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تغري املناخ والزراعة واألمن الغذايئ
يلتزم املجتمع الدويل اآلن ،عند اعتامد أهداف
خطة التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق
باريس ،بإحداث تغيريات تحولية ومستدامة
ملواجهة ٍ
تحد غري مسبوق يتمثل يف القضاء
عىل الجوع والفقر مع معالجة اآلثار املرتتبة
عن تغري املناخ .ومن ثم ،يتعني اآلن تحويل
االلتزام السيايس إىل إجراءات ملموسة.
ويف هذا السياق ،تقدم هذه النسخة من
تقرير حالة األغذية والزراعة أدلة عام يرتتب

عن تغري املناخ يف الحارض واملستقبل من
آثار عىل الزراعة واألمن الغذايئ .واستنادا ً إىل
هذه األدلة ،مييض التقرير يف عرض املؤسسات
ُيس
والسياسات التحويلية التي ميكن أن ت ّ
استجابة ف ّعالة ملواجهة تغري املناخ.
إن تغري املناخ يؤثر فعالً عىل الزراعة واألمن
الغذايئ .وما مل تتخذ إجراءات عاجلة ،ستكون
ماليني أخرى من الناس معرضة لخطر الجوع
والفقر.
ستشهد اإلنتاجية الزراعية تراجعاً إذا مل يتم
التصدي لتغري املناخ ،وستكون هناك عواقب
وخيمة عىل األمن الغذايئ .فنقص اإلمدادات
الغذائية ميكن أن يتسبب يف حدوث زيادات
هائلة يف أسعار األغذية ،وسيؤدي تزايد تغري
املناخ إىل تفاقم تقلب األسعار .وسيتأثر ماليني
األشخاص من ذوي الدخل املنخفض بشكل
مبارش يف األقاليم التي تشهد أصالً معدالت
عالية من الجوع والفقر .ويرى التقرير أن
من شأن نهج "سري األمور عىل النحو املعتاد"
أن يزيد من عدد الفقراء مبا يرتاوح بني 35
و 122مليون شخص بحلول عام  2030قياساً
إىل مستقبل بدون تغري يف املناخ .وتتمثل
الفئات األشد تأثرا ً يف السكان الذين يعيشون

يف املناطق الفقرية يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،ال سيام الذين يعتمدون عىل الزراعة.
لتعظيم املنافع املشرتكة املتأتية من جهود
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره،
هناك حاجة إىل إحداث تحوالت عميقة يف
نظم الزراعة واألغذية.
ينبغي إعادة توجيه سياسات التنمية
الزراعية والريفية من أجل تعزيز اعتامد
مامرسات مستدامة يف مجاالت اإلنتاج
الزراعي وإدارة املوارد الطبيعية وسلوك
املستهلكني .وينبغي ،لدى القيام بذلك،
إيالء اهتامم خاص إىل قرابة  475مليون
مزارع من أصحاب الحيازات الصغرية من
ذوي الدخل املنخفض الذين غالباً ما تكون
فرص وصولهم إىل التكنولوجيات واألسواق
واالئتامن محدودة للغاية .وهم بحاجة
عاجلة إىل الدعم للتكيف مع تغري املناخ
وإدارة املخاطر ذات الصلة .فبدون بناء
القدرة عىل الصمود يف زراعة أصحاب
الحيازات الصغرية من خالل االعتامد الواسع
النطاق ملامرسات مستدامة يف مجاالت
األرايض واملياه ومصايد األسامك والغابات،
ال ميكن القضاء عىل الجوع يف العامل.
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ويف الوقت ذاته ،تؤدي قطاعات الزراعة دورا ً
محورياً يف التخفيف من آثار تغري املناخ،
فالزراعة والغابات وتغريات استخدام األرايض
تتسبب يف خمس انبعاثات غازات االحتباس
الحراري يف العامل .ويتناول هذا التقرير
مجموعة واسعة من الخيارات لجعل نظم
الزراعة واألغذية قادرة عىل الصمود أمام تغري
أمناط املناخ مع الحد يف الوقت نفسه من
اآلثار البيئية .لكنه يُقر بأن الحلول ليست كلّها
بالرضورة مفيدة للجميع .إذ ستكون هناك
حاجة إىل القيام بخيارات صعبة وبتنازالت.
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إن تكاليف التقاعس ستتجاوز بكثري تكاليف
متكني منتجي األغذية من االستجابة بشكل
ف ّعال لتغري املناخ.
يبي التقرير أن جعل نظم الزراعة واألغذية
ّ
مستدامة هو مسألة مجدية اقتصادياً وميكن
تنفيذها من الناحية الفنية .فالتقديرات تشري إىل
أن إجاميل تكاليف التكيف وجعل نظم الزراعة
أكرث قدرة عىل الصمود ليست سوى جزء من
تكاليف التقاعس.
ويف ظل مناخ متغري ،ميكن لقطاعات زراعية
قادرة عىل الصمود إحداث تغيري تحويل بالنسبة
إىل أشد الناس فقرا ً يف العامل ،ومساعدتهم عىل
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تحسني دخلهم وفرص حصولهم عىل األغذية.
وإن اعتامد مامرسات إدارة محسنة سيساعد يف
تخفيض عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام
األمن الغذايئ إىل حد كبري.
ولكن يف حني أن مبادرات التكيف املصممة
بشكل جيد ميكن أن تؤدي إىل عائدات أعىل عىل
املديني املتوسط والطويل ،فإنه سيتعني تقليل
الحواجز التي تعرتض سبيل اعتامد املامرسات
الذكية مناخياً ،ال سيام بالنسبة إىل أصحاب
الحيازات الصغرية والنساء املزارعات .وال سبيل
إىل تحقيق منافع دامئة إال إذا كانت مدعومة
بالسياسات واألطر املؤسسية وآليات متويل
االستثامر املناسبة.
إن التزامات اتفاق باريس تدعم إجراء عملية
تحول عاملية نحو أغذية وزراعة مستدامتني،
لكنها تحتاج إىل العمل عىل جبهة واسعة
النطاق
أخذت البلدان ،يف إطار مساهمتها املعتزمة
املحددة وطنياً ،عىل عاتقها التزامات قوية
ببذل جهود يف مجايل التكيف مع تغري املناخ
والتخفيف من آثاره يف قطاع الزراعة .وهذا
يعني أنه سيتعني إدراج اآلليات القامئة
املتعلقة بالتصدي لتغري املناخ يف السياسات
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األوسع الخاصة بالزراعة واألمن الغذايئ
والتغذية .وستكون هناك حاجة إىل إعادة
مواءمة السياسات يف مجاالت ،مثل تدابري
الدعم الزراعي ،والطاقة ،والتغذية ،واستهالك
األغذية من أجل تيسري عملية االنتقال إىل نظم
مستدامة للزراعة واألغذية.
ومبوازاة إحداث تغيريات يف مجال السياسات،
ستكون هناك حاجة إىل تلقي الدعم من آليات
متويل االستثامرات واألطر املؤسسية .ومثة حاجة
إىل تدفق املزيد من متويل أنشطة مواجهة
تغري املناخ إىل الزراعة من أجل متويل عملية
تحول واسعة النطاق لقطاعاتها وتطوير نظم
إنتاج غذايئ ذكية مناخيا .وباإلضافة إىل ذلك،
يتعني عىل املجتمع الدويل دعم البلدان النامية
يف تعزيز قدراتها عىل تصميم وتنفيذ سياسات
متكاملة تعالج الزراعة وتغري املناخ.
وإذا مل تتخذ إجراءات اآلن لجعل الزراعة أكرث
استدامة وإنتاجية وقدرة عىل الصمود ،فإن
آثار تغري املناخ ستقوض بشكل خطري اإلنتاج
الغذايئ يف البلدان واألقاليم األشد هشاشة.
وإن التقاعس أو التأخري سيجرب البلدان األكرث
فقرا ً عىل مكافحة كل من الفقر والجوع وتغري
املناخ يف ذات الوقت.

يهدف تقرير حالة األغذية والزراعة ،وهو أبرز التقارير السنوية الرئيسية
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،إىل إطالع جمهور أوسع عىل تقييامت
متزنة ذات أساس علمي للمسائل الهامة يف مجايل األغذية والزراعة.
فئات املواضيع:
األغذية ،الزراعة ،األمن الغذايئ ،تغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره.

