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 إطار الشركاء الحكومیین 

 
إلى  بانضمام البلدانونحن نرحب  ).AIM for Climateتلعب البلدان دورا مھما في نجاح مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ (

المبادرة  إلى یجب على البلد كي ینضممبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ، ل المرجعیة للشروطووفقا  .1المبادرة كشركاء حكومیین
االبتكار الزراعي من أجل زراعة ونظم غذائیة  مجال في 2كشریك حكومي "اإلعالن عن زیادة في إجمالي االستثمار العام الممول ذاتیا

 فیما یتعلقإلعالنات الشركاء الحكومیین خطوط العریضة وتحدد ھذه الورقة ال .")2025-2021ذكیة مناخیا على مدى خمس سنوات (
ویتم استخدام تعریفات واسعة النطاق للسماح بالمرونة، مع ضمان تحقیق زیادة في االستثمار  مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ.ب

 أیضا.
 

 یلي:  عماالحكومي اإلعالن  لالنضمام إلى مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ كشریك حكومي، یجب على الشریك
 زیادة في إجمالي االستثمار العام الممول ذاتیا 

  في االبتكار الزراعي 
 و 

  ً  من أجل زراعة ونظم غذائیة ذكیة مناخیا
 3كخط أساس 2020باستخدام سنة  2025-2021بین ما الفترة  خالل 

 
 تعریفات

 
 كخط أساس. 2020باستخدام سنة  2025-2021بین ما الفترة  خاللتخصیص أموال إضافیة  في االستثمار: الزیادة
 دوالر (خط أساس) 1,000,000=  2020 مثال: 

 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ----- دوالر 1,500,000=  2021
 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ----- دوالر 1,500,000=  2022
 دوالر  1,000,000=  2023
 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ----- دوالر 1,500,000=  2024
 دوالر)  500,000(زیادة بمقدار  ----- دوالر 1,500,000=  2025

 دوالر 2,000,000= الزیادة في االستثمار 
 

 .4اف والوقود ومنتجات أخرى: علم أو ممارسة الزراعة، بما في ذلك زراعة المحاصیل وتربیة الحیوانات إلنتاج األغذیة واأللیالزراعة
 

نھج یساعد على توجیھ اإلجراءات الالزمة لتحویل وإعادة توجیھ النظم الزراعیة لدعم التنمیة بصورة فعالة : الزراعة الذكیة مناخیا
تدامة في اإلنتاجیة  وضمان األمن الغذائي في وجود مناخ متغیر. وتھدف الزراعة الذكیة مناخیا إلى معالجة ثالثة أھداف رئیسیة: زیادة مس

 .5الزراعیة والدخل، مع التكیف وبناء القدرة على التكیف مع تغیر المناخ و/ أو خفض/ إزالة انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
 

بھدف تحسین الكفاءة تطویر وتنفیذ منتج جدید أو إجراء أو خدمة  وأ إیجادبما في ذلك  النشرو البیان العمليوالبحث والتطویر : االبتكار
 أو الفعالیة أو المیزة التنافسیة.

 
 - الثقافة والمجتمعوبما في ذلك معرفة الجنس البشري  -عمل إبداعي ومنھجي یتم القیام بھ لزیادة مخزون المعرفة : والتطویر البحث

ویغطي البحث والتطویر ثالثة أنواع من األنشطة: البحث األساسي، والبحث التطبیقي،  .وابتكار تطبیقات جدیدة للمعرفة المتاحة
البحث الذي و ؛المصادر والعملیات و/ أو البنیة التحتیة ذات الصلة حولوالبحث التطبیقي  ؛سيویشمل البحث األسا والتطویر التجریبي.

مثل أعمال دمج النظم، والبرامج التجریبیة، والنماذج األولیة، والمقاییس   التكنولوجیاوأنشطة تطویر  ؛لتقدملیعالج عوائق فنیة محددة 
إن الغرض األساسي من ھذه المشاریع ھو إثبات الفوائد  نطاق كامل أو قریب من ذلك. على للبیان العملي التكنولوجیاد الوسطیة التي تُعِ 

 الھندسیة كجزء من عملیة التطویر. والتكنولوجیاتوالتكالیف للمستخدمین النھائیین بدالً من التحقق من المفاھیم 

 
المعرفة ال یعني تأیید المشاركین أو إقامة شراكة فیما بینھم، إن االنضمام إلى مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ كشریك حكومي، أو شریك في القفزات االبتكاریة أو شریك في  1

 بل ینطوي على وجود نیة لدعم ھدف وغایات مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ.
المشارك ما لم یقرر المشارك خالف ذلك. ویجب أن تتجنب االستثمارات الجدیدة المعلنة العد المزدوج (على سبیل  معستبقى المسؤولیة والرقابة واإلشراف على االستثمارات  2

 المثال، الحساب المزدوج لنفس االستثمارات من قبل الحكومة والشركاء في القفزات االبتكاریة).
 ). 2025-2021بین (ما سنوات. الفترة  5ة اإلنفاق بشكل إجمالي على مدار : ال یتطلب كل عام زیادة في اإلنفاق، فالشرط الوحید ھو زیاد ملحوظة 3
 راض مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ، ویشمل ذلك الغابات ومصائد األسماك. غأل 4
 agriculture/en/-smart-http://www.fao.org/climateمن منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة. المصدر:  مقتبس 5

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
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نطاق كامل أو قریب من ذلك كما ھو على أن تعمل  قنیاتالتأو مجموعة من  تقنیة مایمكن للمشاریع المصممة إلثبات  :البیان العملي
 متوقع من نتائج النطاق المتوسط. 

 
 توتكنولوجیا األنشطة التي یتم القیام بھا لدعم نشر الزراعة الذكیة مناخیاً وابتكارات النظم الغذائیة، بما في ذلك الطاقة النظیفة  النشر:

تطویرھا القواعد واللوائح وب تصریحالوممارسات التخفیف من االنبعاثات، والشراكات الطوعیة، وبناء القدرات، والمساعدة الفنیة، و
 المدونات والمعاییر وإنفاذھا، إلخ. ضعوو، اإنفاذھو
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