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نظرة تحليلية



ملخص تنفيذي 

الزراعــة وتغيــر المنــاخ بينهمــا روابــط هامــة، وكذلــك الحــال فــي أهــداف السياســات المتعلقــة باألمــن الغذائــي وتقليــل انبعاثات   •
غــازات الدفيئــة والتكيــف مــع اآلثــار الضــارة للتغيــر المناخــي.

فــي األجنــدة التنمويــة الدوليــة، هنــاك تداخــات وثيقــة بيــن هــدف التنميــة المســتدامة الثانــي وهــو )القضــاء علــى الجــوع   •
وتوفيــر األمــن الغذائــي والتغذيــة المحّســنة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة( والهــدف الثالــث عشــر وهــو )اتخــاذ إجــراءات عاجلــة 
للتصــدي لتغيــر المنــاخ وآثــاره(. وهنــاك أيضــًا أوجــه تداخــل هامــة بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى واتفــاق باريــس 

بشــأن تغيــر المنــاخ.

ع الحكومــات مــن جهودهــا لدمــج أهــداف التنميــة المســتدامة وبنــود اتفــاق باريــس فــي إســتراتيجيات وسياســات  َبْيَنَمــا ُتســرَّ  •
ض  التنميــة الوطنيــة لهــا، فإنــه مــن المهــم وضــع هــذه التداخــات المتنوعــة فــي الحســبان والتــي يمكنهــا أن تعــزز أو ُتقــوَّ
بعضهــا البعــض. إن فهــم هــذه التداخــات ســيتيح للحكومــات صياغــة سياســات أكثــر كفــاءًة فــي عــدة مجــاالت ومنهــا 

السياســة الخارجيــة.

دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن األطــراف الهامــة فــي األمــن الغذائــي الدولــي مــن خالهــا دورهــا فــي تجــارة الغــذاء   •
الــدول لهــا مصلحــة كبيــرة  الغذائيــة. كمــا أن هــذه  الزراعيــة والمعونــات  التنمويــة  الزراعيــة والمســاعدات  واالســتثمارات 
فــي الجهــود الدوليــة الراميــة للتصــدي لتغيــر المنــاخ وذلــك فــي ضــوء اعتمادهــا الشــديد علــى اســتيراد الغــذاء مــن الخــارج. 
وكشــفت دراســة ُأجريــت مؤخــرًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن عــددًا مــن األغذيــة األساســية لهــا ومعظــم الــدول 

ضــة بشــدة لآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ. التــي تســتورد منهــا غالبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة ُمعرَّ

قــد يســاعد فهــم العاقــات بيــن أهــداف التنميــة الدوليــة الخاصــة باألمــن الغذائــي وتغيــر المنــاخ دول مجلــس التعــاون   •
الخليجــي فــي تحقيــق أقصــى تأثيــر لسياســاتها الخارجيــة فــي هذيــن المجاليــن.

تســتند هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية إلــى الخبــرات الدوليــة وأفضــل الممارســات علــى الصعيــد   •
د المناهــج المتبعــة والتدابيــر المطبقــة فــي ثاثــة مجــاالت للسياســة الخارجيــة وهــي التجــارة واالســتثمارات  الدولــي، وُتحــدَّ

والمعونــات وذلــك بهــدف تحقيــق أهــداف األمــن الغذائــي وتغيــر المنــاخ فــي الوقــت نفســه.

يوصــي موجــز السياســات بعــدد مــن التدابيــر فــي نقــاط منهــا )1( تعزيــز قاعــدة المعرفــة المحليــة بشــأن آثــار تغيــر المنــاخ   •
علــى األمــن الغذائــي و)2( اســتخدام سياســات التجــارة للمبــادرة بتعزيــز الزراعــة المتوائمــة مــع تغيــر المنــاخ فــي الــدول التــي 
يتــم االســتيراد منهــا و)3( دعــم تبنــي المبــادئ الدوليــة الطوعيــة، علــى األقــل، فــي االســتثمارات الزراعيــة وحيــازة األراضــي 
)4( إدراج أوجــه التداخــل اإليجابيــة بيــن األهــداف الدوليــة بشــأن الغــذاء وتغيــر المنــاخ المحــددة فــي هــذا التقريــر فــي برامــج 
المســاعدات التنمويــة بعــدة وســائل مــن بينهــا التعــاون الثاثــي و)5( استكشــاف إســتراتيجيات شــاملة لاســتفادة مــن أوجــه 
التضافــر بيــن التجــارة واالســتثمارات والمعونــات بهــدف دعــم الزراعــة المتوائمــة مــع المنــاخ فــي الــدول التــي تســتورد منهــا 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغــذاء.
 



تفاصيل الموضوع 
اإلنتــاج الزراعــي وتغيــر المنــاخ بينهمــا روابــط هامــة، وكذلــك الحــال فــي 
أهــداف السياســات المتعلقــة باألمــن الغذائــي وتقليــل انبعاثــات غــازات 

الدفيئــة والتكيــف مــع اآلثــار الضــارة للتغيــر المناخــي.

علــى الصعيــد الدولــي، هنــاك إطــارا عمــل دوليــان تسترشــد بهمــا جهــود 
التنميــة فــي هــذا الصــدد وهمــا:

خطــة األمــم المتحــدة 2030 للتنميــة المســتدامة والتــي تتضمــن 17   • 
هدفــًا للتنميــة المســتدامة مــع 169 غايــة لاسترشــاد بهــا فــي الجهــود    
التنمويــة العالميــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة علــى    
مــدار الِعقــد ونصــف الِعقــد القادميــن. وتشــمل هــذه األهــداف أهدافــًا    

لألمن الغذائي وتغير المناخ.  

فــي  المشــاركة  األطــراف  مؤتمــر  عليــه  وافــق  والــذي  باريــس  اتفــاق   • 
 ،2015 فــي  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  المتحــدة  لألمــم  اإلطاريــة  االتفاقيــة    

ويشدد على ضرورة التصدي لتغير المناخ دون اإلضرار بإنتاج األغذية.  

تتوقــف أهــداف التنميــة المســتدامة علــى بعضهــا البعــض مــن ِعــدة زوايــا، 
وبينــت التقييمــات أن هنــاك فعــًا أوجــه تضافــر ومقايضــات بيــن مختلــف 
األهــداف والغايــات. حيــث تبيــن أن هنــاك نقــاط تداخــل وثيقــة بيــن هــدف 
التنميــة المســتدامة الثانــي والغــرض منــه هــو )القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر 
األمــن الغذائــي والتغذيــة المحّســنة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة( وبيــن عــدد 
ال يقــل عــن ســتة أهــداف أخــرى للتنميــة المســتدامة ومنهــا الهــدف الثالــث 
عشــر والــذي تتعهــد الــدول بموجبــه بـــ )اتخــاذ إجــراءات عاجلة للتصــدي لتغير 
المنــاخ وآثــاره(. وهنــاك أيضــًا تداخــل بيــن أهــداف أخــرى للتنميــة المســتدامة 
واتفــاق باريــس مــن ِعــدة زوايــا هامــة. وينبغــي اســتيعاب هــذه التداخــات، 
ض بعضهــا البعــض، مــن أجــل صياغــة سياســات  ــن أن تعــزز أو ُتقــوَّ والتــي ُيمكِّ

ســليمة.

ومــن المهــم للغايــة أن تعــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي تعتمــد 
بدرجــة كبيــرة علــى الغــذاء الــذي يتــم إنتاجــه فــي دول أخــرى، وُتــدِرك طبيعــة 
العاقــات بيــن أهــداف التنميــة الدوليــة الخاصــة باألمــن الغذائــي وتغيــر 

المنــاخ، وأن ُتــْدِرج هــذه المعرفــة فــي سياســاتها الخارجيــة.

الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  مــن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  ط  ُتســلَّ
السياســات  ألهــداف  المنظمــة  العاقــات  علــى  البدايــة  فــي  الضــوء 
ــر المنــاخ بمــا فــي ذلــك أوجــه التضافــر  الدوليــة الرئيســية فــي الغــذاء وتغي
والمقايضــات بينهــا. إن فهــم هــذه التداخــات ســيتيح للحكومــات صياغــة 
سياســات أكثــر كفــاءًة فــي عــدة مجــاالت ومنهــا مجــال الشــؤون الخارجيــة. 
وبعدهــا تعــرض النظــرة التحليليــة مجموعــًة مــن أفضــل الممارســات الدولية 
فــي ثاثــة مجــاالت للشــؤون الدوليــة وهــي التجــارة واالســتثمار والمعونات 
والتــي تتعلــق بتحقيــق أهــداف األمــن الغذائــي وتدابيــر المنــاخ بالتزامــن مــع 
بعضهــا البعــض. وُيخَتَتــم موجــز السياســات ببعــض المقترحــات عــن التدابيــر 
سياســاتها  فــي  تبنيهــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تســتطيع  التــي 
والمعرفــة  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  إلــى  اســتنادًا  وذلــك  الخارجيــة 

المتاحــة عــن أوجــه الترابــط بيــن األمــن الغذائــي وتغيــر المنــاخ.

لــدول  الخارجيــة  الموضــوع للسياســة  أهميــة 
الخليجــي التعــاون  مجلــس 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي أطــراف هامــة فــي األمــن الغذائــي 
الزراعيــة  واالســتثمارات  الغــذاء  تجــارة  فــي  دورهــا  خالهــا  مــن  الدولــي 

الغذائيــة: والمعونــات  الزراعيــة  التنمويــة  والمســاعدات 

ففــي 2015، كانــت نســبة واردات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 13%   • 
ــألرز والدواجــن، و%6 مــن واردات الســكر )مــن  ــة ل ــواردات العالمي مــن ال   
حيــث القيمــة( طبقــًا لبيانــات مختبــر البيانــات فــي معهــد ماساتشوســتس    

للتكنولوجيا.1   

األراضــي،  وتأجيــر  بيــع  لعمليــات  مرصــد  وهــو   ،Land Matrix ل  ســجَّ  • 
معلومــات عــن صفقــات شــراء وإيجــار لألراضــي الزراعيــة التــي أبرمتهــا دول    
حوالــي  أي   - هكتــار  مليــون   2.3 بإجمالــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس    
بيــع  كافــة صفقــات  مــن   4.6% يســاوي  وبمــا  لبنــان  ِضعــف مســاحة    

وتأجير األراضي المسجلة في قاعدة البيانات.2   

الــدوالرات  مليــارات  أيضــًا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تنفــق   • 
األمريكيــة علــى المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية والمعونــات اإلنســانية    
ــف أربــع دول منهــا ضمــن الثاثيــن دولــة األوائــل فــي  كل عــام، وُتصنَّ   
التعــاون اإلنمائــي علــى مســتوى العالــم، وذلــك بنــاء علــى بيانات منظمة    
التعــاون االقتصــادي والتنميــة.3 وطبقــًا للبيانــات الحكوميــة فــي دولــة    
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن ثلثــي مســاعداتها الخارجيــة فــي 2015    
كانــت موجهــًة لدعــم الهــدف اإلنمائــي لأللفيــة المتمثــل فــي القضــاء    

على الفقر المدقع والجوع.4   

ــرة فــي الجهــود الدوليــة  دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــا مصلحــة كبي
للتصــدي لتغيــر المنــاخ لحمايــة األمــن الغذائــي الوطنــي لهــا في المســتقبل:

نســبة اعتمــاد دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى االســتيراد الصافــي   • 
للحبــوب )بمــا فيهــا األرز والقمــح( والُســّكر المكــرر والدهــون والزيــوت    

تراوحت بين 95 إلى %100 )بيانات عام 2014(.5   

البيئيــة  للبيانــات  العالميــة  أبــو ظبــي  إحــدى دراســات مبــادرة  كشــفت   • 
)أجيــدي( عــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن عــددًا مــن أغذيتهــا    
ضــة بشــدٍة” لآلثــار الســلبية  األساســية، بمــا فــي ذلــك األرز والقمــح، “ُمعرَّ   
لتغيــر المنــاخ، وأن تســعة مــن بيــن الــدول العشــرة األوائــل التــي ُتَصــّدر    
ــع أن تواجــه  الغــذاء إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن الُمتوقَّ   
المنــاخ،  قيــودًا جزئيــة علــى األقــل فــي اإلنتــاج الغذائــي بســبب تغيــر    

وذلك إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير للتكيف مع تغير المناخ.6   

ــا هامــًة مــن إدراج  ــن أن تحقــق دول مجلــس التعــاون الخليجــي مزاي ُيمكَّ  • 
والتنميــة  الغذائــي  األمــن  بيــن  التداخــل  بأوجــه  المتعلقــة  المعرفــة    
منخفضــة االنبعاثــات ومواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ فــي السياســات التــي    

تطبقها في مجاالت التجارة الخارجية واالستثمار والمعونات.  

وتغيــر  الزراعــة  بيــن  الســلبي  التفاعــل  أوجــه 
المنــاخ

ضــان بشــدة لآلثــار  الزراعــة واإلنتــاج الغذائــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ُمعرَّ
الســلبية لتغيــر المنــاخ، ومــن بينهــا ارتفــاع درجــات الحــرارة والظواهــر الجويــة 
الشــديدة كالفيضانــات والجفــاف. وتتســبب هــذه التأثيــرات فــي مخاطــر 
بــدءًا مــن اإلنتــاج ومــرورًا  الزراعيــة  فــي مختلــف مراحــل سلســلة اإلنتــاج 
بالتخزيــن وانتهــاًء بالتوزيــع.7 وتشــير الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر 
المنــاخ إلــى أن تغيــر المنــاخ قــد يؤثــر علــى جميــع جوانــب األمــن الغذائــي بمــا 

فــي ذلــك الوصــول إليــه واالســتفادة منــه واســتقرار األســعار.

إن لــم يتــم اتخــاذ تدابيــر للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، فإنــه ســيؤثر ســلبًا علــى 
المناطــق  فــي  والــذرة،  واألرز  القمــح  الرئيســية، ومنهــا  المحاصيــل  إنتــاج 
االســتوائية والمعتدلــة، وســوف يســهم فــي زيــادة أســعار الغــذاء الدوليــة 
فــي الُعقــود المقبلــة.8 وِبالّتَبِعّيــة فإنــه يزيــد أيضــًا مــن ِحــّدة مخاطــر الجــوع 
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وســوء التغذيــة.9 ومــن الجديــر بالذكــر أن خيــارات التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
فــي المجــال الزراعــي متباينــة، ولكــن مــدى مائمتهــا يعتمــد علــى المــكان 
ــر تخفيــف  ــر علــى مســتويات متنوعــة. وُيعتبَّ والبيئــة، وينبغــي اتخــاذ التدابي
ــب األحــوال المناخيــة هــو الخطــوة األولــى نحــو  ض لَتَقلُّ درجــة التأثــر والتعــرُّ
ــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ فــي أي قطــاع.10  تعزي

الدوليــة،  الغــذاء  منظومــة  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير  الوقــت  ذات  فــي 
والتــي تشــمل كل شــيء بــدءًا مــن اإلنتــاج الزراعــي حتــى صناعــات األســمدة 
وتعبئــة وتغليــف األغذيــة، تســهم بمــا تصــل نســبته إلــى ُثلــث انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة الدوليــة الناتجــة عــن أنشــطة اإلنســان. وفــي الوقــت الراهــن 
الزراعيــة  األنشــطة  عــن  الناتجــة  االنبعاثــات  فــي  الزيــادة  يتواصــل معــدل 
ل اإلنتــاج الزراعــي،  جــراء النمــو الســكاني والتغيــر فــي ُنظــم التغذيــة. وُيشــكَّ
وفــي مقدمتــه تربيــة الماشــية وتصنيــع األســمدة واســتخدامها، النســبة 
األكبــر بيــن هــذه االنبعاثــات. ومــن بيــن أفضــل البدائــل المتاحــة واســعة 
النطــاق فــي تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ تغييــر الممارســات المتبعــة فــي إدارة 
ل عــن اســتهاك اللحــوم  المحاصيــل والمراعــي )فــي جانــب العــرض( والَتَحــوُّ

وتقليــل نســبة الهــدر فــي الطعــام )فــي جانــب الطلــب(.11

المنــاخ علــى اإلنتــاج  المنــاخ بحصــر مخاطــر تغيــر  يتنامــى اهتمــام علمــاء 
الغذائــي بُغيــة المســاهمة فــي صياغــة سياســات وخطــط علــى أســاس 
الغــذاء  لنظــام  والمعقــدة  المتشــابكة  العاقــات  وتســتدعي  علمــي. 
العالمــي بحــث التحديــات ذات الصلــة مــن ِعــدة زوايــا. فالدراســات اإلقليميــة 
وتلــك التــي ُتعدهــا كل دولــة لهــا أهميــة فــي تســليط الضــوء علــى التأثيــرات 
ــة  الخاصــة بــكل بيئــة فــي الغالــب وكذلــك فــي تقديــم تقديــرات أكثــر ِدقَّ
ــز هــذه الدراســات علــى الــدول الُمْنِتجــة أو  عــن المخاطــر واآلثــار. وربمــا ُتركَّ

المســتوردة.

عــن  التاريخيــة  البيانــات  فــإن  المناخيــة،  لآلثــار  المتســارعة  للوتيــرة  ونظــرًا 
مراقبــة األحــداث المناخيــة لــم َتُعــد كافيــًة لتقديــر المخاطــر المســتقبلية 
للتنبــؤ  محــاكاة  نمــاذج  اســتحداث  يقتضــي  ممــا  الزراعــي،  اإلنتــاج  علــى 
ــع 1 الضــوء علــى النتائــج البحثيــة  ط الُمربَّ بالمخاطــر فــي المســتقبل. ُيســلَّ

المجــاالت. لثــاث دراســات حديثــة فــي هــذه 

أوجــه الترابــط بيــن األمــن الغذائي وتغيــر المناخ 
في خطة التنمية المســتدامة 2030 

لهــم  الغذائــي  األمــن  وتوفيــر  الغــذاء  علــى  الجميــع  حصــول  ضمــان  إن 
ــب التغيــرات الكارثيــة فــي المنــاخ، وبالمقابــل فــإن تَاِفــي التغيــر  يقتضــي َتَجنُّ
الخطيــر فــي المنــاخ يتطلــب اتخــاذ تدابيــر لتخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ فــي 

قطــاع الزراعــة والغــذاء.

َجــت الجهــود متعــددة األطــراف لتعزيــز التنمية  فــي إطــار األمــم المتحــدة، ُتوَّ
المســتدامة بالتوصــل إلــى خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة واتفــاق باريــس 
بشــأن تغيــر المنــاخ وكاهمــا فــي 2015. وتــم التفــاوض علــى الوثيقيــن - 
الوثيقــة األولــى بمثابــة إعــان سياســي والثانيــة معاهــدة ملزمــة قانونــًا 
- مــن خــال اآلليــات الدوليــة وِمــْن َثــمَّ حظيــت بدعــم واســع وشــبه عالمــي. 
ل كلتــا الوثيقتيــن إطــاري عمــل قائميــن علــى إيجــاد الحلــول ينطبقــا  وُتشــكَّ

علــى جميــع البلــدان. ومــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إلــى أن أهــداف خطــة 
2030 للتنميــة المســتدامة واتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ مترابطــان 
مــن ِعــدة زوايــا؛ فــكل واحــدة تدعــم األخــرى بصفــة عامــة ولكــن هنــاك 

مقايضــات محتملــة بيــن غاياتهمــا المحــددة.

ففــي أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، فــإن الهــدف الرئيــس المتعلــق 
ــز علــى  باألمــن الغذائــي هــو الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة والــذي ُيركَّ
ثاثــة أهــداف بعيــدة المــدى وهــي: التغذيــة واألمــن الغذائــي والزراعــة 
المســتدامة علــى مســتوى العالــم. وتنــدرج الغايــات المحــددة لهــذا الهــدف 
بصفــة عامــة تحــت هــذه المجــاالت الثاثــة وهــي بمثابــة األبعــاد الثاثــة 
للتنميــة المســتدامة وهــي تحديــدًا: القضــاء علــى الجــوع وتحســين التغذيــة 
)الُبعــد االجتماعــي( وتحســين األمــن الغذائــي مــن خــال نمــو اإلنتاجيــة 
)الُبعــد االقتصــادي( وتعزيــز الزراعــة المســتدامة والقــادرة علــى الصمــود 
فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ )الُبعــد البيئــي(. ويقــع صغــار المــاك فــي قلــب 

ــات.12 هــذه الغاي

ُيِقــر الهــدف الثالــث عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، بشــأن تدابيــر 
المنــاخ هــي  تغيــر  المتحــدة اإلطاريــة بشــأن  اتفاقيــة األمــم  بــأن  المنــاخ، 
الملتقــى الدولــي الرئيــس لتنظيــم وإدارة االســتجابة العالميــة لتغيــر المنــاخ. 
ــز بعــد ذلــك علــى مجموعــة محــدودة مــن األهــداف ومعظمهــا  ُثــمَّ ُيركَّ
عــن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ ولكنهــا تشــمل أيضــًا بنــاء القــدرات والتمويــل 

وإدراج تدابيــر تغيــر المنــاخ فــي السياســات.

وكانــت هنــاك عــدة محــاوالت مبدئيــة لرســم خريطــة للشــبكة المعقــدة 
للغايــة ألوجــه التداخــل بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة.13 ففيمــا يخــص 
المجلــس  أعدهــا  دراســة  حــددت  المســتدامة،  للتنميــة  الثانــي  الهــدف 
الدولــي للعلــوم أوجــه تداخــل قويــة بيــن هــذا الهــدف وســتة أهــداف أخــرى 
بشــأن  المســتدامة  للتنميــة  األول  الهــدف  وهــي:  المســتدامة  للتنميــة 
القضــاء علــى الفقــر،i  والهــدف الثالــث للتنميــة المســتدامة بشــأن الصحــة، 
والهــدف الخامــس للتنميــة المســتدامة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، 
والهــدف الســادس للتنميــة المســتدامة بشــأن الميــاه، والهــدف الســابع 
للتنميــة المســتدامة بشــأن الطاقــة المســتدامة، والهــدف الثالــث عشــر 
للتنميــة المســتدامة بشــأن تدابيــر المنــاخ والهــدف الخامــس عشــر للتنميــة 

المســتدامة بشــأن الحيــاة فــي الّبــر.14

الجــوع(  علــى  التــام  )القضــاء  الثانــي  الهــدف  بيــن  األكثــر وضوحــًا  الرابــط 
والهــدف الثالــث عشــر للتنميــة المســتدامة )تدابيــر تغيــر المنــاخ( هــو الغايــة 
إنتــاج  إلــى )ضمــان وجــود نظــم  الثانــي والتــي تهــدف  2.4 فــي الهــدف 
غذائــي مســتدامة، وتنفيــذ ممارســات زراعيــة قــادرة علــى الصمــود فــي 
مواجهــة تغيــر المناخ...تعــزز القــدرة علــى التكّيــف مــع تغيــر المنــاخ وعلــى 
مواجهــة أحــوال الطقــس الشــديدة وحــاالت الجفــاف والفيضانــات وغيرهــا 
مــن الكــوارث، بحلــول عــام 2030”. وبصفــٍة عامــٍة فــإن الروابــط المتبادلــة 
التــي تعــزز بعضهــا البعــض بيــن الزراعــة المســتدامة والُمْنتِجــة، وموائمــة 
والتثقيــف،  السياســات،  تعميــم  مجــاالت  فــي  موجــودة  المنــاخ  أحــوال 
وتــرد  والتمويــل.  والتطويــر،  واألبحــاث  المؤسســية،  والقــدرات  والتوعيــة 
هــذه الروابــط فــي الجــدول 1. )انظــر أيضــًا الملحــق 1 لاطــاع علــى قائمــة 
بأهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالغــذاء وتغيــر المنــاخ(.

2

i بينــت الدراســة أن أقــوى رابطــة هــي بيــن الهــدف األول للتنميــة المســتدامة )القضــاء علــى الفقــر( والهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة )الوصــول بنســبة الفقــر إلــى الصفــر( وأشــارت )فــي 

الصفحــة 35( إلــى أن النمــو فــي القطــاع الزراعــي هــو أكثــر عوامــل النمــو فعاليــة علــى اإلطــاق فــي تقليــل الفقــر.



 
تخضــع األهــداف الرئيســية المتفــق عليهــا دوليــًا بشــأن تدابيــر مواجهــة تغيــر 
المنــاخ التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، وُيضــاف 
م فــي إطــار  إليهــا اعتبــارًا مــن 2020 اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ الُمبــرَّ
مــن  األولــى  المــادة  فــي  الــواردة  ذلــك األهــداف  بيــن  االتفاقيــة. ومــن 
ارتفــاع درجــة الحــرارة عنــد مســتويات  اتفــاق باريــس بشــأن اإلبقــاء علــى 
آمنــة، وتمكيــن التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ ومواجهــة تغيــر المنــاخ وتحقيــق 
التنميــة منخفضــة االنبعاثــات علــى نحــو ال يهــدد اإلنتــاج الغذائــي، وتوفيــر 
التمويــل وغيرهــا مــن وســائل التنفيــذ لتمكيــن البلــدان الناميــة مــن اتخــاذ 
اإلجــراءات الازمــة. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن هنــاك عــددًا مــن أوجــه التضافــر 
والمقايضــات بيــن الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة )القضــاء التــام علــى 

الجــوع( واتفــاق باريــس.

أوجــه  أيضــًا  يتضمــن  والــذي   1 الجــدول  فــي  هــذه  التضافــر  أوجــه  وتــرد 
التداخــل المتعلقــة بتغيــر المنــاخ بيــن الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة 
)الطاقــة  الســابع  الهــدف  وهمــا  المســتدامة  للتنميــة  آخريــن  وهدفيــن 
المســتدامة( والهــدف التاســع )الصناعــة واالبتــكار والبنيــة التحتيــة(. وفــي 
حيــن أن البنيــة التحتيــة القــادرة علــى الصمــود فــي وجــه آثــار تغيــر المنــاخ 
ــر المنــاخ، إال أن  لهــا أهميــة فــي قــدرة القطــاع الزراعــي علــى مواجهــة تغي
الطاقــة أيضــًا تنهــض بــدور ملمــوس فــي االنبعاثــات الناتجــة عــن قطــاع 
الزراعــة مــن ناحيــة الطلــب )اســتخدام الطاقــة فــي الزراعــة( وكذلــك مــن 

ناحيــة العــرض )إنتــاج الوقــود الحيــوي والغــاز الحيــوي(.
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ع 1: األهمية المتنامية آلثار تغير المناخ على إنتاج الغذاء العالمي وأسواق الغذاء العالمية الُمَربَّ

نســتعرض أدنــاه ثاثــة أنــواع مــن الدراســات التــي تســتطيع الحكومــات اســتخدامها فــي تقييــم مخاطــر المنــاخ علــى الزراعــة واألمــن الغذائــي. كافــة 
األمثلــة مــن عــام 2017.

ــاخ فــي منطقــة آســيا والمحيــط  ــر المن ــر بتغي ــة التأث ــاج: كشــفت إحــدى دراســات قابلي الدراســات عــن المخاطــر المتعلقــة ببلدان/مناطــق اإلنت
الهــادي أعدهــا معهــد بوتســدام األلمانــي ألبحــاث التأثيــرات المناخيــة وبنــك التنميــة اآلســيوي أن التهديــدات التــي يمثلهــا تغيــر المنــاخ علــى الزراعــة 
واألمــن الغذائــي “كبيــرة ولكنهــا تختلــف باختــاف المناطــق” وهــي ناتجــة عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة وزيــادة جفــاف األجــواء وارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر والفيضــان. وَخُلصــت الدراســة إلــى أن “التغييــرات المتوقعــة فــي المنــاخ ســوف ُتِضيــف إضافــًة كبيــرًة إلــى عوامــل اإلجهــاد )الحاليــة(” ومــن 

بينهــا انخفــاض إنتاجيــة التربــة وعــدد مــن التحديــات المتعلقــة بالميــاه )اســتنزاف الميــاه الجويــة وانخفــاض توفرهــا وزيــادة اآلفــات والُمُلوَحــة(.

ــع أن يتســبب تغيــر المنــاخ فــي تحديــات ملحوظــة لــكل مــن التنميــة االجتماعيــة واألمــن الغذائــي فــي المنطقــة المذكــورة حيــث يعتمــد  ومــن الُمتوقَّ
مليــارا شــخص حاليــًا علــى الزراعــة كمصــدر لدخلهــم. فــي الهنــد، تعمــل %60 مــن النســاء و%43 مــن الرجــال فــي الزراعــة. وتشــير تقديــرات الدراســة 
ــن أن يزيــد مــن عــدد  أيضــًا إلــى أنــه نتيجــة النخفــاض توفــر الميــاه والنقــص الكبيــر المحتمــل فــي غّلــة المحاصيــل فــي جنــوب آســيا، فــإن تغيــر المنــاخ ُيمكَّ

الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة بعشــرات الماييــن وتكاليــف اســتيراد الغــذاء بمليــارات الــدوالرات األمريكيــة بحلــول منتصــف القــرن.

دراســات عــن المخاطــر علــى البلــدان المســتوردة: تضمنــت دراســة رئيســية أجرتهــا مبــادرة أبــو ظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة عــن قابليــة شــبه 
الجزيــرة العربيــة للتأثــر بتغيــر المنــاخ )وتحديــدًا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، واكتملــت فــي 2017، مشــروعًا لتقييــم األمــن الغذائــي لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى المــدى البعيــد. وتطرقــت الدراســة إلــى المخاطــر المتعلقــة بتوفــر الغــذاء )قيــود العــرض( والقــدرة علــى تحمــل 
تكاليــف الــواردات الغذائيــة )تقُلــب األســعار( نتيجــة للنقــص الناتــج عــن تغيــر المنــاخ فــي اإلنتاجيــة الزراعيــة فــي الــدول الُمَصــّدرة ومــا يترتــب علــى 

ذلــك مــن ضغــوط فــي أســواق الغــذاء العالميــة.

ضــان بشــدة” لتغيــر المنــاخ وقــد تكــون فجــوة الــواردات فيهــا )الفجــوة بيــن الطلــب  بالنســبة للمــواد الغذائيــة، بينــت الدراســة أن األرز والقمــح “ُمعرَّ
ــع والعــرض المتــاح بالنســبة إلــى االنخفاضــات المتوقعــة فــي اإلنتاجيــة الزراعيــة( كبيــرة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وِمــْن َثــمَّ ُيوصــى  الُمتوقَّ
بتنفيــذ إســتراتيجيات للتكيــف معهــا. فــي ذات الوقــت، ألقــت الدراســة الضــوء علــى المــواد التــي مــن المتوقــع أن يواجــه فيهــا اإلنتــاج قيــودًا أقــل 

بالنســبة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنهــا لحــوم البقــر ولحــوم الضــأن والــذرة.

ووضعــت الدراســة أيضــًا “مؤشــر األمــن الغذائــي” للشــركاء الرئيســيين الذيــن تســتورد منهــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الغــذاء. مــن بيــن 
العشــرة بلــدان األولــى )والتــي أســهمت معــًا بنســبة ثلثــي الــواردات الغذائيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العقــد األول مــن هــذا القــرن( 
ــر  ــران باعتبارهــا غي مــن المتوقــع أن تواجــه جميعهــا باســتثناء دولــة واحــدة قيــودًا جزئيــة علــى األقــل فــي اإلنتــاج مــع تصنيــف البرازيــل والهنــد وإي
آمنتيــن علــى وجــه التحديــد مــن ناحيــة توريــد الغــذاء )مــع النظــر بعيــن االعتبــار إلــى حصتهــا فــي الــواردات اإلماراتيــة وقابليــة تأثرهــا بالتغيــر المناخــي(.

 
الدراســات عــن المخاطــر المنهجيــة: فــي حيــن أن بعــض آثــار التغيــر المناخــي، ومنهــا علــى ســبيل المثــال االرتفــاع فــي متوســط درجــات الحــرارة أو 
ســطح البحــر، ذات طبيعيــة تدريجيــة ويمكــن توقعهــا إال أن هنــاك بعــض اآلثــار األخــرى التــي ال ينطبــق عليهــا ذلــك. وتشــمل هــذه التأثيــرات الظواهــر 
المناخيــة الشــديدة وواســعة النطــاق ومنهــا الفيضــان أو الجفــاف، عــاوة علــى مــا ُيســمى بنقــاط التحــول )ويشــمل ذلــك ذوبــان الجليــد(. وَســَعت 
إحــدى دراســات المحــاكاة التــي أجراهــا مؤخــرًا مكتــب األرصــاد الجويــة البريطانــي إلــى تحديــد تأثيــر الظواهــر الجويــة الشــديدة علــى اإلنتــاج العالمــي 
للــذرة. ووجــدت الدراســة أن هنــاك احتمــااًل لحــدوث تلــَف المحاصيــل المتزامــن فــي الصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة %6 فــي كل ِعقــد 
)واللتــان تنتجــان %60 مــن اإلنتــاج العالمــي( ممــا ســيكون لــه “تأثيــر ملحــوظ علــى األمــن الغذائــي العالمــي”. ويتــم إجــراء دراســات مشــابهة علــى 

محاصيــل رئيســية أخــرى.

Sources: Asian Development Bank. A Region at Risk: The Human Dimensions of Climate Change in Asia and the Pacific. Manila: ADB, 2017, pp. xi, 12, 
55, 56–58; Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative. Climate Change Programme. Socioeconomic Systems: Food Security. Abu Dhabi: AGEDI, 
2015 (2017 version), pp. ix, 29, 60–61; Kent, Chris, et al. ‘Using Climate Model Simulations to Assess the Current Climate Risk to Maize Production’. 
Environmental Research Letters, Vol. 12, No. 5, May 2017.

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/325251/region-risk-climate-change.pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6cb9/meta;jsessionid=CBEA597D3B83DEFA1AF59B453A83DD4F.c3.iopscience.cld.iop.org
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الجدول 1: أوجه الترابط بين األهداف والغايات العالمية المتعلقة باألمن الغذائي وتدابير تغير المناخ

الهدف الثالث عشر للتنمية المستدامة )تدابير مواجهة تغير المناخ( الهدف الثاني للتنمية المستدامة )القضاء التام على الجوع(

أوجه التضافر

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل )الهدف 2.4(، والحفاظ على التنوع 
ن أن يعزز القدرة على  الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية )الهدف 2.5( ُيمكَّ

الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والقدرة على التكيف معها )الهدف 13.1(. 
وكذلك، فإن تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ ككل )الهدف 13.1( ربما يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية وإنتاج أكثر استدامة والحفاظ 

على التنوع البيولوجي )هدف التنمية المستدامة 2.3-2.5(.

ن أن يدعم الجهود الرامية  إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني )الهدف 13.2( ُيمكَّ
إلى تنفيذ ممارسات زراعية مقاومة لتغير المناخ )هدف التنمية المستدامة 2.4( والعكس.

ن أن يدعم أيضًا تدابير تخفيف حدة آثار تغير المناخ والتكيف معها  التمويل الدولي لبرامج مواجهة تغير المناخ )هدف التنمية المستدامة -13أ( ُيمكَّ
في القطاع الزراعي وفي منشآت البنية التحتية ذات الصلة بهذا القطاع )هدف التنمية المستدامة 2.4 و-2أ(.

ن أن ُيساِعد في تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ )هدف التنمية  التعاون الدولي في األبحاث الزراعية )هدف التنمية المستدامة -2أ( ُيمكَّ
المستدامة 13.1( وإدماجها في السياسات )هدف التنمية المستدامة 13.2( والتوعية )هدف التنمية المستدامة 13.3 و-13ب(.

ن أن يدعم األهداف  تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية بشأن تغير الُمناخ )هدف التنمية المستدامة 13.3 و-13ب( ُيمكَّ
المتعلقة بإنتاج الغذاء والحصول عليه )هدف التنمية المستدامة 2.1 إلى 2.5(.

المقايضات

ض الجهود الرامية لتعزيز القدرة على  التركيز على زيادة اإلنتاجية الزراعية )الهدف 2.4( دون وضع اعتبارات تغير المناخ في الحسبان ربما ُيقوَّ
مواجهة تغير المناخ والتكيف معه )هدف التنمية المستدامة 13.1(.

اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الهدف الثاني للتنمية المستدامة )القضاء التام على الجوع(

أوجه التضافر

زيادة قدرة البلدان على التكيف مع آثار تغير المناخ ومقاومتها وتحقيق التنمية التي تتميز بانخفاض غازات الدفيئة على نحو ال يهدد اإلنتاج 
الغذائي )اتفاق باريس، المادة 1( يدعم الجهود الرامية لضمان الحصول على الطعام )هدف التنمية المستدامة 2.1(.

تبني ممارسات زراعية متينة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ )هدف التنمية المستدامة 2.4( يدعم جهود زيادة القدرة على التكيف مع 
آثار تغير المناخ ومقاومتها )اتفاق باريس، المادة 1(.

ن أن تساعد في تقليل االنبعاثات من الزراعة والتصحر  التدابير/الممارسات المتنوعة المتعلقة بُنظم اإلنتاج الغذائي المستدامة )الهدف 2.4( ُيمكَّ
)اتفاق باريس، المادتان 5-4( وتدعم اإلبقاء على ارتفاع معدل درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية 

)اتفاق باريس، المادة 1(.
تشمل وقف التوسع الزراعي في الغابات االستوائية أو األراضي الخّثية وتقليل الحوافز االقتصادية إلنتاج الماشية ذي االنبعاثات العالية والتخلص 

من أشكال دعم الزراعة والطاقة الضارة من الناحية البيئية وتحفيز طرق الزراعة الذكية مناخيًا واإلنتاج المستدام للوقود الحيوي والغاز الحيوي.

المقايضات

ض  التركيز على زيادة اإلنتاجية الزراعية )هدف التنمية المستدامة 2.4( دون مراعاة اعتبارات تغير المناخ )تخفيف حدة اآلثار والتكيف معها( ربما ُيقوَّ
الجهود الرامية إلى تحقيق األهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، ومن بينها الوصول إلى نسبة محايدة في انبعاثات الكربون في النصف 

الثاني من القرن )المادة 1-4(.
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الهدف السابع للتنمية المستدامة )الطاقة المستدامة( الهدف الثاني للتنمية المستدامة )القضاء التام على الجوع(

أوجه التضافر

ن من تحقيق زيادات في إنتاج الوقود الحيوي )هدف التنمية المستدامة 7.2(. زيادة اإلنتاج الزراعي )هدف التنمية المستدامة 2.3( ُيمكَّ

إنتاج الوقود الحيوي والغاز الحيوي )هدف التنمية المستدامة 2.4( ُيمِكن أن يدعم بدوره زيادة حصة الطاقة المتجددة من بين مصادر الطاقة 
)هدف التنمية المستدامة 7.2(.

زيادة كفاءة استهاك الطاقة في الزراعة )هدف التنمية المستدامة 7.3( ُيمِكن أن ُيعزز األهداف المتعلقة بالغذاء واألمن التغذوي واإلنتاجية 
)هدف التنمية المستدامة 2.1 - 2.3(.

المقايضات
الجهود الهادفة إلى توسيع إمكانية الحصول على الطاقة )هدف التنمية المستدامة 7.1( وزيادة حصة الطاقة المتجددة بين مصادر الطاقة 
)هدف التنمية المستدامة 7.2( ربما تقود إلى تحويل المحاصيل إلى استخدامها في الوقود الحيوي مما يؤثر سلبًا على الجهود الهادفة إلى 
توسيع إمكانية الحصول على الطعام )هدف التنمية المستدامة 2.1( والقضاء على سوء التغذية )هدف التنمية المستدامة 2.2( ومضاعفة 

اإلنتاجية الزراعية ومداخيل صغار المنتجين )هدف التنمية المستدامة 2.3(.

زيادة اإلنتاج الزراعي )هدف التنمية المستدامة 2.3( ُيمِكن أن يقود إلى تحويل موارد المياه بعيدًا عن استخدامها في توليد الطاقة الكهرومائية 
)هدف التنمية المستدامة 7.2(.

الهدف التاسع للتنمية المستدامة )البنية التحتية( الهدف الثاني للتنمية المستدامة )القضاء التام على الجوع(

أوجه التضافر

البنية التحتية المستدامة والقادرة على الصمود )هدف التنمية المستدامة 9.1( ُيمِكن أن ُتساعد في نقل الغذاء من المناطق التي يوجد بها 
فائض إلى المناطق/األماكن المتأثرة بتغير المناخ )هدف التنمية المستدامة 2.4(.

ُتستخَلص االستنتاجات العامة التالية من الجدول 1:

الزراعــة  الوطنــي  الصعيــد  علــى  الغــذاء  سياســات  تدعــم  أن  يجــب   • 
وزيــادة  االنبعاثــات  انخفــاض  إلــى  تــؤدي  التــي  والُمْنِتجــة  المســتدامة    
القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ مــع التركيــز تحديــدًا علــى    

صغار المزارعين. استخدام الطاقة وإنتاجها له دور ينهض به أيضًا.  

التمويــل الدولــي )للمنــاخ( يجــب أن يدعــم الزراعــة منخفضــة االنبعاثــات   • 
والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.  

ــارات  ــة ينبغــي أن ُتراعــي اعتب ــة التحتيــة الزراعي االســتثمارات فــي البني  • 
الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.  

األبحــاث والتطويــر فــي القطــاع الزراعــي بمــا فــي ذلــك التعــاون الدولــي   • 
في هذا الصدد يجب أن ُتراعي اعتبارات تغير المناخ والعكس.  

بنــاء القــدرات والتعليــم وإذكاء الوعــي فــي القطــاع الزراعــي ينبغــي أن   • 
ــاخ  ــر المن ــة المتعلقــة بأوجــه التداخــل بيــن تغي يتضمــن الجوانــب المعرفي   

وبين الغذاء والزراعة.  

علــى حســاب  تكــون  أن  ينبغــي  الزراعيــة ال  اإلنتاجيــة  فــي  المكاســب   • 
المنــاخ  تغيــر  مواجهــة  فــي  الصمــود  درجــة  وتقليــل  االنبعاثــات  زيــادة    
وكذلــك ال يجــب أن يكــون التوســع فــي الوقــود الحيــوي علــى حســاب    

األمن الغذائي.  

تخطيــط أهــداف السياســات مثلمــا هــو الحــال آنفــًا ال تقتصــر أهميتــه علــى 
هــدف  دعــم  ض  ُيقــوَّ أن  ُيمِكــن  التــي  المواقــف  تجنــب  فــي  المســاعدة 
آخــر  هــدف  تحقيــق  الحيــوي(  الوقــود  فــي  النظيفــة  )كالطاقــة  تنمــوي 
)األمــن الغذائــي(، وإنمــا أوجــه التضافــر والترابــط اإليجابيــة لــه فائــدة خاصــة 
لجميــع الجهــات المعنيــة )بمــا فــي ذلــك الحكومــات والجهــات متعــددة 
ل أساســًا للسياســات ونقاط  األطراف والقطاع الخاص( ألن ذلك قد ُيشــكَّ
التدخــل ممــا ينتــج عنــه تأثيــرات مفيــدة عديــدة. بعبــارة أخــرى، بــداًل مــن دعــم 

األمــن الغذائــي وحســب فــإن وجــود إحــدى السياســات أو اتفاقيــة تجاريــة أو 
اســتثمارية أو مشــروع تعــاون إنمائــي ُيمِكــن أن يدعــم فــي الوقــت نفســه 

القــدرة علــى مقاومــة تغيــر المنــاخ أو تقليــل االنبعاثــات.

دور الحلــول علــى المســتوى الوطنــي - الزراعــة 
الذكيــة مناخيــًا

تغيــر المنــاخ ســيؤثر علــى كافــة أبعــاد األمــن الغذائــي، بمــا فــي ذلــك توفــر 
تقاريــر  إحــدى  فــي  ورد  مــا  وبحســب  الدوليــة.  الغــذاء  وأســواق  الغــذاء 
ضــون  منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( فــي 2008 فــإن: “الجميــع ُمعرَّ
للخطــر”.15 فــي ذات الوقــت فــإن صغــار المزارعيــن هــم األكثــر ُعْرضــة للخطــر؛ 
فبحســب إحــدى فــرق العمــل التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة فــإن “تغيــر 
ض وقابليــة تأثــر  المنــاخ والممارســات الزراعيــة غيــر المســتدامة تزيــد مــن تعــرُّ
صغــار منتجــي الغــذاء بالظواهــر الجويــة الشــديدة كتلــك المرتبطــة بظاهــرة 
النينــا El Niño 2016. وتشــير فرقــة العمــل إلــى أن التقــدم الــذي تــم إحــرازه 
فــي هــذا المجــال “بطــيء وُمَتَباِيــن” و”يحتــاج إلــى وضعــه فــي درجــة أعلــى 
االســتثمار  أن  إلــى  أيضــًا  العمــل  فرقــة  وَخُلصــت  األولويــات”.  ُســلم  مــن 
فــي الزراعــة المســتدامة والشــاملة للجميــع “ال يــزال غيــر كاٍف وال بــد مــن 

معالجتــه علــى نحــو عاجــل”.16

بينمــا ال يوجــد هنــاك حــل واحــد علــى أرض الواقــع ُيمِكــن أن تدعمــه التدابيــر 
الــواردة آنفــًا، إال أن هنــاك عــددًا مــن األســاليب واإلجــراءات التــي حددتهــا 
ــر العديــد مــن هــذه اإلجــراءات  وكاالت وبنــوك التنميــة الدوليــة لذلــك. وُتعتبَّ
مــن  أنهــا  )بمعنــى  بعــد”  فيمــا  نــدم  أي  تثيــر  لــن  “التــي  األســاليب  مــن 
المحتمــل أن تكــون ذات جــدوى مــن ناحيــة التكلفــة والمنفعــة بصــرف النظــر 
عــن النطــاق النهائــي آلثــار تغيــر المنــاخ(. وتشــمل هــذه الُنهــج تدابيــر ومنهــا 
المنــاخ وتجهيــز نظــم معلومــات  المقاومــة لتغيــر  بــذور المحاصيــل  نشــر 
المنــاخ ليســتطيع المنتجــون الزراعيــون االســتجابة علــى نحــو مائــم مــع 
التغيــرات.17 كمــا يجــب أن تســعى الحكومــات إلــى تشــجيع وتحفيــز عمليــة 
اســتخدام واالســتثمار فــي النهــج المتكاملــة التــي تراعــي اعتبــارات اإلنتاجيــة 

مــن جانــب وتغيــر المنــاخ مــن الجانــب اآلخــر.

Sources: ICSU. A Guide to SDG Interactions, pp. 38–41 and 63–66; author.
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رائــدًا ويحظــى بدعــم دولــي فــي  الذكيــة مناخيــًا نهجــًا  الزراعــة  أصبحــت 
ــًا إلــى  ــاخ”. وتهــدف الزراعــة الذكيــة مناخي ــات المن الزراعــة “المقاومــة لتقلب
معالجــة األمــن الغذائــي وتغيــر المنــاخ فــي الوقت نفســه، وتســعى لتحقيق 
ثاثــة أهــداف وهــي: زيــادة اإلنتاجيــة، وتحســين القــدرة علــى الصمــود فــي 
مواجهــة تغيــر المنــاخ، وتقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة. ويتمثــل االختــاف 
الوحيــد بينهــا وبيــن الزراعــة المســتدامة فــي تركيزهــا الواضــح علــى البنــاء 
الثاثــة  المجــاالت  هــذه  بيــن  المقايضــات  وتجنــب  التضافــر  أوجــه  علــى 
)اإلنتاجيــة، والتكيف/الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ، وتخفيــف حــدة 

ــاخ(.18 )انظــر الجــدول 2.( ــر المن ــار تغي آث

بالنســبة للمســتثمرين فــي القطــاع الزراعــي واتفاقــات تجــارة الغــذاء بعيــدة 
المــدى، فــإن اســتيعاب مفهــوم الزراعــة الذكيــة مناخيــًا ُيمِكــن أن يســاعد 
تجاريــة  اتفاقيــة  كانــت  إذا  مــا  وتحديــد  المنــاخ  تغيــر  تقييــم مخاطــر  فــي 
محتملة/اســتثمار محتمــل تتوفــر فيهــا القــدرة علــى مقاومــة تقلبــات المنــاخ 
ــة، فــإن  ــات اإلنمائي ــا بالنســبة لمانحــي المعون ــاخ. أمَّ ــارات المن وتراعــي اعتب
الزراعــة الذكيــة مناخيــًا هــي بمثابــة “إطــار عمــل نظــري وتخطيطــي” لدعــم 

ــة. ــذ المشــاريع الزراعي ــة وتنفي كل مــن األبحــاث الزراعي

كيفية دعم التجارة واالســتثمارات والمعونات 
الخارجيــة ألهــداف الغذاء والمناخ

إن اعتمــاد بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي علــى اســتيراد الغــذاء والقــدرة 
ــًا علــى أحــد.  ــر ليــس خافي المحــدودة علــى التوســع الزراعــي المحلــي المؤث
حيــث أن األراضــي الصالحــة للزراعــة فيهــا ومصــادر الميــاه الطبيعيــة ال تكفي 
لتلبيــة طلــب ســكانها علــى الغــذاء.19 ومــن بيــن عوامــل الضغــط األخــرى 
فــي  الخليجــي  التعــاون  لــدول مجلــس  الغذائــي  األمــن  علــى  تؤثــر  التــي 
الداخــل )مثلمــا هــو الحــال فــي معظــم البلــدان األخــرى( النمــو الســكاني 
وارتفــاع مســتوى المعيشــة واآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ. وتشــمل هــذه 
اآلثــار الســلبية ارتفــاع درجــات الحــرارة والتبايــن المتزايــد فــي أنمــاط هطــول 
أن  المحتمــل  غيــر  فمــن  جميعــًا،  العوامــل  هــذه  ضــوء  وفــي  األمطــار.20 
تســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي تقليــل اعتمادهــا علــى اســتيراد 

الغــذاء مــن الخــارج بشــكل ملحــوظ فــي الفتــرات المقبلــة.

ع 2: نهج الزراعة الذكية مناخيًا الُمَربَّ

ــل  ــه اإلجــراءات الازمــة لتحوي ــًا هــي النهــج الــذي يســاعد علــى “توجي ــة مناخي ــة والزراعــة )الفــاو( فــإن الزراعــة الذكي طبقــًا لتعريــف منظمــة األغذي
وإعــادة توجيــه النظــم الزراعيــة لدعــم التنميــة بصــورة فعالــة وضمــان األمــن الغذائــي فــي وجــود منــاخ متغيــر”. وتتمثــل أهــداف الزراعــة الذكيــة 

ــًا فــي: مناخي

زيادة اإلنتاجية الزراعية والدخل من أجل زيادة األمن الغذائي.  •

بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وإتاحة إمكانية التكيف مع تغير المناخ.  •

إيجاد الفرص لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بخاف المعدالت المعتادة.  •

وأدخلــت منظمــة الفــاو مصطلــح الزراعــة الذكيــة مناخيــًا فــي وثيقــة مســاهمات فنيــة لمؤتمــر الهــاي بشــأن الزراعــة واألمــن الغذائــي وتغيــر المنــاخ 
ــز علــى هــذا المحــور. وتتشــابه أهــداف وأدوات وتقنيــات الزراعــة  فــي 2010 والــذي كان أحــد أوائــل المؤتمــرات الدوليــة متعــددة األطــراف التــي ُتركَّ
ــز  الذكيــة مناخيــًا )كالمســؤولية االجتماعيــة أو الزراعــة بــدون حراثــة أو الحراجــة الزراعيــة( مــع تلــك المســتخدمة فــي الزراعــة المســتدامة ولكنهــا ُتركَّ

أيضــًا علــى النتائــج فــي مجــال تغيــر المنــاخ.

إن زيــادة إنتاجيــة صغــار المزارعيــن، وفــي الوقــت نفســه إدراج أنشــطة التكيــف وتخفيــف حــدة آثــار تغيــر المنــاخ، هــي أحــد مجــاالت التركيــز الخاصــة 
للزراعــة الذكيــة مناخيــًا، حيــث ُيســِهم صغــار المزارعيــن بنســبة كبيــرة مــن إنتــاج الغــذاء العالمــي. وتقــول منظمــة الفــاو إن زيــادة إنتاجيــة ومداخيــل 
صغــار الُمنتجيــن )هــدف التنميــة المســتدامة 2.3( ســيكون عنصــرًا حاســمًا فــي الجهــود الراميــة لتحقيــق األمــن الغذائــي العالمــي وكذلــك أيضــًا فــي 
تحقيــق الهــدف األول للتنميــة المســتدامة وهــو القضــاء علــى الفقــر فــي ضــوء االعتمــاد الشــديد لفقــراء العالــم علــى الزراعــة وكذلــك فــي ضــوء 
التأثيــر الشــديد للزراعــة فــي تقليــل نســبة الفقــر. تغيــر المنــاخ ســيكون لــه تأثيــرات ســلبية علــى تحقيــق هــذا الهــدف، مــا لــم يتــم اتخــاذ إجــراءات للتكيــف 

معــه وتخفيــف حــدة آثــاره.

ويتــم تنفيــذ الزراعــة الذكيــة مناخيــًا مــن خــال إجــراءات مــن بينهــا: توســيع آفــاق اإلدراك بشــأن خيــارات تكيــف معينــة والحواجــز التــي تعتــرض تطبيقهــا، 
وتعزيــز أطــر السياســات المســاعدة فــي ذلــك وتقويــة القــدرات المؤسســية لتحســين إمكانيــة الوصــول إلــى صناعــة القــرار والمعلومــات ووســائل 

التنفيــذ، وزيــادة مصــادر التمويــل.

ووجهــت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة انتقــادات للزراعــة الذكيــة مناخيــًا، وزعمــت أن التقنيــات التــي يتــم الترويــج لهــا ضمــن هــذه الطريقــة 
“ُمجحفــة اجتماعيــًا وضــارة بيئيــًا” فــي ضــوء احتمــال تســببها فــي عاقــات تبعيــة )علــى ســبيل المثــال فــي المحاصيــل، أو األســمدة أو مبيــدات اآلفــات 
ــه يجــب التشــاور مــع منظمــات المجتمــع  ــى أن ــن )نظــرًا لكثافتهــا فــي رأس المــال(. ويشــير البعــض اآلخــر إل أو اآلالت( وخطــر إزاحــة صغــار المزارعي
المدنــي، والتــي لهــا معرفــة معمقــة بــكل مــكان وســياق مــن حيــث العاقــات االجتماعيــة والبيئيــة، وينبغــي أن يســعى المجتمــع المدنــي أيضــًا 

بنشــاط لتوصيــل آرائــه عنــد اســتحداث وتطبيــق التقنيــات ذات الصلــة.

Sources: FAO and CCAFS, Climate Smart Agriculture: What Is It? Why Is It Needed? n.d.; KfW, The Current Controversy Between the FAO and NGOs 
Regarding “Climate-smart Agriculture”’, Development in Brief No. 30, 11 August 2016; CGIAR, ‘Climate-smart Agriculture 101’ website, accessed in 
August 2017; author.

http://www.fao.org/3/a-i4226e.pdf
https://csa.guide/csa/faqs
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فــي  للغــذاء  المســتوردة  للــدول  الرئيــس  الشــاغل  وهــو  العــرض،  يواجــه 
فــي  قيــودًا   ،iiالغذائــي األمــن  يخــص  فيمــا  الداخلــي  التعــاون  مجلــس 
أســواق الغــذاء العالميــة نتيجــة للعديــد مــن العوامــل ومنهــا حجــم اإلنتــاج 
المحلــي فــي الــدول الُمَصــّدرة وسياســات التجــارة واســتخدام االحتياطــات 
اإلســتراتيجية. وتتجــه الصــادرات الزراعيــة نحــو الترُكــز فــي عــدد مــن الــدول 
يتناقــص عددهــا باســتمرار )لــكل مــادة غذائيــة( فــي حيــن أن االعتمــاد علــى 
اســتيراد الغــذاء يتزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم.21 ورّبمــا يفــرض تغيــر المنــاخ 
قيــودًا ملحوظــة أيضــًا علــى صــادرات الغــذاء العالميــة؛ حيــث كشــفت إحــدى 
الدراســات التــي ُأجريــت مؤخــرًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
الرئيســية للدولــة ومعظــم  المثــال أن هنــاك عــددًا مــن األغذيــة  ســبيل 
ــار الســلبية  ضــون بدرجــة كبيــرة لآلث شــركاء تجــارة الغــذاء الرئيســين لهــا ُمعرَّ

ــع 1(. ــاخ )انظــر المرب ــر المن لتغي

إن دمــج أوجــه التداخــل بيــن األهــداف العالميــة المتنوعــة للغــذاء وتغيــر 
المنــاخ فــي السياســات المعمــول بهــا بوســائل منهــا تقديــم الحوافز/إزالــة 
الحوافــز االقتصاديــة والتنظيــم االقتصــادي هــو فــي العديــد مــن الحــاالت 
النطــاق الــذي تتحــرك فيــه الحكومــات فــي الــدول الُمْنِتجــة. ومــع هــذا 
هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي تســتطيع الــدول المســتوردة 
للغــذاء، ومنهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي، اتخاذهــا مــن أجــل أن ُتعــزز 
أمنهــا الغذائــي وذلــك مــن خــال تدعيــم أوجــه التضافــر والترابــط بيــن األمــن 
ثاثــة مجــاالت  أدنــاه فــي  التدابيــر  وتــرد هــذه  المنــاخ.  الغذائــي وتدابيــر 
التجــارة  التحديــد  الخارجيــة وهــي علــى وجــه  التجاريــة  رئيســية للعاقــات 

والمعونــات. واالســتثمارات 

التجــارة: تتنامــى أهميــة الــدور الــذي تنهــض بــه التجــارة فــي األمــن الغذائــي 
علــى الصعيــد العالمــي. وتــرد ضــرورة تجنــب السياســات التــي تتســبب فــي 
تشــوهات وانحرافــات فــي الســوق وضمــان الشــفافية فــي بنــود الهــدف 
بنــود  صياغــة  ُيمِكــن  َثــمَّ  ومــن  و2ج.  -2ب  المســتدامة  للتنميــة  الثانــي 
العاقــات الثنائيــة فــي تجــارة الغــذاء بطريقــة تســهم بدورهــا فــي تعزيــز 

الزراعــة المســتدامة والذكيــة مناخيــًا علــى جانبــي اإلنتــاج واالســتهاك.

ــر بداهــًة فــي تنويــع  ففــي جانــب العــرض، فــإن البلــدان المســتوردة ربمــا ُتفكَّ
مصــادر االســتيراد ســواء مــن خــال زيــادة عــدد الشــركاء التجارييــن أو التحــول 
بعيــدًا عــن االعتمــاد علــى البلــدان األكثــر ُعْرضــة لتغيــر المنــاخ. وقــد ال يكــون 
ذلــك بســيطًا فــي معظــم األحيــان، فــي ضــوء العــدد القليــل للبلــدان التــي 

ل مصــدر غالبيــة الصــادرات الزراعيــة. ُتشــكَّ

أحــد الخيــارات األخــرى هــو المبــادرة بدعــم جهــود القــدرة علــى الصمــود 
فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ فــي قطــاع اإلنتــاج الزراعــي فــي بلــدان الشــركاء 
الثنائيــة  الخارجيــة  التجــارة  محادثــات  تدعــم  أن  ُيمِكــن  حيــث  التجارييــن. 
الجهــود وكذلــك  تلــك  الخبــراء  المشــتركة وحــوارات  البحثيــة  والمبــادرات 

الحــال فــي المســاعدات الفنيــة )انظــر أدنــاه أيضــًا(.

ــا فــي جانــب الطلــب، فــإن الدول المســتوردة تســتطيع أن تســعى بنشــاط  أمَّ
للحصــول علــى المنتجــات مــن المصــادر التــي تتميــز باســتدامة اإلنتــاج أو 
نحــو  لدفعهــم  فيهــا  المحلييــن  المســتهلكين  قاعــدة  تمكيــن  تســتطيع 
اختيــارات أكثــر اســتدامة مــن خــال تمريــر التشــريعات )أو تشــجيع الصناعــات 

الغذائيــة المحليــة( إلدخــال شــهادات المنــاخ لألطعمــة أو دمــج شــهادات 
البيئيــة.22  البيانــات  لشــهادات  حاليــًا  الموجــودة  الخطــط  فــي  المنــاخ 
كمــا تســتطيع الــدول المســتوردة أن ُتبــادر أيضــًا بتبــادل المعلومــات مــع 
شــركائها فــي تجــارة الغــذاء بشــأن معاييــر وتشــريعات البيانــات العضويــة أو 
شــهادات البيانــات البيئيــة الوطنيــة وكذلــك تعزيــز فــرص الســوق للمنتجــات 
إلــى  الوصــول  تيســير  بصــورة مباشــرة  أو  للمنــاخ  المســتدامة والصديقــة 
أســواق المــواد الغذائيــة العضويــة أو الُمنتجــة علــى نحــو مســتدام علــى 

الصعيــد الوطنــي،23 بوســائل منهــا اتفاقــات التجــارة التفضيليــة. 

الذكيــة  الزراعــة  دعــم  إمكانيــة  الخارجيــة  االســتثمارات  تتيــح  االســتثمار: 
مناخيــًا بطريقــة مباشــرة مــن خــال تمويــل المشــاريع والمبــادرات التي تدعم 
قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وقدرتهــا علــى التكيــف 
معــه، أو بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــال تمويــل منشــآت البنيــة التحتيــة 
التــي تدعــم قــدرة القطــاع الزراعــي علــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ 
وتقليــل االنبعاثــات. وســتكون هنــاك حاجــة الســتثمارات كبيــرة لتحقيــق 
الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة المتعلــق بزيــادة اإلنتاجيــة ومداخيــل 
صغــار المزارعيــن بصــورة مســتدامة. بالرغــم مــن االتجــاه الصعــودي فــي 
المســاعدات اإلنمائيــة الزراعيــة إال أن هــذه التدفقــات بمفردهــا لــن تكفــي 
الزراعــة ومــدى  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق  بيــن  المتناميــة  الفجــوة  لجســر 
أن  ــع  الُمتوقَّ ومــن  العالمــي.24  االقتصــاد  فــي  القطــاع  هــذا  مســاهمة 
تأتــي معظــم االســتثمارات المطلوبــة مــن القطــاع الخــاص. مــن منظــور 
االســتدامة، فــإن التحــدي هــو تشــجيع هــؤالء المســتثمرين الذيــن تحركهــم 
ــًا الرغبــة فــي الربــح للنظــر إلــى “مــا يتجــاوز المكاســب التجاريــة قصيــرة  غالب

األجــل وحســب”.25

ترســخت عــدد مــن مبــادئ االســتثمار الدوليــة علــى مــدار الِعقــد الماضــي 
بغيــة تشــجيع المســتثمرين والصناعــات علــى “دمــج المعاييــر االجتماعيــة 
والبيئيــة وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة فــي قرارتهــم االســتثمارية”.iii وتتــراوح 
دوافــع المســتثمرين لالتــزام بهــذه المبــادئ بيــن الحفــاظ علــى ســمعتهم 
االسترشــادية  المبــادئ  مــن  مجموعتــان  وهنــاك  المخاطــر.26  وإدارة 
المبــادئ  وهــي:  الزراعيــة  االســتثمارات  يخــص  فيمــا  الدوليــة  الطوعيــة 
االســتثمار  ومبــادئ  األراضــي  حيــازة  مجــال  فــي  الطوعيــة  التوجيهيــة 
إلــى وضــع  كلتاهمــا  3(. وتســعى  المربــع  )انظــر  الزراعــة  فــي  المســؤول 
مبــادئ توجيهيــة طموحــة ومحــددة لــكل قطــاع لتنظيــم حيــازة األراضــي 
إلــى  التوصــل  وتــم  والزراعــة،  األغذيــة  ُنظــم  فــي  المســؤول  واالســتثمار 
كلتــا المجموعتيــن بعــد مفاوضــات متعــددة األطــراف فــي أعقــاب زيــادة 
الِعقــد األول مــن  أواخــر  الخارجيــة فــي  الزراعيــة  االهتمــام باالســتثمارات 
هــذا القــرن. وتهدفــان إلــى مســاعدة الحكومــات والقطــاع الخــاص علــى 
حــد الســواء فــي تقييــم “مــا إذا كانــت التدابيــر المقترحــة منهمــا وإجــراءات 
المبــادئ  مجموعتــا  وتتضمــن   iv مقبولــة”.27  ممارســات  ل  ُتشــكَّ اآلخريــن 
التوجيهيــة أيضــًا إرشــادات بشــأن إدراج اعتبــارات تغيــر المنــاخ )التدابيــر التــي 
فــي  تحديــدًا(  المنــاخ  تغيــر  مواجهــة  فــي  الصمــود  علــى  القــدرة  تدعــم 

االســتثمارات.

االســتثمارات  علــى  تنطبــق  التــي  نفســها  المبــادئ  تســري  المعونــات: 
الزراعيــة والغذائيــة المســؤولة والمســتدامة )انظــر المربــع 3( أيضــًا علــى 
ــة برامــج  ــادئ لهيكل التعــاون اإلنمائــي، حيــث ُيمِكــن االســتعانة بهــذه المب

ii بخــاف العديــد مــن األجــزاء األخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التــي تدهــورت فيهــا أحــوال األمــن الغذائــي فــي الســنوات األخيــرة، فــإن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 

فــة باعتبارهــا آمنــة غذائيــًا )انظــر علــى ســبيل المثــال Economist Intelligence Unit(. Global Food Security Index, 2017(. وتعتمــد القــوة الشــرائية لألغذيــة لهــا بصــورة  ال تــزال ُمصنًّ
غيــر مباشــرة علــى عائــدات تصديــر المــواد الهيدروكربونيــة. وِمــْن َثــمَّ فــإن التنويــع االقتصــادي ســيكون إســتراتيجية رئيســية لضمــان اســتمرار قــدرة بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي علــى تحمــل 
تكاليــف اســتيراد الغــذاء فــي المســتقبل. بالنســبة لتوفــر الغــذاء، فــإن األمــن الغذائــي طويــل األجــل لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ســوف يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى اســتمرار العمــل فــي 

أســواق الغــذاء العالميــة.
iii تشــمل مبــادئ االســتثمار المســؤول التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة )لمســتثمري المحافــظ الماليــة الجماعييــن( ومبــادئ ســانتياجو )للصناديــق الســيادية( ومبــادئ التعــادل )للقطــاع المصرفي( 

ومبــادرة الشــفافية للصناعــة االســتخراجية )لصناعــة النفــط والغــاز والمعادن(.
iv شــككت إحــدى الدراســات التــي أجرتهــا Just Economics عــام 2011 )الصفحــة 7( فــي األثــر التحويلــي لالتــزام بهــذه المبــادئ بشــأن االســتثمارات، وأشــارت إلــى أنــه يبــدو أنهــا تحــث 

علــى “تعديــات طفيفــة فــي القــرارات االســتثمارية فــي حــدود القيــود التجاريــة وليــس تغييــر األســس التــي يقــوم عليهــا صنــع القــرار”. وطالبــت بالمزيــد مــن المتابعــة والقيــاس وتكويــن رؤيــة 
أفضــل عــن الترتيبــات المؤسســية الُمســاِعدة ومبــادئ توجيهيــة أكثــر طموحــًا بصفــة عامــة. ومــع هــذا ُبِذلــت جهــود لمتابعــة مــدى التقــدم فــي تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن 
التنظيــم المســؤول لحيــازة األرضــي واالســتثمار الزراعــي المســؤول. وكشــفت إحــدى دراســات متابعــة مــدى االلتــزام بهــذه المبــادئ أجرتهــا المجموعــة البحثيــة لمجموعــة الســبع عــام 2016 
أن مــن بيــن األعضــاء الســبعة جميعــًا فــي هــذه الكتلــة وأعضــاء االتحــاد األوروبــي والذيــن تعهــدوا بتقديــم الدعــم فــي تنفيــذ هاتيــن المجموعتيــن مــن المبــادئ فــي االســتثمارات القائمــة علــى 
المعونــات اإلنمائيــة الرســمية التــي يقدمونهــا، هنــاك خمســة أعضــاء ملتزمــون التزامــًا كامــًا بهــا وثاثــة ملتزمــون التزامــًا جزئيــًا. ولــم يتبيــن أن هنــاك أي عضــو ال يمتثــل لتنفيــذ هــذه المبــادئ. 

.G7 Research Group, 2015 Schloss Elmau G7 Summit Final Compliance Report. May 2016

http://foodsecurityindex.eiu.com/Country
http://www.g8.utoronto.ca/evaluations/2015compliance-final/21-2015-g7-compliance-final-160523.pdf
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ع 3: المبادئ التوجيهية الطوعية لالستثمارات الزراعية الخارجية وتغير المناخ الُمَربَّ

المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة فــي مجــال حيــازة األراضــي: الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة األراضــي ومصايــد 
األســماك والغابــات فــي ســياق األمــن الغذائــي الوطنــي )VGGT( هــي مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز حقــوق الحيــازة، 
والحصــول علــى األراضــي، ويشــمل ذلــك االســتثمارات فــي األرضــي، لدعــم القضــاء علــى الجــوع والفقــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وتــم إعــداد 
ــاًء علــى عمليــة تشــاورية دوليــة بيــن األطــراف المعنيــة ثــم صدقــت عليهــا لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة باألمــن الغذائــي فــي  ــادئ بن هــذه المب

2012. وتحــث العديــد مــن المحافــل الدوليــة، ومنهــا مجموعــة الســبع ومجموعــة العشــرين، علــى تبنيهــا منــذ ذلــك الوقــت. 

تتنــاول المــادة )12( مــن المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة تحديــدًا االســتثمارات والمســؤوليات ذات الصلــة لمختلــف األطــراف الفاعلــة بمــا فيهــا الــدول 
والمســتثمرون. وتناقــش المــادة 23 تغيــر المنــاخ وتحــدد ثاثــة مجــاالت فــي نطــاق مســؤولية الــدول وهــي: )1( ضمــان حمايــة حقــوق الحيــازة مــن 
خــال القوانيــن والسياســات واإلســتراتيجيات والتدابيــر بهــدف تجنــب آثــار تغيــر المنــاخ واالســتجابة لهــا و)2( تنفيــذ إســتراتيجيات وإجــراءات شــاملة 
لدعــم األشــخاص الذيــن يتعرضــون للنــزوح بســبب تغيــر المنــاخ و)3( تيســير مشــاركة جميــع األطــراف المعنيــة التــي تملــك حقــوق حيــازة مشــروعة، 

فــي المفاوضــات بشــأن برامــج تغيــر المنــاخ وفــي تنفيذهــا.

المبــادئ بشــأن االســتثمار المســؤول فــي نظــم الزراعــة والغــذاء: هــي مجموعــة مــن المبــادئ الطوعيــة بشــأن االســتثمار الزراعــي المســؤول تــم 
التفــاوض عليهــا بمــا يتشــابه مــع المبــادئ الســابقة فــي عمليــة تشــاور متعــددة األطــراف والتــي ُتوجــت بتبنــي لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة باألمــن 
الغذائــي لهــا فــي 2014. وكانــت مجموعــة الثمانــي هــي أول مــن اقترحــت هــذه المبــادئ بعــد أزمــة أســعار الغــذاء 2008-2007 ومــا تبعهــا مــن 
تزايــد فــي االهتمــام باالســتثمار فــي األراضــي الزراعيــة فــي الــدول األخــرى. وتتضمــن هــذه المبــادئ عشــرة مبــادئ تســري علــى أنــواع مختلفــة مــن 

االســتثمارات الزراعيــة واألطــراف المعنيــة ومراحــل سلســلة القيمــة.

وينــص المبــدأ الســادس علــى “الحفــاظ واإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة وزيــادة قدرتهــا علــى الصمــود وتقليــل مخاطــر الكــوارث” ويتضمــن 
ســبعة تدابيــر الســتثمارات نظــم الزراعــة والغــذاء وهــي: )1( تجنــب اآلثــار علــى األراضــي والتربــة والميــاه والغابــات والتنــوع البيولوجــي و)2( المحافظة 
ــادة قــدرة الصمــود لنظــم الغــذاء والطاقــة  ــاج و)4( زي ــز كفــاءة اإلنت ــل الهــدر والخســائر وتعزي ــة و)3( تقلي ــوع البيولوجــي والمــوارد الوراثي علــى التن
والَمواِطــن وصغــار المزارعيــن فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ و)5( تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة و)6( دمــج المعرفــة التقليديــة والعلميــة بوســائل منهــا 

الطــرق البيئيــة الزراعيــة والتكثيــف المســتدام.

Sources: CFS and FAO, Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome: FAO, 2012; CFS, Principles for Responsible Investment in 
Agriculture and Food Systems. 2014; FAO, ‘About the Voluntary Guidelines on Tenure.’ Accessed in August 2017; Phoebe Stephens, ‘The Principles of 
Responsible Agricultural Investment’, Globalizations, Vol. 10 (2013), No. 1, pp. 187–92.

المســاعدات اإلنمائيــة. ومقارنــًة باالســتثمارات، فــإن المســاعدات اإلنمائيــة 
تميــل بصفــة عامــة إلــى التركيــز بشــكل أكبر على األبعــاد االجتماعية والبيئية 
)وليــس التجاريــة( ممــا يتيــح لمانحــي المعونــات - فــي رأي البعــض - إمكانيــة 
ــادئ التوجيهيــة وأفضــل  الســعي للمطالبــة بدرجــة أعلــى مــن تطبيــق المب
التشــجيع  علــى  األمثلــة  أبــرز  ومــن  لهــا.  واالمتثــال  الدوليــة  الممارســات 
لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة هــو الصنــدوق االئتمانــي الثنائــي بيــن 
الحكومــة األلمانيــة ومنظمــة الفــاو، والــذي يدعــم األمــن الغذائــي مــع 
التركيــز الشــديد علــى اســتخدام المبــادئ التوجيهيــة عــاوة علــى مراعــاة 
اعتبــارات تكيــف القطــاع الزراعــي مــع تغيــر المنــاخ وإنتــاج الطاقــة الحيويــة 

فــي بلــدان الشــركاء.28

بالنســبة لبلــدان الشــركاء، هنــاك العديــد مــن “اآلليــات” أمــام البلــدان لإلباغ 
الدولــي عــن االحتياجــات مــن وســائل التنفيــذ المتعلقــة بتدابيــر تغيــر المنــاخ 
)بنــاء القــدرات، والتكنولوجيــا، والتمويــل(. وُيمِكــن أن ُتســاعد هــذه اآلليــات 
البلــدان المانحــة فــي توجيــه المعونــات بحســب االحتياجــات واألولويــات 
فــي البلــدان الشــركاء. وينبغــي أيضــًا أن ُيبــادر المانحــون بدمــج اســتخدام 
هــذه اآلليــات فــي حواراتهــم حــول تخصيــص المعونــات. وتشــمل آليــات 
 2030 بأجنــدة  المتعلقــة  الوطنيــة  اإلســتراتيجيات  إليهــا  المشــار  اإلبــاغ 
للتنميــة المســتدامة، والمســاهمات الُمحــددة وطنيــًا )NDCs( فــي ِظــل 
 )NAMAs( اتفــاق باريــس، وتدابيــر تخفيــف حــدة آثــار المنــاخ المائمــة وطنيــًا
 )NAPAs( وبرامــج التكيــف الوطنيــة )NAPs( وخطــط التكيــف الوطنيــة

فــي ِظــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.

كشــفت دراســة ُأجريــت فــي عــام 2016 أن 119 دولــة )بمــا فيهــا 78 دولــة 
ناميــة( أدرجــت الزراعــة ضمــن جهودهــا لتقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة 

فــي المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــًا )NDCs( الخاصــة بهــا. بجانــب 
تكيــف  خطــط  أضافــت  الناميــة  الــدول  مــن  دولــة   134 فــإن  ســبق،  مــا 
للقطــاع الزراعــي فــي المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــًا الخاصــة بهــا، 
وأشــارت 126 منهــا إلــى أن الزراعــة هــي إحــدى األولويــات للتكيــف مــع 
آثــار تغيــر المنــاخ. وأنشــأت اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
المنــاخ بوابــات إلكترونيــة علــى اإلنترنــت لنشــر كافــة المســاهمات المحــددة 
وطنيــًا، وتدابيــر تخفيــف حــدة آثــار المنــاخ المائمــة وطنيــًا، وخطــط التكيــف 
الوطنيــة، وبرامــج التكيــف الوطنيــة المتاحــة التــي ُترســلها الجهــات الوطنيــة 

 v.المحــددة فــي البلــدان

ــن إحــدى الدراســات التــي أعدتهــا مبــادرة أبــو ظبــي  الُنُهــج الشــاملة: ُتبيَّ
اإلماراتيــة  الغذائيــة  الــواردات  تأثــر  قابليــة  عــن  البيئيــة  للبيانــات  العالميــة 
بتغيــر المنــاخ )انظــر المربــع 1( أن أحــد الخيــارات المطروحــة لتقليــل المخاطــر 
هــو  المنــاخ  لتغيــر  نتيجــة  العالميــة  الغــذاء  أســواق  بتقلبــات  المتعلقــة 
التوصيــة باالســتثمار فــي مشــاريع األبحــاث والتطويــر الزراعيــة فــي بلــدان 
الشــركاء التجارييــن المعتاديــن الذيــن لهــم األولويــة. وُيمِكــن أن تكــون هــذه 
ــز  االســتثمارات مكملــًة لجهــود المســاعدات اإلنمائيــة ذات الصلــة، وُتركَّ
علــى المــوارد والنظــم الازمــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ. ويتمثــل الهــدف 
مــن هــذه االســتثمارات فــي زيــادة القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة 
تغيــر المنــاخ أو التكيــف معــه فــي أماكــن اإلنتــاج الزراعــي ببلــدان الشــركاء، 
وُيمِكــن توجيههــا، مــن بيــن أمــور أخــرى، نحــو البنيــة التحتيــة للــري وشــبكات 
التوزيــع. كمــا ُيمِكــن أيضــًا أن “يتــم الجمــع بينهــا وبيــن اتفاقــات ثنائيــة ذات 
ــواردات المســتقبلية” وذلــك بحســب مــا تقترحــه  أســعار تنافســية بشــأن ال

مبــادرة أبــو ظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة.29

v Interim NDCs registry: http://www4.unfccc.int/ndcregistry/; NAMA registry: http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Home.aspx; 
NAP Central: http://www4.unfccc.int/nap/News/Pages/national_adaptation_plans.aspx; submitted NAPAs: 
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/4585.php

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
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التعــاون  لــدول مجلــس  السياســات  توصيــات 
الخليجــي

إن الضغــوط المتزايــدة علــى النظــام الغذائــي العالمــي، ومنهــا تغيــر المنــاخ، 
الخارجيــة  السياســات  ِقَبــل واضعــي  مــن  إليهــا  االنتبــاه  توجيــه  تســتدعي 
ــمَّ فإنــه يجــب إدراج  واألمنيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وِمــْن َث
ــر المنــاخ وكذلــك أوجــه التداخــل بينهمــا، بحســب مــا  األمــن الغذائــي وتغي
يــرد تفصيــًا فــي هــذه الورقــة البحثيــة، فــي صياغــة السياســات الخارجيــة.30 
األهــداف  بيــن  والمقايضــات  التضافــر  أوجــه  فهــم  ل  ُيشــكَّ أن  وُيمِكــن 
خــال  مــن  السياســات  لصياغــة  أساســًا  المنــاخ  وتغيــر  للغــذاء  العالميــة 
المســاعدة فــي التركيــز علــى التدابيــر والتدخــات التــي تحقــق أقصــى تأثيــر 

للسياســات وتضاعــف عــدد النتائــج المفيــدة. 

خطــوات  فعــًا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  العديــد  واتخــذت 
نحــو إســتراتيجيات األمــن الغذائــي ذات التوجهــات الخارجيــة. ففــي اآلونــة 
إعــداد سياســة  المتحــدة علــى  العربيــة  اإلمــارات  تعكــف دولــة  األخيــرة، 
التجــارة واســتثمارات  الغذائيــة والتــي تشــمل  الــواردات  لتنويــع  متكاملــة 
علــى  المنــاخ  تغيــر  مخاطــر  مــع  للتكيــف  إســتراتيجية  وكذلــك  خارجيــة 

الغذائيــة. اإلمــدادات 

وهنــاك عــدد مــن التدابيــر األخــرى التــي تســتطيع دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي اتخاذهــا فــي عاقاتهــا الخارجيــة مــن أجــل دعــم كل مــن الهــدف 
الثانــي للتنميــة المســتدامة بشــأن القضــاء التــام علــى الجــوع وتحقيــق األمن 
الغذائــي والزراعــة المســتدامة والهــدف الثالــث عشــر بشــأن التدابيــر العاجلــة 
لمواجهــة تغيــر المنــاخ. وتنطبــق العديــد مــن هــذه التدابيــر علــى البلــدان 
م معونــات  األخــرى التــي تعتمــد علــى اســتيراد الغــذاء مــن الخــارج وُتقــدَّ

د هــذه الدراســة العناصــر التاليــة: إنمائيــة. وُتحــدَّ

تخطيط سياسات األمن الغذائي:

إتاحــة بيانــات حديثــة وشــاملة عــن تجــارة الغــذاء واالســتثمارات الزراعيــة   • 
والمســاعدات اإلنمائيــة الزراعيــة علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي    
والغــذاء  المنــاخ  تغيــر  بيــن  التداخــل  بأوجــه  المتعلقــة  األبحــاث  لدعــم    

vi.وصياغة السياسات على أساس أدلة ملموسة  

االســتثمار فــي األبحــاث الراميــة إلــى اســتحداث نمــاذج إضافيــة لوضــع   • 
اإلمــدادات  علــى  المســتقبل  فــي  المنــاخ  تغيــر  مخاطــر  عــن  تقديــرات    
لألمــن  التخطيــط  فــي  والمعلومــات  المعرفــة  هــذه  وإدراج  الغذائيــة    

الغذائي.  

إنشــاء أو تحديــد جهــة حكوميــة لتتولــى المســؤولية عــن إعــداد نظــام   • 
إنــذار مبكــر لمتابعــة ســوق الغــذاء العالمــي،31 بمــا فــي ذلــك المخاطــر    

طويلة األجل ذات الصلة ومنها تغير المناخ؛ و  

عــن  الوطنــي  الصعيــد  علــى  َفّعالــة  بيانــات  قواعــد  بإعــداد  التكليــف   • 
االســتثمارات الزراعيــة الخارجيــة علــى أن تتضمــن هــذه القواعــد توقعــات    

قائمة على األدلة العلمية بشأن المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.  

التجارة الخارجية:

فــي “جانــب العــرض”، المبــادرة بدعــم جهــود القــدرة علــى الصمــود فــي   • 
مواجهــة تغيــر المنــاخ )وتخفيــض االنبعاثــات( فــي قطــاع اإلنتــاج الزراعــي    
فــي بلــدان الشــركاء التجارييــن. قــد يشــمل ذلــك الدخــول فــي حــوارات أو    
مجموعــات عمــل ثنائيــة مــع الشــركاء الرئيســيين فــي تجــارة الغــذاء بشــأن    
الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة )القضــاء التــام علــى الجــوع( بحيــث    
عشــر(  الثالــث  )الهــدف  المنــاخ  تغيــر  مــع  التكيــف  اعتبــارات  تشــمل    

والتخفيف من حدة آثاره؛ و  

فــي “جانــب الطلــب” الســعي النشــط للحصــول علــى المــواد والمنتجــات   • 
اإلضــرار  وعــدم  اإلنتــاج  باســتدامة  تتميــز  التــي  المصــادر  مــن  الغذائيــة    
بالمنــاخ وتبــادل المعلومــات مــع الــدول الُمَصــّدرة للغــذاء بشــأن المعاييــر    
واللوائــح المحليــة لألغذيــة العضويــة والتصنيــف البيئــي، وفــرص الســوق    
للمنتجــات غيــر الضــارة بالمنــاخ. فــي إطــار مفاوضــات التجــارة الثنائيــة مــع    
الــدول الُمَصــّدرة للغــذاء، النظــر بعيــن االعتبــار إلى تيســير إمكانية الوصول    
إلــى أســواق الغــذاء الوطنيــة التــي تتميــز باســتدامة اإلنتــاج بوســائل منهــا    

اتفاقات التجارة التفضيلية.  

االستثمارات الزراعية في الدول الخارجية: 

األراضــي  حيــازة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  الخطــوط  لتبنــي  الترويــج   • 
مراكــز  إنشــاء  منهــا  بوســائل  المســؤول،  الزراعــي  االســتثمار  ومبــادئ    
لتبــادل المعلومــات لدعــم تعميــم اعتبــارات تغيــر المناخ في االســتثمارات    
الزراعيــة الحاليــة والمســتقبلية، وتقديــم تقييمــات الخبــراء حــول االمتثــال    

لهذه الخطوط التوجيهية؛ و  

النظــر بعيــن االعتبــار والترويــج بنشــاط للتدابيــر التــي تزيــد مــن القــدرة علــى   • 
الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وتقليــل االنبعاثــات مــن األراضــي أو    

اإلنتاج الغذائي الذي يكون له عاقة بالمستثمرين.  

المساعدات الخارجية:

علــى مســتوى الــوزارة، بنــاء القــدرات لتبنــي الخطــوط التوجيهيــة الطوعية   • 
بمــا  المســؤول،  الزراعــي  االســتثمار  ومبــادئ  األراضــي  حيــازة  بشــأن    
ــاخ فيهــا، وإدراجهــا فــي كافــة  ــر المن ــادئ المتعلقــة بتغي فــي ذلــك المب   
المســاعدات اإلنمائيــة المتعلقــة بالزراعــة والغــذاء، وإعــداد التقاريــر عــن    

مدى االلتزام بها ضمن التقارير السنوية عن المعونات اإلنمائية.  

التنميــة  إســتراتيجيات  اســتخدام  بتضميــن  المبــادرة  التخطيــط،  فــي   • 
المســتدامة فــي بلــدان الشــركاء )وال ســيما فيمــا يتعلــق بالموائمــة مــع    
خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة( وأدوات تخطيــط موضوعــات المنــاخ    
المنــاخ  آثــار  حــدة  تخفيــف  وتدابيــر  وطنيــًا،  المحــددة  )المســاهمات    
ــًا، وخطــط التكيــف الوطنيــة، وبرامــج التكيــف الوطنيــة(  المائمــة وطني   
اإلنمائيــة  المســاعدات  وتخطيــط  بتخصيــص  المتعلقــة  الحــوارات  فــي    

)الزراعية(؛  

فــي  المشــاريع/المبادرات  لدعــم  الســعي  المشــاريع،  مســتوى  علــى   • 
قطــاع الزراعــة والغــذاء )البنيــة التحتيــة( التــي تراعــي اعتبــارات تغيــر المنــاخ    
واألبحــاث  مناخيــًا  الذكيــة  الزراعــة  إلــى  الدعــم  تقديــم  منهــا  بوســائل    
وتطويــر التكنولوجيــا ونقلهــا فــي هــذا المجــال، ونظــم لإلنــذار المبكــر    

وإدارة مخاطر الكوارث، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.   

vi بيانــات منظمــة الفــاو عــن تجــارة الغــذاء متاحــة لمعظــم بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، ولكــن بفــارق زمنــي كبيــر. ومــع هــذا هنــاك فجــوات كبيــرة فــي البيانــات المتعلقــة باالســتثمارات 

فــي األراضــي واالســتثمارات الزراعيــة. وتمتلــك Landmatrix ، وهــي مبــادرة مســتقلة لمتابعــة بيــع وتأجيــر األراضــي الزراعيــة، فــي الوقــت الحالــي أكبــر قاعــدة بيانــات متاحــة فــي هــذا الصــدد. 
وبالرغــم مــن طفــرات التقــدم التــي حدثــت فــي تحقيــق التناغــم واالنســجام فــي إعــداد التقاريــر عــن المســاعدات اإلنمائيــة إال أنــه لــم ُتقــِدم أي دولــة حتــى اآلن ســوى دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة علــى توفيــر بيانــات أكثــر تفصيــًا لتتبــع المســاعدات الزراعيــة والمعونــات الغذائيــة.
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المشــاريع  فــي  الجنــوب  بلــدان  بيــن  الثاثــي  التعــاون  فــي  المشــاركة   • 
والمبــادرات التــي تدعــم الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة )القضــاء    
التــام علــى الجــوع( والهــدف الثالــث عشــر للتنميــة المســتدامة )تدابيــر    
ــر الشــراكة  المنــاخ( مــن خــال التمويــل والمســاعدة الفنيــة كذلــك، وُتعتبَّ   

بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنظمة الفاو مثااًل جيدًا على   
التعاون في الهدف الثاني للتنمية المستدامة 32 ؛ و  

دعــم األبحــاث حــول الزراعــة التــي يمكنهــا الصمــود فــي مواجهــة تغيــر   • 
المنــاخ ونشــر نتائجهــا؛ يعمــل المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة ومقــره    

دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذا النوع من األنشطة.33   

التدابير الشاملة:

التجــارة  بيــن  التضافــر  أوجــه  تتنــاول  التــي  اإلســتراتيجيات  استكشــاف   • 
الزراعــة المتوائمــة مــع المنــاخ فــي  واالســتثمارات والمعونــات لدعــم    
بلــدان الشــركاء التجارييــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال    
االســتثمارات  مــن  مجموعــة  خــال  مــن  المثــال  ســبيل  علــى  الغــذاء،    
التجاريــة والمســاعدات الفنيــة والتــي يمكــن الجمــع بينهــا وبيــن اتفاقــات    

التجارة طويلة األجل ذات األسعار التنافسية على مستوى أعلى.  
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الملحق 1: األمن الغذائي وتدابير مواجهة المناخ في أهداف التنمية المستدامة

تتألــف خطــة األمــم المتحــدة 2030 للتنميــة المســتدامة مــن 17 هدفــًا للتنميــة المســتدامة و169 غايــة لاسترشــاد بهــا فــي الجهــود التنمويــة 
العالميــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة علــى مــدار الِعقــد ونصــف الِعقــد القادميــن. وتشــمل أهدافــًا تتعلــق باألمــن الغذائــي 
)الهــدف الثانــي( وتدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ )الهــدف الثالــث عشــر( والتــي تــرد أدنــاه عــاوة علــى غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة 

بــكل مــن األمــن الغذائــي وتغيــر المنــاخ.

الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
القضــاء علــى الجــوع وضمــان حصــول الجميــع، وال ســيما الفقــراء والفئــات الضعيفــة، بمــن فيهــم الرّضع، على ما يكفيهم مــن الغذاء المأمون    2.1 

والمغّذي طوال العام بحلول عام 2030  
وضــع نهايــة لجميــع أشــكال ســوء التغذيــة، بحلــول عــام 2030، بمــا فــي ذلــك تحقيــق األهــداف المّتفــق عليهــا دوليــا بشــأن توّقــف النمــو    2.2 
والهــزال لــدى األطفــال دون ســن الخامســة، ومعالجــة االحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء الحوامــل والمرضعــات وكبــار الســن    

بحلول عام 2025  
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين،    2.3 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال ضمــان المســاواة فــي حصولهــم علــى األراضــي وعلــى مــوارد اإلنتــاج األخــرى والمدخــات والمعــارف والخدمــات    
الماليــة وإمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق وحصولهــم علــى الفــرص لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم علــى فــرص عمــل غيــر زراعيــة، بحلــول    

عام 2030  
ضمــان وجــود نظــم إنتــاج غذائــي مســتدامة، وتنفيــذ ممارســات زراعيــة متينــة تــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة والمحاصيــل، وتســاعد علــى الحفــاظ    2.4 
علــى النظــم اإليكولوجيــة، وتعــزز القــدرة علــى التكّيــف مــع تغيــر المنــاخ وعلــى مواجهــة أحــوال الطقــس المتطرفــة وحــاالت الجفــاف    

ن تدريجيا نوعية األراضي والتربة، بحلول عام 2030 والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّ  
الحفــاظ علــى التنــوع الجينــي للبــذور والنباتــات المزروعــة والحيوانــات األليفــة ومــا يتصــل بهــا مــن األنــواع البريــة، بمــا في ذلك مــن خال بنوك    2.5 
البــذور والنباتــات المتنّوعــة التــي ُتــدار إدارة ســليمة علــى كل مــن الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، وضمــان الوصــول إليهــا وتقاســم    
المنافــع الناشــئة عــن اســتخدام المــوارد الجينيــة ومــا يّتصــل بهــا مــن معــارف تقليديــة بعــدل وإنصــاف علــى النحــو المتفــق عليــه دوليــا، بحلــول    

عام 2020  
زيــادة االســتثمار، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق التعــاون الدولــي المعــّزز، فــي البنــى التحتيــة الريفيــة، وفــي البحــوث الزراعيــة وخدمــات اإلرشــاد   2.أ 
الزراعــي، وفــي تطويــر التكنولوجيــا وبنــوك الجينــات الحيوانيــة والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة الزراعية في البلدان النامية، وال ســيما    

في أقل البلدان نموا  
منــع القيــود المفروضــة علــى التجــارة وتصحيــح التشــوهات فــي األســواق الزراعيــة العالميــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريق اإللغاء المــوازي لجميع   2.ب  

أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية  
اعتمــاد تدابيــر لضمــان ســامة أداء أســواق الســلع األساســية ومشــتقاتها وتيســير الحصــول علــى المعلومــات عــن األســواق فــي الوقــت   2.ج 

المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها  

الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة
تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030   7.2

مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030   7.3

الهدف التاسع: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام ورعاية االبتكار
إقامــة بنــى تحتيــة جيــدة النوعيــة وموثوقــة ومســتدامة وقــادرة علــى الصمــود، بمــا فــي ذلــك البنــى التحتيــة اإلقليميــة والعابــرة للحــدود،    9.1 

لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسير ُسُبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة  

الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره*
تعزيــز المرونــة والقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة األخطــار المرتبطــة بالمنــاخ والكــوارث الطبيعيــة فــي جميــع البلــدان، وتعزيــز القــدرة علــى    13.1 

التكيف مع تلك األخطار  
إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني   13.2

تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به   13.3
تنفيــذ مــا تعهــدت بــه األطــراف مــن البلــدان المتقدمــة النمــو فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ مــن التــزام بهــدف   13.أ  
التعبئــة المشــتركة لمبلــغ قــدره 100 بليــون دوالر ســنويا بحلــول عــام 2020 مــن جميــع المصــادر لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة، فــي ســياق    
إجــراءات التخفيــف المجديــة وشــفافية التنفيــذ، وجعــل الصنــدوق األخضــر للمنــاخ فــي حالــة تشــغيل كامــل عــن طريق تزويده بــرأس المال في    

أقرب وقت ممكن  
تعزيــز آليــات تحســين مســتوى قــدرات التخطيــط واإلدارة الفعاليــن المتعلقيــن بتغيــر المنــاخ فــي أقــل البلــدان نمــوا، والــدول الجزريــة   13.ب  

الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة  

* اإلقــرار بــأن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ هــي المنتــدى الدولــي الرئيســي بيــن الحكومــات للتفــاوض حــول االســتجابة 
العالميــة لتغيــر المنــاخ.

Sources: UN General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1, October 2015. Nb. SDGs 7 and 
9 are only partly included in this box.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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