
لقطاع تضافر الجهود الوطنية واالقليمية التخاذ التدابير الالزمة لصمود ا

الزراعي في المنطقة العربية وتكيفه مع التغيرات المناخية
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القطاع الزراعي وتغير المناخ/ مقدمة 

يالقطاعتموقعظل• يالزراع   
 
ظلفقدي،المطلوبالمستوىدوناالنحديواىلالمناخمفاوضاتف

اتموضوع يالمناخيةالتغير  
 
يف االختصاصاتمنالعربيةدولنايومنهايالثالثالعالمبالديمنالكثير

اءالحرصية يالقراريواصحابفنيويوظلوالدبلوماسية،البيئةلخير يالزراع  بالرغمبهيير يمعنغير

من(%12)نماقلبشكلفيهايويؤثريالكوكبحرارةدرجةبارتفاعبشدةيتاثريالقطاعكونمن

.ةالزراعياالنشطةعنالناتجانيثالمغازيمنتيةأمتالدفيئةالغازاتانبعاثاتعموم

يغازييسهمبينماي•  
يأالمتالكربونوكسيديأثان   

هايوالنقلالصناعاتمنن  %83بةبنسوغير

اتعناساسايالناتجةاالخرىالصناعيةالغازاتوتمثل• يديتجهير  .المتبقية%5بنسبةالتير
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مسؤولية التفاوض 

قبيلمنليسوالخارجيةالبيئةلوزاراتالمناخحولالتفاوضموضوعاسنادي•

وعموضمعبحياديتتعاملافقيةوزاراتالوزاراتهذهلكونوانماي،الصدفة

ياالنبعاثات  
يالفريقوتوجيهاتتقاريريضوءف  يالحكوم  المناخحولالدوىل 

ةمنالمؤلف يالعلماءخير  
يظلوالذيالمجال،هذايف  ييركزياالنحت   

قاريرهتف 

يموضوععىلوتوجيهاته  
يلكونهالكربونوكسيديثان   

درجاتارتفاعباالولالمعت 

يمايوهذايالحرارة  
.والنقلوالطاقةالصناعةبقطاعاتالبدءيعت 
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اهمية مشاركة قطاع الزراعة في التفاوض

يمبادراتاويلمبادرةحاجةهنالكاصبحت•  
يالذيالظرفهذايف  يهفيكتس 

اتموضوع احتستهدفقصوىاهميةالمناخيةالتغير ياقي  زيادةيتهايغاتدابير

يالقطاعقدرة يالزراع  ااثاريمعالتاقلماويالتكيفعىلالعرنر  المناخيةتالتغير

يدورايمنظماتاويدواليكانوايسواءالقطاعهذايعنالمسؤلير يواعطاء ياكير  
عمليةف 

.المناخحولوالتنسيقالتفاوض
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دبي –مسار شرم الشيخ 

يهذهمناالوىلالحزمةتنفيذييمتديانعىل• ةمدىعىلالعربيةلمنطقتنايبالنسبةالتدابير يالفي   
الت 

يللكوبالمرصيةالرئاسةبدايةمنتبدأي  
،سمدىعىلاياالماراتية،الرئاسةانتهاءوحت  انويمكننتير 

:المرحلةهذهعىلنطلق

م الشيخ " "دب   –مسار شر

كير ي•
يالي   

 
يعىليكوناليانيجبالمرحلة،هذهف الناجمةنبعاثاتااليتخفيفاىلالهادفةالتدابير

ةالغنيةالدولمنالمفاوضير يفكل،الزراعيةاالنشطةعن ياعالقطانعىلمجمعير يوالفقير الزراع 

ي يغير  
يمعت   

 
يفهويالتخفيف،باجراءاتالراهنالوقتف  

كمايالقطاعهذايفالتكيف،باجراءاتفقطمعت 

يحاليايمحدودياسهامهاسلفناي  
 
انبعاثاتهيفتخفوعمليةاالخرىالقطاعاتمعبالمقارنةاالنبعاثاتف

يمتاحايليسوهذاي،مناسبةوتكنولوجيايماليةمواردياىلتحتاج  
 
الثالثعالماللدولالراهنالوقتف

.العربيةبلداننايومنهاي
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دبي –مسار شرم الشيخ 

يالقطاعانبعاثاتتخفيفعنالحديث• الدعوةناهمعالبدائلتوفرقبلالزراع 

،االنتاجتخفيضاىل يالاالمنعىلكارثيةاثاريلهستكونمايوهويالزراع   
،غذان  العالم 

يالعربيةبالدنايانخاصة  
ةغذائيةفجوةمنتعان  يواسهامهايكبير  

غازاتعاثاتانبف 

يمايوهذاياالنبعاثات،عموممن%6يتجاوزاليالحرارياالحتباس  
اسهاماتانيعت 

يالقطاع يالزراع  يالعرنر   
.جداضئيلاالنبعاثاتف 
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دبي-مسار شرم الشيخ 

يالقطاعانبعاثاتتخفيفعنالحديث• الدعوةناهمعالبدائلتوفرقبلالزراع 

،االنتاجتخفيضاىل يالاالمنعىلكارثيةاثاريلهستكونمايوهويالزراع   
،غذان  العالم 

يالعربيةبالدنايانخاصة  
ةغذائيةفجوةمنتعان  يواسهامهايكبير  

غازاتعاثاتانبف 

يمايوهذاياالنبعاثات،عموممن%6يتجاوزاليالحرارياالحتباس  
اسهاماتانيعت 

يالقطاع يالزراع  يالعرنر   
.جداضئيلاالنبعاثاتف 

اليمايةالمختلفالتنمويةالقطاعاتانتاجنقصمنيتحملانلالنسانيمكن•

يالقطاعانتاجنقصمنيتحملهانيمكن ييعيشكاناالنسان،فهذايالزراع   
 
منيومف

دونشيعيانيمكنولنلملكنهحديثة،نقلوسائلوبدونكهرباءبدونااليام

.غذاء
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دبي-مسار شرم الشيخ 

يالتخفيفموضوعحولالتفاوضيحتدمانالمنتظريمن•  
مف  بير يخالشيشر

ة،فهذهالمتقدمةوالدولالناميةالدول زاويةمنالموضوعطرحاعادةتريدياالخير

عاتمجموياويدولاىلموجهباريساتفاققبلالتخفيفكانانفبعديجديدة،

الزاميةاىلودةللعالمتقدمةالدولتريديباريس،اتفاقالغاهمايوهذايبعينها،جغرافية

انجةبحالناميةالدولترفضهمايوهويقطاعيةزاويةمنلكنالتخفيفموضوع

يالقطاعاتمنالعديديلديهايالمتقدمةالدول  
عالية،توياتمسالتنميةفيهايبلغتالت 

ي قتصادها،ايتاثرياندونذاكويأالقطاعهذايانبعاثاتمنتخفضانيمكنوبالتاىل 

،اويواحديقطاععىلاقتصادهاييعتمديمايفغالبايالنامية،الدولاماي يوباثنير  ايالتاىل 

.اقتصادهانمويعىلبسهولةسيؤثريتخفيف
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التدابير المقترحة

ممساري"نسميهانيمكنمايضمن،الطريقخريطة• ي-الشيخشر مكني،"دنر 

ومنظماتهايالعربيةالدولفيهايتتعاوناالنشطةمنجملةحرصاياليمثااليتتضمنان

يوالدولية،تصباالقليمية  
 
ياالسهامف  

 
يالقطاعوصموديتكيفف اتمعالزراع  تاثير

ات يالقطاعهذايعىلالقائمير يوتموقعالمناخيةالتغير  
والنقاشضالتفاويعمليةف 

حةالتدابي  امثلةمن،الموضوعهذايحول :المقير

اءالفنيير يقدراتبناء• يوالخير  
 
يالقطاعف  

 
اتمجالف خاللمنةالمناخيالتغير

وعاتكتابةويبه،المتعلقةبالمواثيقتعريفهم الموجهةمويلالتوالتماساتالمشر

يللصناديق  
.الغرضلهذايانشئتالت 

9



التدابير المقترحة

يالزراعيير يوالباحثير يالعلماءمنفريقانشاء•  
المشورةقدميالعربيةالمنطقةف 

صموديويتكيفلضمانالسبلانجعحولوالمفاوضير يالقراريلجهاتالعلمية

يالقطاع ياثاريمعالزراع  يترجمتهاياجلمنالمناختغير  
سياسيةقراراتشكلف 

اءافريقيلعبهالذيبالدوريباخرياويبشكلالفريقهذاييقومان،عىل لخير

ي يالحكوم  يالمستوىعىلالمناخحولالدوىل  ،العالم 

.اخالمنحولالعربالمفاوضير يفريقضمنالزراعةوزاراتعنممثلير يدمج•

اتباثاريللتعريفدراساتاعدادي• يالقطاععىلالمناخيةالتغير يالزراع   
ف 

،المنطقتير ي



التدابير المقترحة

يالدولجهوديعنتقاريرياعدادي•  
يالقطاعوصموديتكيفمجالف  معالزراع 

ات .المناخيةالتغير

يالتكنولوجيةوالوسائلالتمويليةاالحتياجاتلتقييمدراساتاعدادي•  
يتطلبهايالت 

يالقطاع يالزراع  اتمعيتكيفوييتاقلمحت  ،المناخيةالتغير

يبمجهوديالقيام• يالتمويلومحافظصناديقيستهدفتحسيس   
لمنطقةاف 

اتاثاريمعالتكيفلتمويلخاصةشبابيكلتخصص يةالمناخيالتغير  
 
المنطقةف

يخاصة  
يالقطاعف  .الزراع 



التدابير المقترحة

ةالجهاتمعتواصلجسورياقامة• يالنظير  
يكايوامريوافريقياياسيايمناطقف 

يلالتينية يوالكاريتر   
اليةلوضعالعربيةةالمنطقمعواولوياتهايظروفهايتتشابهالت 

يللتنسيق  
ياناجلمنالدوليةالتفاوضمحافلف  القطاعموديوصتكيفيحظ 

ي اتمعالزراع  يباهتمامالمناخيةالتغير ياكير  
المناخولحالدوليةالمفاوضاتف 

ياالولويةيمنحوان  
يالتمويالتف   

يمتخصصةالالعالميةالصناديقتمنحهايالت   
ف 

يالمناطقهذهجهودي،فتضافريالمجالهذاي  
 
عليجانشانهمنالمجالهذايف

يمسموعايصوتهاي .اكي 



شكرا لحسن االستماع
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