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 الشروط المرجعیة

 
 

ً  طوعیة) ھي مبادرة AIM for Climateإن مھمة االبتكار الزراعي للمناخ ( وتسریع  زیادةمشترك:  ھدف لدعم تجمع المشاركین معا
 العمل المناخي.  لدعم 1االبتكار في الزراعة وأنظمة الغذاء

 
في المؤتمر السادس والعشرین لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة  2021الزراعي للمناخ في عام تم إطالق مبادرة مھمة االبتكار 

العلم واالبتكار   توجیھفي سیاق تركیز الرئاسة على و ، بتأیید من المملكة المتحدة رئیسة المؤتمر.COP26)اإلطاریة بشأن تغیر المناخ (
ریس ومعالجة أزمة التنوع البیولوجي وفي نفس الوقت تلبیة الطلب المتزاید على الغذاء الذي یمكن أن یساعد في تحقیق أھداف اتفاقیة با

مھمة االبتكار الزراعي للمناخ لحصد فوائد مناخیة متعددة، بما في مبادرة وتأمین مستویات متعددة من مرونة النظام الغذائي، تم تصمیم 
 . ثمارات جدیدة لدعم االبتكار الزراعي الذكي مناخیاً حشد استوذلك من خالل ذلك للطبیعة والتنوع البیولوجي،  

 
و/ أو أشكال الدعم األخرى ولتحقیق الھدف، یعتزم المشاركون في مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ تحفیز المزید من االستثمار  

سرعة وقدرة على تحقیق التحول في   األكثر البتكار الزراعي من أجل المساعدة في زیادة الطموح العالمي ودعم اإلجراءات المناخیة  ل
الستثمار في الزراعة واالبتكار إن ا  جمیع البلدان، بما في ذلك من خالل تمكین صنع القرارات والسیاسات القائم على العلم والبیانات.

قدم طرقا جدیدة لزیادة اإلنتاجیة الزراعیة بشكل مستدام، وتحسین سبل العیش، والحفاظ یعزز النُھج الحالیة ویأن  یمكن  ئیة  في النظم الغذا
القدرة على   البیولوجي، والتكیف وبناء  انبعاثات غازات االحتباس   في مواجھة  التكیفعلى الطبیعة والتنوع  المناخ، والحد من  تغیر 

وتعترف مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ بالجھود الحالیة ضمن نطاقھا وأھدافھا وتسعى إلى تجنب   الحراري، وعزل الكربون.
ومن المقرر أن تكون مھمة االبتكار الزراعي للمناخ مبادرة مدتھا  االزدواجیة في ھذه الجھود وتتمیمھا حیثما ومتى كان ذلك مناسبا. 

 . 2025-2021خمس سنوات من 
 

الزراعي    االبتكارمھمة    وتقر الزراعي للمناخ.  االبتكارمھمة    مبادرة  ساواة بین الجنسین والشمول ھي أمور بالغة األھمیة لنجاحإن التنوع والم
الزراعي للمناخ   االبتكارستند مھمة  تیضیف كل مشارك قیمة، وإذ   للمناخ بمجموعة واسعة من المشاركین الضروریین لتحقیق ھدف المھمة.

 .2إلى جمیع المعارف والخبرات والثقافات، وتتبني التمیز الشامل
 الزراعي للمناخ تكون طوعیة. االبتكارمھمة  مبادرةإن المشاركة في 

 
 النطاق

البتكار الزراعي الذكي مناخیاً  ، لالزراعي للمناخ على زیادة وتسریع االستثمار، و/ أو اشكال الدعم األخرى االبتكارتركز مبادرة مھمة 
 في المجاالت التالیة: 

االختراقات العلمیة عن طریق البحوث الزراعیة األساسیة من خالل مؤسسات البحث األكادیمیة والحكومیة على المستوى  )1
 الوطني.

 امة والخاصة، بما في ذلك من خالل دعم مراكز البحوث والمؤسسات وشبكات المختبرات الدولیة.البحوث التطبیقیة الع )2
التطویر والبیان العملي والنشر لمنتجات وخدمات ومعارف عملیة وقابلة للتنفیذ ومبتكرة للمنتجین والمشاركین اآلخرین في السوق،  )3

 یة.بما في ذلك من خالل أنظمة إرشاد البحوث الزراعیة الوطن
 

 األھداف 

وأنظمة الغذاء إظھار االلتزام الجماعي بزیادة االستثمار بشكل كبیر في االبتكار الزراعي من أجل الزراعة  زیادة االستثمار: )1
 ). 2025-2021بل المشاركین فیھا على مدى خمس سنوات (الذكیة مناخیاً من قِ 

   لتمكین المناقشات الفنیة وتعزیز الخبرة والمعرفة واألولویات عبر مستویاتدعم األطر والھیاكل  تمكین التنسیق والتعاون: )2

 
 والتطویر والبیان العملي والنشر. یشمل االبتكار البحث 1
 .وتستفید منھا شرك مجموعة كاملة من المواھبالتمیز الشامل ھو تنمیة البیئات العلمیة التي یمكن أن تُ  2



2 

   

 
SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 
 الدولیة والوطنیة لزیادة تأثیر استثمارات المشاركین.  االبتكار

إنشاء ھیاكل مناسبة للتبادالت بین الوزراء وكبار العلماء وأصحاب المصلحة المناسبین اآلخرین كنقاط اتصال  زیادة التعاون: )3
واد للتعاون في االبتكار الزراعي المتعلق بالمناخ وذلك من أجل خلق قدر أكبر من اإلبداع المشترك والتعاون بشأن  رئیسیة ور

 ث المشتركة بین البلدان. وأولویات البح
 

 معاییر االنضمام
 یلي:یعتزم المشاركون من خالل االنضمام إلى مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ القیام بما 

 زیادة وتسریع االستثمار في الزراعة وابتكار النظم الغذائیة لدعم العمل المناخي. )1
 مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ وتنمیتھا.  بأھدافاإلقرار  )2
، وبالتالي أغراضھاتحدید االستثمارات و/ أو أشكال الدعم األخرى التي ستمّكن مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ من تحقیق  )3

 یرجى مراجعة قسم المشاركة للحصول على المزید من التفاصیل. دفع التقدم نحو تحقیق ھدف المبادرة.
 االعتراف بأھمیة تمكین عملیة صنع القرار والسیاسات المستندة إلى العلم والبیانات وتنمیتھا.  )4
اإلقرار بأھمیة التعاون والشراكة بشأن االبتكار الزراعي المتعلق بالمناخ من خالل تحدید كبار العلماء أو المناصب المعادلة كنقاط   )5

 .لمناخل محوریة رئیسیة لمبادرة مھمة االبتكار الزراعي
المشاركة في األنشطة المستقبلیة التي تتم في إطار مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ لتمكین إطار عمل لمناقشة وتعزیز   )6

 الدولیة والوطنیة.  االبتكار  األولویات عبر مستویات
ة والتنوع البیولوجي والتي تتماشى مع  تنفیذ األنشطة في إطار مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ التي تدعم الحفاظ على الطبیع )7

 ، بما یتفق مع موقف (مواقف) المشارك. 3الغذاءمبادئ االستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة 
 

 األنشطة 
 یتم تشجیع المشاركین في مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ على المشاركة في األنشطة التالیة: 

وزاري إلعادة تأكید االلتزامات السیاسیة تجاه االبتكار الزراعي وتسلیط الضوء على  اجتماع سنوي رفیع المستوى/  )1
 االستثمارات القادمة واألولویات الناشئة.

 مناقشات سنویة حول األولویات العلیا لالبتكار الزراعي العالمي بین الوزارات والھیئات المشاركة عبر الشركاء الحكومیین.  )2
 من أجل االبتكار المشترك ومبادرات التمویل المنسقة بین المشاركین المھتمین. یةاالبتكار قفزاتالتحدید  )3
 التنسیق مع المبادرات األخرى ذات الصلة لتجنب االزدواجیة ولتعزیز أھداف مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ. )4
تماعي) لتعزیز مبادرة مھمة االبتكار الزراعي  االتصاالت المشتركة (على سبیل المثال، المقاالت االفتتاحیة ووسائل التواصل االج )5

 للمناخ وأھدافھا.
إعداد تقاریر مستقلة وطوعیة عن اإلنفاق السنوي وتخصیص الموارد لالبتكار الزراعي لدعم ھدف مبادرة االبتكار الزراعي   )6

 للمناخ.
 

 یجوز للمشاركین ان یقرروا بشكل متبادل األنشطة اإلضافیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :عل الموقع ة متاحالمعلومات ، 2014أكتوبر/ تشرین األول،  15أقرتھا لجنة األمن الغذائي العالمي في دورتھا الحادیة واألربعین في  3

http://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf 
 

http://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf
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 المشاركة

، فإنھم یحددون كیف یعتزمون دعم األھداف والفئة األولیة المناسبة 4عندما ینضم المشاركون إلى مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ
یجوز للشركاء   ) شریك في المعرفة.3) شریك في القفزات االبتكاریة، و (2) شریك حكومي، (1( ھناك ثالث فئات: للمشاركة.

 الحكومیین والشركاء في القفزات االبتكاریة دعم و/ أو المشاركة في األنشطة على النحو المحدد في فئة شركاء في المعرفة. 
 

المشاركون الحكومیون الذین أعلنوا عن زیادة في اجمالي االستثمار العام في االبتكار الزراعي من أجل الزراعة   شریك حكومي:
 ً وستبقى المسؤولیة والرقابة واإلشراف على   ).2025-2021 على مدى السنوات الخمس المقبلة (وأنظمة الغذاء الذكیة مناخیا
 كما أنھم یدعمون أھداف مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ ویعتزمون المشاركة في أنشطتھا. االستثمارات مع المشارك.

 
علنوا عن زیادة في اجمالي االستثمار الممول ذاتیاً في االبتكار  المشاركون غیر الحكومیین الذین أ  القفزات االبتكاریة: في شریك

) من أجل تمكین االستثمار 2025-2021الزراعي من أجل الزراعة وأنظمة الغذاء الذكیة مناخیاً على مدى السنوات الخمس المقبلة (
على تسھیل تحدیات االبتكار بمشاركة من یتم تشجیع ھؤالء الشركاء  في إطار زمني سریع. االبتكارفي األفكار الجریئة لتعزیز 

وستبقى المسؤولیة والرقابة واإلشراف على   مشاركین آخرین في مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ، بما في ذلك الحكومات.
ج (على سبیل ویجب أن تتجنب االستثمارات الجدیدة المعلنة العد المزدو االستثمارات مع المشارك ما لم یقرر المشارك خالف ذلك.

 بل الحكومة والشركاء في القفزات االبتكاریة). المثال، العد المزدوج لنفس االستثمارات من قِ 
 

یعتزم المشاركون غیر الحكومیین، مثل مؤسسات البحث والتعلیم واإلرشاد الخاصة والمنظمات الدولیة والشركات  شریك في المعرفة:
التي تدعم أھداف مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ، المشاركة في أنشطتھا، واإلعالن عن نیة أو المنظمات غیر الحكومیة األخرى 

 زیادة االبتكار الزراعي من خالل:
تبادل أفضل الممارسات لزیادة انتشار جھود االبتكار الزراعي التي تركز على التكیف مع آثار تغیر   :تبادل وجھات النظر •

 حدتھا وزیادة العوائد اإلیجابیة لھذه الجھود. المناخ والتخفیف من 
مرن وشامل وموجھ یركز على مجاالت ابتكار محددة، مسترشداً  االبتكارإطالق تعاون في مجال  التعاون في مجال االبتكار: •

 بقیم االنفتاح والشفافیة والمعاملة بالمثل والمنافسة القائمة على الجدارة.
من أجل زیادة القدرة على االبتكار الزراعي الذي یركز على تغیر المناخ، بما في ذلك  التعاون بناء القدرات المؤسسیة: •

 الجھود المبذولة لتعزیز فعالیة مؤسسات االبتكار القائمة وتزویدھا بالموارد.
التنسیق: تسھیل تبادل المعلومات والشراكات بین مؤسسات االبتكار الزراعي والبحث األكادیمي الحكومیة على المستوى  •

 الوطني؛ ومراكز البحوث والمؤسسات وشبكات المختبرات الدولیة؛ ونظم إرشاد البحوث الزراعیة الوطنیة.
  االبتكاردعم الجھود المبذولة لالبتكارات التي تم إنشاؤھا أو تعزیزھا من خالل أنشطة مبادرة مھمة  البیان العملي والنشر: •

 ً و/ أو نشرھا بفعالیة وكفاءة وسرعة حتى تصل إلى المزارعین ومنتجي األغذیة  الزراعي للمناخ حتى یتم بیانھا عملیا
 وغیرھم، ال سیما في البلدان المعرضة للتأثیرات المناخیة. 

 
بمشاركتھم، وكذلك باألحرى كبار العلماء أو المناصب المعادلة كنقاط  الرئیسیة المتعلقةیجب على المشاركین تحدید جھات االتصال 

عادة ما یكون كبیر العلماء مسؤوالً عن إدارة و/ أو تنسیق   سیة للتعاون الدولي بشأن االبتكار الزراعي المتصل بالمناخ.محوریة رئی
قد یرغب المشاركون أیضاً في إیجاد ھذا النوع من األدوار وتقدیم تفاصیل معلومات  العملیات العلمیة والتكنولوجیة والبحثیة لمنظمتھ.

 االتصال الحقاً.
 

 التعریفات 
 

 .5: علم أو ممارسة الزراعة، بما في ذلك زراعة المحاصیل وتربیة الحیوانات إلنتاج األغذیة واأللیاف والوقود ومنتجات أخرىالزراعة
 

 
ید  إن االنضمام إلى مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ كشریك حكومي، أو شریك في القفزات االبتكاریة أو شریك في المعرفة ال یعني تأی  4

 نھم، بل ینطوي على وجود نیة لدعم ھدف وغایات مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ.المشاركین أو إقامة شراكة فیما بی 
 ألغراض مبادرة مھمة االبتكار الزراعي للمناخ، ویشمل ذلك الغابات ومصائد األسماك. 5
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فعالة : نھج یساعد على توجیھ اإلجراءات الالزمة لتحویل وإعادة توجیھ النظم الزراعیة لدعم التنمیة بصورة الزراعة الذكیة مناخیا
وتھدف الزراعة الذكیة مناخیا إلى معالجة ثالثة أھداف رئیسیة: زیادة مستدامة في اإلنتاجیة   وضمان األمن الغذائي في وجود مناخ متغیر.

 .66الزراعیة والدخل، مع التكیف وبناء القدرة على التكیف مع تغیر المناخ و/ أو خفض/ إزالة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
 

: البحث والتطویر والبیان العملي والنشر بما في ذلك إیجاد أو تطویر وتنفیذ منتج جدید أو إجراء أو خدمة بھدف تحسین الكفاءة تكاراالب
 أو الفعالیة أو المیزة التنافسیة.

 
 - والثقافة والمجتمع بما في ذلك معرفة الجنس البشري -عمل إبداعي ومنھجي یتم القیام بھ لزیادة مخزون المعرفة  البحث والتطویر:

ویغطي البحث والتطویر ثالثة أنواع من األنشطة: البحث األساسي، والبحث التطبیقي،  وابتكار تطبیقات جدیدة للمعرفة المتاحة.
ي ویشمل البحث األساسي؛ والبحث التطبیقي حول المصادر والعملیات و/ أو البنیة التحتیة ذات الصلة؛ والبحث الذ والتطویر التجریبي.

 یعالج عوائق فنیة محددة للتقدم؛ وأنشطة تطویر التكنولوجیا، مثل أعمال دمج النظم، والبرامج التجریبیة، والنماذج األولیة، والمقاییس 
إن الغرض األساسي من ھذه المشاریع ھو إثبات الفوائد  الوسطیة التي تُِعد التكنولوجیا للبیان العملي على نطاق كامل أو قریب من ذلك.

 تكالیف للمستخدمین النھائیین بدالً من التحقق من المفاھیم والتكنولوجیات الھندسیة كجزء من عملیة التطویر.وال
 

یمكن للمشاریع المصممة إلثبات تقنیة ما أو مجموعة من التقنیات أن تعمل على نطاق كامل أو قریب من ذلك كما ھو  البیان العملي:
 متوقع من نتائج النطاق المتوسط. 

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

وممارسات التخفیف من االنبعاثات، والشراكات الطوعیة، وبناء القدرات، والمساعدة الفنیة، والتصریح بالقواعد واللوائح وتطویرھا 
 ا، ووضع المدونات والمعاییر وإنفاذھا، إلخ.وإنفاذھ
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