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رشاد بني سمري 

تتســم الزراعــة فــي مصــر بأنهــا شــديدة الحساســية لتغيــر المنــاخ. فعلــى الرغــم مــن أن مصــر تمتلــك فــي األســاس مناًخــا حــاًرا 
وجاًفــا وصحراوًيــا ينخفــض فيــه معــدل هطــول األمطــار، فــإن مــا تســبب فيــه تغيــر المنــاخ مــن تقلبــات درجــة الحــرارة وموجــات 
ــاج  ــهد إنت ــام 2021، ش ــي ع ــل. فف ــة بالفع ــة الصعب ــروف المناخي ــذه الظ ــدة ه ــن ح ــد زاد م ــاف ق ــر والجف ــادة والتصح ــرارة الح الح
العديــد مــن المحاصيــل الرئيســية، مثــل المانجــو والزيتــون، انخفاًضــا بنســبة 40% و80% علــى التوالــي بســبب تغيــر المنــاخ1 . ومــن 

المتوقــع أن يتقلــص إنتــاج المحاصيــل تقلًصــا ملحوًظــا بحلــول عــام 2050، كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه.

وفــي مواجهــة المــزارع الُمدمــَرة والتكلفــة المتزايــدة للغــذاء والجــوع، 
أصبــح التكيــف مــع اآلثــار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ علــى الزراعــة أحــد 
أكثــر القضايــا السياســاتية إلحاًحــا بالنســبة للحكومــة. ومــع تفاقــم 
ــة  ــات اقتصادي ــي اضطراب ــبب ف ــب أن تتس ــن المرتق ــه م ــة، فإن األزم
شــديدة لالقتصــاد المصــري، ممــا يؤثــر علــى الفقــر ويزيــد مــن عــدم 
المســاواة، بتكلفــة ماليــة تقــدر بنحــو 55.3 مليــار دوالر أمريــي خــالل 
الفتــرة مــا بيــن 2020 و 22050 . ويفــرض هــذا الســياق ســياًقا سياســاتًيا 
الزراعيــة  اإلنتاجيــة  معقــًدا، وهــو: كيــف يمكننــا تحقيــق اســتدامة 

واألمــن الغذائــي فــي ظــل منــاخ متغيــر؟

نسبة االنخفاض بحلول عام 2050

القمحاألرزالذرةفول صوياالشعير

نسبة االنخفاض بحلول عام 2050
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1. الخلفية
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شكل 1: االنخفاض المتوقع في إنتاج المحاصيل بحلول عام 2050 
وفًقا لنوع المحصول

المصدر: المؤلفون 
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علــي الرغــم مــن تبنــي الحكومــة المصريــة سياســات واســتراتيجيات وقوانيــن علــى مــر الســنوات لتعزيــز التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
ــج  ــن نتائ ــفرت ع ــد أس ــف ق ــات التكي ــك ألن سياس ــة« وذل ــة مناخي ــن »مذبح ــون م ــون يعان ــزال المزارع ــه ال ي ــة إال أن ــي الزراع ف

محــدودة علــى أرض الواقــع. 
يكمــن تحــدي التكيــف الرئيســي الــذي تواجهــه مصــر فــي التنفيــذ الفعــال وليــس العلــم او التخطيــط فقــط. فبينمــا تتوافــر 
االســتراتيجيات، يكمــن التحــدي الرئيســي فــي تنفيذهــا. ومــن ثم، ســتتناول هذه الورقــة البحثية الفجــوة في تنفيذ السياســات 
مــن خــالل تقديــم تدخــالت سياســاتية مــن شــأنها تمكيــن الحكومــة مــن تفعيــل خططهــا للتكيــف فــي الزراعــة علــى نحــو 

يتســم بالفاعليــة والكفــاءة. 

ــن  ــًدا م ــدت عق ــي امت ــتراتيجياتها الت ــذ اس ــة تنفي ــر لكيفي ــة مص إن معالج
ُنهــا مــن تحقيــق العديــد مــن النتائــج التــي تعالــج بدورهــا  الزمــان ُيَمكِّ
تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة رئيســية لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة 
الشــكل 2  األجــل. ويبــرز  الطويلــة  والمســتقبلية وضمــان االســتدامة 

ــة .  ــي الزراع ــاخ ف ــر المن ــع تغي ــف م ــز التكي ــية لتعزي ــج الرئيس النتائ

يضــم التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ علــى الزراعــة مجموعــة واســعة األطــراف مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن يلعبــون 
أدواًرا متعــددة فــي صياغــة السياســات واعتمادهــا وتنفيذهــا. كمــا يمكــن أن تؤثــر هــذه الجهــات الفاعلــة أيًضــا علــى تأثيــر 

السياســات وفــق ُســلطتها واهتمامهــا ومســتوى دعمهــا. 

2. المشكلة: معالجة الفجوة بني السياسة والتنفيذ 

3. لماذا نعالج المشكلة؟ 

4. من هي الجهات الفاعلة المعنية؟ 

شكل 2: النتائج المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ في الزراعة

شكل 3: تحليل أصحاب المصلحة الرئيسيين على مصفوفة السلطة واالهتمام

المصدر: الباحثون 

المصدر:  الباحثون، وفًقا لمراجعة األدبيات والمقابالت مع مختلف أصحاب المصلحة

طة
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 ال

مرتفع

منخفض

المصلحة منخفضمرتفع
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اإلجراءات الزراعية 
المزارعون 

الوكاالت المنفذة

المحفزات والضواغط: تغير المناخ وانقطاع المؤن الغذائية وغيرها  

الجهات الفاعلة/شركاء السياساتبدائل السياسات

إعتماد االبتكارات 
التكنولوجية ونقلها

البحث والتنمية
الوعي والتدريب

التيسير وهيئات التنسيق 
والتمويل المناخي في الزراعة

وحدة التنسيق
التأمين ضد المخاطر 

والمخططات المالية، مثل 
التمويل المتناهي الصغر
المساعدات االجتماعية

النتائج 

االستدامة 
زيادة القدرة 

التكيفية 
االبتكار 

اإلنتاجية 

السياسات السوقية والتجارية
التحوالت في الدعم
السياسات التجارية 

الضرائب والتعريفات 
حوافز السوق/العمل

القطاع العام
الحكومة الدولية والقومية

الوكاالت العامة
األوساط األكاديمية/التعليم

القطاع الخاص
المؤسسات االقتصادية 

والبنوك ومقدمي الخدمات 
والشركات الناشئة في مجال 

التكنولوجيا الزراعية

األعمال التجارية الزراعية 
والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم

المؤسسات المنفذة 
للمشاريع والبرامج

المزارع والشركات الكبيرة

البيئة المواتية 

األطر المؤسسية والتنظيمية 

البنية التحتية والتكنولوجيا 

تنمية القدرات 

التمويل 

شكل 4: اإلطار المفاهيمي المقترح لسد فجوة تنفيذ السياسات بالنسبة للتكيف الزراعي مع التغير المناخي 
المصدر:  الباحثون 
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5. بدائل السياسات

1. الترويج العتماد تكنولوجيات االبتكار الزراعي المستدامة المتكيفة مع المناخ 
ونقلها )نهج يركز على المزارع(:

2. وحدة التمويل المناخي المتخصص وتعبئة الموارد التي يمكنها تعزيز الوصول إلى آليات 
التمويل المناخي الشامل للتكيف في القطاع الزراعي )التمويل المسؤول(:

3. تبني سياسات اقتصادية، بما في ذلك خيارات الهياكل السوقية والسياسات التجارية 
وإدارة الخسائر في جميع سالسل القيمة الزراعية:

• نقــل التطــورات التكنولوجيــة فــي القطــاع الزراعــي واعتمادهــا، واســتخدام الممارســات والتكنولوجيــات الزراعيــة المســتدامة 
التــي يمكنهــا التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة مــع تحقيــق فوائــد مشــتركة فيمــا يتعلــق بانتقــال نحــو تخفيــض انبعاثــات الكربــون 

والبيئــة. 

• تتضمــن هــذه الحلــول تعزيــز نقــل التكنولوجيــا والوصــول إلــى البيانــات وأنظمــة اإلنــذار المبكــر لدعــم اإلدارة المســتدامة للميــاه 
واألرض والتربــة والمحاصيــل وتحقيــق التحــول الزراعــي المتكيــف مــع المنــاخ. 

ــل  ــه لنق اَلِن ــاًرا وُتَفعِّ ــة إط ــي والبيئ ــاون الدول ــا التع ــع وزارت ــث تض ــل، حي ــو العم ــة نح ــراكة موجه ــاء ش ــرح: بن ــراء المقت • اإلج
التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات وتبــادل المعرفــة فيمــا يتعلــق بالتكيــف مــع تغيــر المنــاخ ونظــم اإلنــذار المبكــر )EWS( فــي الزراعــة 

ــر.  ــول األخض ــاخ والتح ــة المن ــال طاق ــي مج ــي ف ــاد األوروب ــر واالتح ــن مص ــاون بي ــل التع ــراكات، مث ــار ش ــي إط ف

ــي  ــتوى القوم ــن المس ــي كل م ــي عل ــاع الزراع ــي القط ــف ف ــل التكي ــوات تموي ــة فج ــؤول لمعالج ــل المس ــات التموي ــم آلي • دع
ــة.  ــوك الزراعي ــك البن ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات ذات الصل ــع المؤسس ــة م ــل قومي ــات تموي ــيق آلي ــن، وتنس ــتوى المزارعي ومس

• يجــب أن تتضمــن هــذه اآلليــات الدعــم علــى المســتوى القومــي مــن خــالل تمويــل مشــاريع تكيــف التنميــة الزراعيــة والدعــم 
علــى مســتويات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم والتعاونيــات والمزارعيــن أصحــاب الحيلــزات الصغيــرة، بمــا فــي ذلــك 
التأميــن ضــد مخاطــر تغيــر المنــاخ الزراعيــة ودعــم األعمــال التجاريــة الزراعيــة ومخططــات التمويــل العتمــاد التكنولوجيــات 

ــاخ.  ــاخ وشــبكات األمــان االجتماعــي المتكيفــة مــع المن ــر المن ــة لتغي المراعي

• اإلجــراء المقتــرح: إنشــاء وحــدة للتمويــل المناخــي وتعبئــة المــوارد داخــل وزارة البيئــة لتكــون متخصصــة فــي تمويــل التكيــف 
فــي الزراعــة. 

• تعزيــز  السياســات الســوقية والتجاريــة الراميــة إلــى إصــالح التنميــة الزراعيــة وتحفيــز القطــاع الزراعي للتحــول نحو إنتــاج محاصيل 
مقاومــة لتغيــر المنــاخ ومســتدامة وتتســم بأنهــا األمثــل مــن حيــث القيمــة والميــاه والمــوارد والكفــاءة وتحمــل عوامــل المنــاخ 

مــع الوفــاء باالحتياجــات المحليــة فــي الوقــت ذاتــه. 

• تتضمن هذه األدوات السياسات التجارية والضرائب والتعريفات وحوافز السوق والتحوالت في الدعم. 

• اإلجــراء المقتــرح:  تعزيــز اإلنتــاج المحلــي للمحاصيــل التــي تتحمــل الجفــاف والعاليــة القيمــة، وتعزيــز اســتيراد المحاصيــل كثيفــة 
االســتخدام للميــاه والســريعة التأثــر بالمنــاخ، و دعــم الروابــط بيــن األســواق المحليــة ودعــم سالســل القيمــة، والحــد مــن الحواجــز 

التجاريــة، وتقليــل خســائر مــا بعــد الحصــاد الزراعيــة ونفايــات األغذيــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى اآلثــار المتصلــة بالمنــاخ. 
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بديــل السياســة الموصــى بــه: يتمثــل بديــل السياســة الموصــى بــه األنســب الــذي يمكنــه معالجــة معضلــة ســد 
ــد  ــان عائ ــع ضم ــاءة م ــة والكف ــان الفاعلي ــع وضم ــى أرض الواق ــة عل ــف والحقيق ــتراتيجيات التكي ــن اس ــذ بي ــوة التنفي فج
اقتصــادي للدولــة فــي خيــار السياســة )2(: إنشــاء وحــدة التمويــل المناخــي المتخصــص وتعبئــة المــوارد التابعــة لوزارة 
ــوة  ــة الدع ــدة فاعلي ــذه الوح ــتعزز ه ــي. س ــاع الزراع ــي القط ــف ف ــل التكي ــى تموي ــول إل ــز الوص ــا تعزي ــي يمكنه ــة الت البيئ
ومقترحــات التمويــل المناخــي وتنســق المبــادرات القوميــة للتمويــل المناخــي فــي الزراعــة لتحقيــق المزيــد مــن التأثيــر. كمــا 

ســتعزز آليــات التمويــل شــمولية التمويــل المناخــي ووصولــه إلــى نطــاق أوســع مــن أصحــاب المصلحــة. 

7. كيف ننفذ السياسة؟ 

ــي  ــوة ال ــق بالدع ــام تتعل ــوم بمه ــوارد لتق ــة الم ــيق وتعبئ ــة للتنس ــدة قومي ــاء وح ــي إنش ــل ف ــاتي المفض ــل السياس ــل البدي يتمث
ــاه. ــذ، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 5 أدن ــة التمويــل والدعــم التنقــي والتنســيق مــن التمويــل إلــى التنفي تعبئ

من أجل إنشاء هذه الوحدة، تقترح الورقة خطة تنفيذ ذات نقاط عمل رئيسية وجدول زمني مقترح: 

الوحدة القومية 
للتنسيق وتعبئة 

الموارد

التمويل العام الثنائي االستثمار في التكنولوجيات الزراعية
والمتعدد األطراف 
مثل صناديق المناخ

المؤسسات المالية 
واإلنمائية الدولية 

المؤسسات المالية 
والمصرفية 

الميزانيات الحكومية 
الوطنية 

آليات تمويل المزارعين، بما فيها التأمين 
ضد المخاطر الزراعية والمناخية  

المساعدات االجتماعية ألسر العاملين 
في مجال الزراعة

المشاريع القومية للتكيف مع تغير المناخ 

الصندوق الوطني للتكيف الزراعي

شكل 5: تدفق التمويل المناخي وآلياته من خالل وحدة التنسيق القومية
المصدر:الباحثون 

الدفاع عن المقترح في 
الميزانية في البرلمان

تسليم مقترح مشترك بإنشاء الوحدة 
في الميزانية بدعم من وزارتي الزراعة 

والتعاون الدولي

التشاور مع وزارتي الزراعة 
والتعاون الدولي بشأن تمويل 

المشروع

الدفاع عن مقترح إنشاء الوحدة 
في استعراض مجلس الوزراء 

للميزانية
الشروع في إنشاء الوحدة 
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8. التوصيات الرئيسية

جنًبــا إلــى جنــب مــع نقــاط العمــل الرئيســية، هنــاك العديــد مــن التوصيــات المقترحــة لــوزارة البيئــة لدعــم 
نهــج متكامــل وشــامل لتعزيــز تنســيق التمويــل المســؤول وآلياتــه، وتتمثــل هــذه التوصيــات فــي:  

 
ــي  ــة ف ــي الزراع ــاخ ف ــر المن ــع تغي ــف م ــود التكي ــات لجه ــددة القطاع ــة ومتع ــاب المصلح ــدد أصح ــل ومتع ــج متكام ــاد نه •اعتم

مصــر.

• وضــع األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي االعتبــار وإدمــاج الجهــود السياســاتية والتمويليــة التــي تعالــج العوائــق 
والتحديــات متعــددة المســتويات التــي تواجــه التكيــف مــع تغيــر المنــاح بــدًءا مــن المســتوى القومــي وصــواًل إلــى مســتوى المجتمــع 

المحلــي والمزاراعيــن. 

• اإلشــراك الفعــال للقطــاع الخــاص عــن طريــق الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )PPPs(، ويشــمل ذلــك مقدمــي 
الخدمــات الزراعيــة والتكنولوجيــة والماليــة واألوســاط األكاديميــة والمؤسســات البحثيــة والصناعــات األخــرى لتعزيــز التنفيــذ 

ــتراتيجيات.  ــال لالس الفع

• تعزيــز العمــل المشــترك فــي الزراعــة القائــم علــى الزخــم المتولــد عــن التنســيق القومــي الناجــح وتعييــن جهــات تنســيق معنيــة 
بالمنــاخ فــي جميــع المؤسســات القوميــة قبيــل مؤتمــر األمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي COP27. وبالمثــل، مــن الممكــن أن يتيــح 

تعييــن جهــات تنســيق متعلقــة بالزراعــة فــي جميــع المؤسســات ذات الصلــة الفرصــة لمزيــد مــن الدعــم للتنســيق القومــي. 

ــذ اســتراتيجيات التكيــف وتشــجيع  • اعتمــاد نهــج تشــاريك يركــز علــى المزارعيــن، وذلــك مــن خــالل إشــراك المزارعيــن فــي تنفي
ــز توطيــن جهــود التكيــف.  ــة بهــدف تعزي تقاســم معــارف المجتمعــات األصلي

• اســتهداف األكثــر عرضــة للتأثــر: أثنــاء تنفيــذ التدخــل السياســاتي الموصــى بــه، يتعيــن علــى وزارة البيئــة االســتجابة فــي المقــام 
األول الحتياجــات المزارعيــن المتأثريــن بالتأثيــرات المناخيــة وتعزيزقدرتهــم التكيفيــة، وال ســيما أصحــاب الحيــازات الصغيــرة والنســاء 

والشــباب. 

ــي  ــاخ ف ــر المن ــع تغي ــف م ــتراتيجيات التكي ــاج اس ــية إلدم ــة رئيس ــاك أولوي ــة، هن ــة الزراعي ــي التنمي ــتمرة ف ــود المس ــع الجه • م
األولويــات اإلنمائيــة الطويلــة األجــل وتنفيــذ المشــاريع الزراعيــة الكبــرى الجاريــة علــى الصعيــد الوطنــي، وتنميــة البنيــة التحتيــة 

أيًضــا، لضمــان اســتدامتها علــى مــدى الطويــل. 

• مــن الممكــن ألصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك وحــدة التنســيق المقترحــة، رســم خريطــة لالســتثمارات الحاليــة والمســتقبلية 
فــي المشــاريع والمبــادرات القوميــة، مــع التركيــز علــى التنميــة الزراعيــة والريفيــة، وخلــق فــرص لالســتفادة مــن االســتثمارات 

الماليــة القائمــة. 


