املوارد الدبيعية.

املسبباواة با اجلنسببا: تقييم األدوات 
 وعليببببات الفرز املوجودة يفالتوجيهيببببة 
بشبببببببببببببببببأن تغ  املنبباخ، ملراعبباة  املنظمببة

اجلوانب اجلنسبببببببببببببانية؛ ومواصبببببببببببببلة فرز 
املشبباريع احلالية بشببأن قضببايا املسبباواة 

 با اجلنسا و سينها. 

سببباواة تكر س اسبببرتاتيجية املنظمة بشبببأن تغ  املناخ مسبببألة تعميم امل
 .ناخليات التخديط ذات الصلة بامليف عم با اجلنسا

خدط التكيف الوطنية للزراعة  صببببببببببببياغةو ببببببببببببع برنامج  4
توجيهية بشبببببببببأن املسببببببببباواة با اجلنسبببببببببا، وجرى  مذكرة  
 دورات تدريبية. 5تنفيذ 

ويتم   ببببببببببببمان اسببببببببببببتخدام أوسببببببببببببع يف املشبببببببببببباريع للنهج 
واألدوات اخلاصبببة بتعميم املسببباواة با الرجال والنسببباا، 

  من حدود املوارد املتوفرة. 
إعداد توجيهات بشبببببأن دمج مسبببببألة تغ   املناخ كما مت  

يتعلق  ار  عنص طراأل هذه مشلتيف أطر الربجمة القدرية، و 
 .احيثما كان مالئم  ، باملناخ

مت  دمج املسببببببباواة با اجلنسبببببببا يف املشببببببباريع والربامج ذات الصبببببببلة  
الزراعة ذلك  ، مبا يفناخ والتخفيف من وطأتهاملبالتكيف مع تغ  

ة األدوا)مثل  امناخي  الذكية  ة ت اخلاصببببببببببببة بالزراعاملرجع اخلا لعد 
والعمبببل على احلبببد  من  وخدط التكيف الوطنيبببة ،(االبببذكيبببة منببباخيببب  

يف العمل  ايضببببببببببببببب  . وتسببببببببببببببباهم املنظمة أواطر الكوار  مع البلدان
املتصببببل باملسبببباواة با اجلنسببببا يف املؤسببببسببببات العاملية، مثل املرفق 
العاملي للبيئة، والصندول األخضر للمناخ واالتفاقية اإلطارية ل مم 
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املتحدة بشبببببببببببببببأن تغ  املناخ من خالل العروض املقدمة وصبببببببببببببببياغة 
 .وما إىل ذلكسياسات متصلة باملساواة با اجلنسا، 

تنمية القدرات:  بببببببببمان إدرا  النهج 
املناسبببببببة لتنمية القدرات يف املشبببببباريع 

ف ببببببالتكيوالدرل واألدوات املتعلقبببببة 
 مع تغ  املناخ والتخفيف من وطأته.

جرت املواامبببببة با اسبببببببببببببببرتاتيجيبببببة املنظمبببببة بشببببببببببببببببببببأن تغ  املنببببباخ 
 على حنو اسرتاتيجي.  جيتها لتنمية القدراتيواسرتات

ية القدرات يف املشبببباريع والربامج ذات الصببببلة كذلك، مت  إدرا  تنم
الزراعة ذلك  ، مبا يفع تغ  املناخ والتخفيف من وطأتهبالتكيف م
، وخدط التكيف الوطنية ومرفق البيئة العاملي داخل االذكية مناخي  

 البلدان.
املنظمببة يف جلنببة ببباريس املعنيببة بتنميببة القببدرات التببابعببة  سببببببببببببببببا ببت

التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشببببببببأن تغ  املناخ والبوابة اخلاصببببببببة 
 بتنمية القدرات، من خالل األحدا  والعروض.

 

تعزيز أسبببببببباسببببببببي ملكانة املنظمة االسببببببببرتاتيجية من حيث  4
 بببافة ميزهتا النسببببية لتيسببب  عمليات تنمية القدرات باإل

 إىل خربهتا الفنية.
تعزيز أسببباسبببي جلودة واسبببتدامة برنامج التكيف مع تغ  
املنبباخ والتخفيف من وطببأتببه التببابع للمنظمببة من خالل 

 .ربامجالدمج وتار للمنهجية يف 

 

 

تعميم ودمج تغ   املنبباخ كمو بببببببببببببببوع 
مشببببببببببببرتني با القداعات وكنتيجة من 

يف اخلدة املتوسبببببببببببببببدة  6نتائج اند  
-2014األجببببببببل )املراجعببببببببة( للفرتة 

وبرنببامج العمببل وامليزانيببة للفرتة  2017
2016-2017. 

كمو بببببببببوع مشبببببببببرتني يف   6-6مت اعتماد تغ  املناخ يف إطار اند  
يف  ا، ومت  دجمببه الحقبب  2015اإلطببار االسبببببببببببببببرتاتيجي للمنظمببة لعببام 

-2014يف اخلدة املتوسببببببدة األجل املراجعة للفرتة  6نتيجة اند  
إ ببببببببافة إىل  2021-2018، واخلدة املتوسببببببببدة األجل للفرتة 2017

. 2019-2018و 2017-2016برنبببببامج العمبببببل وامليزانيبببببة للفرتتا 
تقدمي التقارير يف  2016وقد تضبببمن اسبببتعراض منتصبببف املدة لعام 

ت األداا ن تغ  املنبببباخ من خالل مؤشبببببببببببببببراع 6-6إطببببار انببببد  
 النتائج الرئيسية. الرئيسية وبع 

حظي مو بببببببببببببببوع تغ  املنبباخ ببباهتمببام كب  على ندببال  4
املنظمة. وتتعز ز املسبببببببببباالة بشببببببببببأن تغ  املناخ من خالل 

 إىل األجهزة الرئاسية.  6-6تقدمي التقارير بشأن اند  
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عمليببة للتوجيببه والفرزل  إعببداد عليببات 
 ظمببببببةاملنالتنفيبببببببذ بنببببببباا  على خربات 

وغ هببا من الوكبباالت يف جمببال تعميم 
القضببببببببببببايا املشببببببببببببرتكة با القداعات، 

 يف ذلك تغ  املناخ. مبا

أن تغ  بشببببببب االسبببببببرتاتيجية من و بببببببع أي إجراا بدال   بعد مل يُتخ ذ
 املناخ وإدرا  تصورات التعميم فيها.

سببو  تُنشببأ علية السببتعراض تعميم مسببألة تغ   املناخ يف املشبباريع، 
 ستعراض لدورة املشروع.مع ا

سبو  تُنشبأ علية السبتعراض عملية تعميم تغ  املناخ يف  2
النظر  م  مع اسببتعراض دورة املشببروع. وسببو  يتاملشبباريع 

ذ يف إمكانية توف  توجيهات إ ببافية بعد اسببتعراض تنفي
 االسرتاتيجية بشأن تغ  املناخ.

 ُأجري بع  العمل التحض ي يف هذا الصدد.

 :6التوصية 
زيبببببادة الشبببببببببببببببراكبببببات با املنظمبببببات 

ر  ااحلكوميبببببة، ومنظمبببببات املعببببب غ 
األخرى ومؤسببببببببببببسببببببببببببات االسببببببببببببتثمار 
 املتعددة األطرا  والقداع اخلا .

 بببديبببد املنظمبببات ذات األولويبببة اليت 
 إقامة الشبببببببببببراكات املنظمةيتعا على 

ط القوة لكبل اإىل نقب امعهبا اسبببببببببببببببتنباد  
منهبببا وأوجبببه التكبببامبببل معهبببا لتحقيق 

االسبببببببببببببببرتاتيجية واألولويات األهدا  
احملددة يف االسبببببرتاتيجية وخدة العمل 
 املتعلقتا بتغ  املنببباخ )مع األخبببذ يف
احلسبببببببببببببببان أنواع الشببببببببببببببراكاتلالدرل 

 املختلفة(.
تعزيز الشببببببببراكات املختارة، ال سببببببببيما 
اجلوانببببب املتعلقببببة بببببالتكيف مع تغ  
املنبباخ والتخفيف من وطببأتببه، والتعلم 

الذي أحرزوه  التقدم عنمن الشبببببركاا 
يف امليببدان من أجببل املعببار  واحللول 
واملمببببارسبببببببببببببببببببات اجليببببدة النببببابعببببة من 

 تنفيذ يف اا رئيسبببببببببي  يز الشبببببببببراكات االسبببببببببرتاتيجية مكو ن  يشبببببببببكل تعز 
 االسرتاتيجية، كما أنه مكر س يف النتائج الثال .

اسببببرتاتيجية إقليمية مع جهات فاعلة بشببببأن تغ   وأُقيمت شببببراكات 
املناخ، إ ببافة إىل الشببراكات املنشببأة يف املقر العام للمنظمة والواردة 

 أدناه.

 .واملنهجيات الفضلى املمارسات تبادل 4
 .لزراعةاره على ارفع مستوى الوعي إزاا تغ  املناخ وعث

و بببببع نُبُهج جديدة لتوسبببببيع ندال العمل على صبببببعيد  
 املناخ يف قداع الزراعة. 

 
 األوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية

 يف العببديببد من مت  إدرا  إدارة تغ   املنبباخ، 2017-2016يف الفرتة 
قد رك زت األنشبببببببببببببببدة الرئيسبببببببببببببببية على التدريب . و مذكرات التفاهم

وليببة البيببانببات، وتنظيم نببدوات د وتبببادل املعببار ، والبحببث و ليببل
 وتوف  اخلربة الفنية للمشاريع اإلقليمية.
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  بولهاق تي تم  توصيات التقييم ال
 )أ(

 اإلجراء المتفق عليه في رد اإلدارة
 )ب(

  ا،وصف اإلجراءات المتخذة حالي  
 أو األسباب لعدم اتخاذ اإلجراءات

 )ج(

درجة 
 سجالت

إجراءات 
 4اإلدارة
 )د(

 اآلثار أو التغييرات الناجمة عن اإلجراءات المتخذة
 )هـ(

القاعدة وو عها  من نُظم ونشرها،  
 هبد  تكرارها والنهوض هبا. 

 

 منظمات المجتمع المدني
لقد عز زت املنظمة شببببراكاهتا لتنفيذ مبادرات عديدة تعاض مو ببببوع 

يبة ذغباأل اىعم تنفيبذ مببادىا الفباو بشببببببببببببببببأن مببادتغ  املنباخ، ود
 والزراعة املستدامة. 

  

 القطاع الخاص  
تتضببببببببمن الشببببببببراكات القائمة واجلديدة مع القداع اخلا  أنشببببببببدة  
تسبببببببببببببببباهم يف جهود التخفيف من وطأة تغ  املناخ، وتعزيز القدرة 

سبببببببباهم يف  وتعلى الصببببببببمود وقدرة اجملتمعات احمللية على التكيف، 
 عالية املمارسات الزراعية. كفااة وف

  

 الدوليةاألمم المتحدة والوكاالت الحكومية  وكاالت  
وق عت الفاو مذكرات تفاهم مع املنظمات الشببببريكة التالية: برنامج 
األمم املتحدة للبيئة، االتفاقية اإلطارية ل مم املتحدة بشببببببببببببأن تغ  

 برنامج متدوعي األمم املتحدة.و واملنظمة البحرية الدولية  املناخ

 

  

 

 


