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اإلجراءات العالمية المتعلقة بتغيّر المناخ والزراعة

2017عام 
أن عمل كورونيفيا المشترك بش"اعتماد •

“  الزراعة
 اعتراف بأهمية الزراعة واألمن الغذائي

وادراجه في جدول أعمال تغيّر المناخ 
كيّف وتناول أوجه التآزر والمفاضلة بين الت

والتخفيف واإلنتاجية الزراعية
اتفقت األطراف على ضمان دعم التنمية 

من  الزراعية لتحقيق األمن الغذائي مع الحد
مجاالت المياه، والتربة، (االنبعاثات 

)واستخدام المغذيات، والماشية

2011قبل عام 

الزراعة بين قطاعات أخرى مساهمة في •
االنبعاثات

لوية معالجة التكيّف بنفس مستوى األو•
الذي يحظى به التخفيف في جميع 

القطاعات 

2013ما بعد عام 

 تنظيم أنشطة خالل اجتماعات الهيئات•
لعلمية الهيئة الفرعية للمشورة ا(:الفرعية 

)  نفيذوالتكنولوجية والهيئة الفرعية للت
:  تركزت على المواضيع التالية

- تطوير نُُظم إنذار مبكر وخطط طوارئ 
ارها تتعلّق بالظواهر الجوية القصوى وآث

على التربة والموارد المائية
- لمناخ تكييف قطاع الزراعة مع آثار تغيّر ا

لمستدامة مع تعزيز التنمية الريفية والتنمية ا
يوإنتاجية النُُظم الزراعية واألمن الغذائ

ات تحديد وتقييم الممارسات والتكنولوجي
ستدام، الزراعيّة لتحسين اإلنتاجية بشكل م

،واألمن الغذائي والمرونة

2013عام 

عزل مسألة الزراعة عن القطاعات •
األخرى المسببة النبعاثات غازات 

االحتباس الحراري 
التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن •

المسائل الزراعية

2018عام 
اعتماد خريطة طريق لتنفيذ عمل •

 كورونيفيا واالتفاق على جدول زمني
مفصل لحلقات العمل والمتطلبات
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عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

ت الفرعيت  ف الهي ل اك وت  :إ
ة • ة للمشورة العلم الهيئة الفرع

ة   والتكنولوج
ذ• ة للتنف  الهيئة الفرع

ذ ع عة تنف م حلقات العمل لمتا مل تنظ
ا ف  مع  كورون

ر سنوي إ مؤتمر األطراف م تق حول  تقد
 نتائج الحلقات

 م موجز عن عملهما خالل مؤتمر تقد
 األطراف 

ق إ شأن الط نتاج   األمام التوصل إ اس
عد ا ما  ف ورون ة ل س  ال
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عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

عة لألمم المتحدة• انات تا تها أطراف وك  ح
ة  ة ومنظمات غ حكوم ة دول  ومنظمات حكوم

اء القضا• سيون والخ ا ذات قدم المتحدثون الرئ
ع الحلقة  الصلة بومض

ات، • لدان والتحد عرضت األطراف تجارب ال
زر، والدروس المس كة، وأوجه الت  تفادةوالمنافع المش

ل، الضوء ع المشا• ــــع سلطت مؤسسات التم ر
ثمار ل، ومسارات االس ة، وفرص التم س  الرئ

ة مناقشات ومداخالت• من  تخللت الجلسة الختام
اب والمزارع ساء والش  منظمات مختلفة تمثل ال

ة حوث والمنظمات غ الحكوم ومعاهد ال
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حلقات عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

قدت سبل تنفيذ نتائج حلقات العمل الخمس التي عُ ) أ(حلقة العمل 
أثناء فترة الدورات حول القضايا المتعلقة بالزراعة وغيرها من 

الموضوعات المقبلة 

  2018ديسمبر /كانون األول 3كاتوويس، بولندا، 

ت إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة الهيئات والكيانا
  .تحسين التنفيذل وإنشاء روابط

 لزراعة حيث يُنظر إلى االمدى استخدام نهج التخطيط الطويل
.كحٍل لتحدي تغيّر المناخ

 ارعين الزراعة تلبي احتياجات المزقطاع زيادة االستثمار في
  ةوالنُُظم الغذائية، وتساهم في تحقيق األهداف المناخي

لخبرات إنشاء منصة على شبكة اإلنترنت لتبادل المعلومات وا
حول الزراعة وتغيّر المناخ

طرق ونُُهج تقييم التكيّف )ب(حلقة العمل 
والمنافع المشتركة للتكيّف والمرونة

2019يونيو /حزيران 18-17بون، ألمانيا، 

ضبط األدوات المتاحة لقياس التكيّف وفوائده 
المشتركة واستخدام العلم والتكنولوجيا 

وضع واستخدام إطار منهجي عالمي يشمل مقاييس 
لتخفيف ومؤشرات لرصد التكيّف، والمنافع المشتركة ل

والتكيّف 

يانات عبء اإلبالغ، وتسهيل تجميع البمن لتخفيف ا
لمشاريعلوتيسير إعداد مقترحات 

 تبادل المعارف بين األطراف وأصحاب المصلحة
فقات وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتد

المالية
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حلقات عمل عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

تحسين كربون التربة وصحة) ج(حلقة العمل 
التربة وخصوبة التربة

2019يونيو /حزيران 18-17بون، ألمانيا، 

يا وبناء تعزيز التعاون الدولي والدعم المالي، ونقل التكنولوج
القدرات

ة متابعة النهج المنسق والمتسق لوضع خطوط أساس كمي
سين لكربون التربة وتحديد األدوات واألساليب األخرى لتح

.  إدارة التربة
ة من تشجيع إجراء مزيد من البحوث لتحسين محتوى الترب

الكربون وصحة التربة

ي من تحسين استخدام المغذيات وإدارة السماد الطبيع )د(حلقة العمل 
أجل توفير نُُظم زراعية مستدامة ومنيعة

2019يونيو /حزيران 18-17بون، ألمانيا، 

الحد من فقد وهدر النيتروجين بسبب عدم الكفاءة

فيف من حدة تحسين توفر الموارد الالزمة التخاذ تدابير التكيّف والتخ
الكوارث ضمن نُُهج متكاملة وشراكات فعالة

ين بناء القدرة على تحسين استخدام المغذيات وإدارة السماد لتحس
 ً . جوانب إدارة المغذيات في المساهمات المحّددة وطنيا

سات تعزيز التفاعل بين العلم والسياسات من خالل تعزيز الممار
.القابلة للنقل وتوسيع نطاق البحوث المحلية

وضع تطوير وتحسين األدوات والمنهجيات لقياس فعالية الكلفة، و
التقاريراإلبالغ والتحقق
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حلقات عمل عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

االفتراضية، النُُظم المحّسنة) ه(حلقة العمل 
إلدارة الثروة الحيوانية ، 

  2020نوفمبر /تشرين الثاني 24-25

ية وضع إطار منهجي لرصد استجابات التكيّف في ترب
.الماشية

لحيوانية تسهيل تطوير واعتماد تكنولوجيات لتربية الثروة ا
منعية ومرنة 

 ُُظم إلدارة تعزيز نُُظم نقل التكنولوجيا، بما في ذلك اعتماد ن
.المياه والمراعي تدمج المعارف التقليدية

دعم التمويل وتمكين الوصول إلى تمويل االستثمارات 
والمشاريع الريادية 

 بناء القدرات والتعاون مع الحكومة وجمعيات المزارعين
شئة لتعميم الممارسات الجيدة ومكافحة اآلفات واألمراض النا

.والعابرة للحدود

االفتراضية، األبعاد االجتماعية واالقتصادية ) و(حلقة العمل 
والمتعلقة باألمن الغذائي لتغيّر المناخ في القطاع

2020ديسمبر /كانون األول 2-1الزراعي، 

جة تعزيز تعميم األبعاد االجتماعية واالقتصادية في معال
.إجراءات التكيّف مع المناخ والتخفيف من آثاره

عةوضع مبادئ توجيهية عامة للعمل المناخي في قطاع الزرا

حشد الموارد لتنفيذ اإلجراءات على المستوى الوطني مع 
.  مراعاة تنوع النظم االيكولوجية الزراعية

المناخ  المزيد من البحث وتبادل المعرفة بشأن تأثيرات تغير
وآثارها على االقتصاد االجتماعي واألمن الغذائي

مة زيادة فرص االستثمار المبتكرة على طول سالسل القي
.الزراعية
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حلقات عمل عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

حدث خاص لزيادة الزخم اجتماع عمل كورونيفيا المشترك حول 
المعلومات الزراعية 

  2020يونيو /افتراضياً في حزيران

فرصة لمواصلة تبادل اآلراء وتشارك المعلومات من أجل •
مدى  الحفاظ على الزخم ضمن عمليات اتفاقية المناخ وعرض

تقدم العمل المناخي في ظل الظروف االستثنائية
 مواصلة العملطالب ب) مصر(والصين  77ممثل مجموعة الـ •

ضمن اتفاقيّة  2012على القضايا الزراعية الذي بدأ في عام 
ي المناخ ودعا إلى االنتقال إلى التنفيذ، من خالل النظر ف

نة إمكانيّة إنشاء هيئة دائمة، على غرار فريق خبراء أو لج
  .دائمة، وإلى إتاحة وسائل تنفيذ مستدامة للدول النامية

حلقة عمل ما بين الدورتين، افتراضية، اإلدارة المستدامة
 لألراضي والمياه، واستراتيجيات اإلدارة المتكاملة لمستجمعات

المياه، من أجل ضمان األمن الغذائي
2021يونيو /حزيران 17 –مايو /أيار 31

اريع إعطاء األولوية إلشراك أصحاب المصلحة بدءاً من تصميم المش•
ة للتأثر، ومتابعتها إلى تنفيذها، مع إيالء اهتمام  خاص للفئات القابل

.  والشعوب األصلية، والنساء، والمزارعين الشباب

صنع  عتماد الرصد القائم على العلم وتحليل البيانات لدعم عمليةا•
القرار، والتكنولوجيات الجديدة 

عزيز وت نقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلشراك صغار المزارعين•
التمويل المستمد من القطاع الخاص

صلة دعم وسائل التنفيذ والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة المت •
.بمختلف اإلشكاالت المطروحة وخصائصها

.  دهمية التعاون الدولي في إدارة مستجمعات المياه العابرة للحدوأ•
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حلقات عمل عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

2021مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي لعام 

لى أهمية زيادة الدعم لضمان األمن الغذائي والتغذوي والقضاء ع•
نة الجوع ، بهدف تعزيزالنظم الزراعية لتصبح مستدامة ومر

جراءات على تحسين البيئة التمكينية لتعبئة الموارد لتنفيذ اإل•
المستوى المحلي، الوطني والدولي 

لى استمرار مشاركة الهيئات المشاركة في االجتماعات والعمل ع•
على  تمويل العمل المشترك في مجال الزراعة، وتسليط الضوء

اإلمكانات لخلق روابط متبادلة تؤدي إلى تعزيز العمل 
والتحسينات في التنفيذ
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العمل المناخي و قطاع الزراعة في المنطقة العربية

مشاورات 
إقليمية بشأن 
تغيّر المناخ 

2019

المنتدى العربي 
للتنمية المستدامة

2019

ورشة العمل اإلقليمية 
الثانية عشر والثالثة عشر 
لتنمية قدرات خبراء الدول 
العربية حول مفاوضات 

2019تغير المناخ 

حلقات عمل كورونيفيا 
المشتركة بشأن 

2019الزراعة 

الدورة الخامسة 
والعشرين لمؤتمر 

األطراف لالمم المتحدة 
2019لتغير المناخ 

المنتدى العربي 
للتنمية المستدامة

2020

حلقة عمل افتراضية 
للمنطقة العربية حول 

عمل كورونيفيا 
المشترك بشأن 

2020الزراعة 

مؤتمر قمة 
للنظم الغذائية 

2021

الدورة السادسة 
والعشرين لمؤتمر 

األطراف لالمم المتحدة 
2021لتغير المناخ 

حلقات عمل 
ة كورونيفيا المشترك
بشأن الزراعة 
2020/2021

المنتدى العربي 
ةللتنمية المستدام

2021
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اإلجراءات االقليمية المتعلقة بتغيّر المناخ والزراعة

نمية مشاورات إقليمية بشأن تغيّر المناخ للمنتدى العربي للت
:2019المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

اخ توحيد وجهات النظر اإلقليمية بشأن قضايا تغيّر المن•
واألولويات المرتبطة بها

دامة وثيقة ختامية قدمت إلى المنتدى العربي للتنمية المست•
رفيع ودعمت مشاركة المنطقة العربية في المنتدى السياسي ال

.  المستوى 

شأن تغيّر حّددت الوثيقة الختامية خمس أولويات إقليمية عربيّة ب•
المناخ

2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة 
 تضمنت دعوة واضحة للنهوض بالعمل المناخي•

في المنطقة العربية من خالل تعزيز تكامل 
مي السياسات بين القطاعات والتنسيق اإلقلي

.ةلترجمة االلتزامات المناخية إلى إجراءات فعليّ 
ر المناخ وينبغي اتخاذ تدابير للتكيّف مع تغيّ  •

لتعزيز منعة المجتمعات المحلية، وال سيما 
المجتمعات المعرضة لآلثار المدمرة للظواهر 

الجوية القصوى والكوارث الطبيعية



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

اإلجراءات االقليمية المتعلقة بتغيّر المناخ والزراعة

 .

ترابط السياسات وتماسكها 
 ةوصياغ القطاعات، بين والتبادل التنسيق•

ومتسقة منسقة واستراتيجيات سياسات
 اعاتالقط مختلف في القرارات واتخاذ التخطيط•

المناخ آثار على المنكشفة

تدابير التكيّف القائمة على معرفة
  )البيئة الزراعة، المياه،( الرئيسية القطاعات على المناخ تغيّر آلثار شامل فهم•
 غارص دعم وبيانات معلومات توفير و والسياسات العلوم بين الترابط تعزيز•

  الزراعية والمجتمعات المزارعين

االبتكار التكنولوجي 
 كلفةال ميسورة زراعية تكنولوجيات استخدام•

  التكيّف على وقادرة ومناسبة
 وإدارة ،التربة إنتاجية وتحسين الري، ترشيد•

 يناألصلي السكان معارف وتعزيز الماشية،
.المحلية والتكنولوجيات والممارسات

 تكنولوجيات واستخدام وتكييف تطوير•
 والتكنولوجيات واالتصاالت المعلومات

الرائدة

التمويل المناخي
 على الحصول وتبسيط تيسير•

 سيما وال المناخي، للعمل األموال
 اربالتج تبادل و المزارعين لصغار
الناجحة

 تتضمن التي المشاريع تحديد•
ناخالم تغيّر بشأن واضحة إجراءات

 طةاألنش تمويل آليات في االبتكار•
بالمناخ المتعلقة

بناء القدرات والتوعية
 نماذج ووضع الرصد أدوات استخدام•

 نتاجاإل على المناخ أثر لتقييم المناخ
  الحيوانية والثروة والتربة

 شأنب التفاوض عمليات في المشاركة•
 ةصياغ على والقدرة المناخ تغيّر

 لعملل التمويل على للحصول مشاريع
  .المناخي
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تحديد مجاالت التدخل من أجل عمل مناخي فعّال



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

مجاالت التدخل من أجل عمل مناخي فعّال في المنطقة العربية

جمع البيانات والرصد

تعزيز تحديد مجاالت البيانات 
وجمعها ورصدها واإلبالغ عنها

نات تشجيع تبادل المعلومات والبيا
.بين المؤسسات

ليلها وضع منهجية لجمع البيانات وتح
.باستخدام أدوات تفاعلية

نظام /وضع خطة للتأهب للطوارئ
معلومات إلدارة االستجابة

إدارة الموارد 

ظامالتقليل من أوجه القصور في الن

في  تطوير البنية التحتية ال سيما
المناطق الريفية والنائية

يعة تعزيز الحلول القائمة على الطب
والنُُهج غير التقليدية 

تعزيز استخدام الطاقة المتجددة

اعتماد مبادئ االقتصاد الدائري

ة تشجيع الحلول الرقمية المبتكر
والشاملة والميسورة الكلفة

بناء القدرات 

حقيق التكامل بين العلم والمجتمعت

 تعزيز التفاعل وتبادل المعارف على
الصعيد المحلي استناداً إلى 
الممارسات القائمة والتقليدية

تعزيز شبكات اإلرشاد العام واألطر 
التنظيمية

لوجيا بناء القدرات الفنية وتبادل التكنو
وإشراك الشباب في المشاريع 

الزراعية

تعزيّز الممارسات الزراعية 
المستدامة

التمويل

دعم إتاحة وتمويل فرص استثمارية 
مبتكرة على امتداد سالسل القيمة 

الزراعية

 تطوير أدوات جديدة للتمويل المناخي
وتتبّعه وإتاحة التأمين الزراعي

تشجيع دعم القطاعين العام والخاص 
واالستثمار

تمويل األصول الصغيرة لتعزيز 
وصول صغار المزارعين إلى 

التكنولوجيا الزراعية القادرة على 
التكيّف مع تغيّر المناخ

ت تغطية تكاليف تكنولوجيا المعلوما
واالتصاالت لصغار المزارعين
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