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التطورات الهامةلم
يقدم هذا الكتيّب موجزًا عن محتويات الطبعة الثانية لدليل الزراعة الذكية مناخيًا. فقد تغريت معامل اإلجراءات الدولية 

يف مجال تغري املناخ بشكل ملحوظ منذ أن عرضت منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا يف 

مؤمتر الهاي عن الزراعة واألمن الغذايئ وتغري املناخ يف عام 2010، وتبعت األمر بإصدار الطبعة األوىل من دليل الزراعة 

الذكية مناخيًا يف عام 2013. واألهم من ذلك، اعتمد املجتمع الدويل يف عام 2015 خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

التي تشمل اتفاق باريس بشأن تغري املناخ، وأهداف التنمية املستدامة، وخطة عمل أديس أبابا، وتوفر إطاًرا دوليًا غري 

مسبوق لزيادة فعالية اإلجراءات الوطنية والجهود الجامعية الدولية من أجل تحقيق التنمية املستدامة.

وبغية تنفيذ خطة عام 2030، أقرّت الدول األعضاء يف املنظمة خمسة مبادئ الستدامة األغذية والزراعة. وتشمل الزراعة 

مبفهوم املنظمة، كال من املحاصيل، وإنتاج الرثوة الحيوانية، ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية، والغابات. وتوفّر 

السياسات  بشأن  للتحاور  إطاًرا  والبيئية،  واالقتصادية  االجتامعية  االعتبارات  بني  التوازن  إقامة  عرب  الخمسة،  املبادئ 

ولوضع السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح والحوافز املالمئة. وملعالجة التحديات املحددة التي يفرضها تغري املناخ عىل 

استدامة األغذية والزراعة، تقوم املنظمة بتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا كنهج بوسعه أن يحول النظم الزراعية ويعيد 

توجيهها لدعم التنمية دعاًم فّعااًل ولضامن األمن الغذايئ يف ظل تغري املناخ.

ويف ظّل هذا املشهد الدويل الجديد، باتت األهداف املرتابطة الثالثة للزراعة الذكية مناخيًا مهمة أكرث من أي وقت مىض. 

ويقوم الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة بإدماج تعزيز الزراعة املستدامة يف الغرض الرئييس منه املتمثل يف القضاء 

عىل الجوع، وتحقيق األمن الغذايئ، وتحسني التغذية بحلول عام 2030. وهذا اعرتاف واضح بأن النظم اإليكولوجية 

الزراعية العاملية لن تتمكن من تلبية الطلب عىل األغذية واملنتجات الزراعية األخرى الذي سيزيد بنسبة 50 يف املائة 

بحلول عام 2050 إذا ظلّت مامرسات اإلدارة غري املستدامة للموارد الطبيعية قامئة. وتؤدي آثار تغري املناخ عىل الزراعة 

إىل تقويض األمن الغذايئ وسبل املعيشة لسكان العامل األشد ضعًفا، كام تهدد النظم اإليكولوجية األكرث هشاشة عىل 

سطح األرض. وال بد من حشد اإلجراءات املتعلّقة باألهداف الوثيقة الصلة، مثل املياه النظيفة واإلصحاح )الهدف 6(، 

واالستهالك واإلنتاج املستدامني )الهدف 12(، والحياة تحت املياه )الهدف 14(، والحياة يف الرّب )الهدف 15(، يف آن واحد 

بغية تحقيق مقاصد الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة املتعلقة مبكافحة تغري املناخ وآثاره.



اعتماد نهج الزراعة الذكية 
مناخيًا

لقد تبّنت بلدان عّدة مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا. واتّضح ذلك يف دراسة ملنظمة األغذية 

والزراعة نرشت يف عام 2016 وبيّنت أنه من أصل 189 بلًدا قدموا مساهامت مقررة محددة 

وطنيًا التفاق باريس، أشار 32 بلًدا إىل الزراعة الذكية مناخيًا عىل وجه التحديد. وصادق 50 

بلًدا تقريبًا عىل إجراءات تهدف إىل استغالل أوجه التآزر املحتملة بني التخفيف من آثار تغري 

البحوث  وبفضل  األولويات.  حتى وضعوها يف صدارة  أو  الزراعة،  يف  معها  والتكيُّف  املناخ 

واألنشطة التي تدعمها املنظمة والعديد من املجموعات األخرى، منت قاعدة املعارف الكامنة 

األخرية،  السنوات  يف  املستشّفة  األفكار  وتعد  ملحوظ.  بشكل  مناخيًا  الذكية  الزراعة  وراء 

والتجارب الناجحة، والتجارب التي أوجدت فهاًم أفضل للعوامل املرّسعة العتامد مامرسات 

الزراعة الذكية مناخيًا وللحواجز أمام اعتامدها، رضورية لتمهيد الطريق أمام توسيع نطاق 

الزراعة الذكية مناخيًا عىل املستويات كافة. وال بد من إتاحة هذه األفكار يف الوقت املناسب 

وبطريقة يسهل الوصول إليها من أجل دعم الجهود الجارية لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا.

االنتقال إلى المجال الرقمي
لتحقيق هذه الغاية، يتم تحويل دليل الزراعة الذكية مناخيًا إىل مورد رقمي »حي«. ويجمع 

التفاعل  من  مبزيد  تتسم  منصة  يف  والخربات  املعارف  من  واسعة  مجموعة  الرقمي  الدليل 

وسهولة االستعامل. وبهذا، سيكون دليل الزراعة الذكية مناخيًا أكرث قدرة عىل توجيه واضعي 

اإلرشاد  مجايل  يف  والعاملني  واألكادمييني،  القطاعيني،  والخرباء  الربامج،  ومديري  السياسات، 

الطبعة  الزراعية. وبإطالق  القطاعات  املناخ يف جميع  لزيادة مراعاة  والتنمية، يف جهودهم 

الثانية املنقحة بالكامل لدليل الزراعة الذكية مناخيًا عىل اإلنرتنت، سيصبح باإلمكان تحديث 

حصص أو دراسات حالة فردية عند الحاجة. وسيسمح ذلك بتقاسم املعلومات املتوافرة حول 

الزراعة الذكية مناخيًا بوترية رسيعة ملواكبة التطورات يف هذا املجال.

يتضّمن الدليل الرقمي المنقح للزراعة 

الذكية مناخيًا نسًخا محّدثة عن الحصص 

األصلية البالغ عددها 18 حصة، ويشمل 

خمس حصص جديدة هي:

تغير المناخ والتكيّف معه  9

والتخفيف من آثاره؛

نظم اإلنتاج المتكاملة؛ 9

تزويد المنتجين الريفيين  9

بالمعارف المتعلقة بالممارسات 

الذكية مناخيًا؛

دور المرأة والرجل في الزراعة  9

الذكية مناخيًا؛

والتنفيذ التدريجي للزراعة الذكية  9

مناخيًا على المستوى الوطني.

المحتوي
الجديد

 لمحة عامة ه
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يقدم القسم األول من الدليل عرًضا شامالً عن مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا من ا

الزراعة  نهج  تطبيق  يستلزمه  ما  يف  أيًضا  وينظر  دقيق.  بشكل  تعريفه  خالل 

الذكية مناخيًا، ويحدد مجاالت التدخل الرئيسية. ويبنّي القسم كذلك كيف ميكن 

للزراعة الذكية مناخيًا أن تدعم البلدان من أجل تعزيز قدرتها عىل الصمود يف 

يف  بها  الخاصة  األغذية  نظم  وإنتاجية  استدامة  وزيادة  املناخ،  تغري  آثار  وجه 

الوقت نفسه. ويضع القسم األول الزراعة الذكية مناخيًا يف إطار جدول األعامل 

الدويل األوسع نطاقًا بشأن املناخ والتنمية املستدامة. كام أنه يشري إىل رضورة 

مراعاة نهج املناظر الطبيعية يف تنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا عىل أرض الواقع. 

آثاره  من  والتخفيف  معه  والتكيف  املناخ  تغري  بعنوان  جديدة  حصة  وتقوم 

باستكشاف املنافع املشرتكة وأوجه التآزر بني التكيف مع تغري املناخ والتخفيف 

من آثاره يف الزراعة الذكية مناخيًا.



  القسم أِلف: المفهوم 1

 تعرض هذه الحصة قضايا تغرّي املناخ الرئيسية التي ينبغي معالجتها يف القطاعات الزراعية للمساعدة عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة،

 مبا يف ذلك الدور الذي تؤديه القطاعات الزراعية كعامل مساهم يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة. وتتناول هذه الحصة تطور الزراعة الذكية 

مناخيًا، وتنظر يف عالقتها باألهداف واألطر السياساتية األوسع نطاقًا ويف النهج التكميلية لتحقيق استدامة األغذية والزراعة، مثل التكثيف املستدام 

لالنتاج والزراعة اإليكولوجية. كام أنها تعطي توجيهات حول كيفية تفعيل الزراعة الذكية مناخيًا  وتنفيذها، وتوضح املفاهيم الرئيسية املرتبطة بتهيئة 

بيئات متكينية، وحشد أوجه التآزر،  وإدارة املقايضات، وتخطي الحواجز أمام اعتامد الزراعة الذكية مناخيًا.

مقدمة
بغية املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف ظل تغري املناخ، تحتاج نظم اإلنتاج 

الزراعي إىل التصدي يف آن واحد لثالثة تحديات متشابكة، هي: زيادة اإلنتاجية والدخل يف 

الزراعة عىل نحو مستدام؛ وبناء القدرة عىل الصمود يف وجه آثار تغري املناخ؛ واملساهمة يف 

التخفيف من حّدة تغري املناخ حيثام أمكن ذلك. وتم تطوير الزراعة الذكية مناخيًا كإطار 

ملواجهة هذه التحديات الثالثة.

وميكن للزراعة الذكية مناخيًا أن تيرّس االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية أكرث إنتاجية واستدامة 

ومراعاة للمناخ. ويتحقق ذلك من خالل الرتويج العتامد املامرسات الذكية مناخيًا التي أثبتت 

فعاليتها باالستناد إىل أدلة قوية، ومن خالل توفري بيئة متكينية تشمل سياسات ومؤسسات 

ومصادر متويل مؤاتية. وليست الزراعة الذكية مناخيًا تقنية أو نظام إنتاج جديد أو مجموعة من 

املامرسات التي تناسب الجميع، بل هي نهج قائم عىل اتخاذ إجراءات عىل ثالثة مستويات من 

أجل تحديد نظم اإلنتاج القامئة األكرث قدرة عىل مواجهة آثار تغري املناخ. وتساعد نهج الزراعة 

الذكية مناخيًا عىل تحديد نظم اإلنتاج املناسبة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره 

حيثام أمكن ذلك، والتي تسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق استجابتها ملواجهة التحديات التي 

الالزمة ملساعدة أصحاب  الوسائل  النهج  وتوفر هذه  أماكن محددة.  املناخ يف  تغري  يفرضها 

املصلحة عىل املستويات املحلية أو الوطنية أو الدولية، يف اختيار االسرتاتيجيات الزراعية األكرث 

قابلية للتكيف مع ظروف مناخية محددة. وتسعى نهج الزراعة الذكية مناخيًا إىل عزل ومعالجة 

املبادالت التي قد يتعني القيام بها بني األهداف الثالثة للزراعة الذكية مناخيًا. وتنبثق عن هذه 

العملية خيارات واقعية وخاصة بالسياق تكون قادرة عىل توجيه عملية صنع القرارات القامئة 

عىل األدلة. ويكمن رّس النجاح يف قيام أصحاب املصلحة ببذل جهود منسقة وطويلة األجل عىل 

املستويات كافة، من املنتجني إىل املستوى العاملي.
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لتغري  املرتقبة  اآلثار  بشأن  قوي  علمي  توافق  إىل  التوصل  تم  لقد 

املناخ يف األجل الطويل. ومن املتوقع أن تزيد وترية وِحّدة األحوال 

الجوية القصوى، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف، وأن تشهد 

النظم  عىل  تؤثر  أن  شأنها  من  تغريات  املحلية  املناخية  األمناط 

اإليكولوجية. وسيتعنّي عىل املجتمعات املحلية والنظم اإليكولوجية 

أن تتكيّف مع الظروف الجديدة وأن تبني القدرة عىل الصمود يف 

إىل  أيًضا  حاجة  وهناك  املستقبل.  يف  املحتملة  السلبية  اآلثار  وجه 

الحد من تركّز انبعاثات غازات الدفيئة يف الغالف الجوي من أجل 

وتجّنب  املناخ  وتغري  العاملي  االحرتار  من  حد  أقىص  إىل  التقليل 

الوصول إىل نقطة تحول بيئي يصبح بعدها الرضر الحاصل دامئاً.

ارتفاع متوسط  »إبقاء  املناخ إىل  باريس بشأن تغري  اتفاق  ويهدف 

درجة الحرارة العاملية دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل 

درجة  ارتفاع  إىل حرص  الرامية  الجهود  ومواصلة  الصناعية  الحقبة 

الحرارة يف حد ال يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل 

جميع  عىل  يتعنّي  الهدف،  هذا  ولتحقيق  الصناعية«.  الحقبة 

انبعاثاتها من  الزراعية، أن تحد من  القطاعات  القطاعات، مبا فيها 

غازات الدفيئة. وال جدل يف أنه سيتعنّي أيًضا عىل القطاعات الزراعية 

أن تزيد إنتاجها من أجل تلبية االحتياجات التغذوية للعدد املتزايد 

من سكان العامل. ولكّن القطاعات الزراعية مسؤولة حاليًا عن حوايل 

الزراعة  املستقبيل يف  النمو  العاملية. وإذا استمّر  االنبعاثات  ُخمس 

عىل نفس مسارات االنبعاثات التي كانت سائدة يف املايض القريب، 

التكيف مع تغير المناخ 
والتخفيف من آثاره

فسوف تزيد حصة الزراعة من إجاميل االنبعاثات وستقّوض الجهود 

باريس.  اتفاق  يف  الحرارة  بدرجة  املتعلّق  الهدف  لبلوغ  العاملية 

العاملية  االتجاهات  استمرار  إىل  نفسه  املسار  عىل  البقاء  وسيؤدي 

عىل صعيد إزالة الغابات وتدهور األرايض الناجمني عن زيادة الطلب 

عىل األغذية والخشب واملنتجات األخرى املرتبطة بالزراعة. 

وتقدم القطاعات الزراعية فرًصا فريدة للمساهمة يف التخفيف من 

آثار تغرّي املناخ. فمامرسات اإلدارة املستدامة ميكنها أن تساهم يف 

واألشجار  الرتبة  يف  حاليًا  املخزّن  الكربون  فقدان  مواصلة  تجّنب 

والنظم اإليكولوجية الساحلية. وباستطاعة اإلدارة املستدامة للرتبة 

ثاين  تلتقط  التي  الكربون  بالوعات  تنشئ  أن  والغابات  واملراعي 

الكربون يف  تخزّن  الجوي، وأن  الغالف  املوجود يف  الكربون  أكسيد 

زيادة  إىل  مناخيًا  الذكية  الزراعة  وتسعى  األحيائية.  والكتلة  الرتبة 

الزراعة  نهج  تحقق  أن  وميكن  ممكن.  حد  أقىص  إىل  الفرص  هذه 

الذكية مناخيًا يف الكثري من األوقات، مكاسب عىل مستوى التكيف 

و/أو التخفيف من اآلثار و/أو اإلنتاجية يف آن واحد. وتسعى الزراعة 

الذكية مناخيًا إىل االستفادة من الفرص املتاحة لزيادة أوجه التآزر 

واملنافع املشرتكة ولتقليل املقايضات أو تجنبها.

 تبنّي هذه الحصة الحاجة إىل إجراءات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف القطاعات الزراعية، ال سيام

يف سياق املساهامت املحددة وطنيًا التي تقدمها البلدان مبوجب اتفاق باريس. وتنظر الحصة أوالً يف كل نهج ومنهجية للتكيف مع تغري املناخ 

 والتخفيف من آثاره عىل حدة، ثم تجمعها لتحديد أوجه التآزر واملقايضة املحتملة يف ما بينها. كام أنها تسلّط الضوء عىل التعقيدات التي ينبغي

 حلّها خالل عملية تصميم التدخالت الخاصة بالزراعة الذكية مناخيًا.
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لتوسيع  كأداة  الطبيعية  للمناظر  املتكاملة  اإلدارة  استخدام  ميكن 

نطاق الزراعة الذكية مناخيًا بطريقة شاملة ومنصفة. ومبا أن الزراعة 

الذكية مناخيًا تحتاج إىل صنع قرارات معّقدة وخاصة بالسياق، ال بد 

تصميم  عند  متعددة  أهداف  بني  التوازن  تحقيق  مواصلة  من 

تدخالت الزراعة الذكية مناخيًا األوسع نطاقًا. وتنظر التدخالت عىل 

مستوى املناظر الطبيعية بشكل رصيح يف الوظائف املتعددة التي 

تؤديها النظم اإليكولوجية عىل نطاقات متعددة. وعىل سبيل املثال، 

واإلنتاج  األرايض  الستخدام  التخطيط  بني  توازن  إقامة  يلزم  قد 

الزراعي والسياحة. ومبراعاة البعد االجتامعي واالقتصادي والبيئي، 

ميكن املحافظة عىل املوارد الطبيعية )مبا يف ذلك التنوع البيولوجي( 

ملختلف  واملنافع  الفرص  مضاعفة  عىل  نفسه  الوقت  يف  والعمل 

أصحاب املصلحة.

وعندما يتم تنفيذ التدخالت عىل مستوى املناظر الطبيعية، هناك 

يف  الطبيعية  واملوارد  اإلنتاج  نظم  إلدارة  شاملة  عملية  إىل  حاجة 

اإليكولوجية  النظم  يكفي إلنتاج خدمات  تكون واسعة مبا  منطقة 

الحيوية. ويجب أن تستكمل هذه العملية بآليات ال مركزية تكون 

الناس  فيها  التي يعمل  النطاقات األصغر حجاًم  قادرة عىل مراعاة 

فعليًا. ويأيت تعزيز التفاعالت بني مجموعات تتمتع بأنواع مختلفة 

من املعارف ومستويات مختلفة من الخربة، مبنفعة كبرية.

وتقوم اإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية، بوصفها نهًجا يركّز أصاًل 

السياسات  توجيه  بتيسري  املستدامة،  املامرسات  نطاق  توسيع  عىل 

إدارة المناظر الطبيعية من أجل 
نظم ذكية مناخيًا

وتحقيق االتساق يف ما بينها من أجل بلوغ النتائج املرجوة. ولذلك، 

ميكن االستفادة أيًضا من نهج املناظر الطبيعية لتحسني املامرسات 

املتعلّقة باستخدام األرايض وإدارتها ليك تساهم يف تحقيق أهداف 

التقدم يف  بالتايل  الوطنية، ما يعزز  املحلية والوطنية وشبه  التنمية 

تحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة.

تعرض هذه الحصة مفهوم اإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية وتصف كيف ميكنها أن تساعد الزراعة الذكية مناخيًا عىل تحقيق أهداف التنمية الوطنية 

والدولية. وتقدم الحصة دراسات حالة، وتصف العقبات املشرتكة والحلول املحتملة، وتعطي تعليامت مفّصلة بشأن كيفية تنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا 

عىل نطاق واسع من خالل استخدام نهج املناظر الطبيعية.
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يتألف القسم الثاين من دليل الزراعة الذكية مناخيًا من جزأين. يف الجزء األول، 

تركّز الحصص عىل اإلنتاج الزراعي ويتم تخصيص حصص فردية لكل واحد من 

القطاعات الزراعية األربعة، وهي: إنتاج املحاصيل، واإلنتاج الحيواين، والغابات، 

ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية. وتنظر كل حصة يف آثار تغري املناخ ويف 

الخيارات الذكية مناخيًا يف القطاع املحدد. وتصف حصة جديدة تحت عنوان 

نظم اإلنتاج املتكاملة، املبادئ التي يرتكز عليها اإلنتاج الزراعي املتكامل وكيف 

تتسق مع أهداف الزراعة الذكية مناخيًا، وتقدم أمثلة ملموسة عن هذه النظم. 

ويف الجزء الثاين من هذا القسم، تركّز الحصص عىل استخدام املوارد الطبيعية 

واملوارد  واألرايض  للمياه  فردية  وحدات  تخصيص  ويتم  مناخيًا،  ذكية  بطريقة 

الوراثية. ويشمل الجزء الثاين أيًضا حصة تتعلّق بإدارة الطاقة والزراعة الذكية 

مناخيًا  الذيك  الطابع  تعزيز  إىل  الهادفة  بالنهج  تتعلّق  مناخيًا، فضالً عن حصة 

لسالسل القيمة يف نظام األغذية األوسع نطاقًا.
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يتّسم إنتاج املحاصيل بحساسية بالغة لتغري املناخ. ويتأثر مبجموعة 

متوسط  يف  األجل  الطويلة  االتجاهات  مثل:  املناخية  العوامل  من 

درجات  يف  السنوي  والتقلّب  الحرارة؛  ودرجات  األمطار  تساقط 

الحرارة وهطول األمطار؛ والصدمات خالل مراحل محددة من منو 

النباتات؛ واألحوال الجوية القصوى. ويف ظل تغرّي املناخ، يجب أن 

تتغري اسرتاتيجيات إنتاج املحاصيل أيًضا.

وهناك العديد من الخيارات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

آثاره يف مختلف النظم الزراعية. وستختلف مالءمة هذه الخيارات 

وآليات  النظام،  لها  يتعرّض  التي  املحددة  اإلجهاد  أنواع  بحسب 

عامل  كل  تأثري  ومدى  املزارعون،  ميلكها  التي  والتكيّف  املواجهة 

املحاصيل  إلنتاج  املستدام  التكثيف  ويُعد  الغالت.  عىل  مناخي 

الخيارات إلنتاج املحاصيل بطريقة  التي تقوم عليها جميع  الركيزة 

ذكية مناخيًا. كام أنه يوجه القرارت حول كيفية تخطي أوجه القصور 

التي تؤدي إىل ثغرات يف الغالل واإلنتاجية، وكيفية التقليل من اآلثار 

البيئية واالجتامعية السلبية املرتتبة عن اإلنتاج.

زراعية  مامرسات  املحاصيل  إلنتاج  املستدام  التكثيف  ويتطلّب 

املتكيفة  الجودة لألصناف  العالية  الزراعية  البذور واملواد  تستخدم 

يف  املحاصيل  من  متنوعة  وأصناف  أنواع  وزراعة  جيد؛  بشكل 

مجموعات، أو كمحاصيل بينية، أو بالتناوب؛ ومكافحة اآلفات من 

خالل اإلدارة املتكاملة لآلفات؛ واعتامد الزراعة املحافظة عىل املوارد 

واملكننة املستدامة من أجل املحافظة عىل صحة الرتبة وإدارة املياه 

إنتاج المحاصيل الذكي 
مناخيًا

وحدة  كل  مقابل  ممكنة  مخرجات  أعىل  تحقيق  بهدف  بفعالية 

مدخالت يف نطاق قدرة النظام اإليكولوجي عىل التحمل.

واألهم أنه ميكن لتغري املناخ أن يسبب خلالً يف التفاعل بني النباتات 

وامللقحات، ذلك أن العديد من امللقحات يتأثر بدرجات الحرارة املرتفعة 

والجفاف. وعندما تتعرض امللقحات لضغط يفوق قدرتها عىل التحمل، 

ترتتب آثار وخيمة عىل تلقيح املحاصيل. ويتسم بالتايل العمل عىل الحد 

من تأثريات تغرّي املناخ جنبًا إىل جنب مع تطبيق اسرتاتيجيات التكيف 

معها، بأهمية بالغة. وتتجىّل إحدى أوجه التآزر يف الدور املهم الذي تؤديه 

املراعي يف احتباس الكربون العضوي. وميكن تحسني ذلك من خالل ضبط 

الرعي عند مستويات مستدامة تعزز منو النباتات العشبية وتحد من 

تدهور املراعي. وميكن أن يؤدي إدخال األعشاب والبقوليات ذات الجذور 

العميقة، دورًا مهاًم أيًضا يف تحسني احتباس الكربون يف الرتبة.

وإذا متّكن املزارعون من الوصول إىل املعارف الجيدة بشأن الديناميات 

اإليكولوجية وإىل االبتكارات التكنولوجية، ومبستوى جيد من الفهم لنوع 

ونطاق التغري الحاصل يف العوامل املناخية التي تؤثر عىل إنتاج املحاصيل، 

ميكنهم العمل بطريقة أذىك عوًضا عن العمل بكّد أكرب. وبإمكانهم أيًضا 

العمليات  من  واالستفادة  اإليكولوجية  النظم  وظائف  املحافظة عىل 

الحيوية األرضية الكيميائية التي تؤديها نظمهم اإليكولوجية الزراعية من 

أجل الحصول عىل نتائج أفضل. كام ميكنهم إدارة املبادالت وأوجه التآزر 

الجديدة،  املحلية  املناخية  الظروف  مع  التكيف  عملية  يف  املشاركة 

واالستجابة للتقلبات يف األسواق الدولية.

تعرض هذه الحصة املبادئ واملامرسات والتكنولوجيات إلنتاج املحاصيل السنوية واملعمرة بطريقة مستدامة ومربحة من أجل تلبية االحتياجات من 

األغذية والعلف والطاقة واأللياف، وتعزيز النمو االقتصادي يف عامل يشهد تزايًدا يف عدد السكان، وتغريًا يف املناخ، وتطوًرا يف األمناط التغذوية، وتفاقاًم يف 

الضغوط عىل املوارد الطبيعية. كام تنظر الحصة يف آثار تغري املناخ املتوقعة عىل إنتاج املحاصيل، مبا يف ذلك تزايد تركّز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف 

الجوي، وارتفاع درجات الحرارة، وتغري نظم هطول األمطار، وتزايد تفيش اآلفات؛ وعىل نظم محاصيل محددة. وتصف الحصة كذلك العوامل من خارج 

املزرعة التي تسمح للمزارعني باعتامد املامرسات الذكية مناخيًا إلنتاج املحاصيل.
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تشكل الزراعة مصدر رزق بالنسبة إىل ثلث سكان العامل. وإن حوايل 

لكسب  الزراعة  عىل  يعتمدون  الذين  األشخاص  من  املائة  يف   60

قطاًعا  الحيواين  اإلنتاج  ويُعد  املوايش.  أصحاب  من  معيشتهم، هم 

الناتج  من  املائة  يف   40 الراهن  الوقت  يف  ميثل  وهو  النمو.  رسيع 

املحيل اإلجاميل الزراعي العاملي ويتسم بأهمية بالغة لتحقيق األمن 

الغذايئ يف جميع األقاليم. وتقدم املاشية مساهمة رضورية ومهمة 

يف اإلمدادات العاملية بالسعرات الحرارية والربوتينات. وتعد أصوالً 

رئيسية بالنسبة إىل األرس يف املجتمعات الريفية، حيث يعتمد مئات 

اإليكولوجية  النظم  وعىل  هذا  الحياة  الرعاة عىل منط  من  املاليني 

الخدمات  من  مجموعة  املاشية  وتوفر  معيشتهم.  لكسب  الرعوية 

األساسية، مبا يف ذلك وسيلة لالدخار، وضامنة للحصول عىل قروض، 

وخط دفاع يقي من الصدمات املناخية واألزمات األخرى. ويف النظم 

الثانوية،  واملنتجات  املحاصيل  املاشية مخلفات  تستهلك  املختلطة، 

األبقار، والجامل،  املحاصيل. وتوفر  لتخصيب  استخدام روثها  ويتم 

امليدانية.  العمليات  يف  جر  وقوة  نقل  وسيلة  والحمري،  والخيول، 

باإلضافة إىل ذلك، تعترب املاشية وال سيام املجرتات الصغرية والدواجن، 

بني  املساواة  تحقيق  سبيل  يف  تقدم  وإحراز  املرأة  لتمكني  أساسية 

الجنسني. كام أن مساهمتها يف سبل املعيشة يف الريف تتجاوز بكثري 

االجتامعي  الرفاه  تدعم  أنها  الغذايئ حيث  واألمن  الزراعي  اإلنتاج 

والرتبية وصحة اإلنسان.

ومن الرضوري أن تتم إدارة الرثوة الحيوانية بعناية من أجل زيادة 

مجموعة الخدمات التي تقدمها والحد من هشاشة القطاع يف وجه 

اإلنتاج الحيواني الذكي 
مناخيًا

هذا  يف  إجراءات  اتخاذ  إىل  ملّحة  حاجة  وهناك  املناخ.  تغري  آثار 

املجال ال سيام وأن حوايل 800 مليون مرٍب للامشية يعيشون بأقل 

خاص  وجه  عىل  معيشتهم  سبل  وتتعرّض  اليوم.  يف  دوالرين  من 

للخطر بسبب آثار تغري املناخ. ومن املتوقع أن يرتك ارتفاع درجات 

األحوال  وترية  وتزايد  األمطار،  هطول  توزّع  يف  والتغريات  الحرارة، 

املياه،  توافر  وانخفاض  الحراري،  اإلجهاد  وزيادة  القصوى،  الجوية 

آثاًرا سلبية مبارشة وغري مبارشة عىل اإلنتاج الحيواين وإنتاجية املاشية 

يف أنحاء العامل كافة. ويُعّد قطاع الرثوة الحيوانية أيًضا عامالً مساهاًم 

كبريًا يف تغري املناخ. وتقدر منظمة األغذية والزراعة أنه مسؤول عن 

البرشية  الدفيئة  غازات  انبعاثات  إجاميل  املائة من  14.5 يف  حوايل 

يف  املناخ  مراعاة  لزيادة  املالمئة  الخيارات  تحديد  ويتسم  املنشأ. 

اإلنتاج الحيواين بأهمية حاسمة. وهناك العديد من الخيارات التي 

تتيح التآزر والقادرة عىل تحقيق املنافع يف مجايل التكيف مع تغري 

الرثوة  قطاع  يف  اتباعها  ميكن  والتي  آثاره،  من  والتخفيف  املناخ 

األنواع  تغيري  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  ويذكر  الحيوانية، 

الرعي،  مامرسات  واستدامة  العلف،  إدارة  وتحسني  والسالالت، 

والحراجة الرعوية، والتنويع داخل املزارع وخارجها.

تقيّم هذه الحصة الدور الذي تؤديه الرثوة الحيوانية يف الزراعة الذكية مناخيًا. كام أنها تنظر يف آثار تغرّي املناخ عىل اإلنتاج الحيواين وتقدم ملحة عامة 

عن االنبعاثات املرتبطة بهذا القطاع. وتصف هذه الحصة أيًضا مبادئ اإلنتاج الحيواين الذيك مناخيا،ً مع الرتكيز عىل زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد 

وبناء القدرة عىل الصمود. وتتعّمق الحصة يف االسرتاتيجيات األساسية لتحقيق اإلنتاج الحيواين الذيك مناخيًا، وتعرض مامرسات محددة تالئم نظم اإلنتاج 

الرئيسية. كام أنها تنظر يف ما يلزم إلنشاء بيئة متكينية لإلنتاج الحيواين الذيك مناخيًا.
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الواقعة  واألشجار  الغابات  عىل  العامل  سكان  ربع  من  أكرث  يعتمد 

خارجها لكسب معيشتهم. وهم يعتمدون عليها بطريقة مبارشة من 

وبطريقة  الخشب؛  ووقود  واألدوية،  األغذية،  وبيع  استهالك  خالل 

خدمات  وتوفري  بالغابات،  املرتبطة  العاملة  خالل  من  مبارشة  غري 

النظام اإليكولوجي، وتدجني األغذية املستمدة من الغابات.

املناظر  يف  طويل  أمد  منذ  بوجودها  واألشجار  الغابات  وتتسم 

الطبيعية، وتُعد رضورية لرفاه املجتمعات الحرضية والريفية. فهي 

تؤدي دور خط الدفاع الذي يحمي من الصدمات، وتوفر خدمات 

النظام اإليكولوجي التي تدعم اإلنتاج الزراعي. كام أنها تحمي موارد 

وتنظّم  خصوبتها،  وتحّسن  الرتبة  تطّور  يف  وتساعد  والرتبة،  املياه 

لآلفات  املفرتسة  والكائنات  الرّبية  للملقحات  املوئل  وتوفر  املناخ، 

املنغروف عىل  الرطبة وغابات  الحرجية  األرايض  الزراعية. وتساعد 

حامية املناطق الساحلية من الفيضانات، ما يساهم يف استقرار إنتاج 

األغذية يف األرايض الساحلية املعرّضة للمخاطر. وتؤدي الغابات أيًضا 

دوًرا محوريًا يف مصايد األسامك الساحلية والقامئة يف األنهر. وتحمي 

حصول  يضمن  ما  الثمينة،  املياه  مستجمعات  الجبلية  الغابات 

مياه عالية  الزراعية عند املصب عىل  املحلية واألرايض  املجتمعات 

الجودة ومتدفّقة بشكل مطرد.

وهناك تفاعالت قوية بني تغرّي املناخ والغابات. فتعد درجة حرارة 

أكسيد  ثاين  وتركزات  األمطار،  وتساقط  الشمسية،  واألشعة  الهواء، 

الغابات  إلنتاجية  أساسية  محرّكات  الجوي،  الغالف  يف  الكربون 

ودينامياتها. يف املقابل، تساعد الغابات عىل التحكم باملناخ عرب إزالة 

والعمل  الجوي  الغالف  الكربون من  أكسيد  ثاىن  كميات كبرية من 

الحراجة الذكية مناخيًا
األحيائية.  والكتلة  الرتبة  يف  تخزينه  خالل  من  للكربون  كبالوعات 

وتشكل الغابات أيًضا مصدًرا النبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبا أنها 

يف  والرتبة  النباتات  وتحتوي  التنفس.  طريق  عن  الجو  يف  تطلقه 

الغابات عىل حوايل نصف الكربون املوجود عىل األرض. ولكن النظم 

اإليكولوجية الرّبية قادرة عىل احتباس كميات من الكربون أكرب بكثري 

من تلك التي تحتبسها اآلن. ويساهم كل من إزالة الغابات وتدهورها 

بحوايل 17 يف املائة من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة.

عىل  مبارشة  وغري  مبارشة  آثاًرا  املتزايد  وتقلّبه  املناخ  تغري  ويرتك 

الشاملية  املناطق  ففي  عليها.  املعتمدين  السكان  وعىل  الغابات 

املناخ.  تغرّي  بفعل  لإلجهاد  عرضة  أكرث  الغابات  باتت  واالستوائية، 

وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناتجة  االنبعاثات  خفض  وسيؤدي 

وحفظ الغابات وإدارتها عىل نحو مستدام، وتعزيز مخزون الكربون 

الناجمة  االنبعاثات  املعززة لخفض  بـاملبادرة  )املعروف  الغابات  يف 

يف  محوريًا  دوًرا   ،)  REDD+ الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن 

الجهود العاملية الهادفة إىل التصدي لتغري املناخ. ويف اتفاق باريس، 

غازات  وخزانات  البالوعات  العمل عىل حفظ  البلدان عىل  اتفقت 

الدفيئة، مبا فيها الغابات، وتعزيزها. وقطعت بلدان عديدة التزامات 

مساهامتها  إطار  يف  بالغابات  متعلقة  إجراءات  التخاذ  محددة 

املحددة وطنيًا مبوجب اتفاق باريس.

تركّز هذه الحصة عىل اإلدارة املستدامة للغابات بوصفها أساًسا للحراجة الذكية مناخيًا. وتنظر الحصة يف املخاطر التي يفرضها تغري املناخ عىل الغابات 

واألشجار الواقعة خارجها، ويف الطريقة التي ميكن من خاللها لخدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها الغابات أن تحسن قدرة نظم اإلنتاج الزراعي عىل 

الصمود. وتناقش هذه الحصة كذلك الدور الفعيل واملحتمل للقطاع يف التخفيف من آثار تغري املناخ.
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والدخل  األغذية  املائية  األحياء  األسامك وتربية  يوفر قطاع مصايد 

وسبل املعيشة للماليني من األشخاص. ويستمد ما بني 660 و820 

مليون شخص، أي 10 إىل 12 يف املائة من سكان العامل، دخلهم وسبل 

معيشتهم من مصايد األسامك الطبيعية وتربية األحياء املائية ومن 

أنشطة ما بعد الصيد املتصلة بالتجهيز والتسويق والتجارة. وينخرط 

تسعون يف املائة من العاملني يف مصايد األسامك الطبيعية يف عمليات 

صغرية النطاق. وتعود املحيطات واملياه الداخلية مبنافع كبرية عىل 

سكان العامل، ال سيام يف املجتمعات املحلية األشد فقرًا.

ويؤثر تغري املناخ عىل وفرة موارد مصايد األسامك وتوزيعها، وعىل 

املائية.  األحياء  تربية  لنظم  الجغرافية  املواقع  بعض  مالءمة  مدى 

بتزايد  املناخ  بتغري  املتّصلة  والكيميائية  املادية  التغريات  وترتبط 

املائية  اإليكولوجية  النظم  وتقوم  الكربون.  أكسيد  ثاين  انبعاثات 

بامتصاص جزء كبري من هذه االنبعاثات، ما يحدث تغريات جوهرية 

التي  املهمة  اإليكولوجية  الخدمات  عىل  ويؤثر  البيئات  هذه  يف 

توفرها.

غري  والصيد  السدود،  وبناء  التلوث،  مثل  أخرى  عوامل  وتؤدي 

النمو  ويؤدي  املناخ.  لتغري  الضارة  اآلثار  مضاعفة  إىل  املستدام، 

السكاين إىل زيادة الطلب عىل األغذية فيام تسببت مامرسات الصيد 

البحرية. وسيتعني  اإلنتاج يف مصايد األسامك  بركود  املستدامة  غري 

عىل تربية األحياء املائية أن تسد هذا الفارق بني العرض والطلب. 

وتحقيًقا لهذه الغاية، سيحتاج القطاع الفرعي لرتبية األحياء املائية 

مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الذكية مناخيًا

إىل زيادة اإلنتاج بني 70 و100 يف املائة عن املستويات الحالية يف 

العقدين القادمني. وهناك خيارات عديدة لدعم هذا النمو بطريقة 

وتصميمه؛  املوقع  اختيار  تحسني  منها  ومستدامة،  مناخيًا  ذكية 

ومامرسات اإلدارة املستدامة للمياه؛ والرتبية االنتقائية والتحسينات 

وتدابري  الطوارئ  إجراءات  وتعزيز  العلف؛  إدارة  وتحسني  الوراثية؛ 

األحياء  تربية  تنمية  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ولكن،  البيولوجي.  األمن 

موارد  عىل  املنافسة  احتدام  ظل  يف  متزايدة  قيوًدا  تواجه  املائية 

األرايض واملياه والطاقة والعلف.

وتختلف آثار تغرّي املناخ وخيارات التكيف ذات الصلة من إقليم إىل 

آخر. ومن املتوقع أن تكون اآلثار سلبية إىل حد كبري، وإن كان من 

عىل  إيجابية  آثاًرا  املناطق  بعض  يف  املناخ  تغري  يرتك  أن  املمكن 

سطح  مستوى  ارتفاع  يهيء  أن  ميكن  املثال،  سبيل  وعىل  القطاع. 

البحر يف بعض الحاالت، بيئات وفرًصا جديدة يف مجال تربية األحياء 

البحرية وتوّسع غابات املنغروف. وستكون هناك حاجة إىل  املائية 

حلول زراعية خاصة بالسياق وذكية مناخيًا وقامئة عىل أدلة متينة 

لتوجيه القطاع نحو مستقبل مستدام.

تستكشف هذه الحصة كيفية تحقيق أهداف الزراعة الذكية مناخيًا يف قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. وتصف كيف ميكن لنهج النظام 

اإليكولوجي إزاء مصايد األسامك وتربية األحياء املائية أن يضع إطاًرا للتصدي بطريقة شاملة لتغري املناخ يف النظم البحرية والساحلية. وتقدم هذه 

الحصة موجزًا عن الُنهج االسرتاتيجية الذكية مناخيًا املتاحة للقطاع، وتلحظ التقدم الذي يحرزه هذا األخري يف هذا املجال. كام أنها تحدد مجاالت العمل 

املستقبيل ذات األولوية واملجاالت التي يلزم القيام فيها مبزيد من البحوث.
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الثانوية أو الخدمات من أحد  تستخدم نظم اإلنتاج املتكاملة بعض املنتجات أو املنتجات 

عنارص اإلنتاج كمدخالت لعنارص إنتاج أخرى ضمن الوحدة الزراعية. ويف النظم املتكاملة، 

تدعم مكونات اإلنتاج بعضها بعًضا ويعتمد كل منها عىل اآلخر. وتشمل األمثلة عىل نظم 

والرثوة  املحاصيل  بني  املخلطة  والنظم  الزراعية  الحراجة  نظم  من  كالً  املتكاملة  اإلنتاج 

الحيوانية، وبني األرّز واألسامك، وبني األسامك والرثوة الحيوانية، وبني األغذية والطاقة.

تحقيق  عىل  يساعد  أن  املتكامل  لإلنتاج  ميكن  املوارد،  استخدام  كفاءة  زيادة  خالل  ومن 

املوارد  تدوير  كفاءة  زيادة  وتتيح  بعًضا.  بعضها  يدعم  التي  مناخيًا  الذكية  الزراعة  أهداف 

)مثل تحويل النفايات إىل غاز أحيايئ( نظاًم يرتتب عنها أقل قدر من اآلثار البيئية وتستلزم 

نفقات أقل لتأمني املدخالت )مثل األسمدة والعلف والطاقة(. ويتيح تنويع املوارد واملداخيل 

للمنتجني عدًدا أكرب من االسرتاتيجيات والخيارات إلدارة املخاطر  املتكامل  باإلنتاج  املتصلة 

بغية التكيف مع آثار تغري املناخ. كام أن كثافة انبعاثات غازات الدفيئة من النظم املتكاملة 

أدىن عادًة من تلك التي تنجم عن النظم املتخصصة.

اإلنتاج  عنارص  بني  واملنافسة  املبادالت  من  الحد  يف  املرونة  عىل  الناجح  التكامل  ويتوقف 

املختلفة يف النظام الزراعي. ويستلزم ذلك معارف، ويًدا عاملة، وأحيانًا استثامرات أولية كبرية 

قد ال تأيت بثامرها سوى بعد فرتة زمنية طويلة نسبيًا.

ويتطلب التكثيف املستدام لإلنتاج يف النظم الزراعية املتكاملة فهاًم أفضل آلثار تغري املناخ 

وتقلباته عىل هذه النظم. وميكن تحقيق ذلك من خالل توليد املعارف وتبادلها عىل جميع 

املستويات، وتنمية القدرات، ودعم تنسيق السياسات، ومتكني املؤسسات.

نظم اإلنتاج المتكاملة

تصف هذه الحصة املبادئ التي ترعى نظم اإلنتاج املتكاملة وتعطي أمثلة عىل كيفية قيام هذه النظم بدعم أهداف الزراعة الذكية مناخيًا. كام 

تعطي الحصة تفاصيل عن املساهمة التي ميكن أن يقدمها كل نظام متكامل يف التكثيف املستدام لإلنتاج ويف التكيّف مع تغرّي املناخ والتخفيف 

من آثاره. وتقدم هذه الحصة توجيهات بشأن اإلدارة التكيفية، وتنظر يف الحواجز التي متنع اعتامد نظم اإلنتاج املتكاملة الذكية مناخيًا ويف 

البيئات التمكينية الالزمة للتغلب عليها.
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النظم  املناخ من خاللها عىل  تغري  آثار  التي ستتجىل  الرئيسية  القنوات  إحدى  املياه  تُعّد 

عنارص  من  عنرص  كل  عىل  املناخ  تغري  وسيؤثر  العامل.  حول  املعيشة  وسبل  اإليكولوجية 

دورة املياه. وسوف تتأثر الزراعة بتزايد تبّخر املياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وسترتك 

الري،  مياه  آثاًرا عىل مصدري  أمناطها  والتباينات يف  املتساقطة  األمطار  التغريات يف كمية 

وهام مجاري األنهر وتجدد املياه الجوفية.

وارتفاع  األمطار،  تساقط  يف  التقلبات  زيادة  يف  املناخ  لتغري  الفورية  التأثريات  وستتمثل 

درجات الحرارة، واألحوال الجوية القصوى مثل الجفاف والفيضانات. وعىل املدى املتوسط 

إىل الطويل، سيحد تغري املناخ من إمدادات املياه املتوافرة أو التي ميكن التعويل عليها يف 

السياق  اآلثار يف  بد من مراعاة هذه  املياه. وال  ندرة يف  بالفعل من  تعاين  أماكن عديدة 

األوسع لندرة املياه والتنمية الزراعية. فالزراعة مسؤولة عن 70 يف املائة من املياه العذبة 

املسحوبة يف العامل. وتؤدي عوامل أخرى مثل النمو السكاين، والتوسع الحرضي، واختالف 

عبئًا  يفرض  املناخ  تغري  أن  إىل  يشري  ما  املياه  استخدام  يف  تغريات  إىل  الغذائية،  العادات 

إضافيًا عىل النظم التي تعاين بالفعل من اإلجهاد.

للمياه  املستدامة  اإلدارة  به  تضطلع  الذي  الدور  أهمية  ستزداد  املناخ،  تغري  ظّل  ويف 

عىل  التشديد  تم  وقد  والتغذية.  الغذايئ  األمن  ودعم  الزراعية  اإلنتاجية  عىل  للمحافظة 

بلًدا   189 أصل  ومن  باريس.  التفاق  وطنيًا  املحددة  املقررة  البلدان  مساهامت  يف  ذلك 

قدمت مساهامت مقررة محددة وطنيًا، يذكر 132 بلًدا خدمات املياه يف إجراءات التكيف 

املائية يف إجراءات  املوارد  بلًدا بشكل رصيح إىل   74 املناخ بصورة عامة، ويشري  مع تغري 

كال  البلدان،  التي حددتها  الخيارات  األمثلة عىل  وتشمل  الزراعية.  القطاعات  يف  التكيف 

من جمع مياه األمطار، واستخدام املياه الهامشية ومياه الرصف، والتدابري املتعلقة بكفاءة 

استخدام املياه، وإجراءات إدارة مستجمعات املياه.

إدارة المياه 

تعطي هذه الحصة ملحة عامة عن الحالة واالتجاهات والتحديات الراهنة يف مجال إدارة املياه من أجل الزراعة. كام أنها تنظر يف آثار تغري 

املناخ عىل إدارة املياه، ويف قابلية تأثر سكان الريف والنظم الزراعية بها. وتعرض الحصة مجموعة من الخيارات املمكنة للتكيف مع تغري املناخ 

والتخفيف من آثاره عىل مستويات مختلفة من التدخل. وتعرض أيًضا نهًجا وأدوات لتقييم املخاطر املرتتبة عن تغري املناخ وانتقاء الخيارات 

الذكية مناخيًا إلدارة املياه.
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البيولوجي،  التنوع  وفقدان  األرايض،  وتدهور  املناخ،  لتغري  نتيجة 

أصبحت الرتبة إحدى املشاكل األكرث إلحاًحا يف العامل. ويؤدي تدهور 

األمن  تقويض  إىل  الرتبة  توفرها  التي  اإليكولوجية  النظم  خدمات 

الغذايئ والتغذية، وجودة املياه وتوافرها، وصحة اإلنسان، والتنمية 

االجتامعية االقتصادية. ومن املتوقع أن يؤثر تغري املناخ وتقلّبه عىل 

صحة الرتبة ومنو النباتات يف نظم الزراعة والرعي والحراجة، بطرق 

غري  بطريقة  أو  أقل  بكميات  األمطار  هطول  وسيحد  متعددة. 

عىل  الرتبة  قدرة  من  الجفاف،  فرتات  وحّدة  وترية  وتزايد  منتظمة 

التبخر  معدالت  ارتفاع  وسيقود  واملغذيات.  باملياه  النباتات  تزويد 

وانخفاض  الجوفية،  املياه  تجدد  وتدين  التعرية،  تزايد  إىل  والنتح 

الرتبة.  متلّح  نسبة  وارتفاع  النباتات،  لنمو  الرضورية  الرتبة  رطوبة 

وستؤدي درجات الحرارة املرتفعة عىل السطح إىل ارتفاع معدالت 

متعدن املادة العضوية يف الرتبة، وبالتايل، ستمنع هذه األخرية من 

احتباس الكربون واحتجاز املياه ما سيحد يف نهاية املطاف من قدرة 

الرتبة عىل دعم منو النباتات.

يف  كبرية  مساهمة  لألرايض  املستدامة  اإلدارة  تساهم  أن  وميكن 

الزراعة الذكية مناخيًا مبا أنها توجه اإلجراءات نحو تحقيق التوازن 

عىل  واملحافظة  مستدام  نحو  عىل  املوارد  استخدام  بني  املناسب 

قدرتها اإلنتاجية عىل املدى الطويل. وتشكل الرتبة التوازن املناسب 

قدرتها  عىل  واملحافظة  مستدام  نحو  عىل  املوارد  استخدام  بني 

أريض  خزّان  أكرب  الرتبة  وتشكل  الطويل.  املدى  عىل  اإلنتاجية 

للكربون، وتقوم عملياتها الحيوية األرضية الكيميائية بتنظيم تبادل 

اإلدارة المستدامة 
للتربة واألراضي

إىل حد  االنبعاثات  وتتأثر هذه  الجوي.  الغالف  الدفيئة مع  غازات 

كبري بعوامل مثل استخدام األرايض وتغيريه، والغطاء النبايت، وإدارة 

الرتبة. وتتفاعل مخزونات الكربون العضوي يف الطبقات العليا من 

الرتبة مع هذه العوامل، وتوفر فرصة للتأثري عىل مستويات غازات 

والحراجة  والرعي  الزراعة  نظم  وباستطاعة  الجو.  يف  الدفيئة 

يف  املوجود  الكربون  من  جًدا  كبرية  كميات  تحتبس  أن  املستدامة 

الجو وأن تخزّنها يف الرتبة والنباتات. وتُعد مبادرات اإلدارة املستدامة 

للرتبة واألرايض التي تزيد املادة العضوية يف الرتبة، مثاالً جيًدا عىل 

عىل  مشرتكة  منافع  توفري  عىل  القادرة  مناخيًا  الذكية  التدخالت 

تغرّي  آثار  من  التخفيف  يف  املساهمة  خالل  من  كافة  املستويات 

املناخ، واملحافظة يف الوقت نفسه عىل خدمات النظم اإليكولوجية 

املدعومة من الرتبة، وزيادة قدرة النظم اإليكولوجية الزراعية عىل 

الصمود يف وجه تغري املناخ وعوامل الضغط األخرى.

تتناول هذه الحصة إدارة الرتبة واألرايض يف سياق تغري املناخ. كام تقدم تفاصيل فنية بشأن مفاهيم اإلدارة املستدامة للرتبة، وتنظر يف كيفية قيام 

التنفيذ الواسع النطاق ملامرسات إدارة الرتبة واألرايض الذكية مناخيًا بتحسني التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. وتسلّط هذه الحصة الضوء 

أيًضا عىل أنواع املؤسسات والسياسات التي ميكنها أن تدعم اعتامد مامرسات اإلدارة املستدامة للرتبة واألرايض عىل نطاق أوسع، وتعرض أدوات 

ومنهجيات التقييم ملساعدة صانعي القرارات يف هذا املجال.
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تشكل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أساس الحياة عىل األرض، حيث يتّسم التنوع الورايث 

بأهمية محورية لبقاء األنواع وقدرتها عىل التكيّف. ومن منظور الزراعة املستدامة واألمن 

الغذايئ، تُعد املوارد الوراثية املادة األولية التي يعتمد عليها اإلنسان لزيادة اإلنتاج الزراعي 

وتحسني سبل املعيشة عىل نحو مستدام؛ وللتكيف مع تغري املناخ وبناء القدرة عىل الصمود 

يف وجهه؛ وللحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وقد أدى كل من الرتبية االنتقائية والتدجني، 

فضالً عن اإلنتقاء الطبيعي، عىل مدى قرون إىل زيادة التنوع الكبري يف املوارد الوراثية الرّبية 

التي تساهم يف األغذية والزراعة والتي أفضت إىل تطور أصناف وسالالت ومخزونات عديدة 

ومتنوعة من النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة.

ولكّن التنوع الورايث معرّض لفقدانه بسبب التغريات يف الطريقة التي تستخدم فيها األرايض 

وتغري طلبات  واألسمدة؛  اآلفات  مبيدات  استخدام  واإلفراط يف  الزراعي؛  والتكثيف  واملياه؛ 

املستهلكني؛ واألنواع الغريبة الغازية؛ والسياسات غري املالمئة؛ وآثار تغري املناخ.

ومبا أن النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة املختلفة لديها قدرات متفاوتة عىل البقاء أو 

التكيف مع الصدمات والتغريات، يعترب الحفاظ عىل تنوع املوارد الوراثية وإدارتها عىل نحو 

مستدام مكونًا حيويًا من مكونات اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. 

وعىل سبيل املثال، ميكن إدراج سامت قيّمة مثل القدرة عىل تحّمل اإلجهاد املايئ، أو مقاومة 

الجفاف أو اآلفات أو األمراض، يف اسرتاتيجيات الرتبية أو الصون الهادفة إىل بناء القدرة عىل 

الصمود يف وجه تغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل التشديد أكرث عىل األقارب الرّبية للمحاصيل. 

وهناك إمكانيات كبرية ولكن غري مستكشفة بعد، للمساهمة يف التخفيف من آثار تغرّي املناخ 

من خالل تحسني استخدام املوارد الوراثية وتطويرها.

الموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة

تصف هذه الحصة طبيعة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبنّي مدى أهميتها بالنسبة إىل الزراعة الذكية مناخيًا. كام تعرض اآلثار املتوقعة لتغري 

املناخ عىل النباتات والحيوانات والغابات واملوارد الوراثية املائية والكائنات الدقيقة والالفقاريات. وتصف هذه الحصة عملية إدارة هذه املوارد، 

وال سيام توصيفها وتقييمها وجردها ورصدها. وتنظر أيًضا يف كيفية مساهمة االستخدام والتطوير املستدامني للموارد الوراثية يف التكيف مع 

تغري املناخ والتخفيف من آثاره، ويف كيفية قيامهام يف الوقت نفسه بدعم املحافظة عىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وتتناول الحصة كذلك 

العملية املؤسساتية والسياساتية التمكينية.
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وإنتاج  الزراعة  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  الطاقة  إىل  حاجة  مثة 

األغذية. وال بد بالتايل من مراعاة إدارة الطاقة ليس فقط يف مرحلة 

أصبحت  وقد  كاملة.  القيمة  سلسلة  امتداد  عىل  أيًضا  بل  اإلنتاج، 

ازدياد  مع  أوثق  الغذائية  الزراعية  والسالسل  الطاقة  بني  الروابط 

اعتامد الزراعة عىل األسمدة املعدنية والري واآلالت. وتتسم أنشطة 

بكثافة  وتوزيعها،  وتجهيزها  األغذية  تخزين  مثل  الحصاد،  بعد  ما 

املتزايد  االستخدام  ساهم  األخرية،  العقود  ويف  الطاقة.  استهالك 

للطاقة يف القطاع الزراعي الغذايئ مساهمة كبرية يف إطعام العامل ويف 

الوقود  من  املولّدة  الطاقة  أدت  وقد  الدفيئة.  غازات  انبعاثات 

األحفوري إىل زيادة املكننة يف املزارع وتعزيز إنتاج األسمدة وتحسني 

تجهيز األغذية ونقلها. وبني عامي 1900 و2000، تضاعفت مساحة 

األرايض الصالحة للزراعة يف العامل وزاد محتوى الطاقة يف املحاصيل 

الصالحة لألكل مبقدار ستة أضعاف. وأمكن تحقيق هذه اإلنتاجية 

األكرب بفضل زيادة مدخالت الطاقة للهكتار الواحد مبقدار 85 ضعًفا.

وتشري التقديرات إىل أن القطاع الزراعي الغذايئ يساهم بحوايل 30 

يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل. ونتيجًة لذلك، تفرض 

الوقود  عىل  كبري  حد  إىل  تعتمد  التي  الغذائية  الزراعية  السالسل 

التنمية  تحقيق  وسيؤدي  التنمية.  تحديات خطرية عىل  األحفوري، 

واألغذية  والطاقة  املياه  عىل  الطلب  زيادة  إىل  املعتاد  النحو  عىل 

بنسبة تتخطى 40 يف املائة بحلول عام 2030، وال شك يف أن هذا 

السيناريو التنموي غري مستدام. وال بد من أن يركز أي نهج مستدام 

املقايضات  يعالج  وأن  واألغذية،  والطاقة  املياه  بني  الرتابط  عىل 

ويستفيد من أوجه التآزر يف استخدام هذه املوارد. وتُفقد األغذية يف 

جميع مراحل سلسلة العرض. ومتثل الطاقة التي ينطوي عليها الفاقد 

إدارة الطاقة
التي  الطاقة  من  املائة  يف   38 العامل حوايل  يف  األغذية  من  السنوي 

تستهلكها السلسلة الغذائية كاملة. ويف الوقت نفسه، لطاملا شكلت 

الكتلة  تولدها  التي  للطاقة  تقليديني  مصدر  والحراجة  الزراعة 

الزراعية  السالسل  تنتجها  التي  الطاقة  استخدام  وميكن  األحيائية. 

خارج  تصديرها  ميكن  أو  األغذية،  إنتاج  يف  جزئية  بصورة  الغذائية 

السلسلة واالستفادة منها كاسرتاتيجية لتنويع سبل املعيشة. وميكن 

تحقيق ذلك مثالً من خالل بيع الغاز األحيايئ املنتج يف املزارع إىل 

املخلفات  من  انطالقًا  الكهرباء  توليد  خالل  من  أو  املحلية،  األرس 

الزراعية وتغذية شبكة الطاقة الوطنية بها.

ويتمثل أحد أكرب التحديات التي يواجهها العامل يف تطوير سالسل 

وتصدر  األحفوري  الوقود  عىل  أقل  بقدر  تعتمد  عاملية  غذائية 

بإمدادات  وتتمتع  الدفيئة؛  غازات  انبعاثات  من  أصغر  نسبة 

تقلبات  وجه  يف  الصمود  عىل  قادرة  وتكون  الطاقة؛  من  مأمونة 

واألرايض؛  والطاقة  املياه  استخدام  بكفاءة  وتتسم  الطاقة؛  أسعار 

التنمية  وتعزيز  الغذايئ  األمن  تحقيق  مواصلة  عىل  قادرة  وتكون 

للطاقة،  االستهالك  الذكية  الغذائية  السالسل  وتشكل  املستدامة. 

مكونًا أساسيًا من الزراعة الذكية مناخيًا.

تنظر هذه الحصة يف العالقة بني األغذية والطاقة يف عامل يتغري فيه املناخ وتحتدم فيه املنافسة عىل املوارد الطبيعية. وتصف الحصة كيفية استخدام 

الطاقة يف السالسل الزراعية الغذائية، وكيف ميكن للقطاع أن ينتج الطاقة. وتربط هذه الحصة أهداف برنامج األغذية الذيك االستهالك للطاقة الذي يركز 

عىل الرتابط بني املياه والطاقة واألغذية، بأهداف الزراعة الذكية مناخيًا. كام أنها تعرض الحلول املمكنة عىل صعيد الطاقة يف الزراعة الذكية مناخيًا، 

وتبنّي أوجه التآزر واملقايضة املحتملة.
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تشمل النظم الغذائية مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة وأنشطتها املرتابطة التي تؤدي إىل قيمة 

مضافة. وتشمل مراحل سلسلة قيمة النظم الغذائية التي تربط »املزرعة باملائدة«، كالً من اإلنتاج، 

والتجميع، والتجهيز، والتوزيع، واالستهالك، والتخلّص من املنتجات املتأتية من الزراعة أو الحراجة أو 

مصايد األسامك. وتعتمد النظم الغذائية عىل اإلدارة املستدامة للزراعة واملوارد الطبيعية وعىل البيئات 

االقتصادية واالجتامعية والطبيعية األوسع التي تتواجد فيها. والنظم الغذائية املستدامة هي التي تحقق 

األمن الغذايئ والتغذوي للجميع بطرق مستدامة اقتصادياً مبا أنها مربحة، ومستدامة اجتامعياً مبا أنها 

توفر منافع واسعة النطاق للمجتمع، ومستدامة بيئيًا ملا لها من تأثري إيجايب أو محايد عىل البيئة. ولجعل 

النظم الغذائية مستدامة بيئيًا وذكية مناخيًا، من املهم النظر يف بصمة الكربون املرتتبة عنها والقيام، 

حيث يكون ذلك ممكًنا، بتحديد النهج األكرث فعالية واألقل إنتاًجا للكربون. وعىل سبيل املثال، تشكل 

اإلجراءات واالسرتاتيجيات الهادفة إىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية، فرصة ممتازة لتحقيق هذه 

التحسينات: فعىل املستوى العاملي، يفقد حوايل ثلث األغذية املنتجة أو يتم هدرها، ما يعني فعليًا أن 

املوارد الطبيعية املستخدمة إلنتاجها وغازات الدفيئة املرتتبة عن ذلك قد هدرت هي أيًضا.

ولتحديد التدخالت الذكية مناخيًا، من املهم أن يتم إلقاء نظرة شاملة عىل كامل النظام الغذايئ ودراسة 

كيفية تأثره بتغري املناخ ونقاط ضعفه األساسية. ومبا أن النظم الغذائية بالغة التعقيد، ال بد من إجراء 

التحليل عىل نطاق عميل. وميكن االضطالع بهذا التحليل عرب اعتامد نهج سلسلة القيمة. وينطوي نهج 

منظمة األغذية والزراعة لتطوير سلسلة قيمة غذائية مستدامة عىل إجراء تحليل عىل ثالثة مستويات 

مرتابطة هي: سلسلة القيمة األساسية، وسلسلة القيمة املوّسعة، والبيئة التمكينية. وتتألف سلسلة 

القيمة األساسية من املراحل املختلفة التالية: اإلنتاج، والتجميع، والتجهيز، والتوزيع، واالستهالك، مبا يف 

ذلك التخلّص من النفايات، كام أنها تشمل آليات الحوكمة املتّصلة بالتنسيق العمودي بني هذه املراحل 

املختلفة. وتشمل سلسلة القيمة املوّسعة خدمات الدعم املتاحة. وتتعلّق البيئة التمكينية بالعنارص 

االجتامعية والبيئية وبالجهات الفاعلة املتنوعة املعنية بتطوير نظم غذائية ذكية مناخيًا.

وتشمل األمثلة امللموسة عىل تدخل ممكن يف 

كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، ما ييل:

اإلنتاج: تحسني مامرسات إضافة األسمدة  9

من أجل تعزيز كفاءة استخدامها؛

التجميع: تحسني التنسيق ضمن سلسلة  9

القيمة لتقليص مسافات النقل؛

التجهيز: االستثامر يف التغليف الذي  9

يحافظ عىل جودة األغذية وسالمتها؛

التوزيع: تشجيع املتاجر الكربى عىل  9

اتخاذ تدابري للتقليل من ترسيبات أجهزة 

التربيد والحد من استخدام الطاقة؛

االستهالك: التوعية بشأن الفاقد واملهدر  9

من األغذية وتشجيع املستهلكني عىل 

إحداث تغيري مستدام يف السلوك؛

التخلص من النفايات: االستثامر يف  9

مكبات النفايات التي ال تتأثر بأحوال 

الطقس، إىل جانب تحسني التدوير.

تطوير نظم غذائية وسالسل 
قيمة مستدامة

تلقي هذه الحصة نظرة شاملة عىل النظام الغذايئ. وتتبع نهج سالسل القيمة الغذائية املستدامة لتحديد مجاالت التدخل بغية التكيف مع تغري املناخ 

والتخفيف، حيثام أمكن ذلك، من آثاره عىل النظام الغذايئ. كام تحدد الحصة االعتبارات الرئيسية الختيار سالسل القيمة املناسبة، واألدوار التي يؤديها 

أصحاب املصلحة املتعددون، والتدخالت املمكنة بغية تطوير سالسل قيمة ونظم غذائية ذكية مناخيًا.
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يصف هذا القسم البيئة التمكينية الالزمة للسامح ألصحاب املصلحة العديدين- 

مناخيًا،  الذكية  الزراعة  يف  والكبار-  الصغار  والخاص،  العام  القطاعني  من 

واملستقلني عن بعضهم البعض ولكن املرتابطني بعضهم بالبعض، باتخاذ قرارات 

ميكن أن تؤدي إىل تنفيذ تدخالت الزراعة الذكية مناخيًا عىل مستويات مختلفة. 

وهو يتوّجه إىل مدراء املشاريع والربامج، وواضعي السياسات، واملنتجني، وغريهم 

الحصص  وتقدم  مناخيًا.  الذكية  الزراعة  يف  املنخرطني  املصلحة  أصحاب  من 

توجيهات بشأن السياسات والتمويل وتنمية القدرات يف مجال الزراعة الذكية 

املجال،  هذا  يف  االجتامعية  والحامية  الالئقة  العاملة  مسألتي  وتتناول  مناخيًا، 

الكوارث.  خطر  من  والحد  مناخيًا  الذكية  الزراعة  بني  التآزر  أوجه  عن  فضالً 

والتوجيهات  األدوات  عن  عامة  ملحة  تقدم  أيًضا حصًصا  القسم  ويتضمن هذا 

لتدخالت  املتاحة  املمكنة  الخيارات  املناخ، وتقدير  تغرّي  لتأثري  تقييامت  إلجراء 

الزراعة الذكية مناخيًا، ورصد املشاريع يف مجال الزراعة الذكية مناخيًا وتقييمها. 

ويشمل هذا القسم ثالث حصص جديدة. تقوم الحصة املعنونة تزويد املنتجني 

ووظيفة  دور  بوصف  مناخيًا  الذكية  باملامرسات  املتعلقة  باملعارف  الريفيني 

والرعاة،  املزارعني،  تشمل  )التي  الحقلية  املزارعني  ومدارس  اإلرشاد،  خدمات 

والصيادين، وغريهم من املنتجني الريفيني(، ومنظامت املنتجني. وتتناول حصة 

جديدة أخرى دور املرأة والرجل يف الزراعة الذكية مناخيًا. وينتهي القسم بحصة 

جديدة تقدم توجيهات لتنفيذ نهج مفّصل وقائم عىل األدلة لتخطيط الزراعة 

الذكية مناخيًا عىل املستوى الوطني.
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يُعّد إضفاء الطابع الذيك مناخيًا عىل النظم الزراعية عمليًة كثيفة 

ويتطلب  البلدان.  جانب  من  كبرية  مسؤولية  وتستلزم  املعارف 

التحول املستدام إىل الزراعة الذكية مناخيًا، اتباع نهج شامل عىل 

بتمكني  النهج  هذا  مثل  ويقوم  القدرات.  لتنمية  املنظومة  نطاق 

يساعد عىل  والشبكات، كام  واملؤسسات  املنظامت  وتقوية  الناس 

القدرات  تنمية  وتشمل  مؤاتية.  وسياساتية  تنظيمية  أطر  وضع 

الهدف العام للتنمية والعملية التي ميكن من خاللها تحقيق نتائج 

السياق  املحددة  التدخالت  تصميم  ويتعني  استدامة.  أكرث 

عىل  القدرات  من  لالحتياجات  تقييم  إىل  باالستناد  واملستهدفة 

نطاق املنظومة، وال بد من أن يتم رصد التقدم والنتائج وتوثيقها. 

القدرات  تحسني  إىل  مناخيًا  الذكية  الزراعة  إىل  التحول  وسيحتاج 

القطاع  يف  املصلحة  أصحاب  بها  يتمتع  التي  والوظيفية  الفنية 

الزراعي. وعىل سبيل املثال، سيسمح تحسني القدرات الفنية لرصد 

عىل  سيام  ال  واملناخ،  الجوية  باألحوال  املتعلّقة  البيانات  وتفسري 

مستنرية  قرارات  باتخاذ  املحلية  للمجتمعات  الوطني،  املستوى 

بشأن مامرسات اإلدارة الزراعية الذكية مناخيًا )مثل متى وأي نوع 

من أصناف املحاصيل يجب زرعها للتكيف بأفضل طريقة ممكنة 

بقدرات  الفنية  الخربات  استكامل  ويعد  السائدة(.  الظروف  مع 

وظيفية إضافية، أمرًا أساسيًا لرتجمة هذه الخربة عىل أرض الواقع 

نتائج مستدامة. وتحقيق 

تعزيز القدرات من أجل إمساك 
البلدان بزمام التحول إلى الزراعة 

الذكية مناخيًا
القدرة  مناخيًا،  الذكية  الزراعة  لتحقيق  الوظيفية  القدرات  وتشمل 

البيانات  وتوليد  وإصالحها؛  وتنفيذها،  السياسات،  وضع  عىل: 

واملعلومات واملعارف، وإدارتها، وتبادلها؛ وتنفيذ الربامج واملشاريع؛ 

واالنخراط يف الشبكات والتحالفات والرشاكات املتعددة القطاعات 

غري  من  املصلحة  وأصحاب  الوطنية  دون  السلطات  تشمل  التي 

التنظيمية  القدرات  لتعزيز  خاص  اهتامم  إيالء  من  بد  وال  الدول. 

واملؤسساتية والشبكات. وميكن تحقيق ذلك مثالً من خالل تحسني 

التنسيق بني الوزارات، ومزامنة الواليات، وتيسري العمليات املتعددة 

القدرات بطريقة  للثغرات يف  التصدي  أصحاب املصلحة. وسيسمح 

متكررة واستغالل الفرص السانحة لبناء القدرات، بأن توّسع البلدان 

نطاق التدخالت الذكية مناخيًا يف قطاعاتها الزراعية.

تعرض هذه الحصة املبادئ الرئيسية لنهج تنمية القدرات عىل نطاق املنظومة والذي متسك البلدان بزمامه من أجل تحقيق الزراعة الذكية مناخيًا. وتقدم 

كذلك توجيهات تشغيلية لدعم البلدان بغية إجراء تقييم شامل الحتياجاتها من القدرات، وتصميم تدخالت تنمية القدرات املحددة السياق واالضطالع بها 

ورصدها. وتنظر هذه الوحدة أيًضا يف منهجيات تنمية القدرات وأدواتها ومامرساتها. كام أنها تتناول العوامل املساعدة األخرى لتحقيق الزراعة الذكية مناخيًا، 

مبا يف ذلك العمليات والشبكات املتعددة أصحاب املصلحة، ونظم االبتكار الزراعي، واملؤسسات املحلية عىل مستوى املناظر الطبيعية، ومدارس املزارعني 

واملدارس الحقلية، ومعارف السكان األصليني، وتقاسم املعارف، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، واالتصاالت يف سبيل التنمية.
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القسم جيم: البيئة التمكينية 31

تشكل خدمات اإلرشاد والخدمات االستشارية األخرى يف املناطق الريفية، أداة رئيسية من 

إدارة  عىل  الحرجي  القطاع  يف  والعاملني  والصيادين  والرعاة  املزارعني  تساعد  أن  شأنها 

وكالة  من  اإلرشاد  خدمات  تطورت  وقد  والفرص.  التحديات  ملختلف  واالستجابة  التغيري 

واحدة تركّز عىل نرش التكنولوجيا، إىل مجموعة من مزودي الخدمات من القطاعني العام 

والخدمات  املعلومات  من  واسعة  سلسلة  يقدمون  الذين  املدين  واملجتمع  والخاص 

أنواعاً  مجتمعًة،  االستشارية  والخدمات  اإلرشاد  خدمات  وتشمل  الريفية.  للمجتمعات 

مختلفة من املزّودين مبن فيهم املرشدين، والعاملني باملعارف املحلية، واملنتجني الزراعيني، 

هؤالء  ويقدم  الربامج.  ومدراء  املعرفة،  ووسطاء  واملرّوجني،  واملستشارين،  وامليرّسين، 

الفنية  مهاراتها  تطوير  عىل  ملساعدتها  الريفية  املجتمعات  إىل  الخدمات  من  سلسلة 

والتشغيلية واإلدارية واملتّصلة بتنظيم املشاريع.

وينطوي تعزيز نهج الزراعة الذكية مناخيًا وتقوية القدرات من أجل اعتامدها عىل نطاق 

أوسع، عىل تغيري سلوك املاليني من املنتجني الزراعيني واسرتاتيجياتهم ومامرساتهم الزراعية. 

ويحتاج هؤالء املنتجون إىل الدعم لفهم آثار تغري املناخ والخيارات املتاحة لهم من أجل 

ربط  يف  محوريًا  دوًرا  اإلرشاد  خدمات  وتؤدي  مناخيًا.  الذكية  االسرتاتيجيات  إىل  التحول 

السلوكية  التغريات  وتيسري  تشجيع  ويف  الجديدة،  واألدوات  املعلومات  مبصادر  املنتجني 

التنمية  تحقيق  يف  وللمساهمة  الصمود  عىل  الزراعية  املعيشة  سبل  قدرة  لبناء  الالزمة 

أهداف  2 من  الهدف  بشكل رصيح يف  مذكور  اإلرشاد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  املستدامة. 

هدف  لتحقيق  أكرب  استثامرات  إىل  تحتاج  التي  املجاالت  من  كمجال  املستدامة  التنمية 

القضاء عىل الجوع وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة. 

تزويد المنتجين 
الريفيين بالمعارف

تعرض هذه الحصة خدمات اإلرشاد واالستشارة يف املجال الزراعي، وتقّدم العوامل الكامنة وراء أهميتها كوسيلة لتعزيز اعتامد الزراعة الذكية 

مناخيًا عىل نطاق أوسع. كام تقّدم أمثلة عن كيف أن خدمات اإلرشاد واالستشارة تدعم بالفعل الزراعة الذكية مناخيًا. وتنظر الحصة يف 

التحديات والفرص الرئيسية يف هذا املجال، كام تتناول الفجوات التي تشوب القدرات والتي ينبغي معالجتها لتمكني خدمات اإلرشاد من 

تحقيق كامل إمكاناتها يف الرتويج للزراعة الذكية مناخيًا.
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القسم جيم: البيئة التمكينية 33

ال يتطلب التحول إىل النظم الزراعية الذكية مناخيًا التزامات قوية فحسب، بل أيًضا تجانًسا 

وتنسيًقا وتكامالً أكرب بني مختلف القطاعات التي تعنى بتغري املناخ والتنمية الزراعية واألمن 

الغذايئ والتغذية. وعىل املستوى الدويل، باتت اليوم االلتزامات بتحقيق التنمية املستدامة 

أوضح وأقوى من أي وقت مىض. وتتألف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 من مكونات 

مرتابطة بشكل رصيح، مبا فيها اتفاق باريس بشأن تغري املناخ، وأهداف التنمية املستدامة، 

الكوارث.  مخاطر  من  للحد  ِسنداي  وإطار  التنفيذ،  وسائل  بشأن  أبابا  أديس  عمل  وخطة 

وعندما ترتجم البلدان هذه األهداف الدولية إىل إجراءات وطنية، يصبح بإمكان تنفيذ ورصد 

الخطط املختلفة بطريقة متكاملة ومتجانسة أن يوفّرا املوارد وأن يحققا نتائج أكرب. وسيتوقف 

التكامل الناجح عىل قدرة الحكومات الوطنية عىل وضع مجموعة من الغايات الوطنية التي 

تخدم كل الخطط، وتعظّم املنافع واملنافع املشرتكة، وتعالج املقايضات.

ويقدم نهج الزراعة الذكية مناخيًا آلية ممتازة هي أيًضا لتوحيد األداء يف تحقيق األهداف 

الوقت  يف  وللمساهمة  الغذايئ،  واألمن  والزراعة  واالستدامة  املناخ  بتغري  املتعلّقة  املرتابطة 

االقتصادي.  والنمو  االجتامعي  اإلنصاف  وتحقيق  الفقر،  من  والحد  الجميع،  بإرشاك  نفسه 

وللوفاء بهذه االلتزامات، قد يحتاج القطاع العام إىل دعم االستثامرات الفعالة واملستدامة. 

وميكن تحقيق ذلك بطرق عديدة، مبا يف ذلك من خالل اللوائح، والحوافز، وتنمية القدرات، 

واالستثامرات يف البحوث واالبتكار، ونرش املعارف، وتشييد البنى التحتية، والحامية االجتامعية.

البيئة السياساتية التمكينية

تنظر هذه الحصة يف الطريقة التي ميكن أن تساعد فيها االتفاقات الدولية واألطر السياساتية الرئيسية عىل توجيه التخطيط والتنفيذ الوطنيني 

الفعالني للزراعة الذكية مناخيًا. كام أنها تنظر يف الحاجة إىل التكامل والتنسيق بني العمليات السياساتية الوطنية املتعلقة بالزراعة ومصايد 

األسامك والغابات وتغري املناخ. وتوفّر هذه الحصة أمثلة عىل اإلجراءات السياساتية التي ميكن أن تولّد حوافز العتامد نُهج الزراعة الذكية مناخيًا 

وأن تحد من مختلف أنواع الحواجز التي تحول دون اعتامدها.
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املنتجون  ليتمكن  األجل  وطويلة  كبرية  باستثامرات  القيام  يلزم 

مناخيًا  الذكية  واملامرسات  النهج  تقييم  من  السياسات  وواضعو 

وتعزيزها واعتامدها.

وقد أرست مساهامت البلدان املحددة وطنيًا التفاق باريس، أسس 

العمل العاملي بشأن التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف 

القطاعات كافة، مبا فيها الزراعية. ولكن االحتياجات املالية للقطاعات 

وتشري  تاريخه.  حتى  بها  املتعهد  األموال  بكثري  تفوق  الزراعية 

التقديرات املتوافرة إىل أن القطاع الخاص هو إىل حد بعيد مصدر 

التمويل الرئييس للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، حيث 

معظم  متويل  ويتم  الزراعة.  يف  املستثمرين  أكرب  املنتجون  يشكل 

االستثامرات الزراعية من موارد محلية خاصة أو عامة. وال تأيت سوى 

مشهد  تطور  وقد  دولية.  مصادر  من  التمويل  من  صغرية  حّصة 

الدويل وبات يشمل اآلن  صناديق متعددة األطراف  العام  التمويل 

البيئة  ومرفق  للمناخ،  األخرض  الصندوق  )مثل  للمناخ  مخصصة 

النموذجي ملواجهة آثار تغري  التكيّف، والربنامج  العاملية، وصندوق 

املناخ( والتي تركّز بشكل رصيح عىل دعم اإلجراءات يف مجال تغري 

أن  الزراعية  القطاعات  يف  املتخذة  اإلجراءات  لهذه  وميكن  املناخ. 

تصنع الفارق يف ما يتعلّق بآثار تغري املناخ. وهناك حاجة ملّحة إىل 

استخدام املوارد العامة املتاحة عىل املستويني الدويل واملحيل مبزيد 

من الفعالية يف دعم جهود التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

آثاره، ويف قطاع الزراعة.

االستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا

تنظر هذه الحصة يف صعوبة تلبية االحتياجات االستثامرية للزراعة الذكية مناخيًا، وتقدم ملحة عامة عن مصادر التمويل املتاحة. كام أنها تشدد 

بصورة خاصة عىل الفرص املتّصلة بتمويل املناخ. وتصف هذه الحصة أيًضا املبادئ الرئيسية إلدماج الزراعة الذكية مناخيًا يف دورة االستثامر 

الزراعي، وتعرض موجزًا عن األدوات العملية والنهج ملراعاة الزراعة الذكية مناخيًا يف عمليات االستثامر.

االستثامرات  إىل  نسبة  متواضًعا  للمناخ  العام  التمويل  حجم  وكان 

املتزايدة يف القطاعات الزراعية. ويدّل هذا الوضع، إىل جانب الحاجة 

املتنامية إىل اتخاذ إجراءات ملواجهة تغري املناخ، عىل أنه سيتم استخدام 

األموال املخصصة للمناخ بأكرب قدر من الفعالية إذا استفادت بطريقة 

مناخيًا.  الذكية  الزراعة  لدعم  الزراعية  االستثامرات  من  اسرتاتيجية 

لتخطي  متكينية  سياساتية  بيئة  تهيئة  االستثامر  مجاالت  وتشمل 

الحواجز التي تحول دون اعتامد الزراعة الذكية مناخيًا؛ ومراعاة جهود 

املحلية؛  امليزانيات  يف  آثاره  من  والتخفيف  املناخ  تغري  مع  التكيف 

وإطالق إمكانات القطاع الخاص لالستثامر يف الزراعة الذكية مناخيًا. 

وميكن االستفادة من إدماج تغري املناخ يف التخطيط والعمليات الخاصة 

من  جديدة  أنواع  تصميم  ومن  الوطنية،  الزراعية  باالستثامرات 

االستثامرات املشرتكة بني القطاعات، لتوسيع نطاق املامرسات والنهج 

الخاصة بالزراعة الذكية مناخيًا وتوفري عائدات أعىل عىل االستثامرات، 

مع الحد يف الوقت نفسه من املخاطر املرتبطة باملناخ والتي تنطوي 

عليها هذه االستثامرات. وال بد من أن يشكل تحديد املخاطر والفرص 

املرتبطة باملناخ يف تدخالت الزراعة الذكية مناخيًا التي ميكن أن تؤدي 

إىل تنفيذ تدابري تكيّف خاصة بالسياق، جزءاً من تخطيط االستثامرات 

الزراعية وإعدادها وتقديرها.
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تراوح متوسط الخسائر االقتصادية السنوية يف العامل بسبب الكوارث 

الطبيعية بني 250 و300 مليار دوالر. وبني عامي 2006 و2016، امتصت 

القطاعات الزراعية يف البلدان النامية 26 يف املائة من األثر االقتصادي 

الناجم عن الكوارث املرتبطة باملناخ. ويف ما يتعلّق بالجفاف، وقع أكرث من 

80 يف املائة من األرضار والخسائر يف القطاعات الزراعية. وتشمل اآلثار 

املرتتبة عن الظواهر املناخية الشديدة، االختالالت الكبرية يف إنتاج األغذية 

وإمدادات املياه، واألرضار البالغة يف البنى التحتية الحيوية. ومن الواضح 

أن القطاعات الزراعية واألشخاص الذين يعتمدون عليها لكسب معيشتهم 

يتأثرون بشكل كبري باألحوال الجوية القصوى.

وتُظهر التجارب أن األثر السلبي والرتاكمي لهذه الكوارث يُضعف سبل 

املعيشة والقدرة عىل املواجهة مع مرور الوقت، ويحد من إنتاج األغذية، 

داللة  والجوع  الكوارث  بني  الرابط  ويشكل  الجوع.  خطر  من  ويزيد 

واضحة عىل هشاشة النظم الغذائية وقابلية تأثرها باملخاطر الطبيعية. 

وغالبًا ما تكون الفئة األشد ضعًفا، أي املنتجني الزراعيني من أصحاب 

الحيازات الصغرية، هي األكرث معاناة من انعدام األمن الغذايئ واألكرث 

تعرًّضا للمخاطر. إذ ميلك أصحاب الحيازات الصغرية قطًعا صغرية من 

األرض؛ وقد يعانون من ندرة املياه؛ وقد تكون قدرتهم عىل الوصول إىل 

البذور، واملواد الزراعية، واملوارد الطبيعية محدودة. وعندما تحل الكارثة، 

ميكن أن يحرم املنتجون الزراعيون الضعفاء من سبل معيشتهم ليس فقط 

يف أعقاب كارثة ما بل أيًضا طيلة دورة اإلنتاج، ورمبا بعدها. وألن األرس 

الصمود في وجه تغير المناخ: أوجه 
التآزر بين الحد من مخطار الكوارث 

والزراعة الذكية مناخيًا

تعرض هذه الحصة مفهوم الحد من مخاطر الكوارث بقيادة قطرية، وتسلّط الضوء عىل األرضية املشرتكة بينه وبني التنمية املستدامة والتكيّف 

مع تغرّي املناخ. وتبنّي الحصة أيًضا كيف ميكن للسياسات واآلليات املؤسساتية واملامرسات التي نجحت يف الحد من مخاطر الكوارث، أن تساهم 

يف تحقيق األهداف املرتابطة للزراعة الذكية مناخيًا. وتسلّط الحصة الضوء عىل أربعة مجاالت رئيسية للحد من مخاطر الكوارث والتي تعد عنارص 

رضورية للزراعة الذكية مناخيًا وهي: تقييامت املخاطر املتعددة، وحوكمة مخاطر الكوارث، واالستثامر يف الحد من مخاطر الكوارث، واالستعداد 

لحاالت الطوارئ واالستجابة لها والتعايف منها.

الزراعية تحتاج إىل مزيد من الوقت لتتعاىف، ميكن أن تجد نفسها مجربة 

عىل اعتامد اسرتاتيجيات املواجهة السلبية، مثل بيع األصول التي متلكها، 

لتلبية احتياجاتها مبارشة بعد وقوع الكارثة. وميكن أن تحد اآلثار املتعاقبة 

الناجمة عن الكوارث، من االنجازات املحققة يف مجايل التنمية والحد من 

الفقر أو حتى أن تعكسها.

ومتيل نهج الزراعة الذكية مناخيًا إىل تعزيز التدابري املتوسطة إىل الطويلة 

األجل للتصدي لتهديدات تغري املناخ البطيئة الظهور واملحدقة بالتنمية 

والتحضري  الكوارث،  مخاطر  من  الوقاية  جهود  توفر  كذلك،  الزراعية. 

واالستجابة لها، دعاًم حيويًا وحتى منقًذا للحياة أحيانًا للسكان األشد 

ضعًفا من خالل تحسني قدرتهم عىل الصمود واملواجهة يف حال حدوث 

ظاهرة قصوى أو كارثة. ويقوم نهج »إعادة البناء عىل نحو أفضل« املتّبع 

يف االستجابة للكوارث بتوجيه التدخالت خالل فرتة التعايف واالنتقال من 

أجل تحقيق التنمية املدركة للمخاطر والتي تسعى إىل تقليل تلك املخاطر 

يف املستقبل. ويغطي هذا النهج النطاق الكامل من االستجابة لحاالت 

الطوارئ إىل اسرتاتيجيات التكيّف مع تغري املناخ. ومن الواضح أن هذا 

النهج يكّمل هدف الزراعة الذكية مناخيًا املتمثّل يف بناء القدرة عىل 

الصمود يف وجه تغري املناخ والتكيف معه، كام أنه يقدم العديد من 

الفرص إلجراء تدخالت متكاملة ويعزز كٌل منها اآلخر.
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يؤثر تغري املناخ عىل الجميع، ولكن كثريًا ما ال تكون آثاره محايدة من الناحية الجنسانية. ويخترب 

الرجال والنساء تغري املناخ بطرق متباينة بسبب االختالفات يف أدوارهم ومسؤولياتهم املقبولة 

اجتامعيًا. وعىل سبيل املثال، سيزيد عبء العمل الذي تتحمله املرأة نتيجًة لتأثري تغري املناخ عىل 

توافر املياه السطحية واملسافة التي يجب قطعها للوصول إليها. وبصورة عامًة، فإن افتقار املرأة إىل 

الحقوق، والوصول إىل املوارد، واملعلومات، والسلطة يف األرسة ويف املستويات العليا من صنع القرار، 

يجعلها أكرث عرضة آلثار تغري املناخ ويحد من قدرتها عىل التكيف وعىل ضامن أن تتم معالجة 

احتياجاتها وأولوياتها.

وميكن أن يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم انعدام املساواة بني الجنسني يف الزراعة. ويتعنّي فهم 

الطرق التي يصبح فيها مختلف الرجال والنساء معرّضني لتقلّب املناخ وتغريه، فهاًم دقيًقا. 

الزراعة وتم ضامن وصولها عىل قدم  املرأة يف  تؤديه  الذي  املهم  بالدور  االعرتاف  تم  وإذا 

املساواة مع الرجل إىل املوارد والخدمات، ميكن لتغري املناخ أن يتيح فرًصا كبرية لتصبح املرأة 

عامل تغيري. ومتثل املرأة 43 يف املائة من اليد العاملة الزراعية يف العامل، وهذه النسبة أعىل 

بكثري يف بعض األقاليم. كام متلك املرأة الكثري من املعارف املهمة التي ميكن أن تسرتشد بها 

الذكية مناخيًا. وستشكل  الزراعة  الزراعية املطلوبة يف إطار  عملية إعادة تقييم املامرسات 

املرأة كذلك جزًءا كبريًا من اليد العاملة الالزمة لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا.

وال بد من أن يشكل النهوض باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، مبدأ أساسيًا يف الزراعة 

الذكية مناخيًا. وينطوي ذلك أيًضا عىل العمل مع الرجال والفتيان للحرص عىل إدراج معارف 

وأولويات الرجال والنساء عىل السواء يف خطط الزراعة الذكية مناخيًا.

دور المرأة والرجل

تعرض هذه الحصة املفاهيم األساسية ملراعاة قضايا الجنسني وتحليلها والتخطيط لها. كام تشري بإيجاز إىل االعتبارات واألدوات الرضورية إلدماج 

املنظور الجنساين بفعالية يف مراحل مختلفة من تدخالت الزراعة الذكية مناخيًا، من التصميم والتنفيذ إىل الرصد والتقييم وإعداد التقارير. وتعطي 

هذه الحصة أيًضا أمثلة مقتبسة من البحوث واملشاريع املجتمعية عن اإلدماج الناجح للمنظور الجنساين يف العمل يف مجال تغري املناخ.



40

©
FA

O
/S

im
o

n
 M

ai
n

a



القسم جيم: البيئة التمكينية 41

يرتبط تغري املناخ والفقر والزراعة ارتباطًا وثيًقا ببعضها البعض. ويف غياب سياسات منارصة 

للفقراء، قد يعيش ما بني 35 و 122 مليون شخص إضايف يف حالة من الفقر بحلول عام 2030 

بسبب تغري املناخ. وعندما تؤخذ السياسات املنارصة للفقراء يف الحسبان، يتوقع انخفاض عدد 

األشخاص الذين يقعون يف براثن الفقر بسبب تغري املناخ مبقدار 3 إىل 16 مليون شخص إضايف. 

والدعوة إىل العمل ملكافحة الفقر يف ظل تغري املناخ واضحة ورصيحة.

وتشمل الحامية االجتامعية جميع السياسات والربامج الهادفة إىل الوقاية من الفقر، والهشاشة، 

واالقصاء االجتامعي، أو حامية جميع الناس منهم طيلة حياتهم. وتتضمن األمثلة عىل ذلك 

التحويالت النقدية أو العينية املستندة إىل املخاطر البيئية أو املخاطر األخرى؛ واإلعانات املؤقتة؛ 

النساء والسكان  للفئات األشد ضعًفا، مبا يف ذلك  التدريب. ويتم إيالء اهتامم خاص  وفرص 

األصليني واملسنني والشباب. وباستطاعة نظم الحامية االجتامعية أن تنأى باألرس الريفية الضعيفة 

عن آثار الصدمات املتصلة باملناخ وأن تسمح لها بتجّنب اسرتاتيجيات املواجهة السلبية التي قد 

ترّض بالبيئة أو تعرّض قدراتها التكيفيّة الطويلة األجل للخطر. وتنطوي نظم الحامية االجتامعية 

أيًضا عىل إمكانية تعزيز التكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي يف ما بني املنتجني الزراعيني الفقراء.

وكثريًا ما تتسم فرص العمل املتاحة للمجتمعات الريفية الضعيفة بعدم االستقرار، وتدين األجور، 

وتشكيل خطر عىل الرفاه. وميكن أن تساهم الزراعة الذكية مناخيًا، من خالل تعزيز استدامة 

القطاعات الزراعية، يف خلق فرص للعمل الالئق يف املناطق الريفية يف سياق »اقتصاد أخرض«. 

وتشري التقديرات إىل أن هذا االقتصاد الذي يهدف إىل تحسني الرفاه، واإلنصاف االجتامعي، 

والنمو االقتصادي، وإىل املحافظة يف الوقت نفسه عىل استدامة النظم الطبيعية، قادر عىل توليد 

النامية.  البلدان  يف  أعىل  الصافية  العاملة  مكاسب  تكون  بحيث  جديدة  وظيفة  مليون   60

فيها  تستخدم  التي  الزراعية  واملؤسسات  الريفية  املناطق  يف  الخرضاء  الوظائف  وباستطاعة 

تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا أن تولّد فرًصا لكسب املعيشة التي تشتد الحاجة إليها، ال سيام 

للشباب، وأن تساهم يف بناء نظم غذائية أكرث استدامة ومراعاة لالعتبارات املناخية.

الحماية االجتماعية والعمل 
الالئق في المناطق الريفية

تنظر هذه الحصة يف األبعاد االجتامعية لتغري املناخ. كام أنها تسلّط الضوء عىل الرتابط بني الزراعة وتغري املناخ والفقر، وتصف كيف ميكن 

للحامية االجتامعية والعمل الالئق يف املناطق الريفية أن يدعام أهداف الزراعة الذكية مناخيًا. وتقوم الحامية االجتامعية عن طريق وظائفها 

الحامئية والوقائية والتعزيزية والتحويلية، بتقوية قدرات البلدان واألرس الفردية عىل إدارة املخاطر املتصلة باملناخ وبناء القدرة عىل الصمود يف 

وجه تغري املناخ. وتنظر هذه الحصة كذلك يف الروابط بني الزراعة الذكية مناخيًا والعمل الالئق يف »الوظائف الخرضاء« يف املناطق الريفية. 
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الزراعية املحلية  النظم  هناك عدد من املامرسات املحتملة التي ميكن أن تحّسن إنتاجية 

عملية  مناخيًا  الذكية  الزراعة  تنفيذ  ويُعّد  املعيشة.  سبل  وتدعم  الغذايئ  األمن  وتعزز 

خاصة بالسياق وباملكان. وليس هناك حل واحد قابل للتطبيق يف جميع الحاالت. وال بد 

املنافع  تقدير  أجل  من  برنامج  أو  سياسة  لكل  واسرتاتيجي  دقيق  تقييم  إجراء  من 

أن  وميكن  والبيئية.  واالقتصادية  االجتامعية  الظروف  مختلف  يف  املحتملة  واملقايضات 

التقييم كيفية تغرّي الظروف املناخية املحلية، وكيف أثرت عىل القطاعات  تحدد عمليات 

املستقبل.  يف  التغري  يف  تستمر  أن  ميكن  وكيف  املعيشة،  وسبل  الغذايئ  واألمن  الزراعية 

يف  ال  أو  مناخيًا  ذكية  التدابري  بعض  كانت  إذا  ما  أيًضا  التقييم  عمليات  تحدد  أن  وميكن 

سياق محدد. كام ميكن أن تختلف تدخالت الزراعة الذكية مناخيًا الفعالة عن املبادرات 

التقليدية للتنمية الزراعية والنهج املتعلّقة بإدارة املوارد الطبيعية.

وتحدد عمليات تقييم تأثري تغري املناخ سامت اآلثار املرتتبة عن تغري املناخ، وتتعرّف عىل 

األماكن والسياقات األشد ضعًفا التي تتطلب إجراءات تكيفيّة. ومن دون التقييامت املناسبة، 

يصعب تربير رضورة التحول إىل الزراعة الذكية مناخيًا وأية أنشطة يف هذا املجال ستحقق 

النتائج املرجوة. وعىل سبيل املثال، تقوم معرفة أية محاصيل أو أنشطة لكسب املعيشة ميكن 

أن تكون أشد تأثرًا بتغري املناخ، مبساعدة املامرسني عىل اختيار املحاصيل األكرث قدرة عىل 

التأثري معلومات مهمة  التنويع يف سبل املعيشة. وميكن أن توفر تقييامت  الصمود وزيادة 

ألصحاب املصلحة يف ما يتعلّق بأمناط الطقس املتغرية والتوزيع املكاين لألمطار، ما يسمح لهم 

بتخصيص املوارد عىل نحو أفضل إلدارة املياه. وسيتيح الفهم الشامل لتغريات املناخ التاريخية 

واملتوقعة، اتخاذ قرارات مستنرية يف ما يتعلّق بسياسات وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا.

عمليات تقييم تأثير تغير 
المناخ وتثمين الخيارات

تقدم هذه الحصة ملحة عامة عن املنهجيات واألطر واملبادئ التي تدعم تقييم آثار تغرّي املناخ عىل الزراعة، واألمن الغذايئ، وسبل املعيشة. كام 

أنها تنظر يف التقديرات ملدى فعالية تدخالت الزراعة الذكية مناخيًا يف تعزيز التكيف مع تغري املناخ، والتخفيف من آثاره، وتحقيق األمن الغذايئ. 

وتركّز الحصة بصورة خاصة عىل املستويني الوطني ودون الوطني. ولكن بعض دراسات الحالة تتناول األنشطة عىل مستوى املنتجني أو املرشوع. 

وتقدم الوحدة توجيهات عملية حول كيفية إجراء تقييامت وتقديرات متصلة بالسياسات وكيفية تربير املرشوع وتصميمه.
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ترجمة  توجيه  يف  والتقييم  الرصد  ألنشطة  العام  الهدف  يتمثّل 

برامج  إىل  مناخيًا  الذكية  الزراعة  مجال  يف  املدروسة  السياسات 

لتغري  يكون  أن  املرّجح  ومن  األرض.  عىل  بنجاح  تتطبّق  ومشاريع 

الضعف  من  بالفعل  تعاين  التي  الفئات  عىل  العواقب  أشد  املناخ 

وانعدام األمن الغذايئ. وال بد من أن تسند تدخالت الزراعة الذكية 

يف  تساهم  وأن  وشواغلها  الفئات  األولوية الحتياجات هذه  مناخيًا 

آثاره. ويتعنّي عىل عمليات  املناخ والتخفيف من  التكيف مع تغري 

الرصد والتقييم أن تويل اهتامًما خاًصا للفئات الضعيفة وأن تخضع 

للمساءلة من قبلها.

التقدم  بتتبّع  الغالب  يف  واملشاريع  الربامج  رصد  يقيض  وتقليديًا، 

خالل  بتعديالت  الحاجة  عند  وبالقيام  الوسيطة،  والنتائج  املحرز 

بتثمني  الذي يقيض  بالتقييم  الرصد  استكامل  ويتم  املرشوع.  تنفيذ 

النتائج  حيث  من  التوقعات  تحديد  ويلزم  والتأثريات.  النتائج 

والتأثريات بشكل واضح يف بداية املرشوع، حيث إنها تكتيس أهمية 

خاصة عندما يشارف هذا األخري عىل االنتهاء.

إىل  نظرًا  خاصة  أهمية  املرنة  والتقييم  الرصد  عمليات  وتكتيس 

التعقيد الذي يتسم به تغري املناخ وتدخالت الزراعة الذكية مناخيًا. 

ويف ظل تغري املناخ، سيسود عدم اليقني بشأن آثاره الفعلية )بدالً من 

وآثارها  الطقس  أمناط  وستتغري  معنّي.  زراعي  نظام  عىل  املتوقعة( 

رصد البرامج والمشاريع 
وتقييمها

تعطي هذه الحصة ملحة عامة عن أنشطة الرصد والتقييم املهمة املتصلة بتغري املناخ يف عمليات الربامج ودورات املشاريع، وتصف األغراض 

املختلفة منها. كام أنها تقدم توجيهات بشأن كيفية تناول قضايا الرصد والتقييم يف سياق الزراعة الذكية مناخيًا. وتنظر الوحدة أيًضا يف أهمية 

اإلدارة التكيفيّة والتقييم اإلمنايئ يف ظل تحدي التعقيد الذي ميثله تغري املناخ وتدخالت الزراعة الذكية مناخيًا يف التخطيط والرصد والتقييم. كام 

تستعرض الحصة بعض التحديات الخاصة بالرصد والتقييم يف سياق الزراعة الذكية مناخيًا، وتقدم مبادئ توجيهية للمساعدة عىل مواجهتها.

بشكل مستمر خالل فرتة تنفيذ مرشوع ما وبعدها، نتيجة لالحرتار 

لهم  الداعمة  واملؤسسات  املنتجني  صغار  عىل  يتعني  ولن  العاملي. 

املعارف  وتتوقف  مستمر.  بشكل  بل  فحسب  واحدة  مرّة  التكيف 

من  والتخفيف  املناخ  تغري  مع  للتكيف  الناجحة  املامرسات  بشأن 

آثاره يف مختلف القطاعات الزراعية عىل التعلم من خالل املامرسة، 

الظروف.  تغرّي  بحسب  املعارف  هذه  يف  النظر  إعادة  تلزم  وقد 

مختلفة  أهداف  تحقيق  إىل  أيًضا  مناخيًا  الذكية  الزراعة  وتسعى 

تكون  ما  وغالبًا  متعددة،  قطاعات  األحيان  من  الكثري  يف  وتشمل 

املنطق  للتدخل. وذلك يعني أن  اتباعها  هناك عّدة مسارات ميكن 

الخطي البسيط املستند إىل النتائج املعروفة والتي ميكن التنبؤ بها له 

ورصدها  مناخيًا  الذكية  الزراعة  ملشاريع  التخطيط  يف  حدوده 

التكيفيّة  اإلدارة  نهج  اعتامد  املناخ  تغري  وتقييمها. ويتطلب تحدي 

الذي ينطوي عىل االبتكار املتواصل، والرصد والتقييم اآلنيني، والتعلم 

بني أصحاب املصلحة، وإعادة تحديد االسرتاتيجيات. 
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من  واسعة  مجموعة  تشمل  طموحة  أهداف  تحقيق  إىل  مناخيًا  الذكية  الزراعة  تسعى 

نطاقات  عىل  إجراءات  اتخاذ  وتستلزم  واالختصاصات،  املصلحة،  وأصحاب  القطاعات، 

جغرافية ويف أطر زمنية متعددة. ولهذا السبب، يحتاج التحول إىل الزراعة الذكية مناخيًا 

هذه  ولتيسري  السياسات.  وضع  عملية  من  عديدة  مستويات  عىل  تغيريات  إجراء  إىل 

التغيريات، تم تطوير دليل جديد ومفّصل لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا بقيادة قطرية.

مجموعة  وتحدد  مناخيًا  الذكية  بالزراعة  املتعلقة  التغيري  نظرية  الحصة  هذه  وتعرض 

وضع  عملية  يف  مناخيًا  الذكية  الزراعة  نهج  إدماج  لتيسري  بها  املوىص  الخطوات  من 

إىل  باالستناد  أثبتت،  التي  األنشطة  تنفيذ  وميكن  الوطني.  املستوى  عىل  السياسات 

املحلية  املستويات  عىل  مناخيًا  الذكية  الزراعة  أهداف  تحقيق  يف  تساهم  أنها  األدلة، 

املالمئة  الطقس  نرشات  تقديم  )مثل  الوطنية  أو  الزراعية(،  الحراجة  تعزيز  )مثل 

الرئيسية  الطبيعية  املوارد  إدارة  )مثل  اإلقليمية  أو  املناسب(،  الوقت  ويف  محليًا 

يشمل  أن  وينبغي  الغابات(.  يف  األمطار  ومستجمعات  املائية  كالكتل  للحدود،  العابرة 

النظم  تحول  لضامن  املستويات  هذه  جميع  مناخيًا  الذكية  للزراعة  الشامل  النهج 

املناخ. تغري  وجه  يف  الزراعية 

وتندرج الزراعة الذكية مناخيًا يف إطار 

املساعي إىل تحقيق اإلنتاج الغذايئ والزراعي 

املستدام يف ظل تغري املناخ. وتنطوي نظرية 

التغيري املتعلّقة بالزراعة الذكية مناخيًا عىل 

أربعة مجاالت عمل واسعة تستند إىل 

االحتياجات القطرية، وهي:

تطوير قاعدة من األدلة لتحفيز التغيري  9

ودعمه ورصده؛

التحاور بصورة متواصلة مع أصحاب  9

املصلحة؛

استحداث أدوات إلتاحة التغيري؛ 9

ووضع نهج مبتكرة ومتعددة  9

االختصاصات من أجل إحداث تغيري يف 

النظم الغذائية والزراعية وإدامته.

نظرية التغيير المتعّلقة بنهج الزراعة 
الذكية مناخيًا: دليل التنفيذ القائم على 

األدلة على المستوى القطري

تضع هذه الحصة نظرية للتغري متعلّقة بالزراعة الذكية مناخيًا يف وضع السياسات، وتحدد مجموعة من الخطوات التي يلزم اتخاذها من أجل تنفيذ 

نهج الزراعة الذكية مناخيًا عىل املستوى الوطني. وتدرس الحصة كيفية توليد األدلة وإعطائها األولوية، وتنظر يف األدوات واملنهجيات املالمئة لتحقيق 

ذلك. ويؤدي كل من تنمية القدرات عىل نطاق املنظومة وبناء الرشاكات دوًرا رئيسيًا يف نظرية التغيري. ولهذا السبب، تستكشف الوحدة الفئات األربعة 

من تعزيز القدرات التي تلزم لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا عىل نحو مستدام.
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)الدليل(. وتشمل  مناخيًا  الذكية  الزراعة  لدليل  الرقمية  الثانية  الطبعة  عامة عن  املوجز ملحة  يقدم هذا 

الحسبان  تأخذ يف  أنها  املستفادة. كام  والدروس  استنتاجات جديدة، ودراسات حالة،  الجديدة  الطبعة 

التي طرأت عىل مستوى اإلجراءات الدولية يف مجال تغري املناخ منذ صدور الطبعة األصلية يف  التغريات 

اتفاق باريس بشأن تغري املناخ  التي تشمل  التنمية املستدامة لعام 2030 -  عام 2013. وتوفر خطة 

أبابا - إطاًرا دوليًا التخاذ إجراءات وطنية حازمة وبذل  التنمية املستدامة وخطة عمل أديس  وأهداف 

لتحقيق  نهًجا  بوصفها  مناخيًا،  الذكية  الزراعة  وتؤدي  املستدامة.  التنمية  تحقيق  أجل  من  جهود جامعية 

استدامة األغذية والزراعة يف ظل تغري املناخ، دوًرا حيويًا.


