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؟• ةاتف إنفاذ  دء مع العال  المنا  العمل دأ  م  اق
 1994 آذار 21   المناخ

 دولة 197 عليها صّدقت من؟•
ة ا  لماذا؟• ات غتهدف االتفاق ت ترك ب ازات ت

ي الخ منع التدخل ال اس عند مستوى  ط  االحت
 النظام المنا 

 
ة • ة جميع الهيئات المعن تدعم أمانة االتفاق

ما مؤتمر  ّ المناخ، وال س شأن تغ ة  المفاوضات الدول
ة والمكتب، الذي (COP)األطراف  ، والهيئات الفرع

ة الناشئ م ة والتنظ ناول المسائل اإلجرائ ة عن مؤتمر ي
 األطراف

تفاوضون  اجتماعا• ت الهيئة جتمع ممثلو األطراف و
ة ة والتكنولوج ة للمشورة العلم  (SBSTA)الفرع

ذ ة للتنف  (SBI)والهيئة الفرع

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

لمناخالهيئات التابعة لمؤتمر األطراف ضمن اتفاقية ا 
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الزراعة في مناقشات المناخ

طلب من الدول 
المتقدمة النمو 

عاثات  الحد من ان
ار  الغازات واعت
ن القطاع الزرا م

ب القطاعات 
المساهمة

معالجة 
ف  ّ التك

ة  األول
ح  الذي 

فه التخف

 عزل مسألة الزراعة
وطلب إ هيئة 

 المشورة أن تنظر  
ة المسائل المتصل

لت الزراعة و ُش 
ف  ّ لجنة تك

ف الزراعة مع  تكي
ّ المناخ م ع آثار تغ
ة ال  ز التنم ة تع ف

ة المستدام ة والتنم
ة الُنظم  نتاج و
ة واألمن  الزراع

الغذا خاصة  
ة لدان النام ال

دعم مواصلة 
شأ ن المناقشات 

 الزراعة والمسائل
ّ المتصلة بتغ

المناخ

اتخاذ إجراءات ملموسة 
ف وزادة  شأن التخف
ف وج ّ عل القدرة ع التك
سق ل م ة مع تدفقات التم

عاثات  مسار خفض االن

ّف دائما نقطة اخت ل التك ف مقا الف ب تناول الزراعة من منظور التخف
القدرة التنا ط إ حد كب  ة و المتقدمة، وهو يرت لدان النام ة ال فس

ة  .االقتصاد
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(COP23)مؤتمر األطراف 
عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة 

شأن  2017اعتمد مؤتمر األطراف  ف لعام  مقررا هاما 
شأن الز «قطاع الزراعة، هو  ك  ا المش ف ، »راعة عمل كورون

ة الزراعة واألمن الغذا  جدول أهم اف  ه اع أعمال  وف
ّ المناخ  .تغ

زر والمف• اضلة ب تناول مؤتمر األطراف  ف أوجه الت
ة ة الزراع ف واإلنتاج ف والتخف ّ  .التك

ت الفرعيت • اك الهي فهما )SBSTA , SBI(تقرر إ ل ، وت
األمن الغذا  العمل معا ع معالجة المسائل المتصلة 

ر سنوي عن م تق ّ المناخ، وتقد نتائج  والزراعة وتغ
االجتماعات إ مؤتمر األطراف، و موجز عن عملهما 

شأن الطCOP26خالل  نتاج  ق إ ، والتوصل إ اس
ة  س ال ااألمام  ف ورون .ل
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تحديات المنطقة العربية

ندرة المياه 
واستخدامها 
في الزراعة

تدهور وتآكل 
التربة 

والملوحة

عدم االستقرار 
االجتماعي 
واالقتصادي 
والسياسي

 االكتفاء الذاتي
من الغذاء

تمويل 
المشاريع 
المناخية
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تغيّر المناخ في المنطقة العربية 

 8.5RCP  
  منتصف القرن،  C0   2.6إ 1.7من 
ة القرنC 0 4.8إ  3.2من  . نها

النقاط الساخنة
مناخالمناطق األكثر عرضة لتغيّر ال

 القرن األفريقي والساحل وجنوب
.  غرب شبه الجزيرة العربية

4.5  RCP  
ادة  متوسط درجة الحرارة من    ا   1.2ز

1.9 C0  ،منتصف القرن
ة القرن C 0  2.3إ  1.5من   .   نها
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تغيّر المناخ في المنطقة العربية 

ار انخفاض  متوسط   هطول األمط
صل إ  ملم   10-8الشهري 

ما حول  ة، وال س المناطق الساحل
ال األطلس  الغرب وأحواض  ج

ق  .نهري دجلة والفرات  ال

ة  اثر الظواهر المناخ ت
ضانات وحاال  الف دة،  ت الشد

لد شهدها  ان الجفاف ال 
دة بتواتر أع ة عد  ع
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تغيّر المناخ في المنطقة العربية 

ة  ع دد زادة كب
ام الحارة " األ

درجة  40> "جدا
ة  السنة  مئ

Increase in Number of Days/year

Increase in Number of Days/year

9

Moderate Scenario (RCP 4.5)

Extreme Scenario (RCP 8.5)Reference Period

Reference Period
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57%

84%

43%

16%

Moderate
Scenario

Extreme Scenario

(منطقة الدراسة %)
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Moderate Vulnerability
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50%

67%

50%
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 ٪ من األراضي الزراعية في المنطقة العربية معرضة84ما يصل إلى 
بشدة لعدم توافر المياه في ظل تغير المناخ

منتصف القرن آخر القرن
المياه المتاحة للمحاصيل

نطقة قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثراً بتغير المناخ في الم 
العربية
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طة +  77موقف مجموعة الــ  الص  المفاوضات المرت
ا ف  : ) June momentum(كورون

ة ا• اف ت األطراف المعرفة ال س ا   ا ف لالزمة من خالل كورون
الزراعة ذ الخاصة  دء مرحلة التنف ً مستداما يتطلب ذلك وصو . ل

ة  ذ المناس ل ونقل التكنولو (إ وسائل التنف ناء التم ا و ج
ة لدان النام  مع مراعاة أن المزارع ) القدرات لألطراف من ال

عتمدون ع الزراعة لتأم س ة  ازات الصغ ل أصحاب الح
شهم  ع

ة• ارات التال دراسة هذه الخ ا   :تقوم حال
 ا ا المتعلقة  عة جميع القضا شاء هيئة دائمة لمتا لزراعة إ

ما  ذلك التنف  ذ ، واألمن الغذا من منظور تغ المناخ 
ة للمرفق  إطار الصندوق األخ للم شاء نافذة مال  .ناخإ
 ا ومناقش ف ق كورون طة ط ع من خ ل موض ذ  ات ما تنف

ه م االت المنفذة بتوج مساعدة الو ا ،  ل كورونوف ن أطراف ق
ة المناخ  .اتفاق

 

الص  المفاوضات المتعلقة +  77موقف مجموعة الــ 
 : )23COP(الزراعة

ة تحقيق األمن الغذا والقضاء ع• د ع أهم  التأ
د ع اإلسهام الجوهري لقطاع الزراع ع، والتأ ة  الج

ة الدول النام شاط االقتصادي   .ال
موضوعات الزراعة ضم• ة تناول المسائل الخاصة  ن أهم

ف والفوائد شطة التك ة  إطار أ كة وتفادي  االتفاق المش
عاثات شطة خفض االن  تناول مسائل الزراعة ضمن أ

قرار من مؤتمر األطراف • ة الخروج  د ع أهم عكس التأ
ة تم د ع أهم تضمن التأ افة الدول، و ك الدول توافق 

ذ  ة من النفاذ إ وسائل التنف ل و(النام ناء القدرات التم
ا فات  ،SBIمن خالل ) ونقل التكنولوج ل تضمن ت و

ة ة  إطار االتفاق  .محددة لألجهزة المعن

الصين +  77موقف مجموعة الــ 
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 إلى الحاجة على الحكومات اتفقت◦
 في الزراعة مجال في العمل مواصلة

 المتحدة األمم اتفاقية عملية إطار
 تماداع بهدف المناخ تغير بشأن اإلطارية

 والعشرين السابعة الدورة في قرار
.2022 عام في األطراف لمؤتمر

 أثيرت له كورونيفيا عمل بأن أقرت وقد ◦
 عديسا أن ويمكن التمويل كيانات على
 بشكل الدولية المنظمات مواءمة في

 وتغير الزراعة موضوع في أفضل
المناخ

COP26مؤتمر األطراف 

 مواً ن البلدان وأقل أفريقيا مجموعة كانت◦
 اجإدر باتجاه تدفع األوروبي واالتحاد
 في "الزراعية اإليكولوجيا" مصطلح

 عارضته هذا لكن ؛ النص مسودة
.والهند المتحدة الواليات

  لعم أن المتقدمة البلدان بعض أبرزت◦
 أيًضا تشمل أن يجب كورونيفيا
 أي يجبر ال هذا أن مؤكدة التخفيف،

 وقد ؛ االنبعاثات تقليل على دولة
.ذلك النامية الدول بعض عارضت

النقاط العالقة كورونيفيا ميثاق غالسكو للمناخ

 من مزيد في النظر إلى األطراف يدعو◦
 من 2030 عام بحلول للحد اإلجراءات

 دأكسي ثاني غير الدفيئة غازات انبعاثات
الميثان غاز ذلك في بما ، الكربون

 وجيبوتي البحرين( مشاركة دولة 113◦
 والمغرب وليبيا والكويت واألردن والعراق
 اتواإلمار وتونس السعودية العربية والمملكة
 طوعية إجراءات التخاذ )المتحدة العربية

 انبعاثات من للحد" جماعي جهد في للمساهمة
 المائة في 30 عن تقل ال العالمية الميثان غاز
 ، 2030 عام بحلول 2020 عام مستويات من
 0.2 من بأكثر الحرار االحتباس يزيل قد مما

" .2050 عام بحلول مئوية درجة
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باستضافة  الدول العربية  COP 27و COP28مؤتمر األطراف
   COP27   &COP28

7COP 2
  2022نوفمبر  -187

حان الوقت   شرم الشيخ، مصر
لمناقشة 

القضايا في 
يةالعربمنطقتنا 
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هات واصلت اإلسكوا عملها بالشراكة مع العديد من المنظمات اإلقليمية والج
المانحة 

:تدعم اإلسكوا المنصات العربية حول تغير المناخ وتشمل األنشطة
)2013مرتين في السنة منذ (ورش عمل المفاوضين العرب حول المناخ •
ArabCOF)(إنشاء المنتدى العربي للتوقعات المناخية •
.إنشاء المنصة العربية والشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث•
تفادة توفر هذه المنصات وسيلة للحوار وتبادل المعلومات والدروس المس•

:حول 
 تأثير تغير المناخ وتقييم قابلية التأثر
األمن الغذائي
الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث
 التمويل
 التكنولوجيا

اإلسكوا و العمل  المناخي 



شكرا


