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 البرنامج لجنة
 الدورة الثانية والعشرون بعد المائة

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6روما، 

  -استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتغير المناخ 
 لخطة العمل المراجعإطار النتائج 

     
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
 

قد ترغب جلنة الربنامج يف استتتتتتتتتتتتتتعراؤ املخروات واملت تتتتتتتتتتتتترات والنايات املو تتتتتتتتتتتتتوعة حديث ا  طار نتائج خ ة العمل 
 اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتنري املناخ.  يف
 
 
 
 

 ميكن توويه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Maria Helena Semedoالسيدة 
 نائب المدير العام )المناخ والموارد الطبيعية(

 52060-3906570 الهاتف:
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أ تتارت جلنة الربنامج يف دور ا ادادية والعشتترين بعد املائة إىل استتتكماا االستترتاتيجية النمائية للمنظمة اخلاصتتة  -1
 بتنري املناخ واتفقت على استعراؤ املخروات واملت رات يف دورة مقبلة من دورا ا يف سياق برنامج العمل وامليزانية. 

 
ولدى استتتتتتتتتتتتعراؤ تقرير الدورة ادادية والعشتتتتتتتتتتترين بعد املائة للجنة الربنامج، أث  ا ل  يف دورته الستتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتة  -2

واخلمستتتع بعد املائة على استتتتكماا استتترتاتيجية املنظمة اخلاصتتتة بتنري املناخ وت لمع إىل إيا  عملية  ديد النايات خالا 
 الدورة املقبلة للجنة الربنامج. 

 
إطارا لنتائج خ ة عملما يربط أستتتتتتتتتتتاليب تنفيذ  2يف امللحق  استتتتتتتتتتترتاتيجية املنظمة اخلاصتتتتتتتتتتتة بتنري املناخوتعرؤ  -3

، متم حيثما أمكن ذلك استتتتتتتتتخرا  مت تتتتتتتترات 2و 1االستتتتتتتترتاتيجية با طار االستتتتتتتترتاتيجي للمنظمة. وبالنستتتتتتتتبة إىل النا ع 
ئيستتتتتتتية من برامج األهدات االستتتتتتترتاتيجية وستتتتتتتيجري قياستتتتتتتما ورصتتتتتتتدها من خالا إطار النتائج يف املنظمة. املخروات الر 

، ورى  ديد مت تتترات وديدة للمخروات ستتتيجري قياستتتما ورصتتتدها يف إطار 3وحيثما تعذمر ذلك وبالنستتتبة إىل الناتج 
. 6-6حملددين املتصتتتتتتتلع أستتتتتتتاستتتتتتتا باهلدت من إطار نتائج املنظمة، إىل وانب مت تتتتتتتري األداس الرئيستتتتتتتيع ا 6-6اهلدت 

 بيقما ورصتتتتدها وعليه، يفإنم االستتتترتاتيجية وت وستتتتيتواسم رصتتتتد االستتتترتاتيجية مع دورة ريفع التقارير يف ا طار االستتتترتاتيجي.
 مرسمخة بالكامل  من ا طار االسرتاتيجي للمنظمة. 

 
باستتتتتتتتتتتتتتتعراؤ مت تتتتتتتتتتتتتترات املخروات يف إطار نتائج خ ة العمل بالنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل منظمة األغذية والزراعة  وقامت -4

( بالنسبة إىل مجيع 2021أو  2019)إما  وو عت غايات أولية هلا مع تاريخ إيا هااسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتنري املناخ 
إىل  ستتتتتتية من دون ا  تتتتتتارةمت تتتتتترات املخروات الرئيستتتتتتية. ويستتتتتتتخدم إطار النتائج املنقر أدناه مت تتتتتترات املخروات الرئي

مت تتتتترات  روات الربنامج االستتتتترتاتيجي املشتتتتتاره ال  ورى تضتتتتتمينما يف الستتتتتابق. والستتتتتبب يف ذلك هو أنم مت تتتتترات 
املخروات ال تقي  التقدم احملر  مقارنة باملخروات بل تع ي معلومات مكمملة. وقد ورى أيضا تنيري بعض املت رات يف 

 ائج من أول  سع وودة كل من املخروات ودقتما، على النحو اآليت: النسخة ادالية من إطار النت
 

، 2-3-2البرنامج االستراتيجي  -مبت ر  ر  اهلدت االسرتاتيجي  1-ألف-1اسُتبدا املت ر الرئيسي  )أ(
 الذي استخدم يف ما قبل كمت ر مساهم؛ 

 ؛ لفأ-3و يمو-1الذي يفيد عن املخروع  1-لفأ-3باملت ر  1-جيم-1استبدا املت ر الرئيسي  )ب(
بعدما متت املوايفقة على املخروات يف اخل ة املتوس ة األول املقبلة  6-لفأ-3وأخريا، مت حذت املت ر  ) (

 ولن تتنري بعد اآلن نسبة املخروات املتصلة بتنري املناخ طواا مرحلة الربجمة.  2021-2018للفرتة 
 
وقد استتتتتتتتتكملت عملية  ديد النايات بالتشتتتتتتتتاور واالتستتتتتتتتاق مع مكتب االستتتتتتتترتاتيجية والتخ يط وتعبئة املوارد  -5

. وورى التشتتتاور مع وحدات أخرى يف 2019-2018والربامج االستتترتاتيجية، مبوا اة استتتتمرار ل يط العمل لفرتة الستتتنتع 
 انات خط األستتتامل املووودة حاليا وستتتيجري إعداد منمجيةاملنظمة، حستتتب املقتضتتتى. ومتم تقدير النايات استتتتنادا إىل بي

 ريفع التقارير بالنسبة إىل كل من مت رات املخروات الرئيسية مبوا اة ت ومر أسلوب ت بيق االسرتاتيجية اخلاصة بتنري املناخ.
 

http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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جي للمنظمة يوال يزاا إطار نتائج خ ة العمل يستتتتتند إىل حد كبري إىل مت تتتترات املخروات يف ا طار االستتتترتات -6
للحد قدر املستتتتتتتتت اع من اال دواوية ولالستتتتتتتتتفادة من اجلمود الرامية إىل مراعاة تنري املناخ  تتتتتتتتمن عمل املنظمة. والربامج 
االسرتاتيجية هي حاليا بصدد  ديد غايات مت رات املخروات املنقحة اخلاصة هبا؛ وعليه، يفإنم النايات احملددة حاليا يف 

 ايات أولية ستت لب وولة ثانية من املراوعة قبل و عما بصينتما النمائية. ومن املتوقع أن تعرؤإطار االسرتاتيجية هي غ
 . 2019النسخة النمائية املنقحة  طار النتائج مع النايات إىل وانب تقرير تنفيذ االسرتاتيجية لعام 
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 استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتغير المناخ
 ة العمل المراجعة وغاياتها األوليةإطار النتائج لخط

 
 تعزيز قدرات البلدان األعضاء في مجال تغير المناخ من خالل قيادة المنظمة- 1الناتج 

 باعتبارها مقدما للمعارف والخبرات الفنية
 

 الرئيسية لدور المنظمة المخرجات مؤشرات  1مخرجات الناتج 
 لع(هال)ترد مت رات  روات األهدات االسرتاتيجية بع 

الغايات 
 التاريخ األولية

تقدمي دعم مبا تتر لتنفيذ املستتا ات  ألف- 1
احملددة وطنيا  يف الق اعات النذائية والزراعية يف 
البلدان عرب عمليات ستتتتياستتتتاتية وتنمية القدرات 

 وتدخالت تقنية على أرؤ الواقع.

عدد البلدان  (2-3-2)البرنامج االستراتيجي  1-ألف- 1
ال  تعزم ت يفيما قدرات املتستتتتتتتستتتتتتتات ادكومية ومتستتتتتتتستتتتتتتات 
أخرى ذات الصتتتتتتتتتتتلة لتنفيذ الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات، واالستتتتتتتتتتترتاتيجيات 

آليات ادوكمة ال  تعز  ا نتا  املستتتتتتتتتتتتدام وّيأو تعا  تنريم  أو
 املناخ وتدهور البيئة.

45 2018-2019 

تيستتتتتتري حصتتتتتتوا البلدان على التمويل  باء- 1
النذائية والزراعية بتحستتتتتتتتتتتتتتتع إمكانية للق اعات 

 ادصوا على التمويل الوطين والدويل للمناخ.

قدر التمويل املستتتتتتتتتمدت يف تدابري التكيف مع  1-باء- 1
تنريم املنتتتتاخ والتخفيف من آثتتتتاره يف ق تتتتاع األغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة 

 والذي يتمم تعبئته بدعم من املنظمة.

( 1) مليار
دوالر 
 أمريكي

2018-2019 

عتتتتتتتتدد متتبتتتتتتتتادرات التتتتتكتتيتتف متتع تتتنتتريم املتتنتتتتتتتتاخ  2-باء- 1
 والتخفيف من آثاره اجلديدة واملموملة ال  تدعمما املنظمة.

30 2018-2019 

تقتتتتدمي دعم للبلتتتتدان  دمتتتتا  األمن  جيم- 1
النذائي واعتبارات الق اعات الزراعية واعتبارات 
تنرير املناخ يف الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات واالستتتتتتتتتتتترتاتيجيات 

 الوطنية وا قليمية. والربامج ذات الصلة

عتتتدد أطر الربامج الق ريتتتة للمنظمتتتة ال  تتختتتذ  1-جيم- 1
املستتتتتتتتتتتتتتتتا تات احملتددة وطنيتا  مروعتا  هلتا، و تدمد جمتاالت تعتاون 
املنظمتتتة مع البلتتتدان بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن تتتتدابري التكيف مع تنريم املنتتتاخ 

 والتخفيف من آثاره.
 

 1-لفأ-3مبت ر املخر   1-يمو-1جيري قيامل مت ر املخر  
 

35 2018-2019 

عتتتتتتتتدد  (1-2-2)البرنااااااامج االساااااااااااتراتيجي  2-جيم- 1
الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات واالستتتتتتتتترتاتيجيات وبرامج االستتتتتتتتتتثمار ال  متت 
صتتتتتتتتتتتتتتتيتتاغتمتتا بتتدعم كبري من املنظمتتة وترمي إىل وعتتل الزراعتتة 
والنابات ومصتتتايد األ اه أكثر إنتاوية واستتتتدامة، والتصتتدمي 

  لتنريم املناخ وتدهور البيئة.

61 2018-2019 

عدد وثائق  (2-2-2)البرنامج االساااااتراتيجي  3-جيم- 1
االسرتاتيجية عن الزراعة املستدامة، والنابات ومصايد األ اه 
ال  ُو تتتتتعت من خالا حوار حوا الستتتتتياستتتتتات مشتتتتترته بع 

واملستتتتتتتتتتتتتتا ات  2030متصتتتتتتتتتتتتتتلة   ط تنفيذ خ ة و الق اعات 
  احملدمدة وطنيا .

30 2018-2019 

يف و ع واعتماد اددم إر اد البلدان  دال- 1
 والوقاية. من  اطر الكوارث وُُنج التكيرف

عدد  ألف(1-1-5)البرنامج االسااااااااااتراتيجي  1-دال- 1
البلدان ال  قامت بصتتتتتياغة واعتماد استتتتترتاتيجية ّي خ ة للحدم 
من املختتاطر وإدارة األ متتات يف متستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتا تتا نتيجتتة لتتدعم 

  املنظمة.

53 2018-2019 

عدد البلدان  (1-4-5)البرنامج االستراتيجي  2-دال- 1
ال  تستتتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتد من دعم املنظمتتتتتتة لفمم املعتتتتتتايري، واخل و  
التوويميتتة، واملمتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتات يف جمتتاا األخ تتار والتتتأهتتب دتتالتتة 

  ال وارئ اخلاصة بالق اع.

31 2018-2019 

عقد تبادالت تقنية وستتتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتتاتية   هاء– 1
تعلقة النا تتتتتتتئة املمتعددة البلدان ملعاجلة القضتتتتتتتايا 

 بتنرير املناخ.

عدد حلقات العمل املتعددة البلدان ال  ورى  1-هاء- 1
تنظيمما أو دعمما من وانب املنظمة لتيسري التبادالت التقنية 

  والسياساتية ملعاجلة القضايا النا ئة املتعلقة بتنرير املناخ.

12 2018-2019 
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 الرئيسية لدور المنظمة المخرجات مؤشرات  1مخرجات الناتج 
 لع(هال)ترد مت رات  روات األهدات االسرتاتيجية بع 

الغايات 
 التاريخ األولية

 العمل ال عدد البلدان ال  حضتتتتتتتتتترت حلقات  2-هاء- 1
نظمتما أو دعمتما املنظمة ملعاجلة القضتتتتتتتتتتتتايا النا تتتتتتتتتتتتئة املتعلقة 

  بتنرير املناخ.

60 2018-2019 

و تتتتع مدونات للممارستتتتات ومبادئ  واو- 1
توويمية ومعايري وديدة وغريها من الوثائق ال  
تدعم البلدان يف التصتتتتتتتتتدي لتنرير املناخ بشتتتتتتتتتكل 

  أكثر يفعالية.

للممارستتتتتتتتتتتتتتتات ومبادئ توويمية  عدد مدونات 1-واو- 1
ومعتتتتايري وتتتتديتتتتدة وغريهتتتتا من الوثتتتتائق ال  تتتتتدعم البلتتتتدان يف 

 التصدي لتنرير املناخ بشكل أكثر يفعالية.

5 2018-2019 

تعزيز القدرات املتستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتية الوطنية  زاي- 1
وا قليمية على توليد ومجع واستتتتتتتتتتتخدام البيانات 

لتكيرف اواملعلومات ال  تعز  قدر ا على معاجلة 
 مع تنريم املناخ والتخفيف من تأثرياته.

عتتتتتتتتدد  (2-4-2)البرنااااااامج االساااااااااااتراتيجي  1-زاي- 1
املتستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات ال  تلقت الدعم من املنظمة يف جماا تنمية 
القدرات من أول مجع، و ليل وا بالغ عنما اللاذ القرارات 
ال  تعزم  ا نتا  املستتتتتتتتدام، وتعا  مستتتتتتتألة تنريم املناخ وتدهور 

  البيئة، مبا يف ذلك أهدات التنمية املستدامة ذات الصلة.

77 2018-2019 

عتتتتتتتتدد  (1-2-5)البرنااااااامج االساااااااااااتراتيجي  2-زاي– 1
نت آليا اّينظمما لرصتتد التمديدات األقاليم و  البلدان ال  حستتم

  من أول تعزيز إطالق ا نذارات املبكرة نتيجة  لدعم املنظمة.

34 2018-2019 

عدد البلدان  (1-3-4)البرنامج االستراتيجي  3-زاي– 1
ال  حظيتتتت بتتتدعم املنظمتتتة لتعزيز القتتتدرات الفنيتتتة وا داريتتتة 
 لدى اجلمات الفاعلة يف ستتتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتلة القيمة النذائية الزراعية.
م هلا منظور  املت تتتتتر الفرعي: عدد البلدان ال  دل الدعم املقدم

  املناخ. تنري

73 2018-2019 

ت وير أدوات وديدة ونشر األدوات  حاء- 1
حاليا  للمستتتتتتتتتتتتتتاعدة على  ليل ول يط  املووودة

 آثار تنرير املناخ ومت لبات إعداد التقارير الوطنية
 اجلديدة.

عدد األدوات اجلديدة للمستتتتتتتتتتتتتتاعدة على  ليل  1-حاء– 1
ولت تيتط آثتتتتتتتتار تتنترير املتنتتتتتتتتاخ ومتتت تلتبتتتتتتتتات إعتتتتتتتتداد التتتقتتتتتتتتارير 

  اجلديدة. الوطنية

1 2018-2019 

ت  2-حاء– 1  التتتتتتتدريتتتتتتب لت بيقعتتتتتتدد البلتتتتتتدان ال  تلقتتتتتتم
األدوات للمستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدة على  ليتتتل ول يط آثتتتار تنرير املنتتتاخ 

  ومت لبات إعداد التقارير الوطنية اجلديدة.

20 2018-2019 

 يتتتادة التتتدعم املعريف والتقين للبلتتتدان  طاء- 1
 بشأن ُنج الزراعة الذكية مناخيا .

عدد  (ألف 1-1-2)البرنامج االسااااااااتراتيجي  1-طاء– 1
ال  ورت يفيمتتتا  ربتتتة  تتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتات وتكنولوويتتتات املبتتتادرات 

ابتكارية، واملصتتتتتتتتتتتتادقة عليما وتكييفما لزيادة ا نتاوية وا نتا  
بشتتتتتتكل مستتتتتتتدام، مع التصتتتتتتدي يف الوقت ذاته إىل تنري املناخ 

  وّيأو تدهور البيئة.

177 2018-2019 

عدد  (باء 1-1-2)البرنامج االساااااااااااتراتيجي  2-طاء– 1
املبادرات ال  ورى يفيما توستتتتتتيع ن اق املمارستتتتتتات االبتكارية 
أو استتتتتتتتتخدام التكنولوويات لزيادة ا نتاوية وا نتا  بشتتتتتتتتكل 
مستتتتتتتتتتتتتتدام، مع التصتتتتتتتتتتتتتدي يف الوقت ذاته إىل تنري املناخ وّيأو 

  تدهور البيئة.

49 2018-2019 

االستفادة من الشراكات االسرتاتيجية  ياء- 1
ذيتتة الفتتاعلتتة البحثيتتة والتنفيتت الوطنيتتة مع اجلمتتات

ية يف جماا العمليات املناخية وا  ائية  الرئيستتتتتتتتتتتتتتت
التتدوليتتة، مبتتا يف ذلتتك املزارعع ومنتجي األغتتذيتتة 
واألوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  األكتتتتتتتتادمييتتتتتتتتة والق تتتتتتتتاع اخلتتتتتتتتا  

  املدين. وا تمع

   1-اسب–3مبت ر املخر  او و -2و اسي-1جيري قيامل املخروع 
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والزراعة والغابات ومصايد األسماك  والتغذية االعتبارات المتعلقة باألمن الغذائيتحسين دمج - 2الناتج 
 عن طريق تعزيز مشاركة منظمة األغذية والزراعة. األعمال الدولي المتعلق بتغيُّر المناخ جدول في

 

 المؤشرات الرئيسية لدور المنظمة  2مخرجات الناتج 
 ع(ة بع هالل)ترد مت رات  روات األهدات االسرتاتيجي

الغايات 
 التاريخ األولية

إع اس األولوية املناستتتتتتتتتتتتتتبة ملنظورات األمن  ألف- 2
النذائي والتنذية والزراعة وادراوة ومصتتتتتتتتايد األ اه 
وستتتتتتتتتبل العي  الريفية وإدارة املوارد ال بيعية واحملايفظة 

 عليما يف احملايفل الدولية ال  تعا  تنرير املناخ.

االوتمتتتتاعتتتتاتّياملنتتتتتديتتتتات التتتتدوليتتتتة ال  عتتتتدد  1-لفأ- 2
 تتناوا مو وع تنري املناخ وال  تساهم يفيما املنظمة.

12 2018-2019 

عدد وثائق  (1-3-2)البرنامج االستراتيجي  2-ألف- 2
الدورات الر ية ال  ستتتتتتا ت يفيما املنظمة وريفعت إىل آليات 
ادوكمة الدولية وركمزت على الزراعة املستتتتتتتتتتتتتتتتدامة، واعتبارات 

تشتتتتتتتتتتتتتتتمل آليات ادوكمة و  ادراوة وّيأو مصتتتتتتتتتتتتتتتايد األ اه.
 الدولية بصورة خاصة:

)ب( اتفاقية األمم املتحدة ا طارية ؛ 2030)أ( تنفيذ خ ة 
تحدة ) ( اتفاقية األمم امل؛ تنريم املناخّياتفاق باري بشتتتتتتتتتتتتأن 

للتنومع البيولووي، أو اتفاقية األمم املتحدة ملكايفحة التصتتتتحمر 
)د( اآللية أو الصتتتكوه الواقعة ؛ أو مبادرات متستتتستتتية أخرى

  ت مستولية املنظمة واملتصلة بآليات ادوكمة ا قليمية 

96 2018-2019 

ة إبرا  الق تتتتاعتتتتات النتتتتذائيتتتالرتويج لتعزيز  باء- 2
 والزراعية يف قرارات التمويل املتصلة بتنري املناخ.

عدد االوتماعات اخلاصتتتتتة  وكمة الصتتتتتندوق  1-باء- 2
األخضتتتتتتتتتتتتتتتر للمنتتتاخ واالوتمتتتاعتتتات ا قليميتتتة ال  تشتتتتتتتتتتتتتتتتتاره 

 املنظمة. يفيما

13 2018-2019 

عدد الربامج التعاونية بع املنظمة والشتتتركاس يف  2-باء- 2
  املناخ يف ما خيصم الق اعات الزراعية. متويل

3 2018-2019 

توستتتتتتتتيع ن اق مشتتتتتتتتاركة املنظمة لتشتتتتتتتتمل  جيم- 2
احملتتتايفتتتل ذات الصتتتتتتتتتتتتتتتلتتتة ال  ال تتعتتتامتتتل  تتتديتتتدا  مع 
الق اعات الزراعية، كتلك ال  تتعامل مع القضتتتتتتتتتتتتايا 

 ا نسانية أو قضايا اهلجرة أو النزاع.

ر  الدولية ال  تنخعدد املنتديات والعمليات  1-جيم- 2
 يفيما املنظمة.

4 2018-2019 

صتتتيانة وتقوية دور املنظمة بوصتتتفما مزودا   دال- 2
للبيتتتتتتتتانتتتتتتتتات العتتتتتتتتامليتتتتتتتتة وموارد املعلومتتتتتتتتات واملعريفتتتتتتتتة 
والتكنولوويتتتتتات بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن التكيرف مع تنرير املنتتتتتاخ 

 والتخفيف من تأثرياته.

عتتتتتتدد  (1-4-2)البرنااااامج االساااااااااااتراتيجي  1-دال- 2
ثة بشتتتتتتتتتتتكل كبري واملتصتتتتتتتتتتتلة  املنتجات املعريفية اجلديدة أو احملدم
با نتا  املستتتتتتدام، وتنريم املناخ وتدهور البيئة، وال  ُو تتتتتعت 

 ب ريقة  املة وهي منشورة  يث تكون متاحة للبلدان.

51 2018-2019 

الق تتتتاعتتتتات النتتتتذائيتتتتة والزراعيتتتتة مع  مجع هاء- 2
الق تتاعتتات األخرى ال  تتعتتامتتل بتتالتتدروتتة األوىل مع 

 تنرير املناخ.

عتتتتدد ادوارات ال  ُأوريتتتتت بع الق تتتتاعتتتتات  1-هاء- 2
 املناخ. حوا تنريم 

10 2018-2019 

من الشتتتتتتتراكات االستتتتتتترتاتيجية  االستتتتتتتتفادة واو- 2
التتتتدوليتتتتة مع اجلمتتتتات الفتتتتاعلتتتتة البحثيتتتتة والتنفيتتتتذيتتتتة 
 الرئيسية يف جماا العمليات املناخية وا  ائية الدولية،
مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة، والق اعع العام 
واخلتتتتتتا ، واملنظمتتتتتتات البحثيتتتتتتة ومنظمتتتتتتات ا تمع 

شتتتتتتتتتتتتتتتريتتتة والباملتتتدين لتحقيق التتتتآ ر مع املوارد املتتتاليتتتة 
والتقنية الال مة لتحستتتتتتتتع ا يا  وتفادي اال دواوية 
واستتتتتتتتتتتتتتتتخدام املوارد استتتتتتتتتتتتتتتتخداما  أكثر يفعالية وتعبئة 

 األمواا لدعم الربامج الوطنية.

   1-باس-3مبت ر املخر  واو -2و ياس-1جيري قيامل املخروع 
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 المؤشرات الرئيسية لدور المنظمة  2مخرجات الناتج 
 ع(ة بع هالل)ترد مت رات  روات األهدات االسرتاتيجي

الغايات 
 التاريخ األولية

تعزيز دعم املنظمتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتتتتتتراه أويتتتتتتتتاا  زاي- 2
خالا  بتنري املناخ منالشتتتتتباب يف املستتتتتائل املتصتتتتتلة 

التعليم وريفع مستتتتتتتوى الوعي على الصتتتتتتعيدين العاملي 
 والوطين.

عتدد املواد اجلتديتدة ال  ُأصتتتتتتتتتتتتتتتتدرت بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن  1-زاي- 2
املستتتتتائل املتصتتتتتلة بتنري املناخ وتووممت إىل األوياا األصتتتتتنر 

 سنا .

4 2018-2019 

عتتتتتتتدد األحتتتتتتتداث ال  نظممتمتتتتتتتا أو دعمتمتتتتتتا  2-زاي- 2
األوياا األصتتتتتتنر ستتتتتتنا  على املستتتتتتائل املتصتتتتتلة املنظمة لتعليم 
 بتنريم املناخ.

14 2018-2019 

عدد الشتتتتتتتتتتباب الذين يشتتتتتتتتتتاركون يف مقاصتتتتتتتتتد  3-زاي- 2
أهتتتتدات التنميتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتة ذات الصتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتة بتنريم املنتتتتاخ 

  جمتمعا م من خالا برامج املنظمة احملكمة التنظيم. يف

8000 2018-2019 
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 وإنجاز عمل المنظمة في مجال تغيُّر المناخ.تقوية تنسيق - 3الناتج 
 

  المؤشرات الرئيسية لدور المنظمة 3مخرجات الناتج 
 )ترد مت رات  روات األهدات االسرتاتيجية بع هاللع(

الغايات 
 التاريخ األولية

و تتتتتتع طرق تشتتتتتتنيلية لتنفيذ  ألف- 3
االستتتتتتتتتتتتترتاتيجية، وإدارة وديدة للمناخ، 

 اه.واألرا ي وامليوالتنوع البيولووي 

 2019-2018 35 عدد أطر الربامج الق رية ال  تدمج تنري املناخ. 1-ألف- 3
يف دورة مشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع املنظمتتة كتتاعتبتتار  املنتتاخإدمتتا  تنري  2-ألف– 3

  روري.
 2019-2018 نعم

عتتدد املونيفع يف الربامج العتتاديتتة التتذين لتتديمم ونييفتتة  3-ألف– 3
 مدروة يف اختصاصا م.صرحية متصلة بتنري املناخ 

 2019-2018 يف املائة 15

النستتتبة من ميزانية الربنامج العادي للمنظمة املرتب ة إىل  4-ألف– 3
 حدم بعيد باألنش ة ذات الصلة بتنري املناخ.

 2019-2018 يف املائة 8

النستتتتتتتبة من ميزانية حايفظة مشتتتتتتتروع املنظمة املرتب ة إىل  5-ألف- 3
 ذات الصلة بتنري املناخ.حدم بعيد باألنش ة 

 2019-2018 يف املائة 30

تعظيم األثر على املستتتتتتتتتتتتتوى  باء- 3
الوطين وا قليمي والتتتتتتتدويل من خالا 
إقامة  تتتتتراكات استتتتترتاتيجية مع ومات 
اا يفاعلة  ثية وتنفيذية رئيستتتتتتتتتتتتتتتية يف جم

العمليتتتات املنتتتاخيتتتة وا  تتتائيتتتة التتتدوليتتتة، 
يف ذلتتتتك منظومتتتتة األمم املتحتتتتدة،  مبتتتتا

واملزارعع ومنتجي األغذية واألوستتتتتتتتتتتا  
األكتتادمييتتة والق تتاع اخلتتا  ومنظمتتات 

 ا تمع املدين، من بع آخرين.

عدد الشتتراكات القائمة مع ومات يفاعلة غري حكومية  1-باء– 3
 وتدر  أنش ة صرحية متصلة بتنري املناخ يف مذكرة التفاهم.

7 2018-2019 

تتتوستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتع نتت تتتتتتتتاق التتربامتتج  جيم- 3
لتقتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتم املعتتتتتارت وتعزيز التتتتتداخليتتتتتة 

التعليم.  وبصتورة خاصتة، تعزيز قدرات 
مكتتتتاتتتتتب املنظمتتتتة الق ريتتتتة، وا قليميتتتتة 
الفرعية وا قليمية ومكاتب االتصتتتتتتتتتتتتتتتاا 

 التابعة هلا.

عدد البلدان الواردة على قائمة الربيد للشتتتتتتتتتتتتتتتبكة التقنية  1-جيم– 3
 املعنية بتنري املناخ يف عدد من البلدان.

420 
 54)يف 
 بلدا(

2018-2019 

 2019-2018 12 عدد الدرومل التدريبية والوثائق التوويمية ال  ُو عت. 2-جيم– 3
 2019-2018 16 عدد التبادالت وّيأو األحداث التعلمية ال  نُظممت. 3-جيم– 3

يتتتتتم قتتيتتتتتتتتامل التتتتتقتتتتتتتتدم احملتتر   دال- 3
 تنفيذ هذه االسرتاتيجية. يف

 تقرير عن تنفيذ االستتتتترتاتيجية يف ُناية كل ستتتتتنة يو تتتتتع 1-دال– 3
يتمتتتا تتتتتتتتتتتتتتتى مع دورة ريفع التقتتتارير لربنتتتامج العمتتتل وامليزانيتتتة  ثتتتانيتتتة، مبتتتا
 للمنظمة.

 2021-2019 نعم

 


