
Sécurité alimentaire mondiale: 

Le changement climatique nous concerne tous, mais il frappera plus durement 
les centaines de millions de petits agriculteurs et de petits pêcheurs ainsi que 
les populations dépendant des forêts, déjà vulnérables et victimes d’insécurité 
alimentaire.  En influant sur les disponibilités en terre et en eau, sur la biodiversité 
ainsi que sur le prix des denrées alimentaires, la demande croissante de biocarburants 
produits à partir de cultures vivrières a, elle aussi, un impact sur les pauvres. 

La Journée mondiale de l’alimentation offre une fois encore l’occasion d’attirer 
l’attention sur les souffrances des 862 millions de personnes sous-alimentées que 
compte la planète. La plupart d’entre elles vivent en milieu rural où le secteur 
agricole constitue leur principale source de revenu. Les progrès vers la réalisation 
de l’objectif du Sommet mondial de l’alimentation qui consiste à réduire de moitié 
leur nombre d’ici 2015 ont déjà marqué le pas. Désormais, le réchauffement de la 
planète et l’essor des biocarburants menacent d’accroître encore le nombre des 
affamés dans les décennies à venir. Le présent document passe en revue ces défis 
et propose des pistes pour les aborder. 

les défis du changement climatique et des 
bioénergies 
v

األمن الغذائي العاملي: 

يؤثر تغير املناخ على اجلميع. ولكن األشد تضرراً هم مئات املاليني من صغار املزارعني 
وهم  رزقهم،  لتأمني  الغابات  على  يعتمدون  الذين  والناس  األسماك  وصيادي 
املتضررون حالياً والذين يعانون بالفعل من انعدام األمن الغذائي. فتزايد الطلب 
على الوقود احليوي  الذي ينتج من احملاصيل الغذائية، بتأثيره  على توفر األراضي 

واملياه والتنوع البيولوجي وأسعار األغذية، إمنا يخلف أثره أيضاً على الفقراء.

 862 الضوء على محنة  أخرى لتسليط  الفرصة مرة  العاملي  يوم األغذية  ويتيح 
هؤالء  ومعظم  العالم.  في  التغذية  نقص  من  يعانون  الذين  الناس  من  مليوناً 
يعيشون في مناطق ريفية يشكل القطاع الزراعي فيها املصدر الرئيسي للدخل 
العاملي لألغذية  القمة  إحراز تقدم نحو هدف مؤمتر  بالفعل  لديهم. وقد تعطل 
املتمثل في تخفيض هذا العدد إلى النصف بحلول عام 2015. ويهدد اآلن االحترار 
اجلياع  عدد  في  جديدة  زيادات  بإحداث  احليوي  الوقود  على  الطلب  وتزايد  العاملي 

خالل العقود املقبلة. وتبحث الورقة في هذه التحديات وكيفية التصدي لها.

حتديات تغير املناخ والطاقة احليوية
v



العالم  في  املزارعني  صغار  من  كثير  يعمل 
التي  املدارية،  املناطق  في  تقع  هامشية  أراض  في 
تعتبر من األشد تعرضاً لظواهر تغير املناخ، من قبيل 
زيادة تواتر حاالت اجلفاف وحّدته. وهم أقل الناس قدرة 
املتأتي  الدخل  مستويات  في  هبوط  أي  حتمل  على 
من حقولهم املتواضعة، كما أنهم األقل استعداداً 
للتكيف مع األحوال املتغيرة. فتغير املناخ سيؤثر على 
صالحية األرض لزراعة أنواع احملاصيل اخملتلفة وتربية 
سيكون  كما  والرعي.  األسماك  وصيد  احليوانات 
والتعرض  وصحتها  الغابات  إنتاجية  على  أثره  له 
والنظم  البيولوجي  التنوع  وعلى  واألمراض  لآلفات 
تزايد  بسبب  املزارع  بعض  وسيندثر  االيكولوجية. 
امللوحة  نسبة  وزيادة  اجلوفية  املياه  ونضوب  اجلفاف 

وارتفاع مستوى البحار.
الغابات  وسكان  والرعاة  املزارعون  تعلم  وقد 
والصيادون، تاريخياً، كيفية التعامل مع تقلب املناخ، 
الزراعية  وممارساتهم  ـّفوا محاصيلهم  كي ما  وكثيراً 
أن  غير  اجلديدة.  املتغيرة  األحوال  مع  تتمّشى  كيما 
شدة تغير املناخ وسرعة وتائره ميثالن حتديات جديدة. 
تواتر  وزيادة  األمطار  وهطول  احلرارة  في  فالتغيرات 
جميعاً  تؤدي  أن  يـتوقع  املتطرفة  الطقس  ظواهر 
إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواني  إلى حاالت عجز في 
وخسارة في األصول األخرى، األمر الذي ال يهدد إنتاج 
األغذية وحده وإمنا يهدد كذلك إمكانية احلصول على 
املوارد الغذائية واستقرارها واالنتفاع بها. وفي بعض 
املناطق، ميكن لهذه التغيرات أن تكون أكبر بكثير من 

قدرة السكان على التكيف معها.
التكيف  تدابير  من  كثير  في  التركيز  وسينصب 
على تعزيز تدابير موجودة فعالً، من قبيل املمارسات 
املبكر  اإلنذار  ونظم  والبيئية،  املستدامة  الزراعية 
وإدارة  املناخ،  تغير  في  الساخنة“  •البؤر  ونظم حتديد 
مخاطر الكوارث. وستركز تدابير أخرى على االستثمار 
في الريف بغية تخفيف ما ينتج عن تقلبات الطقس 
األمن  على  األجل  طويلة  آثار  من  األجل  القصيرة 
الغذائي، وذلك من قبيل تدابير التأمني على احملاصيل 

)انظر التأمني ضد سوء احملاصيل الناجم عن األحوال 
تبني  على  املزارعني  تشجع  التي  واحلوافز  اجلوية( 

ممارسات أفضل في الزراعة واستخدام األرض.
املناخ،  لتغير  ضحية  مجرد  ليست  الزراعة  أن  على 
احلراري.  االحتباس  غازات  مصادر  أحد  أيضاً  فهي 
من  الهواء  في  تنطلق  احلراري  االحتباس  فغازات 
يستهان  ال  جانباً  لتشكل  واملاشية  احملاصيل  إنتاج 
واألراضي  األبقار  )من  امليثان  غاز  انبعاثات  من  به 
الرطبة، وخصوصاً من حقول األرز املغمورة( وأكسيد 
النيتروجني )من استخدام األسمدة(. وتؤدي التغيرات 
في استخدام األرض، من قبيل إزالة الغابات وتدهور 
التربة - وهما نتيجتان مدمرتان من نتائج املمارسات 
الكربونية  االنبعاثات  إلى   - املستدامة  الزراعية غير 
إلى اجلو بكميات كبرى، مما يسهم في ظاهرة االحترار 

العاملي.
وينبغي للزراعة أن تسهم في تخفيف انبعاث غازات 
احلّد  قبيل  من  تدابير  خالل  من  احلراري  االحتباس 
وإدارتها،  الغابات  صيانة  وحتسني  الغابات،  إزالة  من 
البرية،  احلرائق  على  السيطرة  على  القدرة  وحتسني 
وتنمية الزراعة احلرجية لألغراض الغذائية أو للطاقة، 
التربة، واستصالح األراضي من خالل  وتثبيت كربون 
الرعي احملدود، وحتسني تغذية احليوانات اجملترة كاألبقار، 
ذلك  في  مبا  املاشية،  فضالت  إدارة  كفاءة  وحتسني 
التي  األخرى  واالستراتيجيات  احليوي،  الغاز  استرداد 
واملياه بتحسني نوعيتها وتوفرها  التربة  حتفظ موارد 

وكفاءة استعمالها.
والستخدام الوقود احليوي كحلٍّ يخفف من االنبعاثات 
االحفوري  الوقود  عن  االستقالل  ولزيادة  الكربونية 
آثار خطيرة على األمن الغذائي فضالً عن آثاره على 
أمناط استخدام األرض في احلاضر واملستقبل )انظر 
في  اآلن  ولننظر  الغذائي(.  واألمن  احليوية  الطاقة 
العناصر الزراعية اخملتلفة وفي القضايا التي ستنشأ 

مع تزايد حرارة املناخ.

التكيف مع تغير املناخ



احمللية  اجملتمعات  من  كثير  بتشريد  املناخ  تغير  يهدد 
الريفية. من ذلك مثالً، أن ارتفاع مستوى البحار ميكن أن 
دلتا  وفي  املنخفضة  الساحلية  املناطق  في  كثيرة  مجتمعات  يجبر 
األنهار في البلدان النامية على االنتقال إلى أراٍض أكثر ارتفاعاً. وعلى 
الشاكلة نفسها، ميكن أن يثير تزايد تواتر اجلفاف الناجت عن تغير املناخ 
منازعات على األراضي واملياه بني املزارعني والرعاة الذين يعتمدون على 

املطر في زراعتهم وتربية مواشيهم.
املهاجرين  بني  تنافس  إلى  هذا  السكان  تشرد  يؤدي  أن  املرجح  ومن 
ويشكل  األراضي.  من  باالستفادة  يتعلق  فيما  القائمة  واجملتمعات 
العمل على التوفيق بني احلاجات املتباينة الستعمال األراضي حتديات 
التي  احلاالت  وفي  املستويات.  جميع  على  احلكومات  تواجه  كبرى 
نظم  فيها  وتتعايش  األرض  حلقوق  رسمية  غير  نظم  فيها  تسود 
عرفية مختلفة حليازة األرض، يتعني أن تلجأ احلكومات إلى العمل عن 

نظم  إلقامة  احمللية  اجملتمعات  مع  كثب 
واإلنصاف  العدل  على  تقوم  األرض  حليازة 
وقد  املنازعات.  لتسوية  آليات  وإلنشاء 
يستحيل على كثير من اجملتمعات املشردة 
احلفاظ على تقاليدها الزراعية أو الرعوية. 
حيازة  سياسات  تـُدرج  أن  سيتعني  كما 
إعادة  عمليات  تيسير  إلى  الرامية  األرض 
التوطني في السياق األعم لبرنامج يخلق 
خارج  الرزق  لكسب  الفرص  للمشردين 

القطاع الزراعي.

تقلبات  سيواجهون  املزارعني  أن  املناخ  تغير  عواقب  من 
متزايدة ال ميكن التنبؤ بها فيما يتعلق بإمدادات املياه وتزايداً 
في تواتر حاالت اجلفاف والفيضان. على أن هذه اآلثار ستشهد تبايناً 
هائالً بني مختلف األماكن. ويتوقع العلماء أن زيادة للحرارة تتراوح بني 
درجة واحدة وثالث درجات مئوية ستكون مفيدة للزراعة على مستوى 
خطوط العرض الشمالية، بينما ستواجه أجزاء واسعة من املناطق 
املدارية اجلافة وشبه اجلافة تراجعاً في مستوى هطول األمطار وجريان 
املياه، وهو اجتاه ينذر بالشؤم لكثير من البلدان الواقعة في تلك املناطق 

والتي يواجه معظمها انعدام األمن الغذائي. 
األشد  ستكون  التي  هي  األمطار(  على  )املعتمدة  البعلية  والزراعة 
تأثراً. وهذه الزراعة تغطي 96 في املائة من مجموع األراضي املزروعة 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و87 في املائة في أمريكا اجلنوبية 
احملاصيل في  التعرض لسوء  آسيا. وسيزداد خطر  املائة في  و61 في 
اجلفاف.  فصل  فيها  يطول  التي  اجلافة  شبه  الهامشية  املناطق 
في  االستقرار  ضمان  ميكن  ال  حيثما  الهجرة  إلى  الناس  وسيضطر 
الصاحلة  غير  األراضي  مساحة  ستكون   ،2080 عام  وبحلول  اإلنتاج. 
قسوة  بسبب  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  البعلية  للزراعة 

املناخ قد زادت 30 إلى 60 مليون هكتار. 
غير أن الزراعة املروية في أحواض األنهار والدلتا الكبرى هي أيضاً معرضة 
للخطر نتيجة القتران عوامل من قبيل انخفاض اجلريان وامللوحة )نهر 
ونهر  النيل  )نهر  البحار  مستوى  وارتفاع  الفيضانات  وتزايد  السند(، 
احلضري  والتلوث  يانغتسي(،  ونهر  ونهرميكونغ  الغوجن-براهمابوترا 
والصناعي. وستؤدي هذه االجهادات في بعض أفضل املناطق املنتجة 
إلى انخفاض في املنتوج الزراعي والتنوع البيولوجي والقدرة الطبيعية 
لدى النظم االيكولوجية على استرداد عافيتها، األمر الذي يـُحتمل أن 
تترتب عليه آثار وخيمة على ماليني املزارعني واملستهلكني في مختلف 

أنحاء العالم مع التناقص التدريجي في إمدادات األغذية.
البلدان واملناطق اخملتلفة.  آثار ال تتساوى فيها  املناخ  وسيكون لتغير 
فالصني، ولديها حالياً 140 مليوناً من الناس الذين يعانون من نقص 
التغذية، يـُنتظر أن يزيد إنتاجها من احلبوب 100 مليون طن. أما الهند، 
ولديها حالياً 200 مليون من الناس الذين يعانون من نقص التغذية، 

فيـُنتظر أن ينقص إنتاجها 30 مليون طن. 
أن  انخفاض هطول األمطار فيها  يـُتوقع  التي  املناطق  ويتعني على 
حتّسن نظم تخزين املياه وإدارتها وإنتاجيتها. كما سيكون هناك حاجة 
املياه،  توريد  التغيرات في نظم  الكبرى مع  الري  تكيف مشاريع  إلى 
صعيد  على  املطبقة  النطاق  الصغيرة  التدابير  دعم  سيلزم  بينما 

احلقل للتحكم باملياه.

األرض 

املياه



للنظم  األلفية  تقييم  قّدر 
املناخ  تغير  أن  اإليكولوجية 
الرئيسي  السبب  سيكون 
تغير  أن  على  احلالي.  القرن  نهاية  بحلول  البيولوجي  التنوع  سائر  خلخِ
املناخ سيؤدي إلى زيادة قيمة التنوع البيولوجي في األغذية والزراعة. 
احمللية  اجملتمعات  تستخدمها  التي  احلية  املادة  هي  الوراثية  فاملوارد 
ويستخدمها الباحثون واملرّبون لتكييف إنتاج األغذية واإلنتاج الزراعي 
مع االحتياجات املتغيرة. واحلفاظ على هذا اخملزون من التنوع الوراثي 

واستخدامه هما األساس في التصدي لتغير املناخ.
ويفيد الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ أن عدداً كبيراً من 
العاملي  املتوسط  تزايد  مع   االنقراض  خلطر  عرضة  سيكون  األنواع 
لدرجات احلرارة. ويثير قلقاً بالغاً وضع األقارب البرّية للمزروعات والتي 
متكنت من البقاء برياً. من ذلك مثالً، أن البحوث  التي جتريها اجلماعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، استناداً إلى مناذج توّزع األقارب 
البرّية لثالثة من احملاصيل األساسية التي متثل األساس الغذائي لدى 
الفقراء، وهي الفول السوداني واللوبياء السوداء العني والبطاطس، 

أفادت أن ما نسبته بني 16 في املائة 
البرية  األنواع  من  املائة  في  و22 
بحلول  باالنقراض  مهدداً  سيكون 

عام 2055.
قطاع  في  يعمل 
األسماك  مصايد 
 200 عن  يزيد  ما 
الناس  من  مليون 
في مختلف أنحاء العالم، و98 في املائة منهم في البلدان النامية. 
لكثير  الغذائي  النظام  في  للبروتني  رئيسياً  السمك مصدراً  ويعتبر 
من الفقراء، فهو يشكل قرابة 20 في املائة من البروتني احليواني في 
النظام الغذائي ملا يربو عن 2.8 مليون شخص. ويهدد تغير املناخ هذا 

املصدر الهام ملداخيل الفقراء ولتغذيتهم.
أما ما سيأتي به تغير املناخ من أمور فهي كالتالي: ارتفاع درجة حرارة 
امللوحة  وتغيرات  اجلليد،  أنهار  وذوبان  البحار،  مستوى  وارتفاع  املياه، 
واحلموضة في احمليطات، وتزايد األعاصير في بعض املناطق، وانخفاض 
األمطار في مناطق أخرى، وتغير أمناط األرصدة السمكية وتواجدها 
والبيئي  االقتصادي  املورد  هذا  استدامة  املناخ  تغير  ويهدد  بكثرة. 
جديدة،  فرصاً  ميثل  نفسه  الوقت  في  أنه  غير  وإنتاجيته،  األساسي 

والسيما في ميدان تربية األحياء املائية.
الذين يعتمدون على مصايد  املناخ وعواقبه السكان  وسيتأثر بتغير 
اإلنتاج  تكاليف  تزايد  مع  وذلك  املائية،  األحياء  وتربية  األسماك 
أخطار  وارتفاع  والصادرات  الشرائية  القدرة  وانخفاض  والتسويق 
األحوال اجلوية األشد قسوة. وستواجه اجملتمعات احمللية الصغيرة التي 
تعتمد على صيد األسماك في بعض املناطق املزيد من انعدام اليقني 
مع التراجع في توفر األغذية املائية وإمداداتها وفرص احلصول عليها 
واستقرارها واستعمالها، ومع تضاؤل فرص العمل املتاحة أمام هذه 

اجملتمعات.
ويوفر إنتاج تربية األحياء املائية 45 في املائة من إجمالي االستهالك 
العاملي من األغذية البحرية، وستستمر هذه التربية في النمو لتلبية 
الطلب في املستقبل. وفي هذا امليدان، يتيح تغير املناخ فرصاً جديدة. 
ويرّجح أن اإلنتاج في املناطق األكثر دفئا سيزداد بسبب حتسن معدالت 
وتوافر مساحات جديدة  أطول  فترة  على  النمو  وامتداد فصل  النمو 
ـّن من ذلك.  الستزراع األسماك في املناطق التي كانت برودتها ال متك
وعلى هذا، فإن فرص التنمية في تربية األحياء املائية ستزداد وخصوصاً 

في املناطق املدارية ودون املدارية مثال في أفريقيا وأمريكا الالتينية.

التنوع البيولوجي

مصايد األسماك
وتربية األحياء املائية



العابرة للحدود 
تاريخياً، كانت اآلفات واألمراض تؤثر على إنتاج األغذية إما مباشرة 
عن طريق فقدان احملاصيل الغذائية واإلنتاج احليواني، أو بصوره غير 
مباشرة من خالل انعدام األرباح بسبب عدم كفاية مردود احملاصيل 
املعرضون  هم  املزارعني  صغار  يكون  أن  الطبيعي  ومن  النقدية. 
املناخ  تغير  اليوم هذه اخلسائر بسبب  وتتضاعف  ألكثر اخلسارة. 
في  العيش  وسبل  الغذائي  األمن  يهدد  ما  وهو  تقلبه،  وتزايد 

املناطق الريفية في مختلف أنحاء العالم. 

الواضحة  األدلة  تتوفر  وبينما 
منط  يبّدل  املناخ  تغير  أن  على 
توزيع اآلفات واألمراض في احليوان 
التنبؤ  يصعب  فإنه  والنبات، 
الكاملة لذلك. فالتغيرات  باآلثار 
في احلرارة والرطوبة والغازات اجلوية 
النباتات  منو  إلى  تؤدي  أن  ميكن 
تزايد  وإلى  واحلشرات  والفطريات 
بني  التفاعل  يغير  مما  أعدادها، 
الطبيعيني  وأعدائها  اآلفات 
في  التغير  أن  كما  وحامليها. 
إزالة  قبيل  من  األرض،  غطاء 
الغابات أو التصحر، ميكن أن يجعل 
النباتات واحليوانات املتبقية أشّد 

عرضة لآلفات واألمراض.
وقف  على  للمساعدة  والبّد 
استحداث  من  اآلفات  انتشار 
وتطوير  جديدة،  زراعية  ممارسات 
احملاصيل  من  مختلفة  سالالت 
لإلدارة  املبادئ  ووضع  واحليوان، 
وقد  اآلفات.  ملكافحة  املتكاملة 
حتتاج البلدان إلى النظر في إدخال 
البيولوجية  للمكافحة  عوامل 
وسالالت  محاصيل  إدخال  أو 
جديدة قادرة على مقاومة اآلفات 
على  يتعني  كما  األمراض.  أو 
تعزيز  على  تعمل  أن  احلكومات 
اخلدمات الوطنية لصحة احليوان 

والنبات، وذلك كأولوية عليا.

اآلفات واألمراض

األرض  العاملي  االحترار  تأثير  أصاب  سواء 
اآلفات  أو  األسماك  أو  احملاصيل  أو  املياه  أو 
إلدارة  جديدة  طرائق  هناك  فإن  واألمراض، 
املناخ عل اجلوع، هناك  أثر تغير  التي سيأتي بها. وللحد من  اخملاطر 
الوطنية  األصعدة  على  املسارات  متعدد  نهج  اتباع  إلى  حاجة 

واإلقليمية والدولية.
الذين  وهم  املناخ،  تغير  علماء  بني  أوثق  تعاون  إلى  حاجة  وهناك 
يصدرون توقعات ما سيجري في املستقبل األبعد، واجملموعات التي 
تتصدى إلدارة مخاطر الكوارث واألمن الغذائي، والتي تتعامل بصورة 

مباشرة مع ما يجري حاضراً.
املناخ  مواجهة مخاطر  لتمويل  استكشاف طرائق جديدة  وينبغي 
املوجه  الصغير  التمويل  أدوات  الطرائق  هذه  ومن  الغذائي.  واألمن 
وزيادة  اخلاص؛  القطاع  دور  والتوسع في  احمللية ولألسر؛  للمجتمعات 
دور املؤسسات اخليرية، ومتكني فقراء الريف من دخول شبكة أسواق 

ائتمان الكربون. 

وهناك كثير من التدابير التي ميكن 
تنفيذها اآلن وخالل العقود القليلة 
املقبلة لتخفيف أسوأ اآلثار املترتبة 

عن االحترار العاملي، ومنها ما يلي:

l    تطوير مناذج للمناخ ومناذج ألثر 
املناخ تتيح فهماً أفضل لكيفية 

تأثير تغير املناخ على أعمال 
الزراعة واحلراجة على الصعيد 

احمللي بحيث يـُمكن االستعداد 
بصورة أفضل ملواجهتها؛

l    تنويع سبل العيش وتكييف 
ممارسات الزراعة وصيد األسماك 

واحلراجة من خالل التشجيع على 
حتسني طرق إدارة املياه وصيانة 

التربة ومرونة احملاصيل واألشجار؛
l    حتسني التوقعات املناخية وتوسيع 

نطاقه؛
l    حتسني نظم الرصد واإلنذار املبكر؛

l    تطوير إدارة مخاطر الكوارث.

وللتكيف بصورة أفضل مع آثار تغير 
املناخ:

l    البّد من تكييف خطط استخدام 
األراضي وبرامج األمن الغذائي 

والسياسات اخلاصة مبصايد 
األسماك واحلراجة؛

l    يتعني وضح حتليالت للتكلفة 
والفوائد تأخذ في اعتبارها مخاطر 
تغير املناخ بالنسبة للري أو حلماية 

املناطق الساحلية؛
l    ينبغي الترويج ألفضل املمارسات 

الزراعية لدى املزارعني من خالل بناء 
القدرات والتواصل الشبكي؛

l    يتعني دعم تنفيذ برامج العمل 
الوطنية للتكيف مع تغير املناخ؛
l    يتعني أن تغطي خطط الطوارئ 

سيناريوهات اخملاطر اجلديدة 
والناشئة.

إدارة اخملاطر



هناك الكثير مما ميكن القيام به لتخفيف إسهام 
ومن  احلراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات  في  الزراعة 
نتهج استراتيجيات وممارسات  تـُ أن  األهمية مبكان 
تأخذ في اعتبارها بهذه الغاية. على أن تدابير تخفيف الوطأة 
ال تكفي وحدها ولن تترك أثراً ملموساً إال في النصف الثاني 
حالياً،  جارية  العاملي ظاهرة  االحترار  أن  على  القرن.  هذا  من 
واستراتيجيات التكيف أصبحت اآلن مسألة ملحة، السيما 

بالنسبة للبلدان الفقيرة األشد تعرضاً.

تغير  مع  التعايش  كيفية  تتعلم  أن  من  لإلنسانية  والبّد 
املناخ. ولكننا ال نستطيع أن نترك تغير املناخ يصبح عامالً 
عناصر  من  آخر  وعنصراً  العالم،  في  الفقر  لتفاقم  إضافياً 
توسيع الفجوة بني البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. وينبغي 
أن يكون يوم األغذية العاملي هذا مناسبة متكن اجلميع من 
إدراك أن األعضاء األشد ضعفاً في أسرتنا العاملية سيكونون 

األكثر تأثراً باألحداث. فعلينا أال ننساهم.

احملاصيل  سوء  ضد  التأمني 
اجلوية  األحوال  عن  الناجم 
أساس  على  التأمني  يعتبر 
القياسية  الطقس  مؤشرات 
إدارة  أدوات  من  نسبياً  جديدة  أداة 
التأمني  مدفوعات  تربط  اخملاطر 
أن  ميكن  موضوعية  بظواهر 
هطول  معدل  قبيل  من  تقاس 
ومتكن  احلرارة.  درجات  أو  األمطار 
املزارعني  هذه  التأمني  بوليصات 
أفضل  بصورة  اخملاطر  إدارة  من 
في  االستثمار  على  وتشجعهم 
أنشطة زراعية تتطلب استثمارات 
لتوفر  ونظراً  حجماً.  أكبر  أولية 
محركات  من  التحقق  إمكانية 
مستقل،  بشكل  االستحقاقات 
أو  تدليس  حدوث  احتمال  فإن 
تدخل سياسي ينخفض انخفاضاً 
في  يزيد  الذي  األمر  جداً،  كبيراً 
للتأمني  املصارف  توفير  إمكانية 
الطقس  مؤشرات  أساس  على 
الريفية  للمجتمعات  القياسية 
بصورة  املدفوعات  د  وحتدَّ الفقيرة. 
معدل  في  الفارق  مع  تتناسب 
احلرارة،  درجات  أو  األمطار  هطول 
التأمني  إال  للمزارعني  يتيح  ال  مما 
جزئياً. ومع أن التأمني على أساس 
ال  القياسية  الطقس  مؤشرات 
أفاد صغار  االختبار، فقد  يزال قيد 
في  أجريت  دراسة  في  املزارعني 
التأمني  هذا  أن   2005 عام  مالوي 
األساسية  استراتيجيتهم  هو 

للتكيف مع تغير املناخ.

خامتة



السنني  آالف  منذ  األسر  تستخدم  الغذائي  واألمن  احليوية  الطاقة 
الطاقة احليوية على شكل كتلة حيوية من األخشاب والفضالت العضوية. وقد 
بدأ االهتمام بتطوير أشكال حديثة للطاقة احليوية، من قبيل الوقود احليوي، في 
الغذائي كما  لألمن  االجتاه فرصاً  ويتيح هذا  العشرين.  القرن  السبعينات من 
وأنه يتسبب مبخاطر في هذا اجملال. فبإمكان الطاقة احليوية أن تنعش القطاع 
الزراعي وأن تعزز التنمية الريفية وأن تخفف من الفقر، بأمور ليس أقلها حتسني 
حصول الريف على الطاقة املستدامة. على أن الطاقة احليوية، إن لم جتر إدارتها 
تعيق  وأن  الغذائي  لألمن  خطيراً  تهديداً  تشكل  أن  ميكن  مستدامة،  بصورة 

ـّن بعض الفئات األشد تعرضاً من احلصول على األغذية. متك
املناخ − ولكن  وبإمكان الطاقة احليوية أن تساعد على تخفيف وطأة تغير 
ـّة بهدف زراعة املواد  ـّي هذا لن يتحقق إذا قـُطعت الغابات وأزيلت األراضي اخلـُثـ
ـّر وزيت النخيل. وقد يتمثل البديل في إنتاج  اخلام للطاقة من قبيل قصب السك
الوقود احليوي من مخلفات الزراعة والغابات، غير أن التكنولوجيا الالزمة لذلك 
ليست متاحة جتارياً بعد. ويواجه صانعو السياسات التحدي املتمثل في حساب 
كيفية االستفادة من الفرص التي تتيحها الطاقة احليوية وفي الوقت نفسه 
اإلمدادات  من  يكفي  ما  زراعة  في  االستمرار  الناس  يستطيع  أن  إما  كفالة 

الغذائية أو أن يتمكنوا من شرائها.
أسعار  ارتفاع  خالل  من  الغذائي،  األمن  أمام  اخملاطر  أشدها  على  وتظهر 
تستخدم  أو  الغذائية  احملاصيل  إلى  احليوية  الطاقة  تستند  عندما  األغذية، 
األراضي واملياه التي كانت ستوجه إلى إنتاج األغذية. فاملنافسة أقوى في إنتاج 
وتوليد  التدفئة  احليوية ألغراض  الكتلة  إنتاج  السائل منها في  احليوي  الوقود 
إلى التكنولوجيا احلالية، يسهم التوسع السريع في إنتاج  الكهرباء. واستناداً 
الوقود احليوي السائل إسهاما كبيراً في ارتفاع أسعار األغذية. ومن شأن هذا 
الوضع أن يساعد املزارعني الريفيني الذين يوجد لديهم فائض يبيعونه، ولكنه 

يضر باملستهلكني في املدن وبفقراء الريف املضطرين لشراء األغذية.
تكنولوجيات  باستخدام  األغذية  إمدادات  على  الضغط  تخفيف  وميكن 
تستفيد من استخدام األراضي املتدهورة أو الهامشية، وبتكثيف اإلنتاج بصورة 
وباستعمال  الطاقة،  إنتاج  ونظم  األغذية  إنتاج  نظم  بني  وباجلمع  مستدامة، 

أساليب الزراعة املالئمة.
فيها  يؤدي  التي  األماكن  في  محلياً  الغذائي  األمن  يتحسن  أن  وميكن 
وخلق  الزراعة،  في  االستثمار  زيادة  إلى  الزراعية  اخلام  املواد  على  الطلب 
االقتصاد  وتنشيط  املنتجني،  صغار  أمام  واألسواق  للعمالة  جديدة  فرص 
بحسب  فسيتباين  كله  هذا  من  األسر  استفادة  مدى  أما  الريفي. 
نظام حجم  وبحسب  اجلنس،  ونوع  والعمر  واملوقع  والدخل   السكان 

اإلنتاج − إن كان يجري في مزارع كبرى أو في قطع زراعية صغيرة.
فاملزارع الكبيرة ميكن أن توفر العمالة ولكنها تشرد صغار املزارعني. ومن شأن 
املواتية  وللسياسات  والتعاونيات  املستقلني  املزارعني  ملشاريع  الدعم  توفير 
للمزارعني  األرض  حيازة  أمن  والتي تضمن  احليوية  الطاقة  للفقراء في ميدان 

املهّمـشني أن يساعد على تخيف وطأة اآلثار السلبية.

عوامل عدة تتكاتف لتتسبب في االرتفاع الشديد في أسعار األغذية   
القلق،  إلثارة  يكفيان  ال  احليوي  الوقود  على  الطلب  واشتداد  املناخ  تغير  كأن 
وهي  جداً،  كبيراً  ارتفاعاً  لتشهد   2007-2008 في  األغذية  أسعار  فجاءت 
الكبرى في األسعار بسبب  الزيادات  وقد حدثت  أيضاً.  أخرى  بعوامل  مدفوعة 
تزايد الطلب على احلبوب نتيجة لتزايد السكان وارتفاع استهالك اللحوم في 
اجلفاف  وحاالت  األغذية،  مخزون  في  التاريخي  واالنخفاض  الناشئة،  البلدان 
املضاربة على  وتزايد  الوقود،  وارتفاع أسعار  املناخ،  بتغير  املرتبطة  والفيضانات 
السلع الغذائية األساسية، وارتفاع الطلب على الوقود احليوي. وكان من املتوقع 
أن ترتفع قيمة فاتورة احلبوب، بالنسبة لبلدان العجز الغذائي في أفريقيا، بنسبة 
74 في املائة في 2008-2007، بسبب االرتفاع احلاد في األسعار الدولية للحبوب 
وفي تكاليف النقل وأسعار الوقود الدولية. وأخيراً، أدت النزاعات والكوارث إلى 

أزمات غذائية في 37 بلداً.

وقد اجتمع العديد من قادة العالم في روما في يونيو/حزيران 2008 ملواجهة 
األزمة وللعمل على حتقيق توافق في اآلراء حول ما ميكن من حلول لها. واتفقت 
البلدان في “املؤمتر الرفيع املستوى املعني باألمن الغذائي العاملي: حتديات تغير 
املناخ والطاقة احليوية”، الذي دعت منظمة األغذية والزراعة إلى انعقاده، على 
ضرورة التوسع في الزراعة وإنتاج األغذية في البلدان النامية والبلدان التي متر 
الزراعية والتنمية  الزراعة واألعمال التجارية  مبرحلة حتول، وزيادة االستثمار في 
الريفية. كما دعا اإلعالن اخلتامي الصادر عن املؤمتر إلى التوسع فوراً في برامج 
املساعدة الغذائية وشبكة األمان الغذائي بغية تلبية االحتياجات احلالية من 

األغذية في البلدان التي أصابتها أزمة أسعار األغذية.

البرازيل: الربط بني املزارع الصغيرة وكبار منتجي الوقود احليوي   من 
املمكن للفقراء أن يستفيدوا من االزدهار الذي تشهده صناعة الوقود احليوي. 
ففي البرازيل، يستفيد صغار املزارعني من إنتاج الوقود احليوي من خالل برنامج 
البرنامج،  هذا  ومبوجب   .(Selo Combustível Social) “االجتماعي الوقود  •خامت 
األسرية  املزارع  من  اخلام  املواد  يشترون  الذين  احليوي  الديزل  وقود  منتجي  فإن 
الصغيرة في املناطق الفقيرة يتمتعون بإعفاءات متكنهم من دفع معدالت أدنى 
من ضرائب الدخل، كما يستفيدون من التمويل من مصرف التنمية البرازيلي. 
اخملطط  هذا  في  اشتركوا  الذين  املزارعني  صغار  عدد  كان   ،2007 عام  وبنهاية 
عاملي  من  التدريب  ويتلقون  تعاونيات  في  املزارعون  وينتظم  مزارع.   400  000
اإلرشاد. وخالل مزاد وقود الديزل احليوي الذي نظمته الوكالة الوطنية للنفط 
شركات  من  املباع  الوقود  من  في   99 جاء   ،2007 األول  ديسمبر/كانون  في 
اإليثانول يتصف  إنتاج  أن  الوقود االجتماعي”. كما  برنامج “خامت  مشتركة في 
بكثافة العمالة وقد أدى إلى إيجاد ما يزيد على مليون من الوظائف معظمها 

في املناطق الريفية الفقيرة.

100

130

160

190

220

250

2007 2008

مؤشر أسعار األغذية

مايو يونيو  يوليو  أغسطس  سبتمبر  اكتوبر  نوفمبر  ديسمبر  يناير  فبراير  مارس  ابريل  مايو 



األمن الغذائي العاملي: حتديات تغير املناخ والطاقة احليوية

إلى عنان السماء

أخذت أسعار املواد الغذائية 
باإلرتفاع بسرعة، وقد 

انعكس ذلك سلباً على 
اجلميع وباألخص على 
الفقراء. متثل التغيرات 
املناخية والطلب املتزايد 

على الوقود احليوي جزءاً من 
املشكلة. في بحثنا عن 

حلول لنتذكر أن:

الغذاء طاقة.

www.fao.org
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ملزيد من املعلومات:

يوم األغذية العاملي وفرع املبادرات اخلاصة
الهاتف: 52917 570 06 39+ /55361 570 06 39+

الفاكس: 55249 570 06 39+ / 53210 570 06 39+ 
 البريد اإللكتروني:

world-food-day@fao.org / telefood@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, Italy
www.fao.org
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