
 االستنتاجات المتفق عليها بشأن المواضيع الستة
لعمل كورونيفيا المشرتك حول خارطة طريق الزراعة

يف مؤتمر األطراف السادس والعرشين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ، وجدت الحكومات اتفاًقا بارزاً حول المواضيع الثالثة األخرية لعمل 
كورونيفيا المشرتك األويل بشأن خارطة طريق الزراعة، واليت تكمل االستنتاجات اليت تم تبنيها بالفعل يف المواضيع الثالثة السابقة. ستتم مناقشة الجزء األول  

والثاين من ورش العمل بني الدورات يف جلسة يونيو/ حزيران 2022 التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ. االستنتاجات المتعلقة بكل موضوع هي 
 نتيجة عملية جمعت بني آراء األطراف والمراقبني المقدمة إىل حلقات العمل التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ، وحلقات عمل

 كورونيفيا، وتقارير المقابلة من حلقات العمل ألمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ. كما دعمت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
)المنظمة( هذه العملية من خالل تجميع األطراف وتقديمات المراقبني حول مواضيع كورونيفيا، وتبادل آراء الخرباء يف لك حلقة من حلقات عمل كورونيفيا،  

وصياغة ملخصات قصرية تستند عىل تقارير ورشة عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ.

كما دعمت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة( هذه العملية من خالل تجميع األطراف وتقديمات المراقبني حول مواضيع كورونيفيا ، وتبادل 
آراء الخرباء يف لك حلقة من حلقات عمل كورونيفيا،  وصياغة ملخصات قصرية تستند عىل تقارير ورشة عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ.
ترحب المنظمة باإلعالم الذي قدمته بمساهمتها يف الختام المشرتك األخري لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  والهيئة الفرعية للتنفيذ كورونيفيا، 

وتظل ملزتمة بدعم البلدان من خالل حوارات كورونيفيا العالمية واإلقليمية، من خالل مركز المعرفة الخاص بتغري المناخ، ومن خالل توفري الموارد واألدوات 
المعرفية لدعم هذه التبادالت عىل الطريق إىل مؤتمر األطراف السابع والعرشين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري المناخ وما بعده.

الموضوع 2)أ(       طرائق تنفيذ نتائج حلقات العمل الخمس المنظمة أثناء فرتة الدورات بشأن القضايا المتعلقة 
 بالزراعة وغريها من المواضيع المقبلة اليت قد تنشأ عن هذه األعمال

 "ورّحبت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة بالتقرير المتعلق بحلقة العمل األويل المقررة أثناء الدورة لخارطة طريق كورونيفيا، بشأن الموضوع 
2)أ( )طرائق تنفيذ نتائج حلقات العمل الخمس المنظمة أثناء فرتة الدورات بشأن القضايا المتعلقة بالزراعة وغريها من المواضيع المقبلة 

اليت قد تنشأ عن هذه األعمال( واليت عقدت مع الدورة ٤٩ للهيئتني الفرعيتني. ونظرت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة يف تقرير حلقة العمل 
واتفقتا عىل ما ييل: 

)أ(     التسليم بأن المعلومات اليت قدمت يف أثناء حلقة العمل ويف التقرير المتعلق بها والمعلومات األخرى ترسم صورة ألنشطة الهيئات 
   المنشأة والواليات المسندة إليها؛

)ب(   تشجع إستمرار مشاركة الهيئات المنشأة وكيانات التمويل يف عمل كورونيفيا المشرتك بشأن الزراعة، وإبراز إمكانية خلق روابط تؤدي إىل 
   تعزيز العمل وتحسني التنفيذ؛

)ج(   التسليم بأن بعض طرائق التنفيذ موجودة بالفعل ودعوة األطراف إىل توسيع نطاق التنفيذ؛
)د(   التسليم بأهمية إستمرار إسهام المعارف العملية والتقنية يف تحويل القطاع الزراعي، وبأهمية الظروف المواتية، والدور الحاسم 

للمزارعني، والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية، بما يف ذلك اإلعتبارات الجنسانية، وتلبية إحتياجات المزارعني والمنظومة 
الغذائية؛

)هـ(  الرتحيب بالعرض المقدم من الصندوق األخرض للمناخ عن أعماله بشأن المسائل المتصلة بالزراعة، وباإليضاحات الالحقة من األمانة 
بشأن العملية اليت تتيح األطراف تقديم آرائها إىل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، وفقاً لإلجراءات المتبعة، وبشأن العنارص اليت ينبغي 

أخذها يف اإلعتبار لدى وضع إرشادات لكياين تشغيل اآللية المالية". )فقرة 2( 

FCCC/SB/2019/L.2 

الموضوع 2)ب(    األساليب والنهج المتبعة يف تقييم التكيف وما يحققه من منافع مشرتكة والقدرة عىل التحمل

"وبعد النظر يف تقرير حلقة العمل بشأن الموضوع 2)ب(، أقرت هيئة المشورة وهيئة التنفيذ بتوافر أدوات مختلفة لتقيم ورصد التكيف 
ومنافعه المشرتكة. ولكن األدوات الموجودة قابلة للتحسن بإدخال مزيد من التعديالت عليها، كما أن من الممكن تطوير أدوات جديدة 

تالئم الظروف الُقطرية الخاصة، مع مراعاة أهمية تبادل أفضل الممارسات فيما بني البلدان وأصحاب المصلحة اآلخرين وما للعلم 
والتكنولوجيا وبناء القدرات من دور هام يف تيسري جمع البيانات وتقيم التكيف". )فقرة 3(

FCCC/SB/2019/L.5
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 الموضوع 2)ج(    تحسني الكربون المخزن يف الرتبة وسالمة الرتبة وخصوبتها يف النظم المطبقة عىل المراعي 
واألرايض الزراعية، فضاًل عن النظم المتكاملة، بما فيها إدارة المياه

"وبعد النظر يف تقرير حلقة العمل بشأن الموضوع 2)ج(، أقرت أيضاً هيئة المشورة وهيئة التنفيذ بأن المسائل المتعلقة بالكربون المخزن 
يف الرتبة وسالمة الرتبة وخصوبة الرتبة فضاًل عن اإلدارة المستدامة للرتبة واإلدارة المتكاملة للمياه هي مسائل ال تنفصل عن سياقها، 

وينبغي معالجتها، مع مراعاة ظروف البلدان، عىل نحو شامل وجامع يسمح بتحقيق كامل اإلمكانات المرتتبة عىل زيادة اإلنتاجية يف 
المساهمة يف األمن الغذايئ والتكيف والمنافع المشرتكة للتكيف، فضاًل عن تحسني بالوعات الكربون". )فقرة 4(

FCCC/SB/2019/L.5

الموضوع 2)د(     تحسني إستخدام المغذيات وإدارة السماد الطبيعي من أجل إتاحة نظم زراعة مستدامة
 وقادرة عىل التكيف

"وبعد النظر يف التقرير المتعلق بحلقة العمل اليت تناولت الموضوع 2)د( من خريطة طريق كورونيفيا، سلمت هيئة المشورة وهيئة التنفيذ 
بأن ممارسات إدارة الرتبة والمغذيات واإلستخدام األمثل للمغذيات، بما يف ذلك إدارة األسمدة العضوية والسماد الطبيعي المعزز، تقع 

يف صميم نظم إنتاج األغذية المستدامة القادرة عىل التكيف مع تغري المناخ ويمكن أن تسهم يف األمن الغذايئ العالمي". )فقرة 5(

FCCC/SB/2021/L.1

الموضوع 2)هـ(    تحسني نظم إدارة الرثوة الحيوانية، بما يف ذلك نظم اإلنتاج الزراعية الرعوية وغريها

"وبعد النظر يف التقرير المتعلق بحلقة العمل اليت تناولت الموضوع 2)هـ( من خريطة كورونيفيا، سلمت هيئة المشورة وهيئة التنفيذ 
أيضاً بأن نظم إدارة الرثوة الحيوانية معرضة كثرياً آلثار تغري المناخ، وأن نظم الرثوة الحيوانية المدارة إدارة مستدامة تتمتع بقدرة عالية 
عىل التكيف مع تغري المناخ والتأقلم معه يف الوقت الذي تؤدي فيه أدوراً واسعة يف حماية األمن الغذايئ والتغذوي، وسبل العيش، 
واالستدامة، وتدوير المغذيات، وإدارة الكربون. وأشارتا إىل أن تحسني اإلنتاج المستدام وصحة  الحيوانات، الهادف إىل الحد من انبعاثات 

غازات الدفيئة يف قطاع الرثوة الحيوانية مع تعزيز المصارف يف المراعي وأرايض الرعي، يمكن أن يسهم يف تحقيق أهداف مناخية طويلة 
األجل، مع مراعاة النظم والظروف الوطنية المختلفة". )فقرة 6(

FCCC/SB/2021/L.1

 الموضوع 2)و(     أبعاد تغري المناخ يف القطاع الزراعي من الناحية اإلجتماعية اإلقتصادية ومن ناحية األمن الغذايئ

"وبعد النظر يف التقرير المتعلق بحلقة العمل اليت تناولت الموضوع 2)و( من خريطة طريق كورونيفيا، سلمت هيئة المشورة وهيئة التنفيذ 
بأن البعد اإلجتماعي- اإلقتصادي وبعد األمن الغذايئ يكتسبان أهمية حاسمة عند التعامل مع تغري المناخ يف النظم الزراعية والغذائية. 

وسلمتا أيضاً باألولوية األساسية لحماية األمن الغذايئ والقضاء عىل الجوع من خالل تصميم نظم زراعية مستدامة قادرة عىل التأقلم 
مع تغري المناخ بتطبيق نهج نظمي يتماىش مع األهداف المناخية العالمية الطويلة األجل، واإلعرتاف عالوة عىل ذلك بأهمية اإلستثمارات 

الطويلة األجل يف الزراعة ترتكز عىل هذا الهدف". )فقرة 7(

FCCC/SB/2021/L.1

حالة عمل كورونيفيا 
املشترك 
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