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مقدمـة

ينبغــي اتخــاذ إجــراءات مناخيــة أكثــر قــوة وطموحــًا للتصــدي علــى 
جميــع  مــن  متوّقــع  والعمــل  المنــاخ.  تغّيــر  لتداعيــات  أوســع  نطــاٍق 
ومــن  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  الحكومــات  فيهــا  بمــا  الجهــات، 
النســاء والشــباب ومجموعــات المزارعيــن، ومــن األوســاط األكاديميــة 
والمنظمــات األخــرى، وكذلــك مــن القطــاع الخاص، بما فيه من شــركات 
تجاريــة ومســتثمرون. ولــكل جهــة دور تؤديــه فــي الحــد مــن أثــر تغّيــر 
ــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة  المنــاخ علــى ُســُبل العيــش. وتوّف
بشــأن تغّيــر المنــاخ لعــام 1992 )اتفاقّيــة المنــاخ( منبــرًا لهــذا العمــل مــن 
خــالل إقــرار االتفاقــات الدوليــة بشــأن المنــاخ، حيــث اعتــرف المجتمــع 
ــزام بالعمــل  ــاخ، وااللت ــر المن ــد لتغّي ــد المتزاي ــًا بالتهدي ــي تدريجي الدول

التعاونــي، لكنــه لــم يتعهــد بالتزامــات جوهريــة. 

 2015 لعــام  باريــس  واتفــاق   1997 لعــام  كيوتــو  بروتوكــول  وكّثــف 
كان  حيــن  وفــي  مختلفــة.  مســتويات  علــى  العالميــة  المشــاركة 
لبروتوكــول كيوتــو أثــر إيجابــي وحّقــق بعــض التحّســن فــي خفــض 
ــق آمــال كبــرى علــى تنفيــذ  االنبعاثــات بيــن عامــي 2008 و2013، ُتعلَّ
اتفــاق باريــس الــذي اعُتمــد فــي المؤتمــر الحــادي والعشــرين لألطــراف 

األول/ كانــون  فــي  باريــس  فــي  ُعقــدت  التــي  المنــاخ  اتفاقيــة  فــي 
ديســمبر 2015. ومــن خــالل هــذا االتفــاق، أراد المجتمــع الدولــي ســد 
الثغــرات فــي االتفاقــات الســابقة مــن حيــث المشــاركة الدوليــة وتعبئــة 
المــوارد الالزمــة. واليــوم، يشــّكل االتفــاق حجــر األســاس فــي الخطــاب 
العالمــي بشــأن المنــاخ، ســواء فيمــا يتعّلــق بالحــد مــن غــازات الدفيئــة 
أو ببنــاء قــدرة المجتمعــات علــى التكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ. وطالــت 
جميــع  باريــس  اتفــاق  إطــار  فــي  المطلوبــة  المناخيــة  اإلجــراءات 
ــدان الشــمال  األطــراف والقطاعــات المســؤولة عــن االنبعاثــات، مــن بل
والجنــوب علــى حــدٍّ ســواء، خالفــًا لبروتوكــول كيوتــو، الــذي تقتصــر 

التزاماتــه علــى بلــدان الشــمال »المتقدمــة النمــو«. 

باريــس،  واتفــاق  المنــاخ  اتفاقيــة  فــي  العربيــة  المنطقــة  وتشــارك 
19 دولــة عربيــة علــى االتفــاق وصدقــت1 عليــه حتــى  وقــد وقعــت 
 اآلن. تأّســس المركــز العربــي لسياســات تغّيــر المنــاخ بموجــب القــرار
329 )د-30( الــذي اعتمــده ممثلــون رفيعــو المســتوى للبلــدان األعضــاء 

خــالل الــدورة الثالثيــن للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا 
القــرار  واســتند   .2018 حزيران/يونيــو   28 فــي  المعقــودة  )اإلســكوا( 

©iStock.com/Jurgute
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لمــا  الشــريكة  أدتــه اإلســكوا والمنظمــات  الــذي  العمــل  إلــى حصيلــة 
ــر  يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن للــدول العربيــة فــي مجــاالت تقييــم تغّي
المنــاخ والتكّيــف معــه وتخفيــف آثــاره والمفاوضــات بشــأنه، اســتجابًة 
الطلبــات  ومنهــا  األعضــاء،  الــدول  مــن  المقدمــة  المســاعدة  لطلبــات 
الــواردة فــي القــرارات التــي اعتمدتهــا المجالــس الوزاريــة المعقــودة 
برعايــة جامعــة الــدول العربيــة. وشــارك فريــق عربــي لمفاوضــات تغّيــر 
المنــاخ فــي العمليــات التحضيريــة وجلســات التفــاوض التــي عقدهــا 
مؤتمــر األطــراف. ويشــارك األعضــاء أيضــًا بنشــاط فــي المفاوضــات 
التــي تدعــو إلــى تحديــد موقــف المنطقــة العربيــة وأولوياتهــا فيمــا 
ــا التــي يعالجهــا الفريــق  ــق القضاي ــاخ. وتتعل ــر المن ــا تغّي ــق بقضاي يتعّل

باريــس،  واتفــاق  المنــاخ  اتفاقيــة  فــي  الــواردة  البنــود  مــن  بالعديــد 
وتغطــي مجموعــة واســعة مــن المواضيــع مثــل التمويــل والتكنولوجيــا 
والمعرفــة العلميــة التــي تمّكــن مــن فهــم آثــار تغّيــر المنــاخ وتدابيــر 

االســتجابة لــه. 

يجــري  أوســع  إطــار  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا  الزراعــة  قطــاع  ويشــكل 
اســتعراضه والتفــاوض بشــأنه باســتمرار ضمــن مناقشــات أوســع نطاقــًا 
ُتجــرى خــالل اجتماعــات اتفاقيــة المنــاخ، تتنــاول خفــض انبعاثــات 
ــاخ وإجراءاتــه. وقــد أمكــن تحقيــق  ــر المن ــار تغّي ــة، وآث غــازات الدفيئ
ذلــك مــن خــالل عمــل كورونيفيــا المشــترك بشــأن الزراعــة، الــذي شــكل 
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فــي عــام 2017 نقطــة دخــول رئيســية ُأدرجــت عبرهــا أولويــات القطــاع 
الزراعــي للبلــدان فــي تنفيــذ اتفــاق باريــس. 

عمــل  نتائــج  العربيــة  الــدول  علــى  الفنــي  التقريــر  هــذا  ويعــرض 
كورونيفيــا وأهميــة التصــدي للتحديــات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي 
العربــي، ويقــدم الدعــم الفنــي التخــاذ مواقــف مشــتركة وإجــراءات 
بيــن  العالقــة  التقريــر  مــن  القســم األول  مناخيــة الزمــة. يســتعرض 
فــي  الغذائــي  األمــن  علــى  العالقــة  هــذه  وتأثيــر  والزراعــة،  المنــاخ 
المنطقــة العربيــة. ويقــدم القســم الثانــي منــه لمحــًة عامــة عــن الوضــع 
الراهــن للمفاوضــات المتعلقــة بتغّيــر المنــاخ فــي إطــار اتفاقيــة المنــاخ، 

المنــاخ.  تغّيــر  ســياق  فــي  الزراعــة  بشــأن  المناقشــات  تطــور  وعــن 
ــا المشــترك فــي  ــث معلومــات عــن عمــل كورونيفي ويقــدم القســم الثال
إطــار اتفاقيــة المنــاخ، وحلقــات العمــل التــي ُعقــدت فــي المجــاالت 
ــوارد  المحــددة للفتــرة 2018-2020، والنتائــج الرئيســية، علــى النحــو ال
فــي اجتماعــات الهيئــات الفرعيــة. ويســلط القســم الرابــع الضــوء علــى 
العمــل المناخــي فــي المنطقــة العربيــة واإلجــراءات ذات األولويــة التــي 
ــدان العربيــة للقطــاع الزراعــي. ويســتطلع القســم األخيــر  حددتهــا البل

آفــاق عمــل المنطقــة العربيــة نحــو قطــاع زراعــي عربــي مــرن.

©iStock.com/winyuu
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تغّير المناخ والزراعة واألمن الغذائي 1.
في المنطقة العربية 

تقــع المنطقــة العربيــة ضمــن منطقــة يتــراوح مناخهــا بيــن قاحل وجاف 
وشــبه رطــب، تتأثــر بشــدة بالتقلبــات المناخيــة الكبيــرة التــي تتســم 
األمطــار،  هطــول  مســتويات  وانخفــاض  الحــرارة  درجــات  بارتفــاع 
ممــا يشــكل تحديــًا كبيــرًا للقطــاع الزراعــي والُنُظــم الغذائيــة الحاليــة. 
وكمــا يظهــر فــي الشــكل 1، تتوّقــع المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغّيــر 
االجتماعيــة  القطاعــات  تأثــر  المائيــة وقابليــة  المــوارد  علــى  المنــاخ 
فــي  زيــادة  ريــكار(  )مبــادرة  العربيــة  المنطقــة  فــي  واالقتصاديــة 
متوســط درجــة الحــرارة مــن 1.2 درجــة مئويــة إلــى 1.9 درجــة مئويــة 
فــي منتصــف القــرن، ومــن 1.5 درجــة مئويــة إلــى 2.3 درجــة مئويــة فــي 
نهايــة القــرن فــي إطــار ســيناريو مســار التركيــز التمثيلــي 4.5. ومــن 
المتوقــع أيضــا أن ترتفــع درجــات الحــرارة فــي إطــار ســيناريو المســار 
8.5 )ســيناريو بقــاء األمــور علــى حالهــا( مــن 1.7 درجــة مئويــة إلــى 2.6 

درجــة مئويــة فــي منتصــف القــرن، ومــن 3.2 درجــة مئويــة إلــى 4.8 
درجــة مئويــة فــي نهايــة القــرن.

ويشــكل القطــاع الزراعــي ركيــزة رئيســية لالقتصــاد وُســُبل العيــش 
فــي المنطقــة العربيــة، ويــؤدي دورًا رئيســيًا فــي الحفــاظ علــى الصحــة 
والتغذيــة. وقــد بلغــت مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي   7 إلــى  وانخفضــت   ،1996 عــام  فــي  المائــة  فــي   11.5 للمنطقــة 
المائــة فــي عــام 2019. وكمــا يظهــر فــي الشــكل 2، تبّيــن محــاكاٌة لعــام 
2050، تســتند إلــى معظــم الســيناريوهات، تبعــاٍت اقتصاديــة كبيــرة 

خســائر  تتــراوح  حيــث  جفافــًا،  األكثــر  المناطــق  فــي  المنــاخ  لتغّيــر 
 المنطقــة العربيــة بيــن -6 و-14 فــي المائــة، ومــن أبــرز أســبابها مســتوى

العجز المائي2.

الشكل 1. توقعات مبادرة ريكار للتغّير في درجات الحرارة والمتساقطات السنوية في إطار سيناريوهات المسارين 4.5 و 8.5
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الشكل 2. اآلثار المرتبطة بالمناخ على الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2050
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.”World Bank, ”The forgotten factor of climate change-water :المصدر

ــر المنــاخ الــذي يطــال الميــاه علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمجموعــة مختــارة مــن المناطــق. ويظهــر آثــار ســيناريوهين مختلفيــن للنمــو )SSP1 وSSP3( ومجموعــة مــن  مالحظــة: يبّيــن الشــكل نطــاق تأثيــر تغّي

ســيناريوهات السياســات )سياســات ســيناريو بقــاء األمــور علــى حالهــا والسياســات التــي تشــّجع تحســين توزيــع الميــاه(. 

16 فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة  بلــغ متوّســط العمالــة الزراعيــة 
فــي عــام 2019، وتــراوح بيــن 1 فــي المائــة فــي معظــم بلــدان مجلــس 
التعــاون الخليجــي و24 فــي المائــة فــي العــراق ومصــر، وحوالــي 35 
فــي المائــة فــي المغــرب. أمــا فــي أقــل البلــدان نمــوًا، فبلــغ 29 فــي 
المائــة فــي اليمــن، و33 فــي المائــة فــي جيبوتــي، و40 فــي المائــة فــي 
الســودان، و50 فــي المائــة فــي جــزر القمــر وموريتانيــا، وحوالــي 83 فــي 
ــر مــن النســاء العربيــات فــي  ــة فــي الصومــال3. ويعمــل عــدد كبي المائ
القطــاع الزراعــي يوميــًا أو موســميًا، بنســبة 33 فــي المائــة، وهــي نســبة 

ــة.  ــغ 36 فــي المائ قريبــة مــن المتوّســط العالمــي البال

محــدودة،  مهــارات  لديهــم  الزراعــة  قطــاع  فــي  العامليــن  ومعظــم 
وال يمكنهــم االنتقــال بســهولة إلــى مهــن أخــرى. وقبــل انتشــار وبــاء 
العالــم  فــي  الوحيــدة  المنطقــة  العربيــة  المنطقــة  كانــت  كوفيــد-19، 
التــي ســجلت زيــادة فــي الفقــر المدقــع منــذ عــام 2013، طالــت 20 فــي 
المائــة مــن الســكان4. ويعيــش نحــو 70 فــي المائــة مــن فقــراء المنطقــة 
رزقهــم. لكســب  الزراعــة  علــى  ويعتمــدون  الريفيــة  المناطــق   فــي 

.E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report :المصدر

https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-assessment-report
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ومــن اآلثــار البالغــة لكوفيــد-19 علــى اإلنتــاج الغذائــي المحلــي فــرض 
قيــود حالــت دون وصــول عمــال المــزارع إلــى الحقــول للقيــام بأعمــال 
مثــل الــزرع أو الــرش أو التنقيــة أو الحصاد، وعرقلت وصول الواردات 
بســبب  العيــش  ُســُبل  فقــدان  أّثــر  وقــد  الزراعيــة.  المســتلزمات  مــن 
الوبــاء تأثيــرًا مباشــرًا علــى القــوى الشــرائية، وال ســيما بيــن الفئــات 
األكثــر تعرضــًا للمخاطــر، ممــا أدى إلــى زيــادة معــدالت الفقــر. ونتيجــة 
لذلك، تشــير توقعات عام 2022 إلى ارتفاع مســتويات الفقر، وال ســيما 
 فــي البلــدان التــي تشــهد صراعــات حيــث يتوقــع أن يطــال الفقــر 54

مليــون شــخص. واإلنتاجيــة الزراعيــة للســلع الغذائيــة الرئيســية هــي 
مــا  المنطقــة  تســتورد  إذ  العالــم،  فــي  اإلنتاجّيــات  أدنــى  مــن ضمــن 
يقــارب 65 فــي المائــة ممــا تســتهلك مــن القمــح5. ويــؤدي االعتمــاد 
المتزايــد علــى الــواردات الغذائيــة إلــى حلــول المنطقــة العربيــة ضمــن 
تنفــق  إذ  العالــم،  علــى مســتوى  لألغذيــة  اســتيرادًا  األكثــر  المناطــق 
حوالــي 110 مليــارات دوالر علــى واردات األغذيــة، وقــد ســجّلت زيــادة 
ســنوية متوســطها 7.3 فــي المائــة فــي الفجــوة بيــن العــرض والطلــب 

بيــن عامــي 2005 و62014. 
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يقــدر تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغّيــر المنــاخ لعــام 
غــازات  انبعاثــات  إجمالــي  مــن  المائــة  فــي   37-21 أن حوالــي   72019

المنظومــة  إلــى  تعــزى  العالــم  مســتوى  علــى  الحــراري  االحتبــاس 
والنقــل،  والتخزيــن،  واإلنتــاج،  األراضــي،  )اســتخدام  الغذائيــة 
والنفايــات(،  واالســتهالك،  بالتجزئــة،  والبيــع  والتجهيــز،  والتغليــف، 
وكالهمــا  النيتــروز،  وأكاســيد  الميثــان  مــن  كميــات  تطلــق  التــي 
يتســّبب باحتــرار عالمــي أعلــى بكثيــر ممــا ينتــج مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون. ووفقــا لتقريــر الهيئــة، تنبعــث غــازات االحتبــاس مــن أنشــطة 
المحاصيــل والماشــية داخــل المزرعــة بنســبة تتــراوح بيــن 9 و14 فــي 
المائــة؛ ومــن اســتخدام األراضــي، بمــا فــي ذلــك إزالــة الغابــات وتدهــور 
ــة؛ ومــن أنشــطة  أراضــي الخــث، بنســبة تتــراوح بيــن 5 و14 فــي المائ
ــر  سلســلة التوريــد بنســبة تتــراوح بيــن 5 و10 فــي المائــة. كمــا أن تغّي
المنــاخ يعــّرض القطــاع الزراعــي لمزيــد مــن المخاطــر، علــى الرغــم مــن 

تنــّوع مناخــه وطبيعتــه.

وتنبعــث مــن المنطقــة العربيــة أقــل مــن 5 فــي المائــة مــن مجمــوع 
نصيــب  أن  العلــم  مــع  العالــم،  فــي  الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات 
 الفــرد مــن االنبعاثــات فــي ازديــاد، وقــد بــات يقــارب المتوســط العالمــي
المملكــة  فــي  التراكميــة  االنبعاثــات  أعلــى  وُتســّجل   .2013 لعــام 
 العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر8. ويتضــح مــن

الشــكل 3، أن البلــدان ذات االنبعاثــات المنخفضــة هــي عــادة البلــدان 
البلــدان هــي  التــي تعتمــد اقتصاداتهــا علــى قطــاع الزراعــة. وهــذه 
واليمــن،  وموريتانيــا  والصومــال  والســودان  وجيبوتــي  القمــر  جــزر 
حيــث يعتبــر قطــاع الزراعــة أكبــر مصــدر لالنبعاثــات. أمــا فــي البلــدان 
األخــرى، فنســبة االنبعاثــات مــن قطــاع الزراعــة إمــا تقــارب المتوســط 

العالمــي أو هــي دونــه. وبشــكل عــام، تســجل جميــع البلــدان األخــرى 
انبعاثــات أعلــى فــي قطــاع الطاقــة، بمــا فــي ذلــك مــن المبانــي وتوليــد 
بلــدان  فــي  الســفن  وقــود  عــن  فضــاًل  والتصنيــع،  والنقــل  الكهربــاء 

مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا.

وتشــير التوقعــات المســتندة إلــى النمذجــة المناخيــة إلــى أن أجــزاء 
مــن المنطقــة العربيــة يمكــن أن تشــهد ارتفاعــًا فــي درجــة الحــرارة 
بمقــدار 5 درجــات مئويــة بحلــول نهايــة هــذا القــرن مقارنــة بالفتــرة 
المرجعيــة 1985-2005، كذلــك يتوقــع انخفــاٌض فــي مســتويات هطــول 
ــر المنــاخ، التــي تــم تحديدهــا  األمطــار. والمناطــق األكثــر عرضــة لتغّي
كنقــاط ســاخنة، هــي القــرن األفريقــي والســاحل وجنــوب غــرب شــبه 

الجزيــرة العربيــة. 

وتشــير التوقعــات أيضــًا إلــى تكاثــر الظواهــر المناخيــة الشــديدة، بمــا 
فــي ذلــك الفيضانــات وحــاالت الجفــاف التــي تشــهدها بلــدان عربيــة 
عديــدة بتواتــر أعلــى. وفــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2019، ألحــق الجفــاف 
أضــرارًا بأكثــر مــن 44 مليــون شــخص فــي المنطقــة9. وتســبب حــاالت 
الســورية  العربيــة  والجمهوريــة  الجزائــر  تشــهدها  التــي  الجفــاف 
وتهــّدد  المائيــة  المــوارد  علــى  شــديدة  ضغوطــًا  والمغــرب  وتونــس 
 1990 عامــي  بيــن  الطبيعيــة  الكــوارث  وألحقــت  الزراعــي.  اإلنتــاج 
و2019 أضــرارًا باالقتصــادات تجــاوزت قيمتهــا 19.7 مليــار دوالر، بمــا 
فــي ذلــك 5.7 مليــار دوالر بســبب الفيضانــات و6 مليــارات دوالر بســبب 
العواصــف10. ومناطــق الســاحل الشــرقي والغربــي والقــرن األفريقــي 
أكثــر  هــي  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  فــي جنــوب  المعزولــة  والمناطــق 

للفيضانــات. عرضــة 

 تغّير المناخ وندرة المياه

تســجل المنطقــة العربيــة أقــّل نصيــب للفــرد مــن الميــاه واألراضــي 
الصالحــة للزراعــة فــي العالــم. وُيقــّدر نصيــب الفــرد مــن مــوارد الميــاه 
يعــادل مــا  أي  ســنويًا،  مكّعــب  متــر   600 بحوالــى  حاليــًا   المتجــددة 

10 فــي المائــة مــن المتوســط العالمــي، فــي حيــن يبلــغ نصيــب الفــرد 

 مــن مســاحة األرض الصالحــة للزراعــة نحــو 0.15 هكتــار، أي مــا يعــادل
20 فــي المائــة مــن المتوســط العالمــي11. وتســتهلك الزراعــة 80 فــي 

المائــة مــن الميــاه المتاحــة، لكــن إنتاجيتهــا منخفضــة، وعــدم الكفــاءة 
فــي الــري يتســبب بخســائر تقــارب 60 فــي المائــة. وال تســتهلك ســوى 
أربعــة بلــدان )البحريــن وجــزر القمــر وجيبوتــي ودولــة فلســطين( مــن 
أصــل 22 بلــدًا عربيــًا كميــات مــن الميــاه لالســتخدام المنزلــي تفــوق 

حصــة قطــاع الزراعــة )الشــكل 4(.
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يعنــي  لإلســقاطات  وفقــًا  المتاحــة  الميــاه  مســتويات  انخفــاض 
تنافســًا فــي المســتقبل علــى اســتخدام المــوارد المائيــة بيــن مختلــف 
القطاعــات. وسيشــهد قطــاع الزراعــة انخفاضــًا دوريــًا فــي حصتــه مــن 
الميــاه لصالــح القطــاع المنزلــي، نظــرًا للنمــو الســكاني الســريع والتوّســع 
العمرانــي. وعــالوة علــى ذلــك، ثلثــا مصــادر الميــاه العذبة عابــر للحدود، 
ومعظــم الميــاه الســطحية تنبــع مــن بلــدان غيــر عربيــة. ويطــرح هــذا 
الواقــع العصيــب تحديــات أمــام هيــاكل إدارة الميــاه الضعيفــة أصــاًل، 

ــل مــن فعاليــة ُنُظــم الحوكمــة القائمــة. ويقّل

وتعتمــد معظــم البلــدان العربيــة أيضــًا اعتمــادًا كبيــرًا علــى الزراعــة 
البعليــة. وتمثــل األراضــي البعليــة 57 فــي المائــة مــن مجمــوع مســاحة 
فــي  المائــة  فــي  المشــرق، و93-82  منطقــة  فــي  المزروعــة  األراضــي 
منطقــة المغــرب، فــي حيــن أن 100 فــي المائــة تقريبــًا مــن األراضــي 
مرويــة فــي مصــر12. وتتأثــر المحاصيــل الزراعيــة فــي المناطــق البعليــة 
)الوقــت  األمطــار  هطــول  مســتويات  فــي  الســنوي  بالتبايــن  كثيــرًا 
والكثافــة(. وعلــى هــذا النحــو، يواجــه المزارعــون الذيــن يعتمــدون 
انخفــاض  فــي  تتمثــل  وتحديــات  مخاطــر  البعليــة  الزراعــة  علــى 

اإلنتاجيــة وتبايــن هطــول األمطــار علــى نحــو يصعــب التنبــؤ بــه. 

 الشكل 3. انبعاثات غازات االحتباس الحراري حسب القطاع في البلدان العربية لعام 2016
)من أصغر إلى أكبر مصدر لالنبعاثات(
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.Ritchie, Hannah and Max Roser “CO2 and Greenhouse Gas Emissions”, Our World in Data (August 2020( المصدر: بيانات باالستناد إلى
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الشكل 4. حصص القطاعات من مجموع المياه المسحوبة في المنطقة العربية
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 .http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة والنظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة

مالحظة: قد ال يزيد سحب المياه في القطاعات الثالثة مجتمعًة عن 100 في المائة بسبب التقريب.

 تغّير المناخ وإنتاجّية األراضي 

تغطــي الصحــاري أجــزاء كبيــرة مــن المنطقــة العربيــة حيــث تشــكل 
األراضــي الصالحــة للزراعــة 6.8 فــي المائــة فقط من مجموع مســاحات 
األراضــي، والمراعــي 26 فــي المائــة والغابــات 7 فــي المائــة. ويتفــاوت 
مجمــوع األراضــي الصالحــة للزراعــة بيــن بلــد وآخــر، ويتــراوح بيــن 30 
فــي المائــة مــن األراضــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ولبنــان، 
و0.5 فــي المائــة فقــط فــي ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية13. وتــدّل 
المؤشــرات فــي المنطقــة العربيــة أيضــًا علــى أّن 92 فــي المائــة مــن 
األراضــي شــديدة الجفــاف، فــي حيــن تتأثــر 73 فــي المائــة من األراضي 
الزراعيــة  اإلنتاجيــة  وتتأثــر  األراضــي14.  بتدهــور  للزراعــة  الصالحــة 
بتدهــور األراضــي، ممــا يقلــل مــن قــدرة األراضــي علــى تأميــن الغــذاء. 
ومــن األســباب الرئيســية لتدهــور األراضــي تقّلــب المنــاخ )الجفــاف( 

والممارســات البشــرية )الرعــي الجائــر وإزالــة الغابــات(. 

ويبّيــن الوصــف البيوفيزيائــي للنقــاط الســاخنة للمحاصيــل أن أكثــر 
المناطــق عرضــة لتغّيــر المنــاخ هــي الُنُظــم األكثــر إنتاجيــة فــي المنطقــة 
)زراعــة الســافانا المرويــة والجافــة(، حيــث تقــع نســبة تتــراوح بيــن 
85 و90 فــي المائــة مــن مســاحاتها فــي الفئــة األكثــر عرضــًة للمخاطــر. 

فــي  الرئيســية  الزراعيــة  األراضــي  ُنُظــم  مــن نصــف مســاحة  وأكثــر 
المنطقــة العربيــة )بمــا فــي ذلــك أراضــي زراعــة القمــح والــذرة والــذرة 
عرضــة  األكثــر  هــي  والزيتــون(  والخضــروات  والبطاطــس  الرفيعــة 
آلثــار تغّيــر المنــاخ بحكــم موقعهــا. أمــا وادي النيــل وحــوض دجلــة 
والفــرات وشــبه الجزيــرة العربيــة الجنوبيــة الغربيــة واألجــزاء الغربيــة 
مــن شــمال أفريقيــا فهــي مــن أكثــر المناطــق عرضــة للخطــر، حيــث 
مــن المتوقــع أن ترتفــع حــدة األخطــار مــع انتقــال هــذه المناطــق مــن 

بيــن  الحــادة،  الحــاالت  ســيناريو  إلــى  المعتدلــة  الحــاالت  ســيناريو 
منتصــف ونهايــة القــرن15، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 5.

تتعــرض قرابــة 84 فــي المائــة مــن األراضــي الزراعيــة فــي المنطقــة 
العربيــة لخطــر نــدرة الميــاه فــي ظــل تغّيــر المنــاخ، فــي حيــن تتســّبب 
فــي  الملوحــة  نســب  بزيــادة  المســتدامة  غيــر  الزراعيــة  الممارســات 
التربــة والميــاه، ممــا يــؤدي إلــى تناقــص فــي غلــة المحاصيــل. ووصــل 
مســتويات  إلــى  للمــوارد  المفــرط  االســتغالل  بســبب  التربــة  تــآكل 
35 فــي المائــة مــن المنطقــة. ويالحــظ  قصــوى، تطــال آثارهــا نحــو 
تزايــد فــي تــآكل التربــة فــي األردن والجمهوريــة العربيــة الســورية 
علــى  التربــة  قــدرة  التــآكل  ولبنــان ومصــر، حيــث يضعــف  والعــراق 
االحتفــاظ بالميــاه، ممــا يحــّد مــن كفــاءة عمليــات الــري وتســرب الميــاه 

فــي المناطــق البعليــة. 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 1، أظهــر تقييــم للتأثــر بتغّيــر المنــاخ فــي 
ثالثــة ُنُظــم زراعيــة رئيســية هــي إنتــاج المحاصيــل، وإنتــاج الماشــية، 
الزراعيــة تعّرضــًا للمخاطــر هــي  الُنُظــم  ومصائــد األســماك، أن أكثــر 
ُنُظــم المحاصيــل التــي تعتمــد علــى األمطــار ألن قدرتهــا علــى التكّيــف 
منخفضــة جــدًا، فــي حيــن أّن ُنُظــم الزراعــة المرويــة هــي أقــل تعرضــًا 
إلــى  باإلضافــة  األســماك،  ومصائــد  الماشــية  حالــة  وفــي  للخطــر. 
الميــاه  حجــم  ســيقل  الحيوانــات  علــى  اإلضافــي  الحــراري  الضغــط 
المتاحــة إلنتــاج العلــف وســيقّل منســوب الميــاه فــي البــرك واألنهــار 
 وتتراجــع نوعيتهــا، علــى أثــر انخفــاض هطــول األمطــار الــذي يحــّد مــن

تدفق المياه.
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الشكل 5. تعرض المحاصيل لخطر عدم توفر المياه وفقًا لسيناريو مسار التركيز التمثيلي 4.5
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.E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report :المصدر

الجدول 1. تأثير تغّير المناخ على النظم الزراعية في المنطقة العربية16 

 النظام
الزراعي

 االنكشاف:
التغّيرات المتوقعة في المناخ

 التأثر:
اآلثار المحتملة على الُنُظم الزراعية

الزراعة 
المروية

ارتفاع درجات الحرارة.	 
انخفاض إمدادات مياه الري 	 

السطحية.
تناقص تغذية المياه الجوفية.	 
تراجع اإلنتاج في المناطق الساحلية 	 

المنخفضة.

تزايد اإلجهاد المائي.	 
انقراض بعض أنواع النباتات التي تغطيها اتفاقية األمم المتحدة للتنوع 	 

البيولوجي.
تأجج الصراعات المجتمعية واإلقليمية حول المياه.	 
الزراعة والمجتمعات الساحلية األكثر عرضًة للمخاطر من غيرها.	 
ازدياد الطلب على الري ونقل المياه.	 
انخفاض الغالل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.	 
تفاقم الصعوبة في التخطيط الزراعي.	 
ازدياد الملوحة بسبب ضعف النض.	 
تدني كثافة الزراعة.	 

الزراعة 
البعلية 

تزايد القحط.	 
تزايد خطر الجفاف.	 
انخفاض إمدادات مياه الري 	 

السطحية.
تراجع اإلنتاج في المناطق الساحلية 	 

المنخفضة.

انخفاض الغالل.	 
قد يتسبب تناقص هطول األمطار باللجوء إلى الحد من مساحات المراعي 	 

في بعض األراضي لزيادة كثافة المحاصيل.
ازدياد الطلب على الري.	 
تفاقم الصعوبة في التخطيط الزراعي.	 

أراضي 
الرعي

تزايد القحط.	 
تزايد خطر الجفاف.	 
تناقص المياه للماشية والعلف.	 

نظام شديد التعرض للمخاطر حيث قد يحّد التصحر كثيرًا من القدرة 	 
االستيعابية.

تزايد األنشطة غير الزراعية، عدم مزاولة الزراعة، الهجرة.	 

.E/ESCWA/SDPD/2017/1   :المصدر

https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-assessment-report
https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-assessment-report
https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-prospects-enhancing-food-security-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-prospects-enhancing-food-security-arab-region
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 تغّير المناخ واألمن الغذائي

ــر  ــر المنــاخ علــى األمــن الغذائــي علــى مجــرد توّف ال يقتصــر تأثيــر تغّي
الغــذاء مــن اإلنتــاج الزراعــي، بــل يطــال أيضــًا الحصــول علــى الغــذاء 
التــي  بالمنــاخ،  المرتبطــة  الكــوارث  عــدد  يــزداد  بينمــا  واالســتقرار 
تؤجــج الصراعــات. وتقــع عــدة مــدن عربيــة فــي المناطــق الســاحلية 
المنخفضــة، ومــن المتوّقــع أن يتأثــر 20 مليــون شــخص بحلــول عــام 

2025 بارتفــاع منســوب ميــاه البحــر والفيضانــات الســاحلية17. 

ــة مــن  ــى 10 فــي المائ ويؤثــر نقــص التغذيــة فــي المنطقــة العربيــة عل
الســكان، أي قرابــة 51 مليــون نســمة، يعيــش ثلثهــم تقريبــًا فــي أقــل 
الحرمــان  نتائــج  مــن  هــو  األطفــال  وتقــزم  نمــوًا18.  العربيــة  البلــدان 
المزمــن مــن الغــذاء، الــذي يطــال 36.6 فــي المائــة مــن األطفــال دون 
ــدان نمــوًا. ويشــهد اليمــن أعلــى معــدالت  ســن الخامســة فــي أقــل البل

التقــزم، تليــه جيبوتــي والصومــال وموريتانيــا وجــزر القمــر19. 

وتــؤدي المخاطــر المتصلــة بالمنــاخ، مثــل موجــات الحــرارة والجفــاف 
والفيضانــات واألعاصيــر والعواصــف الرمليــة والغباريــة، إلــى نــزوٍح 
قــد يؤّجــج االضطرابــات المدنيــة وحــاالت عــدم االســتقرار الداخلــي. 
شــخص  مليــون   100 المنــاخ  تغّيــر  ســيعرض   ،2025 عــام  وبحلــول 
آلثــار اإلجهــاد المائــي، بمــا فــي ذلــك الجفــاف20. وتســّبب الجفــاف فــي 
نــزوح  فــي  )1998-2000 و2010-2007(  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 
أكثــر مــن مليــون شــخص، وأســفر عــن نــزوح داخلــي جماعــي وتوتــرات 
التــي  النطــاق  واســعة  الصراعــات  أمــام  الطريــق  مّهــدت  اجتماعيــة، 
نشــبت منــذ ذلــك الحيــن. وفــي الصومــال، نــزح حوالــي أربعــة مالييــن 
شــخص بحلــول عــام 2011، وُشــّرد مــا يقــارب مــن 900,000 شــخص مرة 

أخــرى بســبب موجــات الجفــاف فــي عامــي 2016 و212017. 

خّلفــت حــاالت عــدم االســتقرار السياســي والصراعــات فــي المنطقــة 
العديــد مــن التحديــات للمجتمعــات المحليــة المتضــّررة، فــي حيــن أّدى 
تزايــد عــدد الســكان إلــى مضاعفــة الضغــوط علــى المــوارد الشــحيحة. 
وفــي المنطقــة حاليــًا أكثــر مــن 10 مالييــن شــخص فــي حالــة نــزوح 
داخلــي، وأكثــر مــن ســتة مالييــن الجــئ مســّجل، وال يــزال كثيــرون فــي 
عــداد الالجئيــن غيــر المســجلين. وفــي مناطــق الصراعــات، بلــغ الجــوع 

القادريــن  غيــر  األشــخاص  أعــداد  بلغــت  حيــث  مؤلمــة،  مســتويات 
نســمة  مالييــن   8.7 األساســية  الغذائيــة  احتياجاتهــم  تلبيــة  علــى 
 فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، و14.4 مليــون نســمة فــي اليمــن،
و1.6 مليون نســمة في دولة فلســطين، و3.2 مليون نســمة في العراق، 
و3.5 مليــون نســمة فــي الســودان22. وعــالوة علــى ذلــك، اســُتهدفت 
الهيــاكل األساســية الزراعيــة بأعمــال التدميــر فــي العديــد مــن مناطــق 
الســورية والعــراق وليبيــا  العربيــة  غــزة والجمهوريــة  الصــراع مثــل 
واليمــن. ففــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، تحــول المخــاوف األمنيــة 
دون الوصــول إلــى المراعــي منــذ عــام 2011، فــي حيــن انخفــض تعــداد 
المواشــي مــن الدواجــن بنســبة 50 فــي المائــة واألبقــار بنســبة 30 فــي 
المائــة واألغنــام بنســبة 40 فــي المائــة، وزادت كلفــة العلــف الحيوانــي 
 بنســبة 168 فــي المائــة فــي عــام 2015. وفــي العــراق، ُســّجل فقــدان
80 فــي المائــة مــن األغنــام والماعــز، وحوالــي 50 فــي المائــة مــن األبقــار، 

ونفــق 90 فــي المائــة مــن الدواجــن، وفقــًا ألرقــام عــام 2014. ولــم تســلم 
مــن موائــل الماشــية ســوى نســبة تتــراوح بيــن 10 و20 فــي المائــة23.

الشكل 6. أوجه انعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية 
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 تمويل العمل المناخي

يــرد تمويــل العمــل المناخــي عبــر قنــوات متعــددة من البلــدان المتقدمة 
صناديــق  التمويــل  مصــادر  وتشــمل  الناميــة.  البلــدان  إلــى  النمــو 
المنــاخ المتعــددة األطــراف، ومؤسســات التمويــل اإلنمائــي الثنائيــة، 
والصناديــق المنشــأة وطنيــًا لتلقــي التمويــل. وعلــى الصعيــد العالمــي، 
يمــول جــزء كبيــر مــن أنشــطة التخفيــف مــن حــدة تغّيــر المنــاخ، ومنهــا 
ــم الطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة، ومشــاريع النقــل  ُنُظ
الصعيــد  وعلــى  دوالر(.  مليــار   436( المنــاخ  تمويــل  مــن  المســتدام، 
عــام فــي  واألراضــي  والغابــات  الزراعيــة  المشــاريع  تلقــت   العالمــي، 

2016 حوالي 9 مليارات دوالر24. 

أن مشــاريع  للمنــاخ  الصنــدوق األخضــر  اســتعراض مشــاريع  ويبيــن 
لتمويــل  العــام  المجمــوع  مــن  فقــط  المائــة  فــي   26 تتلقــى  التكّيــف 
المنــاخ بينمــا تتلقــى كل مــن مشــاريع التخفيــف والمشــاريع المتقاطعــة 
ــرى  ــف تشــكل النســبة الكب ــم أن مشــاريع التكّي ــة، مــع العل 37 فــي المائ

مــن مجمــوع المشــاريع الممولــة )56 فــي المائــة مقابــل 35 و32 فــي 
المائــة علــى الترتيــب(25. وتلقــت المنطقــة العربيــة حوالــي 4 مليــارات 
دوالر ســنويًا مــن التزامــات ومدفوعــات التمويــل الدولــي العــام بشــأن 
المنــاخ26 خــالل الفتــرة 2014-2018، وقــد فاقــت األمــوال المخصصــة 

للتخفيــف تلــك المخصصــة للتكّيــف بنســبة 4 إلــى 1. 

مــن الناحيــة الجغرافيــة، كان توزيــع األمــوال غيــر متعــادل. وقــد آل 
أكثــر مــن 92 فــي المائــة مــن األمــوال بيــن عامــي 2013 و2018 إلــى 
ــان ومصــر  ســت دول عربيــة فقــط هــي األردن وتونــس والعــراق ولبن
والمغــرب، وقــد حصلــت مصــر والمغــرب وحدهمــا علــى 60 فــي المائــة 
)13.2 مليــار دوالر(، فــي حيــن تلقــت البلــدان العربيــة الســت األقــل نمــوًا 
 )جــزر القمــر وجيبوتــي والســودان والصومــال وموريتانيــا واليمــن(
إلــى  المقــدم  الدعــم  مــن  دوالر(  مليــون   922( فقــط  المائــة  فــي   4.3
وليبيــا  الســورية  العربيــة  والجمهوريــة  الجزائــر  وتلقــت  المنطقــة. 

جــدًا.  قليلــة  مســاعدة 

ولــم تحصــل المنطقــة العربيــة علــى أكثــر مــن 8 فــي المائــة مــن مجمــوع 
حصــة تمويــل المشــاريع فــي قطــاع الزراعــة، وكانــت الحصــة الكبــرى 
العربيــة عــن  المنطقــة  التمويــل فــي  التكّيــف. وال يختلــف  لمشــاريع 
االتجــاه العــام لتمويــل المنــاخ. فالمشــاريع المتصلــة بالزراعــة تركــز 
علــى التكّيــف أكثــر مــن التخفيــف أو مــن مشــاريع المنفعــة المشــتركة 
)62 فــي المائــة و15 فــي المائــة و23 فــي المائــة مــن مجمــوع المشــاريع 
الممولــة علــى الترتيــب(. ومــع ذلــك، ُيخصــص قــدر أقــل مــن التمويــل 
المشــتركة المنفعــة  أو  التخفيــف  مشــاريع  مــن  التكّيــف   لمشــاريع 

)35 في المائة و43 في المائة و22 في المائة على الترتيب(27. 

الجدول 2. الحد االقصى للبلدان من تمويل صندوق التكّيف والمشاريع قيد التنفيذ، )بماليين الدوالرات( 

عام الموافقة هيئة التنفيذ البلد
المبلغ المتفق 

عليه 
القطاع المبلغ المدفوع 

العراق
الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية 

 2018 10
لم ُيدفع أي مبلغ 

بعد 
الزراعة 

المغرب
وكالة التنمية 

الفالحية 
الزراعة 2,9 10 2015 

األردن
وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 

 2015 9,2 1,9
مشاريع متعددة 

القطاعات 

موريتانيا 
برنامج األغذية 

العالمي 
األمن الغذائي 7,7 7,8 2012 

لبنان 
الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية 

الزراعة 1,6 7,8 2012 

مصر 
برنامج األغذية 

العالمي 
األمن الغذائي 6,8 6,9 2012 

جيبوتي 
برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي 
التنمية الريفية 4,7 4,7 2012 

المصدر: بيانات من صندوق التكّيف.
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فــي المنــاخ  اتفاقيــة  إنفــاذ  بــدء  مــع  العالمــي  المناخــي  العمــل   بــدأ 
21 آذار/مــارس 1994. والهــدف مــن االتفاقيــة، التــي صّدقــت عليهــا 197 

دولــة، تثبيــت تركيــزات غــازات االحتبــاس عنــد مســتوى يمنــع التدخــل 
البشــري الخطيــر فــي النظــام المناخــي. وينبغــي تحقيــق هــذا المســتوى 
فــي فتــرة زمنيــة كافيــة لتتيــح للُنُظــم اإليكولوجيــة أن تتكّيــف علــى 
نحــو طبيعــي مــع تغّيــر المنــاخ، بمــا يضمــن عــدم تعــّرض إنتــاج األغذيــة 

للخطــر، ويســمح بالمضــي فــي التنميــة االقتصاديــة المســتدامة28.

منــذ اعتمــاد االتفاقيــة، تتفــاوض األطــراف خــالل اجتماعــات مؤتمــر 
األطــراف لالتفــاق علــى المقــررات واالســتنتاجات التــي تدفــع تنفيذها. 
وتدعــم أمانــة االتفاقيــة جميــع الهيئــات المعنيــة بالمفاوضــات الدوليــة 
بشــأن تغّيــر المنــاخ، وال ســيما مؤتمــر األطــراف، والهيئــات الفرعيــة 
يتنــاول  الــذي  والمكتــب،  األطــراف(  لمؤتمــر  المشــورة  تقــدم  )التــي 
المســائل اإلجرائيــة والتنظيميــة الناشــئة عــن مؤتمــر األطــراف، كمــا 

ــع بمهــام تقنيــة أخــرى. تضطل

الهيئــة  اجتماعــات  فــي  ويتفاوضــون  األطــراف  ممثلــو  ويجتمــع 
الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة والهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ. 
المشــورة لمؤتمــر األطــراف  المشــورة بتقديــم  وتتمثــل مهمــة هيئــة 
فــي المســائل العلميــة والتكنولوجيــة والمنهجيــة، بينمــا تقــدم الهيئــة 
بتنفيــذ  المتصلــة  المســائل  بشــأن جميــع  المشــورة  للتنفيــذ  الفرعيــة 
والمســائل  بالميزانيــة  المتعلقــة  المســائل  ذلــك  فــي  بمــا  االتفاقيــة، 
اإلداريــة. وتنعقــد الهيئــة الفرعيــة للمشــورة والهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ 
مرتيــن فــي الســنة فــي بــون. وتجتمعــان فــي حزيران/يونيــو للتحضيــر 
لمؤتمــر األطــراف، ثــم مــرة أخــرى خــالل مؤتمــر األطــراف، الــذي يعقــد 
ــات  ــف الهيئ عــادة فــي أواخــر العــام. الشــكل 7 هــو رســم يحــدد مختل

التابعــة لمؤتمــر األطــراف ضمــن اتفاقيــة المنــاخ.

 الزراعة واألمن الغذائي في مفاوضات المناخ

ــاخ  ــاخ والزراعــة فــي مفاوضــات اتفاقيــة المن كانــت العالقــة بيــن المن
دائمــًا عالقــة دقيقــة وصعبــة. ومــرّد ذلــك إلــى طبيعــة عالقــة قطــاع 
الزراعــة باألمــن الغذائــي، وأثــره االجتماعــي واالقتصــادي علــى الفقــر 
مــن  يقــرب  مــا  )الغابــات(  والحراجــة  الزراعــة  وتمثــل  والتوظيــف. 
ــع االنبعاثــات العالميــة، حســب أحــدث تقديــرات الهيئــة الحكوميــة  رب
الدوليــة المعنيــة بتغّيــر المنــاخ، إذ تفيــد التقاريــر بــأن الُنُظــم الغذائيــة 
والتعبئــة،  والنقــل،  والتخزيــن،  األراضــي،  واســتخدام  )الزراعــة، 
والتجهيــز، والبيــع بالتجزئــة، واالســتهالك، والنفايــات( تنتــج مــا بيــن 21 
و37 فــي المائــة مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري29. 
ويشــير تقريــر التنميــة المســتدامة العربــي لعــام 2020 إلــى أّن تغّيــر 
المنــاخ ُيتوقــع أن يــؤدي إلــى خفــض الناتــج الزراعــي للمنطقــة بنســبة 

21 فــي المائــة بحلــول عــام 302080.

وقــد حققــت االتفاقيــة خطــوات رئيســية لمعالجــة هــذا القطــاع مــن 
منظــور مناخــي مــن خــالل اعتمــاد بروتوكــول كيوتــو فــي عــام 1997، 
ــدول المتقدمــة النمــو الحــد مــن انبعاثــات غــازات  ــذي يطلــب مــن ال ال
االحتبــاس الحــراري أو خفضهــا، مــع اعتبــار القطــاع الزراعــي مــن بيــن 

القطاعــات المســاهمة فــي هــذه االنبعاثــات.

اعُتمــدت خطــة عمــل بالــي لعــام 2007 كخطــة جديــدة للتخفيــف مــن 

آثــار تغّيــر المنــاخ تشــمل البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة 
علــى الســواء، ودعــت الخّطــة هيئــة المشــورة إلــى النظــر فــي المســائل 

ــة بالزراعــة بيــن قطاعــات أخــرى مســاهمة فــي االنبعاثــات.  المتصل

وفــي إطــار كانكــون المتعّلــق بالتكّيــف لعــام 2010، أكــدت األطــراف 
علــى ضــرورة معالجــة التكّيــف بنفــس مســتوى األولويــة الــذي يحظــى 
بــه التخفيــف، وقــررت إنشــاء صنــدوق المنــاخ األخضــر. لكــن لــم ُيتخــذ 

أي قــرار بشــأن النهــج القطاعــي لمعالجــة موضــوع االنبعاثــات. 

ونجــح مؤتمــر األطــراف فــي دربــان فــي عــام 2011 فــي عــزل مســألة 
الزراعــة عــن القطاعــات األخــرى المســببة النبعاثــات غــازات االحتبــاس 
المســائل  بشــأن  اآلراء  فــي  توافــق  إلــى  التوصــل  وفــي  الحــراري 
المشــورة أن تنظــر فــي  إلــى هيئــة  للمــرة األولــى  الزراعيــة. وطلــب 
المســائل المتصلــة بالزراعــة فــي اجتماعاتهــا وأن تقــدم تقريــرًا إلــى 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  بشــأنها.  المقبلــة  األطــراف  مؤتمــر  اجتماعــات 
ُشــّكلت لجنــة تكّيــف لتكــون بمثابــة هيئــة استشــارية لمؤتمــر األطــراف 

بشــأن قضايــا التكّيــف. 

وفــي حيــن لــم تتوّصــل مؤتمــرات األطــراف الالحقــة إلــى أي قــرار 
شــامل بشــأن الزراعــة علــى الرغــم مــن المشــاورات المنتظمــة، نجحــت 

اإلجراءات العالمية المتعلقة بتغّير 2.
المناخ والزراعة 
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الهيئــة الفرعيــة فــي عــام 2013 فــي تنظيــم أنشــطة تركــز علــى تكييــف 
الريفيــة  التنميــة  تعزيــز  مــع  المنــاخ  تغّيــر  آثــار  مــع  الزراعــة  قطــاع 
والتنميــة المســتدامة وإنتاجيــة الُنُظــم الزراعيــة واألمــن الغذائــي فــي 

جميــع البلــدان، خاصــة فــي البلــدان الناميــة. 

وأحــرزت اجتماعــات هيئــة المشــورة فــي عــام 2014 مزيــدًا من التقدم 
باعتمــاد مجموعــة مــن األنشــطة علــى مــدى عاميــن لدعــم مواصلــة 
المناقشــات بشــأن الزراعــة والمســائل المتصلــة بتغّيــر المنــاخ. وحــّددت 

أربعــة مجــاالت عمــل يتعيــن معالجتهــا فــي إطــار العمــل التقنــي لهيئــة 
المشــورة فــي عامــي 2015 و2016: 

تطوير ُنُظم اإلنذار المبكر وخطط الطوارئ )2015(؛	 
تقييم المخاطر التي تتعرض لها الُنُظم الزراعية )2015(؛	 
تحديد تدابير التكّيف )2016(؛	 
تحديد وتقييم الممارسات والتكنولوجيات الزراعية لتعزيز 	 

اإلنتاجية بطريقة مستدامة )2016(.

الشكل 7. هيكل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ 

�א��� א� ���� ���� ��
 א��א	����� א���א� �� א��א��� א��� א����

������א��א�� א��


א�� �א����א����� א������ � 
������� א� ��� �א��כ

א����א��

� א��כ��

א������

��א��
����א��

א���א���

א����� א��א�����

��א�������� א�

 ���א�� א��	�א�
� א��א��/א���א

��א���� א������/�כ
 א�� ��א�
�א���א��

א�כ�א�א� א��א������א� א���א���א����א� א������

����� � � א����� א������

� �� א��כ����� �	�� א��כ���

�א��א���	�� א���� � 

�	�� ¡�� א�� 	א� ���א��

��כ¢ ���כ�
�א����א א������כ

א���	�� א�����א��
������¤ א����� א�א��

א���	�� א��א¥
�א��� א� �����

������א� ��� א��
��א������� �א��כ�א�

¦���¤ ���א§ א���א

�� א���©א¨��

¦��ªא����¤ א�א�� א��� 
�� ���א� א������� א��� 

�א���» א�� ��

¬ªא§ כא�������� ���� 
������� ���®��א� �� א�

�	א��� א���	¦

���¯ ������ א� ��� א��
���� �א�� א�	���� א�

 �א��ªא�� �א�°�א
�  א�����±� ���®��א� ����

�א��א�

��� ���¤ א����א§ א�
���� א�� 	א� ���א�

���¯ ¦���� א��� ² א��
���³���� א��א��

 א����� א��כ���� א�	����
�א��� א� ����� ����א�

�� א���א� � ´�� 
���א������ א�����כ��� �א�² א��� 

�א§ א��	א���

���� א� ��� א�	א��� א�
�����א��



15 14

وفــي عــام 2015، اعتمــدت األطــراف »اتفــاق باريــس« الــذي يطلــب 
مــن جميــع األطــراف اتخــاذ إجــراءات ملموســة بشــأن التخفيــف مــن 
آثــار تغّيــر المنــاخ والتكّيــف معــه فــي الفتــرة الزمنيــة التــي تعقــب عــام 
2020 لزيــادة القــدرة علــى التكّيــف مــع اآلثــار الضــارة لتغّيــر المنــاخ 

وجعــل تدفقــات التمويــل متســقة مــع مســار خفــض انبعاثــات غــازات 
ــاخ.  ــر المن ــف مــع تغّي ــى التكّي ــة القــادرة عل ــاس والتنمي االحتب

واعتمــد مؤتمــر األطــراف فــي فيجــي لعــام 2017 مقــررًا هامــًا بشــأن 
قطــاع الزراعــة، هــو »عمــل كورونيفيــا المشــترك بشــأن الزراعــة«، وفيــه 
اعتــراف بأهميــة الزراعــة واألمــن الغذائــي فــي جــدول أعمــال تغّيــر 

المنــاخ. وتنــاول مؤتمــر األطــراف فــي فيجــي أوجــه التــآزر والمفاضلــة 
بيــن التكّيــف والتخفيــف واإلنتاجيــة الزراعيــة. وتقــرر إشــراك الهيئتين 
الفرعيتيــن )الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة والهيئــة 
المســائل  معالجــة  علــى  معــًا  بالعمــل  وتكليفهمــا  للتنفيــذ(،  الفرعيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  المنــاخ،  وتغّيــر  والزراعــة  الغذائــي  باألمــن  المتصلــة 
الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة واألمنيــة الغذائيــة، وتقديم تقرير 
ســنوي عــن نتائــج االجتماعــات إلــى مؤتمــر األطــراف، وتقديــم موجــز 
عــن عملهمــا خــالل مؤتمــر األطــراف الســادس والعشــرين، والتوصــل 
مــا  لكورونيفيــا  بالنســبة  األمــام  إلــى  الطريــق  بشــأن  اســتنتاج  إلــى 
بعــد عــام 2020 )حاليــًا بعــد عــام 2021 مــع التأخيــر فــي عقــد مؤتمــر 

األطــراف الســادس والعشــرين(. 
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 الزراعة في مفاوضات المناخ

ترتبــط المناقشــة والمفاوضــات بشــأن الزراعــة فــي مفاوضــات اتفاقيــة 
المنــاخ بمســألتين رئيســيتين تتعلقــان بالنهــج القطاعــي للمفاوضــات 
الزراعــة.  قطــاع  فــي  التخفيــف  ومســألة  المنــاخ  باتفاقيــة  المتعلقــة 
المفاوضــات،  إزاء  قطاعــي  نهــج  اعتمــاد  الناميــة  البلــدان  وقاومــت 
مؤكــدة أن االتفاقيــة والمفاوضــات المتعلقــة باتفاقيــة المنــاخ تتنــاول 
العمــل المناخــي العالمــي الــذي يغطــي جميــع القطاعــات عمومــًا، وأن 
القطاعــات وبيــن  بيــن  إلــى منافســة  نهــج قطاعــي ســيؤدي  اعتمــاد 

مختلــف األولويــات القطاعيــة لــكل مجموعــة مــن البلــدان. 

ومــن ناحيــة أخــرى، مــا فتئــت البلــدان المتقدمــة تضغــط مــن أجــل 
إدراج قطاعــات محــددة فــي المفاوضــات المتعلقــة بالمنــاخ، مــع إقامــة 
صلــة واضحــة بإجــراءات التخفيــف، مثــل الزراعــة والطاقــة والنقــل 

والطيــران والشــحن وخزانــات الوقــود.

وكان تنــاول الزراعــة مــن منظــور التخفيــف مقابــل التكّيــف دائمــًا نقطة 
خــالف بيــن البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة فــي مفاوضــات 
التنافســية  بالقــدرة  كبيــر  حــد  إلــى  يرتبــط  وهــو  المنــاخ،  اتفاقيــة 
بيــن  الجوهريــة  الصلــة  وبســبب  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  االقتصاديــة. 

تقــاوم  الفقــر والتوظيــف،  علــى  الغذائــي والقضــاء  الزراعــة واألمــن 
البلــدان الناميــة إدراج القطــاع الزراعــي فــي تدابيــر التخفيــف دون 
أن تتوفــر لديهــا الوســائل الالزمــة والمطلوبــة )مــن حيــث التمويــل 
والتكنولوجيــا وبنــاء القــدرات( لتســريع وتكثيــف جهــود التخفيــف فــي 

هــذا القطــاع.

ــدان الناميــة إلــى إدراج الزراعــة علــى جــدول أعمــال  وقــد دفعــت البل
الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ لتســتفيد مــن اآلليــات الماليــة والتكنولوجيــة 
التفاقيــة المنــاخ. ومــع أن عمــل كورونيفيــا المشــترك بشــأن الزراعــة 
ــة المشــورة  ــدًا مشــتركًا علــى جــدول أعمــال اجتماعــات هيئ أصبــح بن
والهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ، لــم ُيســجل أّي دعــم إضافــي لقطــاع الزراعــة، 
وال لتنفيــذ مشــاريع زراعيــة كبيــرة فــي البلــدان الناميــة، ألن البلــدان 
للعمــل  هــي  لالتفاقيــة  والتكنولوجيــة  الماليــة  اآلليــات  أن  زعمــت 
المناخــي عمومــًا وليــس لقطاعــات محــددة. غيــر أن الصنــدوق األخضــر 
للمنــاخ يدعــم تنفيــذ المشــاريع الزراعيــة، إلــى جانــب البنــك الدولــي 
المســاهمات  بتنفيــذ  يتعلــق  الدعــم  هــذا  ولكــن  التكّيــف،  وصنــدوق 
المحــددة وطنيــًا، ألن قطــاع الزراعــة جــزء ال يتجــزأ مــن تلــك الخطــط.  

©iStock.com/Petmal
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عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة3.

يحمــل عمــل كورونيفيــا المشــترك بشــأن الزراعــة، الــذي أطلــق فــي 
عــام 2017 بمقتضــى المقــرر 4/م أ - 23 اســم محطــة األبحــاث الزراعيــة 
فــي فيجــي التــي ترأســت مؤتمــر األطــراف الثالــث والعشــرين. وأشــار 
المقــرر المذكــور إلــى المقــرر 2/م أ - 17  الــذي اعتمــده مؤتمــر األطــراف 
فــي دربــان فــي عــام 2011. ينطــوي عمــل كورونيفيــا علــى إدراك ألهمية 
ــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه.  قطــاع الزراعــة فــي التكّيــف مــع تغّي
واتفقــت األطــراف علــى ضمــان دعــم التنميــة الزراعيــة لتحقيــق األمــن 
الميــاه،  الغذائــي مــع الحــد مــن االنبعاثــات، وال ســيما فــي مجــاالت 
التكّيــف  أبعــاد  وتقييــم  والماشــية،  المغذيــات،  واســتخدام  والتربــة، 
عمــل  وطلــب  والغذائــي.  واالقتصــادي  االجتماعــي  األمــن  وأبعــاد 
كورونيفيــا المشــترك بشــأن الزراعــة مــن الهيئتيــن( الهيئــة الفرعيــة 
للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة والهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ )أن تتنــاوال 
العمــل المناخــي فــي قطــاع الزراعــة فــي حلقــات عمــل واجتماعــات 
خبــراء، والعمــل مــع الهيئــات المنشــأة بموجــب االتفاقيــة للنظــر فــي 
أوجــه انكشــاف قطــاع الزراعــة علــى تغّيــر المنــاخ وضمــان أال يًقــوض 
التقــدم فــي العمــل المناخــي واألمــن الغذائــي31. والقصــد مــن إشــراك 
الهيئتيــن هــو تســليط الضــوء علــى أهميــة النهــوض بالمشــورة العلميــة 

والتكنولوجيــة وتوجيــه التنفيــذ واإلســراع فيــه.

بيــن عمــل  حلقــات  تنظيــم  الفرعيــة  الهيئــات  مــن   وُطلــب 
تنفيــذ  لمتابعــة   2020 وحزيران/يونيــو   2018 األول/ديســمبر  كانــون 
عمــل كورونيفيــا، ومعالجــة المواضيــع المحــددة ذات األهميــة لقطــاع 

إلــى مؤتمــر األطــراف حــول نتائــج  الزراعــة وتقديــم تقريــر ســنوي 
كل حلقــة. وتســتخدم نتائــج حلقــات العمــل لمســاعدة األطــراف فــي 

النهــوض بعمــل كورونيفيــا. 

وُأطلقــت اجتماعــات تنفيــذ عمــل كورونيفيــا فــي االجتمــاع الثامــن 
واألربعيــن للهيئــة الفرعيــة وفــي المحادثــات الدوليــة حــول المنــاخ 
علــى  وبنــاًء  الخمســين(.  )االجتمــاع   2018 حزيران/يونيــو  فــي 
كورونيفيــا عمــل  لتنفيــذ  األطــراف، وضعــت خريطــة طريــق   طلــب 
)الشــكل 11( واُتفــق عليهــا وعلــى جــدول زمنــي مفصــل لحلقــات العمــل 
مــع  بالتزامــن  بهــا  ســُيضطلع  التــي  الــدورات،  بيــن  مــا  والمتطلبــات 

 .2020-2018 للفتــرة  الــدورات الفرعيــة  اجتماعــات 

وبنــاًء علــى طلــب هيئــات فرعيــة، دعمــت نيوزيلنــدا تنظيــم حلقــة 
المســتدامة  اإلدارة  بشــأن  الــدورات  فتــرة  بيــن  مــا  إضافيــة  عمــل 
العاديــة بيــن االجتماعيــن الــدورات  ُتعقــد خــارج   لألراضــي والميــاه 
والميــاه،  األراضــي  إدارة  هــذه  العمــل  حلقــات  وتســتعرض  و52.   51

بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيات اإلدارة المتكاملــة ألحــواض التصريــف، 
لضمــان األمــن الغذائــي ووضــع اســتراتيجيات وطرائــق لزيــادة تنفيــذ 
مــن  تزيــد  التــي  والتكنولوجيــات  واالبتــكارات  الممارســات  أفضــل 
القــدرة علــى الصمــود واإلنتــاج المســتدام فــي الُنُظــم الزراعيــة حســبما 

تمليــه الظــروف الوطنيــة. 
والمراقبيــن  لألطــراف  يمكــن  للتنفيــذ،  الفرعيــة  الهيئــة  دورات  بيــن 

الشكل 10. مواضيع مختارة في إطار عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة 
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علــى الســواء أن يقدمــوا وجهــات نظرهــم وأفكارهــم بشــأن تشــكيل 
منهجيــة العمــل عــن طريــق بوابــة اتفاقيــة المنــاخ. وخــالل اجتماعــات 
الــدورة، ُيدعــى هــؤالء أيضــًا إلــى التعبيــر عــن تلــك اآلراء ومقترحاتهــم 
ــذي تأجــل  للعمــل بهــا. وفــي مؤتمــر األطــراف الســادس والعشــرين، ال
إلــى تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، ُيدعــى األطــراف والمراقبــون إلــى 
تقديــم آرائهــم بشــأن التقــدم فــي عمــل كورونيفيــا ومواضيــع أخــرى 
غيــر تلــك المدرجــة فــي المقــرر ذي الصلــة، والتوصــل إلــى اســتنتاج 

بشــأن المضــي فــي العمــل بعــد عــام 322021.

وستســمح هــذه العمليــة لألطــراف، ســواء بشــكل فــردي أو جماعــي، 
بإبــداء الهواجــس واآلراء بشــأن المواضيــع المطروحــة. كمــا ستشــجع 
المجموعــات مــن غيــر األطــراف، مثــل المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، 
ورابطــات المزارعيــن، وهيئــات المســاواة بيــن الجنســين، والهيئــات 
الشــبابية، والمجتمعــات المحليــة، والشــعوب األصليــة، علــى تقديــم 
عمــل  حلقــات  خــالل  واآلراء  الهواجــس  عــن  والتعبيــر  المســاهمات 

كورونيفيــا.

لة فــي إطــار اتفاقية  وباإلضافــة إلــى ذلــك، ُدعــي ممثلــو الهيئــات المشــكَّ
المنــاخ )لجنــة التكّيــف، ومركــز وشــبكة تكنولوجيــا المنــاخ، واللجنــة 
التنفيذيــة( والكيانــات العاملــة التابعــة لآلليــات الماليــة التفاقيــة المنــاخ 
)مرفــق البيئــة العالميــة وصنــدوق المنــاخ األخضــر( إلــى المســاهمة فــي 
بالمواضيــع  إلــى صلتهــا  نظــرًا  العمــل وتقديماتهــا  مــداوالت حلقــات 
عنــد  لالتفاقيــة،  الرســمية  الهيئــات  هــذه  وتســتطيع  المطروحــة. 
االقتضــاء، تقديــم مســاهمات وخبــرات فنيــة للنهــوض بتنفيــذ عمــل 
تنفيــذ  وتمويــل  تيســير  وســائل  عــن  معلومــات  وتوفيــر  كورونيفيــا 

ــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره فــي  الحلــول العمليــة للتكّيــف مــع تغّي
قطــاع الزراعــة. 

وُعقــدت حلقــات العمــل الســت فــي الفتــرة بيــن كانــون األول/ديســمبر 
المبــادرة،  مواضيــع  مــن  منهــا موضوعــًا  كل  وتناولــت  و2020،   2018

وحضرتهــا الــدول األطــراف وكيانــات تابعــة لألمــم المتحــدة ومنظمــات 
حكوميــة دوليــة ومنظمــات غيــر حكوميــة. 

©iStock.com/twigymuleford 
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التنظيــم.  مــن حيــث  نســبيًا  متشــابهة  الســت  العمــل  كانــت حلقــات 
الصلــة  ذات  القضايــا  والخبــراء  الرئيســيون  المتحدثــون  قــدم  أواًل، 
والتحديــات،  البلــدان  تجــارب  األطــراف  عرضــت  ثــم  بالموضــوع، 
ــدروس المســتفادة. وســلطت  والمنافــع المشــتركة، وأوجــه التــآزر، وال
مؤسســات التمويــل، مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق التكّيــف ومرفــق 
البيئــة العالميــة والصنــدوق األخضــر للمنــاخ، الضــوء علــى المشــاريع 
االســتثمار.  ومســارات  التمويــل،  وفــرص  بهــا،  المضطلــع  الرئيســية 
منظمــات  مــن  ومداخــالت  مناقشــات  الختاميــة  الجلســة  وتخللــت 

البحــوث  ومعاهــد  والمزارعيــن  والشــباب  النســاء  تمثــل  مختلفــة 
التنفيــذ،  والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وعمومــًا تكمــن الحاجــة فــي 
والمؤسســات  والحوافــز  االبتــكارات  مســتويات  علــى  ســيما  وال 
للمضــي فــي تنفيــذ  واالســتثمارات والمعلومــات. ومــن االقتراحــات 
المبــادرة، العمــل ضمــن الخطــوات الــواردة فــي الجــدول 3. وتــرد فــي 
المرفــق 3 تفاصيــل المعلومــات المقدمــة لــكل حلقــة مــن حلقــات العمــل. 
ويمكــن االطــالع فــي المرفــق 4 علــى أبــرز االســتنتاجات التــي خُلصــت 

إليهــا الدورتــان 50 و51 لهيئــة المشــورة والهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ.

الجدول 3. النتائج الرئيسية لحلقات العمل التي ُعقدت أثناء فترة الدورات )2020-2018(  

اقتراحات لدفع العمل ضمن عمل كورونيفياحلقة العمل

حلقة العمل 2أ
كاتوفيتسه، بولندا،

 3 كانون األول
/ديسمبر 2018

سبل تنفيذ نتائج حلقات العمل الخمس التي ُعقدت أثناء فترة الدورات بشأن المسائل 
المتصلة بالزراعة وغيرها من المواضيع المستقبلية التي قد تنشأ عن هذا العملأ

إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة الهيئات والكيانات ذات الصلة في اتفاقية المناخ، وتعزيز 	 
االتصاالت، وإنشاء روابط، بما يؤدي إلى تحسين طرائق التنفيذ.

استخدام نهج التخطيط الطويل األجل حيث ُينظر إلى الزراعة كحٍل لتحدي تغّير المناخ.	 
دعوة إلى استكشاف فرص زيادة االستثمار في الزراعة تلبي احتياجات المزارعين والُنُظم الغذائية، 	 

وتساهم في الوقت نفسه في تحقيق األهداف المناخية.
إنشاء منصة على شبكة اإلنترنت لتبادل المعلومات والخبرات حول الزراعة وتغّير المناخ.	 

 حلقة العمل
 2ب بون، ألمانيا،

17-18 حزيران/يونيو 2019

أساليب ونهج تقييم التكّيف، والفوائد المشتركة للتكّيف، وبناء المرونةب
ضبط األدوات المتاحة لقياس التكّيف وفوائده المشتركة لبلدان وظروف محددة واستخدام العلم 	 

والتكنولوجيا لتسهيل جمع البيانات وتقييم التكّيف.
وضع واستخدام إطار منهجي عالمي يشمل مقاييس ومؤشرات لرصد التكّيف، والمنافع المشتركة 	 

للتخفيف والتكّيف، والقدرة على بناء المرونة في القطاع الزراعي لتخفيف عبء اإلبالغ، وتسهيل 
تجميع البيانات وتيسير إعداد مقترحات المشاريع.

تعزيز آليات الممارسات الجيدة وتبادل المعارف بين األطراف وأصحاب المصلحة وتعزيز بناء القدرات 	 
 ونقل التكنولوجيا والتدفقات المالية لدعم تصميم وتنفيذ ُنُظم الرصد والتقييم الوطنية

المتعددة المستويات.

 حلقة العمل 2ج
 بون، ألمانيا،

17-18 حزيران/يونيو 2019

تحسين محتوى التربة من الكربون وصحة التربة وخصوبتها في المراعي واألراضي 
الزراعية، فضاًل عن الُنُظم المتكاملة، بما في ذلك إدارة المياهج

تعزيز التعاون الدولي والدعم المالي، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات عن طريق الهيئات 	 
المنشأة ومؤسسات التمويل التي يمكن أن تدعم تنفيذ األنشطة. 

متابعة النهج المنسق والمتسق لوضع خطوط أساس كمية لكربون التربة وتحديد األدوات واألساليب 	 
األخرى لتحسين إدارة التربة في إطار عمل كورونيفيا. 

تشجيع إجراء مزيد من البحوث لتحسين محتوى التربة من الكربون وصحة التربة وخصوبتها لتمكين 	 
الجهات الفاعلة من المضي في تنفيذ األنشطة وتحفيز العمل.

 اإلعراب عن التقدير للعمل المتكامل في مجال التربة الذي تضطلع به المنظمات والهيئات	 
وال سيما الهيئات المنشأة بموجب االتفاقية، والتشجيع على القيام بالمزيد.
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حلقة العمل 2د
مدريد، إسبانيا،

  3-4 كانون األول
/ديسمبر 2019

)مؤتمر األطراف 25(

تحسين استخدام المغذيات وإدارة السماد الطبيعي من أجل توفير ُنُظم زراعية 
مستدامة ومنيعةد

الحد من فقد وهدر النيتروجين بسبب عدم الكفاءة، ألنه يحّقق فوائد مشتركة كبيرة لجودة الهواء 	 
والتربة والمياه وكذلك للتنوع البيولوجي وطبقة األوزون. ويؤدي تحسين استخدام المغذيات وإدارة 

السماد الطبيعي إلى زيادة إنتاج المحاصيل ومنع تدهور التربة.
تحسين توفر الموارد الالزمة التخاذ تدابير التكّيف والتخفيف من حدة الكوارث ضمن ُنُهج متكاملة 	 

وشراكات فعالة.
بناء القدرة على تحسين استخدام المغذيات وإدارة السماد لتحسين جوانب إدارة المغذيات في 	 

المساهمات المحّددة وطنيًا. 
تعزيز التفاعل بين العلم والسياسات على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية من خالل تعزيز 	 

الممارسات القابلة للنقل وتوسيع نطاق البحوث المحلية لتوجيه صنع القرار.
تطوير وتحسين األدوات والمنهجيات لقياس فعالية الكلفة، ووضع التقارير والتحقق. 	 

حلقة العمل 2ه
افتراضية،

 24-25 تشرين

 الثاني/نوفمبر 2020
)حوارات األمم المتحدة 

بشأن المناخ(

تحسين ُنُظم إدارة الثروة الحيوانيةه
وضع مبادئ توجيهية عامة تبّين التركيز على المخاطر التي تتعرض لها الزراعة واألبعاد االجتماعية 	 

واالقتصادية واألمن الغذائي والسيادة.
وضع إطار منهجي لرصد استجابات التكّيف في تربية الماشية مع آثار تغّير المناخ.	 
تسهيل تطوير واعتماد تكنولوجيات لتربية الثروة الحيوانية مرنة إزاء تغّير المناخ وتعزيز ُنُظم نقل 	 

التكنولوجيا، بما في ذلك اعتماد ُنُظم إلدارة المياه والمراعي تدمج المعارف التقليدية.
دعم التمويل وتمكين الوصول إلى تمويل االستثمارات والمشاريع الريادية لتحسين النظام )سياج، 	 

إمدادات المياه للحيوانات، الظل والموئل وُنُظم الرعي(.
بناء القدرات والتعاون مع الحكومة وجمعيات المزارعين لتعميم الممارسات الجيدة. 	 

©iStock.com/munevvergozcan
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حلقة العمل 2و
افتراضية،

1-2 كانون األول/

ديسمبر 2020
)حوارات األمم 
المتحدة بشأن 

المناخ(

األبعاد االجتماعية واالقتصادية وُبعد األمن الغذائي لتغّير المناخ في القطاع الزراعيو
تعزيز تعميم األبعاد االجتماعية واالقتصادية في معالجة إجراءات التكّيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.	 
دعم وتعزيز القدرات، والبحث والتطوير/نقل التكنولوجيات الجديدة لتربية الماشية، المنيعة إزاء تغّير المناخ، 	 

مع االستفادة من المعارف التقليدية. 
وضع إطار منهجي لرصد استجابات التكّيف في مجال تربية الماشية مع آثار تغّير المناخ وتعزيز ُنُظم اإلنذار 	 

المبكر وأدوات إدارة مخاطر المناخ. 
تسهيل التعاون الدولي واالستثمار المالي في العمل المناخي وزيادة فرص االستثمار المبتكرة على طول 	 

سالسل القيمة الزراعية.
تعزيز القدرة الوطنية على إدارة الموارد الوراثية الحيوانية ومكافحة اآلفات واألمراض الناشئة والعابرة 	 

للحدود.

حلقة عمل بين 
دورتين،

افتراضية،
31 أيار/مايو – 17 

حزيران/يونيو
)مؤتمر تغّير 

المناخ(

اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه، بما في ذلك استراتيجيات اإلدارة المتكاملة لمستجمعات 
المياه، من أجل ضمان األمن الغذائيز

ظم الزراعية في جميع أنحاء العالم.	  ضرورة مراعاة تنّوع النُّ
إعطاء األولوية إلشراك أصحاب المصلحة بدءًا من تصميم المشاريع ومتابعتها إلى تنفيذها، مع إيالء اهتمام 	 

خاص للفئات القابلة للتأثر، والشعوب األصلية، والنساء، والمزارعين الشباب.
اعتماد الرصد القائم على العلم وتحليل البيانات لدعم عملية صنع القرار، والتكنولوجيات الجديدة التي تيسر 	 

تنفيذ اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه. 
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلشراك صغار المزارعين.	 
تعزيز التمويل المستمد من القطاع الخاص في مجالي الزراعة والمناخ في المستقبل.	 
دعم إطار عمل كورونيفيا لحشد وسائل التنفيذ والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة المتصلة بمختلف 	 

اإلشكاالت المطروحة وخصائصها. 
أهمية التعاون الدولي في إدارة مستجمعات المياه العابرة للحدود.	 
اتباع النماذج الالزمة ليساهم عمل كورونيفيا في عمليات خطط التكّيف الوطنية، بما في ذلك جمع إحصاءات 	 

التنفيذ ووضع مؤشرات الرصد والتقييم.
استخدام األطراف لعمل كورونيفيا من أجل تهيئة بيئة تمكينية تسمح للوكاالت والمؤسسات والكيانات الممولة 	 

المانحة بتعبئة وسائل مخصصة للتنفيذ في مجال اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه، بما في ذلك تمويل 
اإلجراءات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

  حدث خاص لزيادة الزخم - حزيران/يونيو 2020:
  اجتماع عمل كورونيفيا المشترك حول المعلومات الزراعية

ــة اتفاقيــة المنــاخ  أثنــاء متابعــة االســتجابات لكوفيــد-19، قــررت أمان
االســتفادة مــن الزخــم فــي عملهــا واســتعراض التقــدم المحــرز فــي 
ونظمــت  افتراضيــة.  اجتماعــات  عقــد  خــالل  مــن  المناخــي  العمــل 
ــة  ــت، بمــا فــي ذلــك جلســة إعالمي سلســلة مــن األحــداث علــى اإلنترن
خاصــة عــن عمــل كورونيفيــا، بتوجيــه مــن رئاســتي هيئــة المشــورة 
فــي جــرى  الــذي  اإلعالمــي33  الحــدث  وأتــاح  التنفيــذ.   وهيئــة 

اآلخريــن  المصلحــة  وأصحــاب  لألطــراف   2020 حزيران/يونيــو   8
فرصــة لمواصلــة تبــادل اآلراء وتشــارك المعلومــات مــن أجــل الحفــاظ 
علــى الزخــم ضمــن عمليــات اتفاقيــة المنــاخ وعــرض مــدى تقــدم العمــل 
المناخــي فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي يواجههــا العالــم. وقــدم 

رئيــس هيئــة التنفيــذ معلومــات محدثــة عــن تنفيــذ العمــل. 

وقــدم متحدثــون يمثلــون أطرافــًا مــن آســيا ومجموعــة الـــ 77 واالتحــاد 
أيضــًا  الالتينيــة  المتحــدة األمريكيــة وأمريــكا  األوروبــي والواليــات 
ــه  ــع ب ــدروس المســتفادة مــن العمــل المضطل معلومــات محدثــة عــن ال
فــي إطــار عمــل كورونيفيــا، وســلط كل منهــم الضــوء علــى العناصــر 
التــي رأى فيهــا بلــده أو مجموعــة البلــدان التــي يمثلهــا فائــدة فــي 
منظمــة  مــن  خبــراء  وقــدم  بالزراعــة.  المتصلــة  المســائل  معالجــة 
األغذيــة والزراعــة )الفــاو( والصنــدوق األخضــر للمنــاخ وجهــة نظرهــم 
ــى  ــا، وأطلعــوا المشــاركين عل عــن العمــل الجــاري فــي إطــار كورونيفي

األنشــطة الرئيســية لمعالجــة المســائل المتصلــة بالزراعــة.

.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_inf1.pdf :أ. تقرير حلقة العمل المفّصل
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_01E.pdf :ب. تقرير حلقة العمل المفّصل
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB2019_02E.pdf :ج. تقرير حلقة العمل المفّصل
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB2019_02E.pdf :د. تقرير حلقة العمل المفّصل

.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB2019_02E.pdf :ه. تقرير حلقة العمل المفّصل
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_02_adv.pdf :و. تقرير حلقة العمل المفّصل

.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_03_AV.pdf :ز تقرير حلقة العمل
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الشكل 12. اهم المواضيع المذكورة في المداخالت المقّدمة وفقًا للجهة
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 تقارير من األطراف والمراقبين بشأن مواضيع العمل المقبلة 

وفقــًا لخارطــة طريــق عمــل كورونيفيــا، ُطلــب إلــى األطــراف أن تقــّدم 
مقترحــات بشــأن مواضيــع العمــل فــي المســتقبل لتنظــر فيهــا هيئــة 

المشــورة وهيئــة التنفيــذ وتبّلــغ عــن التقــدم المحــرز والنتائــج المحققة. 
ومــن المقترحــات الــواردة مــن األطــراف والهيئــات حتــى اآلن: 

الجدول 4. مقترحات بشأن مواضيع العمل في المستقبل

مجموعة المواضيع المقترحة الطرف/الهيئة

فيجي باسم الدول الجزرية 
الصغيرة النامية في المحيط 

الهادئ

هشاشة المجتمعات المحلية وُنُظم إنتاج األغذية.	 
تحسين صحة التربة.	 
العالقة بين تغّير المناخ واآلفات واألمراض واألنواع الغازية/العابرة للحدود، وما يتصل بذلك من 	 

آثار على األمن الغذائي.
الفائدة المشتركة للتكيف والتخفيف من آثار تغّير المناخ من خفض انبعاثات الميثان وأكسيد 	 

النيتروز.
إدارة المياه.	 
التنوع البيولوجي البحري.	 
استخدام توقعات الطقس على المدى الطويل.	 
تحسين المرونة إزاء تغّير المناخ وفي سالسل القيمة والتسويق.	 
النفايات الغذائية.	 
بناء القدرات.	 

مملكة بوتان باسم أقل 
البلدان نموًا

مصائد األسماك واالقتصاد األزرق.	 
الحلول المستنبطة من الطبيعة في القطاع الزراعي.	 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة )الفاو(

نهج الُنُظم الغذائية لمعالجة األمن الغذائي وتغّير المناخ.	 
التنوع البيولوجي.	 
صحة النبات.	 
الزراعة األسرية والصغيرة النطاق من أجل ُنُظم غذائية منيعة إزاء تغّير المناخ.	 
منع اإلفراط في استخدام األسمدة.	 

حلول منشؤها األرض 
وتحالف أمريكا الشمالية 

للزراعة المراعية للمناخ

إدارة دورة المياه.	 
المساعدات والحوافز المالية.	 
المساعدة التقنية.	 
االستثمار في البنية التحتية.	 
البحوث.	 
إدارة المخاطر.	 
التدريب وبناء القدرات.	 
آليات تسعير الكربون.	 
المدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي.	 
الطاقة النظيفة.	 
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العمل المناخي في البلدان العربية4.

تعالــج المنطقــة العربيــة مجتمعــًة تأثيــر تغّيــر المنــاخ علــى مختلــف 
القطاعــات. تأّســس المركــز العربــي لسياســات تغّيــر المنــاخ بموجــب 
قــرار اإلســكوا 329 )د-30( الــذي اعتمــده ممثلــو الــدول األعضــاء خــالل 
 .2018 حزيران/يونيــو   28 فــي  المنعقــدة  لإلســكوا  الثالثيــن  الــدورة 
واســتند القــرار إلــى حصيلــة العمــل الــذي أدتــه اإلســكوا والمنظمــات 

الشــريكة لمــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن للــدول العربيــة فــي مجــاالت 
والمفاوضــات  آثــاره  وتخفيــف  معــه  والتكّيــف  المنــاخ  تغّيــر  تقييــم 
بشــأنه، اســتجابًة لطلبــات المســاعدة المقدمــة مــن الــدول األعضــاء، 
المجالــس  اعتمدتهــا  التــي  القــرارات  فــي  الــواردة  الطلبــات  ومنهــا 

الوزاريــة المعقــودة برعايــة جامعــة الــدول العربيــة.

 مفاوضات المناخ والزراعة

تدريبيــة  اإلســكوا وشــركاؤها حلقــات عمــل  تنظــم   ،2013 عــام  منــذ 
لدعــم المفاوضيــن مــن البلــدان العربيــة بشــأن تغّيــر المنــاخ. وحتــى 
اآلن، نظمــت اإلســكوا وجامعــة الــدول العربيــة 13 حلقــة عمــل فنيــة 
باالشــتراك مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ومنظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة. وتشــارك المجموعــة العربيــة للمفاوضيــن 
فــي مجــال تغّيــر المنــاخ فــي حلقــات عمــل ُتعقــد مرتيــن فــي الســنة 
بشــأنها  للتفــاوض  المنطقــة  تهــم  التــي  البنــود  مــن  العديــد  وتتنــاول 
فــي إطــار اتفاقيــة المنــاخ واتفــاق باريــس. وتغطــي البنــود مجموعــة 
واســعة مــن المواضيــع مثــل التمويــل والتكنولوجيــا والمعرفــة العلميــة 

لهــا.  لالســتجابة  الالزمــة  والتدابيــر  المنــاخ  تغّيــر  آثــار  فهــم  لتعزيــز 
)مزيــد مــن التفاصيــل فــي المرفــق 1(.

واقتصــرت مشــاركة المنطقــة العربيــة فــي الفعاليــات المعقــودة فــي 
إطــار عمــل كورونيفيــا المشــترك بشــأن الزراعــة علــى عــدد قليــل مــن 
البلــدان العربيــة الممثلــة فــي مجموعــات مختلفــة، مثــل دولــة فلســطين 
ومصــر ضمــن مجموعــة الـــ 77 والصيــن. لكــن لــم تــرد حتــى اآلن أي 
تقاريــر فرديــة أو جماعيــة مــن الــدول العربيــة علــى بوابــة االتفاقيــة. 

 مشاورات إقليمية بشأن تغّير المناخ للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 
  والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019

نّظمت اإلســكوا وشــركاؤها يومي 21 و22 آذار/مارس 2019 مشــاورات 
ــر المنــاخ لتوحيــد وجهــات النظــر اإلقليميــة بشــأن  إقليميــة حــول تغّي
قضايــا تغّيــر المنــاخ واألولويــات المرتبطــة بهــا فــي المنطقــة اســتعدادًا 
الرفيــع  السياســي  والمنتــدى  المســتدامة  للتنميــة  العربــي  للمنتــدى 
المســتوى لعــام 2019. وأســفر االجتمــاع عــن وثيقــة ختاميــة قدمــت 
إلــى المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة ودعمــت مشــاركة المنطقــة 
العربيــة فــي المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى34. وحــّددت الوثيقــة 
المنــاخ تغّيــر  بشــأن  عربّيــة  إقليميــة  أولويــات  خمــس   الختاميــة 
علــى  الخبــرات  تبــادل  إلــى  الحاجــة  علــى  وشــّددت   )13 )الشــكل 
المســتويين الوطنــي واإلقليمــي بهــدف النهــوض بالعمــل المناخــي فــي 

ســياق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. والكثيــر مــن نقــاط العمــل 
المذكــورة فــي هــذه المجــاالت ذات األولويــة متصــل إمــا بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر بالقطــاع الزراعــي، نظــرًا ألهميتــه بالنســبة لُســُبل العيــش 

فــي البلــدان العربيــة. 

رّكــزت المجــاالت الخمســة المحــددة علــى أهميــة انتــاج المعرفــة لوضــع 
تدابيــر تكّيــف مالئمــة ومتماشــية مــع الســياق، وتحســين التنســيق 
المشــترك بيــن القطاعــات لدعــم السياســات واتســاقها، وتعزيــز فَعاليــة 
وكفــاءة وســائل التنفيــذ المتصلــة باالبتــكار التكنولوجــي والتمويــل 

المناخــي وبنــاء القــدرات.
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الشكل 13. المجاالت ذات األولوية المحددة في اجتماع التشاور اإلقليمي لعام 2019
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تدابير االستجابة القائمة على المعرفة للتكّيف مع تغّير المناخ من أجل تعزيز المرونة

يلــزم فهــم شــامل آلثــار تغّيــر المنــاخ علــى القطاعــات الرئيســية بمــا 
فيهــا الميــاه، والزراعــة، والبيئــة، لتوجيــه أصحــاب المصلحــة وتحســين 
عمليــات اتخــاذ القــرارات بشــأن تدابيــر التكّيــف المالئمــة والمتماشــية 
والسياســات،  العلــوم  بيــن  الترابــط  تعزيــز  شــأن  ومــن  الســياق.  مــع 
يحســنا صياغــة  أن  المخاطــر  تقييــم  مــع  المنــاخ  تغّيــر  آثــار  ودمــج 
خطــط التنميــة الوطنيــة ويؤثــرا إيجابــًا علــى األوضــاع االجتماعيــة 
وعلــى الزراعــة  علــى  القائمــة  المحليــة  للمجتمعــات   واالقتصاديــة 

أمنها الغذائي. 

وبيانــات  توفيــر معلومــات  إلــى  القــرارات  اتخــاذ  وتحتــاج عمليــات 
مناخيــة عــن المحاصيــل والتربــة التــي تســتجيب الحتياجــات هــذا 
القطــاع المعــّرض للتأثــر بتغّيــر المنــاخ. وينبغــي أن تلحــظ الخطــط 

الوطنيــة الظــروف الفنيــة والسياســية واالســتثمارية المالئمــة لدعــم 
كميــة  إتاحــة  وضمــان  الزراعيــة  والمجتمعــات  المزارعيــن  صغــار 
كافيــة ومتنّوعــة مــن األطعمــة المغذيــة بنوعّيــة جّيــدة فــي ظــل تغّيــر 

المناخيــة.  الظــروف 

السياســات  بهــا  للمزارعيــن تســتكَمل  وينبغــي تقديــم حوافــز ماليــة 
المناخيــة المســتدامة وتدابيــر التكّيــف التــي تركــز علــى إدارة المــوارد 
المائيــة، وحفــظ التربــة، وإدارة الثــروة الحيوانيــة، واســتخدام المــواد 
الغذائيــة وإدارتهــا. ويجــب أيضــًا ربــط المعلومــات ببعضهــا البعــض 
إلتاحــة تبــادل الخبــرات التعليميــة فيمــا يتعلــق بالتخفيــف والتكّيــف. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن تحســين التنويــع االقتصــادي فــي االقتصادات 

الريفيــة يزيــد مرونــة القطــاع والمجتمعــات الريفيــة. 

الترابط واالتساق في السياسات من أجل العمل المناخي

يســتلزم بنــاء قطــاع زراعــي منيــع التنســيق والتبــادل بيــن القطاعــات، 
والعمــل  ومتســقة.  منســقة  واســتراتيجيات  سياســات  وصياغــة 
ــى  ــى المعرفــة ويركــز عل ــذي يقــوم عل المناخــي فــي قطــاع الزراعــة ال
فــي  العمــل  بهــذا  اإلحاطــة  لضمــان  األجــدى  الســبيل  هــو  اإلنســان 
القطاعــات المعنيــة ولــدى أصحــاب المصلحــة علــى جميــع المســتويات. 

ومــن المهــم أيضــًا اتبــاع ُنُهج مبتكرة ومســتدامة في وضع السياســات، 
المتأثــرة  القطاعــات  مختلــف  فــي  القــرارات  واتخــاذ  والتخطيــط 
بالمنــاخ، وذلــك تحقيقــًا للتزامــن بيــن السياســة والعمــل، بحيــث يمكــن 

ــار الكــوارث الطبيعيــة والظواهــر المتطرفــة.  بكفــاءة الحــد مــن آث
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وسائل التنفيذ 

بدراســة  المنــاخ  لتحديــات  متكاملــة  اســتجابات  تطويــر  ُيســتتبع 
وتفعيل اســتخدام وســائل التنفيذ المناســبة في مجاالت التكنولوجيا 

والتمويــل وبنــاء القــدرات. 

االبتكار التكنولوجي 

مــن شــأن اســتخدام تكنولوجيــات زراعيــة ميســورة الكلفــة ومناســبة 
وقــادرة علــى التكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ أن يقلــل مــن درجــة تعــرض 
الزراعــة لتغّيــر المنــاخ، ويحصنهــا إزاء األحــداث المتطرفــة والكــوارث، 
ويضمــن اســتدامة ُســُبل العيــش واألمن الغذائــي للمجتمعات الزراعية. 
ويمكــن أن تؤثــر هــذه التكنولوجيــات علــى إنتــاج المحاصيــل وإدارة 

الثــروة الحيوانيــة والحفــاظ علــى التربــة. 

ــرات ونقــل التكنولوجيــات المتقدمــة والمبتكــرة  ويــؤدي تشــارك الخب
إلــى التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن فواقــد الميــاه، وهــدر األغذيــة، وتقليــل 
االعتمــاد علــى الوقــود االحفــوري فــي توليــد الطاقــة، فضــاًل عن ترشــيد 
الماشــية، وتعزيــز معــارف  التربــة، وإدارة  الــري، وتحســين إنتاجيــة 
الســكان األصلييــن والممارســات والتكنولوجيــات المحليــة للنهــوض 

باالقتصــاد الدائــري وعمليــات اإلنتــاج المســتدام.

تكنولوجيــات  واســتخدام  وتكييــف  تطويــر  فــي  االســتثمار  ويلــزم 
قــدرة  لتعزيــز  الرائــدة  والتكنولوجيــات  واالتصــاالت  المعلومــات 
المنــاخ  تغّيــر  مــع  التكّيــف  علــى  الزراعــة  وقطــاع  الريفــي  المجتمــع 

للجميــع.  الشــاملة  النظيفــة  التنميــة  وضمــان 

الحصول على التمويل للعمل المناخي

للعمــل  األمــوال  علــى  الحصــول  وتبســيط  تيســير  الضــروري  مــن 
الناجحــة  التجــارب  المزارعيــن، وتبــادل  المناخــي، وال ســيما لصغــار 
لتعقيــد  نظــرًا  منهــا،  والتعلــم  الدولــي  التمويــل  علــى  الحصــول  فــي 

البلــدان.  بعــض  فــي  الوطنيــة  القــدرات  وضعــف  اإلجــراءات 

وينبغــي تحديــد المشــاريع التــي تتضمن إجراءات واضحة بشــأن تغّير 
المنــاخ لــكل بلــد ودمجهــا فــي االســتراتيجيات والسياســات والبرامــج 
اإلنمائيــة الوطنيــة. وينبغــي أن تيّســر الحكومــات االبتــكار فــي آليــات 
تمويــل األنشــطة المتعلقــة بالمنــاخ، واألســواق ومنتجــات االســتثمار 
مثــل الصكــوك الخضــراء، والتمويــل المختلــط، والتأميــن وتخفيــف 
إجــراءات تجنــب المخاطــر، ومنتجــات التمويــل المتخصصــة التــي 

تدعــم االســتثمارات المحليــة والدوليــة.

ويحقــق توســيع نطــاق تمويــل التكّيــف زيــادة التكافــؤ بيــن التخفيــف 
تتســم  بالزراعــة  المتصلــة  المشــاريع  غالبيــة  وأن  خاصــة  والتكّيــف، 
لممارســات  المشــتركة  المنافــع  مــن  أنهــا تســتفيد  أو  التكّيــف  بطابــع 
التخفيــف والتكّيــف علــى حــد ســواء. ويمكــن اتبــاع نهــج الحافظــة 
فــي طلبــات الحصــول علــى أمــوال للعمــل المناخــي مــن خــالل تطويــر 

مجموعــة مــن المشــاريع. ومــن شــأن هــذه المشــاريع أن تعالــج بوضــوح 
االحتياجــات اإلقليميــة وأن تعطيهــا األولويــة كشــرط مســبق لوضــع 

مقترحــات التمويــل.

بناء القدرات والتوعية

تعــزز البرامــج اإلضافيــة لبنــاء القــدرات ومرونــة المجتمعــات الزراعية. 
المتضرريــن،  المصلحــة  أصحــاب  البرامــج  تســتهدف  أن  وينبغــي 
وهــم واضعــو السياســات والحكومــات الوطنيــة )التــي تضــم مكاتــب 
خدمــات  ومقّدمــو  والخبــراء  والمفاوضــون  وطنيــة(  إحصائيــة 
اإلرشــاد الزراعــي والمزارعــون )بمشــاركة النســاء والشــباب علــى وجــه 

الخصــوص(. 

الرصــد  أدوات  اســتخدام  أيضــًا  البرامــج  هــذه  تشــمل  أن  وينبغــي 
ووضــع نمــاذج المنــاخ لتقييــم أثــر المنــاخ علــى اإلنتــاج والتربــة والثروة 
واســتخدامها،  المعرفــة  وقواعــد  مــوارد  إلــى  والوصــول  الحيوانيــة 
والمشــاركة فــي عمليــات التفــاوض بشــأن تغّيــر المنــاخ والقــدرة علــى 

صياغــة مشــاريع للحصــول علــى التمويــل للعمــل المناخــي. 

علــى  الســكان عمومــًا  تشــجع  المســتويات  علــى مختلــف  والتوعيــة 
المشــاركة فــي العمــل المناخــي. وتقــّرب الحمــالت اإلعالميــة، وال ســيما 
فــي المناطــق الريفيــة، القضايــا المناخيــة إلــى النــاس، وتتيــح للفئــات 
المعّرضــة للمخاطــر والنســاء والشــباب والمجتمــع المدنــي والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والمــدارس والجامعــات ووســائط اإلعــالم الوصــول 

ــر المنــاخ.  إلــى المعلومــات المتعلقــة بتغّي

©iStock.com/alvarez
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االحتياجات واألولويات المناخية للدول العربية

قــدم المفاوضــون العــرب فــي اتفاقّيــة المنــاخ لمحــة عامــة عــن احتياجــات الــدول العربيــة فــي ســياق تقييــم االحتياجــات واألولويــات المناخيــة علــى 
المســتويين اإلقليمــي والُقطــري خــالل حلقــة عمــل فنيــة حــول التمويــل المناخــي القائــم علــى االحتياجــات ُعقــدت فــي القاهــرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2019. وبلــغ مجمــوع قيمــة االحتياجــات التــي بّلغــت عنهــا الــدول العربيــة 197 مليــار دوالر. وبلغــت احتياجــات بلديــن همــا مصــر والمغــرب مــن هــذا المبلــغ 

123 مليــار دوالر. وشــّكلت الميــاه والزراعــة والمناطــق الســاحلية المجــاالت ذات األولويــة فــي مجالــي التكّيــف والتكّيــف مــع المنافــع المشــتركة للتخفيــف. 

وشــّكلت الطاقــة والنفايــات والنقــل المجــاالت ذات األولويــة فــي التخفيــف والتنويــع االقتصــادي مــع المنافــع المشــتركة للتخفيــف.

وشــملت المجــاالت ذات األولويــة التــي حددتهــا 18 دولــة عربيــة الميــاه )15 دولــة بكلفــة 7.7 مليــار دوالر(، والزراعة/األمــن الغذائــي )14 دولــة بكلفــة 6.9 مليــار 
ــة قطاعــات فرعيــة ذات أولويــة تشــمل معالجــة ميــاه  ــة بكلفــة 2.2 مليــار دوالر(. وفــي قطــاع الميــاه، حــددت 11 دول دوالر(، والمناطــق الســاحلية )13 دول
الصــرف الصحــي، وتحليــة الميــاه، وجمــع الميــاه. وفــي القطــاع الزراعــي، حــددت تســع دول قطاعــات فرعيــة ذات أولويــة تشــمل تنويــع المحاصيــل، وُنُظــم 
اإلنــذار المبكــر، وميــاه الــري. وفــي المناطــق الســاحلية، حــددت تســع دول قطاعــات فرعيــة ذات أولويــة تشــمل خطــط إدارة المناطــق الســاحلية، والرصــد، 
والحمايــة البحريــة. وبلغــت قيمــة االحتياجــات التكنولوجيــة 970 مليــون دوالر، وكانــت احتياجــات التكّيــف مــع المنافــع المشــتركة للتخفيــف )800 مليــون 

دوالر( أعلــى مــن احتياجــات التخفيــف والتنويــع االقتصــادي مــع المنافــع المشــتركة للتخفيــف )140 مليــون دوالر(. 

واســتفادت البنــى األساســية مــن نحــو 79 فــي المائــة مــن التدفقــات المخّصصــة للزراعــة واســتخدام األراضــي، حيــث تلّقــت المــوارد المائيــة والتنميــة 
الحضريــة الحصــة األكبــر. واســتفاد إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة مــن 11 فــي المائــة وأنشــطة بنــاء القــدرات مــن 10 فــي المائــة. وكان قطــاع الزراعــة األكثــر 
حاجــًة للتكنولوجيــا مــن أجــل التكّيــف والتكّيــف مــع الفوائــد المشــتركة للتخفيــف، وقــد بلغــت قيمــة هــذا االحتياجــات 790 مليــون دوالر. والقطاعــات 
الفرعيــة ضمــن القطــاع الزراعــي التــي تحتــاج إلــى التكنولوجيــا هــي تنويــع المحاصيــل )األصنــاف واألصــول الجذرّيــة المتوافقــة، وأصنــاف المحاصيــل التــي 
تتحمــل الجفــاف والفيضانــات، والــري بالرشاشــات وبالتنقيــط( والماشــية )تربيــة الماشــية المنتجــة المقاومــة للمنــاخ، واإلدارة المســتدامة للمراعــي، وتحســين 

المراعــي(. والقطاعــات الفرعيــة ضمــن قطــاع الميــاه التــي تحتــاج إلــى التكنولوجيــا هــي الــري وُنُظــم اإلنــذار فــي حــاالت الطــوارئ وحصــاد الميــاه.

.https://unfccc.int/event/technical-workshop-on-climate-finance-in-the-arab-region المصدر: بتصّرف من عروض قّدمها المفاوضون العرب في اتفاقية المناخ، متاحة على

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019

تضمنــت الرســائل الرئيســية المنبثقــة عــن دورة المنتــدى لعــام 2019 
دعــوة واضحــة للنهــوض بالعمــل المناخــي فــي المنطقــة العربيــة مــن 
خــالل تعزيــز تكامــل السياســات بيــن القطاعــات والتنســيق اإلقليمــي 
لترجمــة االلتزامــات المناخيــة إلــى إجــراءات فعلّيــة. وينبغــي اتخــاذ 
تدابيــر للتكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ لتعزيــز مرونــة المجتمعــات المحليــة، 
الجويــة  للظواهــر  المدمــرة  لآلثــار  المعرضــة  المجتمعــات  ســيما  وال 

أن  مــن  الســياق  هــذا  فــي  بــّد  وال  الطبيعيــة.  والكــوارث  القصــوى 
لبنــاء اســتراتيجيات  المعرفــة وتوافــق اآلراء  البلــدان مــن  تســتفيد 
إنمائيــة طويلــة األجــل وتحديــث مســاهماتها المحــددة وطنيــًا، مــع 

التركيــز علــى الزراعــة. 

  حلقة عمل افتراضية للمنطقة العربية حول عمل كورونيفيا المشترك
  بشأن الزراعة )27 تموز/يوليو 2020(

نظمــت اإلســكوا ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، بالشــراكة مــع جامعــة 
 27 فــي  العربيــة  للمنطقــة  افتراضيــة  عمــل  حلقــة  العربيــة،  الــدول 
كورونيفيــا  عمــل  فــي  المنطقــة  مشــاركة  لتفعيــل   2020 تّموز/يوليــو 
وتشــجيعه وتعزيــزه. وحضــر الحلقــة مفاوضــون عــرب فــي اتفاقيــة 
ــاخ. وأتاحــت  ــر المن ــراء ومتخصصــون فــي الزراعــة وتغّي ــاخ وخب المن
الحلقــة فرصــًة لعــرض تجــارب هــذا العمــل والــدروس المســتفادة مــن 
مختلــف المجموعــات ومــن عــدد مــن البلــدان العربيــة وبلــدان مــن آســيا 

ــى اتخــاذ موقــف  وأفريقيــا ومــن مجموعــة الـــ 77 والصيــن. ودعــت إل
عربــي منّســق مــن أعمــال كورونيفيــا، مــع تســليط الضــوء علــى الحاجــة 
ــاخ وضمــان التمويــل الكافــي  ــر المن ــى تكييــف هــذا القطــاع مــع تغّي إل
لمواجهــة التحديــات. وُطلــب إلــى البلــدان العربيــة أن تشــارك بفَعاليــة 
إلــى  وإقليميــة  وطنيــة  مســاهمات  بتقديــم  كورونيفيــا  عمليــة  فــي 

اتفاقيــة المنــاخ.
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رغــم تعامــل ســكان المنطقــة مــع تحديــات تقّلــب المنــاخ علــى مــدى 
القــرون الماضيــة مــن خــالل تكييــف ُســُبل عيشــهم مــع التغّيــرات فــي 
المتســاقطات ودرجــات الحــرارة، ينبغــي اتخــاذ تدابيــر جريئــة لتعزيــز 
القــدرة علــى التكّيــف فــي مواجهــة تغّيــر المنــاخ. والحاجــة ملحــة إلــى 
تغييــر المواقــف والســلوكيات الســائدة لضمــان التكّيــف بنجــاح مــع 
التحديــات المناخيــة المقبلــة إذ ُيتوقــع أن تواجــه المنطقــة ظواهــر 

متطرفــة لــم تشــهدها مــن قبــل. 

ومــن المتوقــع أن تقــرر مــداوالت مؤتمــر األطــراف الســادس والعشــرين 
مســتقبل النقاشــات الزراعيــة وعمــل كورونيفيــا بعــد عــام 2021، وال 
ســيما أن اتفاقيــة المنــاخ تتلقــى تقاريــر مــن البلــدان والمجموعــات 
المتوقــع أن تســتمّر االختالفــات  الصــدد. ومــن  فــي هــذا  اإلقليميــة 
نفســها فــي وجهــات النظــر بيــن مــن يؤّيــد إدراج قطاعــات محــددة فــي 
مفاوضــات االتفاقيــة ومــن يعارضــه. ويلــزم زيــادة مشــاركة البلــدان 
المتضــررة لتكثيــف الجهــود المبذولــة وذلــك مــن خــالل تنظيــم حلقــات 
عمــل فنيــة أثنــاء فتــرة الــدورات وفيمــا بينهــا لزيــادة التفاهــم وتبــادل 

ــى أفضــل الممارســات. اآلراء واالطــالع عل

 اإلجراءات المنّسقة للمشاركة في التدابير المتصلة بالمناخ 

يهــدف عمــل كورونيفيــا إلــى دفــع عجلــة التحــول فــي الُنُظــم الزراعيــة 
والغذائيــة وتنــاول أوجــه التــآزر والمفاضــالت بيــن التكّيــف، وتخفيــف 
اآلثــار، واإلنتاجيــة الزراعيــة. ومــع معانــاة حوالــي 51 مليــون شــخص 
فــي المنطقــة العربيــة مــن نقــص التغذيــة، لــم يعــد اعتمــاد ســيناريو 
وتحتــاج  مطروحــًا.  خيــارًا  الزراعــة  قطــاع  فــي  كالمعتــاد  العمــل 
إلــى تدّخــل متــوازن مــن بلدانهــا للحــد مــن تأثيــر غــازات  المنطقــة 
وتكييــف  حدتهــا  مــن  والتخفيــف  الزراعــة  مــن  المنبعثــة  الدفيئــة 
هــذا القطــاع الحيــوي مــع تأثيــر تغّيــر المنــاخ لتعزيــز مرونــة الُنُظــم 
الغذائيــة وتحســين األمــن الغذائــي. وتــزداد أهميــة العمــل علــى تحديــد 
وزيــادة  المفاضــالت،  مــن  حــد  أدنــى  إلــى  والتقليــل  التــآزر،  أوجــه 
المنافــع المشــتركة بيــن تدابيــر التخفيــف والتكّيــف، وذلــك لتوفيــر 
أغذيــة مأمونــة وجيــدة النوعيــة للســكان اآلخذيــن فــي التزايــد، مــع 
التصــدي فــي الوقــت نفســه لتحديــات تغّيــر المنــاخ. وسيشــكل تنفيــذ 
هــذه التدابيــر والخطــط تحديــًا للعديــد مــن الــدول العربيــة بســبب 

محدوديــة القــدرة الفنيــة والمــوارد الماليــة.

يوضــح الشــكل 14 الشــبكة القائمــة بيــن اإلجــراءات المحــددة التــي 
األولويــة  ذات  والمجــاالت  كورونيفيــا،  عمــل  حلقــات  عليهــا  رّكــزت 
المقترحــة فــي االجتمــاع االستشــاري اإلقليمــي حــول تغّيــر المنــاخ 
العمــل  علــى  العــام  والتأثيــر   ،2019 آذار/مــارس  فــي  ُعقــد  الــذي 
المناخــي وقطــاع الزراعــة والُنُظــم الغذائيــة، والتفاعــل بيــن المكّونــات 
األولويــة  ذات  األربعــة  اإلجــراءات  بيــن  قائــٌم  والترابــط  المختلفــة. 
ُعقــدت  التــي  كورونيفيــا  عمــل  حلقــات  مختلــف  فــي  المحــددة 
حتــى اآلن وعرضــت فــي العمــود األول )تبــادل أفضــل الممارســات/
ــي، القيــاس وجمــع البيانــات(،  النهــج، التعــاون والشــراكة، الدعــم المال

والمجــاالت الثالثــة ذات األولويــة المحــددة فــي االجتمــاع االستشــاري 
اإلقليمــي العربــي لعــام 2019 المعــروض فــي العمــود الثانــي )تدابيــر 
بينهــا  مــا  فــي  السياســات  وترابــط  المعرفــة،  علــى  القائمــة  التكّيــف 
المناخــي  )العمــل  المنشــود  العــام  والتأثيــر  التنفيــذ(،  ووســائل 
 المنســق، والتدابيــر التكيفيــة فــي الزراعــة والُنُظــم الغذائيــة المرنــة(.

آفاق قطاع زراعي عربي مرن5.
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وتشــير األســهم إلــى مــدى أهميــة االرتبــاط بيــن اإلجــراءات ومجــاالت 
التدخــل التــي ســتؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تحســين تكّيــف الــدول 
العربيــة، وال ســيما مجتمعاتهــا المعّرضــة للمخاطــر والنســاء والشــباب. 

فعلــى ســبيل المثــال، مــن االعتبــارات الرئيســية التــي حددتهــا حلقــات 
والنهــج.  الممارســات  أفضــل  تبــادل  إلــى  الحاجــة  كورونيفيــا  عمــل 
ولإلجــراءات المتخــذة فــي نطــاق العمــل هــذا أهميــة كبيــرة فــي توجيه 
تدابيــر التكّيــف مــن خــالل إتاحــة التحليــل ونشــر الممارســات والُنُهــج 
الجيــدة )الخــط العريــض(. وهــي تشــّجع علــى تطويــر حلــول مبتكــرة 
وتكرارهــا،  الناجحــة  الماليــة  التجــارب  نشــر  وتتيــح  واســتخدامها، 
القــدرات  بنــاء  منصــات  فــي  الممارســات  بأفضــل  الوعــي  وتزيــد 
)الخــط العــادي(. لكّنهــا أقــل أهميــة فــي مــا يتعّلــق بتعزيــز الترابــط 
الممارســات  السياســات، ألن دورهــا هــو االطــالع علــى أفضــل  بيــن 

المتقّطــع(.  )الخــط  وتحديثهــا 

ويوّفــر التعــاون والشــراكة األســاس لالســتجابات المنســقة والمشــاركة 
علــى جميــع المســتويات لتحقيــق الترابــط واالتســاق فــي السياســات 
)الخــط العريــض(. ويشــّكالن حافــزًا لضمــان إجــراء مناقشــات متســقة 

ومنســقة بشــأن تدابيــر التكّيــف ذات الصلــة )الخــط العــادي( ويتيحــان 
التنفيــذ  وســائل  مختلــف  بشــأن  المعلومــات  وتبــادل  للحــوار  منبــرًا 

)الخــط المتقّطــع(. 

لتنفيــذ  المناخــي  بالعمــل  الخــاص  المالــي  الدعــم  بــّد مــن توفيــر  وال 
)الخــط  المحــددة  الثــالث  التنفيــذ  وســائل  خــالل  مــن  المشــاريع 
الممارســات  أفضــل  تبــادل  المالــي  الدعــم  العريــض(. ويتيــح توفيــر 
لصياغــة  المســتويات  مختلــف  علــى  المعتمــدة  المختلفــة  والُنُهــج 
ــف )الخــط العــادي(، وبدرجــة أقــل، ضمــان عــدم  تدابيــر مالئمــة للتكّي
ــر اتســاق السياســات وتنســيقها كثيــرًا بالدعــم المالــي إذا توافــرت  تأّث

متقطــع(.  )خــط  السياســية  اإلرادة 

والتجميــع  للقيــاس  وإمكانيــات  جيــدة  بيانــات  توفيــر  المهــم  ومــن 
األدلــة  البيانــات  وتوفــر  األولويــة.  ذات  اإلجــراءات  جميــع  لتوجيــه 
وصياغــة  الســياق،  مــع  تتــالءم  مناســبة  تدابيــر  لوضــع  العلميــة 
محطــات  لتمويــل  كافيــة  معلومــات  وتوفيــر  صلــة،  ذات  سياســات 
الرصــد وتحســين القــدرات الفنيــة للبلــدان )جميعهــا خطــوط عريضــة(. 

الشكل 14. الروابط بين المجاالت ذات األولوية المحددة في حلقات عمل كورونيفيا وتلك المحددة في االجتماعات 
االستشارية اإلقليمية العربية
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 مجاالت التدخل من أجل عمل مناخي فّعال

فيمــا يتعّلــق بالمنطقــة العربيــة، يتطّلــب وضــع تدابيــر مالئمــة للتكّيــف 
وإجــراءات مجديــة وتوجيــه الحــل الصحيــح نحــو الهــدف الصحيــح، 
وتعبئــة المــوارد، وإشــراك أصحــاب المصلحــة، وبنــاء شــراكات متينــة 
وقيــاس تغّيــر المنــاخ والبيانــات ذات الصلــة، وتبــادل الخبــرات. وهــذه 
أمــور أساســية لضمــان اتخــاذ اإلجــراءات التــي تعالج مجــاالت التدخل 
هــذه بطريقــة متكاملــة علــى الصعــد المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة 

والدوليــة. 

وال بــّد فــي هــذا الســياق مــن االســتفادة مــن المعرفــة والتوافــق لوضــع 
اســتراتيجيات إنمائيــة طويلــة األجــل وتحديــث المســاهمات المحــددة 
وطنيــًا وخطــط التكّيــف الوطنّيــة. ولذلــك، يتطّلــب تحســين القــدرة 
علــى التكّيــف فــي الزراعــة، وبالتالــي ضمــان األمــن الغذائــي، تدخــالت 

فــي المجــاالت التاليــة: 

جمع البيانات والرصد

تعزيــز تحديــد مجــاالت البيانــات وجمعهــا ورصدهــا واإلبــالغ 	 
عنهــا )مثــل البيانــات المناخيــة، والتعــداد الزراعــي، والبيانــات 

االقتصاديــة، واتجاهــات الســوق(.

تشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات.	 

أدوات 	  باســتخدام  وتحليلهــا  البيانــات  لجمــع  منهجيــة  وضــع 
. عليــة تفا

وضــع خطــة للتأهــب للطوارئ/نظــام معلومــات إلدارة االســتجابة 	 
)األحــداث المتطرفــة واألوبئــة والصدمــات األخــرى(.

إدارة الموارد 

التقليــل مــن أوجــه القصــور فــي النظــام )شــبكات الــري والحصــول 	 
علــى الطاقــة وخســائر الغــذاء(.

تطويــر البنيــة التحتيــة، مثــل شــبكات الميــاه وصهاريــج التخزيــن، 	 
ال ســيما فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة.

تعزيــز الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة والُنُهــج غيــر التقليديــة )طــرق 	 
واســتخدام  الميــاه وضخهــا  وتخزيــن  الميــاه وحصادهــا،  توزيــع 

المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة(

تعزيز استخدام الطاقة المتجددة )عمليات الضخ والتبريد(.	 

اعتماد مبادئ االقتصاد الدائري.	 

تشــجيع الحلــول الرقميــة المبتكــرة والشــاملة والميســورة الكلفــة 	 
)بمــا فــي ذلــك التطبيقــات التــي تلبــي االحتياجــات االقتصاديــة 

للمزارعيــن(. واالجتماعيــة 

بناء القدرات 

تحقيــق التكامــل بيــن العلــم والمجتمــع )إجــراء بحــوث تلبــي 	 
وارتباطهــا  االجتماعيــة  القيــم  فــي  والنظــر  االحتياجــات 

التقليديــة(. بالممارســات 

المحلــي 	  الصعيــد  علــى  المعــارف  وتبــادل  التفاعــل  تعزيــز 
ومراعــاة  والتقليديــة  القائمــة  الممارســات  إلــى  اســتنادًا 

االجتماعيــة. والمعاييــر  الجنســين  بيــن  المســاواة 

تعزيــز شــبكات اإلرشــاد العــام واألطــر التنظيميــة التــي تقّلــل 	 
الســوق  مزارعــي  صغــار  لهــا  يتعــّرض  التــي  المخاطــر  مــن 

وفئــات أخــرى معّرضــة للمخاطــر منهــا النســاء والشــباب.

المختبــرات 	  أنشــطة  خــالل  مــن  الفنّيــة  المعــارف  تحســين 
الميدانيــة والمــدارس )بمــا فــي ذلك اســتخدام التكنولوجيات 
الزراعيــة والرقميــة المحســنة، ودراســة إنتاجيــة المحاصيــل، 
والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة مــن ميــاه وتربــة، وتعزيــز 

أنمــاط التنميــة النظيفــة(.

بنــاء القــدرات الفنيــة وتبــادل التكنولوجيــا وإشــراك الشــباب 	 
فــي المشــاريع الزراعيــة.

القطاعــات 	  بيــن  والتعــاون  المؤسســية  الحوكمــة  تحســين 
المســتدامة.  الزراعيــة  الممارســات  يعــّزز  بمــا  والتنســيق 
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دعــم إتاحــة وتمويــل فــرص اســتثمارية مبتكــرة علــى امتــداد 	 
سالســل القيمــة الزراعيــة.

تطويــر أدوات جديــدة للتمويــل المناخــي وتتّبعــه وإتاحــة التأميــن 	 
الزراعــي.

واالســتثمار.	  والخــاص  العــام  القطاعيــن  دعــم   تشــجيع 

توســيع نطــاق الشــمول المالــي المســؤول والتأميــن بمــا يزيــد 	 
فــرص الحصــول علــى تمويــل األصــول الصغيــرة )مــع بنــاء 
القــدرات( لتعزيــز وصــول صغــار المزارعيــن إلــى التكنولوجيــا 

الزراعيــة القــادرة علــى التكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ.

تغطيــة تكاليــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لصغــار 	 
األقــران،  تبــادل  وعمليــات  التشــاركية  والعلــوم  المزارعيــن 
خــالل  مــن  والمحلــي  الوطنــي  الســياق  حســب  المصممــة 

المحليــة.  الُنُظــم 

ومــن خــالل النظــر ملّيــًا فــي تلــك المشــاريع، يتبّيــن أن المواضيع الســتة 
التــي حددهــا عمــل كورونيفيــا حتــى اآلن )التكّيــف، والتربــة، وإدارة 
الميــاه، واألبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والمتعّلقــة باألمــن الغذائــي، 
واســتخدام المغذيــات وإدارة الســماد الطبيعــي، وإدارة الماشــية( قــد 
تّمــت تغطيتهــا مــن ضمــن ملفــات الصنــدوق األخضــر للمنــاخ بنســب 
متفاوتــة، حيــث اســتحوذت المواضيــع الثالثــة األولــى علــى القســم 
مــن  فقــط  المائــة  فــي   54 أن  أيضــًا  ولوحــظ  األمــوال.  مــن  األكبــر 
الصناديــق العالميــة المخصصــة للمشــاريع الزراعيــة ترتبــط بموضــوع 
واحــد أو أكثــر مــن مواضيــع كورونيفيــا، بمــا يمثــل 26 فــي المائــة فقــط 

مــن مجمــوع تمويــل الصنــدوق األخضــر للمنــاخ35.

للبلــدان  بالنســبة  حاســمة  أهميــة  ذات  الزراعــة  أّن  الخالصــة  وفــي 
العربيــة. لذلــك، يوصــى بــأن تتابع الوفود العربيــة المفاوضات المتعلقة 
بالزراعــة عــن كثــب وأن تشــارك فيهــا بنشــاط. ومــن المهــم أيضــًا أن 
تزيــد المجموعــة العربيــة مشــاركتها فــي عمليــة كورونيفيــا، وأن تقــدم 
تقاريــر وطنيــة أو إقليميــة تبّيــن وجهــات نظرهــا، وأن تقتــرح مواضيــع 
مســتقبلية ذات صلــة بالمنطقــة للمناقشــات مــا بعــد عــام 2021. ويشــّكل 

عمــل كورونيفيــا فرصــة لتعزيــز اتســاق السياســات وتنســيقها واتخــاذ 
إجــراءات عاجلــة بشــأن تغّيــر المنــاخ لــدرء مخاطــر الجــوع والفقــر 
حلقــات  خــالل  ُعقــدت  التــي  المناقشــات  خــالل  ومــن  والصراعــات. 
ــة إلــى ســد الفجــوة بيــن العلــوم والتمويــل  العمــل، تســعى هــذه العملّي
الجيــدة  الممارســات  والتكنولوجيــا والسياســات مــن خــالل تحديــد 
علــى  واالطــالع  الخبــرات  تبــادل  ويــؤّدي  المعرفــة.  فــي  والثغــرات 
الفــرص والتحديــات إلــى زيــادة المرونــة تجــاه ارتفــاع وتيــرة األحــداث 
مســتويات  فــي  والتقلبــات  الحــرارة،  درجــات  وارتفــاع  المتطرفــة، 

هطــول األمطــار التــي تؤثــر علــى إنتــاج الزراعــة وإنتاجّيتهــا. 

إيجابــًا  بالمنــاخ  المتصلــة  الصدمــات  المرونــة تجــاه  زيــادة  وســتؤّثر 
المســاواة، وال ســيما  الغذائيــة وتقلــل مــن أوجــه عــدم  الُنُظــم  علــى 
بالنســبة للمجتمعــات المحليــة األكثــر تعّرضــًا للمخاطــر، بمــا فــي ذلــك 
صغــار منتجــي األغذيــة والنســاء. وسترشــد الجهــود التــي أدت إليهــا 
مــع هيئــات  التعــاون  االتفاقيــة وتســّهل  أخــرى ضمــن  عمــل هيئــات 
وعمليــات تابعــة لألمــم المتحــدة مــن خــارج االتفاقيــة، كمــا ستيّســر 

تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة لضمــان عــدم إهمــال أحــد. 

©iStock.com/Aleksandr Rybalko 
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 المرفق 1. اجتماعات مجموعة المفاوضين العرب

اجتماعات مجموعة المفاوضين العرب

تشــرين	   24-22 )عّمــان،  األولــى  العمــل  حلقــة   تناولــت 
تغّيــر  آثــار  مــن  التخفيــف  إجــراءات   )2013 األول/أكتوبــر 
ــى تعزيــز قــدرات ممثلــي  ــف معــه، وهدفــت إل ــاخ والتكّي المن

التفــاوض. علــى  العربّيــة  الــدول 

ســعت حلقــة العمــل الثانيــة )عّمــان، 26-28 أيار/مايــو 2014( 	 
إلــى تحســين مهــارات التفــاوض علــى اتفاقــات دوليــة جديدة 
ــى »دليــل اإلســكوا حــول المفاوضــات المتعلقــة  باالســتناد إل

ــر المنــاخ لممثلــي الــدول العربيــة ومفاوضيهــا«. بتغّي

تشــرين	   13-11 )الكويــت،  الثالثــة  العمــل  حلقــة   ورّكــزت 
عــرب  مســؤولين  إعــداد  علــى   )2014 الثاني/نوفمبــر 
األطــراف  مؤتمــر  فــي  جــرت  التــي  العالميــة  للمفاوضــات 

بيــرو. ليمــا،  فــي  العشــرين 

وســاعدت حلقــة العمــل الرابعــة )الدوحــة، 19-21 أيار/مايــو 	 
2015( المســؤولين العــرب فــي المفاوضــات التحضيريــة التــي 
أدت إلــى مؤتمــر األطــراف الحــادي والعشــرين، والتــي شــملت 

القضايــا والمســاعي المقترحــة للتفــاوض.

تشــرين 	   19-17 )القاهــرة،  الخامســة  العمــل  حلقــة  وعــّززت 
موقــف  أجــل  مــن  المتبــادل  التفاهــم   )2015 الثاني/نوفمبــر 
المواقــف  وحــدود  التحديــات  مراعــاة  مــع  موّحــد،  عربــي 
والعشــرين. الحــادي  األطــراف  لمؤتمــر  اســتعداداً  المشــتركة، 

ناقشــت حلقــة العمــل السادســة )القاهــرة، 3-6 نيســان/أبريل 	 
2016( الجوانــب القانونيــة التفــاق باريــس وآثــاره، والحصــول 
األخضــر،  المنــاخ  صنــدوق  خــالل  مــن  التمويــل  علــى 
والمســاعدة التكنولوجيــة المتاحــة مــن خــالل مركــز وشــبكة 

المنــاخ. تكنولوجيــا 

أعــدت حلقــة العمــل الســابعة )الربــاط، 25-27 ايلول/ســبتمبر 	 
2016( الــدول العربيــة لمؤتمــر األطــراف الثانــي والعشــرين، 
وناقــش المشــاركون فيهــا األثــر القانونــي لمختلــف أحــكام 
اتفــاق باريــس، ومنهــا دخولــه حيــز التنفيــذ، وكذلــك وســائل 
التنفيــذ، ومنهــا الحصــول علــى التمويــل مــن خــالل الصنــدوق 

األخضــر للمنــاخ ووكاالتــه المعتمــدة.

ناقشــت حلقــة العمــل الثامنــة )بيــروت، 10-13 نيســان/أبريل 	 
2017( نتائــج مؤتمــر األطــراف الثانــي والعشــرين، ووســائل 
الشــفافية،  وإطــار  باريــس،  اتفــاق  فــي  المحــددة  التنفيــذ 
الــدول  ومشــاركة  باريــس،  التفــاق  العالميــة  والحصيلــة 

للمنــاخ. األخضــر  الصنــدوق  فــي  العربيــة 

ناقشــت حلقــة العمــل التاســعة )القاهــرة، 9-12 تشــرين األّول/أكتوبــر 	 
2017( وســائل التنفيــذ المحــددة فــي اتفــاق باريــس مــع التركيــز على 

التمويــل والتكنولوجيــا، واآلثــار المترتبــة علــى االنبعاثــات الناجمــة 
عــن انســحاب الواليــات المتحــدة مــن اتفــاق باريــس، والتحديــات 

القانونيــة والماليــة ذات الصلــة.

تناولــت حلقــة العمــل العاشــرة )الكويــت، 3-5 نيســان/أبريل 2018( 	 
آخــر التطــورات المتعلقــة بالحــوار التيســيري لعــام 2018 والقضايــا 
المتعلقــة بالزراعــة كبنــد جديــد فــي إطــار الهيئــة الفرعيــة للمشــورة 
الفرعيــة والهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ، واآلثــار المترتبــة علــى تدابيــر 
االســتجابة  تدابيــر  تتّبــع  إلــى  باإلضافــة  واالســتجابة،  التجــارة 
المتعلقــة بالتجــارة فــي المســاهمات المحــددة وطنيــًا، بمــا فــي ذلــك 
تلــك المتعلقــة بقطــاع الطاقــة والسياســات الصناعيــة الخضــراء، 
الماليــة  التجاريــة  والتدابيــر  الخضــراء،  الحكوميــة  والمشــتريات 

والمباشــرة، والتعــاون الدولــي.

تشــرين 	   15-13 )القاهــرة،  عشــرة  الحاديــة  العمــل  حلقــة  ناقشــت 
الثاني/نوفمبــر 2018( أحــدث قضايــا التفــاوض المتعلقــة ببرنامــج 
والتمويــل  والتخفيــف  التكّيــف  بشــأن  باريــس  اتفاقيــة  عمــل 
والتكنولوجيــا وأســواق الكربــون والتجــارة ومــا إلــى ذلــك، ونتائــج 
لمؤتمــر  اســتعدادًا  تاالنــوا(  )حــوار   2018 لعــام  التيســيري  الحــوار 
األطــراف الثانــي والعشــرين، باإلضافــة إلــى »كتــاب قواعــد« اتفــاق 

باريــس.

تطّرقــت حلقــة العمــل الثانيــة عشــرة )بيــروت، 7-8 نيســان/أبريل 	 
المســاهمات  مــن  عنصــرًا  باعتبــاره  التكّيــف  موضــوع  إلــى   )2019

المحــّددة وطنّيــًا، وحــّددت هدفــًا عالميــًا للتكّيــف وســبياًل لتنفيــذ 
المــادة 4.7. وناقشــت أيضــًا المــادة 6 مــن اتفــاق باريــس التــي تتناول 
الُنُهــج الســوقية وغيــر الســوقية والنتائــج والمفاضــالت المحتملــة، 
وتناولــت تدابيــر االســتجابة تفعيــل تدابيــر السياســة ذات الصلــة 
لالســتجابة لآلثــار المتوقعــة، فضــاًل عــن تنفيــذ إطــار التكنولوجيــا 

وفرص الدعم.

المرافق
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تشــرين	   5-3 )القاهــرة،  عشــرة  الثالثــة  العمــل  حلقــة   وتناولــت 
المطروحــة  والقضايــا  النتائــج  أحــدث   )2019 الثاني/نوفمبــر 
للتفــاوض فيمــا يتعلــق بحزمــة كاتويــس للمنــاخ، والتقــدم المحــرز 
فــي تدابيــر االســتجابة وإجــراءات المنافــع المشــتركة فــي آليــات 

االمتثــال والشــفافية، والعنصــر المالــي فــي حزمــة برنامــج عمــل 
اتفــاق باريــس )المادتــان 9.5 و9.7( وتقاريــر البلــدان العربّيــة عــن 

المناخــي. التمويــل  احتياجــات  تقييــم 
 

 المرفق 2. القرار 4/م أ-23: عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

 إن مؤتمر األطراف،                 
إذ يشير إلى المقرر 2/م أ-17، ال سيما الفقرات 77-75،

وقــد نظــر فــي التقاريــر المقّدمــة إلــى الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة 
والتكنولوجيــة بشــأن حلقــات العمــل الخمــس التــي ُنّظمــت أثنــاء فتــرة 

الــدورات بشــأن القضايــا المتصلــة بالزراعــة36،

يطلــب إلــى الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة . 1
القضايــا  فــي معالجــة  المشــاركة  للتنفيــذ  الفرعيــة  والهيئــة 
المتعّلقــة بالزراعــة، بوســائل منهــا حلقــات العمــل واجتماعــات 
الخبــراء، مــع الحــرص فــي ذلــك علــى العمــل مــع الهيئــات 
المنشــأة بموجــب االتفاقيــة، ومراعــاة أوجــه تأّثــر الزراعــة 
بتغّيــر المنــاخ والُنُهــج المتبعــة فــي معالجــة األمــن الغذائــي.

بحلــول. 2 يقدمــوا37،  أن  إلــى  والمراقبيــن  األطــراف   يدعــو 
2018، آراءهــم بشــأن العناصــر التــي ينبغــي  31 آذار/مــارس 
أعــاله   1 الفقــرة  فــي  إليهــا  المشــار  األعمــال  فــي  إدراجهــا 
للنظــر فيهــا فــي الــدورة الثامنــة واألربعيــن لــكل مــن الهيئتيــن 
الفرعيتيــن )نيســان/أبريل - أيار/مايــو 2018(، بــدءًا بمــا يلــي 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

أثنــاء  المنّظمــة  الخمــس  العمــل  حلقــات  نتائــج  تنفيــذ  طرائــق  أ. 
فتــرة الــدورات بشــأن القضايــا المتعّلقــة بالزراعــة وغيرهــا مــن 

المواضيــع المقبلــة التــي قــد تنشــأ عــن هــذه األعمــال؛

ب. األســاليب والُنُهــج المّتبعــة فــي تقييــم التكّيــف ومــا يحّققــه مــن 
منافــع مشــتركة والقــدرة علــى التحّمــل؛

التربــة  وســالمة  التربــة  فــي  المخــّزن  الكربــون  تحســين  ج. 
واألراضــي  المراعــي  علــى  المطّبقــة  الُنُظــم  فــي  وخصوبتهــا 
بمــا فــي ذلــك إدارة  المتكاملــة،  الُنُظــم  الزراعيــة، فضــال عــن 

الميــاه؛

مــن  الطبيعــي  الســماد  وإدارة  المغذيــات  اســتخدام  تحســين  د. 
التكّيــف؛ علــى  وقــادرة  مســتدامة  زراعيــة  ُنُظــم  إتاحــة  أجــل 

تحسين ُنُظم إدارة الثروة الحيوانية؛ هـ. 

الناحيــة  مــن  الزراعــي  القطــاع  فــي  المنــاخ  تغّيــر  أبعــاد  و. 
الغذائــي. األمــن  ناحيــة  ومــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

يطلــب أن يكــون تنفيــذ أي إجــراءات تتخذهــا األمانــة نتيجــة . 3
لألحــكام الــواردة فــي الفقــرة 1 أعــاله رهنــا بتوافــر المــوارد 

الماليــة.

يطلــب أيضــًا إلــى الهيئتيــن الفرعيتيــن أن تقدمــا إلــى مؤتمــر . 4
األطــراف تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي األعمــال المشــار 
1 أعــاله وعــن نتائــج هــذه األعمــال فــي  إليهــا فــي الفقــرة 
.)2020 الثاني/نوفمبــر  السادســة والعشــرين )تشــرين  دورتــه 

©iStock.com/Inna Dodor
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  المرفق 3. معلومات عن حلقات عمل كورونيفيا التي ُعقدت
   أثناء فترة الدورات )2020-2018(

حلقة العمل 2أ 

العمــل  حلقــات  نتائــج  تنفيــذ  ســبل  حــول  2أ  العمــل  حلقــة  كانــت 
الخمــس التــي ُعقــدت أثنــاء فتــرة الــدورات حــول القضايــا المتعلقــة 
بالزراعــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المقبلــة التــي قــد تنشــأ عــن هــذا 
 العمــل. وقــد ُعقــدت هــذه الحلقــة فــي كاتوويــس- بولنــدا فــي 3 كانــون
األمانــة.  تنظمهــا  عمــل  حلقــة  أول  وكانــت   ،2018 األّول/ديســمبر 
31 تقريــرًا قبــل انعقــاد حلقــة العمــل التــي حضرتهــا األطــراف،  ورد 
وكيانــات األمــم المتحــدة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة المعتمــدة، 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعتمــدة، والكيانــات غيــر المعتمــدة التــي 

حضــرت االجتمــاع 49 للهيئــة الفرعّيــة. وقــد ُعقــدت حلقــة العمــل فــي 
ثــالث جلســات:

عروض قدمها ممثلو الهيئات المنشأة.	 

حلقة نقاش حول الخبرات في العمل مع الهيئات المنشأة.	 

ع إلى المستقبل«.	  مناقشة عامة موضوعها »التطلُّ

حلقة العمل 2ب

التكّيــف  تقييــم  وُنُهــج  طــرق  حــول  2ب  العمــل  حلقــة  كانــت 
 والمنافــع المشــتركة للتكّيــف والمرونــة، التــي نظمتهــا األمانــة فــي
لجميــع  مفتوحــة   ،2019 حزيران/يونيــو   18-17 فــي  بون-ألمانيــا 
األطــراف والمراقبيــن المشــاركين فــي االجتمــاع 50. وعــرض ممثلــو 
األمــم  ومنظمــات  االتفاقيــة  بموجــب  المنشــأة  والهيئــات  األطــراف 
المتحــدة والمنظمــات المراقبــة أعمالهــم وخبراتهــم ذات الصلــة فــي 

العمــل: لحلقــة  األربــع  الجلســات 

األســاليب والُنُهــج المّتبعــة فــي تقييــم التكّيــف والقــدرة علــى 	 
التحّمــل فــي الزراعــة؛

المنافع المشتركة من التكّيف وتخفيف اآلثار.	 

العمل الذي تضطلع به الكيانات المالية.	 

المحليــة 	  والمجتمعــات  والشــباب  المزارعيــن  نظــر  وجهــات 
األصليــة. والشــعوب 

حلقة العمل 2ج

وصحــة  التربــة  كربــون  تحســين  حــول  2ج  العمــل  حلقــة  وكانــت 
ــم  ــة التربــة فــي المراعــي واألراضــي الزراعيــة والُنُظ ــة وخصوب الترب
المتكاملــة، بمــا فــي ذلــك إدارة الميــاه، التــي نظمتهــا األمانــة فــي بــون، 
ألمانيــا، فــي 17-18 حزيران/يونيــو 2019، مفتوحــة لجميــع األطــراف 
والمراقبيــن المشــاركين فــي االجتمــاع 50. وعــرض ممثلــو األطــراف 
المتحــدة  األمــم  ومنظمــات  االتفاقيــة  بموجــب  المنشــأة  والهيئــات 
والمنظمــات المراقبــة أعمالهــم وخبراتهــم ذات الصلــة فــي الجلســات 

األربــع لحلقــة العمــل علــى الشــكل التالــي:

كلمات رئيسية وعروض ُقطرية.	 

المنشــأة 	  الهيئــات  بهــا  التــي تضطلــع  عــروض عــن األعمــال 
التمويــل. وكيانــات 

حلقات نقاش الخبراء.	 

جلسات عامة.	 

حلقة العمل 2د

كانــت حلقــة العمــل 2د حــول تحســين اســتخدام المغذيــات وإدارة 
الســماد الطبيعــي مــن أجــل ُنُظــم زراعيــة مســتدامة وقــادرة علــى 
فــي   25 األطــراف  مؤتمــر  خــالل  األمانــة  نظمتهــا  التــي  الصمــود، 
مدريــد، إســبانيا فــي 3-4 كانــون األّول/ديســمبر 2019، مفتوحــة لجميــع 
األطــراف والمراقبيــن المشــاركين فــي االجتمــاع 51. وعــرض ممثلــو 
األمــم  ومنظمــات  االتفاقيــة  بموجــب  المنشــأة  والهيئــات  األطــراف 
المتحــدة والمنظمــات المراقبــة أعمالهــم وخبراتهــم ذات الصلــة فــي 

الجلســات األربــع لحلقــة العمــل علــى الشــكل التالــي:

عروض ُقطرية.	 

عروض عن األعمال التي تضطلع بها كيانات التمويل.	 

حلقات نقاش الخبراء.	 

جلسات عامة.	 
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حلقة العمل 2ه

المحّســنة  الُنُظــم  بشــأن  2ه  العمــل  حلقــة  األمانــة  نظمــت 
إلــى  24 مــن  الفتــرة  فــي  ُعقــدت  الحيوانيــة،  الثــروة   إلدارة 

25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 خــالل حــوارات األمــم المتحــدة بشــأن 

المنــاخ. وعــرض ممثلــو األطــراف والهيئــات المنشــأة بموجــب االتفاقية 
ومنظمــات األمــم المتحــدة والمنظمــات المراقبــة أعمالهــم وخبراتهــم 

ذات الصلــة فــي الجلســات األربــع لحلقــة العمــل علــى الشــكل التالــي:

عروض األطراف.	 

حلقات نقاش الخبراء.	 

وكيانــات 	  المنشــأة  الهيئــات  بهــا  تضطلــع  التــي  األعمــال 
لتمويــل. ا

المناقشات.	 

حلقة العمل 2و

االجتماعيــة  األبعــاد  بشــأن  2و  العمــل  حلقــة  األمانــة  ونظمــت 
واالقتصاديــة والمتعلقــة باألمــن الغذائــي لتغّيــر المنــاخ فــي القطــاع 
األول/ديســمبر  كانــون   2 إلــى   1 مــن  افتراضيــًا  عقدتهــا  الزراعــي، 
2020 خــالل حــوارات األمــم المتحــدة بشــأن المنــاخ. وعــرض ممثلــو 

األمــم  ومنظمــات  االتفاقيــة  بموجــب  المنشــأة  والهيئــات  األطــراف 
المتحــدة والمنظمــات المراقبــة أعمالهــم وخبراتهــم ذات الصلــة فــي 

الجلســات األربــع لحلقــة العمــل علــى الشــكل التالــي:

عروض األطراف.	 

حلقات نقاش الخبراء.	 

وكيانــات 	  المنشــأة  الهيئــات  بهــا  تضطلــع  التــي  األعمــال 
لتمويــل؛  ا

المناقشات.	 

شكل المرفق 1.3 التقارير الواردة إلى حلقة العمل 2أ

األط�اف

كيانات األمم
المتحدة

المنظمات الحكومية
الدولية

المنظمات
غير الحكومية

الكيانات غير
المعتمدة
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شكل المرفق 2.3  التقارير الواردة لحلقتي العمل 2ب و2ج

األط�اف

كيانات األمم
المتحدة

المنظمات الحكومية
الدولية

المنظمات
غير الحكومية

الكيانات غير
المعتمدة
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 �א�����א» �א���א	�� ���� ����א��  א���א���א��  א��������   �א��������, ¥��כ
 ��¡�� ,Gender CC-Women for Climate Justice ,��א���א�� א���¢�
 Business for Social ,�Æא���א ��¢�� �כ�����Ç א������, א�¤כ� א�����
 �����È� א�������,   ��א	���  �א�������  �����א��א  ,Responsibility
 �� א���א�	���� א�¢א������, א��כא���� א���א�������¡�� ,����Í��א ��������� �����������

�Í��א �	 Îא���א ����Ï ,�����א ��א¢���

 �����Ð�א�  �����א	�� א��א������  א�����א�   ,AU-DCA CAAS  �¥��כ   CaSA
 ,�א����א���, ABDN, ��כ� א���£ �א�����Ô �� ��א¨ א���א	� א���א��
 CEA, ,���×א����� א���א� ���� א�����אØ �א���א	�� Ù�������א���� א�����£ א��¢���� 
א�������  א��¢��א��  א���א�����, ��כ���   �����א	�� א�������  א���כ���   ,CEIGRAM
 CSIRO, ,�����£ א���א	�� �� ��� א������, א���כ� א��®�� ����£ א�¢���
 �CSU, ��כ��� DORAS, ���א��� א���א���� א�������� א��¤����כ �¤���Ý א���א	��
 ���Ï�� �����א� א�¢א��¡��� �������ßא Ç���א���א ,Øא�����א ��� Ù���� ���×א����� א���א�
 ,�א��א¬��� א���א®���   ����  �א���א	���  £������ א�������  א���כ���  א�������א�, 
 ,�א���א	��� א�����£   ���§¢�  ,�א��������  à�� á¡ á��א  �������� א�������  א��¢§��� 
 ,�א��¢§��� א��®���� ������£ א���א	����, �¢§��� א�����£ ���� ����� א�������
 âא������� �����א���כ��� א�� ,�א��¢§��� א������� ����א	��� ���� א���א®��� א���א����
 ��, NZAGRC, א��א��� א��à א������ ��כא����א��� �Ïאä�א��¢���א� א�
א������, �א�¢��� ���א�א�������, ���א��� 4 �א����Ç, א������� א��כ����� א������� 
 Drynet  ,��, א���כ� א����� ���£ א���א�� א���א	��א����� א��¢�� �א���
��� א�����אØ �א���א	��� �א����� א���א×��� ����  Ù�������א���� א�����£ א��¢���� 
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 ����� א����� �א���א��

 א��א���� א�������  א��������,  א���א�����   ���� ��� א������א��   ����
א��  
 ���� ��� ������א� א���א����� ���� ����� א�������� א�������א��, א������� א������
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 ,א�������א� א�����א��� ����
 א� כ������, א�����כ� א�������� ������� א���א���
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א�����  א��������,   ����¡��
כ  ������� ����א������,  א��א������  א�������� 
 א������ �®�א�� א�����, Brighter Green ��א��£ �� א�����א� א��¢�� 	
א�� א�� א���א« �א���א�, Business for Social Responsibility ��א��£ 


�כא א���א����� ��  א�� א���א�� א��כ�� ��א��א£ 	

 IFOAM, ABDN, CAES, CEA, CEIGRAM, CIMMYT, CIRAD,
 GASL, IBC&SB, IIASA, INIA, INRA, IRD, IITA, ISRIC, LRI,

MSU, STC, ULS, VAAS
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المنظمات
غير الحكومية

 ,�������א ����������א,  ��א������, �  ���
א���	 א���	���   ���� ��א����  �א����� 
א�����א� א��������, א��כ����כ, ������, א��א���א�,  �	����א, א���א�	���, ������א� 
�א� א������ ��א���� ���� �א����� ����� ������ ����� � ���א, ����	����א, א������א�, 
�א�. ��א�� �� ��� א���א� ���א� (LDCs) , ������א�, א�������, א���א�	�, ��
 ���	��¡�� כ� ���א�	כא,   ,����� א���������,   ���� ��א����  ��������א� 

א�������כא�, א��כ��כ, ����, ������א�, א���א� א��� �

 �  ��¦�� א��¥	� א�¤א���£

 א���	��� א� ���ªא�� ������© א�¨�א����� א�������� ��א����� ���� �����§ ����� 
א���כ¨ א����� �¨�א�� א���א�	� �א���כ א�����

 �¬ ���� א�����» א�������� ��א����� ���� �����¡א ����� �¤¡��� א�����א� א���	כ���� 
 Solutions from ,א����¨�� � �� א�¤א���£ �¤א�� �� ���א� א�¨�א��, א���¦£�
 NACSAA, Global Dairy ¾���א��the Land  ��א����� ���� �����¡א ����� 
��א�����   .Platform, GenderCC-Women for Climate Justice e.V
א�������  א�����א�  א�����Èא���,   ��¬��ª�א�  É������א� א��¤�����  א��Èא����   ����
���כ� א�¨�א�� א�¤�Ì	�Sociedad Rural Argentina , ��א��� �� ���¡א 
��כ��¨   ,CRA, CONINAGRO�  Grupo Productores del Sur  �����
 ,Aapresid, Bolsa Cereales, CIARA, CEC  ,����Ò���א  ��� Ó¦ Ó��א  ©�����
Climate Action Network Interna- ,�����א�� א¤�א��כא�� א���א��� �

 ,Öא���א�tiona, �¤¡��� א���א ��אÖ א�¨�א����� �א��Èא�	���, א���א���¾ א�¤א����� �
א�������,   ���Ò���א א�
א�����  ��כ��¨   ,����Ò���א  ��������  ����	¨�����  ���� ¬�
��	��� א�¤���� א��¤���� �א�����אÖ �א��כ��������א �א���כ���¨, ��¦���� ��	��� 
 Pivot Point, SONIA, Water Justice and Gender, CLARA, ,������א Ø��
 Brighter Green, ProVeg International, 50by40, A Well-Fed
 ,World, Better Food Foundation, Four Paws International
 Physicians Association for Nutrition, ,Öא���א�א���א���¾ א�¤א����� �
True Animal Protein Price Coalition, Zero Hour, ��כ¨ א��¤א�� 

א����� ����© א�¨�א��� �� ��� א������, ��¦�� ��כ��א� א������.

©iStock.com/Mladen_Kostic 

نظمــت األمانــة حلقــة العمــل بيــن دورتيــن حــول اإلدارة المســتدامة 
لألراضــي والميــاه، بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيات اإلدارة المتكاملــة 
الغذائــي. وتتنــاول  مــن أجــل ضمــان األمــن  الميــاه،  لمســتجمعات 
فــي  بمــا  والميــاه،  لألراضــي  المســتدامة  اإلدارة  )أ(  العمــل:   حلقــة 
ذلــك اســتراتيجيات اإلدارة المتكاملــة لمســتجمعات الميــاه، لضمــان 
األمــن الغذائــي؛ )ب( اســتراتيجيات وطرائــق توســيع تنفيــذ أفضــل 
تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  والتكنولوجيــات  واالبتــكارات  الممارســات 
ــًا  ظــم الزراعيــة وفق ــى التحمــل واإلنتــاج المســتدام فــي النُّ القــدرة عل
المتعلــق  العمــل  حلقــة  مــن  األول  الجــزء  عقــد  الوطنيــة.  للظــروف 
األول  الجــزء  مــع  بالتزامــن  االفتراضيــة  الوســائل  عبــر  )أ(  بالعنصــر 
الفتــرة  فــي  المنــاخ  تغّيــر  لمؤتمــر  الفرعيتيــن  الهيئتيــن  مــن دورتــي 
31 أيار/مايــو – 17 حزيران/يونيــو. وخــالل الجلســات التاليــة، قــدم 

ومنظمــات  االتفاقيــة  بموجــب  المنشــأة  والهيئــات  األطــراف  ممثلــو 
األمــم المتحــدة والجهــات الممثلــة المراقبــة عروضــًا بشــأن تجاربهــم 

واألعمــال التــي اضطلعــوا بهــا: 

العروض الرئيسية.	 

العروض القطرية.	 

ــع بهــا الهيئــات المنشــأة 	  عــروض بشــأن األعمــال التــي تضطل
والكيانــات التمويليــة.

العروض المقدمة من الجهات الممثلة المراقبة.	 

المناقشات.	 
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 المرفق 4. أبرز استنتاجات جلسات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
   والتكنولوجية/الهيئة الفرعية للتنفيذ

أبرز استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/الهيئة الفرعية للتنفيذ في االجتماع 49 )كانون 
األّول/ديسمبر 2018(38 

والتكنولوجيــة 	  العلميــة  للمشــورة  الفرعيــة  الهيئــة  رحبــت 
والهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ بحلقــة العمــل األولــى التــي ُعقــدت 
عمــل  طريــق  خريطــة  إطــار  فــي  الــدورات  فتــرة  أثنــاء 
كورونيفيــا بشــأن الموضــوع 2)أ( )ســبل تنفيــذ نتائــج حلقــات 
حــول  الــدورات  فتــرة  أثنــاء  ُعقــدت  التــي  الخمــس  العمــل 
القضايــا المتعلقــة بالزراعــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المقبلــة 
التــي قــد تنشــأ عــن هــذا العمــل(. وقــد ُعقــدت بالتزامــن مــع 
هــذه الــدورات، وتطلعــت إلــى النظــر فــي التقريــر عــن حلقــة 
وهيئــة   50 للتنفيــذ  الفرعيــة  الهيئــة  اجتمــاع  فــي  العمــل 
المشــورة 50 )حزيران/يونيــو 2019( علــى النحــو المنصــوص 
عليــه فــي االجتمــاع 48. ورحبــت الهيئتــان أيضــًا بالتقاريــر 
بمثابــة  كانــت  التــي  والمراقبيــن  األطــراف  مــن  المقدمــة 

مدخــالت إلــى حلقــة العمــل. 

ورحبــت الهيئتــان بمشــاركة ممثلــي الهيئــات المنشــأة بموجب 	 
الصنــدوق  عــن  ممثــل  فيهــم  بمــن  وبالمراقبيــن،  االتفاقيــة 
بــه  اضطلعــت  الــذي  العمــل  علــى  وأثنتــا  للمنــاخ.  األخضــر 
هــذه الهيئــات والمراقبــون بشــأن القضايــا المتصلــة بالزراعــة. 
إلــى دعوتهمــا لممثلــي الهيئــات المنشــأة بموجــب  وأشــارتا 
االتفاقيــة للمســاهمة فــي العمــل المشــار إليــه فــي الفقــرة 21 

أعــاله، ودعتهــم إلــى المشــاركة فــي حلقــات العمــل التــي تعقــد 
فــي إطــار خريطــة طريــق كورونيفيــا.

ودعــت الهيئتــان أيضــًا الكيانــات العاملــة فــي اآلليــة الماليــة 	 
وصنــدوق التكّيــف وصنــدوق أقــل البلــدان نمــوًا والصنــدوق 
المشــار  العمــل  فــي  المســاهمة  إلــى  المنــاخ  بتغّيــر  الخــاص 
إليــه فــي الفقــرة 21 أعــاله، وحضــور حلقــات العمــل فــي إطــار 

خريطــة طريــق كورونيفيــا.

وكررتــا دعوتهمــا إلــى األطــراف والمراقبيــن لتقديــم اآلراء 	 
2019، بشــأن  6 أيار/مايــو  البوابــة ذات الصلــة، بحلــول  عبــر 
الموضوعيــن 2)ب( )ُطــرق وُنُهــج تقييــم التكّيــف والمنافــع 
المشــتركة للتكّيــف والمرونــة( و2)ج( )تحســين كربــون التربــة 
العشــبية  األراضــي  فــي  التربــة  وخصوبــة  التربــة  وصحــة 
والمراعــي، فضــاًل عــن الُنُظــم المتكاملــة، بمــا فــي ذلــك إدارة 
ُتعقــد  عمــل  حلقــات  فــي  ســيبحثان  أنهمــا  علمــًا  الميــاه(، 

بالتعــاون مــع الهيئتيــن خــالل االجتمــاع 50.

نيوزيلنــدا 	  بــه  تقدمــت  الــذي  باالقتــراح  الهيئتــان  ورحبــت 
باســتضافة حلقــة عمــل تتعلــق بخريطــة طريــق كورونيفيــا. 

واتفقتــا علــى النظــر فــي المســألة فــي االجتمــاع 50.

 أبرز استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/الهيئة الفرعية للتنفيذ في االجتماع 50
)حزيران /يونيو 2018(39

نظرت الهيئتان في تقرير حلقة العمل واتفقتا على ما يلي: 

اإلقــرار بــأن المعلومــات المقدمــة أثنــاء حلقــة العمــل وفــي 	 
الهيئــات  أنشــطة  تحــّدد  المعلومــات  مــن  وغيرهــا  تقريرهــا 

ووالياتهــا. المنشــأة 

والكيانــات 	  المنشــأة  الهيئــات  مشــاركة  اســتمرار  تشــجيع 
التمويليــة فــي عمــل كورونيفيــا، مــع تســليط الضــوء علــى 
اإلجــراءات  تعزيــز  إلــى  تــؤدي  روابــط  إنشــاء  إمكانيــة 

التنفيــذ. وتحســين 

االقــرار بــأن بعــض طرائــق التنفيــذ كانــت موجــودة أصــاًل، 	 
ودعــوة األطــراف إلــى توســيع نطــاق التنفيــذ.

التســليم بأهميــة التبــادل المســتمّر للمعــارف العلميــة والفنيــة 	 
فــي تحويــل القطــاع الزراعــي، وتحســين الظــروف والــدور 
والمجتمعــات  والشــباب  المزارعــون  يؤديــه  الــذي  الحاســم 
اعتبــارات  مراعــاة  مــع  األصليــة،  والشــعوب  المحليــة 
 المســاواة بيــن الجنســين، وفــي تلبيــة احتياجــات المزارعيــن

والُنُظم الغذائية.

الترحيــب بالعــرض الــذي قدمــه الصنــدوق األخضــر للمنــاخ 	 
حــول عملــه علــى المســائل المتصلــة بالزراعــة، وبالتوضيــح 
الالحــق الــذي قدمتــه األمانــة بشــأن عمليــة تقديــم األطــراف 
آراءهــا إلــى اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالتمويــل، تماشــيًا مــع 
أخذهــا  ينبغــي  التــي  العناصــر  بشــأن  القائمــة،  اإلجــراءات 
 فــي االعتبــار لــدى وضــع توجيهــات للكيانــات العاملــة فــي

اآللية المالية.
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أبرز استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/الهيئة الفرعية للتنفيذ في االجتماع 51 )كانون 
األّول/ديسمبر 2019(40

بعــد النظــر فــي تقريــر حلقــة العمــل عــن الموضــوع 2 )ب(، 	 
ورصــد  لتقييــم  مختلفــة  أدوات  بتوّفــر  الهيئتــان  ســّلمت 
يمكــن  األدوات  هــذه  ولكــن  المشــتركة.  ومنافعــه  التكّيــف 
تراعــي  جديــدة  أدوات  اســتحداث  يمكــن  كمــا  تحســينها، 
االحتياجــات الخاصــة بــكل بلــد، مــع مراعــاة أهميــة تبــادل 
المصلحــة  وأصحــاب  البلــدان  بيــن  الممارســات  أفضــل 
اآلخريــن، والــدور الهــام للعلــم والتكنولوجيــا وبنــاء القــدرات 

التكّيــف. وتقييــم  البيانــات  جمــع  تســهيل  فــي 

وبعــد النظــر فــي تقريــر حلقــة العمــل عــن الموضــوع 2 )ج(، 	 
ســّلمت الهيئتــان أيضــا بــأن المســائل المتعلقــة بالكربــون فــي 
التربــة، وصحــة التربــة، وخصوبــة التربــة، واســتدامة التربــة، 
خاصــة  مســائل  هــي  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  واإلدارة 
أن  ينبغــي  البلــدان،  ظــروف  مراعــاة  مــع  وأنــه،  بالســياق، 
تعالــج باعتمــاد َنهــج كّلــي شــامل لالســتفادة إلــى أقصــى حــّد 
مــن زيــادة اإلنتاجيــة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، والتكّيــف 
والمنافــع المشــتركة مــن التكّيــف، وتعزيــز بالوعــات الكربــون.

السياســات 	  فــي  النظــر  إلــى  األطــراف  الهيئتــان  ودعــت 
واإلجــراءات والتدابيــر ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك الخطــط 
واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي 

تنفيــذ األنشــطة المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن أعــاله. 

وشــّجعت الهيئتــان علــى اســتمرار مشــاركة الهيئــات المنشــأة 	 
والكيانــات التمويليــة فــي عمــل كورونيفيــا، وســّلطتا الضــوء 
علــى إمكانيــة إنشــاء روابــط تــؤدي إلــى تعزيــز اإلجــراءات 

وتحســين التنفيــذ.

ــة تنظيــم حلقــة عمــل فيمــا بيــن 	  ــى األمان ــا إل ــا بطلبهم وذّكرت
إلــى حلقــات العمــل المقــرر  51 و52، باإلضافــة  االجتماعيــن 
عقدهــا فــي إطــار خريطــة طريــق كورونيفيــا، ورهنــًا بتوافــر 
األمــوال التكميليــة، وإعــداد تقريــر عــن حلقــة العمــل للنظــر 
بالمســاهمة  التقديــر  مــع  ورحبتــا   .52 االجتمــاع  فــي  فيــه 
الماليــة لحكومــة نيوزيلنــدا فــي حلقــة العمــل التــي ســُتعقد 
ــى تاريــخ الحــق  فــي بــون فــي آذار/مــارس 2020. )تأجلــت إل

بســبب جائحــة كوفيــد-19(.

©iStock.com/Nes
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ُأطلق عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة في عام 2017 خالل مؤتمر األطراف الثالث 
والعشرين )القرار CP.23/4 ( الذي يطلب من الهيئات الفرعية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

ر المناخ معالجة العمل المناخي بشكل مشترك في القطاع الزراعي، والعمل مع الهيئات  بشأن تغيُّ
ر المناخ وُنُهج  المنشأة بموجب االتفاقية، واألخذ في االعتبار قابلية تأثر قطاع الزراعة بتغيُّ

معالجة األمن الغذائي.

وتحتاج المنطقة العربية إلى اتخاذ تدابير جريئة لمواجهة الظواهر الشديدة غير المسبوقة 
ر المناخ وتأثيره على األمن الغذائي. وسيتطلب ذلك  ومعالجة هشاشة القطاع الزراعي تجاه تغيُّ
ر المناخ وتعزيز قدرتها  ض آلثار تغيُّ مشاركة الدول العربية بشكل فردي وجماعي لتخفيف التعرُّ

ف. على التكيُّ

ويستعرض هذا التقرير الفني آثار عملية كورونيفيا وأهميتها في مواجهة التحديات التي 
تعترض القطاع الزراعي العربي، ويتوقف عند الترابط بين المناخ والزراعة، وتأثيره على األمن 

الغذائي في المنطقة العربية. كما يقدم لمحة عامة عن تطور المناقشات حول قطاع الزراعة في 
ر المناخ. سياق المفاوضات الجارية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ

ويقدم التقرير الدعم الفني لتطوير مفهوم مشترك للعمل المناخي في قطاع الزراعة ويتناول 
الروابط بين المجاالت ذات األولوية المحددة في ورش عمل كورونيفيا مثل تبادل أفضل 
الممارسات والتعاون والشراكة والدعم المالي والقياس وجمع البيانات، وتلك المحددة في 

ف، وترابط  اجتماعات التشاور اإلقليمية العربية حول تدابير االستجابة لمتطلبات التكيُّ
السياسات وتماسكها، ووسائل التنفيذ.
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