
حالة عمل كورونيفيا 
املشترك 

بشأن الزراعة
تعزيز كورونيفيا





حالة عمل كورونيفيا 
املشترك 

بشأن الزراعة

املؤلفون:
 Martial Bernouxو Jeremy Schlickenriederو Maylina St-Louisو Etienne Drieux

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة
 روما، 2020

تعزيز كورونيفيا



:y_,11,...JI 4:..,r,JI 
.2020. Etienne Drieux..i Maylina St-Louis..i Jeremy Schlickenrieder..i Martial Bernoux c....i_;..1I 

.J..:.l;)i_, 4,,;i;.C,,1 .i...b ,t...J.J -\#� ->'.fa· ."1_;.;...11 �..i.J..iS J-= 4..16. 

[ ace J-!' <J" �_,:; p 1:ii 001 J,,.1;11 c.i..:,,IJ 

vl.';,)'I �'li_, .¼-,_,;..:;_, t.,,.i_,.,,,_ � 04 _,1 ,¼lo c.,,l wl.hLl _,1 ,a..b _,1 ,� _,1 •�! _,1 ,� c.,,\' i.)W)'I _,1 �_,;I.ili �_,li 04 (.i...bWI) 

t,il.b ..:..,1:, <->?-1 � � � .i...bWI �Y _,1 �.i;� 4-il ,'li r1 t�'lll wl,l;;i JJ_,...;... ..:..,;\S" .i,..,� oJ.h..o ..:...� _,1 ..:...\S"_y.;, .)! 
. L,,fa J.)! ,J J:,L... 

2020 ,Js.u)IJ 4:.lJ:�JI �© 

�SR.�.<wJ 

o.i.W 3.0 J:,..11.,, .J.S".Jw..JI - ($.J\;.:; .J#- - �I..,_......; <rl.i;)'I tl.';,..JJ rWI �_;,li ..b� 1..9_, et.. ....l......:..!1 1:i.. . .:u...,..... J_,h!I � 
-½]_,.lll 4+-.fo,JI wl...Jò:...JI 

.(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar) 

c.,,1 �_, .-,....,u. _,.,.i� J-Ji � 4:..,r,JI ..b_A, •½.il;.:; .J#- �l;èY �_, ,......,Ji> oJk.µ ,J-ll 1:i.. ��,�_;,li I:i.. r�1 �_,..,. 
.�I .Jt....;, rl�I.,, � y_, .oJ.h..o ..:..,� _,1 ,wt;.:;.. _,1 ,.i...b c.,,1 .l;Y �I 0� c.:lj,§1 c.,,1 .,Jt.., 0fa. 01 � 'li ,J-]1 I� rl�I 

� 01 � ,J-]1 I� 4.}i ,I..:.;! f' 1:iµ .41...; L. _,1 <rl.i;)'I t w..JI �y � �_,..,. �Y' 0fa. 01 � 4..i)-9 ,J-]1 � f' 1:iµ 
w..,,J �i_, .o.h.l.ll ,..-)U J..:.1;_)1_, 4,,;i;.C,,1 .i...b J,,. <JA 4_;,ll .:i.. ,L';.;! f>= ,J' :y_,lh..JI 4:..,r,JI .)! ..;\..;,,)'I.,, JtJI -½]__&...JI ,)G.! 0l:! 

."o�I J..+bjl � �YI [WI J....,,b) J..+b}I � w_,..,_i .4_;,JI .:,,. ;..J _,1 � wc 4..1_.iJ.... 

,�_;,li <J" 8 oJWI � J_Ji_, _,,. l..$" �i_, .:U.1...._,JI <YYo wc 4,>J_i U.fa. \+>:_,.,.:;�'li .;JI �_;,li�_,..,. ;u.;,w1 wk.)j:ill 4:_,.,.:; p:, 
� .J..;..!WI �I.,, 4...at.JI .:U.1...._,JI Jci_,9 � � J_,......JI .:U.L.._,ll Jci_,! J:,...:;:,_, .�_;,li 1:,,. c,;9 � w;(..,, � u-o_,....... _,,. L. ,tt.:...,,1.,, 
c.,,.J\.;,:JI 0_,;WJ o.h.l.ll ,..-YI � ..... w1 �I Jcl_,.l t..,,.b µ c.,,1 ,l_r...! �_, ,http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules ½faJI 

.(UNCITRAL) J_i.lll 

,�i_, ,JlS.;.YI_, ,J_ilJ;,.ll cJ,.. ,..:...lb w_;b .)! y_,......11 J-ll 1:i.. <JA Ji_,.. rl�I ok! c,;9 0_,,èi;ll 0.,..�1 � . .:.!WI u_).ll Jt,.. 
;u.;.w1 ..:...1.,,ll.b..JI ��_,-�I_, ù,/]i::JI � .._L.. <JA 0:i! � J.,......._!i_, rl�'lll ok)' 0:i! � J.,......._!1 rfa. 0\S" 1:ii L. .i;o:.:; -½]_iJ.... 

.• .,,._, r�I ,jjk � J-ll � ..:...lb w.),J "1_,l.... 0fi.. c.,,1 � c.,,.i.::.ll wc 

4....hWl �I t9_,..ll � 4+-)k)'I �I..:..,�� t)lb'lll � -�_;l!., ,dJ.W!J ,..:.ta.;,...JI 
:�_;b wc c.,,.J\.;,:JI rl�'lll ..:...1.,,lb f"èJii:J publications-sales@fao.org J)G.. <JA �� i:.f...;..i (http://www.fao.org/publications/ar) 

.copyright@fao.org :.)! �_;,li_, �I.,, �I ..:...i;L...i::...,,'lll f"èJii:J �_, .www.fao.org/contact-us/licence-reguest 



iii

احملتويات

iv شكر وتقدير 

1 مقدمة 

2 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وهيكلها 

4 تقدم الزراعة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 

6 عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة 

6   اجلدول الزمني لكورونيفيا 
6   قرار كورونيفيا: دفع جدول األعمال اخلاص بالزراعة إلى األمام 
7   عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة: عملية واسعة وشاملة 
7   خارطة طريق عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة 

9 كيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 

9   الهيئات الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية 
9   اآللية املالية، وكياناتها التشغيلية، والصناديق األخرى 
10   حملة سريعة: من يقوم مباذا؟ 

11 كيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، والزراعة 

18 خالصة 

20 املراجع 

املرفق األول: تقارير منظمة األغذية والزراعة املقدمة من الهيئة الفرعية
22 للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن "القضايا املتعلقة بالزراعة" )2012-2019( 



حالة عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة

iv

شكر وتقدير
 Judit يعرب املؤلفون عن امتنانهم اخلاص للمساهمة القّيمة والتوجيهات املقدمة من قبل
Berényi Üveges )هنغاريا(، وValérie Dermaux )فرنسا(، وDirk Nemitz )اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(، وZitouni Ould Dada )منظمة األغذية والزراعة(، وكذلك 
العديد من أعضاء YOUNGO )مجموعة الشباب الرسمية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ(. كما يود املؤلفون اإلعراب أيًضا عن شكرهم على املشاركة املستمرة 
جلميع املفاوضني الزراعيني. 

ويود املؤلفون أن يعربوا عن تقديرهم للحكومة األملانية التي حّفز متويلها لبرنامج التخفيف 
من تأثيرات تغير املناخ يف الزراعة هذا العمل. ويتم اإلعراب عن التقدير للدعم املقدم من 
قبل املصمم التصويري Fabrizio Puzzilli )منظمة األغذية والزراعة( وأخصائية االتصاالت 

Fiona Bottigliero )منظمة األغذية والزراعة(. 
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املقدمة
ما هو عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة؟

اختُتم املؤمتر الثالث والعشرون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 
بقرار تاريخي يقّر بدور الزراعة يف التصدي لتغير املناخ. 

ويطلب املقرر رقم CP.23/4 عن عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة من الهيئتني 
الفرعيتني املنشأتني مبوجب االتفاقية، وهما الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

والهيئة الفرعية للتنفيذ، املشاركة يف معاجلة القضايا املتعلقة بالزراعة، مع مراعاة أوجه 
تأثر الزراعة بتغير املناخ والنهج املتبعة يف معاجلة قضايا األمن الغذائي.

ويشمل ذلك حلقات العمل واجتماعات اخلبراء التقنيني، والعمل مع الهيئات الفرعية املنشأة 
مبوجب االتفاقية والصناديق املخصصة للمناخ، بهدف معاجلة القضايا املتعلقة بطرق التنفيذ 

وتقييم التكيف والتربة والثروة احليوانية وإدارة املغذيات واملياه، وكذلك يف ما يتعلق باألمن 
الغذائي واآلثار االجتماعية واالقتصادية لتغير املناخ عبر القطاعات الزراعية.

ملاذا وكيف تدعم منظمة األغذية والزراعة عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة؟
قبل ستة أشهر من قرار كورونيفيا، اعتمدت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

استراتيجيتها بشأن تغير املناخ )منظمة األغذية والزراعة، 2017( بهدف تعزيز الدعم املقدم 
إلى البلدان األعضاء للوفاء بالتزاماتها بالتخفيف من آثار تغير املناخ. 

ويف ضوء الناجت 2 من استراتيجيتها، الذي يهدف إلى حتسني إدماج اعتبارات األمن الغذائي 
والتغذية والزراعة واحلراجة ومصايد األسماك يف جدول األعمال الدولي لتغير املناخ من 
خالل تعزيز انخراط املنظمة، دأبت املنظمة بالفعل على دعم البلدان األعضاء من خالل 

اجتماعات تقنية للمفاوضني، بعد قضايا تعلقت بالزراعة وعمل كورونيفيا املشترك بشأن 
الزراعة. واستضافت املنظمة، حتى اآلن، ثالثة حوارات لكورونيفيا يف مارس/آذار 2018، 
وسبتمبر/أيلول 2018، وسبتمبر/أيلول 2019. وتوفر هذه االجتماعات غير الرسمية فرصة 

للمشاركني لتبادل اآلراء بشكل علني وغير رسمي حول تنفيذ قرار كورونيفيا. ويف نهاية كل 
مرحلة من مراحل العملية، بعد أن قدم األطراف واملراقبون وجهات نظرهم بشأن املوضوع 
قيد البحث، تعطي املنظمة ملخًصا واقعًيا جلميع الطلبات1 املقدمة لدعم أصحاب املصلحة 

يف عملهم، وضمان عملية بّناءة ومثمرة. وبصورة أعّم، وبفضل املساهمات احملددة وطنًيا 
للحكومات، تدعم املنظمة أيًضا عملية عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة وتنفيذها من 

خالل مشاريع مخصصة.

مكن االطالع على جميع استعراضات وملخصات الطلبات املقدمة على املوقع الرسمي للمنظمة وعلى صفحتها املخصصة لكورونيفيا:  1 
 www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia/en/
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ما هو الغرض من هذه الوثيقة ؟
يقدم اجلزء األول من الوثيقة نظرة عامة على الهيكل العام التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ وهيئاتها وأجهزتها املختلفة، وكذلك تطور البند اخلاص بالزراعة يف 
املفاوضات الدولية منذ اعتماد االتفاقية إلى صدور قرار كورونيفيا.

ثم تركز الوثيقة على تفصيل امليزات والطموحات الرئيسية لعمل كورونيفيا املشترك بشأن 
الزراعة، وكذلك الواليات واإلجراءات املوجهة نحو الزراعة التي تنفذها الهيئات الفرعية 

املنشأة مبوجب االتفاقية أو املمولة من اآللية املالية )مرفق البيئة العاملية – الصندوق 
األخضر للمناخ(، وصندوق التكّيف، والصندوق اخلاص بالبلدان األقل منواً، والصندوق 

اخلاص املعني بتغير املناخ. وال يهدف هذا القسم إلى توضيح عملية عمل كورونيفيا املشترك 
بشأن الزراعة فحسب، ولكن أيًضا إلى تعزيز مشاركتهم وتعاونهم من أجل ابتكار حلول 
ملموسة وعملية للتكيف مع تغير املناخ واحلّد من آثاره بشكل أفضل، ودعمها وتنفيذها.

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وهيكلها
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ هي إحدى االتفاقيات الثالثة املرتبطة بقمة 
األرض املنعقدة يف ريو دي جانيرو يف عام 1992. وقد مت اعتمادها يف نيويورك يف اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة املنعقدة يف مايو/أيار، ولكن باب التوقيع عليها ُفتح يف ريو دي جانيرو 
يف يونيو/حزيران 1992. ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1994، بهدف تثبيت تركيزات غازات 

الدفيئة عند مستوى يحول دون التدخل اخلطير من جانب اإلنسان يف النظام املناخي. 
وحتدد االتفاقية أنه ينبغي حتقيق هذا املستوى، ضمن جملة أمور، لضمان عدم تهديد إنتاج 

األغذية )األمم املتحدة، 1992(.
ومؤمتر األطراف هو الهيئة العليا لصنع القرارات يف االتفاقية. وجميع البلدان األطراف 

يف االتفاقية ممثلة يف مؤمتر األطراف، حيث تستعرض حالة تنفيذ االتفاقية وأي صكوك 
قانونية أخرى يعتمدها مؤمتر األطراف، وحيث تتخذ أيًضا القرارات الالزمة لتعزيز التنفيذ 
الفعال لالتفاقية. وقد اتفقت األطراف املدرجة يف املرفق األول، وهي مبعظمها من البلدان 
الصناعية، على تقدمي تقارير منتظمة عن سياساتها وتدابيرها املتعلقة بتغير املناخ وتقدمي 
قائمة جرد سنوية النبعاثات غازات الدفيئة لديها. ومن ناحية أخرى، تقدم األطراف غير 
املدرجة يف املرفق األول، تقريًرا عن إجراءات التكيف والتخفيف اخلاصة بها، بشكل أعّم 

وأقل انتظاًما، شريطة أن تتلقى التمويل الالزم للقيام بذلك. 
وإن الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هما الهيئتان 
الفرعيتان الدائمتان لالتفاقية، وقد مت إنشاؤهما يف املؤمتر األول لألطراف يف اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ الذي عقد يف أغسطس/آب 1995. وتدعم الهيئة 
الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف من خالل تقييم واستعراض التنفيذ الفعال لالتفاقية. 

وتقدم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعلومات واملشورة بشأن املسائل العلمية 
والتكنولوجية من حيث صلتها باالتفاقية. وتعقد الهيئتان اجتماعني لها سنوًيا: يف بون يف 

مايو/أيار ويونيو/حزيران، وأيًضا خالل مؤمتر األطراف يف نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/
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كانون األول. وعلى النحو املطلوب يف قرار كورونيفيا، ميكن للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية العمل مًعا على بعض املسائل الشاملة التي تتناول 

مجاالت خبرتها.
وتعتبر الهيئات الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية هيئات متخصصة منشأة مبوجب االتفاقية 

تقدم املشورة واملدخالت الفنية واخلبرة لتعزيز تنفيذ االتفاقية.

الأمانة 
تقدم الخدمات للهيئات، 

بحسب الطلب ية بشأن تغير المناخ اتفاقية الأمم الإطار

الهيئات الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية
تقدم المشورة والمدخلات الفنية والخخبرة

الهيئات التشغيلية 
)إذا وُجدت(

مؤتمر الأطراف
هو الهيئة المعنية باتخاذ القرارات

الهيئة الفرعية للتنفيذ
تشرف على تنفيذ الاتفاقية

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية

تقدم الدعم التقني في القضايا 
المتعلقة بالاتفاقية

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وهيكلها
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تطّور الزراعة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغير املناخ

2006
عقدت احللقة األولى 

من سلسلة حلقات عمل 
الهيئة الفرعية للمشورة 

العلمية والتكنولوجية 
بشأن التخفيف من آثار 
تغير املناخ، مع التركيز 

على الزراعة والغابات 
والتنمية الريفية.

 2003 
)مؤمتر األطراف التاسع( 

يطلب مؤمتر األطراف من 
الهيئة الفرعية للمشورة 

العلمية والتكنولوجية 
أن تبدأ عملها املتعلق 

باجلوانب العلمية والتقنية 
واالجتماعية االقتصادية 

آلثار تغير املناخ، مع مراعاة 
قابلية التأثر والتخفيف 
والتكيف. وتطلب الهيئة 

الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية إلى أمانة 

اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ 

تنظيم حلقات عمل بشأن 
مواضيع محددة.

 1992 
)اعتماد اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن 

تغير املناخ( 
يتم ذكر الزراعة بشكل مباشر 

يف نص اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ يف 

مناسبتني، كلتاهما يف املادة 4 
املتعلقة بالتزامات األطراف.

تطلب املادة 4 )1( )ج( من األطراف “العمل والتعاون   •
على تطوير وتطبيق ونشر، مبا يف ذلك نقل 

التكنولوجيات واملمارسات والعمليات التي تكبح 
أو تخفض أو متنع االنبعاثات البشرية املصدر من 
غازات الدفيئة”. ويتم ذكر الزراعة )والغابات( يف 

هذا القسم إلى جانب جميع القطاعات األخرى.

تلزم املادة 4 )1( )ه( األطراف بالتعاون على اإلعداد   •
للتكيف مع آثار تغير املناخ. ويوجد هنا دور أكثر 

حتديداً للزراعة، ويتم التشديد على “تطوير وإعداد 
خطط مالئمة ومتكاملة إلدارة املناطق الساحلية، 
واملوارد املائية والزراعة، وحلماية وإنعاش مناطق 

متضررة باجلفاف والتصحر، وبالفيضانات”.

ومتت مناقشة املواضيع التالية: )الهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية والتكنولوجية، 2006(: 

إمكانية الزراعة واحلراجة يف تخفيض انبعاثات   •
غازات الدفيئة كجزء من جهود التخفيف العاملية؛

أهمية التعاون والدعم الدوليني لتشجيع االبتكار   •
التقني ونقل التكنولوجيا واالستجابة الحتياجات 

البلدان النامية يف هذا الصدد؛

احلاجة إلى بلورة خيارات للتخفيف من التأثيرات   •
وفًقا للظروف الوطنية واالختالفات اإلقليمية؛

الفوائد املشتركة احملتملة إلجراءات التخفيف من   •
التأثيرات يف قطاعي الزراعة واحلراجة، على سبيل 

املثال بالنسبة إلى نوعية املياه والتنوع البيولوجي 
والتخفيف من حدة الفقر؛

اآلثار االجتماعية واالقتصادية خليارات التخفيف من   •
التأثيرات وآثارها املباشرة؛

احلاجة إلى تكنولوجيات جديدة للتخفيف من   •
انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن القطاع الزراعي، 

تكون فعالة من حيث التكلفة وسليمة بيئًيا؛

واحلاجة إلى تذليل العقبات، على سبيل املثال،   •
االفتقار إلى املوارد املالية لتطوير التكنولوجيات 

ونقلها، وزيادة الوعي العام باستخدام التكنولوجيات 
اجلديدة التي تقلل من االنبعاثات.
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2018
بدأت الهيئة الفرعية للتنفيذ 

والهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية يف العمل على عمل 
كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة 

يف دورتهما الثامنة واألربعني 
املنعقدة يف مايو/أيار 2018، مما 
أدى إلى اعتماد خارطة طريق 

عمل كورونيفيا املشترك بشأن 
الزراعة.  2017 

)مؤمتر األطراف الثالث 
والعشرون(

 اعتمد مؤمتر األطراف 
)املقرCP.23/4( عمل كورونيفيا 

املشترك بشأن الزراعة، مما أسفر 
عن والية مشتركة للهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة 
الفرعية للتنفيذ يف ما يتعلق مبعاجلة 

املسائل املتعلقة بالزراعة.

2013
ابتداًء من عام 2013، عقدت 

الهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية خمس 
حلقات عمل أثناء الدورة لتوفر 
الفرص لألطراف من أجل تبادل 

وجهات النظر بشأن القضايا 
املتعلقة بالزراعة.

 2011 
)مؤمتر األطراف السابع عشر(

استناًدا إلى نتائج الفريق العامل 
املخصص املعني بالعمل التعاوني 

الطويل األجل، طلب مؤمتر 
األطراف من الهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية والتكنولوجية 
النظر يف القضايا املتعلقة 

بالزراعة بهدف تبادل وجهات 
النظر بشأن قرار سيتم اعتماده 

يف املستقبل. 
 2007 

 )مؤمتر األطراف 
الثالث عشر(

مت إنشاء الفريق العامل 
املخصص املعني بالعمل 

التعاوني الطويل األجل. 
أجريت مناقشات حول الزراعة 

يف عدة جلسات.

وفًقا للفقرة 1 )ب( )4( من خطة عمل بالي )اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ، 2007(، يتمثل أحد أهداف الفريق 

العامل املخصص املعني بالعمل التعاوني الطويل األجل يف تعزيز 
تنفيذ الفقرة )1( )ج( من املادة 4 من االتفاقية من خالل تناول 
إجراءات وطنية/دولية بشأن التخفيف من آثار تغير املناخ، مبا 

يف ذلك، ضمن جملة أمور، النظر يف إمكانية اعتماد نهج قطاعية 
تعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات محددة. 

ومع ذلك، حقق عمل الفريق العامل املخصص املعني بالعمل 
التعاوني الطويل األجل، الذي اختتم يف عام 2012، إجنازات 

كبيرة مثل اتفاقيات كانكون وغيرها من القرارات التنفيذية. ومت 
اتخاذ ترتيبات مؤسسية هامة يف ذلك الوقت، مبا يف ذلك إطار 
كانكون للتكيف، وآلية التكنولوجيا، واملؤسسات املالية، ومنتدى 

تدابير االستجابة، ومنتدى ديربان املعني ببناء القدرات.

وارسو، نوفمبر/تشرين الثاني، 2013، الدورة التاسعة 
والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

حلقة عمل أثناء الدورة حول الوضع احلالي للمعارف العلمية 
بشأن كيفية تعزيز تكيف الزراعة مع آثار تغير املناخ ويف نفس 

الوقت تشجيع التنمية الريفية والتنمية املستدامة وإنتاجية النظم 
الزراعية واألمن الغذائي يف جميع البلدان، خاصة يف البلدان 

 .FCCC/SBSTA/2014/INF.2:النامية. التقرير
بون، يونيو/حزيران، 2015، الدورة الثانية واألربعون للهيئة 

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
حلقة عمل أثناء الدورة حول تطوير نظم اإلنذار املبكر وخطط 

الطوارئ يف ما يتعلق بالظواهر املناخية املتطرفة وتأثيراتها مثل 
التصحر واجلفاف والفيضانات واالنهيارات األرضية والعواصف 

 وتآكل التربة وتدفق املياه املاحلة. التقرير:
 FCCC/SBSTA/2015/INF.6

بون، يونيو/حزيران، 2015، الدورة الثانية واألربعون 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

حلقة عمل أثناء الدورة حول تقييم املخاطر التي تواجه النظم 
الزراعية وتعرضها ملختلف سيناريوهات تغير املناخ على املستويات 

اإلقليمية والوطنية واحمللية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال 
 احلصر، اآلفات واألمراض. التقرير:

 FCCC/SBSTA/2015/INF.7

بون، مايو/أيار، 2015، الدورة الرابعة واألربعون للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

حلقة عمل أثناء الدورة حول حتديد تدابير التكيف، مع مراعاة 
تنوع النظم الزراعية ونظم املعارف األصلية واالختالفات يف 

حجمها، وكذلك الفوائد املشتركة املمكنة، وتبادل اخلبرات يف 
مجال البحث والتطوير واألنشطة امليدانية، مبا يف ذلك اجلوانب 

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية واجلنسانية. التقرير:
FCCC/SBSTA/2016/INF.5

حلقة عمل أثناء الدورة حول حتديد وتقييم املمارسات 
والتكنولوجيات الزراعية لتعزيز اإلنتاجية بطريقة مستدامة، 

واألمن الغذائي والقدرة على الصمود، مع مراعاة االختالفات يف 
املناطق الزراعية اإليكولوجية والنظم الزراعية، مثل املمارسات 

اخلاصة باملراعي واألراضي الزراعية املختلفة والنظم 
FCCC/SBSTA/2016/INF.6 :ذات الصلة. التقرير

https://unfccc.int/resource/docs/2014/sbsta/eng/inf02.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2014/sbsta/eng/inf02.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/sbsta/eng/inf06.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/sbsta/eng/inf07.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2016/sbsta/eng/inf05.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2016/sbsta/eng/inf06.pdf
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طرق تنفيذ نتائج حلقات العمل اخلمس التي عقدت أثناء الدورات بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة  أ. 
واملواضيع املستقبلية األخرى التي قد تنشأ عن هذا العمل؛

األساليب والنهج الكفيلة بتقييم التكيف، واملنافع املشتركة للتكيف،   ب. 
والقدرة على الصمود؛

زيادة الكربون يف التربة وحتسني سالمتها وخصوبتها يف نظم املراعي واألراضي الزراعية وكذلك  ج. 
النظم املتكاملة، مبا يف ذلك إدارة املياه؛

حتسني استخدام املغذيات وإدارة السماد من أجل نظم زراعية مستدامة   د. 
وقادرة على الصمود؛

حتسني نظم إدارة الثروة احليوانية )مبا يف ذلك نظام اإلنتاج الزراعي الرعوي   هـ. 
منذ مايو/أيار 2018(؛

األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي لتغير املناخ   و. 
على صعيد القطاع الزراعي.

عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
اجلدول الزمني لكورونيفيا

قرار كورونيفيا: دفع جدول األعمال اخلاص بالزراعة إلى األمام
توصلت األطراف خالل مؤمتر األطراف الثالث والعشرين إلى قرار بشأن اخلطوات التالية 

للزراعة يف إطار عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، يعرف باسم عمل 
كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة. ويشكل هذا القرار أول نتيجة موضوعية وأول قرار ملؤمتر 
األطراف يف تاريخ البند املتعلق بالزراعة على جدول األعمال، والذي كان قيد التفاوض منذ 

عام 2011.
ويطلب القرار من الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، 

معاجلة القضايا املتعلقة بالزراعة مع مراعاة قابلية تأثر الزراعة بتغير املناخ ونهج معاجلة 
األمن الغذائي، بدًءا مبا يلي، على سبيل املثال ال احلصر:

نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020:
رفع تقرير إلى 

مؤمتر األطراف 
السادس والعشرين 
عن التقدم احملرز 

ونتائج عمل 
كورونيفيا املشترك 

بشأن الزراعة.

أكتوبر/تشرين 
األول 2018 - 

سبتمبر/أيلول 
:2020

تنفيذ خارطة طريق 
عمل كورونيفيا 
املشترك بشأن 

الزراعة وحلقات 
العمل اخلاصة بها.

ديسمبر/كانون األول 2018:
دمج اآللية املالية )مرفق البيئة 

العاملية - الصندوق األخضر 
للمناخ(، وصندوق التكيف، 

والصندوق اخلاص بالبلدان 
األقل منًوا، والصندوق اخلاص 

املعني بتغير املناخ يف عملية عمل 
كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة.

أبريل/نيسان 
- مايو/أيار 

:2018
اعتماد خارطة 

طريق عمل 
كورونيفيا 

املشترك بشأن 
الزراعة.

مارس/آذار 2018:
تقدمي وجهات نظر 
األطراف واملراقبني 
حول العناصر التي 

سيتم إدراجها يف 
عمل كورونيفيا 
املشترك بشأن 

الزراعة.

نوفمبر/
تشرين الثاني 

:2017
اعتماد قرار 

كورونيفيا 
يف مؤمتر 

األطراف الثالث 
والعشرين.
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عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة

عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة: عملية واسعة وشاملة
مع أن قرار كورونيفيا يطلب مباشرة من الهيئتني الفرعيتني العمل بشكل مشترك على معاجلة 

القضايا املتعلقة بالزراعة، فإن الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية ميكنهما االعتماد على اخلبرة واملشورة التقنية لعشرات الهيئات الفرعية املنشأة 

مبوجب االتفاقية، بشأن اآللية املالية )مرفق البيئة العاملية – الصندوق األخضر للمناخ(، 
وصندوق التكيف، والصندوق اخلاص بالبلدان األقل منًوا، والصندوق اخلاص املعني بتغير 

املناخ، وكذلك بشأن مساهمة األطراف واملراقبني وتقدمي الدعم لهم أثناء العملية:
متت دعوة األطراف واملراقبني، بعد وقت قصير من اعتماد القرار وقبل الدورة الثامنة   •
واألربعني للهيئات الفرعية التي عقدت يف أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018، إلى تبادل 

وجهات النظر بشأن العناصر التي ستدرج يف عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة. وأدى 
املزيد من املناقشات خالل الدورة الثامنة واألربعني للهيئات الفرعية إلى اعتماد خارطة 

طريق حتدد املعالم والتوقيت واإلجراءات لتنفيذ عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة. 
ويف اخلطوات املستقبلية خلارطة الطريق، تتم دعوة األطراف واملراقبني لتقدمي آرائهم حول   •

املواضيع التي ستتم مناقشتها قبل كل حلقة عمل على النحو احملدد يف خارطة الطريق.
إن عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة هو عملية شاملة مبا أنه يولي االعتبار لعدد 

من القضايا الشاملة. وأحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية، يف دورتهما الثامنة واألربعني، علًما بأهمية القضايا املتعلقة، على سبيل املثال ال 

احلصر، باملزارعني، والشؤون اجلنسانية، والشباب، واملجتمعات احمللية، والشعوب األصلية، 
وشجعتا األطراف على أخذها بعني االعتبار عند تقدمي الطلبات وخالل حلقات العمل. 

خارطة طريق عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
أعرب العديد من املشاركني يف احلوار األول لكورونيفيا الذي عقدته منظمة األغذية 
والزراعة يف مارس/آذار 2018، عن رغبتهم يف وضع خارطة طريق يف الدورة الثامنة 

واألربعني للهيئات الفرعية، أو عن احلاجة ملزيد من التوضيح للطرق واملسؤوليات املستقبلية 
املتعلقة بالعمل املشترك، وتضمنت 15 من أصل 27 مشاركة من األطراف بشأن عمل 
كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة مؤشرات محددة يف ما يتعلق بهذا املوضوع )منظمة 

األغذية والزراعة، 2018(.
وتوفر خارطة الطريق املعتمدة جدوالً زمنًيا حللقات العمل التي عقدت أثناء الدورات بشأن 
كل موضوع من املواضيع الستة املدرجة يف املقرر CP.20/4، وتدعو إلى تقدمي إسهامات لكل 

حلقة عمل، تبدأ يف الدورة التاسعة واألربعني للهيئات الفرعية يف ديسمبر/كانون األول 2018 
وتنتهي يف عام 2020. وقد عهدت الهيئتان الفرعيتان مهمة تقدمي اإلسهامات ورفع التقارير 

عنها إلى األمانة.
ووفًقا خلارطة الطريق املعتمدة، ستقدم الدورة الثالثة واخلمسون للهيئات الفرعية تقريًرا 

عن التقدم احملرز ونتائج العمل، مبا يف ذلك حول املواضيع املستقبلية احملتملة، إلى مؤمتر 
األطراف السادس والعشرين )نهاية عام 2020(.
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وبناًء على طلب الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املقدم 
إلى األمانة خالل الدورة اخلمسني للهيئات الفرعية، ينبغي تنظيم حلقة عمل إضافية بني 

الدورتني احلادية واخلمسني والثانية واخلمسني للهيئات الفرعية، للمساهمة يف حتقيق نتائج 
عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة. ويجب مراعاة العناصر التالية عند تنظيمها:

)أ( اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه، مبا يف ذلك استراتيجيات اإلدارة املتكاملة   •
ملستجمعات املياه، لضمان األمن الغذائي؛

)ب( استراتيجيات وطرق لتوسيع نطاق تنفيذ أفضل املمارسات واالبتكارات والتكنولوجيات    •
التي تزيد من املرونة واإلنتاج املستدام يف النظم الزراعية وفًقا للظروف الوطنية.

ورّحبت الهيئتان الفرعيتان مع التقدير بالعرض املقدم من حكومة نيوزيلندا باستضافة حلقة العمل.

22 أكتوبر/تشرين األول 2018
2)أ( طرق تنفيذ نتائج حلقات العمل اخلمسة السابقة 
املنعقدة أثناء الدورات بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة

الدورة التاسعة واألربعون للهيئات الفرعية – 
ديسمبر/كانون األول 2018

2)أ( طرق تنفيذ نتائج حلقات العمل اخلمسة السابقة 
املنعقدة أثناء الدورات بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة

6 مايو/أيار 2019
 2)ب( التكيف واملنافع املشتركة للتكيف 

والقدرة على الصمود
2)ج( إدارة التربة واملياه والنظم املتكاملة

 الدورة اخلمسون 
للهيئات الفرعية – يونيو/حزيران 2019

 2)ب( التكيف واملنافع املشتركة للتكيف 
والقدرة على الصمود

2)ج( إدارة التربة واملياه والنظم املتكاملة

30 سبتمبر/أيلول2019 
2)د( استخدام املغذيات وإدارة السماد  الدورة احلادية واخلمسون 

للهيئات الفرعية – ديسمبر/كانون األول 2019
2)د( استخدام املغذيات وإدارة السماد

حلقة عمل ما بني الدورات – مارس/آذار 2020
اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه

االستراتيجيات والطرائق لتوسيع نطاق التنفيذ

20 أبريل/نيسان 2020
2)هـ( إدارة الثروة احليوانية

2)و( األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي
الدورة الثانية واخلمسون للهيئات الفرعية – 

يونيو/حزيران 2020
2)هـ( إدارة الثروة احليوانية

2)و( األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي

28 سبتمبر/أيلول 2020
املواضيع املستقبلية ووجهات النظر حول التقدم احملرز 

يف عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة نوفمبر/تشرين الثاني 2020
تقدمي تقرير إلى مؤمتر األطراف السادس والعشرين 

عن التقدم احملرز ونتائج العمل، مبا يف ذلك حول 
املواضيع املستقبلية احملتملة

العروض املقدمةحلقات العمل



9

كيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
الهيئات الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية

الهيئات الفرعية املنشأة هي هيئات متخصصة أنشأها مؤمتر األطراف لكي تقدم املشورة 
واملدخالت الفنية واخلبرة لتعزيز تنفيذ االتفاقية.

وهناك تسع هيئات فرعية منشأة مبوجب االتفاقية نفسها، وخمس هيئات مبوجب بروتوكول 
كيوتو، وثالث هيئات مبوجب اتفاق باريس، باإلضافة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، ومؤمتر األطراف/مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع 
األطراف يف بروتوكول كيوتو/مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس. 

وتركز هذه الوثيقة على الهيئات الفرعية العشرة لالتفاقية املشار إليها باسم الهيئات 
الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية يف قرار كورونيفيا.

اآللية املالية وكياناتها التشغيلية والصناديق األخرى
نظًرا إلى االختالف الكبير يف مساهمة البلدان يف تغير املناخ، وقدرتها على منع عواقبه 

والتعامل معها، أنشأت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ آلية مالية )مؤلفة 
من مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ(، وصناديق أخرى )صندوق التكّيف، 

والصندوق اخلاص بالبلدان األقل منًوا، والصندوق اخلاص املعني بتغير املناخ( تتمكن من 
خاللها األطراف التي تتمتع باملزيد من املوارد من دعم األطراف األقل حًظا واألضعف. 

واتفقت األطراف خالل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف على إنشاء اللجنة الدائمة 
املعنية بالتمويل، كهيئة منشأة مبوجب االتفاقية لتنسيق وظائف اآللية املالية.

ويف الدورة التاسعة واألربعني للهيئات الفرعية، خالل حلقة العمل األولى التي ُعقدت أثناء 
الدورة حول موضوع “طرق تنفيذ نتائج حلقات العمل اخلمس التي عقدت أثناء الدورات 

بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة واملواضيع املستقبلية األخرى التي قد تنشأ عن هذا العمل”، 
قدمت سبع هيئات فرعية منشأة مبوجب االتفاقية عملها، مبا يف ذلك األنشطة املتعلقة 

بالزراعة. وبعد املشاورات، دعت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية )مرفق البيئة العاملية والصندوق 
األخضر للمناخ(، وصندوق التكّيف، والصندوق اخلاص بالبلدان األقل منًوا، والصندوق 
اخلاص املعني بتغير املناخ، إلى املساهمة وحضور حلقات العمل مبوجب خارطة طريق 

كورونيفيا )املقرر FCCC/SB/2018/L.7(. ويعترف طلب التعاون هذا بأنه من أجل حتقيق نتائج 
أكبر، من الضروري اجلمع بني املفاوضات العلمية والتقنية مع التبادالت حول كيفية تسهيل 

التنفيذ ومتويله.

عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
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حملة سريعة: من يقوم مباذا؟

 اللجنة التنفيذية
آللية وارسو الدولية

تدعم آلية اخلسارة واألضرار

مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
يدعم مبادرات البلدان من خالل

تعبئة شبكة من مراكز
تكنولوجيا املناخ

اللجنة التنفيذية 
للتكنولوجيا

تعزز تطوير تكنولوجيا املناخ ونقلها 
إلى البلدان النامية

آلية التكنولوجيا
تعزز تطوير تكنولوجيا املناخ ونقلها

الهيئات الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية 
تقدم املشورة واملدخالت الفنية واخلبرة

الكيانات التشغيلية/الصناديق 
توفر التمويل وحتدد األولويات ومعايير األهلية

اآللية املالية
تعزز التمويل للمناخ

جلنة التكيف
تعزز العمل على التكيف بطريقة 

متسقة مبوجب االتفاقية

فريق اخلبراء املعني بالبلدان 
األقل منًوا

يدعم البلدان األقل منًوا يف برامج 
العمل الوطنية للتكيف وبرامج التكيف 
الوطنية، ويف احلصول على التمويل من 

الصندوق اخلاص بالبلدان األقل منًوا

فريق اخلبراء االستشاري 
املعني باالتصاالت الوطنية 

لألطراف غير املدرجة يف املرفق 
األول باالتفاقية

يدعم البلدان النامية يف إعداد 
اتصاالتها الوطنية/تقاريرها عن 

املستجدات لفترات السنتني

جلنة كاتوفيتشي املعنية باآلثار
تدعم املنتدى يف ما يتعلق بتأثير 

تنفيذ تدابير االستراتيجية

اللجنة الدائمة املعنية 
بالتمويل

تشرف على األنشطة والكيانات 
التشغيلية لآللية املالية

مجموعة العمل التيسيرية 
ملنبر املجتمعات احمللية 

والشعوب األصلية
تفعيل منبر املجتمعات احمللية

والشعوب األصلية

جلنة باريس املعنية ببناء 
القدرات

تعالج االحتياجات يف تنفيذ 
أنشطة بناء القدرات يف البلدان 

النامية

صندوق التكيف
ميول أنشطة التكيف مع آثار تغير 
املناخ وأنشطة القدرة على الصمود

مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
يدعم مبادرات البلدان من خالل

تعبئة شبكة من مراكز
تكنولوجيا املناخ

 الصندوق اخلاص املعني 
بتغير املناخ

يدعم مالًيا البلدان الضعيفة من 
أجل التكيف ولنقل التكنولوجيا

مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
يدعم مبادرات البلدان من خالل

تعبئة شبكة من مراكز
تكنولوجيا املناخ

الصندوق األخضر للمناخ
ميول املشاريع أو البرامج للتكيف 
مع آثار تغير املناخ و/أو احلّد منها
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 كيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغير املناخ، والزراعة

توخًيا للوضوح، يتم يف ما يلي سرد الهيئات واألنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك 
بشأن الزراعة وفقاً للترتيب الزمني لتاريخ إنشائها.

فريق اخلبراء االستشاري املعني باالتصاالت الوطنية لألطراف غير 
املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 يدعم البلدان النامية يف إعداد اتصاالتها الوطنية/تقاريرها 
عن املستجدات لفترات السنتني

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
قام فريق اخلبراء االستشاري بإعداد أو تقدمي ما يلي: 

مطبوع لتسهيل إعداد اجلزء اخلاص بتقييم قابلية التأثر والتكيف يف االتصاالت الوطنية، مع األساليب   �
واألدوات ومتطلبات البيانات املرتبطة بها التي يشيع استخدامها يف القطاع الزراعي إلجراء مثل هذه 

التقييمات، وكذلك فصول عن املوارد الساحلية وموارد املياه وصحة اإلنسان.
مواد تدريبية تتناول املنهجيات واألدوات املرتبطة بجمع البيانات وإدارتها والتي تستخدم عادة يف القطاع   �

الزراعي لتقييم قابلية التأثر والتكيف.
مواد تدريبية بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة تتبع اخلطوط التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية   �
املعنية بتغير املناخ، مع مطبوع واحد مخصص للزراعة واحلراجة وغيرهما من أشكال استخدام األراضي، 

ودليل لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لكي يستعرضه النظراء. 
دراسة حالة عن "إجراء تقييم للتخفيف من التأثيرات لتحديد اخليارات املتاحة بهذا الشأن واالسترشاد بها   �

يف السياسات واالستراتيجيات والتدابير على املستويات اإلقليمية أو الوطنية أو احمللية".
يف ما يتعلق بالتقارير عن املستجدات لفترات السنتني، تقدمي املشورة الفنية بشأن الترتيبات املؤسسية،   �

وإجراءات التخفيف من التأثيرات وآثارها، وكذلك بشأن االحتياجات يف مجال بناء القدرات التقنية والدعم 
الوارد إلعداد تقارير املستجدات لفترات السنتني وحتليلها، واملشاركة التيسيرية لآلراء.

ورشة عمل تدريبية مت تنفيذها بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة. وقد قدمت نظرة معمقة عن محركات   �
التغيير يف الزراعة واألساليب، واألدوات، ومتطلبات البيانات، والنماذج االقتصادية، والتقييم املتكامل، 

ودراسات احلالة، وأمثلة لتحليل التكاليف والفوائد، وحتديد خيارات التكيف واختيارها.
ندوة عبر اإلنترنت بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة تركز على قطاع الزراعة يف سياق تغير املناخ للحّد   �
من االنبعاثات والتكيف مع مناخ أكثر تغًيرا وتقلًّبا وبشأن اإلبالغ عن املعلومات يف هذا الصدد يف االتصاالت 

الوطنية والتقارير احملدثة كل سنتني.
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فريق اخلبراء املعني بالبلدان األقل منًوا
يدعم هذا الفريق البلدان األقل منًوا يف برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط 

 التكيف الوطنية، ويف احلصول على التمويل من الصندوق اخلاص 
بالبلدان األقل منًوا.

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة 
عقد فريق اخلبراء املعني بالبلدان األقل منًوا، منذ عام 2009، حلقات عمل تدريبية إقليمية متعددة بشأن تنفيذ 

برامج العمل الوطنية للتكيف وبرامج التكيف الوطنية والتكيف بشكل أعّم. وكانت الزراعة واألمن الغذائي من بني 
املواضيع ذات األولوية التي مت تناولها خالل معظم حلقات العمل.

كما أعّد فريق اخلبراء املعني بالبلدان األقل منًوا دراسات ووثائق فنية تتعلق بالتكيف، مبا يف ذلك:

أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف معاجلة التكيف يف البلدان األقل منًوا من خالل خطة العمل   �
الوطنية للتكيف، املجلدات 1 و2 و3 )فريق اخلبراء املعني بالبلدان األقل منًوا 2011؛ 2012؛2013( – تتضمن 

أمثلة يف قطاع الزراعة.
وثيقة معلومات عن كيفية دعم عملية صياغة برامج التكيف الوطنية يف البلدان األقل منًوا – تشمل بناء   �

القدرات والدعم، واحلصول على التمويل، وما إلى ذلك من أمور ميكن استخدامها يف قطاع الزراعة )فريق 
اخلبراء املعني بالبلدان األقل منًوا، 2014أ(.

تعزيز االعتبارات اجلنسانية يف تخطيط التكيف وتنفيذه يف البلدان األقل منًوا – تقّر بالدور اخلاص الذي   �
تؤديه املرأة يف الزراعة )فريق اخلبراء املعني بالبلدان األقل منًوا، 2014ب(.

اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا
تعزز تطوير تكنولوجيا املناخ ونقلها إلى البلدان النامية

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة 
تعقد اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا أحداًثا تتعلق بتكنولوجيا املناخ لدعم اجلهود املبذولة ملعاجلة قضايا السياسات 

املتعلقة بالتكنولوجيا. وتتمثل مخرجاتها الرئيسية يف توصياتها السنوية املتعلقة بالتكنولوجيا التي تقدمها إلى 
مؤمتر األطراف. ومن خالل هذه التوصيات، تسلّط اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا الضوء على اإلجراءات املثبتة 

التي قد تتخذها البلدان لتسريع إجراءات تكنولوجيا املناخ.
وتنتج اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا أيًضا ملخصات للسياسات، تسمى مبلخصات اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، 

ووثائق فنية أخرى لتعزيز املشاركة باملعلومات حول جهود تكنولوجيا املناخ. ومن بني تلك املنشورات التي صدرت 
مؤخًرا، هناك أربعة تركز بشكل خاص على تقنيات الزراعة والتكيف مع تغير املناخ:
تكنولوجيات التكيف يف قطاع الزراعة )اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، 2014أ(  �

تكنولوجيات التكيف يف قطاع املياه )اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، 2014ب(  �

التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بشأن تكنولوجيات التكيف يف قطاعي املياه والزراعة   �
)اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، 2017أ(

جتميع للممارسات اجليدة املتعلقة باملشاركة الفعالة باملعرفة والتعلم العملي بشأن تكنولوجيات التكيف مع   �
املناخ من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي )اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، 2017ب(
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مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
يدعم مبادرات البلدان من خالل تعبئة شبكة من مراكز تكنولوجيا املناخ 

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
ال يقدم مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ التمويل املباشر إلى البلدان، ولكنه يدعم بدالً من ذلك تقدمي املساعدة 

التقنية التي يوفرها اخلبراء يف قطاعات معّينة من تكنولوجيا املناخ، مبا يف ذلك القطاع الزراعي، لتحقيق أهداف 
التكيف والتخفيف. ويف عام 2018، تناولت 7 يف املائة من طلبات املساعدة التقنية للتخفيف بالزراعة 24 يف املائة 

من طلبات مشاريع التكيف بالزراعة واحلراجة.

ويقّدم مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ خمسة أنواع رئيسية من الدعم الفني يف تكنولوجيات املناخ:
التقييمات التقنية، مبا يف ذلك اخلبرة الفنية والتوصيات املتعلقة باالحتياجات التكنولوجية احملددة، وحتديد   �

التكنولوجيات، واحلواجز التكنولوجية، وكفاءة التكنولوجيا، وكذلك اختبار التكنولوجيات ونشرها؛
الدعم الفني لوثائق السياسات والتخطيط، مبا يف ذلك االستراتيجيات والسياسات، وخرائط الطريق وخطط   �

العمل، واللوائح والتدابير القانونية؛
التدريبات؛  �

األدوات واملنهجيات؛  �
وخطط التنفيذ.  �

وقد نظم مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف املاضي العديد من الندوات عبر اإلنترنت حول التقنيات الزراعية من 
أجل التكيف مع آثار تغير املناخ والتخفيف منها.2 

برنامج حاضنة للبلدان األقل منًوا والدول اجلزرية الصغيرة النامية لوضع خرائط طريق للتكنولوجيا.
برنامج "من الرؤية إلى املفهوم" لدعم الوصول إلى الصندوق األخضر للمناخ، مبا يف ذلك املفاهيم املتعلقة بالزراعة.

جلنة التكيف
تعزز العمل على التكيف بطريقة متسقة مبوجب االتفاقية

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
يشير املقرر CP.16/1 بشأن اتفاقات كانكون يف الفقرة 14 )أ( إلى أن إجراءات التكيف التي يتعني على األطراف 

اتخاذها تشمل مشاريع وبرامج يف مجاالت املوارد املائية؛ والصحة؛ والزراعة واألمن الغذائي؛ والبنية التحتية؛ 
واألنشطة االجتماعية واالقتصادية؛ والنظم اإليكولوجية األرضية واملياه العذبة والبحرية؛ واملناطق الساحلية.

وقد أعّدت جلنة التكيف وثائق فنية عن تقييم خطر ارتفاع درجة احلرارة على الزراعة واألمن الغذائي؛ 
والنهج الذي يربط بني املياه والطاقة والبيئة؛ ودعم الشركات للزراعة القادرة على الصمود يف وجه تغير املناخ.
كما شاركت يف استضافة حلقة عمل بعنوان "تعزيز مشاركة قطاع األغذية الزراعية يف القدرة على مواجهة 

تغير املناخ" مع ثالثة مواضيع، وهي: تقييم مخاطر املناخ للمؤسسات يف قطاع األغذية الزراعية وتصميم 
استراتيجيات التكيف؛ وتنفيذ استراتيجيات التكيف مع تغير املناخ؛ وتصميم سياسات لتوسيع نطاق إجراءات 

التكيف يف القطاع اخلاص. وقد وفرت نظرة ثاقبة حول الثغرات والتحديات املستمرة يف تكييف قطاع 
الزراعة واألغذية مع تغير املناخ، واألدوات والعمليات املبتكرة لبناء القدرة على الصمود على امتداد سلسلة 

القيمة، وكيفية تشجيع قيام بيئة مواتية لتوسيع نطاق إجراءات التكيف يف القطاع اخلاص.

جميع ندوات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ عبر اإلنترنت متاحة على صفحة املركز على الويب:  2 
www.ctc-n.org/news-multimedia/recorded-webinars

كيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، والزراعة

http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/518.pdf
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اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل
تشرف على األنشطة والكيانات التشغيلية لآللية املالية

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
من خالل تقدمي الدعم ملبادرات التكيف والتخفيف من التأثيرات يف مجموعة واسعة من القطاعات، عملت 

اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل بشكل غير مباشر حتى اآلن على القضايا الشاملة، وبالتالي على التكيف والزراعة 
واحلراجة:

املقررCMA.1/11، الفقرة 21: متاشًيا مع مسؤلية اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، وبالتعاون مع اللجنة   �
التنفيذية للتكنولوجيا وجلنة باريس املعنية ببناء القدرات، ومع مراعاة توصيات جلنة التكيف وفريق اخلبراء 
املعني بالبلدان األقل منًوا، وكذلك التقدميات ذات الصلة من األطراف واملنظمات املراقبة، ستنظر يف طرق 
لتيسير حشد الدعم للتكيف يف البلدان النامية يف سياق احلد من الزيادة يف متوسط درجة احلرارة العاملية 

املشار إليها يف املادة 2 من اتفاق باريس، وإدراج توصيات يف تقريرها السنوي.
املقرر CMA.1/11، الفقرتان 34 و35: ستساهم يف العمل الفني للجنة التكيف وفريق اخلبراء املعني بالبلدان   �

األقل منًوا بشأن تطوير منهجيات ملراجعة مدى كفاية وفعالية التكيف والدعم. 
املقررCP.19/7، الفقرة 11: ستنظر، يف عملها بشأن االتساق والتنسيق، يف مسألة متويل الغابات، من بني   �

جملة أمور، مع مراعاة نهج السياسات املختلفة.
املقرر CP.22/8، الفقرة 10: ستدمج متويل االعتبارات املتعلقة بالغابات يف خطة عملها لعام 2017، حسب   �

االقتضاء، وتواصل العمل على هذه املسألة يف سياق املسألة العامة املتمثلة يف حتسني االتساق والتنسيق يف 
تقدمي التمويل لتغير املناخ، مع مراعاة جميع القرارات ذات الصلة بالغابات.

اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية للخسارة واألضرار
تدعم آلية اخلسارة واألضرار

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
ال توجد إشارة واضحة إلى الزراعة يف والية اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية، ولكن مسارات العمل واسعة 
مبا يكفي لتشمل الزراعة. وحتى اآلن، أقّر العمل بتأثير الكوارث الطبيعية على القطاع الزراعي، وإمكانية تأثير 

تغير املناخ على األمن الغذائي، ولكنه لم يركز على تأثيرات التغييرات اإلضافية املتزايدة على الزراعة )على سبيل 
املثال، تأثيرات تغيير مالءمة احملاصيل على اإلنتاجية(.

ويف عام 2014، مت حتديد خطة عمل أولية مدتها سنتان شملت تسعة مجاالت عمل كالتالي: تعزيز فهم اآلثار 
الضارة لتغير املناخ على البلدان والسكان األكثر ضعًفا، ونهج إدارة املخاطر، والظواهر البطيئة احلدوث وتأثيراتها، 

واخلسائر غير االقتصادية، والقدرة على الصمود، والهجرة، والصكوك واألدوات املالية، والتنسيق مع الهيئات 
احلالية وفرق اخلبراء املنشأة مبوجب االتفاقية، باإلضافة إلى وضع خطة عمل متجددة مدتها خمس سنوات 

استناًدا إلى نتائج خطة العمل لفترة السنتني األولية.
ويتمثل أحد األهداف املوضوعة يف خطة العمل يف تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة من اجلهات الفاعلة ملواصلة 

تطوير آليات التأمني، حسب االقتضاء، ودمجها يف نهج متكامل إلدارة املخاطر، على سبيل املثال التأمني الزراعي 
املتنوع كآلية لنقل املخاطر ميكن أن تساعد املزارعني، يف ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة، للحد من مخاطر 

املناخ يف هذا القطاع.
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كيانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، والزراعة

جلنة باريس املعنية ببناء القدرات
تعالج االحتياجات يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
أشارت مناقشة القضايا املتعلقة بالزراعة، يف الدورة السادسة واألربعني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

والتكنولوجية، إلى بناء القدرات يف املجاالت التالية: اإلنذار املبكر والتخطيط للطوارئ للنظم الزراعية، وتقييم 
النظم الزراعية من حيث املخاطر والتعرض لها، ومتويل املخاطر املناخية والتأمني للنظم الزراعية، وخدمات 

 املعلومات املناخية، والتخطيط للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذه )الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية، 2017(.

وقررت جلنة باريس املعنية ببناء القدرات مواصلة التركيز على موضوعها احملوري لعام 2017 املتعلق بأنشطة بناء 
القدرات من أجل تنفيذ املساهمات احملددة وطنًيا يف سياق اتفاق باريس لعام 2018. وبالتالي، ستسعى اللجنة 
إلى االطالع على أنشطة بناء القدرات كافة املضطلع بها من أجل تنفيذ املساهمات احملددة وطنًيا وإتاحة تلك 

املعلومات لألطراف وأصحاب املصلحة من غير األطراف.
كما تسعى جلنة باريس املعنية ببناء القدرات إلى تعزيز التعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة املعنيني، 

مبا يف ذلك األوساط األكادميية والقطاع اخلاص، على سبيل املثال من خالل الدعوة إلى تقدمي الطلبات من 
أصحاب املصلحة املختلفني. وباإلضافة إلى ذلك، ستهدف جلنة باريس املعنية ببناء القدرات إلى توفير حتليل 
الحتياجات بناء القدرات والثغرات يف سياق تنفيذ املساهمات احملددة وطنياً، ورمبا التوصية بخطوط توجيهية 

بشأن كيفية إجراء تقييمات لفجوات القدرات وتقييم االحتياجات، وكيفية تعزيز جهود بناء القدرات ذات الصلة 
من قبل األطراف )الهيئة الفرعية للتنفيذ، 2017(.

جموعة العمل التيسيرية ملنبر املجتمعات احمللية والشعوب األصلية
تفّعل منبر املجتمعات احمللية والشعوب األصلية

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
لم يتم االضطالع بأي أنشطة محددة تتعلق بالزراعة حتى اآلن، مبا أن االجتماع األول ُعقد خالل الدورة اخلمسني 

للهيئات الفرعية يف مايو/أيار 2019. 

جلنة كاتوفيتشي املعنية باآلثار
تدعم املنتدى يف ما يتعلق بتأثير تنفيذ تدابير االستجابة

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
لم يتم االضطالع بأي أنشطة محددة تتعلق بالزراعة حتى اآلن، مبا أن االجتماع األول ُعقد خالل الدورة اخلمسني 

للهيئات الفرعية يف مايو/أيار 2019. 
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مرفق البيئة العاملية
ميّول املشاريع أو البرامج املتعلقة بالبيئة. ويشرف على الصندوق اخلاص بالبلدان 

األقل منًوا والصندوق اخلاص املعني بتغير املناخ.
األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة

ينشط مرفق البيئة العاملية يف متويل أو املشاركة يف متويل املشاريع املتعلقة باملناطق احملمية، واملناظر الطبيعية 
البرية واملناظر الطبيعية البحرية املستدامة، واإلدارة املستدامة للغابات، واإلدارة املستدامة لألراضي، وتخفيض 

انبعاثات غازات الدفيئة، واإلدارة املتكاملة ملوارد املياه، والتخلص اآلمن من املواد الكيميائية اخلطرة، والتكيف مع 
تغير املناخ.

وتهدف استثمارات مرفق البيئة العاملية، بوصفها جزًءا من عمله بشأن تدهور األراضي، إلى وقف وعكس اجتاه 
التصحر وإزالة الغابات. ومنذ عام 2006، استثمر املرفق يف املشاريع والبرامج التي تشجع على استخدام 

ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، وتهيئة بيئة مواتية لدعم التنفيذ الطوعي لغاية احلياد يف تدهور األراضي.
ويدعم مرفق البيئة العاملية مجموعة واسعة من أنشطة التخفيف يف القطاع الزراعي، من حتسني إدارة التربة 

وطرق استخدام األسمدة إلى احلفاظ على خصوبة التربة وإدارة الثروة احليوانية بشكل أفضل. كما أنه يساعد 
يف السيطرة على الزراعة القائمة على القطع واحلرق وممارسات احلرق املفتوح. ويف نهاية املطاف، يهدف مرفق 

البيئة العاملية الى حتقيق الفوز الثالثي يف تعزيز األمن الغذائي والتخفيف من تغير املناخ وتعزيز قدرة النظم 
الزراعية على الصمود.

الصندوق اخلاص بالبلدان األقل منًوا
يدعم البلدان األقل منًوا يف متويل جهودهم للتكيف مع تغير املناخ

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
يدعم الصندوق، كجزء من واليته، البلدان األقل منواً يف إعداد وتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف من 
أجل حتديد ومعاجلة االحتياجات العاجلة للبلدان األقّل منًوا للتكيف مع تغير املناخ. وحتى اآلن، ساعد 

الصندوق أكثر من 52 بلًدا يف صياغة برامج عملها الوطنية اخلاصة للتكيف، وجمع 1.2 مليار دوالر 
أمريكي كمساهمات طوعية من اجلهات املانحة.

الصندوق اخلاص املعني بتغير املناخ 
يدعم مالًيا البلدان الضعيفة من أجل التكيف ولنقل التكنولوجيا

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
تستهدف املجاالت الرئيسية لتدابير التكيف يف البلدان الضعيفة مجموعة واسعة من القطاعات، مبا يف ذلك 

املناطق الساحلية، وأصول البنية التحتية األساسية، واملجتمعات الضعيفة، والوقاية من األحداث املتطرفة 
واالستجابة لها. كما يهدف الصندوق اخلاص املعني بتغير املناخ إلى دعم البلدان النامية الضعيفة، التي ليست من 

ضمن البلدان األقل منًوا، يف وضع خطط التكيف الوطنية على أساس طوعي.
ويدعم الصندوق نقل التكنولوجيا املرنة مناخًيا من أجل التكيف والتخفيف، وكذلك تنفيذ املشاريع اإليضاحية 

ومشاريع النشر. 
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صندوق التكيف
ميول أنشطة التكيف مع آثار تغير املناخ وأنشطة القدرة على الصمود

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
يف القطاع الزراعي، تشمل املبادرات املمولة من الصندوق متكني املزارعني من اختبار تقنيات وممارسات مرنة 

مناخًيا، من البذور املقاومة للجفاف، إلى أنظمة الرّي احملسنة وممارسات أكثر استدامة إلدارة األراضي. وتوفر 
هذه املبادرات للمزارعني فرصة لتأمني سبل عيشهم قبل الشعور باآلثار األسواء. ويف ما يتعلق باألمن الغذائي، 

يساعد صندوق التكيف أيًضا احلكومات على صياغة السياسات وتطوير املؤسسات التي ستوفر لها القدرات 
الالزمة إلدارة هذا اجلانب املتعدد األوجه من املجتمع احلديث ملواجهة التهديدات املستقبلية. وباملثل، طّور صندوق 
التكيف مشاريع تركز على التنمية الريفية، التي تركز عادة على مجموعة من العوامل، مثل عكس تدهور األراضي 

وتعزيز خدمات النظام اإليكولوجي، لتحسني قدرة سكان األرياف على مواجهة تغير املناخ، وكذلك قدرتهم على 
توليد الدخل.

الصندوق األخضر للمناخ
ميول املشاريع أو البرامج للتكيف مع آثار تغير املناخ و/أو احلّد منه

األنشطة التي تهم عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة
يسعى الصندوق األخضر للمناخ، وفًقا الستراتيجيته لتنفيذ املشاريع واالستثمار، إلى احلفاظ على عدة 

توازنات:)1( على املدى الطويل بني مشاريع التخفيف والتكيف، )2( ويف التخصيص اإلقليمي لألموال ألكثر البلدان 
ضعًفا، )3( ويف تشكيل مجلسه املؤلف من 24 عضًوا بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية.

كما أنه يعزز مشاركة القطاع اخلاص واستخدام األدوات املالية القابلة للتكيف )املنح والقروض والديون وحقوق 
امللكية والضمانات( لضمان أقصى قدر من النفوذ واملرونة لتمويل املشاريع. 

وأخيًرا، يضمن الصندوق ملكية البلدان للمشاريع ومواءمتها مع األولويات واخلطط الوطنية من خالل إنشاء هيئة 
وطنية معّينة تعمل كواجهة بني احلكومة والصندوق األخضر للمناخ للموافقة على األنشطة وتنسيق تنفيذها. 
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اخلالصة
ميثل اعتماد املقرر رقم CP.23/4 بشأن عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة خطوة كبيرة 

إلى األمام يف املفاوضات املتعلقة بالزراعة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ. وسيتطلب تنفيذه جهوًدا مشتركة من قبل الهيئات الفرعية والهيئات املنشأة مبوجب 

االتفاقية وأصحاب املصلحة اآلخرين.
ومن خالل مراجعة واليات كل من الهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية، وكذلك تقدمي نظرة 
عامة على األعمال السابقة ذات الصلة بالزراعة، توضح هذه الوثيقة أن جميع الهيئات 

املنشأة مبوجب االتفاقية لها دور تلعبه يف تنفيذ عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة. 
وينبغي أن تشجع األطراف واملراقبني على املشاركة يف عملية عمل كورونيفيا املشترك بشأن 

الزراعة، وتعزيز التعاون من أجل تطوير حلول عملية للتكيف مع تغير املناخ والتخفيف من 
آثاره يف القطاعات الزراعية، ومتويلها وتنفيذها.

ومن منظور عاملي أوسع، يجب النظر إلى عملية عمل كورونيفيا املشتركة بشأن الزراعة 
يف ضوء الزخم اجلماعي احلالي الذي يدفع بالزراعة وتغير املناخ إلى األمام على جدول 

األعمال الدولي، على سبيل املثال، من خالل اتفاق باريس يف عام 2015 وإعداد املساهمات 
احملددة وطنًيا من قبل األطراف وتنفيذها.

وأضافت اتفاقية باريس، التي تهدف إلى تعزيز االستجابة العاملية لتغير املناخ عن طريق 
احلفاظ على ارتفاع درجات احلرارة على املستوى العاملي لهذا القرن أقل بكثير من درجتني 

مئويتني فوق املستويات املسجلة يف احلقبة ما قبل الصناعية، بعًدا جديًدا للنظر إلى الزراعة 
واألمن الغذائي يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ. وال يعيد االتفاق 

التشديد على احلاجة إلى ضمان عدم تهديد إنتاج األغذية مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 
فحسب، بل إنه يعترف أيًضا باألولوية األساسية حلماية األمن الغذائي وإنهاء اجلوع، وكذلك 

مبواطن الضعف اخلاصة بنظم إنتاج األغذية يف وجه تأثيرات تغير املناخ.
وإن هذا الوعي ملموس بشكل أكبر يف املساهمات احملددة وطنًيا لألطراف، حيث تتميز 
القطاعات الزراعية )احملاصيل، والثروة احليوانية، والغابات، ومصايد األسماك وتربية 

األحياء املائية(، وكذلك استخدام األراضي وتغير استعمال األراضي واحلراجة، بشكل بارز 
يف كل من أولويات التخفيف والتكيف )منظمة األغذية والزراعة، 2019، يصدر قريًبا(. ولن 

يستفيد عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة من الطموحات التي عّبرت عنها بالفعل 
البلدان من خالل اتفاق باريس ويف املساهمات احملددة وطنًيا فحسب، بل إنه سيعزز 

التزامها أيًضا. ويشكل عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة فرصة فريدة لضمان أن تظل 
الزراعة محورية يف معاجلة تغير املناخ.
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والفيضانات، واالنهيارات األرضية، والعواصف، وتآكل التربة، وتدفق املياه 
املاحلة

بون، 
يونيو/حزيران 2015

الدورة 42 للهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية

http://unfccc.int/files/documentation/
submissions_from_non-party_stakeholders/

application/pdf/518.pdf

حلقة عمل أثناء الدورة حول تقييم املخاطر التي تواجه النظم الزراعية 
وتعرضها ملختلف سيناريوهات تغير املناخ على املستويات اإلقليمية 

والوطنية واحمللية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، اآلفات 
واألمراض

بون، 
يونيو/حزيران 2015

الدورة 42 للهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية

http://unfccc.int/files/documentation/
submissions_from_non-party_stakeholders/

application/pdf/519.pdf

حلقة عمل أثناء الدورة حول حتديد تدابير التكيف، مع مراعاة تنوع 
النظم الزراعية ونظم املعارف األصلية واالختالفات يف حجمها، وكذلك 

الفوائد املشتركة املمكنة، وتبادل اخلبرات يف مجال البحث والتطوير 
واألنشطة امليدانية، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية واجلنسانية

بون، 
مايو/أيار 2016

الدورة 44 للهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية

http://unfccc.int/files/documentation/
submissions_from_non-party_stakeholders/

application/pdf/595.2.pdf

حلقة عمل أثناء الدورة حول حتديد وتقييم املمارسات والتكنولوجيات 
الزراعية لتعزيز اإلنتاجية بطريقة مستدامة، واألمن الغذائي والقدرة على 

التكيف، مع مراعاة االختالفات يف املناطق الزراعية اإليكولوجية ونظم 
الزراعة، مثل ممارسات ونظم املراعي واألراضي الزراعية املختلفة

بون، 
مايو/أيار 2016

الدورة 44 للهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية

http://unfccc.int/files/documentation/
submissions_from_non-party_stakeholders/

application/pdf/595.1.pdf

)CP.23/4( تقرير بشأن عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة

بون، 
مايو/أيار 2018

الدورة 48 للهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية،

والهيئة الفرعية للتنفيذ

https://www4.unfccc.int/sites/submissionss-
taging/Pages/Home.aspx

تقرير مقدم إلى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ عن 
أكتوبر/تشرين األول 2018املوضوع 2 )أ( لعمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة

https://www4.unfccc.int/sites/Submis-
sionsStaging/Documents/201811271854-

--FAO%20Submission%20on%20
Koronivia%20Joint%20Work%20on%20

Agriculture_2)a(.pdf

مطبوع )املطبوع األول للسلسلة اخلضراء يحمل عالمة “كورونيفيا”، 
وثيقة العمل رقم 71( بعنوان: “عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة: 

حتليل الطلبات املقدمة”
www.fao.org/3/CA2586EN/ca2586en.pdfنوفمبر/تشرين الثاني  2018

مطبوع من 4 صفحات بعنوان “مراجعة أولية لألنشطة املتعلقة بالزراعة 
يف حافظة الصندوق األخضر للمناخ”، مبا يف ذلك مواضيع عمل 

كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة

ديسمبر/كانون األول 2018
www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698en.pdfمؤمتر األطراف الرابع والعشرون

www.fao.org/3/ca5063en/ca5063en.pdfمايو/أيار  2019نشر استعراض حتليل الطلبات املقدمة بشأن املوضوع 2 )أ(

ر المناخ عن الموضوع  غي ة بشاأن ت طاري �إ �أمم المتحدة ال ة ال ي فاق ر مقدم اإلى ات قري ت
زراعة ا المشترك بشاأن ال في ي 2 )اأ( و2 )ج( لعمل كورون

مايو/أيار 2019
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/

Documents/201905031649---FAO%20Submission%20

on%20KJWA_2)b(_)c(.pdf

https://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/igo/73.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/igo/73.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2013/smsn/un/135.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2013/smsn/un/135.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/un/166.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/un/166.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/518.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/518.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/518.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/519.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/519.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/519.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/595.2.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/595.2.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/595.2.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/595.1.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/595.1.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/application/pdf/595.1.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201811271854---FAO%20Submission%20on%20Koronivia%20Joint%20Work%20on%20Agriculture_2(a).pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201811271854---FAO%20Submission%20on%20Koronivia%20Joint%20Work%20on%20Agriculture_2(a).pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201811271854---FAO%20Submission%20on%20Koronivia%20Joint%20Work%20on%20Agriculture_2(a).pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201811271854---FAO%20Submission%20on%20Koronivia%20Joint%20Work%20on%20Agriculture_2(a).pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201811271854---FAO%20Submission%20on%20Koronivia%20Joint%20Work%20on%20Agriculture_2(a).pdf
http://www.fao.org/3/CA2586EN/ca2586en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698en.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2016/sbsta/eng/inf06.pdf
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 مع الشكر للدعم املالي املقدم من 
الوزارة الفيديرالية لألغذية والزراعة




