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 المؤتمر
 الدورة األربعون

 2017            يوليو/تم وز  8-3روما، 
 حالة األغذية والزراعة: 

 تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي
  

 موجز
 نيد تغري املناخ الزراعة واألمن الغذائي يف الوقت الذي تسهم فيه الزراعة نفسها يف تغري املناخ. وإن البلدان املنخفضة الدخل واملزارع     يهد  

لى حد سواء. تخفيف من آثاره عالتسهم يف أن                                      على الزراعة أن تتكي ف مع تغري املناخ و لذلك، الفقراء عرضة للخطر بشكل خاص. و 
وهذا يتطلب إجراء تغيريات يف املمارسات الزراعية وكذلك إدخال حتسينات على خيارات سبل العيش املتاحة لألسر الزراعية الفقرية. 

اعية يتعني وضع سياسات ومؤسسات توائم األهداف املتعلقة بالتنمية الزر كما تغيريات يف نظام األغذية األوسع.              أيضا  إجراء  ويتعني
 واألمن الغذائي واملناخ. وجيب أن تكون مدعومة مبوارد مالية كافية جيب استخدامها على حنو اسرتاتيجي لكفالة أقصى قدر من التأثري.

 جانب المؤتمراإلجراءات المقترح اتخاذها من 
 إن املؤمتر مدعو إىل القيام مبا يلي: 

                                                                    بأن تغري املناخ يشكل خطرا  جسيما  ومتناميا  يهدد األمن الغذائي العاملي.              اإلحاطة علما   )أ(
ف مع تغري املناخ يف قطاعات الزراعة وتعظيم مسامهة القطاعات                       ح للعمل من أجل التكي                           والتأكيد على الطابع املل   )ب(

 التخفيف من حدة آثار تغري املناخ. يف
والتشديد على أمهية إعمال التزامات اتفاق باريس ذات الصلة باألغذية والزراعة من خالل وضع سياسات حتولية واسعة  )ج(

 بشأن الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي والتغذية.
مية من أجل رسم وتطبيق سياسات متكاملة تعاجل الزراعة لبلدان الناإىل االدعم الدويل  قدميوالتشديد على ضرورة ت )د(

 املناخ. وتغري
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

Kostas Stamoulis 
 املدير العام املساعد إلدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 56295 06570 39+  اهلاتف:
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 1مقدمة -     أول  
 
    ات،                                                             والثروة احليوانية، ومصييييييييايد األباة، وتربية األحياء املائية، والغاب                                      تعتمد الزراعة، مبا يف ذلك إنتاج احملاصيييييييييل  - 1

                                                                                                                اعتمادا  مباشييييرا  على املوارد الطبيعية والظروف املناخية وتتأثر أكثر من أي قطاع آخر بتغري املناخ. وتشييييكل الثار السييييلبية 
             ن قرابة ثلثي                                    األمن الغذائي، بالنسبة إىل ما ال يقل ع                                                                    لتغري املناخ على الزراعة واإلنتاج الزراعي خطرا  جسيما  ومتناميا  يهدد

                                                                                       الذين يعتمدون على الزراعة لكسب لقمة عيشهم. وتعترب الزراعة أيضا  مصدرا  رئيسيا  النبعاثات                         سكان العامل األشد فقرا  
               العامل من خالل  يف                                                                                        غازات الدفيئة اليت هي من صييينع اإلنسيييان، لكنها تتمتع بتمكانات فريدة للمسيييامهة يف اسيييتقرار املناخ

                                                                                                          إدارة احملاصييييييييل واألراضيييييييي والثروة احليوانية بطرق ختفض من انبعاثات غازات الدفيئة وتزيد من احتجاز الكربون يف الكتلة 
       الرتبة.  يف                   احليوية النباتية و 

 
     بشييييييييأن               واتفاق باريس      2232                                                                   أخذ اجملتمع الدويل على عاتقه، باعتماد أهداف خطة التنمية املسييييييييتدامة لعام    قد   و   - 2

            ومعاجلة هتديد       2232                                        حتقيق أهداف استئصال اجلوع والفقر حبلول عام   ن                                              تغري  املناخ، مسؤولية بناء مستقبل مستدام. إال  أ
    تخذ                                                                 إجراء حتول جذري يف نظم األغذية والزراعة يف خمتلف أحناء العامل. وإذا مل ت    ان                          املناخ يف الوقت نفسييه، سيييقتضييي   ري  تغ

                                                                          أكثر اسيييييييتدامة وإنتاجية وقدرة على الصيييييييمود، فتن آثار تغري املناخ سيييييييتقوض بشيييييييكل خطري                         إجراءات الن جلعل الزراعة 
                                                                                                     اإلنتاج الغذائي يف األقاليم اليت تعاين أصييييييييييييييال وعلى حنو كبري من انعدام األمن الغذائي. وإن تأخري حتويل قطاع الزراعة 

  .    عينه        الوقت                                                                سيدفع البلدان األكثر فقرا  إىل مكافحة الفقر واجلوع وتغري مناخ أشد يف
 

 الروابط- تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي -       ثانيا  
 
                 نباتات واحليوانات                                        ذ يف ظلها األنشييييييييييطة الزراعية. وقد تكي فت ال                                                 يؤثر تغري املناخ تأثريا  بالغا  على الظروف اليت تنف    - 3

      ، فهي                                        السييييييييييييييائدة. ونظرا  إىل أن هذه الظروف تتغري     ُ                                                            والُنظم اإليكولوجية يف كل إقليم من أقاليم العامل مع الظروف املناخية 
                   اصيييييييييييل وخسييييييييييارة التنوع  حمل       إزاحة ا      بها و             وتزايد تقل     ت                                                       سييييييييييتتأثر بطرق خمتلفة. وسييييييييييترتاوا آثار تغري املناخ بني ا فاض الغال

         بيا .         تأثرا  سل       فعال                                            (. ويف أقاليم عديدة، يتأثر اإلنتاج الزراعي 1                                                 البيولوجي الزراعي وخدمات النظم اإليكولوجية )اإلطار 

                                                      
       . رومييييييا                                تغري املنيييييياخ والزراعيييييية األمن الغييييييذائي   .    2212                     حالة األغذية والزراعة    .    2212                                             تسيييييييييييييييتنييييييد هييييييذه الوثيقيييييية إىل: منظميييييية األغييييييذييييييية والزراعيييييية.     1
( http://www.fao.org/3/a-i6030a.pdf.للمزيد من التحليالت واملناقشة املفص لة، يرجى من القراء االطالع على هذا التقرير .)                                                                              
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  1 اإلطار
 

 المناخ على الزراعة تغيرملخص آثار 
 

  هتا كموجات احلر واجلفاف والفيضانات؛      وحد   القصوىتزايد تواتر الظواهر املناخية 
 تراجع موارد املياه العذبة، مبا يؤدي إىل ن درة املياه يف املناطق الصاحلة للزراعة؛                                   ُ                                      
  البحار وحدوث فيضانات ساحلية، مبا يؤدي إىل متل ح األراضي واملياه، واملخاطر بالنسبة إىل ارتفاع منسوب                                                                               

 مصايد األباة وتربية األحياء املائية؛
 حدوث مشاكل تتعلق بنظافة املياه واألغذية والصرف الصحي؛ 
 ية؛ملائحدوث تغيريات يف تدفقات املياه تؤثر على مصايد األباة الداخلية وتربية األحياء ا 
 .ارتفاع درجات احلرارة ون درة املياه اليت تؤثر على فيزيولوجية النباتات واحليوانات وإنتاجيتها                                                                 ُ                      
 .آثار مفيدة على إنتاج احملاصيل من خالل "التخصيب" بثاين أكسيد الكربون 
  .آثار ضارة الرتفاع طبقة األوزون الرتوبوسفريي على غالل احملاصيل 
 ات يف األمراض اليت  تصيب النباتات واملواشي واألباة ويف أنواع الفات.                    تغري 
 الغابات واملواشي ومصايد األباة وتربية األحياء املائية.ب إحلاق الضرر 
 .حتم ض احمليطات وانقراض أنواع من األباة                                    
 

 
                                                                                            وحاولت دراسيييات عديدة تقييم آثار تغري املناخ على اإلنتاج واإلنتاجية يف قطاعات وقطاعات فرعية زراعية   - 4

   (.  2                                                                                               خمتلفة يف أماكن خمتلفة ويف أوقات خمتلفة وبالنسبة إىل خمتلف سيناريوهات تغري املناخ يف املستقبل )انظر اإلطار 
    تغري           يتم وقف  مل                                       اليت سيييييييتتفاقم مع ارتفاع درجات احلرارة إذا                  إىل الثار السيييييييلبية        األحيان         يف أغلب            ويشيييييييري معظمها 

           أن البلدان   و          املنخفضييييييييية                                                                             املناخ. وتبني  أيضيييييييييا  أن الثار السيييييييييلبية من املرجح أن تكون أكثر حدة عند خطو  العرض 
   من     لفة  ك     م الت   معظ      تكبد                                              مسييييييييتويات عالية من الفقر وانعدام األمن الغذائي سييييييييت   من      أصييييييييال      عاين                       النامية والبلدان اليت ت

                             حيث خسارة اإلنتاج واإلنتاجية. 
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  2 اإلطار
 

                                  آثار تغير المناخ على غالت المحاصيل
 

       توقعات    م                                                                                                     استعرض تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عددا  كبريا  من الدراسات اليت تقد  
            ذا االسيييييييتعراض  هل                                                      زمنية خمتلفة وبالنسيييييييبة إىل مواقع جغرافية خمتلفة. ووفقا                                  عن الثار على غالت احملاصييييييييل يف مراحل 

      توازن  -      0232      عام        حىت حوايل -                                                                      يبدو أن التوقعات اإلجيابية والسيييلبية لرثار على غالت احملاصييييل يف املدى املتوسيييط
                     و أن البلدان النامية     ويبد                                                                            بعضييييها البعض على املسييييتوى العاملي؛ لكن التوازن بعد ذلك يصييييبح سييييلبيا  بشييييكل متزايد. 

                                                                                              معرضة بصورة خاصة خلطر ا فاض الغالت نتيجة لتغري املناخ. وبالفعل، فمعظم التوقعات بشأن الثار على غالت 
                                                                                                 احملاصيييييييل سييييييلبية بالنسييييييبة إىل البلدان النامية، ونسييييييبة النتائ  السييييييلبية وشييييييدهتا تتزايدان بشييييييكل أكرب يف املسييييييتقبل 

                                                                      بذلك، تشيييييييري التوقعات اخلاصييييييية بالبلدان املتقدمة إىل نسيييييييبة أكرب بكثري من التغريات                 ألف(. وباملقارنة  - 1       )الشيييييييكل
      باء(. - 1                      اإلجيابية احملتملة )الشكل 

 
     قعات                     النيككككككاة الملوية للتو  -                                                    التغيرات المتوقعة في غالت المحاصككككككيل بيككككككاب تغير المناخ   -   1      الشكككككك ل 

                  اإليجابية واليلاية
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                             احملاصيل لكل فرتة يظهر بني هاللني.     غالت  يف     ريات                 عدد تقديرات التغ   إن   :      مالحظة
          ة الدولية                                                                             عة بالنسييبة إىل: مسييامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومي                                       : حسييابات املنظمة باالسييتناد إىل بيانات  م       املصييدر

    133 -   581      صيييييييييييييييفحيييات   ال           مل                                                                                      املعنيييية بتغريمل املنييياخ. كيييامربدج، اململكييية املتحيييدة، ونيويورة، الوالييييات املتحيييدة األمريكيييية، مطبعييية جيييامعييية كيييامربدج، 
                       )من النسخة اإلنكليزية(.

 
                                                                 يف قطاع الزراعة جراء تغري املناخ آثار سييييييلبية جسيييييييمة على سييييييبل كسييييييب العيش           اإلنتاجية             وسيييييييكون ال فاض   - 5

                                                                                                        واألمن الغذائي. فنقص اإلمدادات الغذائية قد يؤدي إىل حدوث زيادات كبرية يف أسييعار األغذية. واملناطق األشييد تضييررا  
                                                                                                 سيييتتمثل يف املناطق اليت تسيييج ل أصيييال معدالت مرتفعة من اجلوع والفقر. وسييييكون الذين يعتمدون على الزراعة لكسيييب 

                                                                                           عيشييييييتهم ودخلهم، ال سيييييييما املنتجون من أصييييييحاب احليازات الصييييييغرية يف البلدان النامية، من بني الفئات األشييييييد      لقمة 
  .     للخطر     عرضة

 
                                                                        احملر ة الوحيد الكامن وراء الفقر وانعدام األمن الغذائي، فتن آثاره يتوقع أن         العامل                       ويف حني أن تغري املناخ ليس   - 2

    عا                                                      االقتصيييادي املسيييتمر، من املرج ح أن تشيييهد معظم األقاليم تراج        التضيييخم   ل           املناخ، ويف ظ    تغري                     تكون وخيمة. ويف غياب 
                                    ة عن عملية لوضييييع النماذج تقوم مبحاكاة                      . وتشييييري النتائ  املنبثق    2252                                       يف عدد السييييكان املعر ضييييني خلطر اجلوع حبلول عام 

                 مليون شخص إضافيني     42                                           ويف ظل سيناريو مرتفع االنبعاثات، ميكن ألكثر من       2252                                آثار تغري املناخ إىل أنه، حبلول عام 
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                      ومن املرجح أن يكون هذا   2                                       ا سييييكون عليه الوضيييع يف حال عدم تغري املناخ.                                       أن يكونوا عرضييية خلطر نقص التغذية أكثر مم  
                                                                                             قدير متحفظا  ألنه يقوم على افرتاض حدوث منو اقتصيييييادي حبسيييييب "سيييييري األمور كاملعتاد" وال يأخذ يف احلسيييييبان آثار    الت

        وال يأخذ                     أمنا  الفات واألمراض          اليت تطال                                                 وارتفاع منسييييييوب البحار وانصييييييهار جبال اجلليد والتغريات        القصييييييوى         الظواهر 
  .    2252                             ري جراء املناخ، ال سيما بعد عام                                           بعني االعتبار العوامل األخرى اليت يتوقع أن تتغ

 
           ن انبعاثات                         من خالل إطالق كميات كبرية م       حدوثه                                                    وال تتأثر الزراعة بتغري املناخ فحسب، فهي تساهم أيضا  يف   - 7

                يف املائة من إمجايل     21                                                                                   غازات الدفيئة الرئيسيييييييييييييية الثالثة، وهي: ثاين أكسييييييييييييييد الكربون وامليثان وأكسييييييييييييييد النيرتوز. فنحو 
                                                                                                    انبعاثات غازات الدفيئة السييييينوية واليت هي من صييييينع اإلنسيييييان تنشيييييأ يف "الزراعة واحلراجة وغريمها من أشيييييكال اسيييييتخدام 
                                                                                                     األراضيييي" حبسيييب تصييينيف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ملصيييادر االنبعاثات. وإن احلصييية األكرب من انبعاثات 

              إزالة الغابات     عن   مث                  عن اإلنتاج الزراعي      أوال                                        وغريمها من أشييييييييييييييكال اسييييييييييييييتخدام األراضييييييييييييييي هي نامجة                  الزراعة واحلراجة
                                                                                             (. يف حني تتأتى كميات أقل من االنبعاثات من فقدان الكربون من الرتبة العضييييييييييوية )وهو كثريا  ما يعزى إىل  2       )الشييييييييييكل

   اخ                                             ئق السييييييييييافانا(. كما ختفف الغابات من حدة تغري املن                                                        املمارسييييييييييات الزراعية غري املالئمة( وحرق الكتلة احليوية )مثل حرا
              (. وضييييييييمن الفئة  3                                                                                    بتزالتها للكربون من الغالف اجلوي من خالل منو الغابات )كما يتبني من القيم السييييييييلبية يف الشييييييييكل

       العضيييوي           ام السيييماد         ، واسيييتخد     مجرتات                                                                       األوسيييع لانتاج الزراعي، تتمثل املصيييادر الرئيسيييية لالنبعاثات يف التخمر املعوي لل
   (. 3                                                  والنيرتوجيين وإنتاج األرز يف حقول األرز املغمورة )الشكل

 
                                                                                   المتوسككط اليككنوا ل ككافي الناعاثات من الزراعة والحراجة وغيرهما من أسكك ام اسككتخدا  األرا ككي    -   2      الشكك ل 

                          بم افئ ثاني أكييد ال ربون
 

 
  .      املنظمة   يف                          : قاعدة املعلومات اإلحصائية      املصدر

  

                                                      
2    Campen, H., Sands, R., Tabeau, A., van der Mensbrugghe, D., Biewald, A., Bodirsky, B., Islam, S., -Wiebe, K., Lotze

Kavallari, A., Mason-D’Croz, D., Müller, C., Popp, A., Robertson, R., Robinson, S., van Meijl, H. & Willenbockel, D. 2015. 
Climate change impacts on agriculture in 2050 under a range of plausible socioeconomic and emissions scenarios, 

Environmental Research Letters, 12  ( 20   :)   1 - 15  .    
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     2012   -                          بم افئ ثاني أكييد ال ربون 

 

 
 

       املنظمة   يف                          : قاعدة املعلومات اإلحصائية      املصدر
 
       بعثة يف                  غازات الدفيئة املن              تأخذ يف احلسييييبان   ال                                                   فئة الزراعة واحلراجة وغريمها من أشييييكال اسييييتخدام األراضييييي     وإن   - 0

                                                                                      قبل اإلنتاج وما بعده لسيييييييييييييالسيييييييييييييل اإلمدادات الغذائية احلديثة. وهذا يشيييييييييييييمل إنتاج املدخالت، مثل األبدة          مراحل ما 
                                                                                                          االصيييييطناعية، اليت تعترب عملية كثيفة االسيييييتخدام للطاقة؛ واالنبعاثات النامجة عن اسيييييتخدام الطاقة األحفورية )مثال  لتوفري 

                                                              اإلنتيياج، والتجهيز والبيع بييالتجزئيية. ويف حييال إدراج االنبعيياثييات اليت                                              الطيياقيية لرالت الزراعييية(؛ والنقييل يف مرحليية مييا بعييد
                                                                                                          يسييببها اسييتخدام الطاقة بصييورة مباشييرة وغري مباشييرة من قبل سييلسييلة األغذية الزراعية، سييرتتفع حصيية فئة الزراعة واحلراجة 

                                                             وغريمها من أشكال استخدام األراضي من إمجايل االنبعاثات مبقدار الثلث.

 
                                                                                           وللتصييييييييييييييدي خلطر تفاقم انعدام األمن الغذائي، يتعني على اجملتمعات بوجه عام اختاذ إجراءات حابة، اليوم،   - 9

       ملتييأتييية  ا                                                                                     للتخفيف من حييدة تغري املنيياخ. فيياألمن الغييذائي يف املسييييييييييييييتقبييل سيييييييييييييييتوقف يف الغييالييب على ختفيض االنبعيياثييات 
  ب                                                  إمكانات كبرية للتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة وجي                                                  القطاعات االقتصيييييادية األخرى؛ إال أن الزراعة تنطوي على    من

                                                                                                 أن تسيييييهم أيضيييييا يف جهود التخفيف من آثار تغري املناخ. وضة حاجة أيضيييييا إىل إجراء تغيريات يف نظم األغذية األوسيييييع، 
             ملتسيييييييييمة بكثافة  ا                                                                                      يف ذلك التقليل إىل أدىن حد من الفاقد واملهدر من األغذية واحلد من الطلب على املنتجات الغذائية    مبا

                                                                                                           االنبعاثات. ويف الوقت نفسيييه، يتعني على الزراعة والسيييكان الذين يعتمدون عليها التكي ف مع تغري املناخ احلايل أو املتوقع 
                                       للتقليل إىل أدىن حد ممكن من آثاره الضارة.

 
         اإلمكان يف                 لوقت نفسه وقدر                                                                         وجيب على الزراعة بناء القدرة على الصمود أمام آثار تغري املناخ، مع املسامهة يف ا  -  12

                                            ( التكي ف مع تغري املناخ يف نظم اإلنتاج الزراعي  1                                                       جهود التخفيف من آثاره. وهناة ثالثة  االت عمل حابة، وهي: )
                       ( وخفض االنبعيياثييات يف نظم  3                                                         ( خفض االنبعيياثييات وزيييادة احتجيياز الكربون يف الزراعيية األولييية؛ ) 2                الصييييييييييييييغرية النطيياق؛ )

                     يف األقسام التالية.       ستناقش           ذه املسائل  ه  و               األغذية األوسع. 
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                                                    الت ي ف مع تغير المناخ في نظم اإلنتا  ال غيرة النطاق -       ثالثا  
 

                                                                                                  إن معظم الفقراء واجلياع يف العامل هم من سييييكان الريف الذين يكسييييبون دخال  زهيدا  إما مباشييييرة من الزراعة أو   -  11
                          مليار شيييييييييخص يعانون من الفقر    2 . 1                مليون شيييييييييخص من بني      922         ، كان حنو     2212                             من أنشيييييييييطة تعتمد عليها. ويف عام 

                                                        مليونا  منهم يعملون يف الزراعة، كمزارعني من أصييييييييييييييحاب احليازات      752                                        املدقع، يعيشييييييييييييييون يف املناطق الريفية، وكان حنو 
   ى                                                                    ويربر العدد اهلائل للمزارعني من أصيييييييييييييحاب احليازات الصيييييييييييييغرية الرتكيز بنوع خاص عل  3                     الصيييييييييييييغرية يف أغلب األحيان.

             لصغرية شديدوا                               ن الزراعيون من أصحاب احليازات ا  و                                                            التهديدات اليت يطرحها تغري املناخ بالنسبة إىل سبل عيشهم. فاملنتج
                    هذا ينطوي على إقامة     . و           أمهية بالغة                                           تعزيز قدرهتم على الصيييييييييمود أمام آثار تغري املناخ        يكتسيييييييييي                         التأثر بتغري املناخ. لذلك، 

         تضعفة.         لفئات املس   ىل ا إ        بالنسبة                                       إضافة إىل سبل عيش أكثر قدرة على الصمود                                نظم إنتاج أكثر قدرة على الصمود 
 

                                    جعل نظم اإلنتا  أكثر قدرة على ال مو 
 

                                                                                    التصييييييييييييييدي للتحديات اليت يطرحها تغري املناخ القيام بابتكارات يف النظم الزراعية. وميكن العتماد        سيييييييييييييييتطلب   -  12
         أمام تغري                    القدرة على الصمود   عن                                       حتسينات كبرية يف  ال األمن الغذائي، وكذلك         يسفر عن                          ممارسات زراعية مستدامة أن 

                                                                                                  املناخ. ومن شييييأن االعتماد الواسييييع النطاق ملمارسييييات من قبيل اسييييتخدام أصييييناف احملاصيييييل الفع الة من حيث النرتوجني 
ل احلرارة، وعييدم اللجوء إىل احلراثيية، واإلدارة املتكييامليية خلصييييييييييييييوبيي       داخيييل                             ة الرتبيية، أن ّف ز اإلنتيياجييية وميي                                                                      والقييادرة على حتميي 

                                                                                                 املزارعني وأن يسيييياعد على خفض أسييييعار األغذية. ويفيد أحد التقديرات أنه من املمكن ختفيض عدد السييييكان املعر ضييييني 
                                         مليون نسييييييييمة من خالل االسييييييييتخدام الواسييييييييع النطاق     12         بأكثر من       2252                                        خلطر نقص التغذية يف البلدان النامية يف عام 

      (. 4                                        صيل الفع الة من حيث النرتوجني فحسب )الشكل          ألصناف احملا

                                                      
3    treme The state of the poor: where are the poor, where is ex .2013Olinto,P., Beegle, K., Sobrado, C., and Uematsu, H. 

poverty harder to end, and what is the current profile of the world’s poor? Economic Premise, Number 125. Washington DC, 
World Bank. 
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                                                                    : تخفيض عد  األسككخاا المعر  ككين لخطر الجوق، مقارنة  باليككيناريو األسككاسككي،     2202            سككيناريو عا     -   4      الشكك ل 
                                          بعد اعتما  الت نولوجيات الزراعية المحي نة

 

 
                                                         تغري املنيييياخ والزراعيييية واألمن الغييييذائي.روميييا، رومييييا، بيييياالسيييييييييييييييتنيييياد إىل      2212                       . حيييياليييية األغييييذييييية والزراعيييية     2212                         : منظميييية األغييييذييييية والزراعيييية.      املصييييييييييييييييييدر

Rosegrant, M.W., Jawoo, K., Cenacchi, N., Ringler, C., Robertson, R., Fisher, M., Cox, C., Garrett, K., Perez, N.D. & Sabbagh, 
P. 2014. Food security in a world of natural resource scarcity: the role of agricultural technologies. Washington, DC, IFPRI. 

 
                                                                                        وال تقتصييير منافع بعض املمارسيييات املذكورة أعاله على التقليل من مسيييتويات اجلوع فحسيييب، بل تشيييمل أيضيييا   -  13

           ن العضوي يف       لكربو           من خسائر ا          ل أيضا                                                                            التخفيف من غازات الدفيئة. فعلى سبيل املثال، ميكن للزراعة بدون حراثة أن تقل  
    .                             ل من االنبعاثات املرتبطة باألبدة                                                        الرتبة، يف حني ميكن لألنواع اليت تتسم بكفاءة النيرتوجني أن تقل  

 
                                    جعل سال العيش أكثر قدرة على ال مو  

 
                                                                                        ميكن للمزارعني تعزيز قدرهتم على الصييييييمود بشييييييكل أكرب من خالل تنويع األنشييييييطة الزراعية ومصييييييادر الدخل.   -  14

                                                                                          لذلك أن خيفف من أثر الصييييييييييدمات املناخية على الدخل، ويوف ر لألسيييييييييير  موعة أوسييييييييييع من اخليارات عند إدارة      وميكن 
                 فعلى سييبيل املثال،  -                                                                                          املخاطر املسييتقبلية. ويتمث ل أحد أشييكال التنويع يف تكامل إنتاج احملاصيييل والثروة احليوانية واألشييجار 

  ث                                                        ار البقولية املثب تة للنرتوجني لتعليف القطعان، وتسييييييييييييييتخدم رو                                            تسييييييييييييييتخدم بعض النظم احلرجية الزراعية أوراق األشييييييييييييييج
                                                                                              احليوانات لتخصيب الرتبة، وتزرع البقول لتوفري املزيد من الربوتني خالل فرتات انعدام األمن الغذائي املوبي.

 
            بل العيش من        تنويع سيييي                عة، ميكن أن يشييييكل  ا                                                            وبالنسييييبة إىل األسيييير الزراعية ذات اخليارات احملدودة للتنويع يف الزر   -  15

                التكي ف عن طريق            ب اجلمع بني                         ف بديلة. ولذلك، قد يتوج                                                          خالل العمالة الريفية غري الزراعية أو اهلجرة اسيييييييييييييرتاتيجية تكي  
                                                                                                    التكثيف املسيييييييييييييتدام والتنويع الزراعي وخلق فرص خارج املزرعة، على املسيييييييييييييتوى احمللي ومن خالل تعزيز أوجه الرتابط بني 

                                                                                             حلضيرية على السيواء. وقد يتعني معاجلة قضيايا املسياواة بني اجلنسيني نظرا  إىل أن القواعد االجتماعية غالبا                   املناطق الريفية وا
                                                                                                     ما متنع النسيييياء من تويل  أنشييييطة خارج املزرعة. وال بد من احلماية االجتماعية والتعليم وسييييياسييييات سييييوق عمل فاعلة من 

                    بالتنويع واهلجرة.                                             أجل التخفيف من وطأة العديد من املخاطر املرتبطة 
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                     لتجارة كآلية للت ي ف ا
 

                                                                                                   خيلص تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أن تغري املناخ قد يؤدي إىل ا فاض    -  12
  ل  ق                                                                                             كبري يف اإلنتاج يف مناطق خطو  العرض املنخفضيية، يف حني يتوقع أن تتضييرر مناطق خطو  العرض املرتفعة بصييورة أ

                                                                                                             أو حىت أن تسييتفيد من التغيريات النامجة عن تغري املناخ. وبالتايل، من املرجح أن يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم انعدام التوازن 
                                                                                                      بني العامل املتقدم والعامل النامي. وتشيييييييييري هذه الثار الشيييييييييديدة االختالف إقليميا  إىل أنه ميكن للتجارة أن تسييييييييياعد على 

                                                                       مل يف مناطق خطو  العرض املنخفضيييييييييييييية، ويف الوقت ذاته، توفري أسييييييييييييييواق جديدة إلمدادات                     التخفيف من النقص احملت
                                                                                                إضييييييافية يف مناطق خطو  العرض املرتفعة. وميكن للتجارة أن تضييييييطلع بدور يف ضييييييمان االسييييييتقرار بالنسييييييبة إىل احتمال 

     ناطق                        ين من العجز الغذائي من م                                                                        ا فاض اإلنتاجية وارتفاع تقلب األسييييييييييييعار من خالل إتاحة اإلمدادات للمناطق اليت تعا
                                                                                . وهكذا، ميكن للتجارة أن تؤدي دورا  كآلية للتكي ف مع تغري املناخ، واألهم من ذلك، أن 4                         اليت تتمتع بالفائض الغذائي

                                                               تصبح مسامها  يف األمن الغذائي يف البلدان املتأثرة سلبا  بتغري املناخ.

 
                                                         نسيييبة إىل التكي ف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته على السيييواء                                      إن كفاءة نظام جتاري دويل مسيييألة مهمة بال  و   -  17

      ينبغي   و                                                                                                        من أجلم الثييار البعيييدة املييدى على أمنييا  اإلنتيياج العيياملي وأمنييا  التجييارة الييدولييية يف املنتجييات الغييذائييية والزراعييية.
              إلنتاج الزراعي                             اجلمركية، اليت حتد من استجابة ا                                                                 التقليل إىل أدىن حد ممكن من القيود التجارية، مثل احلواجز اجلمركية وغري 

                                                ُ                                                       العاملي للتغيريات يف العرض والطلب يف ظل تغري املناخ. وُيشيييييدد تغري املناخ على احلاجة إىل مسييييياعدة البلدان النامية على 
                                                                           التعامل مع الزيادات يف أسعار األغذية والطاقة فضال  عن تقلب اإلمدادات الغذائية.

 
 من آثار تغير المناخ في قطاق الزراعةالتخفيف  -ا      رابع  

 
                                                                                             ميكن للزراعة أن تسييييييييييييييهم يف التخفيف من آثار تغري املناخ من خالل التقليل من االنبعاثات النامجة عن اإلنتاج   -  10

                                     ُ                   يف الرتبيية والنبيياتييات. وهنيياة العييديييد من الُنه  اجملييدييية والواعييدة  -                بييالوعييات الكربون  -                              الزراعي وزيييادة احتجيياز الكربون 
                                                                                                  يف من آثار تغري املناخ يف قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من أشييكال اسييتخدام األراضييي، كما أن اإلمكانات الفنية      للتخف

                      (. وضية هيدفيان تكميلييان  3                                                                              هيائلية. إال أن اخلييارات املختلفية تنطوي على تكياليف خمتلفية يف منياطق خمتلفية )انظر اإلطيار 
                      ازات الدفيئة لكل وحدة  غ               كثافة انبعاثات                              من آثار تغري املناخ، ومها: خفض                                       ينبغي السعي إىل حتقيقهما يف  ال التخفيف 

                                                                                                    من النييات  وخلق منيياظر طبيعييية غنييية بييالكربون. ويف كثري من األحيييان، ولكن ليس دائمييا ، حتمييل إجراءات التخفيف يف 
      ف.                                طياهتا منافع مشرتكة من حيث التكي  

                                                      
4    5459-5442Julia, R. & F. Duchin. 2013. Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change. Sustainability, 5: .  
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 3 إلطارا
 

 والحراجة وغيرهما من أس ام استخدا  األرا يإم انات وت اليف التخفيف في الزراعة 
 

ما هي تكاليف خمتلف خيارات التخفيف وبالتايل اإلمكانات االقتصادية اليت تنطوي عليها؟ بصيغة أخرى، ما هو 
السعر االفرتاضي للكربون الذي من شأنه أن ّث املزارعني والعاملني يف قطاع الغابات على تطبيق ممارسات الحتجاز 

ة يف تقرير التقييم الرابع ر                                                                             وختفيض االنبعاثات؟ باالستناد إىل إمكانات التخفيف اجملتمعة للغابات والزراعة، املقد   الكربون
 ≈و 3 ≈ترتاوا بني  2232للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، تشري هذه اهليئة إىل إمكانات اقتصادية يف عام 

دوالر أمريكي للطن  122و 52، 22لكربون يف السنة بأسعار كربون ترتاوا بني جيغا طن من معادل ثاين أكسيد ا 7.2
 (.5الواحد، على التوايل )الشكل 

 
إم انات التخفيف من الناحية القت ا ية في قطاق الزراعة والحراجة وغيرهما من أس ام استخدا   - 0الش ل 

 بحيب األقاليم 2232األرا ي في عا  
 

 
 ,.Smith P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E. A., Haberl, H., Harper, R., House, J        املصيييدر:

Jafari, M., Masera, O., Mbow, C., Ravindranath, N. H., Rice, C.W., Robledo Abad, C., Romanovskaya, A., Sperling, F. & 
Tubiello, F. 2014. Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of climate 
change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge, UK and New York, NY, USA, Cambridge University Press. 
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(جيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة)إم انات التخفيف من الناحية القت ا ية 

إدارة أراضي المحاصيل إدارة األرز إدارة أراضي الرعي

استصالح التربة العضوية المزروعة استصالح األراضي المتدهورة الثروة الحيوانية

إدارة روث الحيوانات الحراجة

منظمة التعاون والتنمية 
1990-في الميدان االقتصادي االقتصادات في مرحلة انتقال يبيأمريكا الالتينية والبحر الكار ا الشرق األوسط وأفريقي

آسيا
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ند ا فاض األسعار، عفميكن للغابات املسامهة على حنو ملحوظ يف التخفيف من أسعار الكربون على مجيع املستويات. 
يف املائة من اجملموع املتأيت من قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام  52تقارب مسامهة الغابات نسبة 

زالة الغابات وإدارة احلد من إ- ارتفاع األسعار، تنخفض حصة الغابات. وتنطوي اخليارات احلرجية املختلفة األراضي؛ وعند
ني خيارات التخفيف ومن ب على إمكانات ختفيف خمتلفة من الناحية االقتصادية يف مناطق خمتلفة.- لتحري االغابات، و 

                     دوالرا  أمريكيا  للطن  22مكانات عند ا فاض أسعار الكربون لتبل  األخرى، تتمتع إدارة أراضي احملاصيل بأكرب قدر من اإل
دوالر أمريكي، على أعظم قدر من  122 ارتفاع األسعار إىل عند ينطوي استصالا الرتبة العضوية، الواحد، يف حني

د ارتفاع أسعار رة عنكما ترتفع اإلمكانات اليت تنطوي عليها إدارة أراضي الرعي واستصالا األراضي املتدهو   اإلمكانات.
ع إجراءات م إشارات واسعة بشأن كيفية وض                                                                     الكربون. وإن هذه التقديرات إلمكانات التخفيف من الناحية االقتصادية تقد  

مستهدفة بأفضل السبل من حيث فعالية التكلفة، ولكن هناة حاجة إىل تقييمات أكثر تفصيال حىت يتسىن إجراء تقييم 
 .يت يتمتع هبا قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضيسليم إلمكانات التخفيف ال
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                                  كثافة الناعاثات في اإلنتا  الزراعي         تخفيض

 
                                                                      الطلب على املنتجات الزراعية يف التزايد بسييييييبب النمو السييييييكاين وارتفاع الدخل،                       أنه من احملتم أن يسييييييتمر    رغم   -  19

            تثمار يف حتسييييني      يف االسيييي     تكمن                           إحدى االسييييرتاتيجيات الرئيسييييية   و                                              ميكن ختفيض كثافة االنبعاثات لكل وحدة من النات . 
       . وميكن         ات فعال                     راجعت كثافة االنبعاث                                                                         الغالت. ومع تزايد إنتاجية احملاصيييييييييل والثروة احليوانية على مدى العقود املاضييييييييية، ت

                                                                                                     لالستمرار يف إدخال حتسينات على اسرتاتيجيات إدارة املزارع أن يزيد بشكل أكرب من غالت احملاصيل وإنتاجية القطعان، 
  ث   و                                                                                                        ومن مث تقليل الضييغو  على املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك إزالة الغابات. كما ميكن لتحسييني إدارة السييماد النرتوجيين ور 

          يف التقليل                                      اخلسييائر يف املزرعة أن يضييطلع بدور أسيياسييي       تخفيض                                                  احليوانات أن يقلل من انبعاثات أكسيييد النيرتوز. وميكن ل
                             من انبعاثات غازات الدفيئة.

 
                               خلق مناظر طايعية غنية بال ربون

 
    صييييييون         سييييييبة إىل                                                                            تشييييييغل الغابات واملناظر الزراعية معظم مسيييييياحة سييييييطح األرض، وهي تتسييييييم بأمهية حيوية بالن  -  22

                           بالوعات الكربون واستصالحها.

 
                                                                                                 وتندرج إمكانات التخفيف اليت تنطوي عليها الغابات يف فئتني رئيسيييييييييييتني، ومها: تقليل انبعاثات غازات الدفيئة   -  21

                                                                                              وزيييادة احتجيياز الكربون من الغالف اجلوي. وتنطوي الفئيية األوىل على خفض إزاليية األشييييييييييييييجييار أو جتنبهييا. يف حني أن 
                                                                                             الكربون من الغالف اجلوي ميكن أن يتعزز من خالل زيادة مسييياحة الغطاء احلرجي عن طريق الغرز وزرع البذور        احتجاز 

        مثل قطع    ،                                                                                            والتجدد الطبيعي املدعوم. وميكن أيضيا احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات أو تعزيزها من خالل أنشيطة
                                                  إنتاج األخشيييياب واحلفاظ على غطاء حرجي جزئي وخفض زراعة             املسييييتدامة يف      الغالت                             األشييييجار املنخفض التأثري وإدارة 

                القطع واحلرق.
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               حتجاز الكربون،                      تتمتع بتمكانات كبرية ال   هي                                                      ومتثل الرتبة ثاين أكرب حوض للكربون يف العامل بعد احمليطات. و   -  22
  ة              على سيييييييييييالمة الرتب                                                                          خاصييييييييييية من خالل اسيييييييييييتصيييييييييييالا الرتبة املتدهورة. وباإلضيييييييييييافة إىل احتجاز الكربون، يؤدي احلفاظ 

                                                                                                      واستصالحها إىل حتسني خصوبة الرتبة مبا يعود بالفائدة على اإلنتاج الزراعي وإىل تقدمي منافع من حيث اإلنتاجية واألمن 
                                                                                                        الغذائي. ويف الوقت الذي يسيييييياهم فيه العديد من املمارسييييييات الزراعية احلالية يف خسييييييارة املادة العضييييييوية يف الرتبة، يوجد 

                                                                                                 الفنية املتاحة لتعزيز احتجاز الكربون يف الرتبة يف النظم الزراعية. وتشييييييييييمل أمثلة: تقليل احلرائق، والرعي                عدد من اخليارات
                                                                                                              اجلائر وتآكل الرتبة؛ وإعادة تدوير خملفات احملاصيييل وروث احليوانات؛ الغطاء احملصييويل، والزراعة البينية، واحلراجة الزراعية، 

       سنة.                              وزراعة الصون؛ وأصناف احملاصيل احمل
 

                                                  تآزر بين الت ي ف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره      أوجه           اليعي وراء 
 

    اره                                            إجراءات التكي ف مع تغري املناخ والتخفيف من آث           على العموم                                       خالفا  لقطاعات اقتصيييييييييادية أخرى تكون فيها   -  23
                ابطة فيما بينها             من آثاره مرت                                                                             مسييييييييتقلة عن بعضييييييييها البعض، فتن أهداف األمن الغذائي والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف 

                قطاعات الزراعة.  يف

 
                                                                                             ويوجد العديد من األمثلة امللموسييية عن كيف ميكن جلهود التكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف منها أن تسيييري   -  24

  ل       للتقلي                      أقصييييى قدر من اإلمكانات          نطوي على                                                ويبدو أن التحسييييينات يف إنتاج احملاصيييييل وإدارة األبدة ت              جنبا إىل جنب.
                                                                                                        من انبعاثات أكسيد النرتوجني، فيما تقل ل أيضا  من تكاليف املدخالت. وتؤدي زيادة خمزونات الكربون العضوي يف الرتبة 
                                                                                               إىل حتسيييييييني غالت احملاصييييييييل وبناء القدرة على الصيييييييمود يف وجه اجلفاف والفيضيييييييانات، ولكن ها حتتجز الكربون أيضيييييييا .  

  ه                                                         فيفها إىل خفض انبعاثات امليثان من احلقول، ويسييييييييييييييمح يف الوقت ذات                                  يؤدي التناوب بني ترطيب حقول األرز وجت    كما
                                                                                                       بتوفري املياه وإنتاج غالت شييييييييييييبيهة بتلك اليت تنتجها حقول األرز املغمورة بالكامل. وميكن أن يسييييييييييييفر تنويع نظم الزراعة 

                النبعاثات وزيادة                 تقليل من كثافة ا                                    زيادة الفعالية على مسيييييتوى املزارع، وال   عن                                        وتكامل احملاصييييييل والثروة احليوانية واألشيييييجار 
                                                                                                          اإلنتاجية. ويف قطاع الثروة احليوانية، ميكن العتماد ممارسيييات مسيييتدامة بصيييورة عامة أن خيفض انبعاثات امليثان املتأتية من 

                                                                                                احليوانات وأن يرفع يف الوقت عينه اإلنتاجية من خالل حتسني علف احليوانات وصحة احليوان وإدارة هيكل القطيع.

 
                                                                                         لكن خيارات التخفيف من آثار تغري املناخ ال تنطوي كل ها على منافع مشييييييييييييييرتكة من حيث التكي ف مع تغري   و   -  25

                                                                                         مبادرات أخرى مدفوعة يف جوهرها بدافع التخفيف من وطأة تغري املناخ. فعلى سيييييييييييييبيل املثال، ميكن القول      هناة         املناخ. ف
                                                 در من إمكييانييات التخفيف من آثييار تغري املنيياخ يف قطيياعييات                                                  إن إيقيياف إزاليية الغييابييات وتييدهورهييا ّمييل يف طييياتييه أكرب قيي

زارعني.
ُ
      الزراعة ولكنه سيتطلب معاجلة مقايضات نظرا  إىل أن احلد من إزالة الغابات يأيت دائما  على حساب امل
ُ
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 تخطي الحواجز التي تعترض سايل اعتما  ممارسات أكثر استدامة -ا      خامي  
 آثاره للت يف مع تغير المناخ والتخفيف من

 
                                                                                                   ال يزال اعتماد ممارسيييييات مسيييييتدامة من شيييييأرا أن تزيد القدرة على الصيييييمود أمام تغري املناخ والتقليل من انبعاثات   -  22

                                                                                                       غازات الدفيئة حمدودا . وينبغي للجهود اهلادفة إىل تشيييجيع اعتمادها من قبل أصيييحاب احليازات الصيييغرية أن تسيييرتشيييد بفهم 
                                                                              اسيييييييياتية القائمة. كما أن الرتتيبات املؤسييييييييسييييييييية اليت تدعم زيادة إيرادات اإلنتاج الزراعي                              للحواجز املالية واملؤسييييييييسييييييييية والسييييييييي

          مثل برام   -                                                                                                واسييتقرارها، ضييرورية. وتؤدي أسييواق املدخالت واملخرجات الزراعية دورا  حموريا ، لكن تبني  أن مؤسييسييات أخرى
                    ا بأدوار مهمة يف دعم          تقوم مجيعه   –                     وحيازة األراضييييي واملياه                                                          االئتمان والتأمني الريفيني، والرتتيبات اخلاصيييية باإلرشيييياد الزراعي 

                                                                                                            أو إعاقة أصحاب احليازات الصغرية يف التحول إىل نظم تتمتع بقدرة أكرب على الصمود. وميكن للبيئة السياساتية القائمة أن 
           لمدخالت، إىل  ل       عانات  اإل     تقدمي                                                                             تعيق أيضييا اعتماد ممارسييات مسييتدامة. فعلى سييبيل املثال، قد تؤدي السييياسييات، من قبيل 

                                                                                                إدامة ممارسات إنتاج غري مستدامة بدال من تعزيز كفاءة استخدام املوارد وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
 

                                                                                            ويواجه أصحاب احليازات الصغرية، على وجه اخلصوص، طائفة واسعة من احلواجز يف الطريق املؤدي إىل الزراعة   -  27
                                                                                                        املستدامة، على غرار الوصول احملدود إىل األسواق، واالئتمان، واإلرشاد، واملعلومات بشأن األحوال اجلوية، وأدوات إدارة 

                                                    يف املائة من القوى العاملة الزراعية يف البلدان النامية     43                 اللوايت يشيييك لن حنو                                          املخاطر، واحلماية االجتماعية. وتعترب النسييياء
                                                                                   بالتحديد، حيث ّظني مبمتلكات واستحقاقات أقل من الرجال، وحىت بفرص حمدودة أكثر للحصول على                 األكثر تضر را  

                                                                  املعلومات واخلدمات، ويتولني مسؤوليات منزلية حمد دة على أساز نوع اجلنس.
 

 خفض الناعاثات في النظم الغذائية- وليةاألالزراعة  ما بعد -ا   س  سا 
 

                                                                                                باإلضييييييافة إىل الزراعة األولوية، ال بد من إجراء تعديالت يف نظم األغذية ككل. فالتقليل من الفاقد واملهدر من   -  20
              ملنتجة يف العامل             ثلث األغذية ا                                                                                األغذية واالنتقال إىل نظم غذائية أكثر اسيييييييييتدامة يؤديان إىل تقليل االنبعاثات. فما يقارب 

                                                                                                     يتعرض للفقدان أو اهلدر بعد احلصييييييياد، ما ميثل هدرا  هائال  لألراضيييييييي واملياه والطاقة واملدخالت املسيييييييتخدمة إلنتاج هذه 
                                                                                                    األغذية، إضييييييييافة  إىل انبعاثات غري ضييييييييرورية ملاليني األطنان من غازات الدفيئة. ولن يفضييييييييي احلد من الفاقد واملهدر من 

                                                                                                  ة إىل حتسيييييني فعالية النظام الغذائي فحسيييييب، بل أيضيييييا  إىل تقليل الضيييييغو  على املوارد الطبيعية وانبعاثات غازات      األغذي
                                                                                                   وميثل اسيييييييتخدام الطاقة يف النظم الغذائية احلديثة عامال  حابا  آخر ينبغي النظر فيه. ويسيييييييج ل اسيييييييتخدام الطاقة          الدفيئة. 

                                                 ذية واحلفاظ عليها ونقلها مستويات مرتفعة ومتزايدة.                                   وكثافة االنبعاثات النامجة عن جتهيز األغ

 
                                                                                                 كما تؤثر األمنا  املتعلقة بالنظم الغذائية بشدة على بعض العوامل اليت تؤدي إىل تغري املناخ. وختلص الدراسات   -  29

      إىل أن    ة                                                                                      اليت تنظر يف االنعكاسيييييييييييات البيئية السيييييييييييتهالة األغذية ذات املصيييييييييييدر احليواين باسيييييييييييتخدام تقييمات دورة احليا
               هالة املنتجات من       من اسييييييييت             معدال مرتفعا                                                                        سيييييييييناريوهات النظم الغذائية البديلة اليت يقوم مبقتضيييييييياه الذين يسييييييييجلون فعال  

                                                                                                         األغذية احليوانية املصدر قد تساهم يف التقليل من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة وتساعد على حتسني صحة اإلنسان.
                                                                                  الكبري جدا  على املسييييييييييييييتوى العاملي، فتن إعادة موازنة النظم الغذائية لتحقيق غايات تغذوية                           ومع األخذ باالعتبار التنوع
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                                                                                                 ميكن أن تتمخض عن منافع كبرية من حيث التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. وضة حاجة إىل إجراء حبث أكثر يف 
          البلدان                                  ريع التنامي وتغري األمنا  الغذائية يف                                                           االختالفات الدميوغرافية واالجتماعية، مبا يف ذلك اسيييييييييييييتهالة األغذية السييييييييييييي

                                                                                                             النامية، لتوفري املعلومات الالزمة لالسرتاتيجيات اليت تعزز النظم الغذائية املثلى مع نتائ  صحية حمس نة، ومستويات خمف ضة 
            ن أجل تقييم    ة م                                                                                         من انبعاثات غازات الدفيئة. كما يتعني إجراء تقييمات دقيقة لدورة حياة نظم اإلنتاج وسيييييييييالسيييييييييل القيم

                                                                   تأثريات التخفيف من آثار تغري املناخ املتأتية عن خمتلف التحوالت الغذائية.
 

 اليياسات والتمويل للت يف مع تغير المناخ :آفاق الميتقال -ا      سابع  
 والتخفيف من آثاره في قطاق الزراعة

 
          عرتاف واسييييييييييع                  يف قطاع الزراعة با -       آثاره                              من حيث التكيف معه والتخفيف من  -                          حتظى أمهية مواجهة تغري املناخ   -  32

                                                              احملددة وطنيا  اليت قدمتها البلدان كأسيييييييييياز للمفاوضييييييييييات يف مؤمتر األطراف    ات                                   النطاق اليوم، على حنو ما تربزه املسييييييييييامه
                                 وهي تشييمل غايات واسييرتاتيجيات ملعاجلة   5 .    2215                                                           احلادي والعشييرين اليت أفضييت إىل اتفاق باريس بشييأن تغري املناخ لعام 

با                                                                                                 ب تغري املناخ ونتائجه. وتتمتع قطاعات الزراعة مبكانة بارزة يف املسييييييييييييييامهات املعتزمة احملددة وطنيا ، حيث تقوم     أسيييييييييييييي
                                                   اخلاصة بالتكي ف مع تغري املناخ و/أو التخفيف من آثاره.         مسامهاهتا                                املائة من مجيع البلدان بتدراجها يف   يف   94

 
         املناخ.                                                         يف عملية إعادة النظر يف التنمية الزراعية والريفية يف ظل تغري                       احملددة وطنيا  خطوة أوىل        املسامهات        وتشك ل   -  31

                                                                                                  وقد أنشييييييييييييييأت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشييييييييييييييأن تغري املناخ آليات، من قبيل إعداد خطط تكي ف وطنية، لتدعيم 
                   لقة بالزراعة واألمن               سات األوسع املتع                                                                          اإلجراءات املتسقة الرامية إىل معاجلة تغري املناخ. ويتعني إدراج تلك الليات يف السيا

                                                                                                 الغذائي والتغذية. كما يتعني أن تكون مصحوبة بآليات متويل مناسبة ومبستويات متويل تتناسب مع حجم التحدي.

 
                                         بالمناخ والزراعة واألغذية والتغذية و مجها          المتعلقة                      إعا ة مواءمة اليياسات 

 
                                                 ة اسيييييييتخدام املدخالت وغريها من املوارد يف قطاع الزراعة،     حتر                                           إن السيييييييياسيييييييات وقوى السيييييييوق واملعوقات البيئية  -  32
                                                                                                      يؤثر على اإلنتاجية وعلى درجة صيييون املوارد الطبيعية أو نضيييوهبا. وينبغي لعملية صييينع السيييياسيييات اخلاصييية بالزراعة يف    ما

     تتسييييييييييييييم           هذه املهمة   و        لبيئة.                                           ِّ                                     ظل تغري املناخ أن تبدأ بفهم لتلك العوامل احملرِّكة وآثارها على سييييييييييييييبل عيش املزارعني وعلى ا
                                                                  بالتعقيد وقد ال تكون احللول اليت تعود باملنفعة على اجلميع ممكنة دائما .

 
                                                                                        وجيب على صييييييييانعي السييييييييياسييييييييات أن يقر وا باحلاجة إىل إدارة املقايضييييييييات وأن يضييييييييعوا تدابري ملموسيييييييية ملواءمة   -  33

         اإلجراءات                                    املثال، ال بد من حتليل املقايضيييات بشيييأن                                                       اهليكليات املتعددة األهداف واحلوافز على حنو أفضيييل. فعلى سيييبيل 
   ود                                                 فعملية حتول إىل نظم زراعة مقحمة أكثر قدرة على الصييم -                                              املقر رة على أسيياز اإلنصيياف بني اجلنسييني بصييورة منهجية 

                                                               قد كل فت النساء يف بعض األحيان قدرهتن على التحك م يف حماصيل حمددة.

                                                      
                                                                                                             عندما يقوم بلد ما باملصادقة على االتفاق، تصبح مسامهاته املعتزمة احملددة وطنيا  اليت قدمت يف السابق مسامهة حمددة وطنيا.    5
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ر التحول إىل زراعة مسيييييييييتدامة بدال  من إعاقته، أحد                             وتعترب إعادة تصيييييييييميم تدابري الدع  -  34                                                                  م الزراعي بشيييييييييكل ييسييييييييي 
                                   ، أنفقت بلدان متقدمة وبلدان نامية      2215                                                               اجملاالت اليت تنطوي على إمكانات كبرية إلعادة مواءمة السييييياسييييات. ويف عام 

                     نات للمدخالت ومدفوعات                                                            مليار دوالر أمريكي على دعم اإلنتاج الزراعي، مبا يف ذلك تقدمي إعا     522            كربى أكثر من 
صيييي                                                                      مباشييييرة للمزارعني. وقد يفضييييي بعض التدابري، من قبيل أنواع معينة من اإلعانات            اسييييتخدام              ة للمدخالت، إىل      املخصيييي 

                                                                                                           غري فعال للمواد الكيميائية الزراعية ويسييييييييييهم يف زيادة كثافة االنبعاثات النامجة عن اإلنتاج. ويعترب جعل الدعم مشييييييييييروطا  
                                                                                        تيح خفض االنبعاثات وصون املوارد الطبيعية سبيال  ملواءمة التنمية الزراعية مع األهداف املناخية.                باعتماد ممارسات ت

 
                                                                                              وقد يكون من الضروري كذلك إعادة رسم السياسات املتعلقة بالتغذية واستهالة األغذية ودعم أسعار األغذية   -  35

     ى من                                               وملعاجلة املقايضيييييييييات، جيب على العملية ضيييييييييمان مسيييييييييتوى أعل                                                      وإدارة املوارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية والطاقة. 
                                                                                                        الشييمول والشييفافية يف صيينع القرار، إىل جانب حوافز توفر منافع عامة ومجاعية طويلة األجل. وتظهر التجربة، على سييبيل 

           ة، بدعم من   لي                                                                                       املثال، أنه ميكن إدارة الغابات بصييييورة جيدة وقلب مسييييار تدهور األراضييييي عن طريق إشييييراة اجملتمعات احمل
  .                                                         ترتيبات مؤسسية ال مركزية مشروعة توضع من خالل عمليات تشاورية

 
مل تغري املناخ يف طياته خماطر جديدة. وإدارة هذه املخاطر تقتضيييييييييي تعزيز أشيييييييييكال العمل اجلماعي والنظم   -  32                                                                                            ّو

             م، واليت تضيمن               ة احلسينة التصيمي                                                                          اليت تقيم املخاطر ومواطن الضيعف وخيارات التكي ف. وتضيطلع برام  احلماية االجتماعي
                                                                                             احلد األدىن من املداخيل أو احلصييييول على األغذية، بدور هام يف مسيييياعدة السييييكان املسييييتضييييعفني على مواجهة املخاطر 

                                                                          املتصلة باملناخ، ولكن ينبغي مواءمتها مع أشكال أخرى من إدارة املخاطر املناخية.

 
   غىن                                                           ن الدويل والشيييراكات والتحالفات املتعددة أصيييحاب املصيييلحة أمرا  ال                                      وعند االسيييتجابة لتغري املناخ، يعترب التعاو   -  37

                                                                                                               عنه. وسيكون من الضروري تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل لتيسري تبادل املعلومات واملعارف، وإدارة املوارد املشرتكة من قبيل 
      ارفنا                                 اجة إىل التعاون لسيييد  الثغرات يف مع                                                                      األرصيييدة السيييمكية، وصيييون التنوع البيولوجي الزراعي واسيييتخدامه. كما أن هناة ح

         الزراعية           املمارسيييييييييييييات     نطاق   ع  ي                                                                                بشيييييييييييييأن آثار تغري املناخ على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، من أجل تقييم إمكانية توسييييييييييييي
                                                                                               املستدامة وقدرهتا على االستمرار من الناحية االقتصادية، وتقدير البصمة البيئية على نظم األغذية ككل.

 
ص            التمويل       اسكككككتخدا                                                                      لألنشكككككطة المتعلقة بالمناخ ب كككككورة اسكككككتراتيجية للحي على إحدا  تغيير تحويلي          المخ ككككك 

             قطاق الزراعة   في
 

ص                           إن توفري ما يكفي من التمويل   -  30                                                            لألنشيييييييطة املتعلقة باملناخ ومن االسيييييييتثمارات الزراعية أمر ال غىن عنه         املخصييييييي 
                                                                   إال أن التمويل املتاا حاليا  لالسييتثمار يف الزراعة قليل جدا  قياسييا  إىل                                   االنتقال إىل ممارسييات زراعية مسييتدامة.   من      تمكن  ل ل

                                                                                                 االحتياجات. ويواجه املنتجون أصييييييحاب احليازات الصييييييغرية يف البلدان النامية، على وجه اخلصييييييوص، عراقيل رئيسييييييية يف 
          ات عراقيل                   واجه النسييييييياء املزارع                                                                         احلصيييييييول على االئتمان الالزم لالسيييييييتثمار يف املمارسيييييييات والتكنولوجيات اجلديدة. بينما ت

                                                                                               أكرب. ويؤدي نقص التمويل إىل احلد من االسييييييييييييييتثمار يف الزراعة واألمن الغذائي، وكذلك من قدرة أصييييييييييييييحاب احليازات 
                                   الصغرية على التكي ف مع تغري املناخ.
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ص                               وينبغي تدفق قدر أكرب من التمويل   -  39                جل متويل تكاليف    ن أ         الزراعة م     قطاع                          لألنشييطة املتعلقة باملناخ إىل         املخصيي 
          ة إىل متويل  ج                                                                                                 االستثمار املرتبطة بالتحول الكبري الالزم لقطاعاهتا وإقامة نظم إنتاج غذائي ذكية مناخيا . وستكون هناة حا

                                                                  إضايف من مصادر عامة، وكذلك إىل منتجات مالية خمصصة يف  الني من التمويل.
 

      املناخ                                                         لزيادة إنتاجية املزارعني وبناء القدرة على التكي ف مع تغري                                          أوال ، من الضييروري توفري مزيد من الدعم املسييبق   -  42
  ر                                                   سييييييييييقتضيييييييييي زيادة مهمة يف حجم التمويل املتاا، وشيييييييييروطا  أكث    هذا                                                 والتقليل من كثافة االنبعاثات النامجة عن اإلنتاج. و 

ٍ          مرونة. ولكن، لكي يتكل ل ذلك بالنجاا، هناة  ال ثاٍن ّتاج إىل                        ة بالنسبة إىل املزارعني،         ئة متكيني           دعم هتيئة بي -        التمويل                                                 
       ة غالهتم                     سمح هلم ليس فقط بزياد ي س       وهو ما                                                                مبا يف ذلك من خالل السياسات اخلاصة باألسعار واحلوافز الذكية مناخيا ، 

    بية                                                                    بتسيويق منتجاهتم وجتهيزها. وضة حاجة ماسية إىل حتسيني البيئة التمكينية للغال                                     واعتماد ممارسيات مسيتدامة، ولكن أيضيا  
       ية اليت                            دة لالستثمار يف األنشطة اإلنتاج  و            إمكانيات حمد       لديهم                                               لعظمى من املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية الذين  ا

  .                                          من شأرا أن حتسن سبل عيشهم وإنتاجيتهم ودخلهم
 

ص               زيد من التمويل   امل                    وبالرغم من احلاجة إىل   -  41    ايف                                              لألنشيييييطة املتعلقة بتغري املناخ، سييييييتطلب التمويل اإلضييييي        املخصييييي 
                                                                                                        أيضيييا  حتسيييني قدرة البلدان على ترمجة ذلك إىل إجراءات ملموسييية يف امليدان. فالقيود النظامية يف القدرات تعيق يف الوقت 

                   و فع ال. وتسييهم هذه     لى حن                                     لألنشييطة املتعلقة بتغري املناخ واسييتخدامه ع        املخصيي ص                                     احلايل وصييول البلدان النامية إىل التمويل 
      غايات  ل ا                                                                                             "الثغرة يف القدرات" اليت تشييوب عملية صيينع السييياسييات والتنمية املؤسييسييية، واليت ميكن أن تتجلى على مسييتوى 

   ذه  ه                                                                         على السييييييواء، يف عرقلة دعم التحول إىل الزراعة املسييييييتدامة. وينبغي أن يكون سييييييد     ة    تلقي  امل      اجلهات   و         التمويل          املتعلقة ب
                                                            القدرات أولوية بالنسبة إىل جهات التمويل والبلدان على السواء.     تشوب     اليت         الثغرات 

 
ص                     وميكن أن يشييكل التمويل   -  42               أكرب من األموال         تدفقات   ذب         حافزا  جل                                  لألنشييطة املتعلقة بتغري املناخ أيضييا          املخصيي 

             سيياعد التمويل            . وميكن أن ي                                                                                العامة واخلاصيية للزراعة املسييتدامة، شييريطة وجود سييياسييات وأطر مؤسييسييية تعزز التغيري التحويل
ص                                                                                               لألنشييييييييييطة املتعلقة بتغري املناخ على معاجلة ثغرة التمويل من خالل إثبات قدرة االسييييييييييتثمارات الزراعية الذكية         املخصيييييييييي 

                                                                                                 مناخيا  على االسيييييييتمرار، وتصيييييييميم آليات مبتكرة لالسيييييييتفادة من مصيييييييادر إضيييييييافية لالسيييييييتثمار وجتريبها. وميكن لألموال 
صييي             رية للتنمية                                                              إذا ما اسيييتخدمت على حنو اسيييرتاتيجي لتهيئة البيئة التمكينية الضيييرو  -                 تعلقة بتغري املناخ            ة لألنشيييطة امل      املخصييي 

   أن  -                                                                                                            الزراعية الذكية مناخيا ، ولضييمان أن تكون االسييتثمارات الزراعية العامة ذكية مناخيا ، ولالسييتفادة من التمويل اخلاص
             يف من آثاره.                                             تصبح حافزا  مهما  للتكي ف مع تغري املناخ والتخف

 
ص                                                     ومن خالل سيييد  ثغرة التمويل وحتفيز االسيييتثمار، ميكن للتمويل   -  43                  املناخ أن يعز ز                    لألنشيييطة املتعلقة بتغري        املخصييي 

  .   ضييييييييييييني                   قدرات املقرضييييييييييييني واملقرت           اليت تعرتض                                                               آليات إدارة املخاطر، ويدعم وضييييييييييييع منتجات مالية مالئمة، ويعاجل القيود 
    ناخ                                                                               ة التمكينية لالسييييييييييييييتثمارات الزراعية الذكية مناخيا ، وتعميم االعتبارات اخلاصيييييييييييييية بتغري امل                            وبالتايل، من املهم تعزيز البيئ

                                                                                                     عملييات ختطيط امليزانييات احملليية وتنفييذهيا، وإطالق رأز امليال اخلياص حنو التنميية الزراعيية اليذكيية منياخييا . وإىل حني   يف
ص                       حدوث ذلك، سييييييييظل التمويل                                                                 لألنشيييييييطة املتعلقة بتغري املناخ الالزم لالسيييييييتثمار يف زراعة أصيييييييحاب احليازات         املخصييييييي 

ٍ      الصغرية غري كاٍف، مع                                                                 عواقب وخيمة من حيث فقدان سبل العيش وزيادة انعدام األمن الغذائي.                  ما يرتتب عن ذلك من             
 


