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 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

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

 

 

A 

 المجلس
 الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة

 2017ديسمبر/كانون األول  8-4روما، 

 التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
    

 موجز
ظمة األغذية ناملتبعة، بالتطورات احلاصلة يف املنتديات األخرى اليت هتّم والية م باملمارسةحياط اجمللس علما، عماًل 

 :. وستقدم عروض بشأن املواضيع التاليةوالزراعة )املنظمة(
 

 ؛2017املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  -1
 (؛2017أكتوبر/تشرين األول  6-5آخر املستجدات بشأن مؤمتر "حميطنا" )مالطة،  -2
 االجتماع العاملي "أخشاب مستدامة من أجل عامل مستدام" -3

 (؛2017نوفمرب/تشرين الثاين  1 - أكتوبر/تشرين األول 31)روما، 
 (؛2017يوليو/متوز  22-17نتائج الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي )جنيف،  -4
 اهلجرة؛ -5
 عمالة األطفال؛ -6
  ن(و تغري املناخ )مؤمتر األطراف الثالث والعشر نتائج مؤمتر األمم املتحدة بشأن  -7

 (.2017 نوفمرب/تشرين الثاين 17-6)بون، 
 

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 
 تعرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس يف دورته الثامنة واخلمسني بعد املائة لإلحاطة فحسب.

 
  



2 CL 158/INF/4 

 

 2017المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  -أوالا 
 
املنتدى و يشييك ل هاملنتدى السييياسييي الرفيع املسييتوى املعن بالتنمية املسييتدامة )املنتدى السييياسييي( سيينويا و يلتئم  -1

من خالل الفرتة  2017واسيييييتعراضييييي ا. وانعقد املنتدى السيييييياسيييييي لعام  2030املركزي ملتابعة خطة التنمية املسيييييتدامة لعام 
حتت موضييييوع "القعيييياف على الفقر وتعزيز االزدهار يف عامل متغري". وكان الت أول اجتماع  2017يوليو/متوز  19إىل  10

 للمنتدى السياسي يستعرض جمموعة فرعية من أهداف التنمية املستدامة. 
 
يستعرض  )الذي 17و 14و 9و 5و 3و 2و1تعمن اجلزف الفن عمليات استعراض أهداف التنمية املستدامة قد و  -2

لطوعية ا الوطنيةطوعيا. ومل تعترب عملية االسييتعراضييات  وطنيااسييتعراضييا  43ض و ز على عر سيينويا( واجلزف الوزاري الذي ركّ 
، وإمنا أيعييييييا آلية لتعزيز التنسيييييييق الوطن وتعبئة املشيييييياركة فحسييييييب 2030وسيييييييلة لعرض التقدم احترز يف حتقيق خطة عام 

كرب حتديات خطة ميع أبعاده" باعتباره أجبومملوكة وطنيا. ومت التشيديد على القعياف على الفقر " وجعل العملية أكثر مشوال
رت الدول بأكمل ا. وحذّ  2030، كما مت التأكيد على الروابط القائمة بني القعيييييييييييييياف على الفقر وخطة عام 2030عام 

 التقدم احترز يف الكثري من مقاصييييييد أهدافجتعل من املسييييييتحيل رصييييييد قد لة البيانات املناسييييييبة قاألععيييييياف أيعييييييا من أن 
 املستدامة. التنمية

 
الذي اعتمده اجلزف الرفيع املسيييييتوى من  1ومتثلت الوثيقة اخلتامية الن ائية للمنتدى السيييييياسيييييي يف ارعالن الوزاري -3

. وّسلط ارعالن العوف على احلاجة إىل نظم غذائية شاملة 2017يوليو/متوز  20دورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 
من أهداف التنمية املستدامة بالروابط القائمة بني اجلوع  2ومستدامة وقادرة على الصمود. وأقّرت الفقرة املكّرسة لل دف 

لى أمهية عوالفقر وباحلاجة إىل اسييييتثمارات مسييييؤولة وسييييياسييييات متسييييقة ومؤسييييسييييات  عييييع للمسييييافلة. كما مت التأكيد 
ن تزايد عدد السييييييييكان الذين يعانون من مسييييييييتويات خطرية معلى تشييييييييجيع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره و 

 انعدام األمن الغذائي.
 
وشييياركت املنظمة بنشييياط يف االسيييتعراضيييات املواضييييعية ألهداف التنمية املسيييتدامة ويف املنتدى السيييياسيييي ككل،   -4

إىل جنب مع برنامج األغذية العاملي والصيييييندوو الدون للتنمية الزراعية، يف عتلف عمليات كما شييييياركت بنشييييياط، جنبا 
. ومشل الدعم املقّدم االشييييرتاص يف صييييياغة الوثائق الفنية 2017يف املنتدى السييييياسييييي لعام  التقتاملتابعة واالسييييتعراض اليت 

، واالشييرتاص يف تنظيم اجتماع جمموعة خرباف 2دى السييياسيييللجنة التنفيذية للشييؤون االقتصييادية واالجتماعية اخلاصيية باملنت
الطوعية واملشيييييييياركة يف املنتديات الوطنية من أهداف التنمية املسييييييييتدامة، ودعم إعداد االسييييييييتعراضييييييييات  2بشييييييييأن اهلدف 

ارقليمية املتعلقة بالتنمية املستدامة. وقّدم اجتماع جمموعة اخلرباف إس امات إىل املنتدى السياسي، إضافة إىل متابعة خطة 
خالل  رواستعراض ا، ومت إبراز العديد من الرسائل الرئيسية املنبثقة عنه يف ارعالن الوزاري ويف النقاش الذي دا 2030عام 

  .2 االستعراض املواضيعي لل دف

                                                      
1  https://undocs.org/ar/E/HLPF/2017/L.2 
2  4.pdfhttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14371SDG2_format.revised_FINAL_28_0  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14371SDG2_format.revised_FINAL_28_04.pdf


CL 158/INF/4 3 

 

 آخر المستجدات بشأن مؤتمر "محيطنا" -ثانياا
 (2017أكتوبر/تشرين األول  6-5)مالطة، 

 
يف مالطة وكان املؤمتر الثالث من  2017أكتوبر/تشييييييييييييييرين األول  6إىل  5انعقد مؤمتر "حميطنا" خالل الفرتة من  -5

بدأت مبؤمتر األمم  اليتاليت شيييييي دهتا تلت السيييييينة و سييييييلسييييييلة من الفعاليات الدولية الرفيعة املسييييييتوى بشييييييأن أمهية احتيطات 
 2017يونيو/حزيران  9إىل  5من أهداف التنمية املسييييييييييتدامة الذي انعقد خالل الفرتة من  14 املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف

نظمة مت املوقدّ  يف نيويورص أيعا. 2017يوليو/متوز  18إىل  9ورص واملنتدى السياسي الذي انعقد خالل الفرتة من يف نيوي
 .فعاليات وأثنافهاذه الهلألععاف يف الفرتة السابقة الفنيني إىل ااملشورة والدعم 

 
وانصيييييييييب تركيز مؤمتر "حميطنا" على القعيييييييييايا املتصيييييييييلة باحتيطات وتغري املناخ والتلو  البحري وصييييييييييد األ اص  -6

تقوم  اماملستدام والنمو األزرو املستدام وحوكمة احتيطات ومتكني جيل جديد من أجل مت يد الطريق. وسّلط العوف على 
املشييييييييييياركني من ر املؤمتطلب على املشييييييييييياكل اليت تواج  ا حاليا. كما عمل للتغلب من البلدان والقطاع واجملتمع املدين به 

 التع د بالتزامات هامة هبدف صون موارد احتيطات واستخدام ا بشكل مستدام. 
 
التزام من القطاع اخلاص،  100التزام من احلكومات و 200الت أكثر من  يف التزاما، مبا 437ومتخض املؤمتر عن  -7

من أهداف التنمية  14متاشييييييييا مع أهداف التنمية املسيييييييتدامة واتفاو باريس، فعيييييييال عن توصييييييييات بشيييييييأن تنفيذ اهلدف 
 2.5ارعالن عن إنشيييييييياف مليار يورو، و  7.2مببلغ إمجان قدره  تع دات مالية مت تقدميوبارضييييييييافة إىل الت،  املسييييييييتدامة.

 ملناطق البحرية احتمية ارضافية. مليون كيلومرت مربع من ا
 
 (.2020( وباالو )2019( والنرويج )2018إندونيسيا ) ؤمتر "حميطنا" يفملومن املزمع عقد الدورات القادمة  -8
 

 االجتماع العالمي "أخشاب مستدامة من أجل عالم مستدام" -ثالثا
 (2017 ينوفمبر/تشرين الثان 1-أكتوبر/تشرين األول  31)روما، 

 
قامت املنظمة، جنبا إىل جنب مع اللجنة االسييييييييييتشييييييييييارية املعنية بالصييييييييييناعات املسييييييييييتدامة القائمة على الغابات  -9

البحو  احلرجية الدولية والتحالف املان من أجل التجارة املسييييييييييييييتدامة واملنظمة الدولية ل خشيييييييييييييياب  مركزوبالتعاون مع 
 تنظيم االجتماع العاملي "أخشييييييياب مسيييييييتدامة من أجل عاملب ،االسيييييييتوائية والبنت الدون والصيييييييندوو العاملي للحياة الربية

وحعيير  يف املقر الرئيسييي للمنظمة. 2017تشييرين الثاين نوفمرب/ 1أكتوبر/تشييرين األول إىل  31خالل الفرتة من " مسييتدام
 الت عدد كبري من ممثلي القطاع اخلاص. بلدا، مبا يف 40من  مشارص 100هذا االجتماع أكثر من 

 
 لرئيسياومتثل هدف االجتماع يف الرتويج للمنافع اجملتمعية املتأتية من سالسل قيمة األخشاب املستدامة والدور  -10

الذي ميكن أن تعيييييطلع به املنتجات اخلشيييييبية املسيييييتدامة يف حتقيق أهداف التنمية املسيييييتدامة، وأعّد جمموعة من الرسيييييائل 
  الرئيسية املتفق علي ا بشأن مخسة جماالت مواضيعية، وهي:
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لسييييبعة ا ة بالنسييييبة إىل مجيع أهداف التنمية املسييييتدامةيمهأسييييالسييييل قيمة األخشيييياب املسييييتدامة تكتسييييي  )أ(
 .15و 13و 12و 8، ال سيما بالنسبة إىل األهداف عشرة

تعترب اردارة املسيييتدامة للغابات مكونا هاما ردارة املناار الطبيعية بشيييكل مسيييتدام. فالن وض بسيييالسيييل  )ب(
للبيئة ومسييؤولة اجتماعيا وسييليمة اقتصيياديا هو خطوة هامة تو االنتقال إىل مناار أخشيياب مراعية قيمة 
 مستدامة. طبيعية

لتعزيز سييييييبل كسييييييب العيك احتلية، هناص حاجة إىل ربط سييييييالسييييييل القيمة العاملية وارقليمية واحتلية وإىل  )ج(
 تنويع املنتجات احلرجية مبا يتجاوز اخلشب من أجل استخدام "سالت سالسل القيمة" استخداما فعاال.

اخ النسييييبة إىل التخفيف من آثار تغري املنأمهية حا ة بعلى سييييالسييييل قيمة األخشيييياب املسييييتدامة نطوي ت )د(
بطرو عدة تتعمن  زين الكربون يف الغابات الدائمة ويف منتجات األخشاب املقطوعة، وكذلت بالنسبة 
ّلط العييوف على تو خاص على املسييامهة يف  إىل االسييتعاضيية عن املنتجات واملواد اخلام األحفورية. كما سييل

 قطاع البناف.آثار تغري املناخ يف من تخفيف ال
حواجز والفرص لل حرجبسالسل قيمة أخشاب مستدامة إجراف تقييم  يقتعي تعزيز االستثمارات للن وض )ه(

على امتداد سييييلسييييلة القيمة وحتسييييني حتويل اجملموعة الكاملة للمنتجات واخلدمات ات االسييييتثمار يف جمال 
ي متعددة أصييييحاب املصييييلحة للن وض احلرجية إىل أوراو مالية وإىل نقد. ومن شييييأن إنشيييياف مرفق افرتاضيييي

 باالستثمارات أن يساعد على  صيص التمويل املناسب لدعم سالسل قيمة األخشاب املستدامة. 
 
وخلص االجتماع إىل أنه إاا أريد لإلدارة املستدامة للغابات وسالسل قيمة األخشاب املستدامة حتقيق إمكاناهتا  -11

 امل م أن يركز املزيد من عمل املنظمة وشركائ ا على الرسائل الرئيسية املذكورة أعاله.للمسامهة يف التنمية املستدامة، من 
 

 نتائج الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي -ارابعا 
 (2017يوليو/تموز  22-17)جنيف، 

 
تعترب هيئة الدستور الغذائي )اهليئة( اجلزف املركزي لربنامج املواصفات الغذائية املشرتص بني منظمة األغذية والزراعة  -12

من أجل محاية صييييييييييحة املسييييييييييت لكني وتشييييييييييجيع املمارسييييييييييات العادلة اللتني بادرتا إىل إنشييييييييييائه ومنظمة الصييييييييييحة العاملية 
 األغذية. جتارة يف
 
نصيييييييوص اات النقحة و املديدة و ات اجلواصيييييييفمن امل 50عن  ما يزيدل دورهتا األربعني، وقد اعتمدت اهليئة، خال -13
ووافقت على عمل جديد يتعلق بفريق امل ام احلكومي الدون املخصييييص املعن ، اصيييية بسييييالمة األغذية وجودهتااخلصييييلة ال

سييييتدامة وعمل بني أهداف التنمية امل مبقاومة معييييادات امليكروبات. واتفقت اهليئة أيعييييا على ما تنطوي عليه أوجه الت زر
يجية املقبلة اتالدسييييتور الغذائي من قيمة م مة وعلى أنه سيييييتم مراعاة أهداف التنمية املسييييتدامة لدى وضييييع اخلطة االسييييرت 

  .(2025-2020فرتة للدستور الغذائي )ال
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سيييياب أمانة الدسييييتور الغذائي وحوشييييّجعت اهليئة البلدان على مواصييييلة تقدمي الدعم لتمويل املشييييورة العلمية إىل  -14
الدسييييييييييييييتور الغذائي لتعزيز مشيييييييييييييياركة البلدان يف الدسييييييييييييييتور الغذائي. ورّحبت باعتماد مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني 

يونيو/حزيران، القرار بشييييييأن "االحتفال بيوم عاملي لسييييييالمة األغذية" وشييييييّجعت بشييييييدة الدول األععيييييياف يف منظمة  7 يف
 .2018الرئاسية للنظر في ا يف عام هتا اقرتاح إدراج هذه املسألة على جداول أعمال أج ز الصحة العاملية على 

 
 الهجرة -اخامسا 

 
تكتسي و تشكل اهلجرة جمال عمل تكتسب فيه املنظمة أمهية متزايدة على املستويات العاملية وارقليمية والقطرية.  -15

املنظمة د االتفاو العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة و اعتمشييييييي د اسيييييييتنظرا إىل أهنا  أمهية كبرية يف سيييييييياو اهلجرةالسييييييينة املقبلة 
 والنظامية بارضافة إىل االتفاو العاملي بشأن تقاسم املسؤولية عن الالجئني. 

 
اهلجرة اجملموعة العاملية املعنية بمن أععيييياف للعمليات التحعييييريية اات الصييييلة، وكععييييو  دعماً  ،نظمةاملتواصييييل و  -16

وراف  النقاشييييييات املواضيييييييعية بشييييييأن الدوافع الكامنةيف  تسييييييامهوقد ألععيييييياف. إىل ا فن، تقدمي الدعم الاملية()اجملموعة الع
واشييييييرتكت مع مفوضييييييية األمم املتحدة السييييييامية لشييييييؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة ارمنائي يف قيادة عملية ، اهلجرة

 شات حول اهلجرة والتنمية املستدامة.انقال ض مواضيعي موجز، كما شاركت يفإعداد عر 
 
وقد  .املنظمة الدولية لل جرةيف رئاسييييييية اجملموعة العاملية جنبا إىل جنب مع ، 2018 عام ، يفنظمةسيييييييتشيييييييرص املو  -17

اجتماع  خالل صشييييييييرت امل  ماباعتبارمها الرئيسييييييييني املشيييييييياركني املقبلني للمجموعة العاملية، برنامج عملعرضييييييييت املنظمتان، 
. وي دف برنامج العمل املشييييرتص إىل دعم املفاوضييييات احلكومية 2017نوفمرب/تشييييرين الثاين  7مديري اجملموعة العاملية يف 

 الدولية املؤدية إىل اعتماد االتفاو العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية. 
 
اشيييييرتاص املنظمة يف رئاسييييية اجملموعة العاملية زيادة التعاون حول اهلجرة مع الوكالتني األخريني اللتني سيييييييسييييير كما  -18

لزراعية وميكن ملنظمية األغيذيية وا. الصيييييييييييييينيدوو اليدون للتنميية الزراعيية وبرنيامج األغيذيية العيامليأي يوجيد مقرمهيا يف روميا، 
تعميم الشييييواغل  ، حتسيييينيوتوحيدها  وداجلنسيييييق من خالل تالعاملي، وبرنامج األغذية والصييييندوو الدون للتنمية الزراعية 

  املتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي يف النقاش العاملي حول اهلجرة.
 
على صييييييفة مراقب لدى املنتدى العاملي املعن باهلجرة والتنمية، وهو مؤخرا املنظمة  حصييييييلتوعالوة على الت،  -19

   دون هام معن باهلجرة وشريت رئيسي للمجموعة العاملية.منتدى حكومي 
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 عمالة األطفال -اادسا س
 
على يف عمالة األطفال يعملون مليون طفل  152 هناص إىل أن تشييييييييييييييري التقديرات العاملية اليت صييييييييييييييدرت مؤخراً  -20

وأن امل، العرجاف أعتلف من مجيع األطفال يف أطفال واحد من كل عشيييييييييييييرة حوان طفل ثل وهو ما مي ،الصيييييييييييييعيد العاملي
 –ذا القطاع يف هرتفاع خذ يف االآالعدد أن هذا الزراعة و قطاع يف يعملون األطفال  ةلاطفال يف عممن األيف املائة  71
الرتكيز  إىلاسيييييية احلاجة املاألرقام اجلديدة هذه وتؤكد  .الفتيان والفتياتمن  مليون 108إىل  2012مليون قبل عام  98من 

من أهداف التنمية  8من اهلدف  7الزراعة من أجل إحراز تقدم ملحوظ يف بلوغ املقصيييييييييييييد  قطاععلى عمالة األطفال يف 
 . 2025املستدامة بشأن إهناف عمل األطفال حبلول عام 

 
على الريفية  يكعلا سيييبلقدرة احلد من الفقر يف الريف والقعييياف على اجلوع وزيادة اهلادفة إىل  ةنظماملرامج بإن و  -21

ادي يف تعييييييطلع املنظمة بدور قيو  .الزراعةقطاع  ألسييييييباب اجلذرية لعمالة األطفال يفيف صييييييلب معاجلة اتكمن الصييييييمود 
الشيييييييراكة الدولية للتعاون يف جمال عمالة األطفال يف الزراعة اليت تشيييييييمل الصيييييييندوو الدون للتنمية الزراعية ومنظمة العمل 

 لعمال األغذية والزراعة والفنادو واملطاعم ومراكز اجلماعة االسييييييييتشييييييييارية للبحو  الزراعية الدولية، الدولية واالحتاد الدون
، 2017 ويف سييييييييييبتمرب/أيلولالزراعة داخل منظومة األمم املتحدة وخارج ا. قطاع األطفال يف  ةلايف منع عمحموري دور بو 

لتحدي واج ة اللعمل كاسييييييييتجابة أوىل مل املنتجني ندافً أصييييييييدر اجتماع إقليمي أفريقي للعمال الريفيني ومنظمات صييييييييغار 
 املتعاام يف هذا القطاع.

 
نوفمرب/تشييييييييييييييرين  16إىل  14من خالل الفرتة بع حول عمالة األطفال يف بوينس آيرس اوانعقد املؤمتر العاملي الر  -22

رس" قّدم "إعالن بوينس آييو عمالة األطفال يف الزراعة واالقتصيييييييييييادات الريفية. على  ههتمامانصيييييييييييب اقد ، و 2017الثاين 
من أهداف التنمية املسيييتدامة،  8من مقاصيييد اهلدف  7ملقصيييد امعلومات بشيييأن اجل ود العاملية الرامية إىل حتقيق  الصيييادر

ياسات الزراعية دور السالعوف على ارعالن يسّلط الت، بارضافة إىل و . لزراعةقطاع ايسبق له مثيل ل ملمع إيالف اهتمام 
 .املشكلةهذه يف معاجلة  أصحاب املصلحة يف قطاع الزراعةو 
 
 ن أجلمالتحدي وتقف على أهبة االسييييييييييييتعداد لدعم احلكومات الوطنية هذا وتكثف املنظمة ج ودها ملواج ة  -23

ساعد املنظمة تفعال عن الت، سالزراعة. و قطاع األطفال يف  ةلاعماجلذرية لسباب األعاجلة مل ات فّعالوضع إطار سياس
وفر فرص العمل الالئق ت برامجسيييني تنفيذ الوطن إىل املسيييتوى احتلي، لعيييمان حتوى سيييتاملمن  ،البلدان على تعزيز قدراهتا

  للشباب والبالغني وتكون خالية من عمالة األطفال.
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  اخنتائج مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المن -اسابعا 
 نوفمبر/تشرين الثاني( 17-6)بون،  ن()مؤتمر األطراف الثالث والعشرو 

 
االتفاقية ارطارية( ) طراف يف اتفاقية األمم املتحدة ارطارية بشييييييأن تغري املناخ ل نالثالث والعشييييييرو ؤمتر املانعقد  -24

منرب  وإنشييياف خطة عمل جنسيييانية مقررا، مبا يف الت وضيييع 31واعتمد  2017نوفمرب/تشيييرين الثاين  17إىل  6يف بون من 
يا املشييرتص يف جمال عمل كورونيف". وتتمثل املسييألة األهم بالنسييبة إىل عمل املنظمة يف اجملتمعات احتلية والشييعوب األصييلية

مل بشييييكل مشييييرتص لعلمية والتكنولوجية العهذا املقرر من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشييييورة ا . وطلب3"الزراعة
على معاجلة القعييييايا املتصييييلة بالزراعة، مع األخذ يف االعتبار قابلية تأثر الزراعة بتغري املناخ والن ج الرامية إىل حتقيق األمن 

ة العلمية والتكنولوجية ر الغذائي. وإن العناصر اليت ستدرج يف العمل املشرتص بني اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشو 
تغطي العديد من جماالت العمل الواعدة، مبا يف الت األساليب والن ج الكفيلة بتقييم التكيف، واملنافع املشرتكة للتكيف، 

؛ ونظم لععييويا والقدرة على الصييمود؛ وكربون الرتبة، وسييالمة الرتبة وخصييوبة الرتبة؛ واسييتخدام املغذيات؛ وإدارة السييماد
 روة احليوانية؛ إضافة إىل األبعاد االجتماعية االقتصادية وأبعاد األمن الغذائي.إدارة الث

 
تقدمي آرائ ا  إىلمدعوة، كخطوة تالية، األطراف واجل ات اليت تتمتع بصييييييييييييييفة مراقب، مبا يف الت املنظمة، إن و  -25

 .2018مارس/آاار  31بشأن اجملاالت املذكورة أعاله حبلول 
 
دعم العملية املتصيييييييلة بالزراعة يف اهليئتني الفرعيتني من خالل تقدمي إسييييييي امات فنية على تو  وسيييييييتواصيييييييل املنظمة -26
هو مطلوب، وسيييتوفر أيعيييا ألمانة االتفاقية ارطارية الدعم الفن واألدوات واآلليات يف ما يتعلق هبذه األنشيييطة اجلديدة،   ما

. وسييييييتدعم املنظمة، ضييييييمن ما سييييييتدعم، البلدان ردراج الزراعة يف كجزف من التعاون اجلاري بني املنظمة واالتفاقية ارطارية
خطط التكيف الوطنية اخلاصييييييية هبا، وسيييييييتيسييييييير تنظيم جمموعة العمل املواضييييييييعية املعنية بالزراعة واألمن الغذائي واسيييييييتخدام 

ة وتغري املناخ بشييأن الزراعسييتنشييك مركزا لتبادل املعارف كما األراضييي حتت إطار الشييراكة اخلاصيية باملسييامهات احتددة وطنيا.  
 وما بعده ومعاجلة قعايا الزراعة واألمن الغذائي يف ال تغري املناخ. 2020للن وض مبستوى الطموح وإجرافات ما قبل عام 

                                                      
. وستنشر االتفاقية ارطارية 2017نوفمرب/تشرين الثاين  24تربز الروابط بالوثائق مسودات االستنتاجات، كما هي متاحة على شبكة ارنرتنت يف   3
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