
منظمة األغذية والزراعة 
وعمل كورونيفيا املشترك 

بشأن الزراعة

تعزيز كورونيفيا



 العمل املناخي الفعال 
من خالل الزراعة 

يُعتبر عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة قراًرا هاًما 
يعترف باإلمكانات الفريدة للزراعة يف مواجهة تغير املناخ. 

وقد أنشئ عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة يف 
الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف يف عام 2017، 
كعملية جديدة لدفع املناقشات بشأن الزراعة يف اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ.
ويتناول عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة ستة مواضيع 

مترابطة حول التربة، والثروة احليوانية، وإدارة املغذيات 
واملياه، وكذلك األمن الغذائي واآلثار االجتماعية واالقتصادية 
لتغير املناخ يف جميع أنحاء قطاع الزراعة، وطرق تقييم تغير 

املناخ.
واتفقت البلدان على العمل مًعا لضمان أن التنمية الزراعية 
تضمن زيادة األمن الغذائي يف مواجهة تغير املناخ، وخفض 

االنبعاثات على حد سواء.1 وجتلب هذه التركيبة معها العديد من 
الفرص ألنها تقوي الروابط بني العلوم والسياسات واملمارسات، 

مع إمكانية حتفيز العمل امللموس.

حتت قيادة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ التابعتني التفاقية األمم   1
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، وباالشتراك مع عشر هيئات منشأة مبوجب االتفاقية.



1

عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة، 
عملية قيد التطوير

يعتمد تنفيذ عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة وجناحه على اجلهود املشتركة من قبل الهيئات الفرعية، 
والهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية، والكيانات التشغيلية لآللية املالية، وغيرها من الصناديق يف إطار اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، وكذلك البلدان، واملراقبني، وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين.

منظمة األغذية   •
والزراعة هي 

مراقب يف اتفاقية 
األمم املتحدة 

اإلطارية بشأن تغير 
املناخ. 

•  تتخذ البلدان 
القرارات الكبرى بشأن 
العمل املناخي يف مؤمتر 

األطراف، وهو الهيئة العليا 
لصنع القرار يف اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغير املناخ

 •  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
     والتكنولوجية:

        تقدم الدعم الفني يف القضايا املتعلقة 
         باالتفاقية

الهيئة الفرعية للتنفيذ:  •
تشرف على تنفيذ االتفاقية  

تقدم املشورة واملدخالت واخلبرة الفنية، 
وفًقا لوالية كل منها:

بناء القدرات    •
متويل التنسيق والتعبئة   •
تعزيز العمل املعزز على   •

التكيف   
تبادل املعرفة   •

الدعم التكنولوجي  • 
 ونقل التكنولوجيا 

 إلى 
البلدان النامية

توفر التمويل وحتدد 
األولويات ومعايير 

األهلية
مرفق البيئة العاملية   •

الصندوق األخضر للمناخ   •
صندوق التكيف   •

الصندوق اخلاص بالبلدان   •
األقل منواً   

الصندوق اخلاص املعني بتغير املناخ  •

الهيئات الفرعية الهيئات املنشأة 
مبوجب االتفاقية

اآللية املالية 
والصناديق األخرى

البلدان واملراقبون 
وأصحاب املصلحة 

اآلخرون
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خارطة طريق 
كورونيفيا

يُعتبر عمل كورونيفيا املشترك 
بشأن الزراعة هو عملية 
شاملة. ويقدم املراقبون 
والبلدان وجهات نظرهم 

وتوصياتهم حول كل موضوع 
من خالل العروض التي تتم 
مناقشتها بعد ذلك يف ورش 

العمل التي تنظمها أمانة اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 

املناخ.

وستقّدم الهيئات الفرعية تقريًرا 
عن نتائج عمل كورونيفيا املشترك 
بشأن الزراعة إلى الدورة السادسة 

والعشرين ملؤمتر األطراف يف نوفمبر/
تشرين الثاني 2020، وسيحّدد ذلك 

الطريق إلى األمام.
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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/أيلول 2019 
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 

 الدورة الثانية واخلمسون للهيئات الفرعية الغذائي
– 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

حلقات العمل العروض املقدمة
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 حتويل الزراعة 
إلى جزء من احلّل لتغير املناخ  

يواجه القطاع الزراعي العاملي حالًيا حتدًيا مزدوًجا يتمثل يف إطعام عدد متزايد 
من السكان واحلفاظ على البيئة لألجيال القادمة يف وجه مناخ متغّير. ويؤّثر تغير 
املناخ على اإلنتاجية الزراعية وإنتاج األغذية واملوارد الطبيعية، مع تأثيرات واسعة 

النطاق على النظم الغذائية وسبل العيش يف الريف. ويف الوقت نفسه، تسهم 
الزراعة نفسها أيًضا يف تغير املناخ من خالل انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة 

تركيزات الكربون يف الغالف اجلوي.

وتتطلّب معاجلة هذه القضايا املعقدة واملترابطة بذل جهد عاملي مشترك ونهج 
شمولي لتغير املناخ، والزراعة، واألمن الغذائي. ولهذا السبب لعمل كورونيفيا 
املشترك بشأن الزراعة إمكانات هائلة يف حتويل الزراعة إلى جزء من احلّل 

لتغير املناخ. ومن خالل دمج الزراعة يف عمليات اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ، وإقامة شراكات جديدة، بإمكان عمل كورونيفيا 
املشترك بشأن الزراعة دفع التحول يف النظم الزراعية والغذائية، ومعاجلة 

أوجه التآزر والتعويض بني التكيف والتخفيف واإلنتاجية الزراعية.

يكمل عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة املساهمات احملددة 
وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، وإطار الشفافية املعزز مبوجب 

اتفاقية باريس، مع املساهمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
كجزء من خطة عام 2030.
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ما نقوم به
تضطلع املنظمة بدور رائد يف الدعوة إلى األمن الغذائي 
والزراعة املستدامة يف مواجهة تغير املناخ، وهي واحدة 

من الوكاالت املتخصصة القليلة التابعة لألمم املتحدة التي 
تدعم منذ سنوات البلدان يف جميع القطاعات الرئيسية لعمل 

كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة. 
ومتشًيا مع استراتيجيتها بشأن تغير املناخ، تقدم املنظمة 

مجموعة واسعة من الدعم للبلدان يف القطاعات الزراعية مبا 
يف ذلك:

األطر السياسية والقانونية   • 
واملؤسسية للعمل املناخي

البحوث والتحاليل واألدوات التي تستجيب    • 

الحتياجات البلدان

تبادل املعرفة   • 
وتنمية القدرات

احلصول على التمويل لزيادة االستثمار   • 
يف مجال املناخ

رصد التقدم احملرز يف العمل املناخي   • 
واإلبالغ عنه 
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بعض األساليب 
التي تدعم منظمة 
األغذية والزراعة 
البلدان األعضاء 

من خاللها
 تعزيز 
كورونيفيا

تعمل منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون 
الوثيق مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغير املناخ واجلهات الفاعلة األخرى 
على الصعيدين الدولي والوطني، على دعم 
تطوير وتنفيذ عمل كورونيفيا املشترك بشأن 
الزراعة. وهي تدعم مجتمع كورونيفيا من خالل 
الندوات عبر اإلنترنت، وورش العمل، ومنتجات 
املعرفة التي تسمح خلبراء الزراعة من الدول 
األعضاء بإعداد عروضهم وتبادل آرائهم بشكل 
غير رسمي حول كيفية تطوير وتنفيذ القرار. 
وتعمل املشاريع املمولة من أملانيا واليابان على زيادة 
تعزيز عمل كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة من 
خالل تطوير منتجات معرفة جديدة يف املجاالت 
املواضيعية لكورونيفيا، والتبادالت بني البلدان، 
واألدوات لوصول البلدان إلى متويل املناخ. 

1



الدعم الفني ومعرفة اخلبراء 
وتعزيز القدرات

توفر املنظمة الدعم للبلدان بشأن التكيف مع تغير املناخ 
والتخفيف من آثاره يف الزراعة من خالل العديد من 
مشاريعها ومبادراتها عبر املجاالت املواضيعية لعمل 
كورونيفيا املشترك بشأن الزراعة. وعلى سبيل املثال، تعمل 
الشراكة العاملية من أجل التربة التابعة للمنظمة، وهي 
آلية معترف بها عاملًيا تتكون من أكثر من 300 شريك 
من أكثر من 100 بلد، وكذلك جميع البلدان األعضاء 
يف املنظمة، على تعزيز اإلدارة املستدامة لضمان التربة 
الصحية واملنتجة نحو األمن الغذائي، والتكيف مع تغير 
املناخ والتخفيف من آثاره، والتنمية املستدامة. وتقوم 
الشراكة العاملية من أجل التربة بتنفيذ العديد من املبادرات 
التي تقودها البلدان حول إطالق إمكانات الكربون العضوي 
يف التربة. وتشمل هذه إطالق اخلريطة العاملية للكربون 
العضوي يف التربة؛ وبناء قدرات الشراكة العاملية للتربة 
بشأن رسم اخلرائط، وبناء قدراتها اإلدارية يف أكثر من 
100 بلد، وإطالق اخلطوط التوجيهية لتقييم مخزونات 
الكربون العضوي يف التربة.

تعبئة االستثمارات 
يف الزراعة

تدعم املنظمة البلدان التي حتصل على 
التمويل من خالل الصندوق األخضر 
للمناخ ومرفق البيئة العاملية. وتعتمد 
املنظمة على وجودها امليداني القوي 
وفهمها املتعمق لسياسات وإجراءات 
مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر 
للمناخ ملساعدة البلدان األعضاء على 
تطوير وتنفيذ مئات املشاريع التي 
تقودها البلدان يف مجال التكيف، 
والزراعة الذكية مناخًيا، ومكافحة 
تدهور األراضي والغابات، واإلدارة 
املستدامة للغابات، واحلّد من مخاطر 
الكوارث، مما يساعد البلدان على 
حتويل طموحاتها املتعلقة باملناخ إلى 
أفعال. 

23
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شارك معنا
للمزيد من املعلومات حول منظمة األغذية والزراعة وعمل كورونيفيا 

املشترك بشأن الزراعة:  
www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia

#Koronivia تابع املناقشات على وسائل التواصل االجتماعي

هل لديك أسئلة أو اقتراحات؟ 
هل تريد االشتراك يف نشرتنا اإلخبارية؟ 

Koronivia-JWA@fao.org :يرجى االتصال بنا على

:شكًرا للدعم املالي املقّدم من

 العمل الزراعي اجلماعي يف مجال املناخ، 
من أجل عالم مستدام وآمن قادر على الصمود.

تعزيز كورونيفيا
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