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تقدمي

ويهدد تغري املناخ ،من خالل آثاره التي تطال الزراعة وسبل العيش
والبنية التحتية ،األمن الغذايئ بجميع أبعاده .وسيعرض الفقراء يف املناطق
الحرضية والريفية عىل السواء ألسعار أغذية أعىل وأكرث تقلباً .كام سيؤثر
يف توافر األغذية من خالل تخفيض إنتاجية املحاصيل والرثوة الحيوانية
ومصايد األسامك ،وسيعيق فرص الحصول عىل األغذية بفعل تعطيل سبل
عيش املاليني من سكان املناطق الريفية الذين يعتمدون يف تأمني دخلهم
عىل الزراعة.

تتعلق سنة  ،2016يف أعقاب اتفاق باريس التاريخي املربم السنة
املنرصمة وخطة التنمية املستدامة لعام  2030-اللذين يحددان معامل
الطريق املؤدي إىل مستقبل أكرث استدامة -بتحويل االلتزامات إىل
إجراءات ملموسة .فالتغيري الرسيع الذي يشهده مناخ العامل يُ َتجم إىل
ظواهر مناخية أكرث تطرفا وتواترا وإىل موجات حر وجفاف وارتفا ٍع يف
مستوى سطح البحر.
ويتنــاول هــذا التقرير ما يرتتب عن تغري املناخ من آثار عىل الزراعة
وتبعــات عــى األمن الغذايئ باتت بالفعل تقض مضجعنا .وتتمثل
إحدى النتائج الرئيســية التي يخلص إليها يف أن هناك حاجة ملحة
إىل دعــم أصحــاب الحيازات الصغرية يف التكيف مع تغري املناخ.
فاملزارعون والرعاة وصيادو األســاك والعاملون يف مجال الغابات
عىل مســتوى املجتمع املحيل يعتمدون عىل أنشــطة ترتبط باملناخ
ارتباطا وثيقا ال تنفصم عراه .وهذه املجموعات هي أيضا أشــد
املجموعات ضعفا أمام تغري املناخ .ولتكييف النظم واملامرســات
التي تعمتدها يف مجال اإلنتاج مع تغري املناخ ،ســتحتاج إىل فرص
وصول أكرب بكثري إىل التكنولوجيات واألســواق واملعلومات واالئتامن
لغرض االستثامر.

ويتعني معالجة الجوع والفقر وتغري املناخ جنباً إىل جنب .وهذا واجب
أخالقي ألن الذين يعانون األمرين اآلن مل يساهموا إال قليال يف تغري املناخ.
ويعرض هذا التقرير عددا ً من السبل الكفيلة بتكييف إنتاج أصحاب
الحيازات الصغرية مع تغري املناخ وبجعل سبل عيش سكان املناطق
الريفية أكرث قدرة عىل الصمود .ويؤدي تنويع نظم اإلنتاج الغذايئ
وتحسني تكاملها مع العمليات اإليكولوجية املعقدة إىل خلق أوجه تآزر
مع املوائل الطبيعية بدال من استنزاف املوارد الطبيعية .ومتثل الزراعة
اإليكولوجية والتكثيف املستدام أمثلة عىل النهج التي تؤدي إىل تحسني
الغالت وبناء القدرة عىل الصمود من خالل اعتامد مامرسات ،مثل
السامد األخرض واملحاصيل املثبتة للنيرتوجني واإلدارة املستدامة للرتبة
والتكامل بني الحراجة الزراعية واإلنتاج الحيواين.

وإذا مل تتخذ إجراءات اآلن لجعل الزراعة أكرث استدامة وإنتاجية وقدرة
عىل الصمود ،فإن آثار تغري املناخ ستقوض بشكل خطري اإلنتاج الغذايئ
يف البلدان واألقاليم التي تعاين أصال وعىل نحو كبري من انعدام األمن
الغذايئ .وهذه اآلثار ستعرض للخطر التقدم املحرز يف بلوغ أهداف
التنمية املستدامة الرئيسية املتمثلة يف القضاء عىل الجوع والفقر بحلول
عام 2030؛ وستكون تبعاتها السلبية اآلخذة يف التزايد عىل الزراعة واسعة
النطاق بعد عام .2030

وميكن لقطاعات زراعية أكرث قدرة عىل الصمود واستثامرات ذكية يف
املزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية أن تحدث تغيريا تحوليا وتعزز
آفاق ومداخيل أشد الناس فقرا يف العامل مع حاميتهم يف الوقت ذاته من
ويبي هذا التقرير كيف أن منافع التكيف تتجاوز إىل حد
آثار تغري املناخّ .
كبري جدا تكاليف التقاعس .وتحقيقا لهذا التحول نحو زراعة مستدامة
وأكرث إنصافا ،يجب تحسني فرص الوصول إىل املشورة يف مجال اإلرشاد
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أعىل يف إنتاج األخشاب إىل تثبيت كميات كبرية من ثاين أكسيد الكربون
يف الغالف الجوي .وتضطلع الرتبة بدور محوري يف تنظيم انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات االحتباس الحراري .كام يفيض
استخدام األرايض وإدارة الرتبة بشكل مناسب إىل تحسني جودة الرتبة
وخصوبتها وميكن أن يساعدا عىل التخفيف من وطأة ارتفاع ثاين أكسيد
الكربون يف الغالف الجوي.

وإىل األسواق ،يف حني أن انعدام أمن الحيازة وارتفاع تكاليف املعامالت
وانخفاض الرثوات من املوارد الطبيعية ،ال سيام يف صفوف النساء يف
املناطق الريفية ،هي حواجز ينبغي تذليلها.
وميكن لتنويع سبل العيش أيضا أن يساعد األرس املعيشية يف املناطق
الريفية عىل إدارة مخاطر املناخ من خالل الجمع بني األنشطة يف املزارع
والعمل املوسمي ،يف الزراعة ويف قطاعات أخرى .ويف جميع الحاالت،
سيتعني عىل برامج الحامية االجتامعية أن تضطلع بدور مهم – يف
مساعدة أصحاب الحيازات الصغرية عىل إدارة املخاطر بشكل أفضل،
وتخفيض رسعة التأثر بتقلب أسعار األغذية ،وتحسني آفاق العمل
بالنسبة إىل سكان الريف الذين يرتكون أراضيهم.

ومــن األهمية مبكان ترجمة االلتزمات الوطنية – والتعهدات
القطرية التي تشــكل أســاس اتفاق باريس بشأن تغري املناخ – إىل
إجراءات ملموســة .وســركز مؤمتر األطراف ،الذي سينعقد يف نوفمرب/
ترشيــن الثــاين  2016يف املغرب ،تركيزا واضحا عىل التنفيذ يف
قطاعات الزراعة .ويحدد هذا التقرير اســراتيجيات وفرصا للتمويل
واحتياجات تتعلق بالبيانات واملعلومات ،ويعرض املؤسســات
والسياســات التحولية التي مبقدورها تجاوز العقبات التي تعرتض
ســبيل التنفيذ .ومع تنقيح البلدان لخططها الوطنية ،عىل أمل
أن تزيــد مــن عددها ،فإن النجاح يف تنفيذ التزاماتها  -خاصة يف
قطاعات الزراعة – ســيكتيس أهمية حيوية يف خلق حلقة حميدة
من مســتوى أكرب من الطموح.

وسعياً إىل إبقاء زيادة درجة الحرارة العاملية دون الحد األقىص الحاسم
املتمثل يف درجتني مئويتني ،سيتعني خفض االنبعاثات مبا يصل إىل
 70يف املائة بحلول عام  .2050وال سبيل إىل إبقاء تغري املناخ ضمن
مستويات ميكن التحكم فيها إال من خالل مساهمة قطاعات الزراعة.
فقد باتت هذه األخرية متثل اآلن خُمس إجاميل االنبعاثات عىل األقل،
هذه االنبعاثات التي تعزى باألساس إىل تحويل الغابات إىل أراض زراعية
وإنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية كذلك .ويكمن التحدي الذي يلقي
بظالله يف تخفيض هذه االنبعاثات مع العمل يف الوقت ذاته عىل تلبية
الطلب غري املسبوق عىل األغذية.

ويشكل تغري املناخ حجر الزاوية يف العمل الذي تضطلع به املنظمة .وقد
بادرنا ،سعياً منا إىل مساعدة أعضائها ،إىل االستثامر يف املجاالت التي تعزز
األمن الغذايئ جنباً إىل جنب مع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من
آثاره .وتساعد املنظمة عىل إعادة توجيه نظم األغذية والزراعة يف البلدان
األكرث تعرضا ملخاطر املناخ ،مع تركيز واضح عىل دعم املزارعني من
أصحاب الحيازات الصغرية.

وميكن لقطاعات الزراعة أن تسهم بشكل كبري يف تحقيق توازن يف دورة
الكربون العاملية .وباملثل قطاع الغابات ،ميكن أن يؤدي تجنب إزالة
الغابات وزيادة املساحة املغطاة بالغابات واعتامد إدارة ذات مردود
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التخطيط الوطني للتكيف مع تغري املناخ ،وضافرنا جهودنا مع برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ لدعم البلدان يف سعيها إىل إدراج الزراعة يف خطط
التكيف وعمليات وضع امليزانية .كام متد املنظمة يد العون لربط البلدان
النامية مبصادر متويل األنشطة املتعلقة باملناخ.

وتعمل املنظمة يف جميع مجاالت خربتها ،وتعتمد مناذج جديدة
للزراعة املستدامة والشاملة .ومن خالل الرشاكة العاملية من أجل
الرتبة ،تعزز املنظمة االستثامرات من أجل التقليل إىل أدىن حد ممكن
من تدهور الرتبة ،واستعادة اإلنتاجية يف األقاليم التي يوجد فيها أكرث
الناس ضعفا ،ومن ثم تحقيق االستقرار يف املخزون العاملي من املواد
العضوية يف الرتبة.

وينبغي للمجتمع الدويل أن يتصدى لتغري املناخ اليوم ،مبا ُيكِّن
الزراعة والغابات ومصايد األسامك من اعتامد مامرسات مراعية
للمناخ .وهذا سيحدد ما إذا كانت البرشية ستُوفّق يف استئصال شأفة
الفقر والجوع بحلول عام  2030وإنتاج األغذية للجميع .فسري األمور
عىل النحو املعتاد ليس خيارا ً .ولطاملا شكّلت الزراعة حلقة الوصل
بني املوارد الطبيعية والنشاط البرشي .وهي اليوم تحمل يف ثناياها
مفتاح رفع تحديني من أكرب التحديات التي تواجهها البرشية ،وهام:
القضاء عىل الفقر والحفاظ عىل املمر املناخي املستقر الذي ميكن أن
تزدهر فيه الحضارة.

ونحن نشارك يف «جدول األعامل العاملي بشأن الرثوة الحيوانية
املستدامة» ،وأخذنا بزمام برنامج لخفض انبعاثات امليثان الناجمة عن
التخمر املعوي لدى املجرتات باستخدام تدابري مناسبة للنظم الزراعية
املحلية .ويف قطاع مصايد األسامك ،تعمل مبادرة النمو األزرق التي
نسهر عليها عىل تحقيق التكامل بني مصايد األسامك واإلدارة املستدامة
للبيئة ،يف حني يهدف برنامج مشرتك يُنفذ مع االتحاد األورويب إىل حامية
الغابات الغنية بالكربون .ونقدم التوجيه بشأن إدراج التنوع الورايث يف

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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 ،Semedoنائبة املدير العام للموارد الطبيعية ،والفريق العامل يف إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية .وقدم مساهامت مهمة يف التقرير كل من René
 ،Castro Salazarاملدير العام املساعد إلدارة الغابات يف املنظمة ،و ،Martin Frickمدير شعبة املناخ والبيئة.

فريق البحث والتحرير

( Jakob Skøtرئيس الفريق)( Leslie Lipper ،شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية)( Graeme Thomas ،محرر استشاري)( Astrid Agostini ،شعبة
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وصحة الحيوان)( Selvaraju Ramasamy ،شعبة تغري املناخ والبيئة)( Simmone Rose ،إدارة الغابات)( Henning Steinfeld ،شعبة اإلنتاج الحيواين
وصحة الحيوان).

املساهمون

وثائق املعلومات األساسية
( Franck Ackermannرشكة  ،Synapse Energy Economicsالواليات املتحدة األمريكية)( Benjamin Bodirsky ،معهد بوتسدام ()Potsdam
للبحوث املناخية ،أملانيا)( Oscar Cacho ،جامعة لوس أندس ( ،)los Andesكولومبيا)( Angela Cadena Monroy ،جامعة نيو انغالند (New
 ،)Englandأسرتاليا)( Alessandro De Pinto ،املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية)( Pierre Gerber ،البنك الدويل)Ben Henderson ،
(منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية ،أسرتاليا)( Mario Herrero ،منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية ،أسرتاليا)Ana ،
( María Loboguerreroبرنامج البحوث املعني بتغري املناخ والزراعة واألمن الغذايئ التابع للجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية)Mario ،
( Londoñoجامعة لوس أندس ،كولومبيا)( Alberto Millán ،املركز الدويل للزراعة االستوائية)( Jonathan Moss ،جامعة نيو انغالند ،أسرتاليا)،
( Marigold Normanمعهد التنمية الخارجية ،اململكة املتحدة)( Oene Oenema ،جامعة فاغينينغني ( ،)Wageningenهولندا)Katherine ،
( Ovalle Sanabriaوزارة البيئة والتنمية املستدامة ،كولومبيا)( Vittoria Pinca ،مستشارة)( Dave Robb ،مستشار)( Marc Sadler ،البنك
الدويل)( Jean-François Soussana ،املعهد الوطني للبحوث الزراعية ،فرنسا)( Rita Strohmaier ،جامعة  ،Karl-Franzensالنمسا)Rodrigo ،
( Suarez Castañoوزارة البيئة والتنمية املستدامة ،كولومبيا)( Mark Sutton ،مركز اإليكولوجيا والهيدرولوجيا ،اململكة املتحدة)Stacy A. Swann ،
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( Caroline Van der Does de Willeboisمستشارة)( Ioannis Vasileiou ،املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية)( Keith Wiebe ،املعهد
الدويل لبحوث السياسات الغذائية)
إسهامات إضافية من املنظمة
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Doris ،Matta Rao ،Nancy McCarthy ،Michelle Kendrick ،Jean Marc Faurès ،Olivier Dubois ،Barbara Cooney ،Frederic Castell
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وق ّدم فرع املكتبة واملطبوعات ملكتب االتصاالت املؤسسية يف املنظمة الدعم التحريري ويف مجايل التصميم وتخطيط الشكل الخارجي باللغات الرسمية الست.
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املوجز
يواجه العامل تحدياً مزدوجاً غري مسبوق :الستئصال الجوع
والفقر والعمل عىل استقرار املناخ العاملي قبل فوات األوان

للجميع ،وحامية خدمات النظم اإليكولوجية التي تعتمد عليها الزراعة،
تغي املناخ .ومن دون القدرة عىل
وبناء القدرة عىل الصمود يف وجه ّ
التك ّيف مع املناخ ،لن يكون من املمكن تحقيق األمن الغذايئ للجميع
والقضاء عىل الجوع وسوء التغذية والفقر.

تول املجتمع الدويل ،باعتامد أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030
ّ
تغي املناخ ،مسؤولية بناء مستقبل مستدام .إالّ
واتفاق باريس بشأن ّ
أ ّن تحقيق أهداف استئصال الجوع والفقر بحلول عام  ،2030ومعالجة
تغي املناخ يف الوقت نفسه ،يقتيض تح ّوالً جذرياً يف نظم األغذية
تهديد ّ
والزراعة يف سائر أنحاء العامل.

يجب بدء تح ّول عاملي اآلن باتجاه ضامن استدامة األغذية
والزراعة نظراً إىل أنّ اآلثار السلبية ستتفاقم مع مرور الوقت
تغي املناخ عىل اإلنتاج الزراعي وســبل
يتوقّع أن تتكثّف آثار ّ
املعيشــة مع مرور الوقت ،وأن تختلف باختالف البلدان واألقاليم.
لتغي املناخ عىل إنتاجية املحاصيل والرثوة
وإن اآلثار الســلبية ّ
الحيوانية ومصايد األســاك والغابات ســتزداد ح ّدة يف فرتة ما بعد
عــام  2030يف جميع األقاليم.

وميثّل التح ّول إىل الزراعة املستدامة تحدياً رئيسياً ،حيث ينبغي إجراء
التغيريات عىل منوال ال يع ّرض للخطر قدرة قطاعات الزراعة  -املحاصيل،
الرثوة الحيوانية ،مصايد األسامك والغابات  -عىل تلبية احتياجات العامل
من األغذية .ويتوقّع أن يزداد الطلب العاملي عىل األغذية يف عام 2050
بنسبة  60يف املائة عىل األقل فوق مستويات عام  ،2006بفعل منو
التوسع الحرضي الرسيع .ويف العقود
السكان واملداخيل ،وكذلك ج ّراء ّ
القادمة ،سترتكّز الزيادات يف عدد السكان يف املناطق التي تسود فيها
تغي املناخ .ويف
أعىل مستويات نقص التغذية والتع ّرض الشديد آلثار ّ
الوقت عينه ،تفيض الجهود التي تبذلها قطاعات الزراعة للمساهمة
يف عامل خا ٍل من الكربون إىل طلبات متنافسة عىل املياه واألرايض
املستخدمة إلنتاج األغذية والطاقة ،وإىل مبادرات لصون الغابات تسهم
يف تخفيف انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،إمنا تح ّد من توفّر األرايض
من أجل إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية.

وسيكون لرتاجع اإلنتاجية تداعيات خطرية عىل األمن الغذايئ .فمن شأن
نقص اإلمدادات الغذائية أن يؤدي إىل زيادات كربى يف أسعار األغذية،
بينام ستسهم التقلّبات املناخية املتزايدة يف زيادة حدة تقلّبات األسعار.
ونظرا ً إىل أن املناطق األشد ترضرا ستتمثل يف املناطق التي تس ّجل أصال
مستويات مرتفعة من الجوع والفقر ،فمن شأن زيادة أسعار األغذية
أن تؤثر مبارشة يف ماليني األشخاص من ذوي الدخل املنخفض .وسيكون
أولئك الذين يعتمدون عىل الزراعة لكسب معيشتهم ودخلهم ،ال سيام
املنتجون من أصحاب الحيازات الصغرية يف البلدان النامية ،من بني
السكان األكرث عرضة للمخاطر.

وينبغي أيضاً أن يرشك هذا التح ّول املاليني من منتجي األغذية يف جهود
تغي املناخ املستشعرة أصالً يف القطاعات الزراعية،
التكيّف مع آثار ّ
ال سيّام يف املناطق االستوائية حيث يعيش أكرث السكان فقرا ً وعرضة
النعدام األمن الغذايئ .كام يتو ّجب أن يقلب مسار التدهور الواسع
النطاق لقاعدة املوارد الطبيعية الزراعية  -من الرتبة إىل الغابات فمصايد
األسامك  -الذي يه ّدد استدامة إنتاج األغذية بح ّد ذاتها.

تغي املناخ أحد مح ّركات الفقر وانعدام األمن الغذايئ ،إالّ
ويف حني يعترب ّ
ظل
تغي املناخ ،ويف ّ
أنّه من املتوقّع أن تكون آثاره وخيمة .ومبعزل عن ّ
التق ّدم االقتصادي املستمر ،من املر ّجح أن تشهد معظم األقاليم تراجعاً يف
تغي
عدد السكان املع ّرضني لخطر الجوع بحلول عام  .2050غري أنّه مع ّ
املناخ ،ميكن أن يزداد عدد السكان الذين يعيشون يف دوامة الفقر مبا
يرتواح بني  35و 122مليون نسمة بحلول عام  ،2030بالنسبة إىل مستقبل
تغيا ً يف املناخ ،ويعزى ذلك إىل ح ّد كبري إىل اآلثار السلبية عىل
ال يشهد ّ
املداخيل يف القطاع الزراعي .ومن شأن الزيادة يف عدد الفقراء أن تبلغ

لذلك ال بد من حصول تح ّول واسع النطاق يف نظم األغذية والزراعة
لضامن تحقيق األمن الغذايئ العاملي ،وتوفري فرص اقتصادية واجتامعية
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أعىل مستوياتها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ويعود ذلك جزئياً إىل
اعتامد السكان بصورة أكرب عىل الزراعة.

املستدامة ،عىل غرار النفاذ املحدود إىل األسواق ،واالئتامن ،واإلرشاد،
واملعلومات بشأن األحوال الجوية ،وأدوات إدارة املخاطر ،والحامية
االجتامعية .وتعترب النساء اللوايت يشكّلن نحو  43يف املائة من القوى
رضرا ً بالتحديد ،حيث يحظني
العاملة الزراعية يف البلدان النامية األكرث ت ّ
مبمتلكات واستحقاقات أقل من الرجال ،وحتى بفرص محدودة أكرث
للحصول عىل معلومات وخدمات ،ويتولني مسؤوليات منزلية مح ّددة
عىل أساس جنساين ،إىل جانب أعباء العمل الزراعي الثقيلة التي تلقى
عىل عاتقه ّن بفعل هجرة الذكور.

ويجب أن تكون األغذية والزراعة محور الجهود العاملية الرامية إىل
تغي املناخ ،من خالل السياسات واإلجراءات التي تعالج
التكيّف مع ّ
مواطن الضعف واملخاطر وتعزز النظم الزراعية املستدامة والقادرة عىل
الصمود .ويجب أن تبدأ هذه الجهود اآلن  -حيث سيصبح بناء القدرة
تغي
عىل الصمود أكرث صعوبة من أي وقت مىض يف ضوء تزايد كثافة آثار ّ
املناخ .وإن تأخري تحويل قطاعات الزراعة سيدفع البلدان األكرث فقرا ً إىل
وتغي املناخ يف الوقت نفسه.
مكافحة الفقر والجوع ّ

وال يتوفّر «حل تكنولوجي» بسيط لذلك .فاملطلوب هو عملية إلعادة
توجيه سياسات التنمية الزراعية والريفية ،تعيد النظر يف الحوافز وتقلل
الحواجز التي تعرتض تح ّول النظم الغذائية والزراعية .وينبغي إيالء
اهتامم خاص لدعم املزارعني أصحاب الحيازات الصغري ة من ذوي الدخل
املنخفض يف تعزيز قدراتهم عىل ادارة املخاطر واعتامد اسرتاتيجيات
فعالة للتكيف مع تغري املناخ.

تتوفّر مامرسات للزراعة املستدامة والقابلة لالستمرار من
الناحية االقتصادية ،لكن يجب تخطي الحواجز التي تعرتض
سبيل اعتامدها
ميكن تحقيق تحسينات مهمة يف مجال األمن الغذايئ ،وكذلك من حيث
تغي املناخ عن طريق إدخال مامرسات زراعية
القدرة عىل الصمود يف وجه ّ
مستدامة .ومن شأن اعتامد مامرسات من قبيل استخدام األصناف املحصولية
الف ّعالة من حيث النرتوجني والقادرة عىل تح ّمل الحرارة ،وعدم اللجوء
إىل الحراثة ،واإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة ،أن يحفّز اإلنتاجية ومداخيل
املزارعني وأن يساعد عىل خفض أسعار األغذية .وبحسب أحد التقديرات،
فإنّه من املمكن تقليص عدد السكان املع ّرضني لخطر نقص التغذية يف
البلدان النامية يف عام  2050بأكرث من  120مليون نسمة بواسطة االستخدام
الواسع النطاق ألصناف املحاصيل الف ّعالة من حيث النرتوجني فحسب.

االنتقال إىل ما بعد املامرسات الزراعية :سيكون تك ّيف أصحاب
تغي املناخ حاسامً للحدّ من
الحيازات الصغرية مع مخاطر ّ
الفقر يف العامل وتحقيق األمن الغذايئ
ي ّربر العدد املطلق ألرس صغار املزارعني يف البلدان النامية  -البالغ زهاء
تغي املناخ
 475مليون نسمة  -الرتكيز املح ّدد عىل التهديد الذي يطرحه ّ
لسبل معيشتهم والحاجة املل ّحة لتحويل سبل املعيشة هذه باتجاه مسارات
مستدامة .وسيكون من الصعب ،أو رمبا من املستحيل ،استئصال الفقر يف
تغي
العامل والقضاء عىل الجوع من دون بناء القدرة عىل الصمود يف وجه ّ
املناخ عىل مستوى الزراعة الصغرية النطاق ،من خالل اعتامد مامرسات
لإلدارة املستدامة لألرايض واملياه ومصايد األسامك والغابات عىل نطاق
وتبي أ ّن هذه املامرسات ،إىل جانب عوامل مؤاتية أخرى قامئة  -من
واسعّ .
قبيل النفاذ الكايف إىل االئتامن واألسواق ،إمنا أيضاً العمل من أجل إزالة
املع ّوقات القانونية واالجتامعية والثقافية والقيود عىل التنقّل املفروضة
عىل نساء األرياف  -تفيض إىل تحسينات مهمة يف اإلنتاجية .غري أ ّن تحسني
مامرسات اإلدارة قد ال يكون كافياً للحفاظ عىل مداخيل املزارعني.

محسنة من
وبالرغم من هذه اإلمكانية ،ال يزال اعتامد مامرسات ّ
جانب املزارعني محدودا ً للغاية .ويف أغلب األحيانّ ،
يتعث اعتامد هذه
املامرسات بفعل سياسات من قبيل إعانات مواد اإلنتاج ،التي تديم
مامرسات اإلنتاج غري املستدام بدالً من تلك التي تع ّزز فعالية استخدام
املوارد ،وصون الرتبة ،والح ّد من كثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
الناجمة عن الزراعة بحد ذاتها .ويواجه أصحاب الحيازات الصغرية ،عىل
وجه الخصوص ،طائفة واسعة من الحواجز يف الطريق باتجاه الزراعة
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وتقع عىل عاتق الزراعة ،وقطاع األغذية ككل ،مسؤولية هامة يف
وتغي
تغي املناخ .ويسهم ّ
كل من الزراعة والغابات ّ
التخفيف من وطأة ّ
استخدام األرايض يف حوايل خمس االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس
الحراري .وتعزى انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجمة عن الزراعة ،يف
املقام األ ّول ،إىل خسائر املواد العضوية املوجودة فوق األرضويف باطنها،
من خالل التغيريات يف استخدام األرايض ،من قبيل تحويل الغابات إىل
مرا ٍع أو أر ٍ
اض إلنتاج املحاصيل ،وتدهور األرايض مثل ما هو ناجم عن
الرعي املفرط .وإن القسم األكرب من االنبعاثات املبارشة للميثان وأكسيد
النيرتوز ،وهام غازان قويان من غازات االحتباس الحراري ،يتأىت عن
التخمر املعوي لدى املاشية وإنتاج األرز يف الحقول املغمورة باملياه،
واستخدام األسمدة واملخصبات النرتوجينية ،وهي كلّها أمورميكن خفضها
من خالل مامرسات إدارة أفضل.

وميكن أن يع ّزز املزارعون قدراتهم عىل الصمود بشكل أكرب من خالل
التنويع ،ما ميكن أن يخفف من أثر الصدمات املناخية عىل الدخل ،ويوفّر
لألرس مجموعة أوسع من الخيارات عند إدارة املخاطر املستقبلية .ويتمثّل
أحد أشكال التنويع يف تكامل إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية واألشجار
 فعىل سبيل املثال ،تستخدم بعض النظم الحرجية الزراعية أوراقاألشجار البقولية املثبّتة للنرتوجني لتعليف القطعان ،وتستخدم الروث
الحيواين لتخصيب الرتبة ،وتزرع البقول لتوفري املزيد من الربوتني خالل
الفرتات املوسمية النعدام األمن الغذايئ.
وميكن أن يعترب تنويع السبل املعيشية من خالل توفري وظائف يف
املناطق الريفية خارج نطاق املزارع أو الهجرة إىل املدن أساسياً بالنسبة
إىل األرس الزراعية التي تتمتّع بخيارات محدودة للتنويع ضمن املزارع.
وقد يتو ّجب بالتايل أن يكون التكيّف عن طريق التكثيف املستدام
والتنويع الزراعي مختلطاً عرب استحداث فرص عمل خارج املزارع ،عىل
املستوى املحيل ،ومن خالل تعزيز أوجه الرتابط بني املناطق الريفية
والحرضية عىل السواء .وقد يكون من الالزم معالجة قضايا املساواة بني
تول أنشطة
الجنسني  -حيث غالباً ما متنع املعايري االجتامعية النساء من ّ
خارج املزارع .وال بد كذلك من ضامن الحامية االجتامعية والتعليم فضالً
عن سياسات فاعلة لسوق العمل من أجل التخفيف من وطأة العديد
من املخاطر املرتبطة بالتنويع والهجرة.

ككل يف إجاميل االنبعاثات العاملية
وتــزداد حصــة نظام األغذية ّ
لغــازات االحتبــاس الحراري  -حيث تولّد انبعاثات إضافية بفعل
تصنيع املواد الكيميائية الزراعية ،واســتخدام الطاقة األحفورية يف
عمليــات املـزارع ،ويف مراحل النقل والتجهيز والبيع بالتجزئة التي
تيل عملية اإلنتاج.

تغي املناخ والتخفيف من
مساهامت الزراعة يف التك ّيف مع ّ
وطأته ممكنة – لك ّنها تقتيض العمل عىل نطاق واسع

يتأىت خمس انبعاثات غازات االحتباس الحراري عن الزراعة
وتغي استخدام األرايض؛ وينبغي أن تسهم قطاعات
والغابات ّ
الزراعة يف احتواء انبعاثات غازات االحتباس الحراري

ميكن أن تساعد التنمية الزراعية والريفية الواسعة النطاق عىل
الح ّد من التع ّرض للصدمات املناخية والتأث ّر بها ،ومتكني املزارعني
من االستفادة من الفرص الجديدة لتحسني السبل املعيشية واألمن
الغذايئ يف املناطق الريفية .ويظهر هذا التقرير كيف سيساعد اعتامد
محسنة لإلدارة عىل تحقيق انخفاض ملحوظ يف عدد
مامرسات ّ
السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ .غري أنّ التحسينات يف
البنية التحتية ،واإلرشاد ،واملعلومات بشأن املناخ ،والنفاذ إىل االئتامن،
والتأمني االجتامعي ،التي تكمن يف صميم التنمية الريفية ،ينبغي
املحسنة
أن تجري بصورة متالزمة ،بهدف تعزيز اعتامد املامرسات
ّ
وتنويع سبل املعيشة الريفية.

رصف
سيزداد حجم تحدي التكيّف مع ّ
تغي املناخ مع الوقت يف حال مل نت ّ
حاالً لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري املسؤولة عن ارتفاع
تغي
حرارة األرض .وينبغي خفض االنبعاثات بشكل حاد بهدف إبقاء ّ
املناخ تحت السيطرة وضامن عدم زيادة الحرارة العاملية بأكرث من 1,5
درجة أو درجتني مئويتني ،مقارن ًة مع مستويات املرحلة ما قبل الصناعية.
وميثّل ذلك مسؤولية عاملية ويتطلّب من جميع القطاعات االقتصادية
التح ّول إىل كثافة متدنية االنبعاثات.
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يف الزراعة لتحقيق انخفاض يف كثافة االنبعاثات  -أو االنبعاثات الناجمة
كل وحدة من وحدات الناتج الزراعي  -من أجل التعويض عن ميل
عن ّ
القطاعات الزراعية إىل توليد انبعاثات أكرث مع تزايد إنتاجها .وبالتايل،
تغي املناخ يف قطاعات الزراعة
فإ ّن تحقيق إمكانية التخفيف من وطأة ّ
لن يكون سهالً  -ليس بفعل التح ّوالت الهامة الالزمة يف الزراعة من أجل
محسنة عىل نطاق أوسع فحسب ،بل بسبب الزيادات
اعتامد مامرسات ّ
املتوقّعة يف الطلب عىل املنتجات الزراعية أيضاً.

تغي املناخ وجعل
وتشري التقديرات إىل أ ّن التكلفة اإلجاملية للتكيّف مع ّ
نظم الزراعة أكرث قدرة عىل الصمود ليست إالّ جزءا ً يسريا ً من التكاليف
املرتتبة عن الرتاخي .وميكن أن تكون جهود التك ّيف مجدية من الناحية
االقتصادية ،وأن تحظى أيضاً بإمكانيات مهمة للح ّد من انبعاثات غازات
وتغي استخدام األرايض.
االحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة والغابات ّ
كل من زيادة فعالية استخدام املوارد ،وتخفيض استخدام الوقود
وسيتيح ّ
األحفوري ،وتفادي التدهور البيئي املبارش ،توفري أموال املزارعني ،وتعزيز
اإلنتاجية عىل نحو مستدام ،والح ّد من االعتامد عىل مواد إنتاج خارجية.

تغي املناخ مبثابة تدابري
وميكن اعتبار جميع خيارات التخفيف من وطأة ّ
للتكيّف معه ،تنطوي عىل منافع مشرتكة مهمة من حيث الح ّد من
تغي املناخ يف تحفيز مبادرات
آثاره .وتسهم دوافع التخفيف من وطأة ّ
أخرى بصورة جوهرية .فعىل سبيل املثال ،ميكن القول إ ّن الجهود الرامية
إىل وضع ح ّد إلزالة الغابات وتدهورها تحظى بأكرب إمكانية لتخفيض
االنبعاثات يف قطاعات الزراعة .وينبغي أن يكون ذلك أولوية قصوى ،إمنا
يقتيض القبول باملقايضات :حيث أ ّن الح ّد من إزالة الغابات يأيت دامئاً
عىل حساب املُزارع .وتبذل جهود بهذا االتجاه من خالل مبادرة خفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية ،تحت
تغي املناخ .وبالرغم من
مظلّة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
أ ّن االنبعاثات الناجمة عن تحويل الغابات تراجعت عىل نحو ملحوظ
خالل العقدين املاضيني ،إالّ أ ّن املقايضات التي انطوت عليها تجعل هذه
املكتسبات هشة .وخالفاً لقطاعات اقتصادية أخرى حيث تكون إجراءات
تغي املناخ والتخفيف من وطأته مستقلة عن بعضها بعضاً يف
التكيّف مع ّ
تغي املناخ والتخفيف
العموم ،ترتابط أهداف األمن الغذايئ والتك ّيف مع ّ
من وطأته يف قطاعات الزراعة.

ويتوفّر العديد من األمثلة امللموسة عن إمكانية تالزم جهود التك ّيف
تغي املناخ والتخفيف من وطأته .ويبدو أ ّن التحسينات يف إنتاج
مع ّ
املحاصيل وإدارة األسمدة توفّر أكرب اإلمكانيات للح ّد من انبعاثات
أكسيد النرتوجني ،فيام تقلّل أيضاً من تكاليف مواد اإلنتاج .وتسهم
زيادة مخزونات الكربون العضوي يف الرتبة يف تحسني الغالل املحصولية،
وبناء القدرة عىل الصمود يف وجه الجفاف والفيضانات ،ولك ّنها تحتجز
الكربون أيضاً .ويؤدي التناوب بني ترطيب حقول األرز وتجفيفها إىل
خفض انبعاثات امليثان من الحقول بنسبة  45يف املائة ،يف حني يتيح
توفري املياه وإنتاج غالل شبيهة بتلك التي تنتجها حقول األرز املغمورة
بالكامل .وميكن أن يؤدي تنويع نظم الزراعة وتكامل املحاصيل والرثوة
الحيوانية واألشجار يف املناطق املعتدلة واالستوائية عىل السواء ،إىل
زيادة الفعالية عىل مستوى املزارع ،والح ّد من كثافة االنبعاثات،
وزيادة اإلنتاجية .ويف قطاع الرثوة الحيوانية ،من شأن اعتامد مامرسات
مستدامة بصورة عامة أن يح ّد من انبعاثات امليثان املتأتية عن املجرتات
مبا يصل إىل  41يف املائة ،وأن يرفع مستوى اإلنتاجية يف الوقت عينه
من خالل علف الحيوانات وصحة الحيوان وإدارة هيكل القطيع .إالّ أ ّن
استيعاب هذه املامرسات يكون محدودا ً يف أغلب األحيان يف العديد من
املجاالت .وال بد من أن تسرتشد جهود توطيد اعتامد هذه املامرسات
من جانب أصحاب الحيازات الصغرية بفهم مع ّمق للحواجز املالية
واملؤسسية والسياساتية القامئة.

وقد ال يكفي حتى اعتامد الزراعة املستدامة والذكية مناخياً عىل نطاق
واسع لتحقيق ما يلزم من أجل بلوغ الغايات املناخية العاملية .وال بد من
إجراء تعديالت كربى يف نظم األغذية بصورة عامة .فزهاء ثلث مجموع
األغذية التي تنتج يف العامل يفقد أو يهدر يف مرحلة ما بعد الحصاد.
ولن يسهم الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف تحسني فعالية النظام
الغذايئ فحسب ،بل سوف يؤدي أيضاً إىل تقليل الضغوط عىل املوارد
الطبيعية وانبعاثات غازات االحتباس الحراري .ويس ّجل استخدام الطاقة

ومع زيادة اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب ،ستزداد أيضاً انبعاثاته.
وسيتو ّجب إجراء تحسينات كربى يف إدارة دورات الكربون والنرتوجني
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وكثافة االنبعاثات الناجمة عن تجهيز األغذية و الحفاظ عليها ونقلها
مستويات مرتفعة ومتزايدة .وسوف يستلزم الح ّد من كثافة االنبعاثات
تغيات مهمة يف وعي املستهلكني،
عىل امتداد سلسلة األغذية بر ّمتها ّ
وكذلك حوافز خاصة باألسعار تفضل األصناف الغذائية التي تخلّف آثارا ً
بيئية أقل بكثري .ومن شأن إعادة توازن النظم الغذائية باتجاه خفض
استهالك األغذية الحيوانية املصدر أن يقدم مساهمة مهمة يف هذا
املنحى تتصاحب مع إمكانية تحقيق منافع مشرتكة لصحة اإلنسان.

وقد ص ّممت بلدان كثرية سياسات واسرتاتيجيات واسعة النطاق بشأن
تغي املناخ ،تح ّدد أهدافاً وغايات عاملية .إالّ أ ّن عددا ً قليالً منها ف ّند
ّ
تفاصيل خطط العمل لتحقيق الغايات املناخية .وتشكّل االلتزامات
املق ّررة املحددة وطنياً خطوة أوىل يف عملية أوسع نطاقاً بكثري إلعادة
تغي املناخ .وقد ح ّددت
النظر يف التنمية الزراعية والريفية يف ضوء ّ
تغي املناخ آليات مجدية ،من قبيل
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
خطط التك ّيف الوطنية ،لتدعيم اإلجراءات املتسقة الرامية إىل معالجة
تغي املناخ .ومتاشياً مع التوصيات السياساتية لهذا التقرير ،ينبغي إدماج
ّ
هذه اآلليات يف السياسات األوسع نطاقاً املتصلة بالزراعة واألمن الغذايئ
والتغذية ،والعكس صحيح.

يبدو أ ّن التغيري التح ّويل يف نظم الزراعة واألغذية قابل للتطبيق
من الناحية االقتصادية والفنية .إالّ أ ّن التغيري سيحدث فقط إذا ما
دعمته السياسات ،واألطر املؤسسية ،وآليات متويل االستثامر املالمئة.
وتعترب هذه العوامل التمكينية مهمة للتنمية الزراعية يف العموم ،إالّ
تغي املناخ .وينبغي أن تُع َّدل األطر
أنّها أصبحت أكرث رضورة بفعل ّ
السياساتية بصورة جذرية لتتواءم مع أهداف التنمية الزراعية ،واألمن
الغذايئ والتغذية ،واستقرار املناخ.

ال بدّ من إعادة مواءمة وإدماج السياسات بشأن املناخ
والزراعة واألغذية والتغذية

ينبغي توطيد االلتزامات مبوجب اتفاق باريس الجهود يف
مجال األغذية والزراعة عىل مستوى املنظومة

تح ّرك السياسات وقوى السوق واملع ّوقات البيئية استخدام مواد اإلنتاج
وغريها من املوارد يف الزراعة ،ما يؤث ّر عىل اإلنتاجية وعىل درجة صون
املوارد الطبيعية أو نضوبها .وينبغي أن تبدأ عملية صنع السياسات
تغي املناخ ،بفهم تلك املح ّركات وآثارها
الخاصة بالزراعة تحت راية ّ
عىل السبل املعيشية للمزارعني وعىل البيئة .وتتسم هذه املهمة
بالتعقيد وقد ال تكون الحلول التي تريض جميع األطراف ممكنة دامئاً.
وتختلف املح ّركات بني البلدان واألقاليم  -وال يتمتّع صغار املزارعني
بالقدرات نفسها التي تحظى بها املؤسسات الزراعية التجارية لالستجابة
للسياسات وإشارات السوق.

وستُعرف االلتزامات املق ّررة املحددة وطنياً ،والتي شكّلت أساس اتفاق
تغي املناخ يف عام  ،2015بااللتزامات املح ّددة وطنياً بعد
باريس بشأن ّ
اآلن لبلوغ األهداف املناخية العاملية ،من خالل السياسات واإلجراءات.
وترد قطاعات الزراعة بصورة بارزة يف االلتزامات املق ّررة املحددة وطنياً،
حيث يدمجها  94يف املائة من مجموع البلدان يف التزاماتها يف مجال
تغي املناخ و/أو التكيّف معه .وتسلّط البلدان
التخفيف من وطأة ّ
تغي
النامية الضوء عىل أهمية الزراعة واألمن الغذايئ للتكيّف مع ّ
املناخ؛ وهي تض ّمن غالباً قطاعات الزراعة بوصفها مساهمة يف تحقيق
تغي املناخ .ويشري نحو ثلث البلدان
غاياتها املتصلة بالتخفيف من وطأة ّ
يف التزاماتها املق ّررة املحددة وطنياً إىل املنافع املحتملة املشرتكة بني
وتتجل
ّ
تغي املناخ والتكيّف معه يف قطاع الزراعة.
التخفيف من وطأة ّ
لتغي املناخ من خالل التح ّول
رغبة واضحة لدى البلدان يف االستجابة ّ
واالستثامر يف قطاعات الزراعة.

ويتعي عىل صانعي السياسات أن يق ّروا بالحاجة إىل إدارة املقايضات،
ّ
وأن يضعوا تدابري ملموسة ملواءمة الهيكليات املتعددة لألهداف والحوافز
عىل نحو أفضل .فعىل سبيل املثال ،ال بد من تحليل املقايضات بشأن
اإلجراءات املق ّررة عىل أساس اإلنصاف بني الجنسني بصورة منهجية -
حيث كلّف التح ّول إىل نظم زراعة مقحمة أكرث قدرة عىل الصمود النساء
قدرته ّن عىل التحكّم مبحاصيل مح ّددة يف بعض األحيان .وتعترب إعادة
ييس التح ّول إىل الزراعة املستدامة
تصميم تدابري الدعم الزراعي بشكل ّ
بدالً من إعاقته ،أحد املجاالت التي تنطوي عىل إمكانيات كبرية إلعادة
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املوجز

واملعارف ،وإدارة املوارد املشرتكة من قبيل األرصدة السمكية ،وصون
التن ّوع البيولوجي الزراعي واستخدامه .ويعترب التعاون الزماً أيضاً لس ّد
تغي املناخ عىل الزراعة ،واألمن الغذايئ،
الثغرات يف معارفنا بشأن آثار ّ
توسع مامرسات الزراعة املستدامة
والتغذية ،من أجل تقييم إمكانية ّ
وقدرتها عىل االستمرار من الناحية االقتصادية ،وتقدير اآلثار اإليكولوجية
عىل نظم األغذية ككل.

مواءمة السياسات .ويف عام  ،2015أنفقت بلدان متق ّدمة وبلدان نامية
كربى أكرث من  560مليار دوالر أمرييك عىل دعم اإلنتاج الزراعي ،مبا يف
ذلك اإلعانات ملواد اإلنتاج واملدفوعات املبارشة للمزارعني .وقد يفيض
بعض التدابري ،من قبيل اإلعانات املخصصة ملواد اإلنتاج ،إىل استخدام
املواد الكيميائية الزراعية بصورة غري ف ّعالة ،ويسهم يف زيادة كثافة
االنبعاثات الناجمة عن اإلنتاج .ويعترب جعل الدعم مرشوطاً باعتامد
مامرسات تتيح خفض االنبعاثات وصون املوارد الطبيعية سبيالً ملواءمة
التنمية الزراعية مع األهداف املناخية.

ينبغي ربط التمويل الزراعي بالتمويل املخصص للمناخ
واالستفادة منهام لتحفيز التغيري التح ّويل يف الزراعة

وقد يكون من الرضوري كذلك إعادة النظر يف السياسات بشأن التغذية،
واستهالك األغذية ،ودعم أسعار األغذية ،وإدارة املوارد الطبيعية ،وتطوير
البنية التحتية ،والطاقة ،وما إىل ذلك .وملعالجة املقايضات ،ينبغي أن
تضمن العملية مستوى أعىل من الشمول والشفافية يف عملية صنع
القرار ،إىل جانب حوافز توفّر منافع عامة وجامعية طويلة األجل .وتظهر
التجربة ،عىل سبيل املثال ،أنّه ميكن إدارة الغابات بصورة ج ّيدة ،وقلب
مسار تدهور األرايض عن طريق إرشاك املجتمعات املحلية ،بدعم من
ترتيبات مؤسسية ميدانية مرشوعة توضع خالل عمليات تشاورية.

هناك حاجة إىل املزيد من التمويل املخصص للمناخ واالستثامرات
الزراعية لتسري االنتقال اىل مامرسات زراعية مستدامة .إال أن التمويل
املتاح لالستثامر يف الزراعة قليل جدا قياسا إىل االحتياجات .ويواجه
املنتجون أصحاب الحيازات الصغرية يف البلدان النامية عراقيل رئيسية
يف الحصول عىل االئتامن الالزم لالستثامر يف املامرسات والتكنولوجيات
الجديدة .بينام توجه النساء املزارعات عراقيل أكرب .ويؤدي نقص التمويل
إىل الحد من االستثامر يف الزراعة واالمن الغذايئ وكذلك إىل الحد من
قدرة أصحاب الحيازات الصغرية عىل التكيف مع تغري املناخ.

تغي املناخ يف ط ّياته مخاطر جديدة .وتقتيض إدارة هذه
ويحمل ّ
املخاطر تعزيز أشكال العمل الجامعي ،والنظم التي تق ّيم املخاطر،
ومواطن الضعف ،وخيارات التكيّف .وتضطلع برامج الحامية االجتامعية
الحسنة التصميم ،والتي تضمن الح ّد األدىن من املداخيل أو النفاذ إىل
الغذاء ،بدور هام ،إمنا ينبغي أن تتواءم مع أشكال أخرى إلدارة املخاطر
املناخية .وعوضاً عن االستجابة ببساطة للظواهر املتط ّرفة ،ال بد من
إدماج جهود الح ّد من مخاطر الكوارث يف اسرتاتيجيات أوسع نطاقاً
تغي املناخ.
للتكيّف مع ّ

وينبغي أن يتدفق التمويل املخصص للمناخ إىل الزراعة لتمويل تكاليف
االستثامر املرتبطة بالتح ّول الكبري الالزم لقطاعاتها وإقامة نظم ذكية
مناخياً إلنتاج األغذية .وسيكون من الرضوري حشد أموال إضافية من
مصادر عامة ،وكذلك منتجات مالية مخصصة ،يف مجالني من التمويل.
أ ّوالً ،من الرضوري توفري مزيد من الدعم املسبق لزيادة إنتاجية املزارعني،
تغي املناخ ،والح ّد من كثافة االنبعاثات
وبناء القدرة عىل التكيّف مع ّ
الناجمة عن اإلنتاج .وسوف يقتيض ذلك زيادة مهمة يف حجم التمويل
املتاح ،ورشوطاً أكرث مرونة ،عىل غرار تعديل جداول السداد لتتوافق
مع التدفقات النقدية .ومن شأن هذا النهج أن يسمح للمزارعني بتنفيذ
استثامرات تحافظ عىل الغالل الحالية عن طريق استخدام موارد أقل،
وتطبيق مامرسات وتكنولوجيات ذكية مناخياً تسهم يف زيادة القدرة
عىل الصمود ،والح ّد من االنبعاثات يف الوقت ذاته .لكن بهدف نجاح

لتغي املناخ ،يعترب التعاون الدويل والرشاكات
ويف معرض االستجابة ّ
تغي
والتحالفات املتعددة أصحاب املصلحة أساسية .وسوف يؤدي ّ
املناخ ،عىل سبيل املثال ،إىل بروز مشاكل جديدة متصلة باآلفات
واألمراض ،ويسهم يف زيادة مخاطر انتقالها عرب الحدود .وسيكون من
الرضوري تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل لتيسري تبادل املعلومات
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خالل إثبات قدرة االستثامرات الزراعية الذكية مناخياً عىل االستمرار،
وتصميم آليات مبتكرة لالستفادة من املصادر اإلضافية لالستثامر
وتجربتها .وميكن أن تصبح األموال املخصصة للمناخ حافزا ً مهامً عىل
تغي املناخ والتخفيف من وطأته  -إذا ما استخدمت عىل
التك ّيف مع ّ
نحو اسرتاتيجي لبناء البيئة التمكينية األساسية للتنمية الزراعية الذكية
مناخياً ،وضامن أن تكون االستثامرات الزراعية العامة ذكية مناخياً،
واالستفادة من األموال الخاصة.

ذلك ،يستلزم مجال آخر لتوفري التمويل  -وهو بناء القدرات من خالل
املؤسسات والسياسات املالمئة ،بحيث يتمكّن املزارعون من إجراء
التغيريات التح ّولية .ومثة حاجة ماسة إىل تحسني البيئة التمكينية للغالبية
العظمى من املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية املحرومني فعال من
التمويل املخصص للمناخ ومن فرص االستثامر يف األنشطة اإلنتاجية التي
من شأنها أن تحسن سبل معيشتهم وإنتاجيتهم ودخلهم.
وبالرغــم مــن الحاجة إىل مزيد من األموال املخصصة للمناخ لتحقيق
التح ّول املتوخّى يف هذا التقرير ،ســيتطلّب التمويل اإلضايف أيضاً
تحســن قدرة البلدان عىل ترجمة ذلك يف امليدان .وتعيق حالياً القيود
النظاميــة يف القــدرات نفاذ البلدان النامية إىل األموال املخصصة
للمناخ التي تُضخ يف قطاع الزراعة ،واســتخدامها عىل نحو ف ّعال.
وتســهم هذه «الثغرة يف القدرات» يف عملية صنع السياســات والتنمية
تتجل عىل مســتوى التمويل والتلقي ،يف
املؤسســية ،والتي ميكن أن ّ
عرقلة جهود دعم التح ّول إىل الزراعة املســتدامة .وينبغي أن يكون
رأب هــذا الصــدع يف القدرات أولوية لدى جهات التمويل والبلدان
عىل الســواء  -بحيث ميكن أن تؤدي األموال املخصصة للمناخ دورها
التح ّويل يف مجال األغذية والزراعة  -يف حال ارتقت البلدان مبســتوى
التمويل عىل النحو املق ّرر.

وباستطاعة التمويل املخصص للمناخ أن يع ّزز آليات إدارة املخاطر،
ويد ّعم جهود وضع منتجات مالية مالمئة ،ويعالج القيود عىل قدرات
املقرضني واملقرتضني ،من خالل س ّد الثغرة يف التمويل وتحفيز االستثامر.
وبالتايل ،من املهم توطيد البيئة التمكينية لالستثامرات الزراعية الذكية
بتغي املناخ يف مخصصات امليزانيات
مناخياً ،وإدماج االعتبارات الخاصة ّ
املحلية وعمليات تنفيذها ،وإطالق رؤوس األموال الخاصة املو ّجهة نحو
التنمية الزراعية الذكية مناخياً .وإىل حني حدوث ذلك ،سيظل التمويل
املخصص للمناخ الالزم لالستثامر يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية
غري كاف ،مع عواقب وخيمة من حيث فقدان سبل املعيشة وزيادة
انعدام األمن الغذايئ.
لقد آن األوان لالستثامر يف الزراعة والتنمية الريفية .ويتمثّل التحدي
بالحصول عىل مصادر متن ّوعة للتمويل ،ومواءمة أهدافها قدر اإلمكان،
ووضع السياسات وإرساء البيئات املؤسسية املناسبة إلحداث التغيري
تغي املناخ ،واملساهمة يف
التح ّويل الالزم الستئصال الفقر ،والتك ّيف مع ّ
الح ّد من انبعاثات غازات االحتباس الحراريn .

وميكن أن يشكّل أيضاً التمويل املخصص للمناخ حافزا ً لالستفادة من
التدفقات األكرب لألموال العامة والخاصة املو ّجهة للزراعة املستدامة،
التغي التح ّويل .وميكن أن
رشيطة وجود سياسات وأطر مؤسسية تع ّزز ّ
يساعد التمويل املخصص للمناخ عىل معالجة الفجوات يف التمويل من
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الفصل 1
الجوع والفقر
وتغير المناخ :تحديات
ّ
الحاضر والمستقبل
أربا جريازمو ،كينيا
أم وابنتها تحرضان الذرة للعشاء يف
منطقة فقد فيها الرعاة  90يف املائة
من حيواناتهم بسبب الجفاف.
©FAO/A. Vitale

ناروك كينيا
رعاة ماساي يرعون
مواشيهم.
©FAO/Ami Vitale

الرسائل الرئيسية

1
2
3
4
5

أصال على الزراعة واألمن الغذائي ،ومن
يؤثر تغري املناخ
ً
دون اتخاذ إجراءات طارئة ،سوف يتع ّرض ماليني األشخاص لخطر الجوع
والفقر.
الت الزراعية وسبل
يف حني سوف ختتلف اآلثار على الغ ّ

العيش باختالف البلدان واألقاليم ،سوف تصبح سلبي ًة أكرث فأكرث عىل
م ّر الزمن وقد تصبح كارثي ًة يف بعص املناطق.

من شأن حتديد االرتفاع يف درجة احلرارة العاملية إىل
 1,5درجات مئوية فوق املستويات املسجلة قبل الثورة

تغي املناخ
الصناعية أن يقلّص بصورة ملحوظة ا ملخاطر الناجمة عن ّ
وتأثرياته.

حتوالت عميقة يف الزراعة والنظم
من الرضوري إجراء
ّ
الغذائية ،من مرحلة ما قبل اإلنتاج إىل االستهالك ،من أجل تعظيم

تغي املناخ والجهود املبذولة للتخفيف من
املنافع املشرتكة للتكيف مع ّ
آثاره.
للحد من انبعاثات
تتمتع قطاعات الزراعة بإمكانات
ّ
غازات االحتباس احلراري اخلاصة بها ،لكن ضامن األمن الغذايئ

يقتيض تركيزا ً أساسياً عىل التك ّيف.
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الفصل 1

الجوع والفقر
وتغير المناخ :تحديات
ّ
الحاضر والمستقبل
تغي املناخ تهديدا ً كبريا ً ومتنامياً بالنسبة إىل األمن الغذايئ العاملي.
يطرح ّ
لتغي املناخ – ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر
وإن اآلثار املتوقعة ّ
الظواهر املناخية املتطرفة ونقص املياه وارتفاع مستوى البحر وتح ّمض
املحيطات وتدهور األرايض واختالل النظم اإليكولوجية وخسارة التن ّوع
البيولوجي -قد تع ّرض للخطر بشكل جدي قدرة الزراعة عىل تأمني
الغذاء للفئات األكرث ضعفاً ،األمر الذي يعيق التقدم باتجاه القضاء عىل
امللح اتخاذ إجراءات إلعداد اإلنتاج
الجوع وسوء التغذية والفقر .لذا ،من ّ
ظل الظروف البيئية
املحصويل والحيواين ومصايد األسامك والغابات يف ّ
التغي ،وللح ّد من مساهمة الزراعة يف انبعاثات غازات االحتباس
الرسيعة ّ
الحراري املسؤولة عن االحرتار العاملي.

وتحقيق األمن الغذايئ عىل مدار السنة ،وضامن نظم مستدامة إلنتاج
تغي املناخ
األغذية بحلول عام  .2030ويف األجل الطويل ،فإن حجم ّ
ورسعته ،وفعالية جهود التخفيف من آثاره عىل نطاق االقتصاد والتكيف
يف قطاع الزراعة ،ستكون عنارص حاسمة بالنسبة إىل مستقبل رشائح كبرية
من سكان العامل ،ورمبا من البرشية جمعاءn .

التفاعالت املعقدة
والصالت اليت ال تنفصم
تتمتع قطاعات الزراعة  -املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصايد األســاك
وتربيــة األحيــاء املائية والغابات  -مبيزات فريدة من نوعها تضعها يف
تغي املناخ .أوالً ،إن الزراعة أساســية
قلب الجهود العاملية للتكيف مع ّ
إلمداداتنا الغذائية وبالتايل ،لتلبية الحاجات البرشية األساســية .ومن
ث ّم ،يعتمد إنتاج األغذية بشــكل مبارش عىل املوارد الطبيعية  -مبا يف
ذلك التنوع البيولوجي ،واألرايض ،والنباتات ،واألمطار وضوء الشــمس
 التــي ترتبــط بدورها ارتباطاً وثيقاً باملناخ وظروف الطقس .ومبا أنالزراعة توفّر أيضاً ســبل العيش لثلثي الســكان األشد فقرا ً يف العامل
تقريباً ،أو حوايل  750مليون شــخص ،فإن تأثريات تغري املناخ عىل
الزراعة تؤثر مبارش ًة عىل الســكان الريفيني الضعفاء أصال ،وتنطوي
عىل تداعيات بعيدة املدى بالنســبة إىل أمنهم الغذايئ.

تغي املناخ ،تواجه الزراعة واألمن الغذايئ يف العامل
وحتى من دون ّ
تحديات جسيمة .بالفعل ،نتيجة النمو السكاين وارتفاع املداخيل يف
معظم بلدان العامل النامي ،بلغ الطلب عىل األغذية واملنتجات الزراعية
األخرى مستويات غري مسبوقة .واعتربت منظمة األغذية والزراعة (الفاو)
أنه لتلبية الطلب عىل األغذية يف عام  ،2050يجب أن يكون اإلنتاج
العاملي السنوي للمحاصيل والرثوة الحيوانية أعىل بنسبة  60يف املائة
ّمام كان عليه يف عام  .2006وإن حوايل  80يف املائة من الزيادة املطلوبة
يجب أن يتأىت من غالّت أكرب و 10يف املائة من زيادات يف عدد مواسم
زراعة املحاصيل سنوياً ( Alexandratosو .)2012 ،Bruinsmaغري أن
كالً من التدهور الواسع لألرايض وندرة املياه املتزايدة يح ّد من إمكانية
زيادة الغالّت .وما مل تبذل جهود أكرب للح ّد من الفقر ولالنتقال إىل
زراعة منتجة ومستدامة عىل حد السواء ،سوف يجد العديد من البلدان
املنخفضة الدخل صعوب ًة يف ضامن الحصول عىل كميات كافية من
األغذية لجميع سكانها.

وتســاهم قطاعات الزراعة إىل ح ّد كبري أيضاً يف انبعاثات غازات
تغي يف
االحتبــاس الحراري التي تسـ ّبب االحــرار العاملي وما يرافقه من ّ
املنــاخ .لــذا ،فإن قطاعات الزراعة فريدة أيضاً يف مســاهمتها املحتملة
يف ضامن اســتقرار تغري املناخ ،من خالل إدارة املحاصيل ،واألرايض
والــروة الحيوانية عىل نحو أفضــل ،بطريقة تخفّض االنبعاثات وتزيد
احتبــاس الكربون يف الكتلــة األحيائية للنباتات والرتبة.

وسوف يؤدي تغري املناخ ،من خالل تأثرياته عىل الزراعة ،إىل تفاقم اآلثار
السلبية املتأتية عن كل هذه االتجاهات ،وسيجعل من الصعب تحقيق
أهداف التنمية املستدامة الرئيسية املتمثلة يف القضاء عىل الجوع،
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حالة األغذية والزراعة 2016

تغي املناخ عىل الزراعة
كيف يؤثر ّ

وإنتاج اللحوم والحليب .وسوف يع ّدل تغري املناخ أيضاً انتشار
الطفيليات واألمراض لدى املاشية .ويف األقاليم التي يزداد فيها هطول
األمطار ،من املتوقع أن تتكاثر العوامل املمرضة الناشئة عن الرطوبة.
تغي املناخ يه ّدد طاقات اإلعالة يف املراعي واملروج وكذلك إنتاج
كام أن ّ
األعالف للنظم غري القامئة عىل الرعي.

يعاين اإلنتاج الزراعي أصالً ،يف العديد من األقاليم ،من اآلثار السلبية
الرتفاع درجات الحرارة ،وازدياد التقلبات يف درجة الحرارة ،والتغيريات
يف مستويات املتساقطات وتواترها ،وازدياد وترية موجات الجفاف
والفيضانات ،وازدياد كثافة الظروف املناخية املتطرفة ،وارتفاع مستويات
البحار ،ومتلّح األرايض القابلة للزراعة واملياه العذبة .ومع تكثّف تأثريات
تغري املناخ عىل الزراعة ،سيصبح من الصعب أكرث فأكرث زراعة املحاصيل،
وتربية الحيوانات ،وإدارة الغابات وصيد األسامك بالطرق ذاتها ويف
األماكن ذاتها كام يف املايض.

وأ ّما قطاعا مصايد األسامك وتربية األحياء املائية  -اللذان يوفّران 50
يف املائة عىل األقل من الربوتينات الحيوانية ملاليني األشخاص يف البلدان
املنخفضة الدخل  -فيخضعان أصالً لضغوطات عديدة ،مبا يف ذلك الصيد
املفرط ،وخسارة املوائل وتل ّوث املياه (منظمة األغذية والزراعة.)2012 ،
تغي املناخ سوف يفاقم هذه الضغوطات .ومن املرجح أن يسبّب
كام أن ّ
ارتفاع درجات حرارة املياه انقراض بعض أنواع األسامك ،وتح ّوالً يف نطاق
موائل أنواع أخرى ،وازدياد مخاطر األمراض عىل امتداد سلسلة اإلنتاج.
وتصبح كذلك محيطات العامل أكرث تحمضاً بفعل ارتفاع مستويات ثاين
أكسيد الكربون يف الج ّو ،األمر الذي يولّد بصورة خاصة انعكاسات حادة
عىل مصايد األسامك التي تعتمد عىل األسامك الصدفية والح ّبار ،وغابات
املانغروف ونظم األرصفة املرجانية .وسوف يلحق ازدياد تواتر العواصف
واألعاصري والزوابع وقوتها أرضارا ً برتبية األحياء املائية وغابات املانغروف
ومصايد األسامك الساحلية.

فاملحاصيــل التي نزرعها لتوفري األغذية واأللياف والطاقة تحتاج
إىل ظــروف محــددة يك تنمو ،مبا يف ذلك الحرارة األمثل واملياه
الكافيــة .وقــد ت ُفيد درجات الحرارة األعىل ،إىل ح ّد ما ،زراعة بعض
املحاصيــل يف بعــص أنحاء العامل .إمنا إذا تجاوزت درجات الحرارة
املســتوى األمثل للمحصول ،أو إذا مل تتوفّر كمية كافية من املياه
واملغذيــات ،مــن املحتمل أن ترتاجع الغالّت .كام أن ازدياد تواتر
رض أيضاً
الظواهــر املتطرفة ،وبخاصة الفيضانات وموجات الجفاف ،ي ّ
باملحاصيــل ويقلّــص الغالّت .وميكن أن يصبح التعامل مع الجفاف
تحدياً كبريا ً يف املناطق حيث من املتوقع أن يرتفع متوســط درجات
الحرارة وأن تنخفض املتســاقطات .فالعديد من األعشاب الضارة،
واآلفــات واألمراض املتأتية عن الحرشات تنمو يف ظل درجات
الحرارة املرتفعة ،ومناخ أكرث رطوبة ومســتويات أعىل من ثاين
أكســيد الكربون يف الج ّو .كام أن درجات الحرارة األكرث تطرفاً ،مرفق ًة
برتاجــع هطــول األمطار ،قد تحول دون منو املحاصيل عىل اإلطالق.

وتوفّر الغابات عمالً مأجورا ً ألكرث من  100مليون شخص ،وتدعم
سبل عيش العديد من فقراء الريف يف العامل .كام أنها موطن لحوايل
 80يف املائة من التنوع البيولوجي الربي يف العامل ،وتوفّر األغذية
تغي
واألدوية والوقود وخدمات هامة يف النظام اإليكولوجي .ويرتك ّ
املناخ وازدياد تقلّبه آثارا ً مبارشة وغري مبارشة عىل الغابات واألفراد
الذين يعتمدون عليها ،ويح ّد من قدرة الغابات عىل توفري هذه السلع
والخدمات الهامة .ويف حني أن بعض الغابات سوف تستفيد من
تركّزات أعىل لثاين أكسيد الكربون يف الج ّو ،وارتفاع درجات الحرارة
والتغريات يف هطول األمطار ،فإن معظمها سوف يشهد خسار ًة يف

ظل
كام أن موجات الحرارة ،التي من املتوقع أن تصبح أكرث شيوعاً يف ّ
تغري املناخ ،ته ّدد مبارش ًة الرثوة الحيوانية .ومع مرور الوقت ،يزيد
اإلجهاد الحراري تع ّرض الحيوانات إىل األمراض ،ما يقلّص الخصوبة
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وتغي املناخ :تحديات الحارض واملستقبل
الفصل  1الجوع والفقر ّ

قُ ّد َرت بنسبة  21يف املائة من إجاميل االنبعاثات العاملية (الشكل .)2
ويف حني أن هذه النسبة هي دون نسبة  27يف املائة التي ُس ّجلت خالل
تسعينات القرن املايض ،يعود الرتاجع الظاهر إىل أن االنبعاثات ازدادت
برسعة أكرب مقارن ًة بقطاعات أخرى.

أنواع هامة ،وتراجعاً يف الغالّت وزياد ًة يف تواتر العواصف وقوتها
واضطرابات أخرى (منظمة األغذية والزراعة.)2013 ،
لتغي املناخ عىل
ويف حني أنه من الصعوبة مبكان توقع اآلثار الدقيقة ّ
تتغي مع مرور
الزراعة ،تشري معظم الدراسات إىل أ ّن تلك اآلثار سوف ّ
الوقت وستختلف باختالف األماكن .ويرى استعراض لدراسات أجريت
لغرض التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أنه
فيام تتوازن اإلسقاطات اإليجابية والسلبية لآلثار عىل غالّت املحاصيل
عىل املستوى العاملي حتى عام  2030تقريباً ،يصبح التوازن بعد ذلك
سلبيا بشكل متزايد ( Porterوآخرون2014 ،؛ انظر أيضاً الفصل .)2

وقد ساهمت االنبعاثات املتأتية من الزراعة ومن صايف تح ّول الغابات
بصورة عامة بكميات مامثلة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
يف تسعينات القرن املايض؛ لكن االنبعاثات من تح ّول الغابات
تراجعت ،منذ بداية هذا القرن ،يف حني ازدادت االنبعاثات الزراعية.
ويُصدر إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية ،عىل وجه الخصوص،
كميات كبرية من امليثان وأكسيد النيرتوز ،وهام غازان قويان جدا ً
مسؤوالن عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري .فغاز امليثان ناجم
عن املجرتات أثناء عملية الهضم ،وينبعث أيضاً من األسمدة املخ ّزنة
والنفايات العضوية .وأ ّما انبعاثات أكسيد النيرتوز فهي تنتج بصورة
غري مبارشة من أسمدة النرتوجني العضوي واملعدين بعد أن تكون قد
ُوضعت يف األرايض املزروعة.

ويبي الشكل 1
كام ستختلف اآلثار بشكل كبري بني املحاصيل واألقاليمّ .
هذا التقلّب يف غالّت الحبوب املتوقعة لعام  2050يف ظل مسارات
مختلفة لالحرتار العاملي؛ ويفرتض وجود مسار «منتصف الطريق» للنمو
االقتصادي والسكاين وكذلك محدودية التكيف ،وال يشمل «التخصيب
بثاين أكسيد الكربون» ،أي األثر التحفيزي لزيادة مستويات ثاين أكسيد
الكربون يف الغالف الجوي عىل منو النباتات .وفيام تصبح مواسم الزراعة
أطول ،تكاد املرتفعات العليا تشهد خسائر أقل يف الغالّت ،أو حتى زياد ًة
تغي
فيها ،بالنسبة إىل بعض املحاصيل ،مقارن ًة بالغالّت املتوقعة من دون ّ
املناخ .فالخسائر يف الغالّت يف األقاليم األقل ارتفاعاً تكون عام ًة أكرب .وقد
ترتاجع غالّت الذرة يف معظم األقاليم ويف معظم الحاالت املناخية ،حيث
ظل األحوال األكرث تطرفاً .ويف حني أن اآلثار
قد تتزايد الخسائر تدريجياً يف ّ
عىل غالّت القمح منخفضة عىل املستوى العاملي ،فهي ملحوظة يف جنوب
آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

وال تُحتسب يف فئة الزراعة والغابات واالستخدامات األخرى لألرايض
غازات االحتباس الحراري الناشئة يف مراحل ما قبل اإلنتاج وما بعده
لسالسل اإلمدادات الغذائية الحديثة ،لكن املص ّنفة يف تقارير الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عىل أنها متأتية من قطاعات
أخرى ،وال سيام الصناعة وتوليد الطاقة والنقل .وهي تشمل إنتاج
املدخالت ،مثل األسمدة االصطناعية ،الذي يعترب ،عىل خالف إنتاج
األسمدة العضوية ،عملية كثيفة االستخدام للطاقة؛ واالنبعاثات الناجمة
عن استخدام الطاقة األحفورية (مثالً لتوفري الطاقة آلالت املزرعة)؛
والنقل يف مرحلة ما بعد اإلنتاج ،والتجهيز والبيع بالتجزئة (Smith
وآخرون  .)2014ويف كل مرحلة من املراحل ،يزيد متوين األغذية من
تراكم غازات االحتباس الحراري يف الج ّو .وإذا كانت االنبعاثات التي
يسبّبها استخدام الطاقة بصورة مبارشة وغري مبارشة بفعل سلسلة
األغذية الزراعية مشمولةً ،فسوف ترتفع حصة فئة الزراعة والغابات
واالستخدامات األخرى لألرايض من إجاميل انبعاثات غازات االحتباس
الحراري مبقدار الثلث (منظمة األغذية والزراعة.)2011 ،

تغي املناخ
كيف تساهم الزراعة يف ّ
بتغي املناخ فحسب ،فهي تساهم أيضاً بصورة مبارشة
ال تتأثر الزراعة ّ
وغري مبارشة يف قدر كبري من انبعاثات غازات االحتباس الحراري الرئيسية
الثالث ،وهي :ثاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز .وانبعاثات
غازات االحتباس الحراري السنوية الناشئة عن النشاط البرشي املص ّنفة
يف تقارير الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عىل أنها متأتية
من «الزراعة والغابات واالستخدامات األخرى لألرايض» ،تُعزى بصورة
رئيسية إىل إزالة الغابات واإلنتاج الحيواين وإدارة الرتبة واملغذيات .وقد

تتفاوت مساهمة نظم األغذية يف إجاميل انبعاثات غازات االحتباس
الحراري يف ما بني البلدان واألقاليم ،وفقاً لهيكل سالسل اإلمداد املحلية.
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الشكل 1

تغي املناخ على غالت احلبوب يف كل األقاليم حبلول العام 2050
آثار ّ
الحبوب

مؤرش غلة العام )1=2010( 2050

1,8
1,6
1,4
1,2

مؤرش غلة العام )1=2010( 2050

1,0

العامل

رشق آسيا واملحيط
الهادئ

أمريكا الالتينية الرشق األوسط أمريكا الشاملية
االتحاد
السوفيتي سابقاً والبحر الكاريبي وشامل أفريقيا

أوروبا

الذرة
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تغي املناخ
عدم ّ

مسار الرتكيز التمثييل 2,6

مسار الرتكيز التمثييل 4,5

مسار الرتكيز التمثييل 6,0

مسار الرتكيز التمثييل 8,5

مالحظات :تشير الحبوب إلى المتوسط المر ّجح للسلع التالية بحسب اإلقليم :الشعير ،والذرة ،والدُخن ،واألرز ،والذرة الرفيعة ،والقمح ،والحبوب األخرى التي ينظر فيها نموذج  .IMPACTمسارات
التركيز التمثيلية (سيناريوات االحترار العالمي) .تفترض عمليات المحاكاة وجود سيناريو المسار االقتصادي واالجتماعي المشترك لـ»منتصف الطريق» .انظر الفصل  ،2اإلطار  7لالطالع على تفسير
لمسارات التركّيز التمثيلية والمسارات االقتصادية واالجتماعية المشتركة.
المصدر :عمليات المحاكاة باستخدام نموذج  IMPACTالخاص بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ،كما أوردها  Pintoو Thomasو.)2016( Wiebe

الشكل 2

نصيب انبعاثات غازات االحتباس احلراري من القطاعات االقتصادية يف عام 2010
%7

%6
الطاقة
الزراعة والحراجة واستخدام األرايض
النقل
السكن ،والتجارة ،واملؤسسات
العمل ّيات الصناعية واستخدام املذيبات
جميع املصادر األخرى

%8
%11

%47
%21

مالحظات :تشمل االنبعاثات من الطاقة ،انبعاثات المصانع والتصنيع واالنبعاثات الهاربة .وتشمل «جميع المصادر األخرى» ،المخازن الدولية ،والنفايات ،ومصادر أخرى.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة (ستنشر قريباً).
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جنوب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

وتغي املناخ :تحديات الحارض واملستقبل
الفصل  1الجوع والفقر ّ

وستؤثر التغيريات املتعلقة باستخدام األغذية يف الحالة التغذوية للفقراء
واملستضعفني .فعىل سبيل املثال ،ميكن للتأثريات املناخية أن تزيد عبء
اإلصابة باإلسهال مبا يصل إىل  10يف املائة بحلول عام  2030يف بعض
األقاليم نظرا ً إىل أن ارتفاع درجات الحرارة يش ّجع ظهور العوامل املمرضة،
وندرة املياه تؤثر عىل جودتها وعىل عادات النظافة .وأما األشخاص األكرث
تأثرا ً فهم الفقراء ،وبخاصة األطفال الفقراء (منظمة الصحة العاملية،
 .)2003وسيؤثر تغري املناخ يف الحالة التغذوية بطرق أخرى عديدة ،من
التخفيضات يف الرعاية ومحتوى املغذيات للمحاصيل الغذائية األساسية،
إىل ارتفاع مخاطر تلوث األغذية (اإلطار .)2

» وتشري تقديرات الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية إىل أن
االنبعاثات املتأتية من مراحل ما قبل اإلنتاج وما بعده يف البلدان ذات
الدخل املرتفع تساوي االنبعاثات املتأتية من اإلنتاج .ويف املقابل ،ال يزال
اإلنتاج الزراعي املرحلة املهيمنة من حيث انبعاثات غازات االحتباس
الحراري يف البلدان النامية ( Vermeulenو Campbellو.)2012 ،Ingram

التبعات املرتتبة عىل األمن الغذايئ
تغي املناخ ،من خالل تأثرياته عىل الزراعة ،آثارا ً سلبية عىل
سوف يرتك ّ
األمن الغذايئ بجميع أبعاده (اإلطار  .)1ويف حني سوف يتأثر األمن
الغذايئ بقنوات أخرى  -مثل الظروف املناخية املتطرفة التي تقلّص
دخل سكان املدن وبالتايل ،حصولهم عىل األغذية  -تشكل الزراعة قناة
تغي املناخ من خاللها عىل األمن الغذايئ ،وهي محور
رئيسية يؤثر ّ
الرتكيز يف هذا التقرير.

وأخريا ً ،ســوف يؤثر تقلّب املناخ وازدياد تواتر الظواهر املناخية
وحدتها عىل اســتقرار توافر األغذية ،والحصول عليها واستخدامها
من خالل تغيريات يف املوســمية ،وتقلبات أكرث وضوحاً يف إنتاجية
النظــام اإليكولوجي ،وازدياد مخاطر اإلمدادات وتراجع إمكانية
توقعها .وســوف تكون هذه مشكلة كربى وبخاصة بالنسبة
إىل البلــدان الداخلية والدول الجزرية الصغرية األكرث عرض ًة
لالضطرابات يف اإلمدادات الغذائية ولألرضار التي تســببها الظواهر
املتطرفة واملناخية.

تغي املناخ عىل توافر األغذية من خالل آثاره السلبية املتنامية
يؤثر ّ
عىل غالّت املحاصيل ،واألرصدة السمكية وصحة الحيوان واإلنتاجية،
وبخاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا ،حيث
يعيش اليوم معظم األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ.
وهو يح ّد من إمكانية الحصول عىل األغذية من خالل اآلثار السلبية
عىل املداخيل وسبل العيش يف األرياف .وإضاف ًة إىل مناخ أكرث تقلباً،
من املتوقع حصول زيادة يف قوة الكوارث الطبيعية املتصلة باملناخ
وتواترها .أ ّما الفقراء ،مبا يف ذلك املزارعون من أصحاب الحيازات
الصغرية والعاملون الزراعيون ،فهم أكرث عرض ًة آلثار هذه الكوارث.
وميكن أن تقلّص موجات الجفاف الحادة أو الفيضانات إىل ح ّد
بعيد املداخيل ،وأن تتس ّبب يف خسارة املوجودات التي تق ّوض
القدرة املستقبلية عىل استدرار الدخل .إضاف ًة إىل ذلك ،وحسب
تغي املناخ ،سوف ترتفع أسعار
تقلّص اإلمدادات الغذائية بفعل ّ
األغذية .وسوف يكون الفقراء يف املدن واألرياف األكرث تأثرا ً حيث
أنهم سينفقون حصصاً أكرب من دخلهم عىل األغذية .وستطال
التأثريات أيضاً صغار املزارعني األرسيني الفقراء ومعظمهم من فئة
املشرتين الصافني لألغذية ( Zezzaوآخرون2008 ،؛ البنك الدويل،
2008؛ Porterوآخرون.)2014 ،

وميثل تغ ّري املناخ مجرد أحد الدوافع العديدة التي تشــكل اآلن معامل
االتجاهني الســائدين يف مجايل الفقر واألمن الغذايئ .وســوف يتح ّدد
إىل حــد كبــر هذان االتجاهان ،وح ّدة تأثريات تغري املناخ عليهام،
بفعل التنمية االجتامعية واالقتصادية يف املســتقبل .وبحســب دراسة
أجراهــا البنك الدويل مؤخرا ً ( Hallegatteوآخرون ،)2016 ،فإنه
تغي املناخ ذات التأثري العايل
يف غيــاب النمــو االقتصادي ،قد يزيد ّ
مــن العــدد املتوقع للفقراء بحلول عام  2030ليبلغ  122مليون
شــخص؛ ويف حالة االزدهار ،ســيزداد عددهم  16مليون شخص فقط.
ويف مترين مامثل ،وباســتخدام النموذج الدويل لتحليل السياسات
املتعلقة بالســلع الزراعية الذي وضعه املعهد الدويل لبحوث
السياســات الزراعية  ،قُ ّدر أنه بحلول عام  ،2050ســيكون  50مليون
تغي املناخ .غري
شــخص إضايف معرضاً لخطر نقص التغذية بســبب ّ
أقل
لتغي املناخ خالل الفرتة املمتدة حتى ّ 2050
أن األثــر اإلجــايل ّ
مم هو بالنســبة إىل الدوافع األخرى ،مثل النمو يف عدد الســكان
ّ
واملداخيــل (انظر الفصل n .)2
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اإلطار 1

األبعاد األربعة لألمن الغذائي
e eالحصول عىل األغذية .يعني حصول األفراد عىل موارد كافية
(تُسمى أيضاً مستحقات) لرشاء أغذية كافية لنظام غذايئ ٍ
مغذ.
e eاالستخدام .هو استخدام األغذية من خالل نظام غذايئ مناسب
واملياه النقية واإلصحاح والرعاية الصحية ،للوصول إىل حالة
تغذوية سليمة تفي بكل االحتياجات الفسيولوجية.
e eاالستقرار يف توافر األغذية والحصول عليها ،بغض النظر عن
الصدمات املفاجئة (مثل األزمات االقتصادية أو املناخية) أو
الظواهر الدورية (مثل ندرة األغذية املوسمية).

اتفق مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام  1996عىل التعريف التايل
لألمن الغذايئ الذي تستخدمه منظمة األغذية والزراعة« :يتحقق
األمن الغذايئ عندما تتوفر لجميع الناس ،يف كل األوقات ،اإلمكانات
كاف مأمون ٍ
املادية واالقتصادية للحصول عىل غذاء ٍ
ومغذ لتلبية
احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة
النشاط والصحة» .ويشمل هذا التعريف أربعة أبعاد هي:
e eتوافر األغذية .هو توافر كميات كافية من األغذية بجودة
مناسبة تُعرض عن طريق اإلنتاج املحيل أو الواردات
(مبا يف ذلك املعونة الغذائية).
املصدر :منظمة األغذية والزراعة.2006 ،

اإلطار 2

تغري املناخ والتغذية
مستويات عالية من ثاين أكسيد الكربون املتوقعة بحلول عام ،2050
تحتوي عىل نسبة  9يف املائة أقل من الزنك ،و 5يف املائة أقل من
الحديد ،و 6يف املائة أقل من الربوتينات ،يف حني تبلغ خسائر األرز
 3و 5و 8يف املائة عىل التوايل ،مقارن ًة بالغالّت املتوقعة يف حال
تغي يف املناخ .وقد تعاين الذرة من خسائر مامثلة يف
عدم حدوث ّ
املغذيات ،يف حني لن يخرس فول الصويا الربوتينات إمنا قد يحتوي
عىل كمية أقل من الزنك والحديد.
وقد تتعرض سالمة األغذية للخطر بفعل زيادة يف العوامل املمرضة
التي تنقلها األغذية وكذلك التلوث أو التغيريات الكيميائية التي تزيد
من انتشار املركبات السامة يف األغذية .فعىل سبيل املثال ،تؤدي
الزيادات الحادة يف ازهرار سطح الطحالب إىل تلوث مياه الرشب
واألسامك الصدفية بسموم الخاليا ( Paerlو )2009 ،Huismanيف
حني يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إىل زيادة خطر تل ّوث
الحبوب والبقوليات املخ ّزنة بالسموم الفطرية ( PatersonوLim،
 .)2010وباإلضافة إىل ذلك ،قد تفيض التغريات يف أمناط األمراض
النباتية والحيوانية إىل زيادة استخدام املواد الكيميائية الزراعية التي
ميكن أن تكون ضارة.

يؤثر تغري املناخ عىل الحالة التغذوية والخيارات الغذائية من خالل
تأثرياته عىل األمن الغذايئ واألمراض وسالمة املياه والرصف الصحي
وسبل العيش والرعاية .وتتأثر أيضأ ،بدورها ،قدرة الناس عىل
التكيف مع تغري املناخ أو التخفيف من آثاره (املعهد الدويل لبحوث
السياسات الغذائية.)2015 ،
ويؤدي تغري املناخ إىل تضخيم تأثري الجفاف والفيضانات والعواصف
ويعرض أعدادا ً كبرية من الناس -ال سيام الفقراء واألشد ضعفاً -
لخطر نقص التغذية بعد الظواهر املناخية املتطرفة (Confalonieri
وآخرون .)2007 ،وإن األمناط املوسمية لعدم كفاية توافر األغذية
والحصول عليها ،التي تعترب سبباً رئيسياً لنقص التغذية بني
املجتمعات الريفية الفقرية ،تتفاقم بفعل تغري املناخ الذي يؤثر
مم
أيضاً عىل أمن سبل العيش وعىل توزيع األغذية داخل األرسةّ ،
يؤثر بدوره عىل الحالة التغذوية لألطفال والنساء عىل الخصوص
( Wijesinha-Bettoniوآخرون.)2013 ،
وتشري بعض الدراسات إىل أن الجودة التغذوية للمحاصيل الغذائية
تغي املناخ .وأشارت تقديرات دراسة أجراها
الرئيسية قد تتأثر بفعل ّ
ظل
 Myersوآخرون ( )2014إىل أن حبوب القمح ،عندما تزرع يف ّ
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وتغي املناخ :تحديات الحارض واملستقبل
الفصل  1الجوع والفقر ّ

احلاجة امللحة الختاذ
إجراءات عاملية
منسقة اآلن

تغي املناخ وعكسه ،سوف
الطويل ،إذا مل تُتَّخذ بعض التدابري لتوقيف ّ
يصبح من املستحيل إنتاج األغذية يف مناطق كبرية يف العامل.
ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة اآلثار املحتملة لتغري املناخ عىل
الزراعة واألمن الغذايئ .كام أن عدم اليقني ال ي ّربر التأخري يف تنفيذ
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره .وتنبثق هذه الحاجة
تغي املناخ واضحة
امللحة من مصدرين رئيسيني للقلق .أوالً ،إن تأثريات ّ
أصالً ،وسوف تزداد مع م ّر الوقت لتصبح كبرية جدا ً .ثانياً ،إن الدوافع
واالستجابات لتغري املناخ تستغرق وقتاً طويالً .وتدفع انبعاثات غازات
االحتباس الحراري اليوم كوكبنا إىل احرتار عاملي ال ميكن عكسه ،وسوف
تستمر تأثرياته بعد عقود من الزمن .وتشكّل جميع هذه املخاطر
يف املدى الطويل السبب الرئييس اللتزام األرسة الدولية بهدف توفري
استقرار املناخ يف األرض.

يتغي وأنه من غري املحتمل أن
تؤكد جميع اإلثباتات املتوفرة أن املناخ ّ
تتوقف هذه التغيريات أو أن تنعكس يف املستقبل القريب .وال ّ
شك أيضاً
تغي املناخ سوف يؤثر عىل قطاعات الزراعة واألمن الغذايئ ،وأن
يف أن ّ
أثره السلبي سوف يزداد ح ّدة مبوازاة تسارع وتريته .ويف بعض األماكن
املع ّرضة بشكل خاص لتغري املناخ ،مثل الجزر الصغرية أو يف األقاليم
املتأثرة بظروف مناخية متطرفة وواسعة النطاق ،قد تكون اآلثار كارثية.

وينبغي للمجتمعات عام ًة أن تتخذ إجراءات حاسمة اليوم للتخفيف
تغي املناخ من أجل تفادي خطر انعدام األمن الغذايئ الحاد.
من آثار ّ
تغي املناخ،
وال ميكن تجاهل إمكانية أن يصبح من املستحيل ،بفعل ّ
توفري األغذية للبرشية جمعاء يف مرحلة مجهولة وبعيدة نوعاً ما يف
املستقبل .وحتى يف املدى القصري ،قد تكون تأثريات األمن الغذايئ حاد ًة
يف بعض األماكن .ويتمتع قطاعا الزراعة والغابات بقدرة كبرية عىل
الح ًد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،إمنا سوف يعتمد األمن
الغذايئ يف املستقبل ،وإىل ح ّد بعيد ،عىل خفض االنبعاثات يف قطاعات
اقتصادية أخرى .كذلك ،ينبغي إجراء تغيريات من جانب االستهالك  -أي
تقليص الطلب عىل االنبعاثات  -وسوف تساعد املنتجات الغذائية التي
تتطلب موارد كثيفة يف ترسيع االنتقال إىل الزراعة املستدامة ،ويف تعزيز
تغي املناخ.
التخفيف من آثار ّ

تغي املناخ وحجم تأثرياته.
وسوف تكون عوامل كثرية رهناً برسعة ّ
ويف أفضل الحاالت ،سوف تحصل التغيريات بوترية وبحجم يسمحان
لقطاعات الزراعة بالتكيّف من خالل وسائل بسيطة نسبياً ،أقلّه يف
املدى املتوسط .وقد يكون الرتاجع يف اإلنتاجية ،إن حصل ،ضئيالً نسبياً
ومتدرجاً ،من دون آثار مفاجئة غري خطية ،أو مع القليل منها .ويف هذه
الحالة ،ستكون اآلثار عىل األمن الغذايئ متواضعة عىل املستوى العاملي.
ويف سيناريو مختلف متاماً إمنا ممكن الحصول ،قد تظهر تغيريات واسعة
االنتشار مفاجئة وغري خطية ،حتى يف املدى املتوسط ،األمر الذي يجعل
التكيف املالئم لقطاعات الزراعة مستحيالً تقريباً يف أماكن عديدة،
ويسبّب تراجعاً حادا ً يف اإلنتاجية .وقد تكون اآلثار عىل اإلنتاجية واسعة
االنتشار أقله ،إن مل تكن عاملية ،من الناحية الجغرافية ومن حيث
حجم السكان املترضرين .كذلك ،سوف تكون اآلثار عىل األمن الغذايئ
ملحوظة .وأ ّما النقص يف اإلمدادات ،فسوف يؤدي إىل زيادات كبرية يف
أسعار األغذية ،يف حني قد تفيض الزيادة يف تقلّب املناخ إىل زيادة يف
تقلّب أسعار األغذية .وقد يؤثر تقلّب املناخ أيضا عىل استقرار مداخيل
األرس الريفية يف املناطق التي تتع ّرض أصالً إىل تقلّب كبري يف الغالّت
( Thorntonوآخرون .)2014 ،كذلك ،ترتاجع اإلنتاجية وتكاد الخسائر يف
الدخل تكون مركّزة يف بعض املناطق الجغرافية واملجموعات السكانية
التي تعاين األكرث من انعدام األمن الغذايئ ومن الضعف .ويف املدى

ويف الوقت ذاته ،يجب أن تتكيف قطاعات الزراعة والسكان الذين
يعتمدون عليها مع التغيريات املناخية الحالية أو املتوقعة ،مبا يقلّص من
آثارها الضارة إىل حدها األدىن أو ميكّن من االستفادة من الفرص التي قد
تغي املناخ يف األوساط
تتيحها .وينبغي تعزيز القدرة عىل الصمود يف وجه ّ
البيوفيزيائية ،واالقتصادية واالجتامعية يف العامل .وسوف يشكل التكيّف يف
معي ،استجاب ًة عفوية من جانب املزارعني والصيادين
قطاع الزراعة ،إىل ح ّد ّ
والعاملني يف الغابات؛ إمنا قد يواجه العديد منهم ،وبخاصة صغار املنتحني،
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درجات الحرارة بدرجة مئوية ونصف ( ،)1,5فتشمل تخفيضاً ملحوظاً يف
مناطق األرصفة املرجانية املع ّرضة لخطر التدهور الحاد ،وتخفيضاً بنسبة
 30يف املائة يف ارتفاع مستوى البحر ( Schleussnerوآخرون .)2016 ،وواقع
األمر أن رسالة رئيسية لحوار الخرباء املنظم من ِقبل اتفاقية األمم املتحدة
االطارية بشأن تغري املناخ واملختتم يف عام  ،2015تتمثل يف أن زيادة يف
درجة الحرارة العاملية 1بدرجتني مئويتني ( )2فوق مستويات ما قبل العرص
الصناعي هي «الحد األعىل ،وخط دفاع يجب الدفاع عنه بشكل صارم ،يف
حني أن احرتارا ً أقل سيكون أمرا ً مستحسنا» (اتفاقية األمم املتحدة االطارية
بشأن تغري املناخ .)2015 ،وستقدم الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ يف عام  2017النتائج التي خلص إليها تقييم لالختالفات بني سيناريو
درجتني مئويتني ( )2وسيناريو  1,5درجة مئوية.

غياباً للخيارات املمكنة وقيودا ً تحول أمام اعتامد الحلول املالمئة .لذا ،فإن
وجود بيئة مش ّجعة تسهل التكيف مع تغري املناخ غاية يف األهمية.
ويف املدى القصري ،قد يكون من الكايف التكيّف عىل مستوى وحدة
اإلنتاج أو األرسة يف املزرعة ،حيثام أمكن ذلك .غري أ ّن التكيف يف املدى
الطويل أمر رضوري من أجل التعامل مع التغيريات الحاصلة فعال
بفعل الزيادات املاضية والجارية يف تركيز غازات االحتباس الحراري يف
الغالف الجوي .وهذا يتطلب مزيدا ً من التغيريات املنهجية ،مثالً كإجراء
تح ّوالت كبرية يف طريقة إنتاج منتجات وأنواع محددة يت ّم التعويض
عنها بتغيريات يف أمناط التجارة واالستهالك.
لك ّن التكيّف مع تغري املناخ يف حد ذاته غري كاف  -فالتخفيف من
آثاره رضوري لضامن األمن الغذايئ يف املدى الطويل لسكان العامل.
تغي املناخ والتخفيف من آثاره
ومثة اختالفات أساسية بني التكيف مع ّ
والحوافز الرضورية للرتويج لهام .وينبغي أن يكون هذا التخفيف جهدا ً
يصب يف مصلحة الجميع .وهو سلعة عامة عاملية ومسؤولية
مشرتكاً ّ
اجتامعية يجب أن تساهم فيها جميع قطاعات الزراعة.

لتغي املناخ
لقد ح ّدد اتفاق باريس التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية ّ
واملؤرخ ديسمرب/كانون األول  2015هدفاً طويل األجل لإلبقاء عىل الزيادة
يف متوسط الحرارة العاملية «دون درجتني مئويتني بكثري» فوق املستويات
املسجلة ما قبل الثورة الصناعية ،وملواصلة الجهود من أجل تحديد الزيادة
يف درجات الحرارة إىل درجة مئوية ونصف ( ،)1,5مع االعرتاف بأن هذا قد
تغي املناخ وآثاره .وتفيد الهيئة الحكومية
يخفّض إىل ح ّد ملحوظ مخاطر ّ
الدولية املعنية بتغري املناخ أن السيناريوهات املتسقة مع اإلبقاء عىل
زيادة درجة حرارة دون درجتني مئويتني ( )2تشمل تخفيضات كبرية يف
انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناشئة عن أنشطة برشية بحلول
منتصف القرن ،من خالل تغريات واسعة النطاق يف نظم الطاقة ،ومن
املحتمل ،يف استخدام األرايض .وإن السيناريوهات التي ال تتجاوز حدود
درجتني مئويتني تحدد مستويات انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف عام
 2050عند نسبة  40إىل  70يف املائة أقل من تلك يف عام  ،2010وقريبة من
الصفر أو أقل يف عام ( 2100الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،
( 2014ب)) .ويف حال تحقّق النمو الرضوري يف الزراعة لضامن األمن
الغذايئ العاملي يف املستقبل ،مع منو يف االنبعاثات مامثلة لتلك التي صدرت
يف املايض القريب ،سيكون من الصعب جدا ً تحقيق هدف اإلبقاء عىل
الزيادة يف درجات الحرارة العاملية دون درجتني مئويتني (( )2انظر أيضاً
 Searchingerوآخرون2015 ،؛  Wollenbergوآخرون.)2016 ،
»

ّ
وتدل االختالفات الكبرية جدا ً يف التأثريات بني الزيادات الصغرية حتى
يف درجات الحرارة عىل إلحاح توفري استجابة عاملية متسقة وفعالة
لتغي املناخ ،واملنافع املتأتية عنها .وقد أشار تحليل تجميعي أُجري
ّ
مؤخرا ً إىل أن التخفيضات يف املياه املتوفرة والزيادات يف طول موجات
الجفاف تتسارع بني درجة مئوية ونصف ( )1,5ودرجتني مئويتني
( )2يف العديد من األقاليم الفرعية ،وبخاصة البحر األبيض املتوسط،
وأمريكا الوسطى ،والبحر الكاريبي ،وجنوب أفريقيا وأسرتاليا .ويف
األقاليم االستوائية ،من املتوقع أن يتأثر اإلنتاج الزراعي بقوة يف
حال ازدادت درجات الحرارة أكرث من درجة مئوية ونصف ()1,5
(الجدول  ،)1وحتى أكرث يف حال قيّدت عوامل أخرى  -مثل فرض
حدود قصوى عىل النرتوجني والفوسفور أو اإلجهاد الحراري -اآلثار
اإليجابية للتسميد بثاين أكسيد الكربون.
ظل احرتار بأقل من درجتني مئويتني ( ،)2تصبح املخاطر التي تطرحها
ويف ّ
الحرارة القصوى عىل غالّت املحاصيل يف األقاليم االستوائية يف أفريقيا،
وجنوب وجنوب رشق آسيا ذات أهمية خاصة ،نظرا ً إىل االتجاهات املتوقعة
يف منو عدد السكان فيها .أ ّما املنافع الهامة األخرى لتحديد الزيادات يف

 1مالحظة« :درجة الحرارة العاملية» هي متوسط للكوكب بأكمله ملدة عام كامل.
وسرتتفع حرارة منطقة القطب الشاميل برسعة أكرب من املتوسط العاملي ،وسيكون
متوسط االحرتار عىل اليابسة أكرب مام سيكون عليه يف املحيطات .وستكون هناك
حلقات أكرث تواترا ً من ارتفاع درجات الحرارة القصوى يف معظم مناطق اليابسة (الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ( 2014 ،أ)).
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الجدول 1

آثار املناخ على غالت حماصيل خمتارة على املستوى العاملي ويف املناطق
املدارية يف ظل احرتار يرتاوح بني  1,5درجة مئوية ودرجتني مئويتني فوق
مستويات ما قبل الثورة الصناعية خالل القرن احلادي والعشرين
املحصول
القمح
الذرة
فول الصويا
األر ّز

اإلقيل اإلقليم
العامل
املناطق املدارية
العامل
املناطق املدارية
العامل
املناطق املدارية
العامل
املناطق املدارية

زيادة يف درجات الحرارة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية (يف املائة)
درجتان مئويتان
 1,5درجة مئوية
 -8( 0إىل )+21
 -6( 2إىل )+17
 -42( -16إىل )+14
 -25( -9إىل )+12
 -38( -6إىل )+2
 -26( -1إىل )+8
 -19( -6إىل )+2
 -16( -3إىل )+2
 -12( 1إىل )+34
 -3( 7إىل )+28
 -5( 7إىل )+27
 -3( 6إىل )+23
 -14( 7إىل )+27
 -17( 7إىل )+24
 0( 6إىل )+24
 0( 6إىل )+20

مالحظة :تشري األرقام بني هاللني إىل فرتة ثقة محتملة من ( 66يف املائة)
املصدر :منقول بتعديل من  Schleusnerوآخرين ( ،)2016الشكل .15

اإلطار 3

تتسم الزراعة بأهمية بارزة يف توجيه اإلجراءات على الصعيد
القطري
ويبـ ّـن التحليــل أيضاً أنه من املتوقع أن توفر قطاعات الزراعة
العــدد األكــر من فرص التآزر يف مجال التكيّف مع تغري املناخ
والتخفيف من آثاره ،إضاف ًة إىل منافع مشــركة اجتامعية
واقتصاديــة وبيئيــة .ويق ّر ثلث جميع البلدان تقريباً باإلجراءات
(ويرت ّبها بحســب سـلّم لألولويات يف بعض الحاالت) التي قد
تولّــد أوجــه تآزر بني التكيّف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره
يف قطــاع الزراعــة .ويذكر حوايل  30يف املائة من البلدان املنافع
املشــركة االجتامعية واالقتصادية والبيئية وبخاصة التنمية
الريفية والصحة والح ّد من الفقر واســتحداث الوظائف وصون
يخص املســاواة بني
النظم اإليكولوجية والتن ّوع البيولوجي .ويف ما ّ
الجنســن ،يت ّم إلقاء الضوء عىل الزراعة بوصفها قطاعاً يوفر ،أكرث
مــن أي قطــاع آخر ،فرصاً متنوعة لتمكني املرأة والح ّد من ضعفها
تغي املناخ.
يف وجه ّ

تربز أهداف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف مجال
الزراعة ،واستخدام األرايض ،وتغيري استخدام األرايض والغابات يف
املساهامت املقررة املحددة وطنياً التي ستوجه اإلجراءات يف مجال
تغي املناخ عىل الصعيد القطري يف املستقبل ،يف إطار اتفاق باريس
ّ
املوقع يف ديسمرب/كانون األول  .2015وهي ال تشمل الغايات
تغي املناخ
فحسب ،إمنا أيضاً اسرتاتيجيات ملموسة ملعالجة أسباب ّ
ومواجهة تداعياته.
ويبي تحليل أجرته الفاو للمساهامت املقررة املحددة وطنياً أ ّن
ّ
الزراعة سوف تضطلع ،يف جميع األقاليم ،بدور محوري يف تحقيق
األهداف املتصلة بتغري املناخ بحلول عام  .2030ومن بني البلدان التي
قدمت مساهامت مقررة محددة وطنياً والبالغ عددها  188بلدا ً،
أكرث من  90يف املائة أدرجت الزراعة كقطاع جرى النظر فيه إلطالق
مبادرات للتك ّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة2016 ،
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تغي املناخ االهتامم الذي يستحقه.
ومل يلق دوماً ضعف الزراعة يف وجه ّ
تغي املناخ ،باستخدام النامذج االقتصادية العاملية
كام أن تقييامت آثار ّ
الرئيسية ،لطاملا تجاهلت اآلثار عىل الزراعة بسبب تراجع مساهمتها،
عامليا ،يف الناتج املحيل اإلجاميل .وهناك إقرار اليوم عىل نحو واسع
لتغي املناخ .وينعكس هذا الوعي بشكل واضح
بأهمية استجابة الزراعة ّ
يف املساهامت املقررة املحددة وطنياً التي ق ّدمتها البلدان قبل انعقاد
مؤمتر األطراف الحادي والعرشين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغي املناخ يف باريس عام ( 2015اإلطار  .)3وتجري مناقشة املساهامت
ّ
املقررة املحددة وطنياً مبزيد من التفصيل يف الفصل .5

» وسوف تح ّدد القرارات التي تُتّخذ اليوم نوع العامل الذي سنعيش فيه
بعد  15عاماً من اليوم ،وما بعد ذلك حتى .لذا ،يجب أن تستجيب
قطاعات الزراعة ،من خالل بناء القدرة عىل الصمود يف وجه تأثريات
تغي املناخ ،مبوازاة مساهمتها قدر اإلمكان يف جهود التخفيف من اآلثار.
ّ
ويجب تصميم االستجابات مبا يتامىش مع أهداف وأولويات التنمية
الوطنية يف بلدان مختلفة ،وال يجب أن تع ّرض بح ّد ذاتها الجهود لتقليص
انعدام األمن الغذايئ .ويف هذا السياق ،تجدر اإلشارة إىل أنه عىل خالف
تغي املناخ
قطاعات اقتصادية أخرى تكون فيها إجراءات التكيّف مع آثار ّ
والتخفيف منها مستقلة عام ًة عن بعضها ،توجد يف قطاعات الزراعة
أوجه تآزر  -إمنا توجد أيضاً رضورة لقبول املقايضات  -بني أهداف األمن
تغي املناخ والتخفيف منهاn .
الغذايئ ،والتك ّيف مع آثار ّ

هناك إقرار متزايد أيضاً بأن الزراعة تؤدي دورا ً خاصاً يف التخفيف من آثار
تغي املناخ .وتشري السيناريوهات إىل أن الحد من زيادة درجة الحرارة
ّ
العاملية عند درجتني مئويتني ميكن أن يتحقق فقط بالحد إىل الصفر من
انبعاثات غازات االحتباس الحراري املتأتية من الطاقة والصناعة والنقل،
والحد من االنبعاثات الناشئة عن الزراعة واستخدام األرايض والتغيري يف
استخدام األرايض .وميكن أن تساهم قطاعات الزراعة يف التخفيف من
اآلثار ،أوالً من خالل تخفيض كثافة االنبعاثات ،أو كمية االنبعاثات لكل
وحدة إنتاج ،وتفادي خسارة أكرب يف الكربون املخ ّزن بشكل رئييس يف
الغابات والرتبة .وميكن استكامل هذه الجهود بإجراءات ترمي إىل تقليص
الفاقد واملهدر من األغذية وتغيري أمناط استهالك األغذية .إضاف ًة إىل ذلك،
تتمتع قطاعات الزراعة بقدرة فريدة عىل أن تكون مبثابة مصارف تج ّمع
ثاين أكسيد الكربون وتحتجز الكربون يف الكتلة األحيائية والرتبة ،من
خالل الغابات واستصالح األرايض (انظر الفصل .)4

الدور اخلاص الذي
تؤديه الزراعة
ومسؤوليتها

لتغي املناخ
استجابة زراعية ّ
لتغي املناخ يف الزراعة  -من حيث
ستكون االستجابة الف ّعالة واملستدامة ّ
تغي املناخ والتخفيف منها عىل حد سواء  -أصعب
التكيف مع آثار ّ
بكثري ّمام هو عليه يف معظم القطاعات األخرى ،إن مل يكن فيها جميعها،
وذلك بسبب االعتامد عىل العمليات الفيزيائية الحيوية والنطاق الهائل
للظروف اإليكولوجية والزراعية واالجتامعية واالقتصادية .ويتمثل عامل
أكرث تعقيدا ً يف األعداد الكبرية لألطراف املعنية  -مئات ماليني املزارعني
والصيادين والسكان املعتمدين عىل الغابات ،والعديد منهم غري مرتبط
إىل ح ّد بعيد باألسواق ،واملعلومات والخدمات العامة .ويدعو هذا التن ّوع
إىل حلول مختلفة ،غالباً ما تكون خاصة جدا ً بالسياق املوجودة فيه .لذا،
من املحتمل أن تكون قطاعات الزراعة أكرث بطئاً من قطاعات أخرى
يف التكيف ،ويجب توقّع درجة ملحوظة من الجمود يف النظام .وهذا
يضيف إىل إلحاح اتخاذ اإلجراءات املناسبة اآلن.

وميثل الحرص عىل أالّ يكون األمن الغذايئ أو التقدم باتجاه الح ّد من
لتغي
الفقر عرضة للخطر تح ِّديا رئيسيا بالنسبة إىل وضع أطر لالستجابات ّ
املناخ ،وبخاصة يف البلدان التي تعاين من مستويات مطردة ومرتفعة من
الجوع والفقر .ويت ّم اإلقرار بهذا األمر يف ديباجة اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية لتغري املناخ ،التي تؤكد عىل «وجوب التنسيق املتكامل بني
لتغي املناخ والتنمية االجتامعية واالقتصادية بغية تفادي
االستجابات ّ
أن تلحق آثار ضارة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية مع املراعاة الكاملة
لالحتياجات املرشوعة ذات األولوية للبلدان النامية لتحقيق منو اقتصادي
مطرد والقضاء عىل الفقر» (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ،
 .)1992ويق ّر كذلك اتفاق باريس الذي أبرم يف ديسمرب/كانون األول
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وتغي املناخ :تحديات الحارض واملستقبل
الفصل  1الجوع والفقر ّ

األمــن الغــذايئ والتكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف منها يف أماكن
محددة .ويتســم هذا األمر بأهمية خاصة يف البلدان النامية ،حيث
يشــكل النمو الزراعي عام ًة أولوية قصوى .ويف أغلب األحيان ،وليس
دوماً ،ميكن أن تؤدي املامرســات التي تنطوي عىل منافع كبرية يف
تغي املناخ واألمن الغذايئ إىل خفض انبعاثات
مجــال التكيــف مع آثار ّ
غــازات االحتبــاس الحراري أو زيادة احتباس الكربون .غري أن تنفيذ
هذه املامرســات التآزرية قد ينطوي عىل تكاليف أعىل وبخاصة
بالنســبة إىل التمويل األويل .لذا ،تشــمل برامج الزراعة الذكية مناخياً
تنمية قدرات أصحاب املصلحة املحليني ملســاعدتهم يف االســتفادة من
مصادر التمويل لالســتثامرات الزراعية واملتصلة باملناخ .وليســت كل
مامرســة تُطبق يف كل مكان تولّد ،أو ميكن أن تولد أو حتى ينبغي
لها أن تولّد« ،مكاســب ثالثية»؛ لكن يجب النظر يف جميع األهداف
التوصل إىل حلول مقبولة محلياً تعكس األولويات
الثالثــة مــن أجل ّ
املحلية أو الوطنية.

 2015يف ديباجته « باألولوية األساسية لحامية األمن الغذايئ ووضع حد
للجوع ،وقابلية نظم اإلنتاج الغذايئ بشكل خاص لآلثار الضارة لتغري
املناخ» (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ.)2015 ،

الزراعة الذكية مناخياً
لتغي املناخ الواجب تطبيقها يف بلدان
ينبغي النظر إىل االستجابات ّ
مختلفة يف السياق األوسع للتنمية الزراعية املستدامة ،وسوف تعكس
األولويات الفردية لدى البلدان لتحقيقها .ويق ّر نهج الفاو إزاء األغذية
والزراعة املستدامتني بأن البلدان سوف تسعى إىل تحقيق أهداف
متعددة عىل امتداد األبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية لالستدامة،
ويجب أن توازن املبادالت بني األهداف واالحتياجات يف األجلني القصري
والطويل (اإلطار  .)4وسوف تختلف هذه املقايضات حسب البلدان،
وفقاً لتوافر املوارد الطبيعية ،وامليزات االجتامعية واالقتصادية والنظم
السياسية ومراحل التنمية .وستكون كذلك للبلدان أولويات مختلفة ،وفقاً
لظروفها املحددة ،التي ينبغي أخذها يف االعتبار لدى تصميم االستجابات
لتغي املناخ.
ّ

وينطلق تحليل استدامة األغذية والزراعة من التكنولوجيات واملامرسات
التي سبق للبلدان أن رتّبتها بحسب األولوية يف سياساتها وخططها
الزراعية .كذلك ،تُستخ َدم املعلومات عن االتجاهات األخرية واملتوقعة
تغي املناخ لتقييم األمن الغذايئ وقدرة
يف املدى القصري عىل صعيد ّ
ظل ظروف تغري املناخ
هذه التكنولوجيات واملامرسات عىل التكيف يف ّ
بحسب املوقع ،ولتحديد التعديالت التي قد تكون رضورية .وتشمل
األمثلة عن هذه التعديالت :تعديل أوقات الزراعة واعتامد أصناف
مقاومة للحرارة والجفاف؛ واستنبات شتالت جديدة؛ وتغيري حافظة
املزرعة من حيث املحاصيل والحيوانات؛ وتحسني مامرسات إدارة
الرتبة واملياه ،مبا يف ذلك الزراعة املحافظة عىل املوارد؛ ودمج استخدام
التوقعات املناخية يف القرارات املتصلة بزراعة املحاصيل؛ وتوسيع
الري؛ وزيادة التن ّوع يف الزراعة اإلقليمية؛ والتح ّول إىل
نطاق استخدام ّ
مصادر غري زراعية لسبل العيش ( Asfawوآخرون2014 ،؛ Branca
وآخرون2011،؛ منظمة األغذية والزراعة2010 ،؛ منظمة األغذية
والزراعة.)2013 ،

وبصورة خاصة ،توخياً إلدارة الزراعة من أجل تحقيق األمن الغذايئ يف
املتغي لالحرتار العاملي ،بلورت املنظمة نهج «الزراعة الذكية
ّ
ظل الواقع ّ
مناخياً» ،التي ُعرضت يف عام  2010يف مؤمتر الهاي عن الزراعة واألمن
الغذايئ وتغري املناخ (منظمة األغذية والزراعة .)2010 ،وتشكل مبادئ
الزراعة الذكية مناخياً ضمنياً قاعدة لهذا التقرير الذي يسرتشد بها،
بالتوازي مع االستجابات لتغري املناخ املقررة لقطاعي األغذية والزراعة.
وينطوي نهج الزراعة الذكية مناخياً عىل ثالثة أهداف هي زيادة
اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة لدعم الزيادات العادلة يف املداخيل،
واألمن الغذايئ والتنمية؛ وزيادة القدرة عىل التكيف والصمود يف وجه
الصدمات عىل مستويات عديدة ،من مستوى املزرعة وصوالً إىل املستوى
الوطني؛ والح ّد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وزيادة احتباس
الكربون حيثام أمكن ذلك.

ومنذ اعتامد الزراعة الذكية مناخياً ،تنامى الدعم عىل الصعيدين الدويل
والوطني العتامد هذا النهج .ويشري أكرث من  30من البلدان ،أبرزها يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،بشكل محدد إىل الزراعة الذكية مناخياً يف
املساهامت املعتزمة املحددة وطنيا ً الخاصة بها (انظر الفصل n .)5

ونظرا ً إىل اختالف الظروف ،تتمثل إحدى امليزات األساســية يف الزراعة
الذكية مناخياً يف التع ّرف إىل آثار اســراتيجيات التكثيف الزراعي عىل
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اإلطار 4

رؤية مشرتكة الستدامة األغذية والزراعة
e eتعزيز قدرة الســكان واملجتمعات املحلية والنظم اإليكولوجية
عىل الصمود؛
e eتعزيز وتحسني الحوكمة الفعالة.
ويجري تصميم هذه املبادئ لضامن نهج متســق ومو ّحد إزاء
تحقيق اســتدامة األغذية والزراعة يف قطاعات الزراعة والقطاعات
الفرعيــة .ويولّــد هذا النهج أوجه تآزر ويق ّر باملبادالت بني
مختلف األبعاد االجتامعية واالقتصادية والبيئية لالســتدامة
وداخلهــا ،وبــن القطاعات أيضاً ،باختالف الزمان واملكان ،يف إطار
عملية مستمرة التط ّور.

إن الرؤية املشــركة للمنظمة إزاء اســتدامة األغذية والزراعة متصلة
تغي املناخ والتخفيف من
إىل حـ ّد بعيــد بتصميم تدابري التكيف مع ّ
آثاره .ويف نهج اســتدامة األغذية والزراعة ،يجري تقييم املامرســات
والتكنولوجيات الزراعية وفقاً ملدى التزامها باملبادئ الرئيســية
الخمســة التي يجب أن تو ّجه االنتقال إىل مرحلة االســتدامة عىل
ككل:
مستوى العامل ّ
e eتحسني كفاءة استخدام املوارد الطبيعية؛
e eصون املوارد الطبيعية وحاميتها وتعزيزها؛
e eتحسني وحامية سبل العيش الريفية والرفاه االجتامعي؛
املصدر :منظمة األغذية والزراعة.2014 ،

بنية هذا التقرير
تعمد نسخة هذا العام من حالة األغذية والزراعة إىل استكشاف العالقات بني تغري املناخ والزراعة واألمن الغذايئ بشكل تفصييل ،وإىل وصف الطريقة
تغي املناخ من خالل التك ّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره .كام أن
التي ميكن من خاللها لقطاعات الزراعة أن تستجيب عىل نحو ف ّعال إىل ّ
بتغي املناخ ،وتساهم فيه ،إىل درجة أكرب أحياناً من الزراعة األولية بح ّد ذاتها .غري أن
سلسلة اإلمداد باألغذية بكاملها ،من املنتج إىل املستهلك ،تتأثر ّ
هذا التقرير يركز بصورة رئيسية عىل قطاعات الزراعة األ ّولية أي املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصايد األسامك والغابات .ويُنظَّم الجزء الباقي من هذا
التقرير عىل النحو التايل:
تغي املناخ من
أ ّما الفصل  4فيناقش كيفية استجابة قطاعات الزراعة إىل ّ
أجل تحقيق األمن الغذايئ وضامن استقرار املناخ .وترمي االستجابات الرئيسية
إىل الح ّد من كثافة االنبعاثات يف النظم الزراعية والغذائية ،وتعظيم املنافع
املشرتكة املتأتية من جهود التك ّيف وتخفيف اآلثار ،من خالل إدارة أفضل
لدورات الكربون والنرتوجني ،وزيادة الكفاءة يف استخدام املوارد ،وصون املشاهد
الطبيعية الغنية بالكربون ،والتدابري لتعزيز القدرة عىل الصمود -ومن جهة
الطلب -تخفيض الفواقد من األغذية وإدخال تحسينات عىل النظم الغذائية.

يستعرض الفصل  2القرائن املستندة إىل التجربة لآلثار الحالية
لتغي املناخ عىل قطاعات الزراعة واألمن الغذايئ والتغذية يف
واملتوقعة ّ
ظل سيناريوهات مختلفة لالحرتار العاملي.
أنحاء مختلفة من العامل يف ّ
ويُجري أيضاً تقييامً لكيفية ومدى مساهمة اإلنتاج الزراعي والنظم
تغي املناخ.
الغذائية يف ّ
تغي
ويبحث الفصل  3يف التحدي الخاص املتصل بالتكيف مع ّ
املناخ يف الزراعة األرسية الصغرية النطاق ونظم اإلنتاج الصغرية النطاق.
ويقرتح مسارات ممكنة لألرس الزراعية وألطراف آخرين يعتمدون عىل
هذه النظم لتعزيز قدرتهم عىل الصمود من خالل اسرتاتيجيات التكيف
تحسن أيضاً سبل عيشهم وتساهم بالتايل يف القضاء عىل
والتنويع التي ّ
الجوع والفقر يف األرياف.

ويناقش الفصل  5تصميم السياسات لضامن استجابة فعالة لتغري
املناخ من جانب الحكومات وأصحاب املصلحة يف القطاع الزراعي ،يف
حني يعرض الفصل  6لسبل تعزيز متويل املناخ  -ومتويل التنمية
بشكل أوسع  -لدعم أهداف التك ّيف والتخفيف من اآلثار يف الزراعة.
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الفصل 2
المناخ الزراعة واألمن
الغذائي :نظرة عن
كثب إلى الروابط
سيام ريب ،كمبوديا
إدارة املوارد الطبيعية التشاركية
يف منطقة تونيل ساب.
©FAO/J. Thompson

تريوخادا ،بنغالديش
ميكن للغمر العمدي لحقول األرز
أن يزيد من منتوجيتها والحد من
ضعف املزارعني للجفاف والفيضانات
واألمواج املدِّية.
©FAO/M. Zaman

الرسائل الرئيسية

1
2
3
4

يتوقع من اآلن وحىت عام  2030تقريباً أن يؤدي االحرتار
العاملي إىل مكاسب وخسائر يف إنتاجية املحاصيل والرثوة الحيوانية

ومصايد األسامك والغابات ،رهنا باألماكن والظروف.

لتغي املناخ
بعد عام  ،2030يُتوقع أن تصبح اآلثار السلبية
ّ
على احملاصيل الزراعية أكرث حدة يف جميع املناطق.

ويف املناطق االستوائية النامية ،تؤثر اآلثار السلبية فعال يف سبل
كسب العيش واألمن الغذايئ لألرس واملجتمعات املحلية.
ونظراً إىل أن الزراعة واستخدام األراضي واحلراجة أنشطة
تسهم بشكل كبري يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،فهي تنطوي
بالتايل عىل إمكانيات للتخفيف من هذه االنبعاثات.
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الفصل 2

المناخ الزراعة واألمن
الغذائي :نظرة عن
كثب إلى الروابط
تغي املناخ تأثريا ً بالغاً عىل ظروف تنفيذ األنشطة الزراعية.
ويؤثر ّ
وتكيّفت النباتات والحيوانات وال ُنظم اإليكولوجية يف كل منطقة من
تتغي،
العامل مع الظروف املناخية السائدة .ونظرا ً إىل أن هذه الظروف ّ
فهي ستتأثر بطرق يصعب التنبؤ بها بدقة .ويوث ّق العديد من الدراسات
للتغيات املحتملة ،ال سيام عىل ال ُنظم
اآلثار الفيزيائية البيولوجية ّ
اإليكولوجية الزراعية (اإلطار  .)5وترتاوح اآلثار بني انخفاض الغالت
وتزايد تقلبها ،وانتقال املحاصيل وخسارة التنوع البيولوجي الزراعي
تغي املناخ
وخدمات النظم اإليكولوجية .ويُتوقع أن تكون أغلبية آثار ّ
عىل الزراعة سلبية .وستتأثر جميع قطاعات الزراعة ،أي املحاصيل
واملوايش ومصايد األسامك والحراجة بطرق مختلفة.

تغي املناخ والزراعة واألمن
ويتناول هذا الفصل بالتفصيل الروابط بني ّ
لتغي املناخ عىل قطاعات
الغذايئ .ويناقش اآلثار الفيزيائية البيولوجية ّ
الزراعة وكيفية تح ّولها إىل آثار اجتامعية واقتصادية لها تداعياتها عىل
األمن الغذايئ والتغذية .ويستعرض الفصل كذلك كيفية إسهام انبعاثات
تغي املناخ.
غازات االحتباس الحراري وإزالتها بفضل قطاعات الزراعة يف ّ
ويُستخلص من هذا الفصل أنه يتعني عىل قطاعات الزراعة أن تتكيّف
تغي املناخ من خالل بناء القدرة عىل مواجهته وأن تُسهم يف الوقت
مع ّ
تغي املناخn .
عينه بالتخفيف من وقع ّ

اآلثار املتتالية من املناخ
إىل الناس

تغي املناخ يؤثر عىل قطاعات الزراعة يف أجزاء عدة من العامل
بات ّ
وستتفاقم آثاره يف السنوات والعقود املقبلة .وتشري مجموعة
واسعة من األدلة إىل انتشار نتائج سلبية وانخفاض إنتاجية الكثري
من ال ُنظم الزراعية وانقراض بعض أنواع النباتات والحيوانات.
التغيات آثار مبارشة عىل اإلنتاج الزراعي ،ستتسبب
وسيكون لهذه ّ
يف تداعيات اقتصادية واجتامعية وتؤثر يف نهاية املطاف عىل األمن
الغذايئ (الشكل  .)3وستُنقل اآلثار عرب قنوات مختلفة فتؤثر عىل األمن
الغذايئ يف أبعاده االربعة :الحصول عىل الغذاء وتوفره واستخدامه
واستقراره .ويف كل مرحلة من مراحل سلسلة االنتقال ،ستُق ّدر حدة
اآلثار بالصدمة نفسها وبحالة ضعف النظام واملجموعة السكانية
املع ّرضة لإلجهاد (منظمة األغذية والزراعة( 2016 ،أ))n .

يؤكد تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغي املناخ االستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها تقاريرها السابقة
ّ
عن تط ّور املناخ يف العامل والتغريات املتوقعة ،كارتفاع درجات الحرارة
والتقلب يف هطول األمطار والظواهر املناخية املتطرفة ،واآلثار الفيزيائية
البيولوجية الرئيسية لالحرتار العاملي ،كارتفاع منسوب البحار وتح ّمض
املحيطات وانخفاض مدى األنهار الجليدية وتدهور النظم اإليكولوجية
وزيادة مخاطر الحرائق وتفيش اآلفات الحرشية .وإضاف ًة إىل تقديم فهم
للتغيات املحتملة يف هطول األمطار ،يستخدم التقرير
أفضل من ذي قبل ّ
التحسينات يف منذجة البيانات وجمعها إلصدار توقعات متوسطة األجل.
لتغي املناخ عرب سلسلة
وميكن اليوم بنا ًء عىل ذلك عزو اآلثار املتالحقة ّ
من األدلة من املناخ املادي مرورا ً بال ُنظم املتوسطة وصوالً إىل الناس
( Kirtmanوآخرون.)2014 ،

| 20

|

اإلطار 5

تغي املناخ على الزراعة
ملخص آثار ّ
e eتنامي تواتر وحدة الظواهر املناخية املتطرفة كموجات الحر والجفاف
والفيضانات التي تؤدي إىل فقدان البنى التحتية الزراعية وسبل كسب العيش
e eاضمحالل موارد املياه العذبة الذي يؤدي إىل نُدرة املياه يف املناطق الصالحة
للزراعة.
e eارتفاع منسوب البحار وحدوث فيضانات ساحلية تؤدي إىل متلّح األرايض
واملياه وتشكّل خطرا ً عىل مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.
e eمشاكل يف نظافة املياه واألغذية ويف الرصف الصحي.
e eحدوث تغيريات يف تدفقات املياه تؤثر عىل مصايد األسامك الداخلية
وتربية األحياء املائية.

e eارتفاع درجات الحرارة ونُدرة املياه التي تؤثر عىل فيزيولوجية النباتات
والحيوانات وإنتاجيتها.
e eآثار مفيدة عىل إنتاج املحاصيل من خالل «التخصيب» بثاين أكسيد
الكربون.
e eآثار ضارة الرتفاع طبقة األوزون الرتوبوسفريي عىل غالّت املحاصيل.
تغيات يف األمراض التي تصيب النباتات واملوايش واألسامك ويف أنواع
ّ ee
اآلفات.
e eأرضار عىل الغابات واملوايش ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية.
e eتح ّمض املحيطات وانقراض أنواع من األسامك.

املصادر :نص نُقل عن  Tiradoوآخرين ( )2010و ُحدّث استنادا ً إىل Porterوآخرين ( )2014وفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية ( )2012والهيئة الحكومية
بتغي املناخ (.)2014
الدولية املعنية ّ

الشكل 3

تغي املناخ إىل األمن الغذائ
مسارات التأثري :من ّ
رأس املال اإلنتاجي
االنبعاثات وعمليات
اإلزالة

تح ّمض املحيطات

الغابات
الرثوة الحيوانية
النباتات املزروعة
األنواع املائية

األمراض
اآلفات

استخدام األرايض

النظم اإليكولوجية الزراعية

ارتفاع درجة الحرارة

األكسجني ثاين أكسيد الكربون امليثان أكسيد النرتوز
تركيب الغالف الجوي

تغي هطول األمطار
ّ

ارتفاع منسوب مياه البحر
تغري املناخ (املح ّركات واملخاطر األساسية)

األحوال الجوية القصوى والظواهر املناخية الشديدة
اإلنتاج الزراعي وفرتة ما بعد الحصاد
الكمية

االستهالك الذايت

الجودة
األسواق /التجارة

املداخيل

أسعار األغذية

سبل املعيشة الزراعية

سبل املعيشة األخرى

املزارعون ،صيادو األسامك ،الرعاة ،سكان الغابة ،وغريهم

المصدر :منظمة األغذية والزراعة.

التوافر

توافر املياه

األمن الغذايئ والتغذية
االستخدام
الوصول
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االستقرار

تدهور األرايض

الفصل  2املناخ الزراعة واألمن الغذايئ :نظرة عن كثب إىل الروابط

اآلثار على الزراعة

أث ّر سلباً عىل غالّت القمح والذرة .وتشري التقديرات التي ترتدد عىل نطاق
واسع إىل أن الفرتة املمتدة بني  1980و 2008شهدت انخفاضاً يف غالّت
القمح بنسبة  5,5يف املائة والذرة بنسبة  3,8يف املائة عىل مستوى العامل،
مقارن ًة باملستويات التي كانت ستبلغها لو ظل املناخ مستقرا ً ( Lobellو
 Schlenkerو.)2011 ،Costa-Roberts

تغي املناخ عىل قطاعات الزراعة بأشكال متعددة تختلف من
يؤثر ّ
تغي املناخ من
منطقة ألخرى (الجدول  .)2فعىل سبيل املثال ،يزيد ّ
درجات الحرارة وتقلب هطول األمطار ويقلّص القدرة عىل التنبؤ بأمناط
الطقس املوسمي ويزيد من تواتر وحدة الظواهر املناخية املتطرفة
كالفيضانات واألعاصري واألعاصري االستوائية (الهوريكان) .ويتوقع أن
تواجه بعض املناطق موجات جفاف مط ّولة ونقصاً يف املياه .وسيؤثر
انتشار انصهار جبال الجليد والغطاء الثلجي يف السالسل الجبلية الرئيسية،
وال سيام يف آسيا ،عىل حجم تدفقات املياه وتوقيتها ،ما سيح ّد يف نهاية
املطاف من توفر مياه الري يف أسفل املسار .ويؤدى ارتفاع درجات
تغيات يف أماكن ظهور اآلفات واألمراض ومدى انتشارها.
الحرارة إىل ّ
وحتى االحرتار الطفيف يؤدي إىل تراجع الغالت يف مناطق خطوط
العرض املنخفضة .وستؤثر زيادة تواتر وحدة الظواهر املناخية املتطرفة،
كظاهرة النينيو – التذبذب الجنويب ،بشكل متزايد عىل أمناط املناخ
وإنتاج املواد الغذائية (اإلطار .)6

لتغي املناخ عىل غالت املحاصيل،
ويتعذّر التنبؤ بدقة باآلثار املستقبلية ّ
وهي ستتوقف عىل عوامل عدة .وهي تشمل درجات الحرارة وأمناط
الهطول والتخصيب بثاين أكسيد الكربون؛ والتغيريات يف النظم
اإليكولوجية الزراعية (عىل سبيل املثال من خالل فقدان امللقحات وزيادة
تفيش اآلفات واألمراض)؛ واالستجابات التكيفية للنظم البرشية .وأضحت
تغي درجات الحرارة معروفة جيدا ً حتى درجات الحرارة املثىل لنمو
آثار ّ
املحاصيل؛ لكن املعرفة بها أقل بكثري بالنسبة إىل درجات الحرارة التي
تفوق الدرجات املثىل تلك .وأكّدت النتائج األخرية اآلثار الضارة الرتفاع
األوزون الرتوبوسفريي عىل املحاصيل ،إذ تراوحت تقديرات الخسائر
بالنسبة إىل فول الصويا بني  8,5و 14يف املائة ،والقمح بني  3,9و 15يف
املائة ،والذرة بني  2,2و 5,5يف املائة ( Porterوآخرون .)2014 ،ويصعب
لتغي املناخ عىل عمل النظم
كذلك تقدير آثار عديدة أخرى محتملة ّ
اإليكولوجية ،كالتوازن بني املحاصيل واآلفات واآلثار عىل امللقّحات ،وهي
ال تؤخذ يف الحسبان يف النامذج املستخدمة لرسم التوقعات بالنسبة
لغالت املحاصيل.

املحاصيل
تغي املناخ عىل غالّت معظم املحاصيل الرئيسية يف مسألة
قد يتمثّل أثر ّ
األمن الغذايئ التي شكّلت مادة أغلبية الدراسات .وتضم املؤلفات
العديدة التي تتناول اآلثار املرصودة واملتوقعة عىل الغالّت أكرث من
عقدين من العمل منذ أن أنجز  Rosenzweigو )1994( Parryتقييامً
لتغي املناخ عىل اإلمدادات الغذائية العاملية؛
عاملياً لألثر املحتمل ّ
وتشمل بعض الدراسات الرئيسية األخرى دراسة  ParryوRosenzweig
و ،)2005( ،Livermoreو ،)2007( Clineوالبنك الدويل (،)2010
و Rosenzweigوآخرين .)2014( ،وتقترص أغلبية الدراسات عىل
تغي املناخ عىل العديد من
املحاصيل الرئيسية ،وتبقى املعلومات عن أثر ّ
املحاصيل املهمة األخرى قليلة.

املتغي يف حدود معينة آثار إيجابية وآثار سلبية
وميكن أن تكون للمناخ ّ
عىل املحاصيل .وبالفعل ،فإن ارتفاع درجات الحرارة ومعدالت ثاين
أكسيد الكربون يف الجو قد يعود بالفائدة عىل بعض املحاصيل يف بعض
األماكن .فمحاصيل القمح وفول الصويا قد ترتفع مع ارتفاع تركّز ثاين
تتغي التوقعات
أكسيد الكربون يف ظل درجات حرارة مثىل .لكن ويف حني ّ
بالنسبة للغالت املستقبلية وفق السيناريو أو النموذج أو النطاق الزمني
املستخدم ،فثمة اتساق يف أبرز توجهات التغيري :تترضر الغالت يف
املناطق االستوائية أكرث من املناطق الواقعة عىل خطوط العرض األعىل،
وتكون اآلثار أكرث شدة مع زيادة االحرتار ( Porterوآخرون.)2014 ،

وتبدو آثار التوجهات املناخية السابقة عىل االنتاج املحصويل املرصودة
بديهية يف العديد من مناطق العامل ( Porterوآخرون،)2014 ،
تغي املناخ قد
وانعكاساتها السلبية أكرث من اإليجابية .ومثة أدلة عىل أن ّ

واملهم أن تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية
يق ّدم أدلة جديدة تفيد أنه من املتوقع أن تنخفض غالت املحاصيل يف
مناطق تعاين أصالً من انعدام األمن الغذايئ .ويق ّدم التقرير تقديرات
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تغي املناخ عىل غالت املحاصيل يف الدراسة
وترد تقديرات أخرى ألثر ّ
املو ّحدة التي أجريت مؤخرا ً يف إطار مرشوع مقارنة النمذجة الزراعية
وتحسينها ومرشوع مقارنة منذجة األثر املشرتك بني القطاعات .وهي تشري
إىل آثار مأساوية بعيدة املدى ،مقارنة بعامل دون تغري للمناخ ويف حال
تغي املناخ .3ويرتاوح األثر عىل الغالت بحلول عام
عدم التخفيف من حدة ّ
 2100يف ظل سيناريوهات مناخية عالية االنبعاثات بني  20-و 45-يف املائة
للذرة ،وبني 5-و 50-يف املائة للقمح ،وبني  20-و 30-يف املائة لألرز ،وبني
 30و 60-يف املائة لفول الصويا ( Rosenzweigوآخرون .)2013 ،وانطالقاًمن افرتاض الفعالية التامة للتخصيب بثاين أكسيد الكربون ،تنخفض آثار
تغي املناخ عىل الغالت إىل نسب ترتاوح بني  10-و 35-يف املائة للذرة ،وبني
ّ
 5+و 15-يف املائة للقمح ،وبني  5-و 20-لألرز ،وبني  0و 30-يف املائة لفول
الصويا .وإن أُخذت القيود عىل إمكانية الحصول عىل النيرتوجني يف االعتبار
بشكل واضح ،تستفيد املحاصيل بنسبة أقل من التخصيب بثاين أكسيد
الكربون وتتضخم اآلثار السلبية للمناخ ( Müllerو.)2015 ،Elliott

تغي املناخ خالل القرن
متوقعة للتغريات يف غالت املحاصيل بسبب ّ
الحادي والعرشين (الشكل  .)4والبيانات املستخدمة تشمل نتائج
 91دراسة تضم  1 722تقديرا ً للتغريات يف غالت املحاصيل أع ّدها
 Challinorوآخرون يف عام  .2014وتختلف الدراسات كثريا ً من حيث
اإلطار الزمني ومناذج املحاصيل واملناخ ومعدالت االنبعاثات .وتضم بعض
الدراسات آثار تدابري التكّيف بينام ال يتطرق غريها إىل هذا املوضوع.
وتختلف كذلك النطاقات والتغطية الجغرافية إذ تتناول بعض التقديرات
مناطق محلية بينام تتطرق أخرى إىل مناطق وطنية أو إقليمية أو عاملية.
ورغم عدم تجانس الدراسات ،فإن توقعاتها البعيدة املدى تشري بوضوح
إىل أن النتائج السلبية هي الراجحة .فهي تظهر أن اآلثار اإليجابية عىل
الغالت ،عىل املدى املتوسط ،أي حتى عام  ،2030ميكن أن تعادل اآلثار
السلبية عىل مستوى العامل ،وأن سلبية التوازن ستتنامى بعد هذا التاريخ
لتغي املناخ
وتبي البيانات أيضا أن اآلثار املرتقبة ّ
تغي املناخّ .
مع تسارع ّ
عىل غالت الذرة والقمح واألرز ستكون أكرث تواترا ً يف املناطق االستوائية
مقارن ًة باملناطق املعتدلة يف النصف الثاين من القرن الحادي والعرشين.
لكن غالت املحاصيل قد ترتاجع يف مواقع عديدة من املناطق املعتدلة
أيضاً ( Porterوآخرون 2014 ،و Challinorوآخرون.)2014 ،

الرثوة الحيوانية
تغي املناخ عىل إنتاج الرثوة الحيوانية بطرق مختلفة ،مبارشة وغري
يؤثر ّ
مبارشة (الجدول  .)2وتخص اآلثار األكرث أهمية إنتاجية الحيوانات
وصحتها والتنوع البيولوجي ونوعية وكمية إمدادات األعالف وقدرات
املراعي .ويؤدي تنامي تقلب هطول األمطار إىل نقص يف مياه الرشب
وتنامي وقوع اآلفات واألمراض التي تصيب الرثوة الحيوانية ،وإىل
تغيريات يف توزيعها وانتقالها .ويؤثر تقلب هطول األمطار كذلك عىل
تركيب أصناف املراعي وغالتها وعىل نوعية األعالف.

وإن تحليال آخر لنفس للبيانات ،أجرته املنظمة لغرض هذا التقرير،
يبي وجود أمناط مختلفة نسبياً بني الدول النامية والدول املتقدمة.
ّ
ففي البلدان النامية ،يظهر أن أغلبية تقديرات اآلثار عىل غالت
املحاصيل سلبية ،مع تزايد حصة التقديرات السلبية يف املستقبل
حسبام تتوقعه الدراسة (الشكل  .)5ومقارن ًة بالبلدان النامية ،تشري
التقديرات املتعلقة بالبلدان املتقدمة إىل حصة أكرب بكثري من التغيريات
2
اإليجابية املحتملة (الشكل .)6

وتتسبب درجات الحرارة املرتفعة يف إجهاد حراري لدى الحيوانات
له مجموعة من التداعيات السلبية منها :انخفاض متناول العلف
وإنتاجيته ،وانخفاض معدالت التكاثر وارتفاع معدالت النفوق.

 2تتوفر يف مجموعات قواعد البيانات املحللة تقديرات أكرث للدول النامية منها
يخص العدد األكرب من التقديرات مواقع
للدول املتقدمة .ومن ضمن املناطق الناميةّ ،
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،تليها منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ ،وجنوب
آسيا .ويتوفر جزء أصغر من التقديرات ملواقع يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
وشامل أفريقيا ورشق آسيا .ويف ما يخص املحاصيل ،تتناول أغلبية التقديرات
محاصيل الذرة أو القمح ،يليها األرز وفول الصويا .وعدد التقديرات لفرتة -2090
 2109محدود جدا ً ملعظم مجموعات البلدان :خمسة توقعات فقط للبلدان املتقدمة
و 16للبلدان النامية؛ وتشري جميع التوقعات املتعلقة بالبلدان النامية إىل أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى إىل انخفاض يف غالت املحاصيل يفوق نسبة  10يف املائة .لكن
هذه التوقعات مستقاة من دراستني فقط.

يتبع يف الصفحة » 28
 3إ ّن مرشوع مقارنة النامذج الزراعية وتحسينها هو إطار يربط بني املناخ
واملحاصيل والرثوة الحيوانية وال ُنظم االقتصادية .ويوفر املرشوع تحاليل عىل نطاقات
حقلية إىل إقليمية ويشمل محاكاة تضم اختبارات مو ّجهة للحساسية إزاء املناخ
لتغي املناخ .وساعدت بروتوكوالت مرشوع مقارنة النمذجة الزراعية
وسيناريوهات ّ
وتحسينها يف تقليص انعدام اليقني وفهم أسباب االختالف بني نتائج النمذجة
تغي املناخ عىل األمن الغذايئ.
وتوقعات آثار ّ
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الجدول 2

آثار حمتملة خمتارة لتغري املناخ

أمريكا الشاملية

املحاصيل والرثوة الحيوانية

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية

الحراجة

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

أوروبا

e eستنخفض غالت املحاصيل الرئيسة بصورة
ضئيلة بحلول منتصف القرن ،وبصورة
حادة بحلول العام 2100
e eيش ّجع املناخ إنتاج الفاكهة يف منطقة
البحريات العظمى ،بينام يهدد اإلجهاد
الحراري يف أواخر املوسم غالت فول
الصويا األمرييك
e eيحد انخفاض معدل سقوط األمطار من
توافر املياه مع ارتفاع الطلب عىل ال ّري
e eيؤدي اإلجهاد الحراري واألعالف األقل
جودة إىل تراجع كل من إنتاج الحليب
وزيادة وزن املاشية

 e eترتفع إنتاجية فول الصويا والقمح
e eتستفيد املناطق املعتدلة والقطبية من
واملراعي يف املناطق املعتدلة
التغيات
ّ
e eتؤدي الرتبة الجافة واإلجهاد الحراري إىل e eتصبح املنافع األولية يف البلدان الواقعة يف
تخفيض اإلنتاجية يف املناطق املدارية وشبه
خطوط العرض املتوسطة ،سلبية مع ارتفاع
املدارية
درجات الحرارة
e eيزداد التملّح والتص ّحر يف املناطق القاحلة e eيرتفع التقلب الناجم عن املناخ يف إنتاج
القمح يف أوروبا الجنوبية والوسطى
يف شييل والربازيل
e eتزيد درجات الحرارة املرتفعة والرطوبة
e eتواجه الزراعة البعلية يف املناطق شبه
من خطر نفوق املاشية
القاحلة خسائر أكرب يف املحاصيل

e eتتّجه العديد من أنواع األسامك يف املياه
الدافئة والباردة نحو املناطق الواقعة يف
خطوط العرض األعىل
e eتشهد املياه العذبة يف القطب الشاميل
أعىل نسبة احرتار وأشد اآلثار سلبية
e eتزيد املياه األكرث دفئاً واألقل جودة من
مخاطر األمراض عىل الحيتانيات يف شامل
املحيط األطليس وعىل الشعب املرجانية
املدارية

e eيدفع االحرتار ببعض تج ّمعات األسامك إىل
التوجه شامالً أو نحو املياه األعمق
e eتؤدي األنواع املدارية الغازية إىل تغيري
النظم اإليكولوجية الساحلية يف البحار شبه
املغلقة يف جنوب أوروبا
e eتتأث ّر تربية األحياء املائية بارتفاع منسوب
مياه البحر ،والتح ّمض ،وارتفاع درجات
الحرارة

e eينخفض اإلنتاج األويل يف املناطق املدارية
من املحيط الهادئ ،وتتّجه بعض األنواع
جنوباً
e eإن العواصف واألعاصري واألعاصري
رض برتبية األحياء
الحلزونية األكرث تواترا ً ت ّ
املائية والصيد يف البحر الكاريبي
تغيات يف صفات أنواع األسامك
e eتحدث ّ
يف املياه العذبة ،وتنهار نظم الشعب
املرجانية

بالتغيات الحاصلة e eيؤدي ارتفاع درجات الحرارة ومستويات
e eتزداد األرضار التي تلحقها اآلفات يف غابات e eتتأثر الغابات املدارية
ّ
ثاين أكسيد الكربون الجوي يف أوروبا
يف توافر املياه والتسميد املش ّبع بثاين
الصنوبر مع ارتفاع درجات الحرارة يف
الشاملية واملطلّة عىل املحيط األطليس إىل
أكسيد الكربون بصورة أكرب قياسا إىل
فصل الربيع
تعزيز منو الغابات وإنتاج الخشب
التغيات يف درجات الحرارة
ّ
e eتزيد فصول الصيف األكرث دفئاً من خطر
تحل األجمة بصورة متزايدة محل األشجار
e eيتزايد خطر نشوب الحرائق بصورة متكررة ّ e e
نشوب حرائق الغابات بنسبة تصل إىل
يف جنوب أوروبا
وفقدان الغابات و«تح ّولها إىل سافانا» يف
 30يف املائة
األمازون
e eتؤدي الزيادة يف نشوب الحرائق الجامحة
e eتعزز فصول الشتاء األكرث دفئاً ظهور
إىل زيادة ملحوظة يف انبعاثات غازات
 40e eيف املائة من األنواع يف غابات املنغروف
خنافس اللحاء املسؤولة عن اختفاء
االحتباس الحراري
يف أمريكا الوسطى ،مهدد باالنقراض
الغابات
املصادر :مج ّمعة من الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ( )2014 ،2007ومنظمة األغذية والزراعة (2016 ،2011ج)
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أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

آسيا

شامل أفريقيا والرشق األدىن

أوسيانيا

e eتنتقل املناطق الزراعية باتجاه الشامل
e eيهدد ارتفاع درجات الحرارة إنتاج
e eإن اآلثار العامة عىل غالت الحبوب،
مع تراجع توافر املياه العذبة يف جنوب
القمح يف شامل أفريقيا وغالت الذرة يف
ال سيام الذرة ،سلبية يف مختلف أنحاء
آسيا ورشقها وجنوب رشقها
مختلف أنحاء اإلقليم
اإلقليم
 e eيؤدي ارتفاع درجات الحرارة خالل
e eيتزايد تواتر السنوات الشديدة الجفاف e eيشهد توافر املياه تراجعا عاما ولكنه
مراحل النمو الحاسمة إىل تراجع غالت
يزداد بصورة ضئيلة يف السودان
واملطر
األرز يف جز ٍء كبري من القارة
والصومال والجزء الجنويب من مرص
e eمعظم مناطق الجنوب األفريقي جافة،
e eيؤدي ارتفاع درجات الحرارة يف املناطق e eيزداد الطلب عىل مياه ال ّري بشكل
ولكن يزداد تساقط األمطار يف رشق
ملحوظ يف املناطق القاحلة وشبه
الواقعة يف خطوط العرض املتوسطة
أفريقيا وغربها
القاحلة
إىل إثراء املراعي وزيادة إنتاج الرثوة
e eيؤدي تدهور األرايض الرعوية والجفاف
الحيوانية
e eيحد اإلجهاد الحراري من زيادة عدد
يف منطقة الساحل إىل تراجع إنتاجية
رؤوس املاشية
e eتأيت فصول الشتاء األكرث دفئاً بالفائدة
األعالف
عىل الرثوة الحيوانية ،ولكن اإلجهاد
الحراري يف فصل الصيف يرتك آثارا ً
سلبي ًة

e eميثّل ارتفاع منسوب مياه البحر تهديدا ً
لألرايض الساحلية ،ال سيام يف غرب
أفريقيا
e eبحلول العام  ،2050سيؤدي تراجع
إنتاج مصايد األسامك يف غرب أفريقيا
إىل تخفيض العاملة يف القطاع بنسبة
 50يف املائة
e eتتأثر مصايد األسامك وتربية األحياء
املائية يف رشق أفريقيا باالحرتار والعجز
يف األوكسجني والتح ّمض والعوامل
املمرضة
التغيات الحاصلة عىل طول
e eتؤثر ّ
السواحل ومناطق الدلتا (مثل نفوق
الشعب املرجانية) يف اإلنتاجية

e eيتواصل تراجع املوارد املائية الصالحة
لالستخدام يف العديد من أحواض البحر
األبيض املتوسط والرشق األدىن
e eيساهم االحرتار يف تعزيز اإلنتاجية يف
بحر العرب
e eتنخفض كم ّية الصيد املمكنة بنسبة 50
يف املائة يف بعض أنحاء البحر األبيض
املتوسط والبحر األحمر

e eيؤثر قطع الغابات وتدهورها وحرائقها
عىل الغابات بشكل عام
e eيؤدي فقدان الغابات إىل تراجع الحياة
ال ّربية ولحوم الطرائد ،وغريها من
املنتجات الحرجية غري الخشبية
e eتؤثر ندرة املياه أكرث من ارتفاع درجات
الحرارة عىل منو الغابات

e eيؤدي استنفاد رطوبة الرتبة إىل خفض e eتنتقل الغابات الشاملية والغطاء النبايت
يف أعايل الجبال يف هضبة التبت ،نحو
إنتاجية األنواع الحرجية الرئيسة ،وزيادة
الشامل
خطر نشوب الحرائق ،وتغيري أمناط
اآلفات واألمراض
e eتتع ّرض العديد من األنواع الحرجية
لتغي املناخ
e eيف الرشق األدىن ،يؤدي تراجع هطول
لخطر االنقراض نتيج ًة ّ
وتجزئة املوائل
األمطار يف فصل الصيف إىل نقص حاد
يف املياه ،ما يؤثر عىل منو الغابات
e eهناك زيادة عامة يف تواتر حرائق
الغابات ونطاق انتشارها ،ويف خطر
ظهور األنواع الغازية واآلفات واألمراض
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e eيف نيوزيلندا ،سرتتفع غالت القمح
ارتفاعاً طفيفاً ولكن اإلنتاج الحيواين
سيرتاجع بحلول العام 2030
e eيف أسرتاليا ،يؤدي تدهور الرتبة وندرة
املياه واألعشاب إىل انخفاض إنتاجية
املراعي
e eيف جزر املحيط الهادئ ،يواجه املزارعون
فرتات جفاف أطول وأمطارا ً أكرث غزارة
e eيزيد ارتفاع درجات الحرارة من
احتياجات قصب السكر من املياه

التغيات يف درجة حرارة املياه
e eتؤثر الفيضانات الساحلية بشكل كبري e eتزيد ّ
وت ّياراتها ،من نطاق بعض أنواع األسامك
عىل مصايد األسامك الطبيعية وتربية
السطحية ،وتقلّص من نطاق أنواع
األحياء املائية يف مصبّات األنهار الكبرية
أخرى
e eهناك تراجع عام يف إنتاج مصايد
التغيات يف درجة حرارة املياه
األسامك الساحلية وتزايد يف مخاطر
e eتؤثر ّ
وتركيبتها الكيميائية بشدّة عىل مصايد
الظواهر املتطرفة يف النظم املائية
األسامك وتربية األحياء املائية
e eهناك إعادة توزيع ملصايد األسامك
الطبيعية البحرية ،مع انخفاض أعدادها e eيؤدي تراجع املغذّيات إىل تخفيض
أعداد القريدس عىل طول الساحل
يف املناطق املدارية
الرشقي ألسرتاليا
e eتواجه تربية األحياء املائية يف املياه
العذبة مخاطر كبرية تتعلّق بندرة هذه e eتعاين الدول الجزرية الصغرية الشديدة
التع ّرض واملعتمدة إىل حد كبري عىل
املياه
مصايد األسامك أشد املعاناة
e eبحلول العام  ،2050سينخفض وزن
أجسام األسامك البحرية بنسبة تصل إىل
 24يف املائة
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e eتقابل االرتفاعات يف اإلنتاجية نتيج ًة
للتسميد املش ّبع بثاين أكسيد الكربون،
آثار ارتفاع درجات الحرارة وتراجع
سقوط األمطار
e eتلحق الظواهر املناخية املتطرفة يف
املحيط الهادئ الرضر بغابات املانغروف

اإلطار 6

آثار الظواهر املناخية املتطرفة
وسبل كسب العيش من الزراعة يف جميع أرجاء األرض ،مهددة األمن الغذايئ
وتغذية ما يقارب  60مليون نسمة (منظمة األغذية والزراعة( 2016 ،ب)).
وللظواهر املناخية املتطرفة تداعيات كبرية عىل الزراعة .وقدّرت دراسة أجرتها الفاو
أن نسبة  25يف املائة من األثر االقتصادي اإلجاميل للكوارث املرتبطة باملناخ يف البلدان
النامية قد أصابت الزراعة يف الفرتة املمتدة بني عام  2003و2013؛ وأن النسبة ترتفع
إىل  84يف املائة حني تؤخذ ظاهرة الجفاف وحدها يف الحسبان (منظمة األغذية
والزراعة .)2015 ،وتتفاوت أنواع املخاطر تفاوتاً كبريا بحسب اإلقليم (انظر الشكل).

إن ظاهرة النينيو – التذبذب الجنويب هي عبارة عن ارتفاع يف درجات الحرارة
السطحية يف منطقة املحيط الهادئ االستوائية يحدث مرة يف فرتة ترتاوح بني
عامني وسبعة أعوام ويستمر لفرتة ترتاوح بني  6أشهر و 24شهرا ً .وميكن أن
تشمل آثار هذه الظاهرة ارتفاعاً حادا ً يف هطول األمطار واألعاصري املدارية
والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات وغريها من الظواهر املناخية املتطرفة يف
مختلف أنحاء العامل .وظاهرة النينيو الحالية هي واحدة من أشد ظواهر النينيو
وأكرثها انتشارا ً منذ  100عام .وهي أرضت بإنتاج املحاصيل وتربية الحيوانات

املتصلة باملناخ
خسائر اإلنتاج احملصويل واحليواين بعد الكوارث املتوسطة والواسعة النطاق ّ
وفق نوع اخلطر ،الفرتة 2013-2003
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

آسيا
%10

%4

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

الرشق األدىن

%2

%9

%11

%29

%86

%100

%60

الجفاف

الفيضانات

%89

العواصف

المصدر :منظمة األغذية والزراعة.2015 ،

الشكل 4

تغي املناخ
التغيات املتوقّ عة يف غالت احملاصيل يف مجيع املواقع يف العامل بسبب ّ
ّ
نسبة توقّعات الغالت (العدد=)1 090
100
80
60
40
20
0

2029-2010
()184
التغيات يف غلّة املحاصيل:
حجم ّ
إيجايب
%5-0
سلبي
%5-0

2049-2030
()250
%10-5
%10-5

%25-10
%25-10

2069-2050
()500
%50-25
%50-25

2089-2070
()134

2109-2090
()22

%100-50
%100-50

مالحظة :يظهر عدد تقديرات التغيّرات في غلّة المحاصيل بين هاللين.
المصادر :البيانات هي نفسها المستخدمة في  Porterوآخرين ( )2014و Challinorوآخرين ( .)2014انظر الجدول ألف -1الملحق لالطالع على التفاصيل .النسخة المحدّثة للبيانات متاحة في
برنامج البحوث المعني بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ،وجامعة ليدز (.)2016
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الشكل 5

تغي املناخ
التغيات املتوقّ عة يف غالت احملاصيل يف األقاليم النامية بسبب ّ
ّ

نسبة توقّعات الغالت (العدد=)692
100
80
60
40
20
0

2029-2010
()165
التغيات يف غلّة املحاصيل:
حجم ّ
إيجايب
%5-0
سلبي
%5-0

2049-2030
()122
%10-5
%10-5

%25-10
%25-10

2069-2050
()280
%50-25
%50-25

2089-2070
()109

2109-2090
()16

%100-50
%100-50

مالحظات :يظهر عدد تقديرات التغيّرات في غلّة المحاصيل بين هاللين .تشمل األقاليم النامية كل المشاهدات من مواقع في أقاليم أفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،وأوسيانيا ،وكل أنحاء آسيا غير آسيا
الوسطى .انظر الجدول ألف -1الملحق للتفاصيل.
المصادر :انظر الشكل 4

الشكل 6

تغي املناخ
التغيات املتوقّ عة يف غالت احملاصيل يف األقاليم
ّ
املتقدمة بسبب ّ
ّ
نسبة توقّعات الغالت (العدد=)271
100
80
60
40
20
0

2029-2010
()14
التغيات يف غلّة املحاصيل:
حجم ّ
إيجايب
%5-0
سلبي
%5-0

2049-2030
()28
%10-5
%10-5

%25-10
%25-10

2069-2050
()198
%50-25
%50-25

2089-2070
()25

2109-2090
()6

%100-50
%100-50

مالحظات :يظهر عدد تقديرات التغيّرات في غلّة المحاصيل بين هاللين .تشمل األقاليم المتقدّمة كل المشاهدات من مواقع في أقاليم مثل أوروبا ،وأمريكا الشمالية ،والمنطقة األسترالية اآلسيوية.
انظر الجدول ألف -1الملحق للتفاصيل.
المصادر :انظر الشكل 4
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الفصل  2املناخ الزراعة واألمن الغذايئ :نظرة عن كثب إىل الروابط

» تابع للصفحة 23

األسامك وتربية األحياء املائية من آثار أكرب مثل ارتفاع درجات الحرارة
ونقص األكسجني وارتفاع منسوب البحر وانخفاض الحموضة والتغيريات
يف أمناط اإلنتاجية.

ويقلّص اإلجهاد الحراري كذلك قدرة الحيوانات عىل مقاومة العوامل
امل ُمرضة والطفيليات والنواقل ( Thorntonوآخرون2009 ،؛ Niang
وآخرون .)2014 ،وتؤثر عوامل إجهاد متعددة بشكل كبري يف إنتاج
الحيوانات وتكاثرها وحالة مناعتها .وكشف بحث أجري يف الهند أن
مزيجاً من عوامل اإلجهاد املرتبطة باملناخ عىل األغنام ،مثل الحرارة
الشديدة وانخفاض املتناول الغذايئ ،يرتك آثارا ً حادة عىل آليات املواجهة
البيولوجية لدى الحيوانات ( Sejianوآخرون.)2012 ،

وأصبحت أصناف مختلفة من األسامك تهاجر باتجاه القطبني .وتتنبأ
التغيات املتوقعة يف الظروف البيئية وأنواع املوائل
النامذج القامئة عىل ّ
واإلنتاج األويل للسموم الحيوية بإعادة توزيع واسعة النطاق إلمكانيات
املصيد العاملي من األسامك البحرية ،مع ارتفاع متوسط يرتاوح بني 30
و 70يف املائة يف املناطق الواقعة عىل خطوط العرض املرتفعة وانخفاض
قد يصل إىل  40يف املائة يف املناطق االستوائية ( Cheungوآخرون،
 .)2010وإنتاج مصايد األسامك الداخلية وتربية األحياء املائية مهدد
بالتغريات يف هطول األمطار وإدارة املياه وزيادة الضغوط عىل موارد
املياه العذبة وتواتر الظواهر املناخية املتطرفة وح ّدتها (2007 ،Brander؛
 Porterوآخرون.)2014 ،

وميكن الحد من آثار درجات الحرارة املرتفعة يف وحدات اإلنتاج املكّثف
لألبقار والخنازير والطيور من خالل التحكّم يف املناخ (Thornton
وآخرون ،)2009 ،رشيطة توافر السكن والطاقة املناسبني .لكن ظروف
الجفاف املتوقعة يف أرايض الرعي الواسعة يف أفريقيا الجنوبية من شأنها
أن تزيد من ندرة املياه يف بوتسوانا .وتزيد تكاليف ضخ املياه من اآلبار
بنسبة  23يف املائة بحلول عام  .2050ويف الرشق األدىن ،من املر ّجح أن
يتفاقم انخفاض جودة األعالف وتآكل الرتبة وندرة املياه يف أرايض الرعي
شبه القاحلة ( Turralو Burkeو.)2011 ،Faurès

وسيتنامى الخطر عىل نظم الشعاب املرجانية التي تؤمن استمرار
صنف من كل أربعة أصناف بحرية بسبب الضغط املزدوج املتأيت
من ارتفاع درجات الحرارة وتحمض املحيطات .وتسببت تذبذبات
درجة الحرارة السطحية بابيضاض املرجان وموته يف محيط جزيرة
فونيكس يف جزركرييبايت يف فرتة  ،2003-2002ما أدى إىل تقلص
الغطاء املرجاين بنسبة  60يف املائة تقريباً ( Allingوآخرون2007 ،؛
 Oburaو .)2011 ،Mangubhaويف أكتوبر/ترشين األول ،2015
أعلنت اإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي يف الواليات
املتحدة األمريكية الحدث العاملي الثالث البيضاض املرجان؛ يف حني
وقع الحدثان السابقان يف عامي  1998و .2010وتشكل الصدمات
تغي املناخ مقرونة بظواهر كظاهرة النينيو،
العاملية هذه التي يسببها ّ
التهديد األوسع واألرض عىل شعاب املرجان حول العامل (اإلدارة الوطنية
األمريكية للمحيطات والغالف الجوي.)2015 ،

تغي املناخ عىل صحة الحيوانات موث ّقة هي أيضاً ،وال سيام يف ما
وآثار ّ
يخصاألمراض التي تحملها النواقل ،حيث أن ارتفاع درجات الحرارة
يعزز بقاء النواقل والعوامل املمرضة عىل قيد الحياة يف فصل الشتاء .ويف
أوروبا ،يتوقع أن يزيد االحرتار من نشاط القراد ومن خطر األمراض التي
ينقلها يف أشهر الخريف والشتاء ( Grayوآخرون .)2009 ،وترتبط حاالت
تفيش مرض حمى الوادي املتصدع يف رشق أفريقيا بتزايد تساقط األمطار
والفيضانات التي تسببها أحداث ظاهرة النينيو – التذبذب الجنويب
( Lancelotو de La Rocqueو2008 ،Chevalier؛ 2009 ،Rosenthal؛
 Porterوآخرون.)2014 ،

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية

الحراجة

تغي املناخ وتقلبيته والظواهر املناخية املتطرفة أخطارا ً تُهدد
يُراكم ّ
استدامة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف البحار واملياه العذبة
(الجدول  .)2ومصايد األسامك الصغرية النطاق يف املناطق االستوائية
تغي
واملناطق األقل منوا ً واملناطق الفقرية مع ّرضة بشكل خاص آلثار ّ
املناخ ( Porterوآخرون .)2014 ،ومن املرجح أن تعاين نظم مصايد

تغي املناخ وتقلبه توفري مجموعة من السلع والخدمات البيئية
يهدد ّ
األساسية املتأتية من الغابات (الجدول  .)2وتشمل هذه السلع
والخدمات توفري اإلمداد مبياه نظيفة وموثوقة ،والحامية من االنهيارات
| 28

|

حالة األغذية والزراعة 2016

اآلثار املرتتبة على
الدخل وسبل كسب
العيش

األرضية والتآكل وتدهور األرايض ،وتوفري أو تعزيز موائل الحيوانات
املائية واألرضية ،وتوفري مجموعة من املنتجات الخشبية وغري الخشبية
لالستخدام املنزيل أو للبيع وخلق فرص عمل.
وتغيات هطول
وتشري دراسات حديثة إىل أن ارتفاع درجات الحرارة ّ
األمطار تتسبب يف مجموعة واسعة من النظم الحرجية بزيادة
موت األشجار بسبب اإلجهاد الحراري واإلجهاد الناجم عن الجفاف
وتفيش اآلفات ( Allenوآخرون .)2010 ،وعرفت مناطق كثرية
من الغابات الشاملية تدنياً يف إنتاجية الكتلة األحيائية ُعزي إىل
الجفاف الناجم عن االحرتار ( Williamsوآخرون .)2013 ،ويتسبب
االحرتار والجفاف ،مقرتنان بتدين اإلنتاجية واضطراب الحرشات وما
يسببه من تلف لألشجار ،بتفاقم االضطرابات الناجمة عن الحرائق
( Setteleوآخرون.)2014 ،

تغي املناخ عىل إنتاج القطاعات الزراعية وإنتاجيتها بآثار
سيرتجم أثر ّ
اقتصادية واجتامعية سلبية يف معظمها ستكون لها تداعيات عىل
تغي املناخ املداخيل
األبعاد األربعة لألمن الغذايئ .وميكن أن يخفض ّ
عىل مستوى األرس وعىل املستوى الوطني .ونظرا ً إىل اعتامد مئات آالف
الفقراء الكبري عىل الزراعة وانعدام أمن سكان األرياف الغذايئ ،فإن
اآلثار املحتملة عىل املداخيل الزراعية ،وانعكاساتها الواسعة النطاق
عىل االقتصاد يف البلدان املنخفضة الدخل التي تعتمد بشكل كبري عىل
تغي املناخ يف تفاقم الفقر ،فستكون له
الزراعة ،تثري قلقاً بالغاً .وإذ يسهم ّ
آثار سلبية كبرية عىل األمن الغذايئ.

وكان التوجه العام يف الغابات املعتدلة حتى زمن غري بعيد يتمثل يف
زيادة معدالت النمو بسبب مزيج من الزيادات يف طول موسم النمو
وترسب النيرتوجني وإدارة
ومعدل ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي ّ
الغابات ( Ciaisوآخرون .)2008 ،وتتوقع النامذج أن ينتقل املجال
املناخي املحتمل ألغلبية أصناف األشجار نحو خطوط عرض أعىل ومناطق
أكرث ارتفاعاً ،بوترية أرسع مقارن ًة بالهجرة الطبيعية.

تغي املناخ يف
وال يزال الكثري من انعدام اليقني ّ
يلف كيفية تطور ّ
املستقبل ،وآثاره املحددة وسبل املواجهة املحتملة .وال تتوقف التداعيات
تغيات تكوين
عىل البيئة واملجتمع عىل تفاعل نظام الكرة األرضية مع ّ
التغيات وعىل
الغالف الجوي ،بل كذلك عىل القوى التي تتسبب بهذه ّ
كالتغيات يف التكنولوجيا واالقتصادات ومنط العيش.
املواجهة البرشية
ّ

وبالنســبة إىل الغابات االســتوائية ،يكمن أحد أبرز أشكال انعدام
اليقني يف أثر التداعيات املبارشة لثاين أكســيد الكربون عىل التمثيل
الضويئ والتبخر .وتضم الغابات االســتوائية الرطبة الكثري من
األصناف الشــديدة التأثر بالجفاف والتلف الناجم عن الحرائق.
باإلضافــة إىل ذلــك ،مثة أدلة عىل تنامي وترية الحرائق وحدتها
يف الكثري من الغابات ،مبا فيها غابات األمازون ،بســبب مزيج
تغي املناخ وإزالة
تغي اســتخدام األرايض والجفاف .فعوامل ّ
من ّ
الغابــات والتجزئــة والحرائق والضغوط البرشية تضع جميع الغابات
االســتوائية الجافة تقريباً يف دائرة خطر االســتبدال أو التدهور
( Milesوآخرون .)2006 ،ويف جنوب رشق آســيا ،يتسبب تزايد
التقلب الســنوي لحرائق الغابات بســبب الجفاف الناجم عن ظاهرة
النينيــو مبخاطــر صحية ،وبفقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجيــة ( Marlierوآخرونn .)2013 ،

تغي املناخ عىل الزراعة استخداماً متكامالً لنامذج
ويتطلب تقييم آثار ّ
تغي ظروف
مناخية ومحصولية واقتصادية ليتسنى أخذ التفاعل مع ّ
القطاع يف الحسبان ،مبا يف ذلك قرارات اإلدارة وخيارات استخدام األرايض
والتجارة واألسعار الدولية ،فضالً عن املستهلكني .ولهذا السبب ،أع ّدت
األوساط املعنية ببحوث املناخ يف العقدين األخريين مجموعة من
السيناريوهات التي تصف مسارات مستقبلية محتملة ومتثل الكثري من
تغي املناخ.
قوى الدفع الرئيسية ذات األهمية لتنوير سياسة مواجهة ّ
واستُخدمت مجموعة متنوعة من هذه السناريوهات لتحليل آثار
تغي املناخ عىل النظم اإليكولوجية الزراعية وقطاعات الزراعة
ّ
والتوجهات االجتامعية واالقتصادية ،واألمن الغذايئ يف نهاية املطاف.
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ولتأمني تحليل أفضل وأكرث اتساقاً من ذي قبل للمناخ املستقبيل
وآثاره ،اعتمد تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية
بتغي املناخ مجموعة من مسارات الرتكيز التمثيلية
الدولية املعنية ّ
التي تعترب سيناريوهات مناخية افرتاضية قامئة عىل مدى اتساع
انبعاثات غازات االحتباس الحراري العاملية السنوية .وساعدت الهيئة
بتغي املناخ يف تحفيز إعدادمسارات
الحكومية الدولية املعنية ّ
اجتامعية واقتصادية مشرتكة تصف مسارات مستقبلية بديلة للتنمية
تغي
تستخدم إىل جانب مسارات الرتكيز التمثيلية لتحليل التفاعل بني ّ
املناخ والعوامل االجتامعية واالقتصادية (اإلطار .)7

وأكّدت دراسة أجراها البنك الدويل الدور الرئييس للزراعة يف دعم سبل
بتغي املناخ ،إذ قارنت
كسب عيش غالبية فقراء العامل وشدة تأثرهم ّ
أسوأ االحتامالت والسيناريوهات األكرث تفاؤالً بسيناريو ال يوجد فيه
تغري للمناخ ( Halligateوآخرون .)2015 ،وأشار سيناريو يتسم بأثر
لتغي املناخ ومنو رسيع للسكان وركود يف االقتصاد إىل أن 122
عا ٍل ّ
مليون شخص إضايف سيعيشون يف حالة فقر مدقع بحلول عام 2030
تغي املناخ ،لكن مع إمكانية
(الجدول  .)3ويف ظل نفس مستوى آثار ّ
االستفادة عاملياً من الخدمات األساسية وانخفاض أوجه انعدام املساواة
ومعاناة أقل من  3يف املائة من سكان العامل من الفقر املدقع ،يتوقع
أن يبلغ عدد الفقراء اإلضافيني  16مليون شخص فقط (Rozenberg
و .)2015 ،Hallegatteويف السيناريو األسوأ ،تخص أكرثية التنبؤات
بارتفاع عدد الفقراء أفريقيا ( 43مليوناً) وجنوب آسيا ( 62مليوناً).
ويفس انخفاض املدخول يف قطاع الزراعة الحصة األكرب من ارتفاع الفقر
ّ
تغي املناخ .ويُعزى ذلك إىل كون التدين األكرث حدة يف اإلنتاج
نتيجة ّ
الزراعي واالرتفاع يف أسعار املواد الغذائية يحصالن يف أفريقيا والهند
اللذين يضامن الجزء األكرب من فقراء العامل .والعامل الثاين األهم الذي
يؤدي إىل زيادة الفقر هو اآلثار عىل الصحة ،تليها آثار ارتفاع درجات
الحرارة عىل إنتاجية اليد العاملة.

صاغ  Nelsonوآخرون )2014( ،بروتوكوالً مشرتكاً ملقارنة نتائج مجموعة
من تسعة مناذج مناخية ومحصولية واقتصادية يف إطار سيناريو مسار
الرتكيز التمثييل ( 5-8استمرار ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس الحراري
يف العامل خالل القرن الحادي والعرشين) ،دون حساب تخصيب ثاين
تغي املناخ
أكسيد الكربون للمحاصيل .ويقارن ال ُكتّاب بني آثار صدمة ّ
الخارجية عىل غالت أربع مجموعات محصولية هيالحبوب الخشنة
والبذور الزيتية والقمح واألرز ،التي متثّل حوايل  70يف املائة من مساحات
حصاد املحاصيل العاملية .وينخفض متوسط األثر الفيزيايئ البيولوجي
تغي املناخ عىل الغالت بنسبة  17يف املائة .وتح ّول النامذج
لصدمة ّ
متغيات مواجهة .ويواجه املنتجون ارتفاع
االقتصادية أثر الصدمة إىل ّ
األسعار املرتبط بالصدمة بتكثيف مامرسات اإلدارة الذي يؤدي إىل
تغي الغالت يصل إىل  11-يف املائة ،وإىل ارتفاع
انخفاض نهايئ يف متوسط ّ
مساحة املحاصيل مبعدل متوسط يبلغ  11يف املائة.

تغي املناخ يف
وتبي دراسات أجرتها الفاو مؤخرا ً يف مسألة التكيّف مع ّ
ّ
نُظم الحيازات الزراعية الصغرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أن
موجات الجفاف وتأخر هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة عوامل
تؤثر عىل مداخيل املزارع .4ويف جميع الحاالت ،أدت صدمات املناخ إىل
خفض كبري يف اإلنتاجية أو قيمة الحصاد ،آل بدوره إىل خفض إمكانية
رض الصدمات برأس املال املادي حني
الحصول عىل املواد الغذائية .وت ّ
تُد ّمر األصول بنفوق املوايش مثالً ،أو حني يضطر املزارعون إىل بيع رأس
املال املنتج كالخراف الستيعاب صدمة املدخول .وتح ّد الصدمات كذلك
من قدرة املزارعني عىل االستثامر ،األمر الذي يرتك تداعيات سلبية عىل
األمن الغذايئ املستقبيل.

ويؤدي اقرتان انخفاض الغالت وارتفاع املساحة إىل انخفاض متوسط
يف اإلنتاج بنسبة  2يف املائة فقط .وينخفض االستهالك ببطء ويبلغ
التغيات يف الحصص التجارية يف
متوسط انخفاضه  3يف املائة .وتنتفي ّ
بعض املناطق لكن حصة التجارة العاملية يف اإلنتاج العاملي ترتفع بنسبة
 1يف املائة كمعدل .ويرتفع معدل أسعار املنتجني بنسبة  20يف املائة.
وتوجهات أشكال املواجهة مشرتكة بني جميع النامذج لكن حجمها
يختلف كثريا ً من منوذج آلخر ومن محصول آلخر ومن منطقة ألخرى.
ورغم أن معدل انخفاض االستهالك يبقى منخفضاً نسبياً ،يتوقع أن يزيد
ارتفاع األسعار الذي تسببه الطبيعة غري املرنة للطلب العاملي إىل ارتفاع
تكاليف األغذية ارتفاعاً كبريا ً بالنسبة للفقراء.

ويلخّص  Bárcenaوآخرون ( )2014نتائج سلسلة من الدراسات يف
اآلثار املتوقعة ّ
لتغي املناخ عىل املداخيل الزراعية يف أمريكا الجنوبية» .
 4انظر يف ما يخص إثيوبيا Coromaldi ،Asfaw :و( 2015( Lipperأ)( ،ب))؛
النيجر Asfaw، DiBattista :و)2015( Lipper؛ مالوي Asfaw، Maggio :وLipper
()2015؛ جمهورية تنزانيا املتحدة Arslan :و Belottiو)2016( Lipper؛ زامبيا:
 Arslanوآخرون (.)2015
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اإلطار 7

تغي املناخ :مسارات الرتكيز
توقع
ّ
التمثيلية واملسارات االجتماعية
واالقتصادية املشرتكة

املسار االقتصادي واالجتامعي  :2سري األمور كاملعتاد(.أو منتصف الطريق).
يصل عدد السكان إىل الذروة يف عام  2070ويكون الناتج املحيل اإلجاميل
معتدالً وتنخفض أوجه انعدام املساواة باطراد ويزداد نصيب أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى وآسيا الجنوبية من الناتج املحيل اإلجاميل بشكل ملحوظ.
املسار االقتصادي واالجتامعي  :3التنافس اإلقليمي .منو رسيع للسكان ومنو
وتغي تكنولوجي بطيء يف قطاع الطاقة .ويؤدي انعدام
اقتصادي معتدل ّ
املساواة املرتفع إىل خفض التدفقات التجارية تاركاً أجزاء كثرية من العامل يف
حالة تأثر شديدة وقدرة منخفضة عىل التك ّيف.
املسار االقتصادي واالجتامعي  :4انعدام املساواة .يؤدي التطور الرسيع
للتكنولوجيات التي تستخدم الطاقة ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة يف
أبرز املناطق التي تتسبب بانبعاثات غازات االحتباس الحراري إىل قدرات واسعة
تغي املناخ ،لكن التنمية تكون بطيئة يف مناطق أخرى
نسبية للتخفيف من آثار ّ
ويكون انعدام املساواة مرتفعاً والقدرة عىل التك ّيف محدودة.
املسار االقتصادي واالجتامعي  :5تنمية قامئة عىل الوقود األحفوري .ارتفاع
منو الناتج املحيل اإلجاميل باستخدام تكنولوجيات الطاقة التقليدية مع استمرار
ارتفاع معدالت االنبعاثات .لكن نظرا ً إىل أن النمو عادل نسبياً ،يكون العامل يف
وضع أفضل للتك ّيف مع املناخ.

إن مسارات الرتكيز التمثيلية هي عبارة عن أربعة مسارات افرتاضية لرتكيز
غازات االحتباس الحراري خالل القرن الحادي والعرشين ( Mossوآخرون،
بتغي املناخ يف تقرير التقييم
 )2008اعتمدتها الهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ
التغيات املحتملة
الخامس الذي أصدرته .ومتثّل املسارات مجموعة واسعة من ّ
يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري البرشية املنشأ*:
مسار الرتكيز التمثييل  :6-2تصل االنبعاثات إىل الذروة بني عامي  2010و2020
ثم تسجل انخفاضاً كبريا ً.
مسار الرتكيز التمثييل  :5-4تصل االنبعاثات إىل الذروة بحلول عام  2040ثم
تنخفض.
مسار الرتكيز التمثييل  :0-6تصل االنبعاثات إىل الذروة بحلول عام  2080ثم
تنخفض.
مسار الرتكيز التمثييل  :5-8تواصل االنبعاثات ارتفاعها خالل القرن الحادي
والعرشين.
يتسق مسار الرتكيز التمثييل  6-2مع هدف إبقاء االحرتار العاملي دون درجتني
ّ
مئويتني مقارن ًة مبستويات ما قبل عرص الصناعة .أما السيناريوهات التي ال
تُبذل فيها جهود إضافية للتخفيف من االنبعاثات فتؤدي إىل مسارات بني مسار
الرتكيز التمثييل  0-6ومسار الرتكيز التمثييل .5-8

مخسة مسارات اقتصادية واجتماعية مشرتكة
التحديات االقتصادية واالجتامعية أمام التخفيف من اآلثار

تصف املسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة توجهات بديلة محتملة
يف تطور املجتمع والنظم اإليكولوجية عىل مدى القرن الحادي والعرشين.
وتُستخدم املسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة إىل جانب مسارات الرتكيز
تغي املناخ وعوامل مثل منو عدد سكان العامل
التمثيلية لتحليل التفاعل بني ّ
والتنمية االقتصادية والتقدم التكنولوجي .وتقوم هذه املسارات عىل وصف
للتصورات املستقبلية املحتملة تطرح تحديات مختلفة للتك ّيف والتخفيف
( O’Neillوآخرون2014 ،؛ :)2015 ،Van der Mensbrugghe
املسار االقتصادي واالجتامعي  :1االستدامة .تتقدم التنمية املستدامة بوترية
التغي التكنولوجي ويراعي
رسيعة وتتقلص أوجه انعدام املساواة ويتسارع ّ
البيئة ،مبا يف ذلك استخدام الطاقة ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة
وارتفاع إنتاجية األرايض.

املسار االقتصادي واالجتامعي املشرتك 5
(تحدّيات التخفيف من اآلثار هي املسيطرة)
التنمية املدعومة بالوقود األحفوري
املسلك الرسيع

املسار االقتصادي واالجتامعي املشرتك 3
(تحديات عالية)
املنافسة اإلقليمية
طريق عسري

املسار االقتصادي واالجتامعي املشرتك 2
(تحديات متوسطة)
منتصف الطريق
املسار االقتصادي واالجتامعي املشرتك 1
(تحديات متدنّية)
االستدامة
الطريق األخرض

املسار االقتصادي واالجتامعي املشرتك 4
(تحدّيات التك ّيف هي املسيطرة)
انعدام املساواة
طريق مقسوم

التحديات االقتصادية واالجتامعية أمام التك ّيف
المصدر O’Neill :وآخرون 2015

* تُس ّمى مسارات الرتكيز التمثيلية استنادا ً إىل مجموعة محتملة من قيم القرس اإلشعاعي يف عام  ،2100ترتبط بقيم ما قبل عرص الصناعة ( ،6,0+ ،4,5+ ،2,6+و 8,5+واط/م .)2وقيم
القرس اإلشعاعي هي الفارق بني الطاقة املتأتية من ضوء الشمس الذي متتصه الكرة األرضية والطاقة التي تعكسها يف الفضاء.
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الغذائية ( Porterوآخرون ،)2014 ،عىل الرغم من أن مدى تقلب
األسعار يتأثر تأثرا ً كبريا ً بالسياسات الداخلية ،كالحظر عىل التجارة أو
غريه من التدابري التجارية التقييدية التي تفاقم تقلبات األسعار يف
األسواق الدولية.

» ورغم وجود درجة كبرية من االختالف بني النامذج والســيناريوهات،
يتبي أن اآلثار املتوقعة ســلبية بصفة عامة يف عدد كبري من املواقع.
ّ
ويعــرض الجــدول  4نتائج مختارة من بلدان من أمريكا الجنوبية
ومن املنطقة ككل.

ويتوقع أن يكون لتنامي التجارة دور مهم يف التك ّيف مع التحوالت يف
تغي املناخ
أمناط اإلنتاج الزراعي وإنتاج املواد الغذائية الناجمة عن ّ
( Nelsonوآخرون2010 ،؛  Chomoو .)2015 ،De Youngوتتطرق
دراسة أجراها  Valenzuelaو ،)2011( Andersonإىل الدور التكيفي
تغي املناخ ميكن أن يتسبب يف تدنٍ كبري يف نسبة
للتجارة ،وهي تعترب أن ّ
االكتفاء الذايت يف البلدان النامية بنسبة  12يف املائة بحلول عام .2050
تغي املناخ ويف تحويل أمناط
وفيام ميكن أن تساعد التجارة يف التكيّف مع ّ
اإلنتاج العاملية ،فلن تكون األسواق العاملية يف نهاية املطاف مفتوحة
سوى للبلدان والرشائح السكانية التي متلك قدرة رشائية كافية .ويجعل
ذلك من النمو االقتصادي الشامل رشطاً مسبقاً أساسياً لتحقيق استقرار
األمن الغذايئ.

تغي املناخ
ميكن أن يؤدي انخفاض اإلنتاج عىل املستوى الوطني بسبب ّ
إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية واألعالف ،ما يؤثر سلباً عىل الوضع
االجتامعي واالقتصادي لجميع السكان وعىل أمنهم الغذايئ .وتكون هذه
اآلثار خطرية بشكل خاص يف البلدان التي يُرصف جزء كبري من ميزانية
األرسة فيها عىل املواد الغذائية .وقد تقرتن هذه اآلثار بتداعيات عىل
االقتصاد الكيل حيث تسهم الزراعة مساهمة مهمة يف الناتج املحيل
اإلجاميل الوطنية و/أو يف العاملة.
وأع ّد  Lamوآخرون )2012( ،منوذجا للتداعيات االقتصادية واالجتامعية
تغي املناخ يف توفر األصناف البحرية من مصايد
للتغيات الناجمة عن ّ
ّ
األسامك يف  14بلدا ً يف غرب أفريقيا بحلول عام  .2050وانطالقاً من
السيناريو  A1Bالوارد يف التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ عن سيناريوهات االنبعاثات ،يتوقع املؤلفون
انخفاضاً يف قيمة إنزاالت السمك بنسبة  21يف املائة ،ما ميثل خسارة
سنوية إجاملية بقيمة  311مليون دوالر أمرييك مقارن ًة بالقيم املسجلة
عام  ،2000وفقدان الوظائف يف مصايد األسامك مبا يقارب  50يف املائة،
وترضر كوت ديفوار وغانا وليبرييا ونيجرييا وسرياليون وتوغو من أكرث
اآلثار ح ّدة.

تغيات يف أمناط االستثامر ستؤول إىل
تغي املناخ كذلك إىل ّ
وقد يؤدي ّ
خفض إنتاجية ال ُنظم الزراعية وقدرتها عىل املواجهة عىل املدى الطويل،
وذلك عىل مستوى األرس واملستوى الوطني .ويحد انعدام اليقني من
االستثامر يف اإلنتاج الزراعي ما قد يؤدي إىل إلغاء املنفعة التي يحققها
منتجو املواد الغذائية من ارتفاع األسعار .وينطبق ذلك بشكل خاص
عىل أصحاب الحيازات الصغرية الفقراء ذوي اإلمكانيات املحدودة
أو املعدومة للحصول عىل القروض أو التأمني .وقد يؤدي تع ّرض أكرب
للخطر يف غياب أسواق تأمني تعمل بشكل جيد إىل تركيز أكرب عىل
محاصيل الكفاف قليلة املخاطرة ومتدنية اإليرادات واحتامل أضعف
الستخدام املدخالت التي يتم رشاؤها ،كاألسمدة واعتامد تكنولوجيات
جديدة ومستويات استثامر منخفضة ( Antleو1990 ،Crissman؛
 Derconو2011 ،Christiaensen؛ 1992 ،Fafchamps؛  FederوJust
و1985 ،Zilberman؛  Heltbergو2002 ،Tarp؛  Kassieوآخرون،
2008؛  Roeو1986 ،Graham-Tomasi؛  Sadouletو،de Janvry
1995؛ Skeesو Hazellو .)1999 ،Mirandوتؤدي جميع سبل املواجهة
هذه إىل أرباح حالية ومستقبلية أدىن من ذي قبل يف املزارع (،Hurley
2010؛  Rosenzweigوn .)1993 ،Binswanger

تغي املناخ عىل أسعار املواد الغذائية إىل
وتشري أغلبية التوقعات آلثار ّ
وجود زيادات وإن كان حجمها ومواقها تتفاوت كثريا ً حسب النامذج
وسيناريوهات املناخ .ونظرت دراسة تجمع بني سيناريوهات منو عدد
تغي املناخ يف اآلثار املحتملة
السكان ومنو الدخل يف ظل سيناريوهات ّ
يف  15تركيبة مختلفة .واستندت الدراسة إىل سيناريو تفاؤيل يتمثل يف
منو منخفض لعدد السكان ومنو مرتفع للدخل ومتوسط النتائج املتأتية
لتغي املناخ ،فب ّينت متوسطاً متوقعاً الرتفاع
من أربعة سناريوهات ّ
األسعار بحلول عام  ،2050مقارن ًة مبستويات عام  ،2010يبلغ  87يف
املائة للذرة و 31يف املائة لألرز و 44يف املائة للقمح ( Nelsonوآخرون،
لتغي املناخ تقلب أسعار املواد
 .)2010ومن اآلثار املحتملة األخرى ّ
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الجدول 3

تغي املناخ وبدونه يف إطار
عدد األشخاص الذين سيعيشون يف فقر مدقع يف عام  2030مع ّ
سيناريوات مناخية واجتماعية واقتصادية خمتلفة
تغي املناخ
عدم ّ
عدد األشخاص الذين يعيشون
يف فقر مدقع
 142مليون

االزدهار
السيناريو االجتامعي
واالقتصادي

 900مليون

الفقر  

تغي املناخ
سيناريو ّ
تأثري منخفض
تأثري عا ٍل
العدد اإلضايف لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع
تغي املناخ
بسبب ّ
 16+مليون
 3+مليون
الحد األدىن الحد األقىص
الحد األدىن الحد األقىص
 16+مليون  25+مليون
 3+مليون  6+مليون
 122+مليون
 35+مليون
الحد األدىن الحد األقىص
الحد األدىن الحد األقىص
 25-مليون  97+مليون

 33+مليون  165+مليون

مالحظات :تستخدم النتائج الرئيسة السيناريوين النموذجيني لالزدهار والفقر .وتستند النطاقات إىل السيناريوات البديلة الستني لكل فئة .انظر اإلطار  7لالطالع عىل تفسري لـمسارات الرتكيز التمثيلية -
واملسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة
املصدر :منقول بتعديل من  Rozenbergو.)2015( Hallegatte

الجدول 4

التغيات يف اإليرادات الزراعية املرتبطة بارتفاع درجات احلرارة يف مناطق خمتارة يف
ّ
أمريكا الالتينية
التغطية الجغرافية

املرجع

األرجنتني
الربازيل

 Lozanoffو)2006( Cap
 Sanghiو)2008( Mendelsohn
Mendelsohn Arellano
و)2010( Christensen

 2,3إىل 5,1

 Seoو)2007( Mendelsohn

 ،1,9و ،3,3و5

 Seoو)2008( Mendelsohn

 ،1,9و ،3,3و 5بحلول العام 2020
 ،1,9و ،3,3و 5بحلول العام 2060
 ،1,9و ،3,3و 5بحلول العام 2100

)2011( Seo

 ،1,2و ،2,0و2,6

املكسيك

أمريكا الجنوبية

الزيادات يف درجات الحرارة (درجة مئوية)
(درجة مئوية)
 2,0إىل 3,0
 1,0إىل 3,5

تغي اإليرادات
ّ
(يف املائة)
 20إىل 50- 1,3إىل 38,5- 42,6-إىل 54,1-

املصدر :منقول بتعديل من  Bárcenaوآخرين)2014( ،
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 ،20و ،38-و64-(مزارع صغرية)
 ،8و ،28-و( 42-مزارع كبرية) 2,3إىل 14,8-
 8,6إىل 23,5- 8,4إىل 53- 17إىل ( 36-مرشوعات الري الخاصة)
 12إىل ( 25-مرشوعات الري العامة) 17-إىل ( 29-الزراعة الجافة)

الفصل  2املناخ الزراعة واألمن الغذايئ :نظرة عن كثب إىل الروابط

ماليني أخرى معرضة
خلطر اجلوع

تغي املناخ
تغي املناخ عىل األمن الغذايئ العاملي ،وإن كان ّ
أكرب بكثري من ّ
يفاقم اآلثار السلبية ( Nelsonوآخرون.)2009 ،
واستخدم املعهد الدويل لسياسات بحوث األغذية إىل جانب مجموعات
اقتصادية عاملية أخرى معنية بالنمذجة ،يف إطار املساهمة يف مرشوع
مقارنة النمذجة الزراعية وتحسينها واستنادا ً إىل العمل السابق الذي
أنجزه  Nelsonوآخرون(2014( ،ب)) ،تركيبات مختلفة من مسارات
الرتكيز التمثيلية واملسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة الستكشاف
تغيات اجتامعية واقتصادية
لتغي املناخ ،إىل جانب ّ
اآلثار املحتملة ّ
أخرى ،عىل اإلنتاج والغالت واملساحة املزروعة واألسعار وتجارة املحاصيل
الرئيسية ( Wiebeوآخرون.)2015 ،

تغي املناخ يطرح تهديدات ملموسة عىل األمن الغذايئ
رغم أن ّ
املستقبيل ،فإن آثاره املحتملة تتفاوت حسب املنطقة والبلد واملوقع
وستؤثر عىل مجموعات سكانية مختلفة حسب درجة تأثرها .وستتأثر
التوجهات املستقبلية بشأن األمن الغذايئ أيضاً بالظروف االجتامعية
واالقتصادية العامة التي ستؤثر بدورها عىل رسعة تأثر البلدان
واملجموعات السكانية حول العامل.
ق ّدر تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية
تغي املناخ ومسار التنمية االجتامعية
بتغي املناخ أنه حسب سيناريو ّ
ّ
واالقتصادية ،فإن عددا ً يرتاوح بني  34و 600مليون شخص إضايف قد
يعانون من الفقر بحلول عام  Yohe( 2080وآخرون .)2007 ،وتوقّع
 Parryو Rosenzweingو )2005( Livermoreو Arnellوآخرون
( )2002أن عدد األشخاص الذي سيكونون عرضة لخطر الجوع يف
تغي املناخ سيصل
خمسينات القرن الحادي والعرشين يف حال عدم ّ
إىل  312مليون شخص ،وإىل  300مليون شخص يف مثانينات القرن
تغي املناخ ،فسرتتفع هذه
الحايل .أما يف حال عدم التخفيف من آثار ّ
األرقام لتصل إىل  321مليون شخص يف خمسينات القرن الحادي
والعرشين و 391مليون شخص يف مثانينات القرن الحايل .ومن بني
املناطق النامية ،سيكون جنوب آسيا وأفريقيا أكرث املناطق عرضة
تغي املناخ .وتشري املجموعة الواسعة
لتنامي خطر الجوع نتيجة ّ
جدا من تقديرات عدد األشخاص املعرضني لخطر الجوع بسبب تغري
املناخ إىل أوجه عدم اليقني بشأن بعض العمليات ،الفيزيائية الحيوية
واالجتامعية االقتصادية عىل حد سواء؛ لكن األرقام تشري إىل أنه
ينبغي عدم االستهانة باآلثار الناجمة عن ذلك.

تغي املناخ .وستشهد
وستتفاوت اآلثار حسب املحصول واملنطقة ومعدل ّ
مناطق خطوط العرض املرتفعة خسائر أقل يف الغالت ،بل ستشهد بعض
األرباح ألن مواسم النمو تطول .وستكون الخسائر يف مناطق خطوط
العرض املنخفضة أكرب حجامً .وتنخفض غالت الذرة يف معظم املناطق يف
أغلبية السيناريوهات .وإن اآلثار املرتتبة عىل القمح ضئيلة عىل املستوى
العاملي ،نظرا ً إىل أن الخسائر يف جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء
الكربى يقابلها ارتفاع يف أماكن أخرى (انظر الشكل .)1

وينبغي أن يبقى حارضا ً يف األذهان عند تحليل األثر املستقبيل املحتمل
لتغي املناخ عىل األمن الغذايئ ،أن األغذية والزراعة ستتأثران مبجموعة
ّ
ويتجل
ّ
التغي األخرى ،مبا فيها منو عدد السكان والدخل.
من عوامل ّ
تغي املناخ يقوم عىل  15من السيناريوهات ،هي
ذلك يف تحليل آلثار ّ
مزيج بني ثالثة سيناريوهات للتنمية االقتصادية وخمسة سيناريوهات
لتغي املناخ ،كشف أن النمو االقتصادي ،حتى عام  ،2050سيؤثر بشكل
ّ

ويف تحليل متصل ،خلص املعهد الدويل لسياسات بحوث األغذية إىل أنه
تغي املناخ ،ستشهد معظم املناطق انخفاضاً يف عدد األشخاص
يف غياب ّ
تغي املناخ من شأنه
املهددين بالجوع بني عامي  2010و .2050لكن ّ
أن يُحبط تلك املكاسب جزئياً .وترى النتائج املنبثقة عن منوذج اآلثار
الصادر عن املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية أنه ،بحلول عام
 2050ويف ظل سيناريو مرتفع االنبعاثات (مسار الرتكيز التمثييل ،)5-8

وتشري النتائج إىل أن املعدل اإلجاميل لغالت املحاصيل سينخفض بحلول
تغي يف املناخ ،بنسبة ترتاوح بني  5و 7يف
عام  ،2050يف عامل من دون ّ
التغي االجتامعي واالقتصادي
املائة ،بنا ًء عىل افرتاضات بشأن معدالت ّ
وتغي املناخ ،بينام ستزيد مساحة الحصاد بنسبة  4يف املائة (الشكل .)7
ّ
تغي املناخ عىل اإلنتاج اإلجاميل ضئيالً نسبياً .لكن مساحة
وسيكون أثر ّ
الحصاد وأسعار األغذية األساسية سرتتفع بنسبة ضعفي املعدل املتوقع
تغي املناخ ،وستكون لهذا االرتفاع آثار كبرية محتملة عىل البيئة
يف غياب ّ
واألمن الغذايئ عىل حد سواء.
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تغي املناخ ،ال
الجــوع .وتتقلص هذه اإلنجازات بشــكل جزيئ بفعل ّ
ســيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

ميكن ألكرث من  40مليون شخص إضافيني أن يكونوا يف خطر التع ّرض
تغي املناخ.
لنقص التغذية ،يف حني لن يتعرضوا لهذا الخطر يف حال عدم ّ
تغي املناخ أقل من االنخفاض العاملي
وإن كان االرتفاع الناجم عن ّ
املتوقع يف عدد املعانني من نقص التغذية ،بفضل النمو االقتصادي
والتنمية ،فهو يبقى كبريا ً .ويتوقع كذلك أن يكون هذا التقييم متحفظاً
ألنه يقوم عىل افرتاض النمو االقتصادي الوارد يف املسار االجتامعي
واالقتصادي املشرتك « 2سري األمور كاملعتاد» ،وال يأخذ يف الحسبان
آثار الظواهر املتطرفة وارتفاع منسوب البحار وانصهار جبال الجليد
والتغيات يف أمناط اآلفات واألمراض والعوامل األخرى التي يفرتض أن
ّ
تتغي مع املناخ ،ال سيام بعد عام .2050
ّ

وتتطرق كذلك توقعات البنك الدويل ومركز هاديل التابع لدائرة األرصاد
الجوية (اململكة املتحدة) إىل شدة تأثر السكان يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ويف أجزاء من جنوب آسيا ،بانعدام األمن الغذايئ
تغي املناخ .وتتبع أعاملهام املشرتكة بشكل واسع األساليب
الناجم عن ّ
التي يستخدمها  Krishnamurthyو Lewisو،)2014( ،Choularton
الذي يع ّرف شدة التأثر عىل أنه مؤرش مركّب يقوم عىل قياس التع ّرض
والحساسية وقدرات التكّيف .وأُع ّدت توقعات للمستويات املستقبلية
لشدة التأثر لفرتتني من الزمن 2050 :و .2080وأُخذت ثالثة سيناريوهات
لتغي املناخ يف االعتبار ،هي :انبعاثات منخفضة (مسار الرتكيز التمثييل
ّ
 ،)6-2انبعاثات متوسطة (مسار الرتكيز التمثييل  )5-4وانبعاثات مرتفعة
(مسار الرتكيز التمثييل  .)5-8وأجريت التوقعات لكل سيناريو باستخدام
 12منوذجاً مختلفاً ،وأخذت النتيجة املتوسطة كقيمة ملؤرشات الجفاف
والفيضانات .وأخذت كذلك يف االعتبار سيناريوهات عدم التكيّف وتكيّف
منخفض وتكيّف مرتفع.

ويف إطار سيناريو مسار الرتكيز التمثييل  5-8املرتفع االنبعاثات ،يسجل
معظم التباطؤ املتوقع يف الحد من عدد األشخاص املعرضني للجوع
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (الشكل  .)8وترتكز الخسائر يف تلك
املنطقة ألسباب يعزى جزء منها إىل أن املناطق األخرى تستفيد من
بعض اإلنتاج يف املناطق الواقعة عىل خطوط العرض املرتفعة ،وجزء
آخر إىل أن املناطق األخرى أقل اعتامدا ً عىل الزراعة لد ّر املداخيل
وضامن األمن الغذايئ.

ويعرض الشكل  10شدة التأثر اليوم ويف عام  2050يف ظل نوعني
مختلفني من السناريوهات :السيناريو األسوأ املتمثل بانبعاثات مرتفعة
(مسار الرتكيز التمثييل  )5-8وانعدام التكيّف ،والسيناريو األفضل
املتمثل يف انبعاثات منخفضة (مسار الرتكيز التمثييل  )6-2ومستويات
عالية من التك ّيف .وتظهر أعىل نسب من شدة التأثر يف منطقتي
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا ،حيث يحتمل أن يواجه
املاليني من الناس مزيدا من خطر انعدام األمن الغذايئ الناجم عن
تغي املناخ يف الخمسينات من القرن الحادي والعرشين .ويكون ارتفاع
ّ
شدة التأثر خطريا ً للغاية يف السيناريو األسوأ .ويف السيناريو األفضل،
تنخفض شدة التأثر بشكل كبري ،وتنخفض يف بعض البلدان إىل معدالت
أقل من معدالت اليومn .

تغي املنــاخ ليس املحرك الوحيد لالتجاهات
لكــن يجدر التذكري بأن ّ
ويبي الشــكل 9
املســتقبلية يف مجايل الفقر وانعدام األمن الغذايئّ .
تغي املنــاخ عىل خطر الجوع العاملي مع مرور
كيــف يتوقــع أن يؤثر ّ
تغي املناخ ولســيناريو املســار االجتامعي
الزمن ملجموعة من آثار ّ
واالقتصادي املشــرك « 2منتصف الطريق» .ويشــر توجه عدد
تغي املناخ أو بدونه
املصابــن بنقص التغذية نحــو االنخفاض مع ّ
لتغي املناخ خالل الفرتة املمتدة إىل عام 2050
إىل أن األثــر العــام ّ
أقل من أثر املحركات األخرى املضمنة يف الســيناريو االجتامعي
تغي املناخ ،يتوقع أن
واالقتصادي ،وال ســيام منو الدخل .ويف غياب ّ
تشــهد معظم املناطق انخفاضاً يف عدد األشــخاص املعرضني لخطر
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الشكل 7

تغي املناخ على غالت احملاصيل ومساحتها وإنتاجها وأسعارها والتجارة بها حبلول
آثار ّ
عام  2050على املستوى العاملي
20
15
نسبة التغري

10
5

الغلة

0

املساحة

-5
-10

اإلنتاج

املسار االجتامعي واالقتصادي املشرتك – 1
مسار الرتكيز التمثييل 5-4

التجارة

األسعار

املسار االجتامعي واالقتصادي املشرتك – 1
مسار الرتكيز التمثييل 0-6

املسار االجتامعي واالقتصادي املشرتك – 1
مسار الرتكيز التمثييل 5-8

مالحظات :المحاصيل المشمولة هي الحبوب الخشنة ،األرز ،القمح ،البذور الزيتية والسكّر .انظر اإلطار  7لالطالع على تفسير لمسارات التركيز التمثيلية والمسارات االقتصادية واالجتماعية المشتركة.
المصدر Wiebe :وآخرون .2015

الشكل 8

املعرضني للجوع يف عام  ،2050حبسب األقاليم
تغي املناخ على األشخاص
ّ
آثار ّ
رشق آسيا واملحيط الهادئ

2010

أوروبا

تغي املناخ
 -2050عدم ّ
تغي املناخ
ّ -2050

االتحاد السوفيتي سابقاً

مالحظات :نتائج نموذج IMPACT
للمسار االقتصادي واالجتماعي المشترك ،2
ومسار التركيز التمثيلي  .5-8انظر اإلطار
 7لالطالع على تفسير لمسارات التركّيز
التمثيلية والمسارات االقتصادية واالجتماعية
المشتركة .يقدّر عدد األشخاص المع ّرضين
للجوع بحسب توافر الطاقة الغذائية نسب ًة
إلى المتطلبات.
المصدر Wiebe :وآخرون .2015

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
أمريكا الشاملية
جنوب آسيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
العامل
100

0

200

الشكل 9

500
400
300
عدد األشخاص (باملاليني)

700

600

800

900

تغي املناخ
نطاق ّ
متوسط يف املناخ
تغي ّ
ّ
تغي املناخ
عدم
ّ

مالحظات :تعرض مسارات التركّيز التمثيلية  ،6-2و،5-4
و ،0-6و 5-8نطاق تغ ّير المناخ؛ تفترض نتائج المحاكاة
وجود المسار االقتصادي واالجتماعي لمنتصف الطريق
(المسار  .)2انظر اإلطار  7لالطالع على تفسير لمسارات
التركّيز التمثيلية والمسارات االقتصادية واالجتماعية
المشتركة.
المصدر :عمليات المحاكاة تستخدم نموذج IMPACT
الخاص بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ،كما
أوردها  De Pintoو Thomasو.)2016( Wiebe

املؤرش ()100=2010

تغي املناخ
األشخاص
ّ
املعرضون للجوع مع وبدون ّ
110
100
90
80
70
60
50
40
30
2010

2015

2020
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2025

2030

2035

2040

2045

2050

الشكل 10

بتغي املناخ :اليوم ،أفضل وأسوأ السيناريوات
انعدام األمن الغذائي وقابلية التأثر
ّ

اليوم

عام  :2050أسوأ سيناريو

عام  :2050أفضل سيناريو
منخفضة

المصدر Met Office Hadley Centre :وبرنامج األغذية العالمي.2015 ،
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قابلية التأثر بانعدام األمن الغذايئ

عالية

الفصل  2املناخ الزراعة واألمن الغذايئ :نظرة عن كثب إىل الروابط

دور قطاعات الزراعة
تغي املناخ
يف ّ

ومتثّــل االنبعاثات الناجمة عن التحويــل الصايف للغابات الحصة األكرب
مــن انبعاثات غازات االحتباس الحـراري يف أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبــي وأفريقيا جنوب الصحـراء الكربى ،لكنها أقل أهمية يف
املناطق األخرى .ومســاهمة بالوعــات الغابات كبرية يف بلدان املناطق
املتقدمــة ويف أمريــكا الالتينية والبحــر الكاريبي ،لكنها أقل أهمية يف
أماكن أخرى .وتشـكّل االنبعاثات الزراعية حصة كبرية من إجاميل
انبعاثات الزراعة والحراجة واســتخدام األرايض يف جميع املناطق
ومتثــل أكــر من نصف االنبعاثات يف جميع املناطق باســتثناء أفريقيا
جنــوب الصحراء الكربى وأمريــكا الالتينية والبحر الكاريبي ،حيث
وسـ ّجلت
يشـكّل التحويل الصايف للغابات مصدر االنبعاثات الرئييسُ .
أمناط أخرى من االنبعاثات عىل املســتوى اإلقليمي يف العقدين
فسـ ّجل عىل ســبيل املثال انخفاض حاد يف املساهمة
املاضينيُ .
اإليجابية لبالوعات الغابات يف جنوب رشق آســيا وآســيا الرشقية
والجنوبيــة ،وتو ّجه معاكــس يف أوروبا .أما التوجهات يف مناطق أخرى
فتبقى مســتقرة (منظمة األغذية والزراعة( 2016 ،د)).

تفيد تقديرات منظمة األغذية والزراعة (الجدول  )5بأن االنبعاثات
الناجمة عن الزراعة والغابات وغريهام من أشكال استخدام األرايض
وصلت إىل  10,6جيغا طن من ثاين أكسيد الكربون يف عام .2014
ويتسبب القطاع بثالثة أنواع من غازات االحتباس الحراري البرشية
املنشأ :ثاين أكسيد الكربون ،امليثان وأكسيد النيرتوز .واملصادر الرئيسية
لهذه االنبعاثات هي :إزالة الغابات والتخمر املعوي لدى الحيوانات
والسامد املرتوك يف الحقول واألسمدة الكيميائية املستخدمة ومامرسات
زراعة األرز .وأدت إزالة الغابات وتدهور األرايض أيضا إىل الحد من قدرة
القطاع عىل امتصاص ثاين أكسيد الكربون من الجو (أو عزله) .وميثّل ثاين
أكسيد الكربون  49يف املائة من االنبعاثات الناجمة عن الزراعة والحراجة
وغريهام من أشكال استخدام األرايض ،بينام ميثل امليثان  30يف املائة
منها .ويشكّل ذلك  14يف املائة من إجاميل االنبعاثات البرشية املنشأ لثاين
أكسيد الكربون و 42يف املائة من مجموع انبعاثات امليثان .وحصة أكسيد
النيرتوز من االنبعاثات اإلجاملية الناجمة عن الزراعة والحراجة وغريهام
من أشكال استخدام األرايض حصة صغرية لكنها متثل  75يف املائة من
إجاميل االنبعاثات البرشية املنشأ لهذا الغاز.

إن املساهمة األكرب عىل املستوى العاملي من بني مصادر االنبعاثات
الخاصة لغازات االحتباس الحراري بفعل الزراعة ،التي تصل إىل  40يف
املائة مبكافئ ثاين أكسيد الكربون ،تأيت من التخ ّمر املعوي للحيوانات
املجتة الذي يشكّل املصدر الرئييس النبعاثات غاز امليثان (الشكل .)13
ّ
ومن حيث حجم االنبعاثات ،يشكّل السامد املرتوك يف املراعي النسبة
التالية ( 16يف املائة) ،ثم استخدام األسمدة االصطناعية ( 12يف املائة)
وزراعة األر ّز ( 10يف املائة).

ومتثّل الزراعة الحصة األكرب من االنبعاثات الناجمة عن الزراعة والغابات
واستخدام األرايض ،يليها تحويل األرايض الحرجية؛ وانخفضت االنبعاثات
الناجمة عن تحويل الغابات منذ التسعينات من القرن العرشين ،بينام
ارتفعت االنبعاثات الناجمة عن الزراعة (الشكل  .)11ومتثّل الرتبة العضوية
(الرتبة ذات الرتكيز العايل باملواد العضوية ،كالرتبة الخثية) وحرق الكتلة
األحيائية (كحرائق السافانا مثالً) كمية أقل نسبياً من االنبعاثات .وتخفّف
تغي املناخ بفضل إزالتها لغازات االحتباس الحراري
الغابات كذلك من ّ
تبي القيم السلبية .لكن متوسط
من الغالف الجوي عرب منو الغابات ،كام ّ
مساهمة الغابات يف عزل ثاين أكسيد الكربون انخفض من  2,8جيغا طن
سنوياً يف تسعينات القرن العرشين إىل  2,3جيغا طن يف العقد األول من
القرن الحادي والعرشين ،ويقدر بحوايل  1,8جيغا طن يف عام .2014

ويشكّل التخ ّمر املعوي أكرب مصدر لالنبعاثات الناجمة عن الزراعة يف
جميع املناطق باستثناء أوسيانيا وآسيا الرشقية وجنوب رشق آسيا ،إذ
ترتاوح حصته بني  58يف املائة يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي و37
يف املائة يف بلدان املناطق املتقدمة (الجدول  .)6وتتفاوت أهمية مصادر
االنبعاث األخرى عىل املستوى اإلقليمي .وتشكّل زراعة األر ّز املصدر
األهم لالنبعاثات الزراعية يف آسيا الرشقية وجنوب رشق آسيا ( 26يف
املائة) ،بينام تشكّل زراعة الرتبة العضوية يف أوسيانيا مصدر  59يف املائة
من االنبعاثات الزراعية .واملصدر الرئييس الثاين هو السامد املرتوك يف
املراعي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وشامل أفريقيا وغرب آسيا
وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛ وزراعة األر ّز يف جنوب آسيا واستخدام
األسمدة االصطناعية يف بلدان املناطق املتقدمة.

وتختلــف معدالت االنبعاثــات الناجمة عن الزراعة والغابات
واســتخدام األرايض ومصادرها اختالفاً هائالً عرب املناطق (الشــكل .)12

يتبع يف الصفحة » 41
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الجدول 5

انبعاثات أهم غازات االحتباس احلراري وعمليات إزالتها حبسب مجيع القطاعات
وحبسب الزراعة واحلراجة واستخدام األراضي يف عام 2010

جميع القطاعات

الزراعة والحراجة
واستخدام األرايض

الزراعة والحراجة واستخدام األرايض
الزراعة

االنبعاثات
ثاين أكسيد الكربون
امليثان
أكسيد النرتوز
غريها
مجموع االنبعاثات
عمليات إزالة
الغازات (البالوعات)
ثاين أكسيد الكربون

جيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون
38,0
7,5
3,1
0,8
49,4

الحراجة واستخدام
األرايض

5,2
3,2
2,3

2,9
2,2

5,2
0,3
0,1

10,6

5,1

5,5

2,6-

مساهمة الزراعة
والحراجة واستخدام
األرايض كنسبة مئوية
من املجموع

نسبة الغازات من
مجموع انبعاثات
الزراعة والحراجة
واستخدام األرايض

يف املائة
13,6
42,3
75
0
21,5

48,7
29,7
21,6
0
100

2,6-

املصدر :منظمة األغذية والزراعة (ستنرش قريباً).

الشكل 11

متوسط صايف االنبعاثات /عمليات اإلزالة السنوية من الزراعة واحلراجة واستخدام
األراضي يف مكافئ ثاين أكسيد الكربون
جيغا طن

12
10
8
6
4
2
0
-2
-4

عقد 2000

التسعينات

الزراعة
الكتلة األحيائية املحرتقة

الغابات
الرتبة العضوية يف األرايض املحصول ّية

مالحظة :انظر المالحظات بشأن الجداول الملحقة من أجل التحديدات.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة( 2016 ،د) .انظر الجدول ألف -2الملحق لالطالع على التفاصيل.
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2014

صايف تحويل الغابات
الرتبة العضوية يف األرايض العشبية

الشكل 12

صايف االنبعاثات /عمليات اإلزالة من الزراعة واحلراجة واستخدام األراضي يف مكافئ
ثاين أكسيد الكربون يف عام  ،2014حبسب األقاليم
جيغا طن

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5

البلدان يف األقاليم
املتقدّمة

رشق وجنوب رشق آسيا

الزراعة
الكتلة األحيائية املحرتقة

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

شامل أفريقيا وغرب آسيا

الغابات
الرتبة العضوية يف األرايض املحصوليّة

أوسيانيا باستثناء
أسرتاليا ونيوزلندا

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى

صايف تحويل الغابات
الرتبة العضوية يف األرايض العشبية

المصدر :منظمة األغذية والزراعة(2016 ،د) .انظر الجدول ألف -2الملحق لالطالع على التفاصيل.

الشكل 13

نصيب االنبعاثات الزراعية يف مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف عام  ،2014حبسب املصدر
وعلى املستوى العاملي

%4
%10

%4

%1
%2
%40

%12
%4
%7

%16

مالحظة :انظر المالحظات بشأن الجداول الملحقة من أجل تحديد المصادر.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة(2016 ،د) .انظر الجدول ألف -3الملحق.
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التخ ّمر املعوي
الروث املرتوك للرعي
إدارة الروث
الروث املستخدم للرتبة
األسمدة االصطناعية
زراعة األرز
السافانا املحرتقة
مخلّفات املحاصيل
زراعة الرتبة العضوية
مخلّفات املحاصيل املحرتقة

الجدول 6

حالة األغذية والزراعة 2016

ثالثة مصادر رئيسة النبعاثات غازات االحتباس احلراري الزراعية يف عام  ،2014حبسب األقاليم
البلدان يف األقاليم رشق وجنوب رشق أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
آسيا
املتقدّمة

شامل أفريقيا
وغرب آسيا

1

التخ ّمر املعوي
( 37يف املائة)

زراعة األرز
( 26يف املائة)

التخ ّمر املعوي
( 58يف املائة)

التخ ّمر املعوي
( 39يف املائة)

2

األسمدة
االصطناعية
( 17يف املائة)

التخ ّمر املعوي
( 24يف املائة)

3

إدارة الروث
( 12يف املائة)

الروث املرتوك يف
املراعي
( 23يف املائة)
األسمدة
االصطناعية
( 6يف املائة)

الروث املرتوك يف
املراعي
( 32يف املائة)
األسمدة
االصطناعية
( 18يف املائة)

الرتتيب

األسمدة
االصطناعية
( 17يف املائة)

أوسيانيا باستثناء
أسرتاليا ونيوزيلندا
زراعة الرتبة
العضوية
( 59يف املائة)

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

التخ ّمر املعوي
( 46يف املائة)

التخ ّمر املعوي
( 40يف املائة)

التخ ّمر املعوي
( 14يف املائة)

زراعة األرز
( 15يف املائة)

إدارة الروث
( 14يف املائة)

األسمدة
االصطناعية
( 15يف املائة)

الروث املرتوك يف
املراعي
( 28يف املائة)
حرق السافانا
( 21يف املائة)

املصدر :منظمة األغذية والزراعة(2016 ،د).

» تابع للصفحة 38

ويجب أن تساهم الزراعة يف التخفيف من آثار املناخ إذا ما أريد إبقاء
ارتفاع درجة الحرارة العاملية دون مستوى درجتني مئويتني ،ناهيك عن
مستوى  1,5درجة مئوية ( Wollenbergوآخرون .)2016 ،لكن ينبغي
اإلقرار بأن مصدر ما يقارب  75يف املائة من االنبعاثات العاملية لغازات
االحتباس الحراري هو الوقود األحفوري املستخدم إلنتاج الطاقة ،بينام
ترتبط نسبة  21يف املائة فقط بقطاعات الزراعة .وميكن خفض انبعاثات
قطاع الطاقة ،حتى إىل الصفر ،من خالل استخدام أكرث فعالية للطاقة
واالنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة .وإن حدث ذلك ،ستمثّل االنبعاثات
الناجمة عن الزراعة حصة متنامية من إجاميل االنبعاثات ،ألسباب ثالثة هي:
( )1أن انبعاثات القطاعات األخرى ستنخفض؛ ( )2وأن إنتاج املواد الغذائية
يزداد ،ويزداد معه التو ّجه نحو مزيد من االنبعاثات؛ ( )3وأن خفض
انبعاثات الزراعة ميثّل تحديات أكرب من قطاعات أخرى بسبب التنوع الكبري
يف قطاعاتها والعمليات الفيزيائية البيولوجية املعقّدة املرتبطة بها.

تغي املناخ
وميكن أن تساهم قطاعات الزراعة يف التخفيف من آثار ّ
عرب الفصل بني زيادة االنبعاثات وزيادة اإلنتاج .لكن هذه القطاعات
لها قدرة فريدة عىل عزل الكربون .وحسب الوضع الحايل للتكنولوجيا،
تشكّل الحراجة وإعادة تأهيل األرايض التالفة السبيلني الرئيسيني
إلخراج الكربون من الغالف الجوي .ويتوقف تحويل هذه القدرة
النظرية إىل بالوعة فعلية عىل الظروف الفيزيائية البيولوجية ،وعىل
توفّر الخيارات التقنية واملؤسسات والسياسات املناسبة .وتشكّل
االنبعاثات الناجمة عن الزراعة ،كام البالوعات ،جزءا ً من دوريت
الكربون والنيرتوجني العامليتني .وبالتايل ،تتطلب االستفادة املثىل من
تغي املناخ فهم هاتني
قدرة قطاعات الزراعة عىل التخفيف من آثار ّ
الدورتني وكيفية تفاعل األنشطة الزراعية يف ما بينها .وتشمل بعض
خيارات تعزيز التخفيف ،ال جميعها ،منافع مشرتكة يف مجال التك ّيف
(انظر الفصل الرابع)n .

لتغي املناخ عىل الزراعة والتنمية
عرض هذا الفصل اآلثار املحتملة ّ
االجتامعية واالقتصادية وعىل األمن الغذايئ يف نهاية املطاف .ومن أبرز
اآلثار عىل الزراعة تزايد موجات الجفاف والظواهر املناخية املتطرفة
وتنامي ضغوط آفات وأمراض أكرث حدة وخسارة التنوع البيولوجي.
وتشري التوقعات الطويلة املدى إىل آثار سلبية عىل إنتاج املواد الغذائية
التي ستشت ّد بعد عام  .2030ويُرجح أن يظهر انخفاض يف غالت
املحاصيل ومصايد األسامك والحراجة يف املناطق االستوائية أكرث منه يف
املناطق املعتدلة والبلدان املتقدمة.

واالقتصادية والتكنولوجية محركا التجاهات األمن الغذايئ أقوى من
تغري املناخ حتى عام  ،2050فإنه ينبغي عدم االستهانة بآثار تغري املناخ
عىل الزراعة واألمن الغذايئ ،خاص ًة عىل املستوى اإلقليمي  -وإن اآلثار
االجتامعية واالقتصادية املصاحبة ستكون أكرث تجلياً يف املجموعات
السكانية الريفية املنخفضة الدخل ويف البلدان التي تعتمد اعتامدا ً
كبريا ً عىل الزراعة.

االستنتاجات

ويدرس الفصل التايل كيف ميكن للقطاعات الزراعية أن تتك ّيف مع
التغيات الحالية أو املتوقعة ،بشكل يح ّد من آثارها السلبية ويسمح
ّ
باالستفادة من الفرص املتاحة ،ويركّز عىل أصحاب الحيازات الصغرية
ونُظم اإلنتاج الصغرية .ويتناول الفصل الرابع إمكانات التخفيف من آثار
تغي املناخ واملنافع املشرتكة املحتملة لتدابري التك ّيف والتخفيف.
ّ

تغي املناخ عىل اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية،
ونظرا ً إىل تنامي أثر ّ
يتوقع حدوث زيادة يف كل من أسعار األغذية العاملية وعدد األشخاص
املعرضني لخطر انعدام األمن الغذايئ .وبينام ستكون التنمية االجتامعية
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الفصل 3
التكيف مع تغير المناخ
ّ
في زراعة أصحاب
الحيازات الصغيرة
روقيزي ،رواندا
مزارع يزرع البذور
©FAO/G. Napolitano

بيومبا ،رواندا
حقل شاي يف أرايض املستنقعات
© FAO/G. Napolitano

الرسائل الرئيسية

1
2
3
4
5

ال ميكن القضاء على الفقر يف العامل من دون تعزيز قدرة
تغي املناخ.
زراعة أصحاب الحيازات الصغرية عىل الصمود يف وجه آثار ّ
ميكن لنظم الزراعة اخلاصة بأصحاب احليازات الصغرية

تغي املناخ من خالل اعتامد املامرسات الذك ّية مناخياّ،
أن تتكيف مع
ّ
ّ
وتنويع اإلنتاج الزراعي يف املزرعة ،وتنويع الدخل املتأيت من خارج
املزرعة والعاملة.
ستشكل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية عامالً رئيسياً
للتكيف مع تغري املناخ ولضامن األمن الغذايئ.

هناك حاجة إىل إجراء حتسينات يف البىن التحتية ،وإىل
اإلرشاد ،واملعلومات املناخية ،والوصول إىل األسواق،

والقروض والتأمني االجتماعي من أجل تيسري تكيّف سبل عيش
أصحاب الحيازات الصغرية وتنويعها.

يرتتب على التقاعس تكاليف أعلى من تلك النامجة عن

التدخالت التي من شأنها متكني املزارعني وصيّادي األسامك والرعاة
لتغي املناخ.
والحراجيني من التصدي بفعالية ّ
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الفصل 3

التكيف مع تغير المناخ
ّ
في زراعة أصحاب
الحيازات الصغيرة
إعادة النظر يف املسارات
املتاحة للخروج من دائرة
الفقر

معظم الفقراء والجياع يف العامل هم من سكان الريف الذين يكسبون
دخالً زهيدا ً من الزراعة .ويف عام  ،2010كان نحو  900مليون شخص
من بني  1,2مليار شخص يعانون من الفقر املدقع ،يعيشون يف املناطق
الريفية .وكان نحو  750مليوناً منهم يعملون يف الزراعة ،عاد ًة كمزارعني
أرسيني من أصحاب الحيازات الصغرية ( Olintoوآخرون .)2013 ،ويف
حني أن  200مليون فقري ريفي قد يهاجر إىل البلدات واملدن يف الخمس
عرشة سنة القادمة ،ستبقى األغلبية يف الريف .ويف هذه الفرتة ،من
املتوقع أن يشهد عدد السكان الريفيني يف املناطق األقل منوا ً ،زياد ًة
طفيف ًة (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة،)2012 ،
وسيعيش حوايل  700مليون شخص من سكان الريف يف الفقر .ويف
املنسق لتحسني سبل العيش الريفية ،سيكون من املستحيل
غياب العمل ّ
القضاء عىل الفقر بحلول العام .2030

يعد القضاء عىل الفقر يف الريف أمرا ً رضورياً للقضاء عىل الجوع والفقر يف
العامل .وخالل العقود األخرية ،ارتبط الحد من الفقر يف العديد من البلدان
والظروف بنمو قيمة اإلنتاج الزراعي وزيادة الهجرة من املناطق الريفية إىل
املناطق الحرضية والتحول من االقتصادات التي تعتمد إىل حد كبري عىل
الزراعة إىل مصادر أكرث تنوعاً للدخل والعاملة .ويف كل ٍ
بلد شهد تراجعاً
رسيعاً للفقر ،كان منو إنتاجية اليد العاملة الزراعية ،وبالتايل األجور يف الريف،
عنرصا ً مهامً ( .)2014 ،Timmerوقد حققت كل من رواندا وإثيوبيا ،عىل
سبيل املثال ،منوا ً ملحوظاً يف اإلنتاجية وتراجعاً كبريا ً يف الفقر يف الريف.

وإن العدد الهائل لألرس الزراعية من أصحاب الحيازات الصغرية يف العامل
تغي املناخ بالنسبة
يربر الرتكيز بنوع خاص عىل التهديدات التي يطرحها ّ
إىل سبل معيشتهم ،والحاجة املاسة إىل وضع هذه السبل عىل مسارات
مستدامة .وينظر هذا الفصل يف نقاط الضعف الرئيسية لنظم الزراعة
تغي املناخ ،ويقيّم
الخاصة بأصحاب الحيازات الصغرية يف وجه تهديدات ّ
الخيارات للحد من نقاط الضعف من خالل اسرتاتيجيات التكثيف
والتنويع وإدارة املخاطر املستدامة .وبعد تقييم األدلة املتاحة عن تكلفة
التكييف ،يخلص الفصل إىل أن تكاليف التقاعس تتخطى بكثري تكلفة
التدخالت التي تعزز قدرة نظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات
الصغرية عىل الصمود ،وتجعلها مستدامة ومزدهرةn .

ولكن الفرص والتحديات التي يواجهها منو اإلنتاجية الزراعية اليوم باتت
مختلفة جدا ً عام كانت عليه يف املايض .فنمو أسواق املنتجات الغذائية
والزراعية يخلق فرصاً ألصحاب الحيازات الصغرية ،ولكن يف بعض األحيان
حواجز أيضاً تؤدي إىل استبعادهم .وقد وفّر منو حصة القطاع الخاص من
وغي كذلك الرشوط
تطوير التكنولوجيا الزراعية ونرشها ،فرصاً جديدةّ ،
التي يتم النفاذ مبوجبها إىل هذه التكنولوجيا.
وإذ يواجه سكان الريف يف العامل قيودا ً وفرصاً مختلفة ،تتاح لهم ع ّدة
مسارات ممكنة للخروج من الفقر ( .)2016 ،Wigginsفالذين لديهم
فرص مختلفة عن
روابط جيدة باألسواق الرسيعة التوسع ،تتوافر لهم ُ
الذين يعيشون يف املناطق النائية .كام تتسم الدميوغرافيا باألهمية .ففي
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،سيكون السكان الزراعيون يف املستقبل
من الشباب ،وستكون املساحات الزراعية أصغر حجامً؛ ويف بعض أنحاء
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أثر الصدمات املناخية على اخملرجات واإلنتاجية الزراعية
متوسط تساقط األمطار
التقلب يف تساقط األمطار
متوسط درجة الحرارة القصوى
ّ
تقلّب درجة الحرارة القصوى
مجموع فرتات الجفاف

إثيوبيا

مالوي

النيجر

أوغندا

++
----غري متوافر

+++
غري متوافر
--غري متوافر
---

+++
----غري متوافر

+
غري محدد
--غري متوافر

جمهورية تنزانيا
املتحدة
+
+
غري محدد
غري متوافر

زامبيا
+++
غري محدد
غري متوافر
غري متوافر

مالحظات = + :أثر إيجايب ملحوظ عىل الغالت؛  = -أثر سلبي ملحوظ عىل الغالت .تشري عالمة « »+أو « »-واحدة أو اثنتان أو ثالثة إىل األهمية عند مستوى الثقة البالغ  10أو  5أو  1يف املائة عىل
التوايل .تشري النتائج بشأن مالوي ،وجمهورية تنزانيا املتّحدة ،وزامبيا إىل األثر عىل إنتاجية الذرة فقط.
املصادر Asfaw :وآخرون(2016 ،أ)؛  Asfawو MaggioوLipper، 2016؛  Asfawو Di BattistaوLipper، 2016؛  Asfawو CoromaldiوLipper، 2016؛  Arslanوآخرون2015 ،؛ ومنظمة األغذية
والزراعة(2016 ،ب)(2016 ،ج).

تغي املناخ ،وعىل أنها تابعة للتع ّرض والحساسية والقدرة عىل التك ّيف
آثار ّ
بتغي املناخ.)2001 ،
(الهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ

آسيا ،من املتوقع أن يكون السكان أكرب يف السن واملزارع أكرب حجامً .ويف
بعض الحاالت ،ستظهر الحاجة إىل تجميع األرايض الزراعية من أجل تيسري
النفاذ إىل سالسل األسواق ذات القيمة العالية ( Mastersوآخرون.)2013 ،
وتشمل املسارات األخرى املمكنة ،التنويع يف مصادر الدخل غري الزراعية
من خالل هجرة بعض أعضاء األرسة ،أو الخروج متاماً من الزراعة والهجرة
إىل املدن من غري عودة ( .)2016 ،Wigginsأما بالنسبة إىل أصحاب
الحيازات الصغرية ،تعتمد جدوى أي من هذه االسرتاتيجيات عىل موقعهم
وعىل مستوى التنمية االقتصادية يف القطاعات الزراعية وغري الزراعية.

تغي املناخ عىل
وقد لخّص الفصل  2طبيعة التهديدات التي يفرضها ّ
النظم الزراعية يف العامل .ويف اإلجامل ،يتنوع مدى التع ّرض للتهديدات
ويتغي مع الوقت .وبالنسبة إىل معظم البلدان النامية ،متيل آثار
ّ
تغي املناخ عىل إنتاجية املحاصيل والرثوة الحيوانية إىل أن تكون
ّ
ضا ّرة ومتزايدة .فسبق أن ق ّوضت الصدمات املناخيّة املحلّية واآلفات
يسلط الضوء عىل الحاجة
واألمراض الناشئة ،استقرار إنتاج املحاصيل ،ما ّ
املاسة إىل استجابات اإلدارة الفوريّة والقابلة للتكييف (منظمة األغذية
والزراعة(2016 ،أ)).

تغي املناخ عىل اإلنتاج الغذايئ والزراعي يف
ومن املتوقع أن تكون آثار ّ
مناطق واسعة من العامل النامي سلبية بنوع خاص .وبالتايل ،سيتوقف
نجاح الجهود لتنمية االقتصادات الريفية والقضاء عىل الفقر يف الريف،
تغي املناخ يف النظم الزراعية  -ال
عىل بناء القدرة عىل الصمود يف وجه ّ
سيام التي يديرها أصحاب الحيازات الصغرية  -وعىل االعتامد الواسع
النطاق ملامرسات إدارة األرايض ،واملياه ،ومصايد األسامك ،والغابات
املستدامة بيئيا ً واجتامعيا ً واقتصاديا ًn .

وأظهرت دراسات حديثة ملنظمة األغذية والزراعة حول آثار الصدمات
املناخية عىل الزراعة القامئة عىل أصحاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى (امللخّصة يف الجدول  )7أن الغالت ترتفع بشكلٍ
ملحوظ يف معظم الحاالت عندما يزداد تساقط األمطار ،ولكنها تتدهور
املتوسط وأكرث تقلّباً؛ كام تؤدي
عندما يكون تساقط األمطار أقل من ّ
درجات الحرارة فوق املع ّدل إىل تراجع كبري يف اإلنتاجية .ولكن بعض
ظواهر املناخ الشاذة تؤثر عىل الغالت يف بلدان من غري سواها .وإن
معرفة أية تقلّبات مناخية تقيّض الغالت تعترب الخطوة األوىل يف التصدي
لهذه القيود ،ولكن ليس هناك وصفة ميكن تطبيقها عىل جميع البلدان.
فالتقلب يف سقوط األمطار يكتيس أهمية بالغة يف مالوي والنيجر عىل
عكس أوغندا وزامبيا .وعىل الرغم من أن متوسط تساقط األمطار
ودرجات الحرارة يبدوان مهمني يف عد ٍد كبري من البلدان ،إال أنه ميكن
أن يشكل تقلبهام عامالً مق ّيدا ً أساسياً يف بعض املناطق ،حتى ولو ال يتم
ربطه بظاهرة مناخية شديدة.

نقاط الضعف الرئيسية
تغي املناخ
يف وجه خماطر ّ

يُعترب املنتجون الزراعيون من أصحاب الحيازات الصغرية يف البلدان النامية
بتغي املناخ وهم أكرث من ميكنه االستفادة من تعزيز القدرة
شديدي التأثر ّ
بتغي املناخ قابلية
عىل الصمود .وتع ّرف الهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ
التأثر عىل أنها مدى تح ّمل نظام طبيعي أو اجتامعي األرضار الناجمة عن
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ما ميكنه أن يحميهم من تكبّد خسائر كارثية ،ولكنه يق ّوض فرص كسب
العيش عىل األجل الطويل ويوقعهم يف براثن الفقر املزمن (Carter
و2006 ،Barrett؛ 1996 ،Dercon؛  Derconو2007 ،Christiaensen؛
2003 ،Fafchamps؛ 1994 ،Morduch؛ 1992 ،Kebede؛ ،Simtowe
 .)2006كام يؤثر انعدام اليقني من األحوال املناخية واالبتعاد عن
املخاطرة ،عىل األسواق املالية الريفية وسالسل اإلمدادات بطرق تحد
من الفرص وتزيد من الفقر عىل مستوى املزرعة ( Barrettو،Swallow
2006؛  Kellyو Adesinaو2003 ،Gordon؛  PoultonوKydd
و.)2006 ،Dorward

تتوقف تداعيات التع ّرض للمخاطر املناخية عىل الحساســية،
أي عىل درجة اســتجابة نظام إيكولوجي-زراعي أو اقتصادي-
معي .وتزيد ندرة املوارد الطبيعية
لتغي ّ
اجتامعي ،إيجابياً أو ســلبياًّ ،
وتدهورها من حساســية زراعة أصحاب الحيازات الصغرية تجاه
املخاطر املناخية ،بســبب عجز املوارد املتدهورة عن املحافظة
عــى اإلنتاجيــة يف ظل الضغوط املناخية (منظمة األغذية والزراعة،
 .)2012فعىل ســبيل املثال ،هناك كم ّيات كافية من املياه لتلبية
الطلب عىل األغذية عىل املســتوى العاملي ،ولكن يواجه عدد متنام
من املناطق ندر ّة متزايدة يف املياه ،ما من شــأنه أن يؤثر عىل ســبل
العيش الريفية والحرضية ،وعىل األمن الغذايئ واألنشــطة االقتصادية
(منظمــة األغذية والزراعة( 2011 ،أ)؛ منظمة األغذية والزراعة
ومجلس املياه العاملي .)2015 ،كام يحد اســتمرار تدهور نوعية املياه
تغي املناخ ،من إمدادات املياه إلنتاج األغذية ،ويؤثر
وكميتهــا يف ظــل ّ
ذلك عىل توافر األغذية ،واســتقرارها والوصول إليها واســتخدامها ،ال
ســيام يف املناطق املدارية القاحلة وشــبه القاحلة ويف الدلتات الكربى
اآلســيوية واألفريقية ( Batesوآخرون .)2008 ،ومن شأن ترشيد
تغي املناخ يف نظم
اســتخدام املياه يف الزراعة أن يسـ ّهل التكيّف مع ّ
إنتاج أصحاب الحيازات الصغرية.

ويف زراعــة أصحــاب الحيازات الصغرية ،إن القدرة عىل التك ّيف  -أو
القدرة عــى تحديد اإلجراءات الفعالة وتنفيذها للتصدي للظروف
املتغية  -محدودة بحواجز أمام اعتامد التكنولوجيا واملامرســات
ّ
املحســنة والذك ّية مناخياً .فعىل ســبيل املثال ،تؤثر قلّة النفاذ إىل
ّ
القروض من أجل االســتثامر بنوع خاص عىل األرس الفقرية العاجزة
عاد ًة عىل اســتيفاء الرشوط لضامن الحصول عىل القروض ،وعىل
النســاء من املنتجات اللوايت ال يتمتّعن غالباً بالحق يف امتالك األصول.
وتشــمل الحواجز األخرى انعدام األمن يف حيازة األرايض ،والنفاذ
املحدود جدا ً إىل املعلومات واملشــورة اإلرشادية واألسواق ،ونقص
شــبكات األمان لحامية ســبل العيش من الصدمات ،والتحيّز الجنساين
يف كل هذه املؤسسات.

واملرأة الريفية حساسة بنوع خاص تجاه املخاطر املناخية ،بسبب
مسؤولياتها األرسية التي يحددها البُعد الجنساين (مثل جمع الحطب
واملياه) ،وعبء العمل الزراعي املتزايد الذي تتحمله نتيج ًة لهجرة
الرجال من املناطق الريفية (انظر مثالً  Jostوآخرون2015 ،؛ Agwu
و2009 ،Okhimamwe؛ 2012 ،Goh؛  Wrightو.)2014 ،Chandani
ويضيف تكرار موجات الجفاف ونقص املياه عىل عبئها ،ما يؤثر عىل
اإلنتاجية الزراعية ورفاه األرسة عىل حد سواء (برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ .)2010 ،انظر أيضاً اإلطار .8

وإن معظم التدخالت الرضورية لتحسني قدرة أصحاب الحيازات الصغرية
تغي املناخ هي نفسها املطلوبة لتحقيق التنمية
عىل التكيّف مع ّ
الريفية عموماً ،ولكن مع الرتكيز أكرث عىل تهديدات املناخ .فعىل سبيل
تغي املناخ يف
املثال ،ينبغي أن تأخذ رزم اإلرشاد باالعتبار توقعات ّ
مواقع محددة؛ وال ينبغي أن تنظر االستثامرات يف تربية أنواع محاصيل
محسنة يف الغالت األعىل فحسب ،بل أيضاً يف مقاومة
وسالالت حيوانية ّ
الصدمات املتوقعة يف أماكن محددة (اإلطار  .)9وهناك حاجة طارئة إىل
االستثامرات يف ال ّري والبنى التحتية األخرى إلدارة املياه .ويتم تناول هذه
القضايا بالتفصيل يف األقسام التاليةn .

إن محدودية قدرة أصحاب الحيازات الزراعية الصغرية عىل إدارة املخاطر
تشكل مصدر حساسية آخر تجاه املخاطر املناخية .فخالل الظواهر
املناخية الشديدة ،يعتمدون اسرتاتيجيات احرتازية  -مثل بيع القطيع -
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اإلطار 8

املرأة الريفية هي من بني أشد األشخاص ضعفا

 .)2011 ،Nelsonوتعني الطبيعة الجنسانية للحقوق يف املوارد أن املرأة
متيل إىل االعتامد أكرث عىل املوارد والتكنولوجيا الحساسة تجاه املخاطر
املناخية (2008 ،Dankelman؛  Huynhو2014 ،Resurreccion؛ Nelson
و2009 ،Stathers؛  .)2011 ،Nelsonكام أن طبيعة الفقر وقابلية التأثر
بالتهديدات ،وشدّتهام مرتبطان أيضاً باملساواة بني الجنسني (Holmes
و.)2009 ،Jones
وللحرص عىل فعالية واستدامة التدخالت الهادفة إىل زيادة اإلنتاجية والحد من
بتغي املناخ ،من املهم التصدي النعدام املساواة والتمييز
التهديدات املرتبطة ّ
بني الجنسني يف النفاذ إىل املوارد املنتجة ،والخدمات ،وفرص العمل ،ليتمكن
الرجال والنساء من االستفادة منها عىل قدم املساواة.

متثّل املرأة الريفية ربع سكان العامل .وتشكل  43يف املائة من اليد العاملة الزراعية
يف البلدان النامية .ويف جنوب آسيا ،يعمل أكرث من اثنني من بني ثالث نساء يف
الزراعة (منظمة األغذية والزراعة( 2011 ،أ)) .وعىل املستوى العاملي ،يظهر كل
مؤرش جنساين وتنموي تتوافر له البيانات ،مع بعض االستثناءات ،أن املرأة الريفية
تتعرض بشكل غري
أسوأ حاالً من الرجل الريفي واملرأة يف املناطق الحرضية ،وهي ّ
تغي املناخ (األمم املتحدة.)2010 ،
متناسب للفقر واإلقصاء وآلثار ّ
وتتع ّرض املزارعات من أصحاب الحيازات الصغرية أكرث من املزارعني
ملخاطر املناخ ،وذلك لألسباب نفسها التي تجعل إنتاجية املزارعات أدىن من
إنتاجية املزارعني  -فهي تتمتع بتخصيصات وحقوق أقل ،وبنفاذ محدود
إىل املعلومات والخدمات ،وال تتنقل كثريا ً (منظمة األغذية والزراعة2007 ،؛

اإلطار 9

حيسن القدرة على الصمود
التنوع الوراثي
ّ
وهناك حاجة إىل تضافر الجهود للمحافظة عىل االستخدام املستدام ألصناف
النباتات والسالالت الحيوانية ودعمه ،ولتجميع األقارب ال ّربية للمحاصيل
الغذائية املهمة واملحافظة عليها .وتسمح صيانة التنوع يف املزرعة بالتطور مبا
التغيات البيئية ،يف حني توفّر بنوك الجينات اإلقليمية والعاملية
يتامىش مع ّ
مجموعات احتياطية للامدة الوراثية ميكن االستناد إليها لدعم تدابري التكيّف
تغي املناخ .ونظرا ً إىل أن كل البلدان تعتمد عىل التنوع الورايث من بلدان
مع ّ
ومناطق أخرى ،يصبح التعاون والتبادل الدوليان رضوريني .وتسمح املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،للباحثني واملربّني بالنفاذ
إىل املوارد الوراثية من بلدان أخرى.

أصدرت منظمة األغذية والزراعة الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج
تغي املناخ عىل املستوى الوطني.
التنوع الورايث يف تخطيط التكيّف مع ّ
فإذا متت املحافظة عىل التنوع الورايث واستخدامه يف برامج الرتبية بصورة
صحيحة ،ميكن أن يوفّر أصناف محاصيل أكرث مقاوم ًة لتزايد الجفاف ،والصقيع،
والفيضانات ،وملوحة الرتبة ،إضاف ًة إىل سالالت حيوانية عالية اإلنتاجية ومقاومة
لبيئة اإلنتاج الصعبة .وميكن أن تساعد السياسات التي تتوقع االحتياجات
املستقبلية وتخطط إلدارة املوارد الوراثية بصفتها خ ّزاناً وأداة جوهريني ،عىل
بناء نظم إنتاج زراعي قادرة عىل الصمود.

املصدر :منظمة األغذية والزراعة( 2015،أ).

| 49

|

تغي املناخ يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية
الفصل  3التكيف مع ّ

حنو نظم إنتاج وسبل كسب
عيش قادرة على الصمود

تلزم جميع املزارعني .وهناك مكونات رئيسية أخرى تتمثل يف خدمات
البحث واالستشارة ومنظامت املنتجني الزراعيني الفعالة .وغالبا ما
يستند االبتكار إىل املعرفة املحلية والنظم التقليدية ويك ّيفها ،وباالقرتان
مع مصادر جديدة للمعرفة من نظم البحوث الرسمية (منظمة األغذية
والزراعة( 2014 ،أ)).

بتغي املناخ من الصعوبات
تزيــد قابليــة تأثر أصحاب الحيازات الصغرية ّ
التي يواجهونها يف تعزيز إنتاج ّيتهم وتحســن ســبل معيشتهم .بالتايل،
ينبغي أن تتامىش االســتجابات الهادفة إىل الحد من قابلية التأثر ،مع
السياســات الهادفة إىل تحقيق التنمية الزراعية والريفية األوســع .ويخلق
هذا النهج الظروف التي تســاعد عىل الحد من التع ّرض والحساســية
تجــاه الصدمــات املناخية ،ويبني القدرة عىل التك ّيف عىل نحو ميكن أن
يتيح فرصاً جديدة لتحســن ســبل العيش الريفية واألمن الغذايئ.

وتشمل االبتكارات التي تعزز قدرة نظم الزراعة الخاصة بأصحاب
تغي املناخ تحسني كفاءة
الحيازات الصغرية عىل الصمود يف وجه ّ
استخدام املوارد من خالل تكثيف اإلنتاج عىل نحو مستدام واعتامد نظم
اإلنتاج الزراعي اإليكولوجي .ويشكل تحسني إدارة املوارد املائية مجاالً
آخر ميكن أن يكون فيه االبتكار فعاالً يف معالجة آثار تغري املناخ .وكل
هذه ال ُنهج تحسن إدارة الكربون والنيرتوجني (انظر أدناه والفصل .)4

تستوجب سبل عيش قادرة عىل الصمود توافر ٍ
رشوط ،مثل الدخل املناسب
واألمن الغذايئ ،تسمح للناس بتح ّمل التهديدات املناخية التي يتع ّرضون لها
وبالتعايف منها والتك ّيف معها .ومبا أن ظروف أصحاب الحيازات الصغرية
والفرص املتاحة لهم تختلف بدرجة كبرية بني موقع وآخر ،ينبغي أن يتم
تصميم مسارات التكيّف وبناء القدرة عىل الصمود خصيصاً لكل سياق ،مع
أخذ درجة التع ّرض للصدمات املناخية والقدرة عىل التك ّيف باالعتبار .يحدد
هذا القسم املالمح الرئيسة للمسارات املمكنة للحد من قابلية تأثر نظم
بتغي املناخ.
أصحاب الحيازات الصغرية والسكان الذين يعتمدون عليها ّ
ويعالج أيضاُ بُعدين :سبل زيادة قدرة نظم اإلنتاج الزراعي عىل الصمود،
وسبل تحسني قدرة سبل عيش السكان الضعفاء عىل الصمود.

وميكن للتكنولوجيات الحيوية ،املنخفضة والعالية التكنولوجيا عىل
السواء ،أن تساعد صغار املنتجني عىل وجه الخصوص عىل أن يكونوا
أكرث قدرة عىل الصمود وعىل التكيّف بشكل أفضل مع تغري املناخ .ويف
حني أن األقسام الفرعية التي تيل تركز باألساس عىل االبتكار من خالل
مامرسات اإلدارة ،فإن بعض املامرسات قد تتوقف عىل نتائج التكنولوجيا
الحيوية ،مثل البذور املحسنة.

التكثيف املستدام

يؤدي التكثيف املستدام إىل زيادة اإلنتاجية وتخفيض تكاليف اإلنتاج
ورفع مستوى عائدات اإلنتاج واستقرارها ،يف حني أنه يحافظ عىل املوارد
الطبيعية ويحد من اآلثار السلبية عىل البيئة ويعزز تدفّق خدمات النظم
اإليكولوجية (منظمة األغذية والزراعة(2011 ،ب)) .وتختلف طبيعة
اسرتاتيجيات التكثيف املستدام باختالف أنواع نظم الزراعة واملواقع.
ولكن أحد املبادئ الرئيسية تتمثل يف زيادة كفاءة استخدام املوارد.

االبتكار هو العنرص األسايس لتكيف
نظم الزراعة

والنهج الذي تعتمده املنظمة يف مجال التكثيف املستدام إلنتاج
املحاصيل هو نهج «الحفظ والتوسع» .ويشجع هذا النهج الزراعة املنتجة
التي تصون املوارد الطبيعية وتعززها .ويستخدم نهجا للنظام اإليكولوجي
يستند إىل مساهمة الطبيعة يف منو املحاصيل ،مثل املواد العضوية يف
الرتبة وتنظيم تدفق املياه والتلقيح واالفرتاس الطبيعي لآلفات .ويطبق
مدخالت خارجية مناسبة يف الوقت املناسب وبالكمية املناسبة عىل
أصناف محاصيل محسنة قادرة عىل الصمود أمام تغري املناخ ويستخدم

إن التصدي للتحديات الجديدة التي يطرحها تغري املناخ سيتطلب
القيام بابتكارات يف نظم الزراعة .ويحدث االبتكار عندما يعتمد أفراد
وجامعات أفكارا أو تكنولوجيات أو عمليات جديدة تنترش من خالل
املجتمعات واملجتمعات املحلية عندما تتكلل بالنجاح .وهذه العملية
معقدة وتنطوي عىل العديد من الجهات الفاعلة وال ميكن أن تعمل
يف فراغ .وهي تتعزز من خالل جود نظام ابتكار فعال .ويشمل نظام
ما لالبتكار الزراعي البيئة االقتصادية واملؤسسية املالمئة العامة التي
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e eوتنويع األنواع واملوارد الوراثية يف النظام اإليكولوجي الزراعي عرب
الزمان واملكان ،عىل املستوى امليداين ومستوى املناظر الطبيعية؛
e eوتعزيز أوجه التآزر والتفاعالت البيولوجية يف ما بني مكونات
التنوع البيولوجي الزراعي ،وبالتايل النهوض بالعمليات والخدمات
اإليكولوجية األساسية.

املغذيات واملياه واملدخالت الخارجية بشكل أكرث كفاءة .وإن زيادة
كفاءة استخدام املوارد وخفض استخدام الوقود األحفوري والحد من
التدهور البيئي املبارش كلّها مكونات رئيسية لهذا النهج ،تؤدي إىل توفري
املال بالنسبة إىل املزارعني وإىل منع اآلثار السلبية الناجمة عن اإلفراط
يف استخدام مدخالت معينة .وقد تم توسيع نطاق هذا النهج ليشمل
قطاعات زراعية أخرى.

وتستند الزراعة اإليكولوجية إىل املعارف املحلية والتقليدية للمزارعني
إليجاد حلول تقوم عىل احتياجات املزارعني .فعىل سبيل املثال ،خلص
 )2011( Swiderskaإىل أن الحصول عىل أصناف محاصيل تقليدية
متنوعة رضوري للتكيف مع تغري املناخ والبقاء بالنسبة إىل املزارعني
الفقراء يف الصني وبوليفيا وكينيا .ففي الصني ،متكّن املزارعون الذين
قاموا بزرع أخالط مختلفة من أصناف األرز ،مقارنة باملزارعني الذين
زرعوا صنفا واحدا ،من تسجيل نسبة  44يف املائة أقل من حاالت مرض
لفحة األرز وتحقيق غالت أكرب بنسبة  89يف املائة ،من دون الحاجة
إىل استخدام مبيدات الفطريات ( Zhuوآخرون .)2000 ،ويسهم تنويع
الزراعة اإليكولوجية يف استقرار الغالت يف ظل التقلبات املناخية .وتسجل
الزراعة املختلطة املحاصيل درجة أكرب من استقرار الغالت وتتكبد
مستوى أقل من انخفاض اإلنتاجية أثناء فرتة جفاف قياساً إىل الزراعة
األحادية املحصول ( Altieriوآخرون.)2015 ،

ومن خالل إدارة دورات الكربون والنيرتوجني عىل نحو أفضل (انظر القسم
أدناه) ،يبني التكثيف الزراعي املستدام أيضا قدر ًة أكرب عىل الصمود يف
تغي املناخ ويساهم يف الحد من انبعاثات غازات االحتباس
وجه آثار ّ
الحراري ( Burneyوآخرون2010 ،؛  Wollenbergوآخرون.)2016 ،

الزراعة اإليكولوجية

وفقا لفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية (،)2016
تطبق الزراعة اإليكولوجية املفاهيم واملبادئ البيئية عىل نظم الزراعة.
ومن خالل تركيزها عىل التفاعل بني النباتات والحيوانات والبرش والبيئة،
فإنها تعزز التنمية الزراعية املستدامة التي تضمن بدورها األمن الغذايئ
والتغذية .وتتجاوز الزراعة اإليكولوجية كفاءة استخدام املدخالت واستبدال
املدخالت عن طريق :تسخري العمليات اإليكولوجية األساسية ،مثل االفرتاس
الطبيعي لآلفات وإعادة تدوير الكتلة األحيائية واملغذيات؛ وتعزيز أوجه
التآزر والتفاعالت البيولوجية املفيدة بني مكونات التنوع البيولوجي
الزراعي؛ وتحقيق االستخدام األمثل للموارد .وتكتيس املبادئ اإليكولوجية
الزراعية ،كام ع ّرفها  Nichollsو Altieriو )2016( Vazquezأهمية خاصة
بالنسبة إىل التكيّف مع تغري املناخ ،نظرا ً إىل أنها تهدف إىل تحقيق ما ييل:

اإلدارة الفعالة للمياه

تغي املناخ يؤدي إىل تغيريات يف أمناط تساقط األمطار وتوافر
نظرا ً إىل أن ّ
املياه ،ستكون القدرة عىل التعامل مع ندرة املياه أو فائضها ،مهمة جدا ً
يف الجهود املبذولة لتحسني اإلنتاجية عىل نحو مستدام .وإن املناطق التي
فيها أكرب إمكانية لتحسني إنتاجية املياه هي املناطق التي تس ّجل مع ّدالً
عالٍياً من الفقر ،مبا يف ذلك أجزاء عديدة من أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،وجنوب آسيا ،وأمريكا الالتينية ،واملناطق التي تشهد منافسة
شديدة عىل املياه مثل حوض نهر اإلندوس والنهر األصفر (فريق الخرباء
الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية.)2015 ،

e eتعزيز إعادة تدوير الكتلة األحيائية بهدف تحسني تحلل املواد
العضوية وتدوير املغذيات؛
e eوتعزيز «الجهاز املناعي» لنظم الزراعة من خالل تحسني التنوع
البيولوجي الوظيفي ،من خالل خلق موائل لألعداء الطبيعيني لآلفات
عىل سبيل املثال؛
e eوتوفري ظروف الرتبة األنسب لنمو النباتات ،ال سيام من خالل إدارة
املواد العضوية وتعزيز النشاط البيولوجي للرتبة؛
e eوتقليل الخســائر من الطاقة واملياه واملغذيات واملوارد الوراثية
مــن خــال تعزيز صون وتجديد الرتبة واملوارد املائية والتنوع
البيولوجي الزراعي؛

وقد تتطلب زيادة كفاءة استخدام املياه يف النظم الزراعية يف ظل
تغي املناخ ،إجراءات يف مجال السياسات واالستثامر وإدارة املياه،
ّ
وتغيات مؤسساتية وف ّنية عىل مستويات مختلفة :يف الحقول واملزارع،
ّ
ويف مشاريع الري ،ويف مستجمعات املياه أو خزانات املياه الجوفية،
ويف أحواض األنهر ،وعىل املستوى الوطني (منظمة األغذية والزراعة،
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تغي املناخ يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية
الفصل  3التكيف مع ّ

والفيضانات ،والظروف التي تش ّجع تط ّور اآلفات واألمراض،Stocking( .
2003؛ 2004 ،Lal؛ 1999 ،Cassman؛ منظمة األغذية والزراعة.)2007 ،

تغي املناخ الطويلة
(2013أ)) .ويف خطوة أوىل نحو التكيّف مع آثار ّ
األجل ،ينبغي دمج املعلومات بشأن تقلّب املناخ يف إدارة املياه (Sadoff
و2009 ،Muller؛  Batesوآخرون 2008 ،كام اقتُبس من .)2016 ،Pinca

ويف األرايض املحصوليّة ،ميكن تحسني مستويات الكربون العضوي يف
الرتبة والنيرتوجني املستخدم من النباتات من خالل اعتامد مامرسات مثل
املحسن ،والسامد األخرض ،وتثبيت
الزراعة املختلطة بالغابات ،والتبوير ّ
النيرتوجني عىل املحاصيل ،واإلدارة املتكاملة للمغذّيات ،وإحداث أقل
اختالل يف الرتبة ،واالحتفاظ مبخلّفات املحاصيل .ويف األرايض الرعوية،
املحسنة للمراعي ،والح ّد من نشوب الحرائق أو الحيلولة
تشكّل اإلدارة ّ
املحسنة ،وسائل مهمة
دون وقوعها ،وإدخال األعشاب العلفية أو الخضار ّ
لتحسني إدارة الكربون .وتعزز النظم الزراعية املختلطة ،القدرة عىل
الصمود وتقلب تدهور الرتبة من خالل مكافحة التعرية ،وتوفري املخلّفات
الغنيّة بالنيرتوجني ،وزيادة املادة العضوية يف الرتبة .وعىل سبيل املثال،
تشمل النظم الزراعية املختلطة املقاومة للجفاف يف إثيوبيا وجمهورية
تنزانيا املتحدة نوعا من البقوليات عديد األغراض ،مثل البازالء الهندية
( ،)Cajanus cajanوأشجار  Faidherbia albidaوهي شجرة بقوليّة
أصليّة مثبّتة للنيرتوجني توفّر القرون السائغة للرثوة الحيوانية واألوراق
التي تستخدم كأسمدة عضوية .وتساعد زيادة البقول يف تنويع النظم
الغذائية وتوفّر بروتينات إضاف ّية خالل مواسم انعدام األمن الغذايئ.

تع ّد اإلدارة األفضل ملياه األمطار ورطوبة الرتبة يف النظم البعليّة التي
تستحوذ عىل  95يف املائة من األرايض الزراعية يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،عامالً رئيسياً لزيادة اإلنتاجية والحد من فقدان الغالت خالل
موجات الجفاف وفرتات تساقط األمطار املتقلّبة .ويشكل الري التكمييل
الذي يستخدم حصد املياه أو موارد املياه الجوفية السطحية ،اسرتاتيجية
مهمة ولكن مستخدمة استخداماً ناقصاً لزيادة إنتاجية املياه يف الزراعة
البعلية (فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية،
2015؛ .)2014 ،Oweis
ويف النظم املروية ،ميكن تعزيز كفاءة استخدام املياه من خالل التغيريات
املؤسسات ّية ،مثل خلق جمعيات مستخدمي املياه والتحسينات يف البنى
التحتية ،من قبيل تبطني القنوات ،وشبكات الرصف األكرث فعالية ،وإعادة
استخدام مياه الرصف .وميكن أن تكون تقنيات ال ّري الكفؤة يف استخدام
املياه ،مثل أجهزة التنقيط ،والصيانة األفضل للبنية التحتية للري ،إضاف ًة
إىل التدريب املناسب لتكوين معارف املزارعني الف ّنية ،فعالة للتصدي آلثار
تغي املناخ عىل توافر املياه واألمن الغذايئ (انظر اإلطار  .)10ولكن تحتاج
ّ
تحسن كفاءة استخدام املياه ،مثل الري بالتنقيط ،إىل
بعض التقنيات التي ّ
الطاقة .وبشكل أع ّم ،هناك يف غالب األحيان أوجه تبادل ،وتآزر ممكن يف
استخدام املياه والطاقة واألرايض إلنتاج األغذية .ومتثّل «العالقة بني املاء
والطاقة والغذاء» مفهوماُ مفيدا ً عند التخطيط الستخدام هذه املوارد يف
السالسل الغذائية الزراعية (منظمة األغذية والزراعة(2014 ،ب)).

وستؤثر الظروف املناخية املحددة بالسياق عىل خيارات أصحاب
الحيازات الصغرية إلدارة الكربون والنيرتوجني األكرث فعالية يف تحسني
سبل عيشهم .فعىل سبيل املثال ،قد يؤدي استخدام األسمدة املعدنية إىل
املتوسطة ،وغالت متدنية يف
توليد غالت عالية يف ظل الظروف املناخية ّ
ظل التقلب الكبري يف تساقط األمطار أو تأخر هطولها .ويف املقابل ،قد
يُنتج تناوب املحاصيل غالت متدنية يف ظل الظروف املناخية املتوسطة،
وغالت عالية واحتامل أقل يف خسارة الغالت يف ظل التقلب الكبري يف
تساقط األمطار (الجدول .)8

خيارات إدارة الكربون والنيرتوجني

تتأثر دورات الكربون والنيرتوجني عىل كوكب األرض بأنواع املامرسات
التي يعتمدها املزارعون يف إدارة الرتبة واملغذّيات واملياه ،ومبدى مامرسة
وبتوسع الزراعة يف األرايض غري الزراعية (انظر
الزراعة املختلطة بالغاباتّ ،
أيضاً الفصل  .)4وميكن ألصحاب الحيازات الصغرية ،عىل وجه الخصوص،
أن ينتفعوا من املامرسات التي تساعد عىل إنعاش إنتاجيّة الرتبة يف
املناطق التي أدت فيها إدارة األرايض غري املستدامة إىل استنزاف الكربون
العضوي يف الرتبة ،والخصوبة الطبيعية للرتبة ونوع ّيتها ،فرتتب عن ذلك
تراجع اإلنتاجية وزيادة قابلية التأثر باملخاطر املناخية مثل الجفاف،

تتّسم التحسينات يف استخدام األسمدة النيرتوجينية بأهمية بالغة بالنسبة إىل
استدامة العديد من نظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغرية .وتظهر
مؤرشات استخدام األسمدة النيرتوجينية (الجدول  )9أن مع ّدالت االستخدام
وغالت الحبوب أعىل بكثري يف رشق آسيا ،ولكن ك ّمية اإلنتاج اإلضافية الناشئة
عن مدخالت األسمدة أعىل بكثري يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .كام أن
التوازن الجزيئ للمغذّيات عا ٍل جدا ً – ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى» ،
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اإلطار 10

منافع توفري املياه يف الصني
 1 000جمع ّية مستخدمي املياه تم إنشاؤها بدعم من الحكومة وتشارك يف كل
ٍ
قرارات إدارة املياه .وتوفّر هذه الجمع ّيات أيضاً
منصات للتدريب عىل تقنيات
إدارة املياه الجديدة.
وساعد املرشوع عىل إنشاء  220جمعيّة وتعاونيّة للمزارعني ،واضطلع مبجموعة
متن ّوعة من األنشطة البحثية والتجريبية واإلرشادية .وانصب الرتكيز عىل تدابري
التك ّيف وتكنولوجيات توفري املياه التي ط ّبقها املزارعون يف ما بعد .وقد وجدت
ري مخفّضة ونضوب أقل
نحو  1,3مليون أرسة زراعية منافع عىل شكل تكاليف ّ
للمياه الجوفية ،وإنتاجية أعىل للمياه.

يتمتّع سهل هوانغ-هواي-هاي بأهمية بالغة بالنسبة إىل االقتصاد الزراعي
تغي املناخ ،مبا يف
الصيني واألمن الغذايئ الوطني .وتتع ّرض اإلنتاجية لتهديد ّ
ذلك الزيادة اإلجاملية الكبرية يف درجة الحرارة وتراجع مستويات الرطوبة
وهطول األمطار خالل السنوات الخمسني املاضية ( Yangوآخرون2015 ،؛
 Hijiokaوآخرون.)2014 ،
ويف خمس محافظات من هذه املنطقة ،ر ّوج مرشوع م ّوله البنك الدويل
محسنة أخرى – مثل استخدام أصناف
لتكنولوجيات موفّرة للمياه وملامرسات ّ
محاصيل مقاومة للجفاف – بهدف تحسني إدارة املياه يف نحو  500 000هكتار
من األرايض الزراعية .وتم نقل منشآت ال ّري التي بُنيت يف إطار املرشوع إىل
رصف عن منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل (.)2011
املصدر :مقتبس بت ّ

الجدول 8

اآلثار على غالت احملاصيل يف ظل تأثريات خمتلفة للمناخ يف زامبيا

متوسط الظروف املناخية
ّ
زيادة التقلّب يف تساقط األمطار
تأخر تساقط األمطار
زيادة درجة الحرارة املوسمية

غالت أقل

غالت أعىل
إقحام البقول
األسمدة غري العضوية
املحسنة
البذور ّ
تعاقب املحاصيل
النفاذ إىل األسمدة يف الوقت املناسب
املحسنة
البذور ّ
النفاذ إىل األسمدة يف الوقت املناسب
النفاذ إىل األسمدة يف الوقت املناسب

تعاقب املحاصيل
األسمدة غري العضوية
األسمدة غري العضوية
املحسنة
البذور ّ

احتامل أقل يف خسارة الغالت
األسمدة غري العضوية
املحسنة
البذور ّ
النفاذ إىل األسمدة يف الوقت املناسب
تعاقب املحاصيل
األسمدة غري العضوية
املحسنة
البذور ّ

املصدر :استنادا ً إىل  Arslanوآخرين ( ،)2015الجداول  6و 7و.8

الجدول 9

االختالفات يف استخدام النيرتوجني يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية يف شرق آسيا
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى
متوسط ك ّمية النيرتوجني املستخدمة يف إنتاج محصول الحبوب (كلغم /هكتار)
متوسط غلّة محصول الحبوب (طن /هكتار)
اإلنتاجيّة الجزئية للنيرتوجني (كلغم من الحبوب /كلغم من النيرتوجني)
التوازن الجزيئ للمغذّيات (كلغم من النيرتوجني يف الحبوب /كلغم من النيرتوجني املستخدم)
املصدر :استنادا ً إىل  Fixenوآخرين ( ،)2015الجدول .3
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رشق آسيا
155,0
4,8
31,0
0,5

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
9,0
1,1
122,0
1,8

تغي املناخ يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية
الفصل  3التكيف مع ّ

أصحاب الحيازات الصغرية ،وتخفيض أسعار األغذية .وسيتم تقليص
عدد األشخاص املع ّرضني لنقص التغذية يف البلدان النامية يف
عام  52050بنسبة  12يف املائة (أو نحو  124مليون نسمة) إذا تم
استخدام أصناف محاصيل كفؤة يف استخدام النيرتوجني عىل نطاق
واسع ،وبنسبة  9يف املائة (أو  91مليون نسمة) إذا تم اعتامد النظام
الزراعي عديم الحراثة عىل نطاق أوسع ،وبنسبة  8يف املائة ( 80مليون
نسمة) إذا تم اعتامد أصناف املحاصيل التي تتح ّمل الحرارة أو الزراعة
امل ُحكمة (الشكل .)14

» يتم إزالة ك ّمية أكرب من املغذّيات مع املحاصيل املحصودة من الك ّميات
املستخدمة يف األسمدة أو الروث ،ما يشري إىل استنزاف مغذّيات الرتبة عىل
نحو غري مستدام .والعكس صحيح يف رشق آسيا.
من الواضح أن االستخدام املفرط لألسمدة املعدنية ميثّل مشكلة يف رشق
آسيا ،حيث ال يوفّر فائض املدخالت أية منفعة؛ بل عىل العكس ،إنه
يلحق أرضارا ً جسيمة بالبيئة عىل شكل تلوث املياه الجوفية والسطحية،
ويتسبب بانبعاثات غازات االحتباس الحراري .بالتايل ،يشكّل الحد من
استخدام األسمدة املعدنية يف رشق آسيا والحرص عىل استخدامها بالكمية
الصحيحة ويف الوقت واملكان املناسبني ،جزءا ً مهامً من التكثيف املستدام.

تفرتض النتائج تطبيق املامرسات املشار إليها عىل نحو مستقل ،وتكييف
املامرسات مع السياقات االقتصادية االجتامعية واإليكولوجية الزراعية
حيث من املتوقع أن تُعتمد .ويف ظل نهج الزراعة الذكيّة مناخياً ،يتم
تطوير قاعدة أدلّة لتحديد املامرسات التي تناسب فعالً السياق املحيل.
فهي ال تحدد مسبقاً إمنا استنادا ً إىل عملية بناء األدلّة والحوار .وليس
هناك قامئة معياريّة مبامرسات الزراعة الذكية مناخياً التي ميكن تطبيقها
ٍ
حاالت
عاملياً :إذ توفر الزراعة العدمية الحراثة منافع تكيّف كبرية يف
وليس يف أخرى ( Arslanوآخرون .)2015 ،ومن املهم أيضاً اإلقرار بأن
هناك مجموعة واسعة من توليفات املامرسات التي ميكن أن يعتمدها
املزارعون لتالئم احتياجاتهم الخاصة.

ويف املقابل ،يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،متلك زيادة مستوى
استخدام األسمدة املعدنية ليبلغ الك ّميات املناسبة ،إمكانيات كبرية
لتعزيز غالت املحاصيل ألصحاب الحيازات الصغرية .ولكن ،نظرا ً إىل حالة
الرتبة املرت ّدية يف معظم أنحاء املنطقة ،يحتاج أصحاب الحيازات الصغرية
إىل الدعم لتحسني نوعيّة الرتبة وخدمات النظام اإليكولوجي التي
تق ّدمها ،باعتبارها مكمالً لالستخدام الحكيم لألسمدة.
املحسنة للكربون والنيرتوجني باألهمية بالنسبة إىل نظم
كام تتّسم اإلدارة ّ
مصايد األسامك والحراجة .ويعرض اإلطار  11مثالً من فييت نام حيث تم
اتخاذ تدابري إلدارة الكربون كجز ٍء من نظام تربية األحياء املائية املتكامل
والذيك مناخياً.

املحسنة من
ويف سياقات ع ّدة ،من املنطقي مزج سلسلة املامرسات ّ
خالل «تكديس» الواحدة فوق األخرى بالتسلسل نفسه مثل أنشطة
إنتاج املحاصيل (أي أوالً التحسينات يف تحضري األرايض ،والغرس ،وإدارة
املحاصيل ،يليها ال ّري ،وغري ذلك) .وتشري التوقعات النموذجية إىل أن
املنافع بالنسبة إىل األمن الغذايئ أكرب  -أكرب بنحو ثالثة أضعاف من
املحسن للنيرتوجني فقط
املنافع التي ميكن الحصول عليها من االستخدام ّ
املحسنة ،مقارنة مع منافع
 عندما يتم اعتامد توليفة من املامرسات ّمامرسة واحدة ( Rosegrantوآخرون.)2014 ،

املحسنة
منافع األمن الغذايئ الناجمة عن املامرسات الزراعية ّ

ميكن تحقيق تحســينات كبرية يف األمن الغذايئ باعتامد مامرســات
محســنة .وتظهر املحاكاة التي تســتخدم منوذج اآلثار الخاص
زراعية ّ
باملعهد الدويل لبحوث السياســات الغذائية أن اعتامد أصناف
املحاصيــل التــي تتح ّمل الحرارة ،ينتج أعىل زيادة عاملية متوقّعة يف
غلّة الذرة يف العام  .2050وتنتج األصناف التي تســتخدم النيرتوجني
بفعاليــة أكــر ،أعىل زيادة عاملية يف غلّة األرزّ ،فيام ميثّل النظام
الزراعــي عديم الحراثة الخيار األفضل للقمح ( Rosegrantوآخرون،
2014؛  De Pintoو Thomasو.)2016 ،Wiebe

 5يتوقع السيناريو األسايس لنموذج اآلثار الخاص باملعهد الدويل لبحوث
السياسات الغذائية املستخدم يف هذه التقديرات أن يبلغ مجموع األشخاص الذين
سيعانون من نقص التغذية بحلول عام  2050املليار نسمة ،شارحاً ملاذا سيساوي
أصناف
انخفاض عدد األشخاص املع ّرضني للجوع بنسبة  12يف املائة نتيج ًة الستخدام
»
من املحاصيل كفؤة يف استخدام النيرتوجني  124مليون نسمة.

وسيرتك اعتامد هذه التكنولوجيات آثارا ً إيجاب ّية ملحوظة عىل األمن
الغذايئ من خالل زيادة توافر الطاقة الغذائية ،وتحسني مداخيل
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اإلطار 11

تربية األحياء املائية الذكية مناخياً يف فييت نام
املنتجات املتن ّوعة أيضاً قدرة النظام عىل الصمود .وبفعل استخدام مصادر
العلف الطبيعية وفائض املغذّيات يف أحواض البلطي ،متكّن املزارعون من خفض
الحاجة إىل أغذية عىل شكل كريات أعالف ،ما ساهم يف تخفيض إنبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
ويتطلب تعزيز تربية األحياء املائية الذك ّية مناخياً وزيادتها حوافز يف مجال
السياسات ،وأنظمة ،وأطر مؤسساتية قويّة .ومبا أن اعتامد أسامك البلطي ترفع
اإلنتاج اإلجاميل ،تنشأ الحاجة إىل بذل الجهود لتوسيع أسواق هذه األسامك ،ال
سيام أسواق التصدير .وميكن تخطي العقبات التي تعيق االعتامد ،مثل نوعية
العلف املتدنّية وتكلفته املرتفعة ،من خالل ربط مجموعات املزارعني مبز ّودي
العلف والبذور.

تغي املناخ والتخفيف من آثاره عىل حد
هناك حاجة إىل تدابري للتك ّيف مع ّ
سواء ،من أجل حامية إنتاج تربية األحياء املائية الساحلية يف منطقة الساحل
الوسط الشاميل يف فييت نام .وإن إحدى الخيارات املمكنة هي تطوير مامرسات
تربية األحياء املائية الذكية مناخياً التي تدمج أسامك البلطي األحادية الجنس يف
النظم التقليديّة لرتبية األسامك باملياه البحرية.
وتظهر نتائج التجارب يف محافظة ثان هوا أن إدماج البلطي ميثّل اسرتاتيجية
تك ّيف ج ّيدة تعالج األهداف الثالثة للزراعة الذك ّية مناخياً ،وهي :زيادة
اإلنتاجية عىل نحو مستدام؛ وزيادة القدرة عىل التك ّيف؛ والحد من إنبعاثات
غازات االحتباس الحراري .وقد نجم عن هذا النهج كفاءة أكرب يف اإلنتاج،
وزيادات يف دخل األرس تراوحت بني  14يف املائة و 43يف املائة .وعززت حافظة
املصدر Trinh :و Tranو.2016 ،Cao

الشكل 14

مقارنة مع السيناريو األساسي،
املعرضني للجوع يف عام ،2050
التغي يف عدد األشخاص
ً
ّ
ّ
احملسنة
بعد اعتماد التكنولوجيات الزراعية
ّ
أصناف املحاصيل الكفؤة يف استخدام النيرتوجني

12,0-

8,8-

عدم الحراثة

7,87,5-

أصناف املحاصيل التي تتحمل الحرارة
الزراعة امل ُحكمة

4,4-

اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة
وقاية املحاصيل -األمراض
وقاية املحاصيل -األعشاب
وقاية املحاصيل -الحرشات

3,12,92,80,80,30,20,2-

أصناف املحاصيل املقاومة للجفاف
ال ّري بالتنقيط

ال ّري عن طريق ال ّرش
تجميع املياه

14-

12-

8-

10-

6-

4-

النسبة املئوية للفرق بني األشخاص املع ّرضني للخطر
المصدر Rosegrant :وآخرون ( ،)2014باالستناد إلى عمليات محاكاة أجريت بواسطة نموذج  IMPACTالخاص بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
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تغي املناخ يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية
الفصل  3التكيف مع ّ

» أربع اسرتاتيجيات لبناء قدرة سبل
العيش عىل الصمود

عن مصادر بديلة للدخل والعاملة يف مالوي ،ولكنهم ين ّوعون ثروتهم
الحيوانية يف زامبيا (اإلطار  .)12وعندما تكون التهديدات املناخ ّية كبرية،
تعطي العديد من األرس يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى األفضل ّية
للنظم املختلطة بني الرثوة الحيوانية واملحاصيل ،فتستخدم ماشيتها
كأصول لتخفيف تقلّبات الدخل ( Herreroوآخرون 2010 ،و2013؛
 Baudronوآخرون  .)2013وتوفّر النظم الزراعية املختلطة ،عن طريق
تعديل الروث ،نحو  15يف املائة من مدخالت النيرتوجني املستخدمة يف
إنتاج املحاصيل ،ما يقلّص تكاليف املدخالت ويحقق كثافة إنبعاثات
أدىن بكثري من تلك الناجمة عن العديد من نظم الرعي ( Liuوآخرون،
2010؛  Herreroوآخرون .)2013 ،إضاف ًة إىل ذلك ،ميكن أن تؤدي
املزارع املتن ّوعة دورا ً مهامً يف املحافظة عىل خدمات النظم اإليكولوجية
وزيادتها ،ما يساعد بشكل عام عىل تعزيز القدرة عىل الصمود
(2001 ،Ricketts؛  Kremenو.)2012 ،Miles

التنويع

تغي املناخ ألنه يساعد عىل تبديد خطر
التنويع وسيلة مهمة للتك ّيف مع ّ
رض بسبل العيش .وال بد من التمييز أوالً بني التنويع
تقلّب املناخ امل ّ
الزراعي وتنويع سبل العيش ( Thorntonو .)2014 ،Lipperيعني التنويع
الزراعي إضافة أصناف نباتيّة وأنواع ،أو سالالت حيوانية ،يف املزارع أو
املجتمعات الزراعية .وقد يشمل تنويع املناظر الطبيعية ،يف ظل انتشار
مختلف نظم املحاصيل وزراعتها يف املكان والزمان .أما تنويع سبل العيش
فهو يعني اضطالع األرس الزراعية بأنشطة زراعية وغري زراعية عديدة -
مثالً ،من خالل جمع األنشطة يف املزرعة مع عمل زراعي موسمي يف مكان
آخر ،أو استالم وظيفة يف املدينة أو تجهيز منتجات املزرعة أو فتح متجر.
وميثّل التنويع الزراعي وتنويع سبل العيش سبيلني إلدارة تهديدات املناخ.

دعم إدارة املخاطر

ميكــن أن تــؤدي برامج الحامية االجتامعية ،التي تع ّد أدا ًة مهمة
للتخفيف من ح ّدة الفقر ،دورا ً مهامً يف مســاعدة أصحاب الحيازات
تغي املناخ .وتتخذ الحامية
الصغــرة عــى إدارة املخاطر يف ظل ّ
االجتامعية أشــكاالً مختلفة ،من التحويالت النقدية إىل الوجبات
املدرســية واألشغال العامة .وميكن أن تؤدي إعانات املدخالت
الزراعية أيضاً وظيفة الحامية االجتامعية من خالل املســاعدة عىل
تخفيف قابلية تأثر أصحاب الحيازات الصغرية بتقلّب األســعار.
وتظهــر الرباهــن من أمريكا الالتين ّية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى
املنافــع الواضحــة للحامية االجتامعية من حيث األمن الغذايئ وتنمية
رأس املــال البــري ،والقدرة االقتصادية واإلنتاجيّة ،حتى يف صفوف
أفقر الفقراء وأكرث األشــخاص تهميشاً.

ومبا أن الصدمات املناخية تؤثر عىل األنشطة الزراعية وغري الزراعية
بطرقٍ مختلفة ،ميكن أن يحد التنويع من أثر هذه الصدمات عىل الدخل،
وأن يوفّر مجموعة أوسع من الخيارات إلدارة التهديدات املستقبل ّية.
فيمكن أن يؤدي التنويع ،عندما يتم ربطه بتدابري مخففة للتهديدات،
مثل تأمني املحاصيل أو الحامية االجتامعية ،إىل ارتفاع املداخيل وأن
يساعد عىل ترسيع وترية الحد من الفقر .ولكن إذا لجأ املزارعون إىل
التنويع يف أنشطة منخفضة اإلنتاج ّية ،قد يتقلّص الدخل املتوسط ،ما
يجرب األرس عىل بيع األصول يف حال حصول الصدمات ،ويدخلها يف دوامة
من الضعف والتع ّرض أكرث للتهديد ( .)Decron، 1996وقد يكون نطاق
تنويع املحاصيل ،باعتباره وسيلة للتخفيف من تهديدات املناخ ،محدودا ً
حيث تؤثر هذه التهديدات عىل مختلف أصناف املحاصيل بالطريقة
نفسها ( Reardon ،Barrettو .)2001 ،Webbولكن ميكن أن يبقى
تنويع املحاصيل خيارا ً حيث ال تكون ظروف املزرعة هامشية لتحد من
التنويع ،وغري مثالية مبا فيه الكفاية لالكتفاء مبحصول واحد ذي عائد
مرتفع ( Kanduluوآخرون.)2012 ،

ومتكّن أدوات الحامية االجتامعية ،بضامنها إمكانية التنبؤ واالنتظام ،األرس
من إدارة املخاطر عىل نحو أفضل ومن االضطالع بأنشطة كسب العيش
والزراعة التي تعود عليها بربح أوفر .وعندما تو َّجه هذه األدوات نحو
تحسن أيضاً رفاه األرسة ألن
املرأة ،ال تعزز مق ّومات متكينها فحسب ،بل ّ
تنصب عىل األمن الغذايئ والتغذوي ورعاية األطفال .وترتك
أولويات املرأة
ّ
برامج الحامية االجتامعية أيضاً أثرا ً مهامً عىل قرارات االستثامر الزراعي
التي تتخذها األرس الريفية ،وبالتايل لديها أثر طويل األجل عىل النفاذ إىل
األغذية (منظمة األغذية والزراعة(2015 ،ج)).
»

عند مواجهة تقلّب املناخ ،تعتمد األرس الزراعية اسرتاتيجيات تنويع
مختلفة حسب طبيعة تع ّرضها لهذا التقلّب وأداء املؤسسات .فعىل
سبيل املثال ،عندما يكون تساقط األمطار متقلّباً ،يبحث املزارعون
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خماطر املناخ والتنويع ورفاه صغار
املزارعني يف مالوي وزامبيا
عىل املدى الطويل أعىل؛ وال يظهر تنويع مصادر الدخل أي منط واضح مرتابط
مع املتغريات املناخية.
وبشكل عام ،أدى النفاذ إىل اإلرشاد ،إىل تنويع أكرب يف املحاصيل والعاملة
والدخل يف البلدين .وكان لدى األرس التي حصلت عىل إعانات دعم األسمدة
يف مالوي إمكانية أكرب للحصول عىل محاصيل ومداخيل متنوعة ،يف حني كانت
مستويات تنويع دخل هذه األرس أدىن يف زامبيا .ويظهر ذلك أهمية فهم كيف
تتفاعل املؤسسات املحلّية مع حوافز التنويع ،عندما يتم تصميم السياسات
الهادفة إىل تحقيقه.
وباستثناء تنويع املحاصيل يف زامبيا ،يرتبط كل نوع من أنواع التنويع بارتفاع
االستهالك ودخل الفرد يف البلدين .ويف مالوي ،يحد تنويع الدخل من تقلّب
مستويات استهالك األرس الزراعية  -وهذا مؤرش مهم لألمن الغذايئ .ويف زامبيا،
كانت األرس التي تعمد إىل أي واحدة من أنواع التنويع الثالثة ،أقل قابلية
للوقوع دون خط الفقر .وتقرتح االستنتاجات املج ّمعة حول التنويع واملداخيل
تيس أنواع التنويع الرضورية
نقاط دخول سياساتية لتحسني املؤسسات التي ّ
لبناء القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات.

مالوي وزامبيا هام من البلدان الخمسة عرش األكرث قابلية للتأثر باآلثار الضا ّرة
لتغي املناخ ( ،)Wheeler، 2011ال سيام يف الزراعة .ويستخدم القطاع عددا ً
ّ
كبريا ً من السكان الذين يعتمدون بشكل أسايس عىل اإلنتاج البعيل لالكتفاء
الذايت ويتع ّرضون بالتايل ملختلف الصدمات.
تغي املناخ بالنسبة إىل
إىل أي درجة يُع ّد التنويع اسرتاتيجي ًة ف ّعالة للتك ّيف مع ّ
هذين البلدين؟ توث ّق دراسات حديثة ملنظمة األغذية والزراعة أنواعاً مختلفة من
التنويع يف قطاع املزارع  -التنويع يف مختلف املحاصيل ،أو املاشية ،أو األنشطة
املرتبطة باملوارد ،أو العمل يف مزارع أخرى  -ويف القطاع غري الزراعي من خالل
أنشطة كالعاملة املدفوعة األجر ،والعمل الح ّر ،والتحويالت ،وأجرة األرايض.
وخلصت الدراسات إىل أن معدّالت تنويع املحاصيل والعاملة والدخل يف مالوي
وتنويع الرثوة الحيوانية يف زامبيا ،أعىل حيث يكون تقلّب املناخ أكرب ،ما يشري
إىل أن التع ّرض لتهديدات املناخ يُنتج أنواعاً مختلفة من التنويع .ويف زامبيا
(انظر الشكل) ،تختلف أمناط التنويع :تُن ِّوع األرس محاصيلها بشكل أكرب يف
املناطق التي تسجل متوسط هطول أمطار موسمي أعىل طويل األجل؛ وإن
تنويع الرثوة الحيوانية أعىل يف املناطق التي يكون فيها تباين هطول األمطار

مؤشرات التنويع يف املناطق الريفية يف زامبيا حبسب املقاطعة
مؤرشات 2015 Gini-Simpson
املحصول

[]0,29-0,16
(]0,37-0,29
(]0,47-0,37
(]0,61-0,47

الرثوة الحيوانية

[]0,14-0,05
(]0,17-0,14
(]0,21-0,17
(]0,34-0,21

الدخل

[]0,28-0,22
(]0,33-0,28
(]0,37-0,33
(]0,44-0,37

املصادر :استنادا ً إىل منظمة األغذية والزراعة وآخرين (2015ب) ،و Arslanوآخرين (2016ب).
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تغي املناخ يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية
الفصل  3التكيف مع ّ

شبكات األمان اإلنتاجية ،لتساهم يف الوقت نفسه يف زيادة دخل األرس،
ومشاركة املجتمعات يف الزراعة الذكية مناخياً ،واستحداث «وظائف
خرضاء» يف مجاالت مثل إدارة املخلّفات ،وإعادة التحريج ،واملحافظة عىل
الرتبة ( Asfawو .)2016 Lipperويتم اختبار التأمني القائم عىل املؤرش
ومتوسط
الذي يوزّع املنافع عىل أساس مؤرشات مثل تساقط األمطار،
ّ
العائد يف املنطقة ،وحالة الغطاء النبايت املقاسة بواسطة السواتل  -عىل
أنه أدا ًة للتخفيف من التهديدات يف العديد من البلدان .وعندما يتخطى
رش العتبة املحددة مسبقاً ،يتلقّى املزارعون دفعة رسيعة يتم تسليمها
مؤ ٍ
إليهم يف بعض الحاالت عن طريق الهواتف املحمولة .لكن التأمني القائم
عىل املؤرش ال يشكل بحد ذاته حالً كامالً للتهديدات املتعلّقة باملناخ.
فعىل سبيل املثال ،لقد أثارت نظم تأمني املحاصيل املستندة إىل األحوال
الجوية يف الهند تحوالً بني املشاركني نحو نظم اإلنتاج الزراعي األكرث
ربحيّة ولكن العالية املخاطر ،بفضل أقساط التأمني املدعومة (Cole
وآخرون .)2013 ،وكان استيعاب التأمني القائم عىل املؤرش محدودا ً
بشكل عام ألنه ينطوي عاد ًة عىل ارتفاع تكاليف املعامالت .واملشكلة
األخرى هي انعدام الثقة مبؤسسات التأمني.

» ويف زامبيا ،س ّجلت األرس يف املناطق التي شهدت تساقط أمطار أدىن من
املع ّدل متناوالً يومياً أقل من السعرات الحرارية ونفقات غذائية وغري غذائية
أدىن .وكان هذا األثر ملحوظاً يف أفقر األرس بنوع خاص .وبفضل برنامج
للتحويل النقدي استهدف  20 000أرسة فقرية جدا ً ،عانت هذه األرسة أقل
من غريها من الصدمات املناخية .ولكن يف وقت ساعدت فيه املشاركة يف
برنامج املنح النقدية يف التخفيف من آثار الصدمات املناخية السلبية عىل
األمن الغذايئ ،مل تكن كافية لتخطيها .بالتايل ،ينبغي الحرص عىل أن تكون
برامج الحامية االجتامعية متّسقة مع أشكال أخرى من إدارة تهديدات
املناخ ،مبا يف ذلك الحد من مخاطر الكوارث ( Asfawوآخرون(2016 ،ب)).
ونادرا ً ما تأخذ برامج الحامية االجتامعية القامئة تهديدات املناخ يف االعتبار.
ومن أجل س ّد هذه الثغرة ،يقدم العديد من أصحاب الشأن يف املجالني اإلنساين
واإلمنايئ ،مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة ،املساعدة للحكومات الوطنية
لتنشئ نظم حامية اجتامعية واعية للمخاطر وقادرة عىل االستجابة للصدمات،
من شأنها توفري الدعم قبل األزمة استنادا إىل معايري اقتصادية ومرتبطة
بتهديدات املناخ (برنامج األمم املتحدة للبيئة2016 ،؛  Winder Rossiوآخرون،
 .)2016وإذا تم ربط نظم الحامية االجتامعية عىل نحو فعال بنظم اإلنذار
املبكر وتزويدها باملعلومات من املعايري الزراعية والتغذوية واملتعلّقة باألمن
الغذايئ ،ميكن استخدامها أيضاً لتخطيط االستجابة يف الوقت املناسب لحاالت
الطوارئ (منظمة األغذية والزراعة(2016 ،أ)).

ومن شأن تحسني املعلومات حول ظروف الطقس أن يساعد صغار
املنتجني عىل التكييف مع تقلّبات املناخ املتوقعة ،من خالل مثالً
تعديل مواعيد الزرع أو إيواء املاشية يف الوقت املناسب .وقد خلصت
الدراسات إىل أن املزارعني يف رشق وجنوب أفريقيا الذين متكنوا من
غيوا بعض القرارات اإلدارية عىل األقل،
النفاذ إىل التنبؤات املوسميةّ ،
ما ساعدهم عىل الحد من خسائر املحاصيل ( O’Brienوآخرون2000 ،؛
 Ngugiو Mureithiو2011 ،Kamande؛  Phillipsو Makaudzeو
2002 ،2001 ،Unganai؛ و Klopperو2003 ،Bartman؛ Mudombi
و .)2014 ،Nhamoوساعد النفاذ إىل معلومات األرصاد الجوية،
املزارعني يف كينيا عىل تج ّنب تك ّبد خسائر تساوي ربع متوسط دخلهم
الصايف ( Ericksonوآخرون .)2011 ،ومييل املزارعون الذين يصلون إىل
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،إىل استخدام املعلومات املناخية
املتاحة بشكل روتيني ( Ramussenوآخرون .)2014 ،وباستطاعة
االستثامر يف املؤسسات التي تشاطر التنبؤات املوسمية ،وهي جانب
مهم من املعلومات املناخية ،أن يعزز قدرة املزارعني عىل الحد من
تع ّرضهم للتهديدات ( Hansenوآخرون .)2011 ،واألمر سيّان بالنسبة
إىل وكاالت اإلغاثة من الكوارث ،إذ أثبت تخطي الحواجز املؤسساتية
أمام استخدام التنبؤات املوسمية أهم ّيته يف إنقاذ األرواح خالل األزمات
املناخية ( Tallوآخرون.)2012 ،

وميكن تنفيذ النهج املعروض آنفاً من خالل زيادة التدخالت التي توفّر
السيولة واألصول اإلنتاجية ذات الدورة القصرية ،وإرفاقها بالتدريب
الف ّني .وحيثام تكون وظائف األسواق وعملتها مستقرتني ،تتميّز
التحويالت النقديّة بالفعالية من حيث التكلفة ،وبالقدرة عىل التأثري،
وباملرونة ،وتعطي األرس املستفيدة خيارات أكرب .ولكن يف عام ،2015
مثّلت التحويالت النقديّة والقسائم  6يف املائة فقط من املساعدات
اإلنسانية (معهد التنمية ما وراء البحار .)2015 ،ويتطلب تحسني قدرة
التدخالت النقدية ،إدماج السيولة يف التأهب والتخطيط للطوارئ،
وتقوية الرشاكات مع القطاع الخاص ،واستخدام الدفع اإللكرتوين
والتحويالت الرقم ّية ،وعند اإلمكان ،استغالل التحويالت النقدية لبناء
هياكل لتقديم املساعدة االجتامعية املتوسطة والطويلة األجل التي ميكن
استخدامها يف حاالت الطوارئ املتكررة.
تتعدد نقاط الدخول والروابط التشغيلية بني الحامية االجتامعية
تغي املناخ .وميكن تصميم برامج األشغال العامة ،مبا يف ذلك
وسياسات ّ
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الحد من أوجه عدم املساواة بني الجنسني

الريفيــن إىل الهجرة .ومبــا أنه يتم زراعة األرايض عىل نحو مكثّف،
يــزداد تدهور الرتبة ،ويرتاجع اإلنتــاج ،وينخفض الدخل .كذلك ميكن
أن تدفع ندرة املياه بســبب فــرات الجفاف الطويلة والنزاعات عىل
التخل عن أرضهم .وميكن
اســتخدام املياه باملزارعني الفقراء إىل ّ
أن متثّل الهجرة املؤقتة واملوســمية والدامئة ،شــكالً من أشكال
تنويــع ســبل العيش ،ما يوفّر منافــع كبرية للعديد من األرس الريفية.
وتشــكل الهجرة مصدرا ً مهـاً لتنويع الدخل الذي يعزز قدرة األرس
عىل الصمود ،ويوفّر ســبل القيام باســتثامرات مع ِّززة لإلنتاجيّة .ويف
املقابــل ،يواجه املهاجــرون يف غالب األحيان صعوبات وتهديدات
ومخاطر ع ّدة.

لتغي
نظرا ً إىل اختالف أولويات املرأة والرجل وقدراتهام عىل االستجابة ّ
املناخ ،ينبغي أن يق ّر واضعو السياسات واملؤسسات رصاح ًة بالفوارق بني
الجنسني يف تصميم التدخالت التي تق ّوي قدرة سبل العيش الريفية عىل
الصمود ( Acostaوآخرون2015 ،؛  Gumucioو.)2015 ،Tafur-Rueda
فغالباً ما تفرض املعايري االجتامعية املسؤوليات الزراعية وتح ّد من الخيارات
املتاحة للمرأة ،ما يحدد نوع املعلومات التي تحتاجها وقنوات املعلومات
التي ميكنها النفاذ إليها ( Archerو2003 ،Yamashita؛ McOmber
وآخرون2013 ،؛  Jostوآخرون  .)2015فمثالً ،تتسم املعلومات حول موعد
بدء تساقط األمطار باألهمية بالنسبة إىل املزارعني يف السنغال ألن الرجال
يتمتّعون باألولوية يف النفاذ إىل الحيوانات لتحضري األرض؛ وتفتقر املرأة إىل
رصف استنادا ً إىل هذه املعلومات ،وهي تفضّ ل التنبؤات حول
القدرة عىل الت ّ
توقف تساقط األمطار وفرتات الجفاف ( Tallوآخرون.)2014 ،

تتوقع إحدى الدراســات أن يهاجر مئات املاليني من األشــخاص
بــن اليوم والعام  2050نتيجـ ًة للضغوط املناخية والبيئية (،IIED
 .)2010وقد ســاعدت هذه التوقعات عىل اعتبار الهجرة قضي ًة
تغي املناخ .ومتيل الحكومات،
ينبغــي معالجتها يف التك ّيف مــع ّ
يف اســراتيجيات التكيّــف الخاصة بها ،إىل اعتامد أحد النهجني
التاليني ( .)2014 ،KNOMADاألول ،وهو األكرث شــيوعاً ،يعترب
التك ّيف كســبيل يحد من ضغوط الهجرة ويســمح للناس بالبقاء يف
مناطقهم من خالل تحســن املامرســات الزراعية والبنى التحتية.
أمــا الثــاين ،فينظر إىل الهجرة يف حد ذاتها عىل أنها اســراتيجية
تكيّف ،ما يخفف من الضغوط التي ميارســها الســكان عىل املناطق
الهشّ ــة .وتكتســب إمكانية تقديم املهاجرين الذين يعيشون خارج
تغي
املناطق الضعيفة ،املســاعدة ملجتمعاتهــم األصلية لتتك ّيف مع ّ
املناخ وتتصدى له ،أهمي ًة خاصة بالنســبة إىل واضعي السياســات
يف مجال التنمية.

يسلّط مرشوع الكربون الزراعي يف كينيا الذي نفذته منظمة Vi
 Agroforestryوالبنك الدويل ،الضوء عىل ع ّدة اسرتاتيجيات تتصدى
للفوارق بني الجنسني يف حيازة األرايض واألشجار ،والعاملة ،واملعرفة،
وتقاسم املنافع ،واملشاركة ،والقيادة .وتشمل األمثلة عىل ذلك :العقود
التي أبرمتها املجموعات ،مبن فيهن النساء ،حتى ولو مل تكن متتلكن
األرايض؛ واالستثامرات يف التدريب املصمم للوصول إىل املرأة (مثل
ميسين مجتمعيني من النساء)؛ وتوفري شتالت من أنواع
استخدام ّ
األشجار التي ترغبها النساء عاد ًة (مثل األنواع التي توفر وقود الخشب،
والعلف ،والظل ،والفاكهة)؛ ونظم وقواعد القيادة عىل أساس التناوب؛
والتحسينات يف نفاذ املرأة إىل القروض والتأمني ( البنك الدويل 2010؛
2015 ،Vi Agroforestry؛  Shamesوآخرون  .)2012وقد خفّف مرشوع
تشاريك يف مجتمع كمبهاروادي الذي يعاين من إجهاد مايئ يف والية
ماهاراشرتا يف الهند ،من الوقت الذي متضيه املرأة يف جمع مياه الرشب
وحطب الوقود من خالل إنشاء منابع أقرب إىل منزلها ،وساعد عىل زيادة
مشاركتها يف عمليات صنع القرار يف القرية .وقد نجم عن هذا املرشوع
زيادة يف دخل األرس الفقرية ( Grayو2013 ،Srinidhi؛ البنك الدويل
ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.)2015 ،

وميكن أن تؤدي الحامية االجتامعية وسياسات أسواق العمل النشطة
دورا ً مهامً يف تخفيف العديد من التهديدات املتّصلة بالهجرة .وباستطاعة
يحسنا آفاق االستخدام للسكان
جودة التعليم والتدريب األفضل أن ّ
الريفيني الذين يقررون الهجرة ،ال سيام الشباب منهم ،وللذين يبحثون
عن عاملة تعتمد عىل كثافة املهارات يف الزراعة املستدامة .وسيكون
من املهم توفري البنى التحتية املناسبة للنقل واالتصاالت ،إما مبارش ًة
من جانب القطاع العام ،أو من خالل تعزيز االستثامر الخاص ،لتخفيض
التكاليف املتّصلة بالسفر وإرسال التحويالت ،ولتيسري تدفّق املعلومات
حول فرص االستخدام والعملn .

الهجرة

تدفــع الضغــوط البيئية واملناخية عىل ســبل العيش  -مثل الجفاف
والفيضانــات واألمنــاط املناخية التي ال ميكن التنبؤ بها  -بالســكان
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ما هو حجم تكاليف
التكيف؟
ّ

وتظهر دراسة حالة عن فييت نام أيضاً أنه من املحتمل أن تكون
لتغي املناخ أعىل بكثري من تكاليف التك ّيف (البنك
التكاليف االقتصادية ّ
الدويل(2010 ،ج)) .وعىل الرغم من أن هذا األخري لن يحول دون حدوث
لتغي املناخ ،إال أنه سيحد من حجمها بشكل
خسائر اقتصادية نتيج ًة ّ
تغي املناخ بنحو
ملحوظ .فبال تكيّف ،تق ّدر الخسائر الزراعية بسبب ّ
ملياري دوالر أمرييك سنوياً .وحتى مع التك ّيف ،من املحتمل حدوث
بعض الخسائر ،ولكنها ستكون محدودة عند حوايل  500مليون دوالر
أمرييك ،ومن ثم الحد من إجاميل الخسائر بنحو  1,5مليار دوالر أمرييك
سنوياً .وسوف يشمل التكيّف اسرتاتيجيات التكيّف الخاصة باملزارعني،
مثل تغيري مواعيد الغرس واستخدام أصناف مقاومة للجفاف أو امللوحة،
إضاف ًة إىل تدخالت الحكومة ،منها االستثامرات يف ال ّري ،وزيادة اإلنفاق
عىل البحوث والتنمية الزراعية .وستمثّل تكاليف التكيّف املق ّدرة بحوايل
 160مليون دوالر أمرييك سنوياً يف الفرتة  ،2050-2010جزءا ً صغريا ً من
امل ّدخرات املحققة بفضله.

كم سيكلّف بناء قدرة املنتجني من أصحاب الحيازات الصغرية عىل
تغي املناخ؟ يُطرح هذا السؤال غالباً ،ال سيام يف سياق تطوير
التك ّيف مع ّ
مصادر جديدة لتمويل املناخ .وقد وجد استعراض الدراسات بشأن
تغي املناخ ومنافعه ،أكرث من  500ورقة بحثية عن
تكاليف التكيّف مع ّ
املوضوع ( .)Watkiss، 2015وتختلف التقديرات ألسباب ع ّدة ،منها
تغي املناخ ،واألساليب
االختالفات يف التغطية اإلقليمية ،وسيناريوات ّ
والنامذج املتّبعة ،إضاف ًة إىل الفرتة الزمنية املغطاة ،وتدابري التكيّف،
والقطاعات التي يتم النظر فيها .وتشري دراسات عاملية ع ّدة إىل أن
تغي املناخ (Stern،
تكاليف التقاعس تتخطى بكثري تكاليف التك ّيف مع ّ
2007؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي2012 ،؛ Stern،
2014؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .)2015 ،وتوفّر
بعض التحليالت عىل املستوى القطري ،تقديرات لتكاليف التقاعس
والتك ّيف .وسننظر هنا يف دراستني من هذا النوع يف البلدان النامية حيث
نسبة كبرية من املزارعني هم من أصحاب الحيازات الصغرية ،ويف دراسة
أطلقتها منظمة األغذية والزراعة تركّز بنوع خاص عىل أصحاب الحيازات
الصغرية يف أربعة بلدان (اإلطار .)13

باختصار ،يف حني تتوافر دراسات منهجيّة قليلة حول تكلفة التك ّيف
تغي املناخ يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية ،تشري األدلة املتاحة
مع ّ
إىل توازن إيجايب جدا ً بني املنافع والتكاليف .وهذا صحيح بنوع خاص
عندما يحتسب هذا التوازن عىل أنه الفرق بني تكلفة التقاعس و منافع
العمل ،وأيضاً عند املوازنة بني تكلفة االستثامرات يف املامرسات الزراعية
الذكية مناخياً واملكاسب من حيث زيادات الغالت ،وتحسينات سبل
العيش ،وتخفيض عدد الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ .بالتايل،
فإن املشكلة األساسية هي كيفية إدارة االنتقال إىل الزراعة املستدامة
وتخفيض تكاليف املعامالت عىل نظم أصحاب الحيازات الصغريةn .

لتغي املناخ
تق ّدر دراسة من أوغندا أن القيمة الرتاكمية لآلثار االقتصادية ّ
عىل الزراعة ،واملياه ،والطاقة ،والبنى التحتية ،ترتاوح بني  273مليار دوالر
أمرييك و 437مليار دوالر أمرييك بني العامني  2010و ،2050حسب
تغي املناخ
االفرتاضات بشأن التنمية االقتصادية واالجتامعية ،وح ّدة ّ
( Markandayو Cabot-Ventonو .)2015 ،Beucherوبالنظر فقط إىل
قطاع الزراعة ،ترتاوح تكلفة التقاعس من حيث تراجع إنتاج املحاصيل
والرثوة الحيوانية ،وتراجع الصادرات ،بني  22مليار دوالر و 38مليار
دوالر أمرييك يف نفس الفرتة .ويف حني أن ميزانية التكيف ،مبا يف ذلك
محسنة وسالالت حيوانية أكرث
نظم ّ
ري أكرث كفاء ًة وأصناف محاصيل ّ
تكيّفاً وإنتاجيّ ًة وتسهيالت ائتامنية ،ميكن أن تبلغ قرابة  644مليون دوالر
أمرييك سنويا بحلول  ،2025فإن تكلفة التقاعس قد تكون أعىل بست
وأربعني مرة.
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منافع وتكاليف االستثمار يف تكيف صغار
ّ
املزارعني
ستمثّل التغيريات يف املامرسات الزراعية وسيل ًة مهم ًة لبناء القدرة عىل الصمود
وتحسني إدارة الكربون والنيرتوجني يف نظم إنتاج أصحاب الحيازات الصغرية.
ولكن معدّالت اعتامد هذه املامرسات بني املزارعني منخفضة جدا ً.

ونظرت الدراسة أيضاً يف تكاليف التك ّيف ومنافعه من خالل االستثامرات يف
التغيات املتوقّعة يف الظروف املحلية .ويف غياب
البذور ّ
املحسنة التي تالئم ّ
تغي املناخ عىل أصحاب الحيازات الصغرية عالية جدا ً
التك ّيف ،ستكون تكلفة ّ
التغي الحاد يف املناخ (الجدول ألف) .وبفضل اعتامد البذور
يف ظل سيناريو ّ
املقاومة للجفاف ،واستنادا ً إىل افرتاضات محافظة بشأن الغالت ،تنخفض
تغي املناخ بنسبة ترتاوح بني  34يف املائة تقريباً و 51يف املائة،
الخسائر بسبب ّ
حسب البلد .وقُدّرت القيمة الصافية الحالية لالستثامرات يف اعتامد البذور
املحسنة ،بني متوسط  203دوالرات أمريكية للهكتار يف مالوي ،و 766دوالرا ً
ّ
أمريكياً للهكتار يف األرايض البعلية يف الهند.

السؤال الذي يطرح هو التايل :كم سيكلّف تعزيز معدّالت االعتامد لتصل إىل
لتغي املناخ؟ توفّر دراسة منذجة
املستوى املطلوب للتخفيف من اآلثار السلبية ّ
تغي املناخ،
تنظر يف القرارات التي يتّخذها املزارعون بشأن املحاصيل يف ظل ّ
إىل جانب تقديرات تجريب ّية مستمدّة من املسوحات األرسية يف أربعة بلدان،
أفكارا ً تساعد عىل اإلجابة عىل هذا السؤال ( Cachoوآخرون .)2016 ،وتشمل
الدراسة نتائج منوذجية من أربع مناطق يف أربعة بلدان مع ّرضة بدرجة كبرية
تغي املناخ عىل الزراعة ،وهي :بنغالدش ،والهند ،ومالوي ،وجمهورية
آلثار ّ
تنزانيا املتحدة.

تشري النتائج إىل أنه بإمكان مبادرات التك ّيف املصممة ج ّيدا ً واملستهدفة أن تد ّر
تغي املناخ املتوقّعة .ويف
عائدات عالية ألصحاب الحيازات الصغرية يف ظل آثار ّ
حالة تحسني البذور ،سيتطلب ذلك تدخالت عىل طول سلسلة اإلمدادات  -من
الحرص عىل إنتاج الك ّميات الكافية من البذور ،إىل دعم تطوير املشاريع املحلّية
الرضورية لتسويق املدخالت ورشاء املخرجات .كام ميثّل إنشاء النظم التي
تخفض تكاليف معامالت نفاذ أصحاب الحيازات الصغرية إىل إمدادات البذور،
جانباً مهامً من السياسات الف ّعالة.
ونظر التحليل أيضاً يف نسبة املنافع إىل التكاليف لتدبريين مهمني آخرين
للتك ّيف مع املناخ ،وهام :ال ّري والتكنولوجيات املقتصدة للمياه .وقُدّر متوسط
تغي املناخ بـ  226دوالرا ً أمريكياً للهكتار يف بنغالدش و494
منافع ال ّري يف ظل ّ
دوالرا ً أمريكياً للهكتار يف الهند (الجدول باء).

وتوقّعت الدراسة معدّالت اعتامد الزراعة الذكية مناخياً يف العام  2050استنادا
إىل أدلّة تجريبية حول هذه املعدالت .ومن املتوقع أن تسجل مالوي أعىل
معدل اعتامد مع  96يف املائة ،تليها جمهورية تنزانيا املتحدة ( 64يف املائة)،
والهند ( 62يف املائة) ،وبنغالدش ( 54يف املائة) * .لكن من غري املرجح أن تكون
مستويات االعتامد املتوقعة ،عىل الرغم من أنها مرتفعة نسبياً ،كافية يف معظم
تغي املناخ عىل أصحاب الحيازات الصغرية .ويشري ذلك إىل
الحاالت ملوازنة آثار ّ
أن مامرسات الزراعة الذكية مناخياً لن تكون كافية وحدها لتحقيق التغيريات
التح ّولية الرضورية ،إن مل تُرفع مستويات االستثامر يف بناء بيئات متكين ّية ويف
تعزيز التقنيات ذات القدرة العالية عىل التك ّيف.

الجدول ألف

احملسنة يف بلدان خمتارة للفرتة 2050-2020
املنافع الصافية العتماد البذور
ّ
(القيمة الصافية الحالية بتخفيض نسبته  5يف املائة)
املنطقة املنظور فيها

القيمة الصافية الحالية
العتامد البذور

(يف املائة)

(مليون هكتار)

43
51
47
34

0,2
9,1
2,3
9,7

(دوالر أمرييك للهكتار
الواحد)
454
766
203
303

تغي املناخ
التكلفة املقدّرة لألرضار الناجمة عن ّ

بنغالديش
الهند
مالوي
جمهورية تنزانيا املتحدة

الفارق

(القيمة الحالية مبليون دوالر أمرييك)
خط األساس
املحسنة
البذور ّ
(بال تك ّيف)
125
221
6 626
13 595
516
981
5 622
8 567

التغيات املناخية ح ّد ًة بنسبة  30يف املائة (مسار الرتكيز
مالحظة :تتم مقارنة الحالة األساسية يف ظل الظروف الحالية ،بحالة يتم فيها تطوير بذور ّ
محسنة تخفّض األرضار امللحقة يف إطار سيناريو أش ّد ّ
التمثييل  .)5-8وإذا افرتضنا وجود سياسة لدعم اعتامد البذور املحسنة ،فإن تكلفة الهكتار الواحد تحتسب كمجموع تكاليف رشاء األسمدة والبذور وتوزيعها ،باإلضافة إىل تكاليف إدارية ،مقسومة
عىل املساحة اإلجاملية التي تغطيها السياسة .وتقدر املنافع الصافية عىل مدى فرتة  30سنة ،بطرح تكاليف تنفيذ السياسة.
املصدر Cacho :وآخرون.2016 ،
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اإلطار 13

(متواصل)
االستثامرات الحالية يف التك ّيف الف ّعال ستوفّر عائدات عالية لزراعة أصحاب
الحيازات الصغرية.

ويتم احتساب املنافع عىل أنها قيمة األرضار التي يتم تج ّنب وقوعها يف الهكتار
الواحد ،استنادا إىل إيرادات محاصيل أصحاب الحيازات الصغرية .وإن تكاليف
تحسينات ال ّري للهكتار أدىن للمنتجني يف النظم الصغرية الحجم ،وبالتايل
فإن نسبة املنافع إىل التكاليف أعىل بكثري ،ما يدعم الحجة التي تقول إن

الجدول باء

الري وتكاليفه للهكتار الواحد يف عام 2050
منافع ّ
منافع ال ّري
(دوالر أمرييك للهكتار)
بنغالديش
الهند

226
494

كلفة البنية األساسية للري
(دوالر أمرييك للهكتار)
عىل نطاق كبري
عىل نطاق صغري
79
29
79
29

املنافع /التكاليف
عىل نطاق صغري
7,8
17,0

عىل نطاق كبري
2,9
6,3

املصدر Cacho :وآخرون.2016 ،

* تم استخدام اإلطار النموذجي  Popp( LPJml-MAgPIEوآخرون 2016؛  Lotze-Campenوآخرون2008 ،؛  Bondeauوآخرون )2007 ،لتقدير غالت املحاصيل واألسعار يف ظل
سيناريوهات مناخية بديلة .وكانت توقّعات غالت املحاصيل متّسقة مع تلك الخاصة بنموذج اآلثار الخاص باملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية .والنتائج الخاصة ببنغالدش والهند
ال متثّل البلدين بكاملهام .فلم تغط الدراسة املستخدمة سوى مجموعة مختارة من القرى.

إدارة االنتقال إىل نظم
أصحاب احليازات
الصغرية الذكية مناخياً

عىل التك ّيف والصمود يف وجه الصدمات ،والحد من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري .ويتّسم ذلك بأهمية خاصة عند النظر يف الخيارات
لتحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغرية من أجل الحد من الفقر يف ظل
تغي املناخ .وقد احتدم النقاش حول املبادالت املحتملة بني التخفيف
ّ
من اآلثار واألمن الغذايئ ،بسبب املخاوف من أن يُجرب املنتجون من
أصحاب الحيازات الصغرية يف البلدان النامية عىل تح ّمل تكاليف الحد
تغي املناخ ،وهي مشكلة
من انبعاثات غازات الدفيئة للتخفيف من آثار ّ
مل يتسببوا بها ،بل هم أكرث من يعاين منها ( Lipperوآخرون.)2015 ،

تحديد الحواجز أمام االعتامد وتقييم
املبادالت

ويعالج نهج الزراعة الذكية مناخياً هذه املسألة رصاح ًة من خالل
تغي املناخ عن
تحديد تكاليف التدابري يف مجال التخفيف مع آثار ّ
طريق تطوير قاعدة أدلّة خاصة بكل موقع .أوالً ،يتم تقييم الحواجز
التي يواجهها أصحاب الحيازات الصغرية يف انتقالهم إىل النظم
الزراعية املستدامة والذكية مناخياً (انظر اإلطار .)14

تق ّر الزراعة الذكية مناخياً بأنه قد تكون هناك مبادالت وتآزر بني
أهدافها الثالثة ،وهي زيادة اإلنتاجية عىل نحو مستدام ،وزيادة القدرة
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توفّر اإلعانات لدعم األسمدة املعدنية عام ًة الحوافز الستخدام األسمدة
عىل نحو فعال؛ يف الواقع ،قد تؤدي إىل عكس ذلك متاماً .كام أن إدماج
لتغي املناخ يف املنهجية املستهدفة لربامج الحامية االجتامعية
التع ّرض ّ
يشكل تح ّوالً مؤسساتياً يسهل تنفيذه نسبياً يف اتجاه الزراعة الذكية
تغي
مناخياً .ومتثّل إعادة توجيه البحوث الزراعية لتدمج التكيّف مع ّ
املناخ والتخفيف من آثاره ،مك ّوناً مهامّ آخر للبيئة التمكينية للزراعة
الذكية مناخياً (اإلطار .)15

ثم يخضع التقييم األويل لحوار بني جميع أصحاب الشأن حتى يقرروا
ما هي التغيريات يف السياسات والحوافز الرضوريّة لخلق الظروف
التمكين ّية لالنتقال.
هناك حاجة إىل اإلقرار الفعيل بتكاليف إجراء التغيريات من أجل تحديد
املجاالت التي ميكن حصول املبادالت فيها .فعىل سبيل املثال ،يرتتب
عن تحسني مخزونات الكربون يف الرتبة من خالل تحسني إدارة األرايض
وإحيائها ،تكاليف استثامرية عىل شكل تسوير وبذور وآليات ،وتكاليف
الفرص الضائعة عىل شكل خسارة اإلنتاج ،وتكاليف تشغيلية عىل شكل
مدخالت اليد العاملة السنوية الرضورية للمحافظة عىل الكربون يف الرتبة
وتحسينه .وميكن أن تكون تكاليف اعتامد املامرسات التي تزيد الكربون
يف الرتبة عالية جدا ً بالنسبة إىل أصحاب الحيازات الصغرية ،ال سيام يف
املرحلتني األوىل واالنتقالية .كام ميكن أن تتخطى هذه التكاليف منافع
املزارعني ،فيام تولّد منافع ألشخاص آخرين ،من خالل تحسني املناظر
الطبيعية ووظائف مستجمعات املياه.

تحدي التمويل
ستتوقف استدامة نظم اإلنتاج الغذايئ الخاصة بأصحاب الحيازات
الصغرية عىل قدرة هؤالء عىل اعتامد املامرسات والتكنولوجيات الذكية
مناخياً .ولتحقيق هذا الهدف ،هناك حاجة إىل القيام باستثامرات مالية
إضاف ّية .ولكن النفاذ إىل التمويل للقطاعات الزراعية  -ناهيك عن
الزراعة الذكية مناخياً  -يع ّد تح ّدياً يف العديد من البلدان النامية ،ولطاملا
حصة الزراعة من محفظات
كان كذلك منذ عقود .فتقليدياً ،كانت ّ
املؤسسات املالية صغرية ،ال سيام إذا متت مقارنتها مبساهمة الزراعة يف
الناتج املحيل اإلجاميل .ونظرا ً إىل أن قطاع الزراعة يع ّد قطاعاً منخفض
الربح وعايل املخاطر ،تح ّد مصادر التمويل يف معظم البلدان تع ّرضها له،
وتشدد معايري اإلقراض وتفرض رشوطاً صعبة عليه .ويف الغالب ،تتج ّنب
هذه املصادر الزراعة بكل أشكالها ،مفضّ ل ًة السعي وراء عائدات مستق ّرة
توفّرها قطاعات أخرى من االقتصاد .بالتايل ،يؤثر النقص يف التمويل
عىل الزراعة ،ال سيام عىل املزارعني واألعامل التجارية الزراعية الصغرية
واملتوسطة الحجم.

يوفّر الجدول  10مثاالً عىل هذه التكاليف ،مشريا ً إىل عدد السنوات
التي مت ّر قبل أن يتمكّن مربّو حيوانات الياك يف محافظة كينغهاي
الصينية من الحصول عىل عائد إيجايب إذا استثمروا يف إحياء مراعيهم
املتدهورة جدا ً .ويحصل أصغر املنتجني عىل أدىن العائدات من حيث
القيمة الصافية الحالية 6للهكتار املستثمر .كام يواجهون أطول فرتات
انتظار للحصول عىل عائدات إيجابية  -تستلزم استثامراتهم يف إحياء
املراعي املتدهورة  10سنوات لتولّد مستوى الدخل نفسه الذي يجنونه
مع النظام املتدهور الحايل .ويف وقت يبقى فيه إحياء األرايض الشديدة
التدهور أعىل تكلفةً ،متثّل التكاليف املرتبطة باعتامد املامرسات
املحسنة إلدارة األرايض يف الرتبة الج ّيدة مبادالت مهمة للمزارعني
ّ
(منظمة األغذية والزراعة.)2009 ،

ويواجه املزارعون من أصحاب الحيازات الصغرية أكرب الحواجز أمام
النفاذ إىل التمويل .فلديهم عاد ًة معرفة محدودة عن التمويل ،وتاريخ
محدود أو معدوم يف الضامنات واالقرتاض ،والقليل من مصادر الدخل
األخرى .ومبا أن أصحاب الحيازات الصغرية يعيشون منفصلني يف
مناطق بعيدة عن املراكز الحرضية ،يصعب عىل املقرضني الوصول
إليهم .ويرتتب عىل عزلتهم هذه تكاليف معامالت تكون أحياناً
أعىل من حجم القرض الذي يطلبونه .كام أن النفاذ إىل التمويل
صعب بنوع خاص للنساء ،بسبب الحواجز االقتصادية ،واالجتامعية،
والسياس ّية ،والقانون ّية.

تتأثر التكاليف التي ترتتب عىل املنتجني الزراعيني  -واملبادالت أيضاً
 بالبيئة السياساتية واملؤسساتية .بالتايل ،فإن الخطوة املهمة يفاالنتقال إىل الزراعة الذكية مناخياً ،هي تقييم الحاجة إىل تغيري التدابري
السياساتية القامئة ،مثل إعانات املدخالت ،وقدرة برامج الحامية
تغي املناخ .فعىل سبيل املثال ،ال
االجتامعية عىل التصدي لتهديدات ّ
 6القيمة الصافية الحالية الستثامر ما هي الفارق بني القيمة الحالية للتدفقات
النقدية الداخلة والخارجة.
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اإلطار 14

العوامل اليت تعيق القدرة على التكيف
ّ

 40يف املائة من الدراسات التي يُدرج فيها .وتشمل املحددات امله ّمة
املحسنة للزراعة املختلطة بالغابات بُعد
األخرى العتامد املامرسات ّ
املسافة عن األسواق ،واالنضامم إىل مجموعات املزارعني ،والرساميل
االجتامعية األخرى ،والحيازة اآلمنة .وبالنسبة إىل اعتامد مامرسات
املحسنة ،كانت الحواجز الرئيسية مرتبطة بالنفاذ إىل
الهندسة الزراعية ّ
املعلومات ،تليها الحيازة اآلمنة ،وتخصيص املوارد ،والتع ّرض للتهديدات
والصدمات .وأشار التحليل أيضاً إىل الحاجة إىل استهداف الذين تخصص
لهم موارد أقل ،ال سيام املزارعات واألرس التي تعيلها نساء ،بسبب
نفاذهم املحدود إىل املعلومات والتكنولوجيات .فكانت األرس الزراعية
املحسنة للزراعة
التي يعيلها الرجال أكرث قابلية العتامد املامرسات ّ
املختلطة بالغابات أو الهندسة الزراعية.

يســلط تحليــل تجميعي حديث ملحددات اعتــاد التكنولوجيا
املحســنة يف أفريقيــا الضوء عىل اآلراء الثاقبة بشــأن الحواجز
ّ
التــي يواجههــا املزارعون من أصحــاب الحيازات الصغرية يف
تغي
االضطــاع بالتغيــرات التدريج ّية الرضوريّــة للتك ّيف مع ّ
املنــاخ ( Arslanوآخرون(2016 ،أ)) .وقــد بنيت مجموعة
البيانــات عــى معلومات من حوايل  150ورقة بحثية منشــورة،
محســنة يف الزراعة املختلطة بالغابات،
وتشــمل  87مامرســة ّ
والهندســة الزراعية ،وإنتاج الــروة الحيوانية.

وإن أبرز الحواجز أمام اعتامد الزراعة املختلطة بالغابات هي النفاذ إىل
املعلومات ،ال سيام من خدمات اإلرشاد ،وهذه نقطة مهمة يف حوايل

احملسنة
احلراجة الزراعية واهلندسة الزراعية :حمددات اعتماد التكنولوجيات واملمارسات
ّ
وأهميتها يف الدراسات
ّ
امل ُحدّدات
املعلومات
تخصيص املوارد
املخاطر والصدمات
العوامل البيوفيزيائية
املسافة عن األسواق/
الطريق
الدميغرافيا االجتامعية
املجموعات /الرساميل
االجتامعية
الحيازة اآلمنة
توافر اليد العاملة
النفاذ إىل القروض
مجموع النتائج

1
املجموع

الحراجة الزراعية
3
2
إيجايب ()+
سلبي ()-

(النسبة املئوية)
41,7
28
18,8
20

4
غري مهمة من
الناحية اإلحصائية

1
املجموع

(العدد)
60
75
16
20

1,7
14,7
0
15

17

11,8

47,1

129

5,4

29,5

65,1

29

10,3

44,8

44,8

288

19
18
15
398

10,5
5,6
6,7
7,8

42,1
38,9
13,3
32,4

47,4
55,6
80
59,8

116
96
167
4170

الهندسة الزراعية
3
2
إيجايب ()+
سلبي ()-

4
غري مهمة من
الناحية اإلحصائية

(العدد)
459
991
106
544

7,6
12,9
8,5
13,4

(النسبة املئوية)
37
29,2
29,2
20

55,4
57,9
62,3
66,6

41,2

249

20,9

14,1

65

1154

12,2

21,9

65,9

9,7

26,7

63,6

8,6
14,6
12,6
12,3

36,2
24
24,6
25,7

55,2
61,4
62,8
62

56,7
57,3
81,3
65

مالحظة :تظهر األعمدة من  2إىل  ،4الحراجة الزراعية والهندسة الزراعية ،نسبة األوراق البحثيّة التي تغطّي محددا ً معيّناً لالعتامد يكون أثره عىل هذا األخري سلبياً ،أو إيجابياً ،أو غري مهم من الناحية
اإلحصائية.
املصدر Arslan :وآخرون(2016 ،أ)
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حمسنة يف حمافظة كينغهاي الصينية
تكاليف الفرص لتنفيذ إدارة رعي
ّ
حجم القطيع

صغري
وسط
كبري

الدخل الصايف األسايس

القيمة الصافية الحالية للهكتار
الواحد
خالل  20عاماً

(دوالر أمرييك
للهكتار الواحد (دوالر أمرييك للهكتار الواحد)
يف السنة)
118
14
191
25
215
25

عدد السنوات املستغرقة
عدد السنوات املستغرقة للحصول عىل دخل صاف إضايف
لتحقيق تدفق نقدي إيجايب إيجايب مقارن ًة بالدخل الصايف
األسايس
(عدد السنوات)
5
1
1

(عدد السنوات)
10
4
1

املصدر McCarthy :و Lipperو.2016 ،Branca

اإلطار 15

إعادة توجيه البحوث من أجل مواجهة حتدي املناخ
ليس فقط يف البلدان املدارية ،بل أيضاً يف البلدان املعتدلة التي تشهد
أساساً درجات حرارة مرتفعة خالل مواسم الزرع .فمثالً ،من املتوقع أن
تغي
تشهد بعض البلدان املتقدمة تراجعاً ملحوظا يف غلّة الذرة يف ظل ّ
املناخ.

تركّز معظم البحوث بشأن املحاصيل عىل املحاصيل السنوية عوضاً عن
تغي املناخ عىل إنتاجية الزراعة وطاقة
املع ّمرة .ويف حني بدأت تظهر آثار ّ
اإلنتاج ،ينبغي أن تتبع البحوث نهجاُ أوسع وأكرث تكامالً بحيث يشمل
املحاصيل املع ّمرة والرثوة الحيوانية وتربية األحياء املائية ،وفهمٍ أفضل
تغي املناخ عىل اآلفات واألمراض.
لتداعيات ّ

ويف حني تتمتّع البلدان املتقدمة عاد ًة بقدر ٍة أكرب يف القطاعني العام
والخاص عىل تطوير أصناف جديدة ،تعتمد البلدان األفقر عىل الجامعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وعىل املؤسسات الوطنية للبحوث
الزراعية لتطوير أصناف عالية الغالت وذكية مناخياً .ويعني ذلك أن
هناك حاجة إىل زيادة االستثامرات وإدامتها يف هذه املؤسسات.

وهناك حاجة ملحة إىل تطوير أصناف جديدة وتكنولوجيات داعمة
بسبب فارق الزمن  -عاد ًة أكرث من عقد  -بني البحوث األوىل حول صنف
جديد ووضعه يف متناول املنتجني ( Challinorوآخرون .)2016 ،وينبغي
إيالء اهتامم خاص لتطوير األصناف التي تتح ّمل الحرارة وتقاوم الجفاف،

ونتيج ًة لذلك ،تتع ّرض األغلبية الكربى من املزارعني يف البلدان النامية
لالستبعاد من النظام املايل وتحرم من فرص تحقيق النمو االقتصادي.
وتشري إحدى التقديرات إىل أن الطلب اإلجاميل ألصحاب الحيازات
الصغرية عىل التمويل يف أمريكا الالتين ّية ،وأفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،وجنوب آسيا ،وجنوب رشق آسيا ،يبلغ نحو  210مليارات من
الدوالرات األمريكية يف السنة (Rural and Agricultural Finance
 .)2016 ،Learning Labكام أنه من املحتمل أن تتّسع هذه الفج ّوة

» وحتى عندما يكون من املمكن النفاذ إىل الخدمات املاليّة الرسمية ،ال تل ّبي
هذه األخرية االحتياجات يف الكثري من األحيان؛ وال تنظر يف ظروف أصحاب
الحيازات الصغرية .ومتيل املؤسسات املالية إىل تقديم رأس املال العامل
القصري األجل عوضاً عن رأس املال االستثامري الرضوري لالستثامر يف
القيمة املضافة ورفع اإلنتاجية .كام يحدد املم ّولون يف غالب األحيان مهالً
صارمة لتسديد الدين واستحقاقات قصرية ال تتالءم مع التدفقات النقديّة
املوسم ّية ألصحاب الحيازات الصغرية بسبب موسم ّية الدورات الزراع ّية.
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تغي املناخ يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية
الفصل  3التكيف مع ّ

التمويليّة كثريا ً يف املستقبل ،بسبب الحاجة إىل ٍ
قروض أطول أجالً لتمويل
تغي املناخ والتخفيف من آثاره.
أنشطة التك ّيف مع ّ

العمل .بالتايل،
تستحدث فرص عمل أقل وتستخدم عددا ً أصغر من ّ
تؤدي الفجوة يف التمويل للمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة
الحجم ،إىل تفاقم البطالة والفقر يف املناطق الريف ّية يف العامل .ويطلب
العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم موارد مالية تكون
كبرية جدا ً لتوفّرها مؤسسات التمويل الصغري ،ولكن ال تكون كبرية مبا
فيه الكفاية  -وتُعترب عالية املخاطرة  -للحصول عىل ٍ
قرض تجاري .وهذا
أمر مربك ال سيام عندما يرغب املنتجون واملؤسسات باالستثامر يف
البنية التحتيّة املضيفة للقيمة والتي ميكنها أن ترفع إنتاجيّتهم ودخلهم
بشكل ملحوظn .

وتواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم أيضاً تح ّد ٍ
يات يف النفاذ
إىل التمويل ،ال سيام القروض الطويلة األجل .وتتّسم هذه املؤسسات
بأه ّمية بالغة للتنمية الزراعية ألنها تؤدي دورا ً أساسياً يف زيادة
دخل أصحاب الحيازات الصغرية وإنتاج ّيتهم ،وتحسني كفاءة سالسل
القيمة ،ما يساهم يف استحداث فرص العمل يف ال ّريف .وعندما تفتقر
املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم إىل التمويل لتحقق كامل قدراتها،

االستنتاجات
تغي املناخ ،بل وحتى التخفيض بشــكل كبري من
التخفيف من آثار ّ
عدد األشــخاص املع ّرضني للجوع .ولكن ،قد يواجه االعتامد الواســع
املحســنة قيودا ً سياساتية ومؤسساتية ينبغي
النطاق للتكنولوجيات
ّ
تخطّيهــا .ويتــم اعتامد التنويع عادةً ،واعتباره أكرث فعاليّة يف املناطق
التي تشــهد أكرب تقلّبات مناخ ّية ،كام ورد يف الدراســات بشأن مالوي
وزامبيا .ويشــر ذلك إىل أهم ّية التص ّدي لقيود مع ّينة عوضاً عن
فرض سياســات شــاملة عىل كل املناطق الزراعية اإليكولوجية والنظم
الزراعية.

لقد نظر هذا الفصل يف قابل ّية تأثر نظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات
تغي املناخ ودرس نقاط الدخول للتص ّدي ملواطن
الصغرية ،بتهديدات ّ
الضعف .وتظهر ع ّدة عنارص أساسيّة من التحليالت التي أجرتها منظمة
تغي
األغذية والزراعة ومن الدراسات املتوافرة .أوالً ،عىل الرغم من أن ّ
املناخ هو مصطلح عام ،إال أن مظاهره ستكون معقّدة ومتن ّوعة .فتختلف
املع ّوقات املق ّيدة من حيث اإلنتاج ّية ،إىل حد كبري بني نظامٍ زراعي وآخر
متوسطة عن الطقس،
وبني منطقة وأخرى .إضاف ًة إىل ذلك ،ليس هناك قيم ّ
ما يعني أن التقلّبات املعتدلة والقصوى لتساقط األمطار ودرجات الحرارة
يتغي املناخ يف العامل ،ستكون بعض
سترتك األثر األكرب عىل الغالت .ويف حني ّ
هذه اآلثار مبارشة ،وبعضها اآلخر غري مبارشة من خالل انتشار اآلفات
بتغي
واألمراض مثالً .ويع ّد فهم مع ّوقات الطقس األساسيّة وكيفيّة تأث ّرها ّ
املناخ ،خطو ًة أوىل مهمة لتحديد نوع الدعم الذي سيحتاجه أصحاب
الحيازات الصغرية .وال يزال علينا القيام بالكثري لتحسني معلوماتنا ونقلها
بطريقة مناسبة إىل أصحاب الشأن.

والنقطة الثالثة هي أن التك ّيف له جدوى اقتصادية :إذ أن املنافع
تتخطى التكاليف بكثري .ولكن لن تساهم هذه الحقيقة وحدها يف
تحقيق التكيّف .فمن الصعب جدا ً أن يتخطى أصحاب الحيازات
الصغرية الحواجز أمام اعتامد التكنولوجيات واملامرسات الجديدة بسبب
التح ّديات التي يواجهونها يف النفاذ إىل التمويل .واألمر س ّيان بالنسبة
إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم التي تولّد الدخل ألصحاب
الحيازات الصغرية ،وتستحدث الوظائف يف ال ّريف ما يسمح بتنويع
الدخل من خارج املزرعة.

والنقطــة الثانيــة املهمة التي تظهر يف هذا الفصل هي أنه بإمكان
املحسنة ،والتنويع
التكثيف املســتدام ،والتكنولوجيات الزراع ّية
ّ
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جيكونبي ،رواندا
منظر لهضاب مدرجة
©FAO/G. Napolitano

الفصل 4
نظم األغذية والزراعة
في التخفيف من آثار
تغير المناخ
ّ
بريو
مزارعون يستصلحون مدرجات
زراعية تقليدية
©FAO/A. Odoul

الوادي املقدس لإلينكا ،بريو
نظام الزراعة االيكولوجية ذو
املستويات الثالثة (الذرة والبطاطا
والرعي).
© FAO/A. Proto

الرسائل الرئيسية

1
2
3
4
5

تواجه قطاعات الزراعة حتدياً فريداً :أي إنتاج املزيد من
األغذية مع العمل يف الوقت ذاته عىل خفض انبعاثات غازات االحتباس
الحراري التي يس ّببها إنتاج األغذية.
ميكن للزراعة ختفيض شدة انبعاثاتها ،لكن ليس بقدر ٍ
كاف
ملوازنة الزيادات املتوقعة يف إجاميل انبعاثاتها.
من الضروري معاجلة االنبعاثات انطالقاً من تغيري يف
يوجهه التوسع الزراعي ،لكن التنمية
استخدام األراضي
ّ

الزراعية املستدامة هي التي تح ّدد نجاح هذه املبادرة.

رغم أن التحسينات املدخلة على إدارة النرتوجني

والكربون حتد أيضا من االنبعاثات ،فإنه من املرجح أن تكون
مدفوعة باألهداف املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وباألمن الغذايئ،
بدالً من أهداف التخفيف من آثاره.
يتوقف ختفيض االنبعاثات املتأتية من الزراعة أيضاً عىل
التدابري املتخذة لتقليص الفاقد واملهدر من األغذية ،وتعزيز النظم
الغذائية املستدامة.
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الفصل 4

نظم األغذية والزراعة
في التخفيف من آثار
تغير المناخ
ّ
األنشطة الزراعية معها .وسيتيح هذا الفهم تقديرا ً كامالً للصعوبات
املالزمة لتخفيض االنبعاثات الزراعية ،الذي يفرتض عمليات فيزيائية
حيوية معقدة ،وهي أصعب للرصد واملراقبة من االنبعاثات الناجمة عن
معظم املصادر البرشية املنشأ األخرى لغازات الدفيئة .وسيشكل تحسني
كفاءة استخدام املوارد الطبيعية يف الزراعة عنرصا محوريا يف اسرتاتيجيات
التخفيف من آثار تغري املناخ.

بعد البحث يف التدابري الواردة يف الفصل  3لبناء قدرة أصحاب الحيازات
تغي املناخ،
الصغرية والسكان الريفيني الضعفاء عىل الصمود يف وجه ّ
نلقي نظرة أوسع عىل نظم األغذية والزراعة من أجل تقييم مساهمتها
تغي املناخ .وستُدعى قطاعات الزراعة إىل
املمكنة يف التخفيف من آثار ّ
تأدية دورها يف التخفيف من اآلثار ألنها ستد ّر حصة متنامية يف ما نأمل
أن يصبح مستويات متقلصة من االنبعاثات العاملية ،وألنها قادرة عىل
احتجاز ثاين أكسيد الكربون يف بعض الحاالت.

ومن املهم اإلشارة إىل أنه من املستحيل الفصل ،يف قطاعات الزراعة ،بني
تغي املناخ والتخفيف من آثاره ،وذلك
أهداف األمن الغذايئ والتكيف مع ّ
بسبب وجود مواطن تآزر ومبادالت بينها .وقد بيّنت الخربة املتزايدة أن
املجموعات املتكاملة من التكنولوجيات واملامرسات ،املصممة لتناسب
الظروف اإليكولوجية الزراعية املحددة للمنتجني ،مطالبة بإتاحة التخفيف
تغي املناخ والتكيف معها بطريقة فعالة من حيث التكلفةn .
من آثار ّ

ومن املتوقع أن تنمو االنبعاثات الزراعية بالتوازي مع الطلب عىل
األغذية الذي يو ّجهه منو السكان والدخل ،وما يرافقه من تغيريات
يف النظم الغذائية إزاء مزيد من املنتجات الحيوانية املصدر .وميكن
تغي املناخ من خالل فصل
للزراعة أن تساهم يف التخفيف من آثار ّ
الزيادات يف إنتاجها عن الزيادات يف انبعاثاتها عن طريق تخفيض شدة
االنبعاثات ،وهي كمية غازات االحتباس الحراري التي تولّدها كل وحدة
من املخرجات .وميكن استكامل ذلك بتدابري تقلّص الفاقد واملهدر من
األغذية ،وتع ّزز التغيريات يف أمناط استهالك األغذية.

اإلمكانات الفنية
تغي املناخ
للتكيف مع ّ
والتخفيف من آثاره

وتتمتع قطاعات الزراعة ،خاصة الغابات ،بطاقة فريدة لتكون بالوعات
للكربون من خالل امتصاص ثاين أكسيد الكربون واحتجاز الكربون
يف الكتلة األحيائية ويف الرتبة .لكن إزالة الغابات تشكّل ،يف الوقت
الحارض ،املصدر الرئييس لالنبعاثات ،وتستمر مامرسات الزراعة غري
املستدامة يف استنفاذ مخزون األرض من الكربون العضوي املوجود يف
الرتبة .وستتوقف االستفادة مام تتمتع به الغابات واألرايض الزراعية من
إمكانات تتعلق باحتجاز الكربون عىل ظروف فيزيائية حيوية وخيارات
وسياسات فنية.

إن قطاعات الزراعة والغابات واستخدام األرايض مسؤولة عن  21يف املائة
تقريباً من إجاميل انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وتُعزى جميع
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجمة عن الزراعة والغابات واستخدام
األرايض إىل التغيري يف الغابات واستخدام األرايض ،من قبيل تحويل
الغابات إىل مراعي أو أر ٍ
اض إلنتاج املحاصيل .كام يُعزى الجزء األكرب من
انبعاثات امليثان وأكسيد النيرتوز إىل املامرسات الزراعية (الجدول .)5
لذلك ،سيكون تحسني إدارة الكربون والنرتوجني يف الزراعة بالغ األهمية
يف املساهمة يف التخفيف من آثار تغري املناخ (اإلطار .)16
»

ومبا أن االنبعاثات الزراعية ،وكذلك البالوعات ،تشكل جزءا ً من الدورات
العاملية للكربون والنرتوجني ،فإن بلوغ القدرة األمثل عىل التخفيف من
اآلثار الناجمة عن الزراعة يتطلب أوالً فهامً لهذه الدورات ولكيفية تفاعل
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اإلطار 16

الكربون والنرتوجني يف قطاعات
الزراعة
املائية .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن  25يف املائة تقريباً من االنبعاثات
السنوية لغازات االحتباس الحراري محتجزة يف بيئات مائية ،وال سيام
أشجار املانغروف ،واألعشاب البحرية ،وغابات السهول الفيضية
والرتسبات الساحلية ( Nellemannو Hainو2008 ،Alder؛
ّ
 Khatiwalaوآخرون .)2013 ،بالتايل ،فإن النظم املائية قد تساهم
تغي املناخ.
بشكل كبري يف التخفيف من آثار ّ
ويشكل النرتوجني مك ّوناً رئيسياً يف األحامض األمينية التي هي الركائز
األساسية يف منو النباتات .وقد ازداد بوترية رسيعة استخدام النرتوجني
يف الزراعة ،باألشكال القابلة لالستخدام يف النباتات ،مع تنامي الطلب
عىل األغذية .ويف عام  ،2005استخدم املزارعون يف املحاصيل ما يُقدّر
بـ 230مليون طن من النرتوجني بشكل أسمدة معدنية وسامد .ورمبا
تكون الترسبات العاملية ألكسيد النيرتوز يف البيئة قد تجاوزت أصالً
الحدود الفيزيائية الحيوية ،أو حدود تح ّمل الكوكب (Rockström
وآخرون2009 ،؛  Steffenوآخرون.)2015 ،

تُستخدَم مصطلحات دورة الكربون ودورة النرتوجني لوصف تدفق
هذين العنرصين الكيميائيني ،بأشكال متنوعة ،من خالل الغالف
الجوي لألرض ،واملحيطات ،والغالف الحيوي األريض والغالف األريض.
ومن املقدّر أن تكون نسبة تصل حتى  80يف املائة من إجاميل
الكربون العضوي يف الغالف الحيوي األريض ،باستثناء الوقود
األحفوري ،مخ ّزنة يف الرتبة ،يف حني أن  20يف املائة تقريباً مخ ّزن يف
عم يقدر بـ  54جيغا طن من الكربون
النباتات .ويسفر منو النباتات ّ
سنويا .وقد قُدّرت حصة األنشطة البرشية من صايف هذا اإلنتاج
األويل  -أي كمية الكربون يف الكتلة األحيائية الذي يجري حصاده،
أو رعيه ،أو حرقه أو خسارته نتيجة تغيري يسبّبه البرش يف استخدام
األرايض  -مبا يرتاوح بني  15و 20جيغا طن يف السنة (،Running
2012؛  Krausmannوآخرون.)2013 ،
وتؤدي املحيطات والهوامش الساحلية دورا ً هاماً يف دورة الكربون.
ويُقدّر أن أكرث من  90يف املائة من الكربون العاملي مخ ّزن يف النظم
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تغي املناخ
الفصل  4نظم األغذية والزراعة يف التخفيف من آثار ّ

احتجاز الكربون يف الرتبة للتعويض
عن االنبعاثات

خدمات متعددة يف النظام اإليكولوجي (منظمة األغذية والزراعة
ومجموعة الخرباء الفنية الحكومية الدولية املعنية بالرتبة .)2015 ،ويبدو
أن اإلمكانية الفنية الحتجاز الكربون العضوي يف الرتبة ترتاوح بني 0,37
و 1,15جيغا طن يف السنة ( Sommerو2014 ،Bossio؛  Smithوآخرون،
2008؛  Paustianوآخرون .)2004 ،وهذه إمكانات فنية ،ويُفرتَض ضمنياً
أنه سيتم إدارة جميع األرايض الزراعية الحتجاز الكربون .غري أن معدالت
احتجاز الكربون يف األرايض التي تُستخدم زراعياً تختلف بني  0,1وواحد
طن يف الهكتار يف السنة ( Paustianوآخرون .)2016 ،لذلك ،ينبغي إدارة
مليارات الهكتارات الحتجاز الكربون عىل النحو األمثل من أجل التوصل
إىل معدل احتجاز سنوي يبلغ جيغا طن واحد .وعالو ًة عىل ذلك ،قد تكون
مستويات االحتجاز منخفضة نسبياً يف البداية ،ثم تبلغ ذروتها بعد  20عاماً،
عىل أن تبدأ بالرتاجع البطيء بعد ذلك ( Sommerو.)2014 ،Bossio

مثة قلق كبري إزاء حجم الفاقد من الكربون يف املايض والحارض بفعل
النشاط البرشي .وترتاوح تقديرات الخسائر خالل السنوات الــ 150و300
املاضية جراء استخدام األرايض والتغيري يف استخدامها ،وال سيام بفعل
تح ّول الغابات إىل أر ٍ
اض زراعية ،بني  100و 200مليار طن (،Houghton
 .)2012ويتم اإلقرار أكرث فأكرث بأهمية الرتبة كعنرص أريض منظم لدورات
الكربون والنرتوجني ،خاصة بعد النظام الجديد للمناخ الذي أنشأه
اتفاق باريس يف ديسمرب/كانون األول  ،2015الذي يدعو إىل اتخاذ تدابري
للحفاظ عىل مصارف وخ ّزانات غازات االحتباس الحراري وتعزيزها.
ومتثل الرتبة الحوض الثاين األكرب للكربون عىل كوكب األرض ،بعد املحيطات،
وقد تؤدي تغيريات طفيفة يف مخزون الكربون العضوي يف الرتبة إىل
حدوث تغيريات كبرية يف مستويات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي
( Chappellو Baldockو .)2016 ،Sandermanوإىل ح ّد مرت واحد من
العمق ،تحتوي تربة العامل  -باستثناء الصقيع الدائم  -عىل ما مجموعه حوايل
 230±500جيغا طن من الكربون ،ما يعادل ضعفي كمية الكربون بشكل
ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي ( Scharlemannوآخرون.)2014 ،
وتتمتع الرتبة بطاقة كبرية عىل احتجاز الكربون ،وهذا ينطبق بصورة خاصة
عىل الرتبة املتدهورة من خالل اتخاذ إجراءات ترميمها (.)2010 ،Lal

الحد من االنبعاثات يف سالسل إمداد
الرثوة الحيوانية
مثة إمكانية كبرية أيضاً لتقليص شدة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
الناجمة عن قطاع الرثوة الحيوانية .ومن الصعب تقدير دقة هذه اإلمكانية
نظرا ً إىل أن شدة االنبعاثات تختلف إىل ح ّد كبري حتى داخل نظم اإلنتاج
املتشابهة ،بسبب االختالفات يف الظروف الزراعية واإليكولوجية واملامرسات
الزراعية وإدارة سلسلة اإلمدادات .ويق ّدر  Gerberوآخرون ((2013أ)) أنه
ميكن تقليص االنبعاثات التي يولّدها قطاع الرثوة الحيوانية بنسبة ترتاوح
ما بني  18و 30يف املائة ،إذا ما تم ،يف كل نظام وعىل نطاق واسع ،اعتامد
املامرسات املستخدمة من قبل الـ  25يف املائة من املنتجني الذين يسجلون
أدىن كثافة من حيث انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

وميكن الحفاظ عىل قدرة الرتبة عىل احتجاز الكربون ،وتحسينها من
خالل مامرسات زراعية تر ّمم أيضاً سالمة الرتبة وخصوبتها لخدمة اإلنتاج
الزراعي .لذلك ،فإن تعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة يضاعف املنافع ،وهي:
تغي املناخ واحتجاز الكربون وخفض
زيادة اإلنتاجية وتعزيز التك ّيف مع ّ
انبعاثات غازات االحتباس الحراري (منظمة األغذية والزراعة ومجموعة
الخرباء الفنية الحكومية الدولية املعنية بالرتبة .)2015 ،ورغم اإلقرار
بدور الرتبة كمصارف وخزانات محتملة ،فإن االطّالع عىل املخزون الحايل
للكربون يف الرتبة والطاقة الفعلية للرتبة عىل احتجاز الكربون ما زال
محدودا ،بسبب غياب نظم مالمئة من حيث املعلومات والرصد.

وباالستناد إىل ست دراسات حالة إقليمية ،وباستخدام منوذج تقييم دورة
الحياة ،يعترب  Mottetوآخرون ( )2016أن املامرسات املستدامة قد تؤدي
إىل تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الرثوة
الحيوانية بنسبة ترتاوح بني  14و 41يف املائة .ويف خمس من هذه الحاالت،
تغي املناخ إىل زيادة اإلنتاج وتقليص االنبعاثات،
أ ّدى التخفيف من آثار ّ
وهو ما يعود باملنفعة يف الوقت ذاته عىل األمن الغذايئ والتخفيف من
تغي املناخ .كام ُوجدت إمكانية مامثلة كبرية للتخفيف من اآلثار يف
آثار ّ

وبهدف االستفادة من إمكانية احتجاز الكربون يف الرتبة ،ينبغي تشجيع
اإلدارة املستدامة للرتبة كنظام يضطلع مبجموعة من الوظائف توفّر
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الضويئ وإنتاج الكتلة األحيائية ،يؤثر النرتوجني بشكل إيجايب عىل بالوعة
ثاين أكسيد الكربون يف املحيط الجوي الحيوي واحتجاز الكربون.

نظم اإلنتاج الخاصة باملجرتات والخنازير يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
وميكن أيضا تحقيق تخفيضات كبرية يف االنبعاثات يف بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف نظم إنتاج األلبان التي تشهد
أصالً مستويات مرتفعة من اإلنتاجية ( Gerberوآخرون(2013 ،ب)).

وتهدف اإلدارة املستدامة للنرتوجني يف الزراعة يف الوقت ذاته إىل تحقيق
أهداف زراعية ،مثل إنتاجية محصولية وحيوانية مرتفعة ،وأهداف
بيئية لتخفيض الفاقد من النرتوجني إىل الح ّد األدىن .ونظرا ً إىل أن دورة
تغي املناخ
رسب» ،فإن إدارتها ليست سهلة .ويف ظل ّ
النرتوجني كثرية «الت ّ
والتكيف معه ،تصبح هذه اإلدارة أكرث تعقيدا ً حتى بفعل تفاعلها الوثيق
مع دورات الكربون واملياه  -يتأثر استخدام النرتوجني والفاقد منه يف
الزراعة بشكل قوي بتوافر املياه والكربون.

وأ ّما املامرسات التي تتمتع اإلمكانات الفنية األعىل لتقليص انبعاثات امليثان
املعوي واحتجاز الكربون يف الرتبة يف أرايض الرعي ،فيمكن أن تقلص
انبعاثات غازات االحتباس الحراري مبا يساوي  11يف املائة من االنبعاثات
السنوية العاملية الناجمة عن املجرتات .ويف دراسة لوضع النامذج وضعها
 Hendersonوآخرون (( 2015أ)) ،برزت اإلدارة املحسنة للرعي وزرع
البقوليات كاملامرسات ذات الكلفة األكرث معقولي ًة  -وبالتايل ذات الطاقة
االقتصادية األكرب .وقد كانت إدارة الرعي فعالة بصورة خاصة يف أمريكا
الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء ،يف حني بدا زرع البقوليات املامرسة
األنجح يف أوروبا الغربية .وأ ّما معالجة القش باليوريا فتكاد تكون الخيار
األقل جاذبية من الناحية االقتصادية مبستويات متدنية لسعر الكربون ،لكن
فعال جدا ً من حيث الكلفة يف ظل سعر مرتفع للكربون يبلغ  100دوالر
أمرييك للطن الواحد من معادل ثاين أكسيد الكربون (.)tCO2-eq

ويوضح الجدول  11إمكانات تخفيض انبعاثات أكسيد النيرتوز يف
النظام الغذايئ العاملي بحلول عام  2030وعام  ،2050عن طريق
محسنة .وتستند التقديرات إىل إمكانية زيادة
استخدام مامرسات ّ
كفاءة استخدام النرتوجني و/أو خفض شدة االنبعاثات (Oenema
وآخرون .)2014 ،وتشمل االفرتاضات ،املستندة إىل استعراض لألدبيات
ووجهات نظر الخرباء ،تحسينات يف اإلنتاج املحصويل والحيواين ،وإدارة
السامد واستخدام األغذية ،ومستويات أدىن من الربوتني الحيواين يف
النظم الغذائية .ويف نتائج خمسة سيناريوهات جرى تحليلها ،تشمل
اآلثار االنبعاثات املبارشة وغري املبارشة عىل السواء لثاين أكسيد النيرتوز.
(ألغراض املقارنة ،تعادل إمكانية االحرتار العاملي ملليون طن من ثاين
أكسيد النيرتوز  265مليون طن من ثاين أكسيد الكربون).

التخفيف من آثار انبعاثات أكسيد
النيرتوز
يشكل النرتوجني ،إضاف ًة إىل املاء ،العامل املح ّدد األهم يف غالّت املحاصيل
( Muellerوآخرون .)2012 ،ويعتمد  50يف املائة تقريباً من اإلنتاج العاملي
لألغذية عىل أسمدة النرتوجني ،يف حني تعتمد نسبة الـ 50يف املائة الباقية
عىل النرتوجني املوجود يف الرتبة والسامد الحيواين وأنسجة النباتات املثبتة
للنرتوجني ومخلّفات املحاصيل والنفايات والسامد العضوي (Erisman
وآخرون .)2008 ،ويترسب النرتوجني بسهولة من الزراعة إىل البيئة ،من
خالل تطايره وترشّ حه ،ما يس ّبب أرضارا ً بيئية ت ُق ّدر مبا يساوي تقريباً املنافع
النقدية الستخدام مس ّمدات النرتوجني يف إنتاج األغذية ( Suttonوآخرون،
 .)2011وتتأىت عن انبعاثات أكسيد النيرتوز من املسمدات املوضوعة آثار
سلبية مبارشة :ويشكل ثاين أكسيد النيرتوز غاز االحتباس الحراري الذي
يحتل املرتبة الثالثة من حيث األهمية ،وهو السبب األهم الستنفاذ طبقة
األوزون يف الغالف الجوي .ويف الوقت ذاته ،بفضل دوره الرئييس يف التمثيل

ويف سيناريو الوضع العادي ،ازدادت االنبعاثات السنوية ألكسيد النيرتوز
من مستوى ق ّدر بـ 4,1مليون عام  2010إىل  6,4مليون طن عام ،2030
و 7,5مليون طن عام  .2050وميكن السرتاتيجيات التخفيض أن تُبقي
االنبعاثات عند مستوى  4,1مليون طن عام  ،2030عىل أن تخفّضها إىل 3,3
مليون طن بحلول عام  .2050ويبدو أن التحسينات يف إنتاج املحاصيل،
وخاصة استخدام السامد ،تتمتع بالطاقة األكرب .غري أن التعويض عن
الزيادات املتوقعة يف االنبعاثات يف ظل سيناريو الوضع العادي لعام 2030
قد يتطلّب اعتامد كل االسرتاتيجيات الخمس لتخفيض االنبعاثات الواردة
يف الجدول  ،11مبا يف ذلك التغيريات السلوكية ،مثل تخفيض الربوتني
الحيواين يف النظم الغذائية ،مام يجعل تقديرات التخفيض غري مؤكدة.
ويبدو أن هذه االسرتاتيجيات ممكنة التطبيق فنياً ،لكنه توجد صعوبات
عديدة تعرتض عملية تنفيذها .وستكون هناك حاجة إىل استثامرات كبرية
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تغي املناخ
الفصل  4نظم األغذية والزراعة يف التخفيف من آثار ّ

وتعترب بلدان عديدة أن قطاعات الزراعة توفّر الفرصة األكرب لتوليد
مواطن تآزر بني التكيف مع آثار املناخ والتخفيف منها ،إضاف ًة إىل
منافع مشرتكة اجتامعية واقتصادية وبيئية كبرية .فزيادة كفاءة الكربون
والنرتوجني مثالً يف النظم الغذائية تقلّص انبعاثات غازات االحتباس
تحسن يف الوقت ذاته األمن
الحراري وتزيد احتجاز الكربون يف حني ّ
تغي املناخ والصدمات
الغذايئ وتع ّزز القدرة عىل الصمود يف وجه ّ
املناخية .كام أن نظم اإلنتاج األكرث كفاءة تؤدي إىل طلب أقل عىل املوارد
الطبيعية ،وتكون بالتايل أقل عرض ًة للندرة والظواهر املناخية التي قد
تقلّص عىل نحو أكرب توافر األرايض واملياه واملغذيات.

يف التعليم ،والتدريب ،والعرض ووضع تكنولوجيات محددة املوقع لتحقيق
التخفيضات املتوقعة يف انبعاثات ثاين أكسيد النيرتوز.
ســيتوقف تحقيق تخفيضات يف انبعاثات أكســيد النيرتوز عىل
مامرســات إدارة تعالج األسباب الجذرية الكامنة وراءها .وتختلف
العمليــات الفيزيائية الحيوية املرتبطة باالنبعاثات باختالف
الظــروف املناخية واإليكولوجية الزراعية والنظم الزراعية .وميكن
للتقنيات النووية وتلك املتعلقة بالنظائر أن تســاعد عىل فهم
هذه العمليات بشــكل أفضل وعىل تحســن رصد انبعاثات أكسيد
النيرتوز (اإلطار n .)17

ومن خالل املساعدة يف تقليص ثغرات الغالّت وزيادة الكفاءات البيولوجية،
خاصة يف البلدان النامية ،من شأن التكثيف املستدام للزراعة أن يحول دون
إزالة الغابات ويزيد من توسيع نطاق الزراعة يف النظم اإليكولوجية الغنية
بالكربون ،ومن ثم يؤدي يف الوقت ذاته إىل تعزيز األمن الغذايئ واملساهمة
تغي املناخ .ويف قطاع الرثوة الحيوانية ،ميكن لتحسني
يف التخفيف من آثار ّ
إنتاجية املراعي أن يح ّد من توسع املراعي باتجاه الغابات االستوائية ،وأن
يع ّزز الحفاظ عىل املشاهد الطبيعية الغنية بالكربون وتنميتها عىل نحو
مستدام ( De Oliveira-Silvaوآخرون.)2016 ،

املنافع املشرتكة للتكيف
مع تغري املناخ والتخفيف
من آثاره اليت تعزز األمن
الغذائي

ويشري الجزء التايل إىل هدفني مك ّملني ينبغي أخذهام يف االعتبار يف
تغي
السياسات الرامية إىل االستفادة من املنافع املشرتكة للتكيف مع ّ
املناخ والتخفيف من آثاره ،وهي :تحسني كفاءة اإلنتاجية وتقليص
انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف نظم األغذية إىل أدىن حد ،وصون
وتنمية املشاهد الطبيعية الغنية بالكربون يف قطاع الزراعة والغابات.

تتّسم إدارة أفضل لدورات الكربون والنرتوجني بأهمية مركزية
للتخفيف من آثار صايف انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة
عن قطاعي الزراعة والغابات واستخدام األرايض ،وزيادة كفاءة النظام
الغذايئ العاملي .ومبا أن تدابري التكيف والتخفيف تساهم يف تحقيق
األمن الغذايئ واالستدامة البيئية ،فإنه ميكن تنفيذها بالرشاكة مع
بعضها ويف الوقت ذاته حني توجد إمكانية إلقامة تآزر قوي بينها.
كام أن تحسني الكفاءة يف دورات الكربون والنرتوجني ميكن أن يعزز
القدرة عىل الصمود يف وجه تقلّب املناخ ،ويخفّض انبعاثات غازات
االحتباس الحراري ويساهم يف األمن الغذايئ من خالل نواتج غذائية
أعىل .ويتمثل العنرص الرئييس لبلوغ هذه األهداف يف التكثيف
املستدام (انظر الفصل  ،)3الذي يسعى إىل زيادة إنتاج األغذية لكل
وحدة من املدخالت بطرق تقلّص الضغوطات عىل البيئة وانبعاثات
غازات االحتباس الحراري يف الوقت ذاته ،من دون تعريض قدرة
األجيال املقبلة عىل تلبية حاجاتهم الخاصة إىل الخطر (Garnett
وآخرون2013 ،؛ و.)2013 ،Smith

زيادة كفاءة اإلنتاج وتقليص حدة
االنبعاثات
االستثامر يف تحسينات الغلّة

لقــد أ ّدى تكثيف نظم املحاصيل واإلنتاج الحيواين ،منذ ســتينات
توســع األرايض الزراعية وتحســن كفاءة
القرن املايض ،إىل تحديد ّ
سالســل اإلمدادات الغذائية ( Tilmanوآخرون2011 ،؛ Gerber
وآخــرون( 2013 ،أ)؛  Herreroوآخرون.)2013 ،
| 76

|

»

الجدول 11

إمكانية ختفيف أكسيد النرتوز آلثار االنبعاثات السنوية يف إطار مخسة سيناريوات
ّ
ة
الرتاكمي
اآلثار
و2050
2030
عامي
يف
نة
احملس
للممارسات
ّ )
(
ّ
اسرتاتيجيات تخفيض
االنبعاثات

مصادر
النيرتوجني

2030

مدخالت
النيرتوجني
(ترياغرام)

العمل كالعادة

السامد
الروث

132
193

تحسني إنتاج املحاصيل

السامد
الروث

118
193

تحسني اإلنتاج الحيواين

السامد
الروث

118
174

تحسني إدارة الروث

السامد
الروث

108
174

تحسني استخدام األغذية

السامد
الروث

103
156

تخفيض ك ّمية الربوتني
الحيواين يف النظم الغذائية

السامد
الروث

98
133

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

2050

انبعاثات أكسيد
عوامل
االنبعاثات النرتوز (ترياغرام من
أكسيد النرتوز-
(يف املائة)
نيرتوجني)
3,1
2,37
3,3
1,71
6,4
2,4
2,02
3,3
1,71
5,7
2,4
2,02
3,0
1,71
5,4
2,2
2,02
2,8
1,62
5,0
2,1
2,02
2,5
1,62
4,6
2,0
2,02
2,2
1,62

4,1

مدخالت
النيرتوجني
(ترياغرام)

عوامل
االنبعاثات
(يف املائة)

150
230

2,37
1,71

128
230

1,9
1,71

128
184

1,9
1,71

103
184

1,9
1,54

93
147

1,9
1,54

84
110

1,9
1,54

انبعاثات أكسيد
النرتوز
(ترياغرام من أكسيد
النرتوز-نيرتوجني)
3,6
3,9
7,5
2,4
3,9
6,3
2,4
3,2
5,6
2,0
2,8
4,8
1,8
2,3
4,1
1,6
1,7

3,3

اكمي يف السيناريوات الخمسة .وتشري املدخالت إىل سامد النيرتوجني املستخدم وإفرازات روث النيرتوجني بالترياغرام .تع ّد عوامل إنبعاث أكسيد النرتوز
مالحظات :إن تخفيض االنبعاثات تر ّ
وإجاميل انبعاثات أكسيد النرتوز ،توقّعات ملجمل النظام الغذايئ بحلول عامي  2030و.2050
املصدر Oenema :وآخرون.2014 ،

اإلطار 17

التقنيات النووية وتلك املتعلقة بالنظائر ألغراض التخفيف من آثار تغري املناخ
مام يساعد عىل استهداف األدوات املالمئة للتخفيف من أكسيد النيرتوجني ،مثل
املعالجة بالجري لتعديل درجة حموضة الرتبة ،أو إضافة مواد مانعة للنرتجة إىل
األسمدة النيرتوجينية للحد من تحويل فائض النرتوجني إىل نرتات ،وهو شكل
متنقل يُح َّول بسهولة إىل أكسيد نيرتوجني ،يف ظل ظروف الهوائية .وتعترب
التقنيات النووية وتلك املتعلقة بالنظائر التي تستخدمها بشكل مشرتك املنظمة
والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف طليعة املامرسات املبتكرة لتلبية االحتياجات
الغذائية يف املستقبل وللمساهمة كذلك يف الحد من آثار تغري املناخ.

ميكن للتقنيات النووية أن تساعد عىل تحديد عوامل إدارة الرتبة واملياه التي
تؤدي إىل التقليل من إطالق الرتبة لغازات االحتباس الحراري ،وتساهم بالتايل
يف التخفيف من آثار تغري املناخ .فعىل سبيل املثال ،ميكن للعلامء ،باستخدام
مجموعة متنوعة من النظائر ،تحديد مدى تراكم الكربون والنيرتوجني
وتفاعالتهام يف املواد العضوية للرتبة نتيجة ملا أضيف مؤخرا من سامد عضوي
ومخلفات محاصيل أو مياه عادمة .وميكن لتقنية النظري نيرتوجني -15املستقر
( )15Nأن تساعد عىل تحديد مصدر إنتاج أكسيد النيرتوز من األرايض الزراعية،
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تشمل استخدام أصناف مكيّفة تسخر املوارد الوراثية ،والرتبية املتقدمة،
وإدخال تعديالت عىل مواعيد الزراعة وفرتات الحصاد ،والزراعة الدقيقة،
واالستخدام الصائب لألسمدة العضوية وغري العضوية وباالقرتان مع
مصادر املغذيات العضوية والبقوليات ،وتصميم نظم زراعة أكرث تنوعاً
واستدامة تأخذ بعني االعتبار نهج الحراجة الزراعية.

» ومن خالل غالّت أعىل ،سمح التكثيف الزراعي بتفادي انبعاثات غازات
االحتباس الحراري بني عامي  1961و - 2005يُق ّدر أنها تبلغ مجموع 161
جيغا طن .لذلك ،ميكن مقارنة االستثامرات يف اإلنتاجية عىل نحو إيجايب
تغي
مع اسرتاتيجيات أخرى يتم اقرتاحها بصورة عامة للتخفيف من آثار ّ
توسع األرايض الزراعية ،والخسائر الكبرية يف الكربون
املناخ ألنها تح ّد من ّ
املرتبطة بإزالة الغابات ( Burneyو Davisو.)2010 ،Lobell

تخفيض شدة استخدام املوارد يف مجايل تربية األحياء املائية
ومصايد األسامك

تحسنت خالل العقود القليلة
ونظرا ً إىل أن الكفاءة الزراعية والحرجية قد ّ
املاضية ،تراجعت شدة انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناشئة عن
عدة منتجات .وبني عامي  1960و ،2000تراجع متوسط الشدة العاملي
بنسبة  38يف املائة لأللبان ،و 50يف املائة لألرز ،و 45يف املائة للحوم
الخنازير ،و 76يف املائة للحوم الدجاج و 57يف املائة للبيض (Smith
وآخرون .)2014 ،ويُعزى جزء كبري من تخفيض شدة االنبعاثات الناشئة
عن املجرتات إىل تراجع نواتج امليثان يف كمية مع ّينة من األلبان أو اللحوم
( Opioوآخرون2013 ،؛ واإلطار  .)18ولدى األنواع املجرتة واألحادية
املعدة ،اضطلعت التحسينات يف كفاءة تحويل العلف وتربية الحيوانات،
ولدى اختيار السالالت الحيوانية ذات الكفاءة العالية ،بأدوار رئيسية.
كام أن تقليص عدد الحيوانات الالزمة إلنتاج مستوى ثابت من النواتج
قد يد ّر مكاسب ملحوظة يف الكفاءة .وميكن لتخفيض إجاميل بنسبة 28
يف املائة مثالً يف انبعاثات امليثان السنوية يف اململكة املتحدة ،بني عامي
 1990و ،1999أن يُعزى إىل ح ّد كبري إىل تخفيضات يف أعداد املوايش
وزيادة إنتاجية األبقار الحلوب ( .)2001 ،Defraوما زالت هناك تباينات
كبرية يف كفاءة استخدام املوارد وشدة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
بني نظم تربية الحيوانات ويف األقاليم ( Herreroوآخرون ،)2013 ،ما
يشري إىل إمكانية كبرية يف تحقيق املكاسب.

ومن حيث تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،مثة إمكانية
كبرية يف تقليص االنبعاثات عري تخفيض استخدام الوقود والطاقة.
وميكن تحقيق ذلك إ ّما بصورة مبارشة  -من خالل أساليب صيد أكرث
كفاءة أو استخدام الطاقة يف التجهيز  -أو بصورة غري مبارشة ،من خالل
مجموعة من التدابري ،مبا يف ذلك وفورات الطاقة عىل امتداد سلسلة
اإلمداد والقيمة والتخفيض االسرتاتيجي للنفايات .كام أن االنتقال إىل
تكنولوجيات أكرث كفاءة من حيث الطاقة يف هذا القطاع بطيء ،رغم
أن آليات الحوافز املرتبطة بأسواق الكربون أظهرت بعض اإلمكانيات
(منظمة األغذية والزراعة(2013 ،أ)).

إضاف ًة إىل تقليص ثغرات الغالّت وزيادة إنتاجية القطيع ،من شأن
اسرتاتيجيات تحسني الكفاءة يف األجل الطويل وعىل نطاق املزرعة
أن تؤدي إىل الحفاظ عىل الرتبة واملياه والتن ّوع البيولوجي وخدمات
النظام اإليكولوجي الهامة ،من قبيل التلقيح ،واستعادتها (،Garibaldi
 .)2016مثالً ،يف األقاليم املعتدلة واالستوائية ،من شأن تنويع النظام
الزراعي والتكامل بني املحاصيل والحيوانات واألشجار أن يزيد الكفاءة
عىل نطاق املزرعة ويقلّص شدة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
( Soussanaو Dumontو .)2015 ،Lecomteوميكن أن يساعد عدد
من التكنولوجيات يف رفع كفاءة اإلنتاج وتوليد منافع مشرتكة .وهي

ويشكل استخدام الطاقة يف التجهيز والتخزين والنقل املصدر الرئييس
النبعاثات غازات االحتباس الحراري يف قطاعي مصايد األسامك وتربية
األحياء املائية .وترتاوح عملية التجهيز بني التجفيف والتدخني البسيط
لألسامك يف نظم تقليدية وإعداد األغذية البحرية تحت رقابة عالية
باستخدام عملية تغليف وتوسيم رفيعة املواصفات .ومثة اختالفات كبرية
يف االنبعاثات ،حسب املامرسات املحلية واملدخالت (األنواع واملصدر
والكمية والجودة) والكفاءة التشغيلية ،نظرا إىل أن األغذية املائية،
بوصفها املنتجات الغذائية األكرث تداوال يف العامل ،ميكنها أن تجتاز مسافات
كبرية بأشكال متعددة ويف حاالت مختلفة من قابلية التلف.
»

ميكن أن يساهم قطاعا مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف التخفيف
تغي املناخ من خالل زيادة احتجاز الكربون وتخفيض االنبعاثات
من آثار ّ
من سلسلة القيمة لديه .ومن األهمية مبكان وقف تدمري املوائل ومامرسات
اإلدارة غري املالمئة يف قطاعي مصايد األسامك وتربية األحياء املائية ،التي
تخل بوظائف احتجاز الكربون يف النظم املائية .وقد يكون هناك نطاق كبري
ّ
لتعزيز االحتجاز عن طريق إعادة تأهيل غابات املانغروف وغابات السهول
الفيضية ،حتى وإن حصل ذلك بكلفة مرتفعة للرتميم.
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ختفيض امليثان يف إنتاج الثروة
احليوانية واألرز غري املقشور
الهوائية و/أو حارة .وتتواجد االنبعاثات الناجمة عن السامد بشكل
أقل يف نظم التخزين الجافة والصلبة يف أجزاء من أفريقيا وأمريكا
ّ
الالتينية .وأ ّما يف نظم السامد السائل ،املوجودة عاد ًة يف أوروبا
الغربية وشامل أمريكا ،فانبعاثات امليثان مرتفعة ،وبخاصة حني تكون
اقتحت اإلزالة املتكررة للمالط
الحيوانات يف مساكن مقفلة .لذلكُ ،
من حظائر الحيوانات بوصفها طريقة لتخفيض انبعاثات غاز امليثان
( Sommerوآخرون .)2009 ،وميكن لعملية الهضم الالهوايئ للسامد
أن تقلّص إىل حد كبري االنبعاثات ،وأن تستبدل الوقود األحفوري
مبيثان قابل للتجدّد ،ميكن أن يستخدم ألغراض التدفئة وتوليد الطاقة
وكوقود للسيارات .لكن املستويات غري املعروفة من ترسب غاز امليثان
من صهاريج الهضم وتخزين الغاز تثري شكوكا بشأن أثر التخفيف
الفعيل الناجم عن هذه التكنولوجيا .وينبغي لجميع الخيارات
املطروحة للحد من انبعاثات غاز امليثان أن تأخذ بعني االعتبار نظام
اإلنتاج بالكامل ،لتجنب الترسب من صهريج إىل آخر وزيادة انبعاثات
أكسيد النيرتوز.
واملحسنة
األرز املغمور .تقوم مجموعة من املامرسات التقليدية
ّ
بتخفيض انبعاثات امليثان من حقول األرز ،مبا يف ذلك إدارة املياه،
والقش واألسمدة .كام أن توقيف الغمر لبعض أسابيع يوفّر املياه،
ويقلّص انبعاثات امليثان وغازات االحتباس الحراري بنسبة ترتاوح
بني  45و 90يف املائة ،من دون النظر يف زيادات مخزون الكربون يف
الرتبة .لكن ميكن أن تفيض هذه املامرسة إىل آثار سلبية عىل الغالّت،
عن طريق زيادة املنافسة من جانب األعشاب .فإن التجفيف يف وقت
مبكر خالل موسم الزراعة ،ثم الغمر ،يقلّص االنبعاثات بنسبة  45يف
املائة ،وينتج غالّت مامثلة لغالّت األرز املغمور بالكامل (Linquist
وآخرون.)2015 ،

لقد بحثت دراسات عديدة يف إمكانيات تخفيض انبعاثات امليثان من
قطاع تربية الحيوانات ونظم زراعة األرز بالغمر.
التخ ّمر املعوي .تتعلّق معظم الدراسات املتوفرة بتغيريات يف
النظم الغذائية الحيوانية وإضافة املكمالت إىل األعالف الحيوانية
( Venemanو Saetnanو2014 ،Newbold؛  Gerberوآخرون،
(2013أ)) .ويشكل تحسني إجاميل قابلية هضم حصص األعالف
وموازنة جودتها التغذوية املستوى األول من التدخل الذي يسفر
عن أكرب قدر من منافع التخفيف ( Gargوآخرون2013 ،؛ Gerber
وآخرون .)2011 ،وأ ّما األيضيات النباتية الثانوية ،مثل العفص ،فهي
متوفرة أيضاً يف النظم الغذائية لدى املجرتات التي ترعى وتتنقل بني
النباتات الطبيعية ،خاصة يف إقليم البحر األبيض املتوسط واألقاليم
االستوائية (املعهد الوطني للبحوث الزراعية ،ومركز التعاون الدويل
للبحوث الزراعية من أجل التنمية ،ومنظمة األغذية والزراعة،)2016 ،
ومن املرجح أن تقلص انبعاثاتها من امليثان .وقد جرى اختبار عدد
من االسرتاتيجيات األخرى للتخفيف من اآلثار ،مبا يف ذلك استخدام
مثبطات كيميائية ،وحامالت الشوارد ،ومضادات حيوية ،ومصارف
الهيدروجني ،والزيوت األساسية ،واألنزميات ،واملحفزات الحيوية،
وإزالة الغابات واللقاحات ( Hristovوآخرون .)2013 ،غري أن بعض
هذه الخيارات غري قانونية يف بعض البلدان ،يف حني البعض اآلخر منها
مق ّيد أو غري متوفر تجارياً .إضاف ًة إىل ذلك ،مبا أن مكاسب اإلنتاج
الحيواين الناجمة عن التخفيف من آثار امليثان متواضعة أو معدومة،
سيكون من الرضوري توفري الحوافز للتشجيع عىل اعتامد مواد مضافة
باهظة الثمن تقلّص االنبعاثات (.)2015 ،Newbold
السامد املخ ّزن .يقتيض الحد من انبعاثات غاز امليثان الناجم عن
السامد املخزن اعتامد مامرسات إدارة تتفادى تخزينه تحت ظروف
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بسبب مشاكل ترتاوح بني االستخدام غري املالئم للمدخالت وغياب مرافق
مناسبة للتخزين ما بعد الحصاد ،والتجهيز والنقل .بالتايل ،فإن تخفيض
الخسائر يف املزرعة يزيد كفاءة نظم اإلنتاج .وميكن تحقيق ذلك من خالل
تحسني صحة الرتبة ،وتقليص حساسية املحاصيل والحيوانات إىل اآلفات
واألمراض ،وزيادة كفاءة استخدام األعالف يف تربية الحيوانات ،وترميم
امللقّحات ،وتخفيض املنافسة من جانب األعشاب .كذلك ،ميكن أن يساعد
ترميم خدمات النظام اإليكولوجي التي توفّرها مشاهد طبيعية متنوعة يف
الحفاظ عىل صحة املحاصيل والرثوة الحيوانية ،وتخفّض خسائر اإلنتاج يف
حني أن االستثامرات يف الطرقات ،واللوجستية ،والتخزين والبنية التحتية
األساسية للتجهيز قد تخفّض الخسائر ما بعد الحصاد.

» وتكون نواتج غازات االحتباس الحراري مرتبطة عاد ًة بشكل مبارش
باستخدام الوقود يف النقل وباستخدام الطاقة يف املناولة والتخزين .كام
أن املنتجات الطازجة األكرث قابلية للتلف تتطلّب نقال رسيعا وتخزينا
رسب
يتسم بكثافة استخدام الطاقة .ويعترب اختيار ال ّربادات مهام أيضا  -فت ّ
غازات التربيد من معدات قدمية أو ال تخضع لصيانة جيدة يستنفذ طبقة
األوزون يف الج ّو ،وقد يؤدي إىل حد بعيد إىل االحرتار العاملي .وتتطلب
املنتجات الجافة واملدخنة واململّحة األكرث استقرارا ً ،واملجهزة ضمن سالسل
إمداد تقليدية ،طرق نقل غري مراعية للوقت وتنتج مستويات منخفضة
من غازات االحتباس الحراري (منظمة األغذية والزراعة(2013 ،ب)).
وتسعى مبادرة «النمو األزرق» التي أطلقتها الفاو إىل التوفيق بني
األهداف االقتصادية والحاجة إىل إدارة املوارد املائية عىل نحو أكرث
وتبي أن سالسل القيمة يف قطاع مصايد األسامك وتربية
استدامةّ .
األحياء املائية التي تعتمد النمو األزرق تحصد مكاسب كبرية من حيث
اإلنتاجية والدخل ،يف حني تتوىل إدارة املوارد املائية بطريقة تساعد يف
ترميم إمكانيتها اإلنتاجية يف األجل الطويل .كذلك ،فإن املحيطات األفضل
حاالً واألرايض الرطبة قادرة أكرث عىل الصمود يف وجه الصدمات املتصلة
يحسن قدرة التك ّيف لدى األشخاص الذين يكسبون
باملناخ ،األمر الذي ّ
سبل عيشهم من مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.

التنويع يف املزرعة والنظم الزراعية املتكاملة

إضاف ًة إىل تقليص ثغرات الغالّت وزيادة إنتاجية القطيع ،من شأن تحسني
اسرتاتيجيات الكفاءة عىل نطاق املزرعة يف األجل الطويل أن تحافظ عىل
الرتبة ،واملياه ،والتن ّوع البيولوجي والخدمات الهامة يف النظام اإليكولوجي
من قبيل التلقيح ( .)2016 ،Garibaldiففي األقاليم املعتدلة واالستوائية
مثالً ،قد يؤدي تنويع النظم الزراعية والتكامل بني املحاصيل والرثوة
الحيوانية واألشجار إىل زيادة كفاءة استخدام املوارد وتخفيض شدة
انبعاث غازات االحتباس الحراري ( Soussanaوآخرون .)2015 ،وميكن
أن يساعد عدد من التكنولوجيات يف رفع كفاءة اإلنتاج ويع ّزز املنافع
املشرتكة ،مبا يف ذلك الزراعة الدقيقة ،والرتبية املتطورة ،واالستخدام
الحكيم لألسمدة العضوية وغري العضوية ،واالستخدام األفضل للبقوليات،
واملوارد الوراثية والتنوع البيولوجي يف املشاهد الطبيعية.

عىل سبيل املثال ،عمل مرشوع للفاو مع مجتمعات الصيادين يف غراند
سيس ،ليبرييا ،لتجهيز وتدخني املنتجات السمكية مبزيد من الفعالية.
وقد شمل أكرث من  240مجهزا ً لألسامك يف بناء أفران لتدخني األسامك
وحاويات معزولة لتخزين األسامك الطازجة ،ما سمح لهم تدخني
األسامك وبيعها يف أسواق مربحة يف كوت ديفوار املجاورة .واستفاد
املجه ّزون ،الذين هم يف أغلبيتهم من النساء ،من زيادات ملحوظة
يف دخلهم ،يف حني انخفضت أيضاً كمية الخشب الرضوري لتدخني
وأدى ذلك إىل زيادة أرباحهم أكرث بعد وتوليد منافع مشرتكة
األسامكّ .
هامة للتخفيف من آثار تغري املناخ يف الوقت ذاته (منظمة األغذية
والزراعة(2011 ،أ)).

املشاهد الطبيعية الغنية بالكربون
يف الزراعة والغابات
مبا أن الزراعة والغابات تشغل معظم مساحة األرض يف كوكبنا ،فهي
تتسم بأهمية حيوية بالنسبة إىل صون وترميم الكربون يف الرتبة وتعزيز
مصارف الكربون .وأ ّما الزراعة الحرجية ،وإعادة تجديد الغابات ،واملزارع،
وزراعة الصون ،والزراعة العضوية وإدارة املراعي فيمكنها أن تساهم
جميعاً يف تحقيق هذه األهداف ،رغم أن الخيارات لن تنطبق بشكل
متسا ٍو يف كل النظم الزراعية وكل األقاليم.

تخفيض الخسائر يف املزرعة

تحصل خسائر األغذية يف البلدان النامية يف جميع مراحل سلسلة اإلنتاج
ويكون املزارعون الصغار األكرث ترضرا ً منها .وتق ّدر الفاو أنه قد يُفقد
بني  30و 40يف املائة من إجاميل إنتاج األغذية قبل أن تصل إىل األسواق،
| 80

|

حالة األغذية والزراعة 2016

املشاهد الطبيعية الحرجية

مستوى إزالة هذه الغازات من الج ّو .وميكن تجميع الخيارات ضمن
أربع فئات عامة:
e eخفض إزالة الغابات أو تفاديها .يولّد الحفاظ عىل املســاحات
الحرجيــة منافع اجتامعية واقتصادية وبيئية كبرية (منظمة
األغذيــة والزراعة .)2012 ،فهي تحافظ عىل التن ّوع البيولوجي
ووظائف النظام اإليكولوجي ،وتؤثر يف األرايض الواســعة عىل
األمنــاط املناخيــة املحلية ،التي ميكن أن ترتك آثارا ً عىل إنتاج
األغذيــة ( Siikamäkiو .)2012 ،Newboldكام أن تخفيض
يحســن جودة الهواء املحيل ،األمر الذي يولّد
حرائق الغابات ّ
منافع صحية بالنســبة إىل املجتمعات املحلية التي تعيش يف
الغابات وحولها  Meryوآخرون.
e eزيادة املناطق املزروعة بالغابات .ميكن زيادة مساحة الغابات من
خالل الزراعة ورش البذور ومساعدة التجدد الطبيعي للغابات،
ومن خالل التتابع الطبيعي .ويؤدي التحريج إىل زيادات يف أحواض
الكربون املوجودة فوق األرض وتحت مستوى الكتلة األحيائية ،ويف
املواد العضوية امليتة .وهو يحصل عام ًة يف املناطق الريفية ويستفيد
منه االقتصاد الريفي عن طريق توليد الدخل والوظائف .ومثة قلق
يف أن يخفض التحريج وإعادة التحريج األمن الغذايئ ،يف حال حصال
بشكل رئييس يف أر ٍ
اض زراعية منتجة ،وأن تقلّص الزراعة األحادية
التن ّوع البيولوجي وتكون أكرث عرضة لألمراض (منظمة األغذية
والزراعة(2011 ،ب)) .ومثة حاجة إىل خطط متأنية يف كل قطاعات
الزراعة لدى تنفيذ هذا الخيار.
e eالحفاظ عىل كثافة الكربون أو زيادتها .تشمل األنشطة التي تحافظ
عىل مخزون الكربون يف الغابات أو تزيده قطع األشجار املنخفض
التأثري ،وإدارة الغالّت املستدامة يف إنتاج األخشاب؛ والحفاظ عىل
غطاء حرجي جزيئ؛ وتخفيض خسارة املواد العضوية امليتة وأحواض
الكربون يف الرتبة إىل الح ّد األدىن ،من خالل تخفيض األنشطة
ذات االنبعاثات العالية مثل زراعة «اقطع واحرق» (مركز البحوث
الحرجية الدولية2015 ،؛  Putzو .)2015 Romeroكام أن إعادة
رسع النمو ،وبالتايل
الزراعة بعد الحصاد أو االضطرابات الطبيعية ت ّ
معدل احتجاز الكربون حسب إعادة التجدد الطبيعية.
e eزيادة مخزون الكربون خارج املوقع يف منتجات األخشاب التي
يتم جمعها .حني يتح ّول الخشب إىل منتجات طويلة األمد مثل
املباين وقطع األثاث ،ميكن أن يصبح خزاناً للكربون ملدة عقود
بل وحتى قرون.

متتص الغابات كل عام ما يُق َّدر بـ  2,6مليار طن من ثاين أكسيد الكربون
(مركز البحوث الحرجية الدولية ،)2010 ،مبا يعادل حوايل ثلث ثاين
أكسيد الكربون الصادر عن حرق الوقود األحفوري .إمنا حني تعيق إزالة
الغابات نظام التخزين الضخم هذا ،يصبح مصدرا ً رئيسياً لالنبعاثات.
بتغي
ووفقاً لتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ
املناخ ،متثل إزالة الغابات وتدهور األرايض  11يف املائة تقريباً من مجموع
انبعاثات غازات االحتباس الحراري :أكرث من كامل قطاع النقل يف العامل.
وفيام تختفي الغابات ،تتقلّص قدرتها عىل احتجاز الكربون.
وخالل تسعينات القرن املايض ،كانت إزالة الغابات يف املناطق االستوائية
مسؤولة إىل ح ّد بعيد عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،يف حني ان إعادة زراعة
الغابات يف املناطق املعتدلة ويف أجزاء من املنطقة الشاملية ساهمت يف إزالة
ثاين أكسيد الكربون .إمنا مثة جدل حول مدى التعويض عن خسارة الكربون
بفعل إزالة الغابات االستوائية بتوسيع مساحات الغابات وتراكم الكتلة األحيائية
الخشبية يف املناطق الشاملية واملعتدلة .وتق ّدر الفاو أنه خالل العقد األول من
هذا القرن ،بلغ إجاميل االنبعاثات نتيجة إزالة الغابات ما يعادل  3,8جيغا طن
من ثاين أكسيد الكربون يف السنة ،يف حني أ ّدى صايف اآلثار املتأتية عن تدهور
الغابات وإدارتها إىل احتجاز ما يعادل  1,8جيغا طن من ثاين أكسيد الكربون
(منظمة األغذية والزراعة(2016 ،أ)) .كام أن حرائق الكتلة األحيائية ذات الصلة،
مبا يف ذلك حرائق أرايض الخث وأرايض الخث املجففة املسؤولة عن انبعاث 0,3
و 0,9جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف السنة عىل التوايل.
وتختلف طاقة التخفيف من آثار الكربون الناجمة عن إزالة الغابات،
وتحسني إدارة الغابات ،وزراعة الغابات والزراعة الحرجية إىل ح ّد كبري
باختالف النشاط ،واإلقليم ،وحدود النظام واملدة الزمنية التي تجري
مقارنة خيارات التخفيف من اآلثار خاللها .فتخفيض إزالة الغابات يطغى
عىل طاقة التخفيف من آثار الغابات يف أمريكا الالتينية وأفريقيا يف حني
أن إدارة الغابات ،يليها التحريج ،تطغى يف بلدان منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،واالقتصادات يف مرحلة انتقالية ،وآسيا .وترتاوح
املساهمة املمكنة للتحريج بني  20و 35يف املائة من إجاميل القدرة
املتصلة بالغابات ( :2014، Smithالشكل .)18-11
تغي املناخ يف قطاع الغابات ضمن
وتندرج التدابري للتخفيف من آثار ّ
فئتني كبريتني :خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري وزيادة
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تغي املناخ
الفصل  4نظم األغذية والزراعة يف التخفيف من آثار ّ

املتاحة لقلب الرتبة .كذلك ،فإن تحسني إدارة املياه تشكل دافعاً قوياً
لإلنتاجية األ ّولية ،وتك ّمل كل هذه املامرسات.

تغي املناخ من خالل
وميكن تعزيز املنافع الناجمة عن التخفيف من آثار ّ
الغابات عن طريق التعليم ،والتدريب ومشاركة املجتمعات املحلية يف
التخطيط للغابات واتخاذ القرارات بشأنها .وميكن أن تكون ال ُن ُهج التشاركية
إزاء إدارة الغابات أكرث نجاحاً من الربامج التقليدية والهرمية ،وميكن أن
تساعد يف تعزيز املجتمع املدين وعمليات إضفاء الدميوقراطية (منظمة
األغذية والزراعة(2016 ،ب)) .كام ميكنها أن تنشئ شبكات وعالقات
تغي املناخ.
اجتامعية تسمح للمجتمعات املحلية التعامل بشكل أفضل مع ّ

كام أن املامرسات املستخدمة عىل النحو األمثل الحتجاز الكربون العضوي
تغي املناخ .وفيام ترتفع
يف الرتبة تعزز األمن الغذايئ ،وتس ّهل التكيف مع ّ
مستويات الكربون العضوي يف الرتبة ،ميكن تحقيق منافع مشرتكة يف الغالّت
سن ًة بعد سنة يف البلدان النامية ( .7)Lal، 2006ومن خالل تسهيل التحسينات
رسب املياه وقدرة االحتفاظ باملاء ،يساعد الكربون
يف هيكلية الرتبة ،وت ّ
العضوي يف الرتبة عىل بناء القدرة عىل الصمود يف وجه الجفاف والفيضانات،
لتغي املناخ يؤثران بصورة خاصة عىل األقاليم االستوائية (Pan
وهام أثران ّ
و Smithو2009 ،Pan؛  Herrickو Salaو .)2013 ،Jasonغري أن اآلثار
عىل الغالّت تعتمد عىل الظروف املحلية وخليط املامرسات التي يعتمدها
املزارعون ،كام لوحظت خسائر يف الغالّت ( Pittelkowوآخرون.)2015 ،

ويتمثل التحدي الذي تطرحه أكرثية األنشطة املتصلة بالغابات يف مجال
التخفيف من اآلثار يف الحاجة إىل استثامرات كبرية قبل أن ترتاكم املنافع
تتجسد
واملنافع املشرتكة ،عىل م ّر سنوات عديدة إن ليس عقود .ولن ّ
هذه الطاقة الكبرية يف الغابات للتخفيف من اآلثار من دون متويل مالئم
وأطر مواتية تولّد حوافز فعالة.

وقد ال يدوم احتجاز الكربون يف الرتبة الزراعية .وأ ّما الكربون اإلضايف يف
الرتبة واملخ َّزن من خالل مامرسات زراعية محسنة ،فيتّخذ يف جزء منه
أشكاالً غري محمية ،بحيث أن جزءا ً منه قد يتحلّل إذا توقّفت املامرسات.
إضاف ًة إىل ذلك ،قد يؤدي احتجاز الكربون يف الرتبة إىل زيادة انبعاثات
أكسيد النيرتوز يف األجل القصري ،وقد يعيق النقص يف الفوسفور والنرتوجني
يف الرتبة تخزين الكربون العضوي يف الرتبة ( Penuelasوآخرون.)2013 ،

وهناك مسألة أخرى تتمثل يف إنتاج الطاقة واستبدال املنتجات ،وهو ما
ينطوي عىل تبعات اجتامعية واقتصادية وثقافية (املنطقة االقتصادية
األوروبية .)2016 ،فعىل سبيل املثال ،يف االتحاد األورويب مل تعد السياسات
الرامية إىل زيادة استخدام الوقود األحيايئ ،مبا يف ذلك وقود الخشب،
لتوليد الطاقة ،تؤثر فقط عىل الطريقة التي يقوم من خاللها العاملون يف
الغابات يف اإلقليم بإدارة غاباتهم وكيفية استخدام األرايض يف األقاليم النامية
(املفوضية األوروبية .)2013 ،وقد أُفيد عن حاالت عديدة من االستيالء عىل
األرايض إلنتاج الكتلة األحيائية ،األمر الذي يؤثر عىل األمن الغذايئ.

وينبغي اتخاذ اإلجراءات الرامية إىل جني منافع التخفيف من آثار تغري
املناخ املتأتية عن الكربون العضوي يف الرتبة نظر ًة يف األجل الطويل،
وميكن تطبيقها عىل مستوى املشاهد الطبيعية بدل الحقل .وهي تتطلّب
فهامً بأن اعتامد إجراءات احتجاز الكربون يف الرتبة سوف يستغرق بعض
الوقت ،وأن الكربون العضوي يف الرتبة لن يزداد سوى لفرتة محددة ،إىل
حني يت ّم التوصل إىل توازن جديد .وينبغي أيضاً رصد املخزون اإلضايف
والحفاظ عليه باستخدام مامرسات مالمئة إلدارة األرايض .وقد تم النظر
يف جميع هذه العوامل يف مبادرة تدعمها املنظمة بشأن ترميم األرايض
العشبية املتدهورة يف منطقة كنغهاي الصينية (اإلطار .)19

املشاهد الطبيعية الزراعية

تساهم العديد من املامرسات الزراعية الحالية يف خسائر الكربون
العضوي يف الرتبة ويف تقليص عائدات الكربون العضوي عىل الرتبة
(الجدول  .)12وميكن تخفيض الخسائر أو زيادة عائدات الكربون
العضوي عىل الرتبة من خالل خفض الحرائق ،والرعي الجائر ،وتآكل
الرتبة ،أو عرب إعادة تدوير مخلفات املحاصيل والسامد .ويتمثل خيار آخر
يف تغيري التوازن بني التمثيل الضويئ وتنفّس النظام اإليكولوجي بزيادة
التمثيل الضويئ للمحاصيل عرب استخدام محاصيل التغطية ،وتداخل
املحاصيل والتحريج الزراعي ،وعرب تقليل إرباك الرتبة إىل الح ّد األدىن من
خالل زراعة الصون .وميكن أيضاً تحقيق مكاسب كبرية يف أرصدة كربون
املحاصيل بفضل تحسني أصناف املحاصيل ،والبقوليات املث ّبتة للنرتوجني
واألسمدة العضوية وغري العضوية التي تع ّزز كمية مخلّفات املحاصيل

أخريا ً ،إن التحريج الزراعي  -أي دمج األشجار واألجامت يف نظم املحاصيل
رسب املياه ويقلل
»
والرثوة الحيوانية  -يحول دون تآكل الرتبة ويسهل ت ّ
 7يقدّر  Lalوآخرون ( )2004هذه املنافع املشرتكة بنسبة  0,07من وحدة املواد
الجافة لكل وحدة من الكربون العضوي يف الرتبة (≈ )t DM/t SOC 0,07
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الجدول 12

املؤدية إىل ختفيض خمزونات الكربون يف الرتبة
أمثلة عن املمارسات الزراعية
ّ
املناطق املعتدلة
الرصف وزراعة الرتبة العضوية
الرتبية وفق مؤرش الحصاد
نقص يف محاصيل التغطية
نقص يف النظم املتكاملة للمحاصيل والرثوة الحيوانية
ويف الزراعة املختلطة بالغابات
تراجع مساحات األرايض العشبية الدامئة
إعادة استخدام محدودة للمخلّفات العضوية
الحرضية والصناعية

املناطق املدارية
املناطق شبه القاحلة والقاحلة
الضغوط التي ميارسها الرعي وسط تساقط األمطار غري تفتقر الزراعة القامئة عىل القطع والحرق إىل التسميد
العضوي للمحاصيل
املنتظم املساهم يف التص ّحر
الحراثة العميقة
نقص يف األشجار ويف تدابري املحافظة عىل املياه
نقص يف محاصيل التغطية
الرصف وحرائق املستنقعات العشبية املداريّة

مالحظة :يشري مؤرش الحصاد إىل وزن الجزء املحصود من النبتة كنسبة من إجاميل كتلتها األحيائية فوق سطح األرض.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة ومجموعة الخرباء الف ّنية الحكومية الدولية املعن ّية بالرتبة.2015 ،

اإلطار 19

ترميم األراضي العشبية يف الصني
تحسني رطوبة الرتبة واحتجاز املغذيات وتحسني سبل العيش يف مجتمعات
الرعاة الصغرية النطاق.
ولكن تكاليف القياس املرتفعة أعاقت ،حتى اليوم ،مشــاريع احتجاز
الكربون يف األرايض العشــبية .وقد ت ّم تجاوز هذه املشــكلة يف كنغهاي من
خالل وضع منهجية معتمدة من قبل مؤسســة معايري رصد االنبعاثات
الكربونية ،تركّز عىل مامرســات الرصد .وتســمح للمزارعني بالوصول إىل
مصــادر متويــل جديدة عن طريق اعتامدات الكربون التي تغطي تكاليف
تغيري مامرســاتهم يف اإلدارة قبل أن تصبح مكاســب اإلنتاجية سبباً مربحاً
لرتميم األرايض العشبية.

قد تؤدي ثروة حيوانية كبرية إىل الرعي الجائر وتدهور األرايض .وهذا هو
الدرس األصعب الذي تعلّمه الرعاة يف منطقة كنغهاي الصينية ،حيث تدهور
حوايل  38يف املائة من األرايض العشبية .وبادرت املنظمة مؤخرا ً ،جنباً إىل جنب
مع األكادميية الصينية للعلوم الزراعية واملركز العاملي للحراجة الزراعية واملعهد
الشاميل الغريب لبيولوجيا الهضاب ،إىل وضع منهجية متنح املزارعني األدوات
الالزمة إلدارة حيواناتهم وأراضيهم العشبية بطريقة أكرث استدامة لسنوات
عديدة قادمة.
وميكن لرتميم أرايض الرعي املتدهورة وزيادة مخزون الكربون يف الرتبة أن
يؤديا يف الوقت ذاته إىل زيادة اإلنتاجية وبناء القدرة عىل الصمود من خالل
املصدر :منظمة األغذية والزراعة(2013 ،أ).
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تغي املناخ
الفصل  4نظم األغذية والزراعة يف التخفيف من آثار ّ

» من آثار الظواهر املناخية املتطرفة .ويساعد أيضاً يف تنويع مصادر الدخل
ويوفّر األعالف للحيوانات .كام أن استخدام األشجار والشجريات البقولية
يحسن خصوبة الرتبة والغالّت.
املثبتة للنرتوجني ،مثل ّ ،Faidherbia albida
ورغم وجود إثباتات واضحة ووفرية عن اآلثار اإليجابية ملامرسات التحريج
الزراعي عىل اإلنتاجية ،والقدرة عىل التكيّف وتخزين الكربون ،ينبغي النظر
يف مجموعة واسعة من النظم وأنواع األشجار يف سياقات مختلفةn .

واستخدام األرايض؛ وبأسعار مرتفعة ،تنخفض حصة الغابات .كذلك ،متثل
الغابات الجزء األكرب من طاقة التخفيف من اآلثار يف أمريكا الالتينية،
عىل جميع مستويات أسعار الكربون .إمنا تنطوي خيارات حرجية
مختلفة عىل طاقات اقتصادية مختلفة للتخفيف من اآلثار يف أقاليم
مختلفة .وتطغى إزالة الغابات عىل طاقة الغابات عىل التخفيف من
اآلثار يف أمريكا الالتينية والرشق األوسط وأفريقيا .وأ ّما إدارة الغابات،
يليها التحريج ،فيشكالن الخيارين األهمني يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وأوروبا الرشقية وآسيا.

تكاليف التخفيف
واحلوافز والعوائق

ومن بني الخيارات املختلفة للتخفيف من اآلثار ،تتمتع إدارة أرايض
املحاصيل بالطاقة األعىل بأسعار متدنية للكربون تبلغ  20دوالرا ً أمريكياً
للطن الواحد .وبسعر  100دوالر أمرييك ،ينطوي ترميم الرتبة العضوية
عىل الطاقة األكرب .كذلك ،ترتفع طاقة إدارة أرايض الرعي وترميم األرايض
املتدهورة بأسعار أعىل للكربون ( Smithوآخرون .)2014

تغي
هناك العديد من ال ُنهج املمكنة والواعدة إزاء التخفيف من آثار ّ
املناخ يف قطاع الزراعة والغابات واستخدام األرايض ،كام أن الطاقة الفنية
هائلة .لكن ما هي التكاليف ،وبالتايل الطاقة االقتصادية للتخفيف من
اآلثار؟ بعبارة أخرى ،ما هو السعر الفريض للكربون الذي قد يحث
املزارعني وصيادي األسامك والعاملني يف الغابات عىل تطبيق مامرسات
مالمئة الحتجاز الكربون وتخفيض االنبعاثات؟

وتوفّر هذه التقديرات للطاقة االقتصادية عىل التخفيف من اآلثار
إشارات هامة عن كيفية استهداف التدخالت عىل النحو األكرث فعالية من
حيث الكلفة .لكن من الرضوري إجراء تقييامت أكرث تفصيالً من أجل
تقدير طاقة التخفيف من اآلثار يف قطاع الزراعة والغابات واستخدام
األرايض بطريقة مالمئة ،والتأثريات عىل نظم اإلنتاج واملجموعات
الضعيفة ،وتكاليف التنفيذ .وهو رشط مسبق أن تقوم املامرسات املطبقة
عىل النحو األمثل لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري أو احتجاز
الكربون بحامية حقوق حيازة األرايض أيضاً لدى املنتجني عىل نطاق
صغري ،وأن تساهم يف تحقيق األمن الغذايئ والتك ّيف مع آثار تغري املناخ،
وبخاصة بالنسبة إىل املجموعات األضعف.

وباالستناد إىل القدرة املختلطة للغابات والزراعة عىل التخفيف من آثار
تغي املناخ ،وهي مقدرة يف تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية
ّ
بتغي املناخ ،تشري الهيئة إىل طاقة اقتصادية عام  2030ترتاوح بني
املعنية ّ
≈  3و≈  7,2جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف السنة بأسعار
كربون ترتاوح بني  20و 100دوالر أمرييك للطن الواحد ،عىل التوايل
( Smithوآخرون  .8)2014ويف األقاليم ،تتواجد الطاقة األكرب للتخفيف
من اآلثار عىل الزراعة والغابات واستخدام األرايض يف آسيا ،عىل جميع
مستويات قيم الكربون (الشكل  ،15باالستناد إىل  Smithوآخرين.)2014 ،

وبإمكان مجموعة من ال ُن ُهج املؤسسية واالقتصادية أن تس ّهل تنفيذ انبعاثات
غازات االحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة .ومن الجانب املؤسيس ،قد
تشمل هذه ال ُن ُهج توفري املعلومات إىل املزارعني بشأن املامرسات الزراعية التي
تولّد تآزرا ً بني التكيف مع اآلثار والتخفيف منها ،وعند الرضورة ،الحصول عىل
اعتامدات لتنفيذها .ومن الناحية االقتصادية ،تشمل الخيارات حوافز إيجابية
للمزارعني لتوفري بالوعات للكربون والحفاظ عليها؛ وفرض الرضائب عىل أسمدة
النرتوجني يف البلدان حيث تُستخدم فيها هذه األسمدة بشكل مفرط ،وهو
تدبري يُطبَّق أصالً يف بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
لتقليل التل ّوث بالنيرتات؛ ومبادرات سلسلة اإلمداد التي تسوق للمنتجات
الغذائية ذات بصمة كربون منخفضة ( Paustianوآخرون n .)2016

ميكن أن تساهم الغابات عىل نحو ملحوظ يف التخفيف من األسعار ،عىل
جميع مستويات أسعار الكربون .وبأسعار منخفضة ،تقارب مساهمة
الغابات نسبة  50يف املائة من املجموع من قطاع الزراعة والغابات
 8نُرشت مجموعات من التقديرات العاملية لطاقة احتجاز الكربون عند مستويات
بتغي املناخ عام
مختلفة من التكاليف ،منذ التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ
 .2007وتختلف التقديرات إىل ح ّد بعيد .بالنسبة إىل قيم الكربون التي تصل إىل  20دوالرا
أمريكيا للط ّن الواحد ،ترتاوح بني  0,12و 3,03جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف
السنة .وبالنسبة إىل قيم الكربون التي تصل إىل  100دوالر أمرييك للط ّن الواحد ،ترتاوح بني
 0,49و 10,6جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف السنة ( Smithوآخرون.)2014 ،
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الشكل 15

إمكانية التخفيف من الناحية االقتصادية يف قطاع الزراعة واحلراجة واستخدام األراضي
يف عام  2030حبسب األقاليم
إمكانية التخفيف من الناحية االقتصادية (جيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة)
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منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي 1990 -
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آسيا

سعر الكربون لكل طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون (دوالر أمرييك)
الحراجة

الرثوة الحيوانية

إحياء الرتبة العضوية املزروعة

إدارة األرز

إدارة الروث

إحياء األرايض املتدهورة

إدارة األرايض الرعوية

إدارة األرايض املحصول ّية

المصدر Smith :وآخرون  ،2014الشكل 17-11

اإلطار 20

انبعاثات نظام األغذية :استخدام الطاقة على امتداد سالسل اإلمداد
استخدام مبارش وغري مبارش للطاقة يف سلسلة األغذية الزراعية (منظمة األغذية
والزراعة(2011 ،د)) .وميكن مقارنة ذلك بحوايل ما يعادل  5,2جيغا طن من ثاين
أكسيد الكربون الذي يتأىت من الزراعة وحوايل ما يعادل  4,9جيغا طن من ثاين
أكسيد الكربون من الغابات والتغيري يف استخدام األرايض .وتستهلك نظم األغذية
حالياً ما يقدر بنسبة  30يف املائة من الطاقة املتاحة يف العامل ،حيث أن أكرث من
 70يف املائة من هذه الحصة تُستهلك ما بعد حدود املزرعة.

ارتبط تحديث سالسل اإلمدادات الغذائية بانبعاثات أعىل لغازات االحتباس
الحراري من مدخالت ما قبل السلسلة (األسمدة ،واآلالت ،ومبيدات الحرشات،
واملنتجات البيطرية ،والنقل) واألنشطة بعد خروج املنتجات من املزرعة (النقل،
والتجهيز والبيع بالتجزئة) .وقُدّر ،باستخدام الحسابات والبيانات املاضية من
دراسة  Bellarbyوآخرون ( )2008و ،)2004( Lalأن إنتاج األسمدة ومبيدات
األعشاب ومبيدات اآلفات جنباً إىل جنب مع االنبعاثات من الوقود األحفوري
املستخدم يف الحقل مثّل عام  2005حوايل  2يف املائة من االنبعاثات العاملية
لغازات االحتباس الحراري (فريق الخرباء الرفيع املستوى.)2012 ،
ومن الرضوري استخدام طرق تحليل دورة الحياة من أجل احتساب االنبعاثات
الناجمة عن استهالك منتجات غذائية .وهذه ال ُنهج مسؤولة عام ًة عن انبعاثات
من مدخالت ما قبل السالسل وحتى التجهيز ما بعد خروج املنتجات من املزرعة،
وذلك إذا شملت امليثان ،وأكسيد النيرتوز وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون،
واستخدام الوقود األحفوري يف النظم الغذائية (مثل  Steinfeldوآخرون2006 ،؛
منظمة األغذية والزراعة(2013 ،ب)) .وإذا ا ُحتسبت املراحل ما بعد الحصاد،
يتأىت ما يعادل  3,4جيغا طن من ثاين أكسيد الكربون تقريباً من االنبعاثات من

ورغم أن نظم األغذية العرصية تعتمد إىل ح ّد بعيد عىل الوقود األحفوري ،فقد
ساهمت كثريا ً يف تحسني األمن الغذايئ .لكن إذا كان الهدف أن تساهم هذه
تغي املناخ ،ينبغي فصل التنمية املستقبلية عن
النظم يف التخفيف من آثار ّ
االعتامد عىل الوقود األحفوري .ويستخدم برنامج الفاو لتوفري الغذاء بسبل ذكية
تراعي الناس واملناخ نهجاً يربط بني املياه والطاقة واألغذية ملساعدة البلدان
النامية عىل ضامن الحصول املالئم عىل خدمات الطاقة العرصية يف جميع
مراحل سالسل األغذية الزراعية ،وتحسني كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة
القابلة للتجدّد (منظمة األغذية والزراعة.)2014 ،
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تغي املناخ
الفصل  4نظم األغذية والزراعة يف التخفيف من آثار ّ

منظور للنظام الغذائي:
تقليل الفاقد واملهدر إىل
احلد األدىن وتعزيز النظم
ّ
الغذائية املستدامة

الزراعية عىل إنتاج فائض من املحاصيل الغذائية يؤدي إىل خفض األسعار
واالهتامم الذي يوىل  -عىل امتداد سلسلة القيمة ومن جانب املستهلكني
 إىل األغذية التي يتم فقدها أو هدرها .وعالو ًة عىل ذلك ،قد تزيلسالمة األغذية ومعايري الجودة من سلسلة اإلمداد األغذية التي ما زالت
آمنة لالستهالك البرشي .وعىل مستوى املستهلك ،إن التخطيط غري املالئم
لعمليات الرشاء وعدم التمكن من استخدام األغذية قبل تاريخ انتهاء
صالحيتها يؤدي أيضاً إىل هدر األغذية.
كام تؤثر األمناط املتعلقة بالنظم الغذائية بشدة عىل بعض العوامل التي
تغي املناخ .ففي البلدان حيث يزداد استهالك األغذية ،تشمل
تؤدي إىل ّ
النظم الغذائية عام ًة مزيدا ً من املنتجات الحيوانية ،وزيوت الخضار
والسكر .ومن املتوقع أن يستمر هذا االتجاه نتيجة منو املداخيل .وقد
نظر عدد من الدراسات يف االنعكاسات البيئية الستهالك األغذية ذات
مصدر حيواين ،بالرتكيز عادة عىل انبعاثات غازات االحتباس الحراري
واستخدام األرايض (املعهد الوطني للبحوث الزراعية ومركز التعاون
الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية2009 ،؛  Erbوآخرون2009 ،؛
 Tilmanو2014 ،Clark؛  Tukkerوآخرون 2011؛ Van Dooren
وآخرون .)2014 ،ومن خالل استخدام تقييامت لدورة الحياة ،خلصت
عام ًة إىل أن النظم الغذائية البديلة التي تستهلك قدرا ً أقل من األغذية
الحيوانية املصدر قد تساهم يف التقليل من االنبعاثات العاملية لغازات
االحتباس الحراري ،وتولّد آثارا ً إيجابية عىل صحة اإلنسان.

إن خفض الفاقد واملهدر من األغذية ،وتشجيع االنتقال إىل نظم غذائية
أكرث استدامة قد يؤدي أيضاً إىل انبعاثات ويساهم يف األمن الغذايئ
العاملي ( Bajželjوآخرون  .)2014وقد ق ّدرت الفاو أن ما يقارب ثلث
األجزاء القابلة لألكل يف األغذية املنتجة لالستهالك البرشي يُفقد كل عام
(منظمة األغذية والزراعة(2011 ،ج)) ،ما ميثل هدرا ً ضخامً لألرايض،
واملياه ،والطاقة واملدخالت املستخدمة إلنتاج هذه األغذية ،إضاف ًة إىل
انبعاثات غري رضورية ملاليني األطنان من غازات الدفيئة .كام أن التقليل
من الفاقد واملهدر من األغذية ،من خالل زيادة الكفاءة اإلجاملية
للسالسل الغذائية ،يساهم يف التقليل من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري ،ويف تعزيز الحصول عىل األغذية وتحسني قدرة النظم الغذائية
تغي املناخ.
عىل الصمود يف وجه ّ
ويف البلدان املنخفضة الدخل ،تحصل الخسائر يف األغذية عىل امتداد
سالسل القيمة ،وتفيض إىل تحديدات إدارية وفنية يف مجال الحصاد،
والتخزين ،والنقل ،والتجهيز ،والتغليف والتسويق (فريق الخرباء الرفيع
املستوى .)2014 ،وتقع الخسائر األكرب يف قطاعات اإلنتاج والتجهيز
عىل نطاق صغري ومتوسط يف الزراعة ومصايد األسامك .كذلك ،غالباً ما
تكون الظروف االجتامعية والثقافية  -مثل األدوار املختلفة التي يؤديها
الرجال والنساء يف مراحل مختلفة من سلسلة القيمة  -األسباب الكامنة
وراء الخسائر يف األغذية .بالفعل ،إن الصعوبات التي تواجهها املرأة يف
الحصول عىل موارد ،وخدمات ،ووظائف وأنشطة مد ّرة للدخل ،ويف
االستفادة من كل ذلك ،يؤثر عىل إنتاجيتها وكفاءتها يف إنتاج األغذية،
األمر الذي يفاقم الخسائر يف األغذية.

تتوفر إثباتات متزايدة بأن أمناط النظم الغذائية ذات آثار بيئية منخفضة
هي أيضاً أكرث سالمة .وتتمتع هذه النظم الغذائية مبيزات مشرتكة هي
تنوع األغذية التي يت ّم تناولها ،والتوازن بني متناول الطاقة ورصفها؛
وإدراج درنيات مجهزة بالح ّد األدىن وحبوب كاملة مع البقوليات،
والفاكهة والخضار ،واللحوم ،إذا ت ّم تناولها بكميات معتدلة .كذلك،
تحتوي النظم الغذائية السليمة عىل كميات معتدلة من منتجات األلبان،
والبذور غري اململّحة والجوز ،وكميات صغرية من األسامك واملنتجات
املائية ،ومتناول محدود جدا ً من األغذية املجهزة التي يكون فيها مستوى
الدهنيات والسكر أو امللح مرتفعاً جدا ً فيام تكون املغذيات الدقيقة
منخفضة جدا ً فيها (منظمة األغذية والزراعة و.)2016 ،FCRN

وأ ّما يف البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل ،فيُعزى املهدر من األغذية
بصورة رئيسية إىل سلوكيات املستهلكني وإىل السياسات واألنظمة التي
تعالج أولويات قطاعية أخرى .فعىل سبيل املثال ،قد تش ّجع اإلعانات

ومتثل الطاقة املستخدمة يف النظم الغذائية الحديثة لتجهيز األغذية
وتوفريها للمستهلكني عامالً حاسامً آخر ينبغي النظر فيه (اإلطار .)20
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ومع األخذ باالعتبار التن ّوع الكبري جدا ً عىل املستوى العاملي ،فإن إعادة
موازنة النظم الغذائية للوصول إىل أهداف تغذوية قد يأيت مبنافع مشرتكة
كبرية ،من خالل التخفيف من آثار غازات االحتباس الحراري وتحسني
الكفاءة اإلجاملية يف النظم الغذائية ( Tilmanو .)2014 Clarkومن
الرضوري البحث أكرث يف االختالفات الدميوغرافية واالجتامعية ،مبا يف ذلك
استهالك األغذية الرسيع التنامي يف البلدان النامية ،لتوفري املعلومات
محسنة،
لالسرتاتيجيات التي تعزز النظم الغذائية املثىل مع نتائج صحية ّ
ومستويات مخفّضة من تل ّوث النيرتات وانبعاثات غازات االحتباس
الحراري .ومن الرضوري أيضاً إجراء تقييامت متعددة األبعاد لدورة
الحياة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي لتقدير آثار التكيف مع آثار تغري
املناخ والتخفيف منها املتأتية عن تح ّوالت غذائية مختلفة ،مبا يف ذلك
املبادالت املمكنةn .

ففي البلدان املرتفعة الدخل ،تتطلب املنتجات القابلة للتلف استخداماً
ملحوظاً للطاقة ،ومستويات مطابقة لها من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري ،يف مراحل التخزين والتوزيع واالستهالك .وقد ّبي Fischbeck
و Tomو )2016( Hendricksonأن اتّباع الخطوط التوجيهية للنظم
الغذائية يف الواليات املتحدة الخاصة باألوزان الصحية قد يزيد استخدام
الطاقة بنسبة  38يف املائة ،واستخدام املياه بنسبة  10يف املائة وانبعاثات
غازات االحتباس الحراري بنسبة  6يف املائة .ويُعزى هذا األمر إىل حصة
أكرب يف النظام الغذايئ من الفاكهة والخضار التي تحتوي عىل طاقة كبرية،
وتؤدي إىل انبعاثات غازات دفيئة وتحمل بصمة مائية .وهذا يعكس
أهمية أن تؤخذ يف االعتبار امليزات الخاصة بنظم اإلنتاج يف تحديد
البصامت البيئية .ويشري أيضاً بأنه ميكن حصول مبادالت بني اآلثار البيئية
املخفّضة والنظم الغذائية األكرث صحية.

االستنتاجات
والتخفيف منها .وينبغي إعادة تحديد األولويات يف السياسات الغذائية
والزراعية  -لتنتقل من الرتكيز الضيق عىل تقليص ثغرات الغالّت إىل
الرتكيز األوسع عىل أهداف أخرى متساوية من حيث أهميتها :صون
الرتبة وترميمها لتعزيز قدرة الرتبة عىل احتجاز ثاين أكسيد الكربون؛
والتحسينات يف إدارة النرتوجني لخفض االنبعاثات وتعزيز اإلنتاجية؛
واملامرسات التي تزيد يف الوقت ذاته كفاءة اإلنتاج عىل مستوى
املزرعة وتقلّل شدة انبعاثات غازات االحتباس الحراري إىل الح ّد األدىن؛
والتدابري لتقليل الفاقد واملهدر يف النظم الغذائية وتعزيز النظم الغذائية
املستدامة؛ واسرتاتيجيات التنويع التي تزيد قدرة نظم اإلنتاج عىل
تغي املناخ وتقلبه.
الصمود يف وجه ّ

تشكل الزراعة ،والغابات واستخدام األرايض الدوافع األساسية للدورات
األرضية للكربون والنرتوجني .وميكن أن توفر اإلدارة األفضل لهذه
الدورات يف الزراعة والغابات وتربية األحياء املائية منافع متعددة من
حيث األمن الغذايئ ،والتكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف منها.
وينبغي أن تسعى السياسات إىل تحقيق ثالثة أهداف مك ّملة:
e eزيادة كفاءة اإلنتاج الزراعي وتقليل شدة انبعاثات غازات االحتباس
الحراري عىل مستوى املزرعة إىل الح ّد األدىن؛
e eصون وترميم الرتبة واملشاهد الطبيعية الغنية بالكربون ،من خالل
إدارة الزراعة والغابات؛
e eوتوجيه النظم الغذائية نحو الفاقد واملهدر من األغذية ،ونحو نظم
غذائية أكرث صحةً.

وبعد الرتكيز يف هذا الفصل عىل جانب التخفيف من اآلثار عىل صعيد
الرابط بني التكيف والتخفيف يف النظم الزراعية والغذائية ،سوف
لتغي املناخ ،من حيث السياسات
يبحث الفصل  5يف استجابة زراعية ّ
واملؤسسات.

وقد يساعد تحقيق هذه األهداف بالتزامن مع بعضها يف االستفادة
تغي املناخ
من إمكانات املنافع املشرتكة املتأتية عن التكيف مع آثار ّ
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الفصل 5
آفاق المستقبل :إعادة
مواءمة السياسات وبناء
القدرات المؤسسية
كريوكا ،جمهورية تنزانيا املتحدة
مزارعة تبنت نظام تقوية زراعة األرز
تتفحص حقل األرز.
©FAO/D. Hayduk

روزومو ،جمهورية تنزانيا املتحدة
أوراق جافة تغطي األرض يف مزرعة
موز ملدرسة ابتدائية.
©FAO/M. Longari

الرسائل الرئيسية

1
2
3
4

حتتل قطاعات الزراعة مكانة بارزة يف غالبية املساهامت املعتزمة
املحددة وطنياً التي قدمتها البلدان لدى اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة
بشأن تغري املناخ يف باريس (االجتامع الحادي والعرشون ملؤمتر األطراف
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ).
قدمت البلدان ،يف مساهماتها املعتزمة احملددة وطنياً،
التزامات حازمة ببذل جهود من أجل التكيف مع تغري املناخ

والتخفيف من وطأته عىل حد سواء يف قطاع الزراعة.

لن جتدي خطط العمل املوضوعة على سبيل املتابعة نفعاً
ما مل تكن جزءاً من سياسات حتولية أوسع نطاقاً عىل صعيد

الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذايئ والتغذية.

ينبغي لألسرة الدولية دعم البلدان النامية يف تعزيز قدرتها
وتغي املناخ.
عىل رسم وتطبيق سياسات متكاملة تتناول الزراعة ّ
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آفاق المستقبل:
إعادة مواءمة السياسات
وبناء القدرات المؤسسية
املعتزمة املحددة وطنياً للبلدان أساساً للمفاوضات ،وساعدت عىل التوصل
إىل اتفاق باريس بشأن تغري املناخ .ولكن فيام التزمت البلدان بأهداف
محددة عىل صعيد التخفيف من وطأة تغري املناخ ،من شأن تلك الغايات
 يف حال تحققت  -أن تؤدي إىل مستويات من انبعاثات غازات االحتباسالحراري يف عام  2030تزيد مبجملها عن املستويات الالزمة إلبقاء ارتفاع
الحرارة العاملي ما دون درجتني ( )2مئويتني ،بنسبة  28يف املائة.

وقد عرض الفصالن  3و 4البدائل االقتصادية والفنية لبناء القدرة عىل
الصمود بوجه تغري املناخ واملساهمة يف التخفيف من وطأته .وينبغي
متكني تلك البدائل ودعمها بواسطة سياسات مناسبة وأطر مؤسسية
وآليات لتمويل االستثامرات .فالعديد من تلك األمور مهم من أجل
التنمية الزراعية بصورة عامة ولكن رضورته تزداد لدى التصدي لتغري
املناخ .وينبغي تعديل أطر السياسات الراهنة يك تنطوي أيضاً عىل
الشواغل املتعلقة بتغري املناخ .وفضالً عن تناولها الزراعة واألمن الغذايئ
مبعناهام الدقيق ،عليها أن تشمل إدارة املياه واألرايض وإدارة مخاطر
الكوارث والحامية االجتامعية والبحث والتطوير.

ومع أن الطموحات هي دون املستوى املطلوب ،وعىل الرغم من املقاومة
الظاهرة لقطع التزامات دولية ملزمة ،اتخذ العديد من البلدان خطوات
لتحديد اإلجراءات املتخذة يف مجال تغري املناخ .فبموجب اتفاق باريس،
ينبغي لكل طرف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
إعداد مساهمة محددة وطنياً والحفاظ عليها ،عىل أن تجدد كل خمس
سنوات وتسجل يف قيد عمومي .ويف حال سبق ألحد البلدان أن قدم
مساهمة مقررة محددة وطنياً ،تصبح هذه األخرية مساهمة محددة
وطنياً ،حاملا يربم البلد االتفاق .ويف حني أن تلك املساهامت املحددة
وطنياً ليست ملزمة ،فالهدف منها هو إرشاد اإلجراءات القطرية املتعلقة
باملناخ خالل السنوات املقبلة .وهي ال تتضمن غايات فقط بل أيضاً
اسرتاتيجيات ملموسة ملعالجة مسببات تغري املناخ واالستجابة لتأثرياته.

وقام العديد من البلدان بتصميم سياسات واسرتاتيجيات واسعة النطاق
بشأن تغري املناخ تحدد األهداف والغايات الشاملة التي تعكس األهمية
النسبية ملختلف القطاعات يف نظمها االقتصادية فضالً عن أولوياتها
الوطنية .ولكن حتى اآلن قامت حفنة منها فقط بوضع خطط عمل
مفصلة لتحقيق الغايات املتعلقة باملناخ .ويقدم هذا الفصل ملحة
عامة عن أعامل السياسات املقرتحة من قبل البلدان يف ما خص الزراعة
واستخدام األرايض وتغري استخدام األرايض والحراجة ضمن مساهامتها
املعتزمة املحددة وطنياً يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ .ومن ثم يناقش كيفية ربط هذه االلتزامات الوطنية
بالسياسات واملؤسسات من أجل ضامن االستجابة الفعالة للتحديات
الناجمة عن املناخ التي تواجهها الزراعةn .

ويف حني أن كافة املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً التي أعدت ملؤمتر
باريس كانت تهدف إىل تغطية مسألة التخفيف من وطأة تغري املناخ ،فقد
دعيت األطراف أيضاً إىل النظر يف إمكانية إدراج مك ّون التكيف مع املناخ أو
اإلبالغ عن مساعيها عىل مستوى التخطيط للتكيف .وابتداء من  31مارس/
آذار  ،2016قدم  188بلدا ً مساهامت معتزمة محددة وطنياً إىل االتفاقية
اإلطارية .9وهي تحتوي كلها التزامات يف ما خص التخفيف من وطأة تغري
املناخ كام أن حوايل  70يف املائة منها ينطوي عىل قسم خاص مبسألة التكيف.

األهمية احملورية للزراعة
اآلن يف "املساهمات املعتزمة"

 9قدم ما مجموعه  161مساهمة معتزمة محددة وطنياً إىل االتفاقية اإلطارية،
أي ما يوافق  188بلدا ً (مبا أن املساهمة املعتزمة املحددة وطنياً لالتحاد األورويب
تخص  28بلدا ً) .أما ليبيا وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ونيكاراغوا
وفلسطني والجمهورية العربية السورية وتيمور -ليشتى وأوزبكستان فلم تقدم

خالل انعقاد مؤمتر باريس املعني باملناخ (االجتامع الحادي والعرشون
ملؤمتر األطراف) يف ديسمرب/كانون األول  ،2015شكلت املساهامت
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وتسلط معظم البلدان األقل منوا ً كذلك الضوء عىل األحداث املناخية
القصوى يف تحدياتها الرئيسية للتكيف ويأيت أكرث من  80يف املائة
منها عىل ذكر الجفاف والفيضانات يف عداد التهديدات املبارشة.

ويبي تحليل أجرته منظمة األغذية والزراعة للمساهامت املعتزمة
ّ
املحددة وطنياً التي قدمت إىل الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف،
أن قطاعات الزراعة تحتل فيها مكانة بارزة بالفعل (منظمة األغذية
والزراعة(2016 ،أ)) .وإن أكرث من  90يف املائة من البلدان تدرج قطاعات
الزراعة يف مساهامتها الخاصة بالتخفيف من وطأة تغري املناخ و/أو
التكيف معه .باإلضافة إىل ذلك ،تعلق البلدان  -وال سيام البلدان األقل
منوا ً  -أهمية كبرية عىل قطاعات الزراعة من حيث التخفيف من وطأة
تغري املناخ والتكيف معه عىل حد سواء:

ويسلط الكثري من املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً االهتامم عىل
أوجه التآزر بني اإلجراءات الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من وطأته يف قطاعات الزراعة بقدر املنافع املشرتكة املتوقعة من حيث
النتائج االجتامعية واالقتصادية املحسنة والحامية البيئية .وقد ذكر حوايل
ثلث البلدان تلك املنافع املشرتكة .ويشري واحد وثالثون بلدا بشكل
رصيح إىل الزراعة الذكية مناخيا .ويشار تحديدا ً إىل املنافع املشرتكة من
حيث التنمية الريفية والصحة املحسنة وخفض الفقر وخلق فرص عمل
من ناحية ،وإىل صون النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي من ناحية
أخرى .وباملثل فإن أهمية تخفيض عدم املساواة بني الجنسني وتشجيع
متكني املرأة من أجل تحسني اإلنتاج الزراعي ،مبوازاة خفض قابلية
التأثر بتأثريات تغري املناخ ،هي من األمور التي يركز عليها العديد من
املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً.

e eالتخفيف من وطأة تغري املناخ .تع ّد الزراعة 10واستخدام األرايض
وتغري استخدام األرايض والحراجة من بني أكرث القطاعات املذكورة يف
املساهامت عىل صعيد تخفيف وطأة تغري املناخ ،األمر الذي يحدد
غايات و/أو إجراءات لجهود التخفيف من التأثريات .وهذا يصح
بوجه خاص بالنسبة إىل املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً التي
قدمتها البلدان النامية .إال أن غالبية البلدان مل تأت تحديدا ً عىل ذكر
أهداف التخفيف من التأثريات املتعلقة بالزراعة واستخدام األرايض
وتغري استخدام األرايض والحراجة ،ولكنها ضمنتها كلها تحت غايات
خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري عىل امتداد االقتصاد.
e eالتكيف .أدرج أكرث من  90يف املائة من البلدان النامية يف مساهامته
املعتزمة املحددة وطنياً فصالً بشأن التكيف يف قطاعات الزراعة
الخاصة به واعتربه مصدرا ً رئيسياً للقلق .وتظهر مسألة التكيف يف
جميع املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً التي قدمتها البلدان يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف رشق آسيا وجنوب رشق آسيا.

ومل يجر إعداد املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً بنفش الشكل .وبالتايل
فهي غري متجانسة من حيث طولها وتغطيتها ومستوى تفاصيلها .وبسبب
عدم التجانس هذا ،يجب توخي الحذر لدى مقارنة أولويات البلدان
وإجراءاتها خارج األمناط العريضة .بيد أن املساهامت املعتزمة املحددة
وطنياً تشري بوضوح إىل األهمية التي تعلقها غالبية البلدان عىل قطاعات
الزراعة ،عىل مستوى كل من التكيف والتخفيف .ولكن يف الوقت
نفسه ،من الواضح أن مثة حاجة إىل أدوات أفضل بكثري من أجل تصميم
اإلجراءات املناخية بحسب الخصائص والظروف املحددة للقطاعات
الزراعية (انظر اإلطار .)21

بعد أية مساهامت معتزمة محددة وطنياً .ويف  19أبريل/نيسان  ،2016قدمت بنام
مساهمتها املحددة وطنياً التي مل يتناولها هذا التحليل.
 10يف سياق التخفيف من األثر ،يتضمن "قطاع الزراعة" بحسب مصطلحات الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،االنبعاثات الناجمة عن التخمر املعوي وإدارة
الروث الحيواين وزراعة األرز والحرق املوصوف للسافانا وللمراعي ،واالنبعاثات املتصاعدة
من الرتبة (أي االنبعاثات الزراعية) .أما االنبعاثات املتصلة بالغابات وبغريها من
استخدامات األرايض فمدرجة تحت استخدام األرايض وتغري استخدام األرايض والحراجة.

وتربز املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً أيضا غنى إجراءات التكيف
والتخفيف يف قطاعات الزراعة ،باملنافع املشرتكة املمكنة عىل وجه التحديد» .
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اإلطار 21

قطاعات الزراعة واتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
يف البلدان النامية .ويعرتف االتفاق أيضاً بإمكانات الغابات يف ما
يتعلق بالنهج املشرتكة الخاصة بالتخفيف من التأثريات والتكيف
معها ،ودورها املهم يف توليد منافع غري كربونية.
وأما النقطة الثالثة فتتمثل يف أنه تم ،منذ مؤمتر بايل (املؤمتر الثالث
عرش لألطراف) املنعقد يف عام  ،2007وضع مسار عمل محدد عن
الزراعة ،يقصد به ،يف هذا السياق ،إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية.
وقد تم النهوض به من خالل تنظيم أربع حلقات عمل موضوعية
يف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية
اإلطارية ،بشأن نظم اإلنذار املبكر والتعرض للتأثرات والتكيف
واإلنتاجية .وستناقش النتائج يف املؤمتر الثاين والعرشين لألطراف الذي
سيعقد يف مراكش.
وأخريا ً ،فإن الحاجة إىل آليات وأدوات تقر بخصوصيات قطاعات
الزراعة وتتكيف معها تربز باعتبارها موضوعا شامال ،يف مسارات
العمل املذكورة أعاله ويف جميع األنشطة املضطلع بها تحت إطار
االتفاقية عىل السواء .وإن االنبعاثات وخفضها ،مبا يف ذلك املصادر
والبالوعات ،أصعب تقييامً ورصدا ً يف القطاع الزراعي منها يف معظم
القطاعات األخرى .أما عدد الجهات الفاعلة يف قطاعات الزراعة وصغر
حجمها فيعتربان أيضاً مصدرا رئيسيا للصعوبات وتكاليف املعامالت
لتنفيذ ورصد اآلليات املصممة ،عموما لقطاعي الطاقة والصناعة.
وإضافة إىل ذلك ،فإن معالجة االتفاقية اإلطارية بصورة منفصلة
مسألة التخفيف من التأثريات والتكيف معها يعيق إجراء تقييم
سليم ألوجه التآزر ،وكذلك املبادالت ،بني إجراءات التخفيف من
التأثريات والتكيّف معها ،التي هي ذات أهمية خاصة يف قطاعات
الزراعة .وكام هو مشدد عليه يف املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً،
تكتيس اإلجراءات يف قطاعات الزراعة أهمية كبرية جدا من حيث
املنافع املشرتكة املحتملة أو املبادالت مع القضايا البيئية واالقتصادية
واالجتامعية .وهذه القضايا مهمة بالنسبة إىل قطاعات الزراعة ،ولكنها
ال تؤخذ بعني االعتبار يف معظم مناقشات االتفاقية اإلطارية واآلليات
التابعة لها.

غالبا ما يساء فهم الطريقة التي تؤخذ بها قطاعات الزراعة بعني
االعتبار يف مناقشات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،
مع بيانات متكررة تفيد بأن الزراعة مل تدرج يف املفاوضات أو حتى
استبعدت منها .وتغطي اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ جميع املصادر البرشية املنشأ النبعاثات غازات االحتباس
الحراري وكذلك جميع اآلثار الناجمة عن تغري املناخ .ولذلك ،فإن
املسألة ال تتعلق مبا إذا كانت قطاعات الزراعة مدرجة يف نطاق
االتفاقية ،وإمنا بكيفية أخذ خصوصياتها بعني االعتبار.
وهناك عدة نقاط تُ كّن النظر بشكل محدد يف القضايا املتعلقة
بالزراعة واألمن الغذايئ .تتمثل النقطة األوىل يف اعرتاف االتفاقية
اإلطارية بأهمية إنتاج األغذية  -فاملادة  2من االتفاقية ،التي تشري إىل
أهدافها ،تنص عىل أنه ينبغي تحقيق هذا الهدف من العمل يف الوقت
ذاته عىل ضامن "عدم تهديد إنتاج األغذية" .كام أن اتفاق باريس الذي
اعتمد يف الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف يعرتف "باألولوية
األساسية لحامية األمن الغذايئ والقضاء عىل الجوع ،وبنقاط الضعف
املحددة لنظم إنتاج األغذية إزاء التأثريات السلبية لتغري املناخ".
وتكمن النقطة الثانية يف اإلقرار ،الذي أعاد اتفاق باريس التأكيد عليه،
وتغي استخدام األرايض والحراجة لدى
بأهمية دور استخدام األرايض ّ
التصدي لتغري املناخ .وقد أدى ذلك إىل تحفيز مسارات عمل متنوعة،
يف سياق االتفاقية اإلطارية ،بشأن كيفية مراعاة خصوصيات املصادر
والبالوعات يف لوائح املحاسبة واآلليات املالية .ومن بني القضايا
الرئيسية التي تم تناولها ،التمييز ما بني األسباب الطبيعية والبرشية
املنشأ للمصادر والبالوعات وكيفية التعاطي مع عدم دميومة خفض
االنبعاثات من خالل البالوعات .كام أفىض ذلك إىل مبادرة أُطلقت
يف عام  2008لخفض إزالة الغابات وتدهورها عرب تقديم مدفوعات
مالية إىل البلدان النامية .وتحتل الغابات مكانة بارزة يف اتفاق باريس.
فاملادة  5تعرتف بالدور املحوري الذي تقوم بالغابات يف تحقيق
درجتني مئويتني ( )2من خالل خيارات التخفيف من التأثريات التي
تغطيها مبادرة خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

| 94

|

حالة األغذية والزراعة 2016

أمانة االتفاقية اإلطارية (االتفاقية اإلطارية(2016 ،أ)) .وتحتل قضايا
الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية مكانة خاصة بارزة فيها .وتتصل
الغالبية العظمى من املشاريع ذات األولوية بقطاعات الزراعة
واألمن الغذايئ ( Meybeckوآخرون )2012 ،وينبغي لها أن تخص
واحدة من الفئات الخمس الرئيسية :أي املسائل املشرتكة بني
القطاعات (مبا يف ذلك نظم اإلنذار املبكر ،وإدارة الكوارث ،والتعليم
وبناء القدرات) وإدارة النظم اإليكولوجية وإدارة املياه وإنتاج النبات
والرثوة الحيوانية والتنويع والدخل .وجميع تلك الربامج مؤهلة
للحصول عىل متويل مبوجب الحساب الخاص بالبلدان األقل منوا ً
الخاضع إلدارة مرفق البيئة العاملية لتنفيذها.
e eتركز خطط التك ُّيف الوطنية عىل تناول احتياجات التكيف املتوسطة
والطويلة األجل وتوفر فرصة هامة إلدراج شواغل واحتياجات
قطاعات الزراعة والجهات الفاعلة يف اسرتاتيجيات وسياسات وطنية
واسعة النطاق .وقد أمتّت ثالثة بلدان  -هي الربازيل وبوركينا فاسو
والكامريون  -خطة وطنية للتكيف وهي تويل جميعاً أهمية ملسألة
التكيف يف الزراعة.
e eإجراءات التخفيف من التأثريات املالمئة وطنياً ،بحسب ما
تع ّرفها االتفاقية اإلطارية ،تعدها الحكومات الوطنية يف سياق
التنمية املستدامة وهي تلحظ اإلجراءات املناسبة وطنياً التي من
شأنها خفض االنبعاثات يف البلدان النامية (االتفاقية اإلطارية،
(2016ب)) .وهي تتضمن عادة إجراءات أكرث تفصيالً من
املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً وقد تكون قامئة عىل مرشوع
أو برامج أو تكون شاملة للقطاع كله أو تركز عىل مستوى
السياسات ( Tennigkeit ،Wilkesو .)2013 ،Solymosiوينبغي
للسياسات القطاعية أن ت ُحدد أو ت ُنقح وأن تكون متسقة مع
السياسات واألولويات املناخية .وينبغي بناء سيناريوهات أساسية
كام يجب تقييم إمكانات مختلف البدائل لجهة التخفيف من
التأثريات .ويجب تحديد العوائق التي تحول دون تنفيذ تلك
البدائل .ويتوجب اتخاذ التدابري املؤسسية للتنسيق والتمويل
وكذلك للقياس واإلبالغ والتدقيق .وتوجد ما نسبته  13يف املائة من
إجراءات التخفيف من التأثريات املالمئة وطنياً املذكورة يف سجل
االتفاقية الخاص بإجراءات التخفيف من التأثريات املالمئة وطنياً،
يف قطاع الزراعة والحراجة وغريهام من أشكال استخدام األرايض
(االتفاقية اإلطاريةn .)2015 ،

» ومع انتقال البلدان من مستوى النوايا إىل مستوى التنفيذ ،أعرب العديد
منها عن قلقه من عدم كفاية املوارد املالية الحالية وقدراته املؤسسية
الخاصة .وقد أعربت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى عن هذا النوع
من الشواغل معظم األحيان ،كام أن مساهامتها املعتزمة املحددة وطنياً
هي األكرث تفصيالً وشموالً يف ما خص الزراعةn .

من النوايا إىل األفعال:
الزراعة يف اسرتاتيجيات
تغري املناخ
مبا أن املساهامت املحددة وطنياً هي عامة التزامات غري ملزمة وليست
خطط عمل ،ينبغي ترجمة االلتزامات املقطوعة إىل أفعال عىل املستوى
الوطني .ويتعلق هذا مبارشة بصنع السياسات الخاصة بالزراعة وباألمن
الغذايئ .ولكن ذلك ينطوي أيضاً عىل إدراج اعتبارات تغري املناخ يف
جملة من السياسات ومجاالت العمل األخرى ذات الصلة الوثيقة
بالزراعة وباألمن الغذايئ ،مثل إدارة األرايض واملياه وأيضاً إدارة مخاطر
الكوارث والحامية االجتامعية .ويقيض التحدي بإدراج قطاعات الزراعة
يف االسرتاتيجيات الوطنية لتغري املناخ ،التي ترتبط بدورها بآليات اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (انظر الشكل .)16
تم تصميم سلسلة من الصكوك مبوجب االتفاقية اإلطارية من أجل ربط
االلتزامات الدولية يف مجال تغري املناخ باإلجراءات امللموسة لتخفيف
التأثريات والتكيف عىل املستوى القطري:
e eإن برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف قد أنشئت أساساً من
قبل االتفاقية اإلطارية بصفتها صكاً مخصصاً متوامئاً بقيادة قطرية
يخص البلدان األقل منوا ً .وقد حددت الربامج أنشطة ذات أولوية
تستجيب لـ"االحتياجات امللحة والفورية"  -التي من شأن حدوث
مزيد يف التأخري فيها أن تزيد من الضعف أو أن تؤدي إىل ارتفاع
التكاليف يف مرحلة الحقة  -بالنسبة إىل التكيف مع تغري املناخ.
وحتى اليوم ،قدم  50بلدا ً برامج عمل وطنية خاصة بالتكيف إىل
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النهج املتكاملة اليت
توائم بني أهداف املناخ
والتنمية

معقدة ،وقد ال تكون الحلول الرابحة للجميع ممكنة عىل الدوام .وتح ّرك
السياسات وقوى السوق والقيود البيئية استخدام املدخالت واملوارد
األخرى يف الزراعة ،ومستويات اإلنتاجية ،ودرجة صون املوارد الطبيعية
أو استنزافها .وقد تتفاوت تلك املحركات تفاوتاً كبريا ً بني بلد وآخر.
ويواجه مزارعو الكفاف يف أفريقيا وأصحاب الحيازات الصغرية يف آسيا
قيودا ً مختلفة وال يتمتعون بالقدرة عىل االستجابة إلشارات السياسات
واألسواق مثل تلك التي تتمتع بها الرشكات الزراعية العاملية .وكام يب ّينه
هذا التقرير ،فإن التأثريات املناخية تتفاوت بنسبة كبرية بحسب األقاليم
وسوف ينبغي التعاطي معها بناء عىل الظروف املحلية .وعىل الرغم
من هذه االختالفات ،هناك عدد من املجاالت املشرتكة التي ميكن فيها
تناول املقايضات بني املناخ وأهداف األمن الغذايئ والتي ينبغي للمجاالت
املختلفة للسياسات أن تجتمع ضمنها.

تركز برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف وخطط التكيُّف الوطنية
وإجراءات التخفيف من التأثريات املالمئة وطنياً عىل اإلجراءات التي
تتناول تغري املناخ ،إما من خالل التكيف معه وإما عرب التخفيف من
تأثرياته .ولكن بحسب ما جاء يف الفصلني  3و ،4ليك تكون تلك اإلجراءات
فعالة وليك تضمن تحقيق املنافع املشرتكة ،عليها أن تكون جزءا ً ال يتجزأ
من السياسات األوسع نطاقاً للزراعة واألغذية والتغذية.

إزالة اإلعانات وإجراءات الدعم
املرضة بالبيئة

وبوسع إعادة الغابات والرتبة املتدهورة إىل هيئتها األصلية واملامرسات
الزراعية الذكية مناخياً والزراعة اإليكولوجية واإلدارة األفضل للموارد
املائية املساهمة جميعها يف التحسينات املطلوبة يف اإلنتاجية لالستجابة
للطلب املتزايد عىل الغذاء ،وتحسني قدرة نظم الزراعة عىل الصمود
وخفض شدة االنبعاثات الناجمة عن املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصايد
األسامك والحراجة فيام تزيد من احتباس الكربون يف الرتبة والغابات.
ولكن ،وكام يشري إليه الفصالن  3و ،4فإن االنتقال نحو مامرسات
مستدامة يف قطاعات الزراعة قد ال يكون كافياً لوضع نظم األغذية عىل
مسار مستدام والستئصال الجوع .وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي بذل
املزيد من الجهود لتحسني قدرة َمن يعانون انعدام األمن الغذايئ وسبل
معيشتهم عىل الصمود ،وعرب جميع القطاعات االقتصادية ،لضامن خفض
انبعاثات غازات االحتباس الحراري من أجل الحؤول دون ارتفاع حرارة
األرض بأكرث من درجتني مئويتني .وينبغي لسياسات التنمية الزراعية
والريفية التي تساعد يف تنويع الدخل وفرص العمل للفقراء و َمن يعانون
انعدام األمن الغذايئ ،أن تُستكمل بواسطة سياسات تتناول بصمة
الكربون لنظم األغذية كافة  -عىل سبيل املثال من خالل إجراءات توفق
ما بني التفضيالت الغذائية واألهداف البيئية.

أنفقت بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مبلغ
 211مليار دوالر أمرييك عىل دعم اإلنتاج الزراعي يف عام  .2015أما يف
البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
التي تتوفر عنها بيانات ،فقد بلغ هذا الدعم  352مليار دوالر أمرييك
يف السنة نفسها .11وتدعم الحكومات املزارعني واألعامل التجارية
الزراعية من أجل توفري زخم مبارش لإلنتاج الزراعي والتأثري عىل تكاليف
املدخالت ،واستكامل مداخيل املزارعني وتحقيق غايات اجتامعية
واقتصادية وبيئية أخرى مثل الحفاظ عىل املناظر الطبيعية وصون املياه
والحد من الفقر والتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه .وتنطوي
نسبة كبرية من الدعم الحايل لإلنتاج يف البلدان النامية واملتقدمة عىل
حد سواء عىل إعطاء إعانات للمدخالت مثل األسمدة والطاقة وال سيام
الوقود األحفوري ،أو عىل املدفوعات املبارشة للمزارعني.
»
 11إن تقديرات دعم اإلنتاج الزراعي مأخوذة من قاعدة بيانات تقدير دعم
املنتج واملستهلك التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (.)2016
وتنطوي قاعدة البيانات عىل تقديرات تخص تسعة بلدان غري أعضاء يف منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي :الربازيل والصني وكولومبيا وإندونيسيا
وكازاخستان واالتحاد الرويس وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وفييت نام.

ومن وجهة نظر الزراعة ،عىل هذا النهج املتكامل أن ينطلق من إدراك
للعوامل املحركة لإلنتاج الزراعي وخيارات إدارة املوارد الطبيعية وتأثرياتها
عىل سبل معيشة املزارعني والتبعات عىل البيئة .وتحقيق ذلك مسألة
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الشكل 16

من االلتزامات واآلليات الدولية إىل السياسات واملؤسسات الوطنية

آليات اتفاقية األمم املتحدة
تغي املناخ
اإلطارية بشأن ّ
املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً

املبادرات اإلقليمية

القوانني واالسرتاتيجيات الوطنية
تغي املناخ
بشأن ّ
برامج العمل الوطني
الخاص بالتكيف

خطط التك ّيف الوطنية

إجراءات التخفيف املناسبة
عىل املستوى الوطني

السياسات الزراعية
وسياسات األمن
الغذايئ والتغذية

سياسات إدارة األرايض

سياسات إدارة املياه

إدارة املخاطر الناجمة
عن الكوارث

الحامية االجتامعية

المصدر :منظمة األغذية والزراعة.

اإلطار 22

احلاجة إىل اتساق السياسات بني قطاعي الزراعة والطاقة
خالل أسعار أغذية أعىل وأكرث تقلبا .ومبا أن االستمرارية االقتصادية إلنتاج
الوقود األحيايئ تعتمد عىل أسعار النفط ،فإن التقلب يف أسواق الطاقة ينتقل إىل
األسواق الزراعية وإىل أسعار األغذية (انظر  Encisoوآخرون.)2015 ،
وتطبق إجراءات السياسات املتعلقة بالوقود األحيايئ عاد ًة من خالل التخفيضات
الرضيبية واألهداف الكمية (الخلط أو االستعانة بالواليات) والقيود عىل التجارة
( Sordaو Banseو .)2010 ،Kemfertولذلك آثار مختلفة عىل تقلب األسواق
الزراعية .وتوفر التخفيضات الرضيبية رابطاً أقوى بأسواق الطاقة ،من خالل
األسعار النسبية ،أكرث من تقدميها أهدافاً كمية ،وبالتايل ،تكون هذه األخرية أكرث
قابلية للتوقع من حيث الطلب عىل الوقود األحيايئ.
وتقوم سياســات الوقود األحيايئ بربط أســواق السلع الزراعية والطاقة
ويجب النظر فيها ضمن الســياق األوســع للسياسات الخاصة بتغري املناخ.
ويف حال وضع سياســات لدعم الوقود األحيايئ ،تصبح الواليات مفضلة
عــى التخفيضــات الرضيبية ،من وجهة نظر األمن الغذايئ ،ألنها أقل
تعرضاً لتقلبات األســواق .ولك ّن الكثري من األمور يعتمد عىل نطاق الوالية
وحجــم التخفيــض الرضيبي .ويجب إيالء اهتامم خاص إلدارة التفاعالت
بني التخفيضات الرضيبية والواليات ،األمر الذي يزيد من تعقيد اتســاق
السياسات ( De Gorterو.)2009 ،Just

إن خفض الرضائب عىل الوقود املستخدم يف اإلنتاج الزراعي ودعم إنتاج الوقود
األحيايئ هام من أبرز األمثلة عىل رضورة تحسني االتساق بني سياسات الزراعة
والطاقة وتغري املناخ.
ويُ َربر تأييد خفض الرضائب عىل الوقود املستخدم يف قطاعات الزراعة بأهمية
وقود النقل باعتباره من مدخالت اإلنتاج وكونه يستخدم يف معظم األحيان يف
األرايض الوعرة .ولكن حني يتعلق األمر بانبعاثات غازات االحتباس الحراري،
يساهم حرق الديزل بالوقت نفسه يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،بغض النظر
عن مكان حدوثه .لذا فإن السياسات الزراعية التي تتيح اإلعفاء الرضيبي الكامل
ال تتسق مع التخفيف من وطأة تغري املناخ.
أما الوقود األحيايئ فمن مجاالت الطاقة األخرى التي تواجه مشكلة من حيث
اتساق السياسات .فتنمية الوقود األحيايئ تتشكل بفعل عدد من مجاالت
السياسات  -كالزراعة والطاقة والنقل والبيئة والتجارة  -وكثريا ً ما يغيب التنسيق
الواضح واتساق السياسات (منظمة األغذية والزراعة .)2008 ،وفقط يف حال تم
تناول دور الوقود األحيايئ بالنسبة إىل مجاالت السياسات تلك ،قد ميكن ضامن
عدم تضارب األهداف يف ما بينها.
وإن إنتاج املادة األولية للوقود األحيايئ ينافس الزراعة التقليدية عىل األرايض
واملوارد اإلنتاجية األخرى ،األمر الذي قد يؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية من
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أما أحد سبل التوفيق ما بني التنمية الزراعية واألهداف املناخية فيتمثل يف
جعل إجراءات الدعم الزراعي مرشوطة باعتامد مامرسات زراعية تخفض
االنبعاثات وتصون املوارد الطبيعية .ومبا أن مستويات الدعم هامة ،فهناك
مجال لتعديل اتساقها وتغيري وجهة الحوافز .لكن شيئاً مام ذكر لن يكون
كافياً من دون جهود متضافرة لتنسيق السياسات املتعلقة بتغري املناخ والزراعة
مع السياسات يف املجاالت األخرى ال سيام قطاع الطاقة (انظر اإلطار )22

» ويف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
تشهد إجراءات الدعم تراجعاً منذ الثامنينات من القرن املايض بالقيمة
الحقيقية والنسبية عىل حد سواء .ونسبة إىل قيمة اإلنتاج عند باب
املزرعة ،تدىن الدعم بصورة ملحوظة من  46يف املائة سنة  1986إىل 20
يف املائة سنة  .2014وباملقابل ،يف معظم البلدان غري األعضاء يف منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التي تتوفر بيانات بشأنها ،فإن دعم
اإلنتاج الزراعي عىل ازدياد.

إدارة املوارد الطبيعية

وقد تكون إلجراءات الدعم تداعيات غري مقصودة عىل البيئة يف
حال مل تتسق مع جهود التصدي لتغري املناخ وللشواغل البيئية .فعىل
سبيل املثال قد يؤدي دعم املدخالت إىل استخدام غري كفؤ لألسمدة
االصطناعية ومبيدات اآلفات وقد يزيد من كثافة االنبعاثات الناجمة عن
االنتاج .وقد كان قرابة نصف اإلعانات الزراعية املقدمة من حكومات
البلدان األعضاء لديها يف الفرتة  " 2012-2010أكرث رضرا ً عىل البيئة"
لحفزها طلباً أكرب عىل األسمدة الكيميائية والوقود األحفوري وألنها
تؤدي إىل مزيد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري (منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي .)2015 ،وقد تراجعت حصة اإلعانات
املرضة بالبيئة من  75يف املائة عام  1995يف حني أن حصة اإلعانات
واملدفوعات املرهونة باالمتثال لألنظمة البيئية قد تزايدت .ومع أن
هذا التوجه واعد ،ال تزال البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي متأخرة عن التوفيق بني كافة سياسات التسعري
الزراعية والحوافز العتامد مامرسات إنتاج مستدامة بيئياً.

من املجاالت الرئيسية األخرى للتآزر بني السياسات ،اإلدارة املستدامة
للموارد الطبيعية .فالتحسني األمثل لالستخدام املستدام لألرايض واملياه
يتطلب حوكمة وآليات مناسبة إلدارة أوجه التآزر واملقايضات ما بني
مختلف األهداف واملصالح والجداول الزمنية .ومن أجل تحقيق الغايات
املتعددة عىل صعيد الزراعة والطاقة والحراجة (مبادرة خفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية) هناك حاجة إىل
تخطيط واسع النطاق الستخدام األرايض من أجل تحديد املجاالت ذات
األولوية للمبادرة ،واإلنتاج الزراعي والغابات لالستخدامات األخرى ،مثل
إنتاج الطاقة من الكتلة األحيائية.
وتُعترب املحاصيل والرثوة الحيوانية أهم قطاعني مسؤولني عن إزالة الغابات
وتدهورها .كام أن قطاع الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغابات يف معظم
البلدان النامية ،وذلك من خالل االعتامد الواسع النطاق عىل الوقود
الخشبي ،ال سيام يف أفريقيا وآسيا وتوسع إنتاج املواد األولية للوقود
األحيايئ إىل األرايض الحرجية ،بشكل رئييس يف آسيا وأمريكا الالتينية .أما
نجاح إجراءات التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه فسيكون
بالتايل معتمدا ً بقوة عىل مواءمة األهداف عرب قطاعات الزراعة والطاقة.
ومن أجل ضامن املسؤولية الوطنية واالستدامة السياسية ،ينبغي للمبادرة
أيضاً املساهمة يف تحقيق أهداف القطاعات االقتصادية الرئيسية األخرى.

ويف البلدان النامية ،تسري االتجاهات نحو زيادة االستعانة بدعم أسعار
املنتجني واإلعانات للمدخالت .وكثريا ً ما يرتكز منح اإلعانات للمدخالت
عىل االعتبار بأن خفض تكاليف املدخالت سيؤدي إىل زيادة الغالت
وتحسني األمن الغذايئ وبحسب ما ناقشه الفصل  ،3يف بعض السياقات
ال سيام يف مناطق من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ميكن للحوافز
لزيادة استخدام سامد النرتوجني أن يرتب منافع مشرتكة تتمثل يف تعزيز
اإلنتاجية وتحسني قدرة صغار املنتجني عىل الصمود .إال أن التأثريات
الحميدة ال تنطبق عىل السياقات كافة كام هي الحال يف رشق آسيا
حيث ال يؤدي االستخدام املفرط للسامد إىل أية منافع إنتاجية وإمنا
ينتج رضرا ً بيئياً شديدا ً ( Fixenوآخرون .)2015 ،وبالتايل فإن توخي
الدقة يف التقييم وتصميم السياسات أمر مطلوب لتفادي توليد حوافز
تتضارب مع األهداف البيئية.

دعم العمل الجامعي وتيسريه
يؤدي تغري املناخ إىل مطالبات جديدة ومتزايدة بعمل جامعي وبالتايل
التنسيق بني أصحاب املصلحة .و ينبغي تلبية تلك الطلبات من خالل
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السياسات واملؤسسات التي تيرس وتدعم التصميم املنسق لألعامل
وتنفيذها ،إما يف مجال معني  -مثل مستجمعات املياه أو الغابات  -وإما
يف قطاع معني  -مثل سلسلة األغذية بأكملها .ويتسم تعزيز الشمولية
والشفافية يف صنع القرارات وتوفري الحوافز لإلجراءات الرامية إىل تحقيق
منافع جامعية وعامة عىل املدى البعيد نتيجة التكيّف ،بأهمية خاصة
بالنسبة إىل إدارة املوارد الطبيعية ( Placeو.)2013 ،Meybeck

أجل أعامل الرتميم أو تنشيطها ،حني تدعو الحاجة إليها ،قد يعود
بالنفع .وميكن لتشجيع الشبكات االجتامعية غري الرسمية لتشاطر
املعلومات والتجارب حول البدائل يف مجال التكيف أن يساعد هو
أيضاً عىل بناء القدرة االجتامعية عىل الصمود بوجه تغري املناخ.
وبوسع تلك الشبكات أن تؤدي دورا ً رئيسياً يف إنشاء نظم للرقابة
والرصد واإلنذار املبكر.

ومن أجل دعم إعادة املناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية مثالً ،يعترب
التنسيق ما بني القطاعات أساسياً .وتعمل الوكاالت يف أحيان كثرية
الواحدة منها مبعزل عن األخرى نسبياً وحتى يف سبيل تحقيق أهداف
متناقضة .ويعود ذلك بجزء منه عىل األقل إىل طريقة هيكلة املؤسسات
وقدرة املؤسسات املحدودة عىل التعاون بشكل وثيق لتخطيط استخدام
األرايض وإدارتها .ومثة حاجة  -ونطاق فعيل  -إىل مؤسسات تتعاطى
شؤون النظام اإليكولوجي واستخدام األرايض إلدراج إدارة املوارد
الطبيعية وال سيام الغابات واألشجار والرتبة واملياه ،من خالل استخدام
محسن ومتعدد القطاعات لألرايض (.)2012 ،Braatz
ّ

إدارة املخاطر
يأيت تغري املناخ مبخاطر جديدة كام يقوم بتغيري املخاطر الراهنة (منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
 .)2012وقد سلطت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
الضوء عىل تحسني إدارة املخاطر الراهنة بصفتها من إجراءات التكيف
الرئيسية .ويتطلب ذلك وجود مؤسسات وسياسات مالمئة ترتبط يف
الغالب بقطاع معني و/أو مبخاطرة معينة .وميكن ملحطات األرصاد
الجوية ،وأدوات توقع املناخ والطقس ،ومناذج االستجابة الخاصة
بالغالت ،وأدوات الرصد البيئية ،وعمليات تقييم أوجه الضعف أن
تساعد عىل تحديد كيفية تغري الظروف املناخية املحلية يف املستقبل
وتقييم تأثريها عىل اإلنتاج .وهي رضورية لنظم اإلنذار املبكر املوثوقة
ولتقييم البدائل الخاصة بالتكيّف.

ومن أجل دعم الحوكمة املحسنة لنظم حيازة األرايض واملياه يف سياق
تغري املناخ ،يعترب الحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين ،الذي يراعي
مصالح النساء والفقراء واملجموعات املهمشة ،خيارا ً واعدا ً .وعىل سبيل
املثال ،أثبتت التجربة عىل مر العقود املاضية أنّه من املمكن إدارة
الغابات إدارة جيدة ووقف تدهورها عن طريق إرشاك املجتمعات
املحلية ،بدعم من التدابري املؤسسية الرشعية الالمركزية املوضوعة
من خالل اإلجراءات التشاورية (منظمة األغذية والزراعة.)2013 ،
وهناك أمثلة عدة عن مجموعات مزارعي الغابات (منظمة األغذية
والزراعة وشبكة  )2012 ،AgriCordومجموعات الحراجة املحلية (مثل
مجموعات مستخدمي الغابات املحليني يف نيبال) .واألمر نفسه يصح
ملجموعات ومنظامت الصيادين املحلية.

وتتطلب اسرتاتيجيات إدارة املخاطر الشاملة فهامً واضحاً ملتانة
أدوات إدارة املخاطر املختلفة يف سياق قلة اليقني املناخي (Antón
وآخرون .)2013 ،وهي تتطلب أيضاً تنسيق اإلجراءات يف القطاعني
العام والخاص واملجتمع املدين من املستوى العاملي إىل املستوى املحيل
(البنك الدويل .)2013 ،وبوسع الحكومات الوطنية أن تؤمن آليات
لإلدارة االستباقية واملتكاملة للمخاطر  -من قبيل مجلس وطني ينسق
اسرتاتيجيات إدارة املخاطر مع املؤسسات من أجل رصد املخاطر
والوقاية منها ومراقبتها واالستجابة لها عىل املستويني املحيل والعاملي -
وتوفري حوافز ملشاركة القطاع الخاص يف تذليل املخاطر .وعىل نحو ما
مبي يف الفصل  ،3فإن برامج الحامية االجتامعية التي تضمن الحد
هو ّ
األدىن من الدخل أو الحصول عىل األغذية ،تؤدي دورا ً هاماً ،لكن ال بد
لها أن ترتبط تحديدا ً باألشكال األخرى إلدارة مخاطر املناخ والكوارث
(انظر اإلطار .)23

وتعد الشبكات االجتامعية من املكونات الهامة كذلك يف الحوكمة
املحلية وميكنها املساعدة عىل توفري االستجابات الفعالة لتغري املناخ.
واألشكال التقليدية للعاملة املتبادلة  -مثالً يف أعامل صون الرتبة
واملياه ونظم الزراعة املتغرية  -قد تم التخيل عنها جزئياً أو بالكامل يف
العديد من املناطق بسبب التغريات االقتصادية واالجتامعية (منظمة
األغذية والزراعة .)2013 ،غري أن دعم هذه األشكال من التعاون من
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مركزياً عىل هذا الصعيد ولكن املؤسسات األخرى مثل برامج التسليف
الريفي والتأمني ،واإلرشاد الزراعي ،وترتيبات حيازة األرايض واملياه،
وبرامج دعم املدخالت ،قد برهنت عن قدرتها عىل تأدية أدوار مهمة يف
دعم  -أو عرقلة  -أصحاب الحيازات الصغرية يف انتقالهم إىل نظم أكرث
قدرة عىل الصمود (انظر الفصل 3؛ وكذلك  McCarthyو BestوBetts،
2010؛  Asfawو Coromaldiو(2015 ،Lipperأ)؛  Asfawوآخرون،
2015؛  Asfawو DiBattistaو2014 ،Lipper؛  Arslanوآخرون2014 ،؛
2015؛  Arslanو Belottiو.)2015 Lipper

والسياسات رضورية أيضاً لخفض املخاطر املالية ،وتقليص تكاليف
املعامالت ،وتيسري املعامالت املالية ،ومتكني الوصول إىل الخدمات املالية
وتيسري االستثامرات الطويلة األجل ،من خالل اإليداع اآلمن للمدخرات
والقروض املتدنية الكلفة والتأمني .وينبغي تناول ودعم االحتياجات املالية
ألصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني من رأس املال العامل -
مثالً رشاء األسمدة والبذور  -ومن االستثامرات املتوسطة والطويلة األجل.
وأخريا ً وليس آخرا ً عىل السياسات واملؤسسات أن تدعم بصورة ناشطة
تنويع اسرتاتيجيات سبل املعيشة .فتنويع سبل املعيشة هو من أكرث
اسرتاتيجيات إدارة املخاطر فعالية بالنسبة إىل أصحاب الحيازات الصغرية
واملزارعني األرسيني الذين يواجهون تغري املناخ .وبحسب السياق
املحدد ،قد يتضمن ذلك تنويع استخدامات األرايض فضالً عن تنويع
املدخول أو العاملة .وبالتايل فعىل سياسات التنمية الزراعية والريفية
أن تدرج التنويع كمكون رئييس وعىل املؤسسات املحلية أن تيرسه عرب
توفري حوافز من خالل تحسني فرص الحصول عىل القروض والتأمني
واملعلومات والتدريب.

وليك يتمكّن منتجو األغذية من الوصول إىل املدخالت والدراية املطلوبة
للتكيف مع تغري املناخ ،وليك يتمكنوا من بيع منتجات أنشطة التنويع
التي يقومون بها ،سيكون العنرص األه ّم ،يف سياق تغري املناخ ،إقامة
روابط متينة بني أصحاب الحيازات الصغرية واألسواق املحلية والوطنية
واإلقليمية .ويتطلب كذلك تطوير روابط السوق االستثامر يف مؤسسات
تجهيز األغذية الصغرية واملتوسطة الحجم ويف صغار التجار عىل مستوى
تجارة التجزئة والجملة .وقد تدعو الحاجة إىل تدخالت حكومية من أجل
خفض تكاليف املعامالت يف بلوغ األسواق ووضع صكوك تنظيمية تردم
الثغرات عىل مستوى النفوذ االقتصادي والسيايس التي تفرق بني أصحاب
الحيازات الصغرية ومنظامتهم واملنظامت املتعاقدة األخرىn .

بناء املؤسسات والسياسات لدعم االنتقال
إىل نظم أكرث قدرة عىل الصمود مع خفض
مستوى انبعاثات غازات االحتباس الحراري

توطيد التعاون اإلقليمي
والدويل

نظرا ً إىل تركيز البلدان يف مساهامتها املعتزمة املحددة وطنياً عىل كل
من التخفيف من التأثريات والتكيف ،ينبغي لدعم منتجي األغذية
يف جهودهم للتكيف مع تغري املناخ مع الحد من انبعاثات االحتباس
الحراري ،أن يكون يف عداد األولويات .ومن أجل اعتامد سبل معيشة
جديدة وأكرث قدرة عىل الصمود ،يحتاج املزارعون والرعاة وصيادو
األسامك والق ّيمون عىل الغابات إىل بيئة مؤسسية تدعم ذاك التغيري.
ولكن هذا النوع من السياسات املش ّجعة والبيئات املؤسسية غالباً ما
يكون مفقودا ً يف الوقت الراهن ال سيام بالنسبة إىل صغار املنتجني.

القضايا العابرة للحدود
كثريا ً ما يتطلب التصدي لتغري املناخ إدارة جامعية للموارد الطبيعية
قد تستوجب بدورها اتخاذ إجراءات عابرة للحدود .وباإلضافة
إىل ذلك ،من شأن تغري املناخ أن يزيد من احتامل انتقال اآلفات
واألمراض فضالً عن تنقل املنتجات من بلد إىل آخر .وهذا يدعو
إىل توطيد التعاون اإلقليمي والدويل من أجل تيسري تبادل املعارف
وإدارة املوارد املشرتكة وتبادل املوارد الوراثية النباتية والحيوانية
واإلقرار بقيمتها الحقيقية.
»

كام أن الرتتيبات املؤسسية التي تدعم زيادة إيرادات اإلنتاج الزراعي
واستقرارها ،رضورية .وتؤدي أسواق املدخالت واملخرجات الزراعية دورا ً
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خفض خماطر الكوارث من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية
يتطلب بناء القدرة عىل التكيف تغيريا ً يف النهج التقليدي لخفض مخاطر
الكوارث  -من مجرد التفاعل مع األحداث القصوى ،إىل منح األولوية لخفض
املخاطر وإدارتها بشكل نشط .وقد كُرس أقل من  5يف املائة ،كمتوسط سنوي،
من مجمل متويل عمليات املساعدة اإلنسانية للتأهب للكوارث والوقاية منها،
فيام ذهب أقل من  1يف املائة منها إىل البلدان التي هي يف أمس الحاجة إليها.
وقد بلغت االستثامرات يف خفض مخاطر الكوارث من مدفوعات املساعدة
اإلمنائية الرسمية ،حوايل  4,0يف املائة يف عام  2010وعام  2011عرب القطاعات
كافة (االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي.)2013 ،
وقامت منظمة األغذية والزراعة بتصميم أعامل خفض مخاطر الكوارث وتقوم
حالياً بتنفيذها يف العديد من البلدان التي تتعرض تكرارا ً إىل األحداث املناخية
القصوى وغريها من األحداث (لالطالع عىل عدة أمثلة ،انظر منظمة األغذية

والزراعة .)2016 ،ويرتكز هذا النهج عىل أربع ركائز تدعم الواحدة منها األخرى
بصورة متبادلة ،وتتطابق مع إطار سنداي من أجل خفض مخاطر الكوارث.
وهي ترمي إىل:
e eإيجاد بيئة مش ّجعة من خالل تدعيم القدرات وتعزيز اإلطار القانوين وإطار
التخطيط لحوكمة مخاطر الكوارث واألزمات؛
e eفهم املخاطر وتوفري املعلومات لصنع القرارات من خالل رصد املخاطر
بحسب السياق املحدد واإلنذار املبكر عنها؛
e eتشجيع املامرسات الخاصة باملوقع التي متنع املخاطر والكوارث الطبيعية
وتخفف من وطأتها؛
e eوتعزيز القدرات والتنسيق والتخطيط للتأ ّهب واالستجابة للطوارئ
وإعادة البناء بصورة أفضل مام كانت عليه األمور خالل مرحلة إعادة
التأهيل.

اإلطار 24

الثغرات يف جمال املعارف والتحديات املتعلقة بالبيانات
تغي املناخ كفيل أيضاً بتغيري بيئة املخاطر ويضيف مستوى آخر من عدم
إن ّ
اليقني إىل املخاطر التي يواجهها منتجو األغذية أصالً .وتتوجب معالجة الثغرات
يف املعلومات واملعارف الهامة ،عىل غرار التوقعات املناخية ضمن املوسم
نفسه .ويتوجب االستثامر يف البنية التحتية لقياس البيانات املتعلقة مبتغريات
الطقس وتسجيلها وتخزينها ونرشها ،وتقديم توقعات مناخية موسمية وتوقعات
للطقس عىل املستوى املكاين والزمني املطلوب .كام ينبغي جعل التوقعات
املناخية أكرث نفعاً وسهولة لالستخدام من خالل الرشاكات بني الوكاالت التي
تُعنى بخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجية والبحوث الزراعية واإلرشاد.
ويف سياق الحاجة إىل مزيد من األعامل املنسقة ،يشكّل مرشوع املقارنة الداخلية
للنامذج الزراعية وتحسينها ،مبادرة هامة تربط بني جهود وضع النامذج حول
العامل وتركز عىل املناخ واملحاصيل والرثوة الحيوانية والعلوم االقتصادية ،وتساعد
عىل تسليط الضوء عىل ثغرات املعرفة املتبقية وكيفية التصدي لها .وعىل سبيل
املثال ،رغم صدور مؤلفات مؤخرا ً تحدثت عن تأثريات تغري املناخ عىل آفات
النباتات وممرضاتها ( Bebberو Ramotowskiو2013 ،Gurr؛ Gregory
وآخرون )2009 ،ومضاداتها ( Thomsonو Macfadyenو)2010 ،Hoffmann
مل يتم إدراجها يف التوقعات حول تأثريات املناخ عىل الزراعة ،وقد اعتُربت مهمة
من أجل التعمق يف تطوير النامذج ( Rosenzweigوآخرون.)2014 ،
وليك تشكّل اإلحصاءات أساساً لكل من توقع تغري املناخ ورصد تأثرياته الفعلية،
واإلجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه التأثريات ،ال بد لها من تقديم معلومات
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أفضل بشأن جملة من العمليات مبا يف ذلك :املحركات االجتامعية واالقتصادية
الكامنة وراء االنبعاثات؛ واالنبعاثات؛ وعمليات مراقبة األرض؛ والتأثريات عىل
النظم اإليكولوجية واألنشطة االقتصادية؛ وأعامل التكيف؛ وأعامل التخفيف
من التأثريات .وال تزال الثغرات الواسعة التي تشوب البيانات موجودة يف تلك
املجاالت كافة ،ال سيام يف البلدان النامية التي تفتقر إىل القدرة عىل تحليل
بيانات السلسلة الزمنية وتقدير االنبعاثات يف القطاعات الرئيسية واالستفادة
الكاملة من عمليات رصد األرض .وتحتاج البلدان إىل الدعم من أجل تحسني
نظمها اإلحصائية الوطنية ،ال سيام يف ما يتعلق بتطوير قدرتها عىل تقييم مخاطر
تغري املناخ باالستعانة بالبيانات االجتامعية واالقتصادية والبيانات ذات املرجعية
الجغرافية والنامذج االقتصادية املتكاملة.
وسوف يكون التعاون الدويل واإلقليمي أساسياً يف معالجة هذه الثغرات
املعرفية وتقديم املعلومات إىل أصحاب املصلحة .وتقدم قاعدة البيانات
اإلحصائية للفاو ،FAOSTAT ،تحديثات سنوية عن تقييامت االنبعاثات
لكل بلد ،عىل مستويات الزراعة واستخدام األرايض وتغري استخدام األرايض
والحراجة .وتنرش منظمة األغذية والزراعة كذلك معلومات جغرافية مكانية
من خالل عدد من البوابات اإللكرتونية واملنتجات املتخصصة مثل الشبكة
الجغرافية  GeoNetworkوقاعدة البيانات العاملية املنسقة بشأن الرتبة و
 - Collect Earthوهي أداة جديدة تتيح جمع البيانات بشأن الغابات من
خالل برنامج الخرائط عىل اإلنرتنت .Google Earth

|

الفصل  5آفاق املستقبل :إعادة مواءمة السياسات وبناء القدرات املؤسسية

مــن طوارئ اآلفات واألمــراض الحيوانية والنباتية العابرة
للحدود (إمربس).
e eلجنة منظمة األغذية والزراعة ملكافحة الجراد الصحراوي ،التي
تتألف من  64بلدا ً وتعزز القدرات الوطنية يف رصد الجراد
الصحراوي ومراقبته والتخطيط للطوارئ والتدريب والسالمة البيئية
يف حوايل  30بلدا ً.

» كام أن الكثري من املوارد التي تعتمد عليها قطاعات الزراعة  -كاملياه
واألرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية  -عابرة للحدود بطبيعتها .ومن
شأن التغريات يف البيئة أن تؤدي إىل تغريات يف توافر تلك املوارد ونزوح
األنواع والبرش واألنشطة البرشية يف سعيها للتكيف مع تلك التغريات.
فضالً عن ذلك ،فإن األحداث القصوى مثل حرائق الغابات وغزو األنواع
واآلفات واألمراض إمنا تعرب الحدود الوطنية .وإن السياسات واملؤسسات
املعنية بالوقاية من املخاطر ونقاط الضعف املحددة التي تتأثر سلباً
بتغري املناخ وإدارتها هي بشكل أسايس محلية ووطنية ولكن ميكن دعمها
بفعالية بواسطة التعاون واألدوات الدولية.

دور التجارة يف مجايل التكيف مع
تغري املناخ والتخفيف من آثاره

وبالتايل فإن العمل اإلقليمي واملشرتك بني بلدان متعددة من أجل رصد
التغريات يف املوارد الطبيعية وإدارتها فضالً عن املخاطر التي تحدق
بقطاعات الزراعة واألمن الغذايئ ،هو عامل حيوي للتصدي لتغري
املناخ .ومن األمثلة الهامة عىل التعاون العابر للحدود يف قطاعات
الزراعة ما ييل:

إن كفاءة النظام التجاري الدويل مهمة بالنسبة إىل كل من التكيّف مع
تغري املناخ والتخفيف من وطأته .وقد تكون لتغري املناخ تداعيات بعيدة
األثر عىل أمناط اإلنتاج العاملية وأمناط التجارة الدولية باملنتجات الغذائية
والزراعية .وقد تشكل التجارة جزءا ً من اسرتاتيجيات التكيّف يف األقاليم
املتأثرة سلباً بتغري املناخ .وينبغي الحد من القيود التجارية مثل الحواجز
الجمركية وغري الجمركية التي تحد من استجابة اإلنتاج الزراعي العاملي
للتغيري يف العرض والطلب ،يف سياق تغري املناخ .ولكن مبا أنه من املتوقع
أن تكون التأثريات أسوأ يف األقاليم االستوائية (انظر الفصل  )2فمن
األرجح أن يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم انعدام التوازن الراهن بني العامل
املتقدم والعامل النامي .ويُربز تغري املناخ الحاجة إىل مساعدة البلدان
النامية عىل التعاطي مع الزيادات يف أسعار األغذية والطاقة فضالً عن
التقلب يف اإلمدادات الغذائية.

e eاألجهزة اإلقليمية ملصايد األسامك ،وهي مؤسسات وشبكات تعمل
معاً يف مجال اإلدارة اإلقليمية التكيفية ألرصدة املصايد العابرة
للحدود والرقابة اإلقليمية عىل أمراض األسامك .وعىل سبيل املثال،
فإ ّن إدارة مصايد األسامك الصناعية لسمك التونة الوثاب واألصفر
الزعانف يف املياه االستوائية لغريب املحيط الهادئ تبقي املصيد ضمن
حدود مستدامة وتحسن توزيع املنافع االقتصادية.
e eالهيئات اإلقليمية للغابات ،التي تنسق األعامل التي لها تداعيات
عابرة للحدود الوطنية وتستفيد من التعاون بني بلدان األقاليم.
وتتضمن األمثلة عن العمل املشرتك املبادرات اإلقليمية ملكافحة
حرائق الغابات واألنواع الغازية فضالً عن التعاون اإلقليمي يف
عمليات تقييم املوارد الحرجية.
e eاملؤسسات املعنية بإدارة املوارد املائية العابرة للحدود ،مثل مبادرة
حوض النيل ولجنة نهر ميكونغ التي تساعد عىل وضع رؤية مشرتكة
للطلبات عىل املوارد املائية ضمن األحواض املائية اإلقليمية.
e eاملشاريع اإلقليمية ،مثل مبادرة الجدار األخرض العظيم ملكافحة
التصحر يف أفريقيا.
e eنظــم اإلنذار املبكر اإلقليميــة والعاملية ،مثل النظام العاملي
لإلعــام واإلنذار املبكــر عن األغذية والزراعة ونظام الوقاية

وإ ّن أطر سياسات التجارة املوجودة حالياً ال تزال بعيدة كل البعد عن
كونها "مالمئة مناخياً" .وعىل سبيل املثال ،من غري الواضح بعد ما هو دور
اإلجراءات التجارية يف املفاوضات الدولية حول تثبيت تغري املناخ .وليس
هناك توافق حول ما إذا كانت القواعد التجارية الحالية ملنظمة التجارة
العاملية قادرة بالفعل عىل تشجيع االلتزام باألهداف الخاصة باملناخ أو
ما إذا كانت تهدد الحلول املناخية املتفق عليها بصورة متبادلة (،Early
 .)2009ويف الواقع ،ميكن الطعن بأشكال عدة من سياسات التخفيف من
وطأة تغري املناخ مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية يف حال اعتُرب أنها
تسبب تشوهات يف التجارة .وميكن لهذا أن ينطبق مثالً عىل املدفوعات
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وسوف تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية للتوصل إىل اتفاق دويل حول
مواءمة قواعد التجارة مع األهداف املتعلقة باملناخ ،يف معالجة الشواغل
التي تتخوف من تسبب اإلجراءات املناخية بتشوهات تجارية أو من
إعاقة القواعد التجارية إحراز مزيد من التقدم عىل صعيد تغري املناخ
( Wuوn .)2015 ،Salzman

لقاء الخدمات البيئية ،مثل الغابات واحتجاز الكربون يف الرتبة؛ والسياسات
املنفذة كإجراءات من جانب واحد مثل الرضائب عىل الكربون أو نظم
تحديد وتداول االنبعاثات؛ وتدابري تعديل الحدود التي تفرض رسوماً عىل
الواردات من الدول التي ال تقوم بجهود مقارنة للتخفيف من التأثريات
بناء عىل محتوى املنتجات من الكربون أو عىل طرق اإلنتاج.

االستنتاجات
يف املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً التي قدمت يف مرحلة اإلعداد
للدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف ،أعرب عدد كبري من البلدان
املتقدمة والنامية بوضوح عن عزمه ضامن استجابة فعالة من ِقبل
القطاعات الزراعية ،لتغري املناخ عىل مستوى التكيف والتخفيف من
التأثريات عىل حد سواء .وينبغي ترجمة هذه النية إىل أعامل ملموسة
بدعم من سياسات وبيئة مؤسسية مش ّجعة فضالً عن التعاون اإلقليمي
والدويل .وعىل خطط العمل اآلن أن تقوم عىل االعرتاف بوجود أوجه
تآزر ومقايضات عامة بني التخفيف من التأثريات والتكيف واألمن الغذايئ
وصون املوارد الطبيعية .ويستوجب خلق املنافع املشرتكة تنسيقاً عرب
مختلف املجاالت املعنية.

يحول دون اإلدارة املتكاملة الرضورية ملعالجة مخاطر تغري املناخ
وضامن تحسني اإلنتاجية يف مجال إنتاج األغذية وتعزيز قدرة األرس
الضعيفة عىل الصمود .وينبغي يف الوقت عينه االعرتاف بأن عمليات
تقييم أثر تغري املناخ محفوفة بعدم اليقني ومتعرثة جراء الثغرات
الواسعة يف املعارف .ومن أجل إرشاد اإلجراءات الخاصة بالسياسات عىل
نحو أفضل ،يجب بذل جهود أكرب لتحسني أدوات التقييم وسد الثغرات
يف مجال املعارف ،مثالً عرب تعزيز النظم اإلحصائية والقدرة عىل التوقع
والرصد املناخيني (اإلطار .)24
ومن الرضوري أيضاً تبسيط العالقات بني سياسات التكيف والتخفيف من
التأثريات واألمن الغذايئ والتغذية واملوارد الطبيعية لدى تحديد التمويل
املطلوب لدعم االنتقال إىل نظم لألغذية تكون ذكية مناخياً ومستدامة.
ويتناول الفصل التايل مسألة الربط بني العمل يف مجال تغري املناخ
والتمويل الزراعي.

لكن لسوء الحظ هناك قلة تنسيق واتساق بشكل عام بني خطط
التنمية الزراعية واإلجراءات التي تتناول تغري املناخ وغري ذلك من
مشاكل بيئية .ويؤدي ذلك إىل االستخدام غري الكفؤ للموارد وهو ما
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الفصل 6
تمويل الطريق
إلى األمام

دلبييس ،بوركينا فاسو
أكياس علف الحيوانات تم ايصالها
عن طريق مركز توزيع تابع للفاو يف
مناطق اجتاحها الجفاف.
©FAO/I. Sanogo

جيبو ،بوركينا فاسو
مبارشة عقب هطول أمطار قوية
يف الصحراء بني جيبو ودوري.
©FAO/G. Napolitano

الرسائل الرئيسية

1
2
3
4
5

إن التمويل العام الدويل اخملصص للتكيف مع تغري املناخ

والتخفيف من آثاره يف تصاعد ولكنه ال يزال يشكل جزءا ً صغريا ً نسبياً
من مجمل التمويل املك ّرس لقطاعات الزراعة.
وجيب توفري املزيد من التمويل اخلاص باألنشطة املتعلقة

باملناخ من أجل متويل اإلجراءات املقررة للبلدان النامية بشأن التكيف
مع تغري املناخ يف قطاع الزراعة.
بوسع التمويل العام الدويل املخصص لألنشطة املتعلقة باملناخ أن يحفّز
حشد تدفقات أكرب حجامً من التمويل العام والخاص من أجل الزراعة
املستدامة ،شريطة وجود أطر سياساتية ومؤسسية تعزز

التغيري التحويلي.

إن القيود املفروضة على القدرات تعرقل حالياً قدرة
البلدان النامية عىل الوصول إىل متويل األنشطة املتعلقة باملناخ من

أجل الزراعة واستخدامه الف ّعال.

بوسع اآلليات املالية املبتكرة أن تعزز قدرة مزودي الخدمات
املالية عىل إدارة املخاطر املتصلة بتغري املناخ ،فتساعد عىل استخدام
االستثامرات لصالح الزراعة الذكية مناخياً.
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الفصل 6

تمويل الطريق
إلى األمام
تساهم يف تحقيق أهداف التكيف مع تغري املناخ و/أو التخفيف من
وطأته .ولكن من املفيد أن منيز بني متويل القطاع العام ومتويل القطاع
الخاص إذ ميكنهام أداء دورين متكاملني يف حشد املوارد من أجل التكيف
مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته.

سلطت الفصول السابقة من هذا التقرير الضوء عىل منافع تدخالت
التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها يف قطاعات الزراعة .ومعظم
تدخالت التكيف الالزمة تشبه التدخالت التي تعزز التنمية الريفية
العامة ولكن يجب تصميمها بحيث تركز عىل الظروف املناخية املتغرية
وما يتصل بها من مخاطر وقيود وفرص .إن العديد من املامرسات
الزراعية املقرتحة متدنية الكلفة نسبياً ولها منافع عىل صعيد كل من
التخفيف والتكيف ،األمر الذي يزيد من كفاءة تكلفتها.

وفيام يصعب تتبع التمويالت ،تفيد التقديرات املتاحة أن القطاع الخاص
هو املصدر األكرب يف متويل جهود التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من وطأته إذ يساهم بحوايل  62يف املائة من  391مليار دوالر أمرييك
استثمرت يف التصدي لتغري املناخ عام  Buchner( 2014وآخرون.)2015 ،
وإن املزارعني ،من أصغرهم إىل أكربهم ،هم أهم املستثمرين يف الزراعة
إذ يوفرون عدة أضعاف ما توفره الحكومات إىل البنية التحتية الريفية
والبحث والتطوير يف الزراعة .متول معظم االستثامرات الزراعية من موارد
محلية  -سواء أكانت عامة أم خاصة  -فيام تعود حصة صغرية فقط من
التمويل إىل مصادر دولية (منظمة األغذية الزراعة .)2012 ،ولكن فيام
أن التمويل العام الدويل صغري الحجم إال أنه يستطيع أن يؤدي دور
املحفز عرب تسخريه التمويالت واالستثامرات الخاصة يف الزراعة مبا يف ذلك
االستثامرات املتعلقة باملناخ.

أظهر الفصل  3أن تكاليف إجراءات التكيف يف زراعة أصحاب الحيازات
الصغرية قد تشكّل جزءا ً بسيطاً من املنافع ،األمر الذي يربر بالتايل
التخصيصات السخية لتمويل األنشطة املتعلقة باملناخ .أما تأييد زيادة
التمويل فيتعزز أكرث فأكرث حني يتم تناول منافع التخفيف املشرتكة
املتأتية من التنمية الذكية مناخياً التي يوضحها الفصل  4والرتكيز الذي
أولته البلدان للتخفيف والتكيف يف الزراعة ضمن مساهامتها املعتزمة
املحددة وطنياً ،بحسب ما ناقشها الفصل  .5وينظر هذا الفصل يف دور
التمويل عىل صعيد التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف
قطاعات الزراعة  -وكيف ميكن استخدام التمويل العام  -سواء أكان دولياً
أم محلياً  -من أجل دعم جهود التكيف والتخفيف بصورة أكرث فعالية.

والتمويل الدويل العام لصالح التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه
يف الزراعة والحراجة ومصايد األسامك قد بدأ من مستويات متدنية ليعود
ويشهد ازديادا ً ملحوظاً منذ عام  .2002وبحلول نهاية  ،2014بلغ قرابة
 4مليارات دوالر أمرييك  Normanو ،)2016( Hedgerوخُصص حوايل 12
يف املائة من مجمل املساعدة اإلمنائية الرسمية لالستثامرات املتصلة باملناخ
(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(2015 ،أ)) .وهذا فقط جزء
من مجمل اإلنفاق الحكومي املحيل عىل الزراعة من قبل البلدان النامية
الذي بلغ مجموعه تقريباً  252مليار دوالر أمرييك يف عام  .122012ولكن
حينام يستخدم التمويل الخاص باألنشطة املتعلقة باملناخ بالطريقة املناسبة،

متويل األنشطة املتعلقة
باملناخ من أجل الزراعة

إمكانات تحفيزية كبرية وإن كان ال
يزال صغريا نسبيا

ال يوجد تعريف واحد معتمد لـ"متويل األنشطة املتعلقة باملناخ" .ميكن
تعريفه تقريبياً عىل أنه مجمل التمويالت ،التي بغض النظر عن مصدرها،

 12تقدير يتناول  100بلد نام بناء عىل املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية
( )2015ومعدل من ثابتة  2005إىل ثابتة رصف الدوالر يف عام  2012بناء عىل األمم
املتحدة (.)2013
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الشكل 17

متوسط التمويل العام الدويل السنوي للتخفيف من اآلثار و/أو التكيف حبسب القطاع
ّ
واملصدر ،الفرتة 2014-2010
مليون دوالر أمرييك
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نظام إبالغ الدائنني املتعدد األطراف
التخفيف من اآلثار

التكيّف

الحراجة

صيد األسامك

نظام إبالغ الدائنني الثنايئ األطراف

الزراعة

الحراجة

صيد األسامك

آخر املعلومات عن الصناديق املعنية باملناخ
املتعددة األطراف ()CFU

االثنان معاً

مالحظات :نظام إبالغ الدائنين هو نظام اإلبالغ الذي تعتمده منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ وأما آخر المعلومات عن الصناديق المعنية بالمناخ ( )CFUفهي تابعة لمعهد التنمية
الخارجية .وتج ّنباً للحساب المزدوج ،تم إدخال بعض التعديالت .انظر ملحق الفصل  6لالطالع على التفاصيل.
المصادر :تقديرات نظام إبالغ الدائنين الثنائي والمتعدد األطراف مأخوذة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ((2015أ)) وأما آخر المعلومات عن الصناديق المعنية بالمناخ
المتعددة األطراف فهي مأخوذة من معهد التنمية الخارجية (.)2015

مخصص للتخفيف من وطأة املناخ والتكيف معه ،ومن ناحية أخرى ،من
صناديق متعددة األطراف مخصصة للمناخ عىل غرار الصندوق األخرض
للمناخ .ويصب الرتكيز هنا عىل التمويل املتاح من كل من تلك املصادر
من أجل تناول التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف الزراعة
(إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية) والحراجة ومصايد األسامك.

ميكن له املساعدة عىل تغيري وجهة املصادر األخرى لتمويل التنمية الزراعية
نحو االستثامر يف مؤسسات وتكنولوجيات ومامرسات متكينية تساهم يف
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف القطاع.

التمويل العام الدويل الخاص
باألنشطة املتعلقة باملناخ بالنسبة
13
إىل الزراعة

وأشارت البيانات بشأن حجم االلتزامات بني  2010و 2014إىل أن
املساعدة اإلمنائية الثنائية قد كانت هي املصدر املهيمن للتمويل العام
الدويل من أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف الزراعة
والحراجة ومصايد األسامك .وقد بلغ متوسط االلتزامات الثنائية السنوية
 1,9مليار دوالر أمرييك للزراعة و 552,7مليون دوالر أمرييك لصون
الغابات و 37,5مليون دوالر أمرييك ملصايد األسامك .وقد كان التمويل
الثنايئ أعىل بكثري من التعهدات املتعددة األطراف بتمويل األنشطة
املرتبطة باملناخ (الشكل .)17

تطور التمويل العام الدويل الخاص باألنشطة املتعلقة باملناخ متاشياً مع
الطبيعة التصاعدية لاللتزامات التي قدمت يف عملية االتفاقية اإلطارية،
بحسب ما هو وارد يف الفصل  .5وميكن االعتبار بأن "الهيكلية" تتألف
من ناحية من متويل من هيئات متويل إمنائية ثنائية ومتعددة األطراف

عىل الصعيد العاملي ،تجاوز مستوى الدعم الدويل ألنشطة التخفيف
بأشواط التمويل املخصص للتكيف ( Normanو.)2014 ،Nakhooda

 13يستند هذا الجزء إىل  Normanو ،)2016( Hedgerوثيقة معلومات أساسية
أعدت من أجل تقرير حالة األغذية والزراعة يف العامل .2016
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وأكرث من  90يف املائة من التمويل متعدد األطراف يف مجال املناخ من
أجل دعم السياسات وتعزيز املؤسسات.

ولكن يف السنوات األخرية ،حصل تحول باتجاه التكيف ،ال سيام من
جانب املانحني الثنائيني .وعىل الرغم من أن الرتكيز ينتقل أيضاً إىل
التمويل متعدد األطراف ،فهو قد بقي يف الفرتة  2014-2010تحت
هيمنة التخفيف الذي مثل حوايل  70يف املائة من التمويل يف قطاعات
الزراعة والحراجة ومصايد األسامك .تم متويل صون الغابات واألنشطة
اإلضافية لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف
البلدان النامية بصورة عامة بوصفها فرصة للتخفيف ،عىل الرغم من أن
املانحني الثنائيني ينتقلون حالياً نحو التدخالت عىل مستوى الغابات التي
تدعم أهداف كل من التخفيف والتكيف .تخصص األموال املتاحة ملصايد
األسامك بشكل رئييس لغايات التكيف وبناء القدرة عىل الصمود.

وإن معظم التمويل الثنايئ والتمويل املخصص متعدد األطراف لألنشطة
املرتبطة باملناخ يدعم أهداف كل من التنمية الزراعية والسياسات
الزراعية والتنظيم اإلداري ،ولو أن التمويل موزع عىل مجموعة واسعة
من القطاعات الفرعية .إ ّن حوايل  40يف املائة من التمويل الزراعي الثنايئ
لألنشطة املتعلقة باملناخ مخصص بصورة عامة للتنمية الزراعية ،حيث
يركز املانحون بشكل رئييس عىل التنمية الزراعية .وقد سعى املانحون
الثنائيون تحديدا ً إىل دعم انتقال أصحاب الحيازات الصغرية من زراعة
الكفاف إىل إنتاج فائض قابل للتسويق من خالل تحسني الري وسالسل
القيمة فضالً عن مناذج للزراعة التعاقدية تشمل جميع الفئات (Donor
 .)2014 ،Trackerوإن عدد املشاريع املخصصة للمناخ والتي تدعم إنتاج
املحاصيل والرثوة الحيوانية املتدين الكربون والقادر عىل الصمود قليل؛
فهي تشكل فقط  4يف املائة من مجمل التمويالت الثنائية املبلغ عنها
يف حالة إنتاج املحاصيل و 0,1يف املائة يف حالة الرثوة الحيوانية (انظر
اإلطار  25لالطالع عىل أمثلة عن استخدامات التمويالت املتاحة).

وهناك فوارق يف تخصيص التمويل للتكيف والتخفيف عىل املستوى
اإلقليمي .ويصعب إصدار تقديرات دقيقة ألن التخصيص عىل الصعيد
اإلقليمي لحوايل خمس التمويل الثنايئ املكرس لتغري املناخ إما ال يزال
غري محدد أو غري واضح .وبالنسبة إىل البقية ،فإن حوايل  62يف املائة من
التمويالت الناجمة عن الحسابات املخصصة املعنية باملناخ قد حددت
أهدافها يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ما يعكس الفرص الهامة
امللحوظة لخفض االنبعاثات يف قطاع الغابات يف ذلك اإلقليم .أما متويل
أنشطة التكيف فقد ركز عىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى باعتبارها
اإلقليم األكرث عرضة للتأثر بتغري املناخ ،مع  54يف املائة من التمويل املقرر
املخصص لألنشطة املرتبطة باملناخ للفرتة  .2014-2010وقد قام املانحون
الثنائيون كذلك بتخصيص حوايل نصف متويلهم امللحوظ ألنشطة التكيف،
لصالح أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وفيام ركّز املانحون الثنائيون
التمويل عىل البلدان املنكشفة عىل انعدام األمن الغذايئ ،فإن التمويل
حالياً ال يشمل البلدان األكرث ضعفاً ،وهذا واقع يعكس تخوف املانحني من
قدرة تلك البلدان عىل استيعاب املساعدات اإلمنائية واالستفادة منها.

عىل صعيد الصناديق متعددة األطراف ،كان مرفق البيئة العاملية أحد
أكرب الصناديق التي متول عمليات التخفيف من وطأة املناخ .وقد أبلغ
الصندوق الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف بأنه منذ تأسيسه يف
عام  1991م ّول  839مرشوعاً للتخفيف من وطأة تغري املناخ مع أكرث من
 5,2مليار دوالر أمرييك من متويالت املرفق يف أكرث من  167بلدا ً وحشد
 32,5مليار دوالر أمرييك من التمويالت املشرتكة .سعى مرفق البيئة
العاملية إىل صياغة نهج مستدامة طويلة األجل للحفاظ عىل الغابات.
واعتبارا ً من يونيو/حزيران  ،2016دعم املرفق ما يزيد عن  430مرشوعاً
مرتبطاً بالغابات مع مبلغ  2,7مليار دوالر عىل شكل منح متكنت من
حشد  12مليار دوالر أمرييك إضافياً كتمويالت مشرتكة .ويشهد متويل
الغابات تزايدا ً مطردا ً .خالل السنوات األربع لفرتة التجديد الخامس
(الفرتة الخامسة ملرفق البيئة العاملية) تم االلتزام بتقديم  700مليون
دوالر أمرييك تحديدا ً عىل شكل منح .ويف أول سنتني من الفرتة السادسة
للمرفق ( ،)2018-2014تم إتاحة منح قيمتها  566مليون دوالر أمرييك
من خالل  52مرشوعاً وبرنامجاً من أجل تعزيز القيمة االقتصادية
واالجتامعية والبيئية ألنواع الغابات كافة .باإلضافة إىل ذلك ،أطلق املرفق
كذلك برنامجاً متكامالً بقيمة  45مليون دوالر أمرييك من أجل سحب
إزالة الغابات من سالسل توريد السلع.
»

وتبلغ الجهات املانحة الثنائية والصناديق متعددة األطراف املعنية باملناخ
عن تركيزها الكبري عىل تنمية القدرات مبا يف ذلك السياسات واإلدارة
وتعزيز املؤسسات عرب قطاعات الزراعة .يظهر هذا الرتكيز يف أقىص
تجلياته يف قطاع الحراجة حيث  57يف املائة من التمويل الثنايئ و 75يف
املائة من التمويل املخصص متعدد األطراف يدعم السياسات والتنظيم
اإلداري ال سيام يف سياق االستعداد ملبادرة خفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية األمر الذي يساعد الحكومات
عىل وضع اسرتاتيجيات وخطط وطنية متصلة باملبادرة .وباملثل ،يف قطاع
صيد األسامك ،تم تخصيص  43يف املائة من التمويل الثنايئ ألنشطة املناخ
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الصناديق اخملصصة للمناخ وقطاعات الزراعة
إن الصناديق املخصصة متعددة املانحني ،ولو أنها أصغر من الصناديق الثنائية من
حيث حجم التمويل ،تركز عىل نتائج التكيف أو التخفيف كأهداف أولية ،وهذا
ليس بالرضورة حال كافة التمويالت الثنائية .تدعم الصناديق متعددة األطراف
أنشطة التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه التي ال تشملها الربامج
اإلمنائية الحالية املدعومة من املساعدة اإلمنائية الرسمية .وقد قام ما ال يقل
عن  13صندوقاً متعدد األطراف مخصصاً للمناخ باالستثامر يف مشاريع أو برامج
للزراعة والحراجة ومصايد األسامك منذ  .2010وحجمها متفاوت بنسب ملحوظة
(انظر الشكل) .وعىل الرغم من أن التمويل الثنايئ ومتعدد األطراف يف مجال املناخ
يستخدم مجموعة من الصكوك املالية ،فإن املنح هي الشكل املهيمن وال سيام يف
حالة الصناديق متعددة األطراف املخصصة للمناخ واملانحني الثنائيني.
وبالنسبة إىل الزراعة ،أهم الصناديق هي برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب
الحيازات الصغرية ،التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،والصندوق الخاص بأقل
البلدان منوا ً التابع لالتفاقية اإلطارية والذي يديره مرفق البيئة العاملية .أطلق برنامج
التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغرية يف عام  2012من أجل تعميم مفهوم
التكيف مع تغري املناخ يف الربامج االستثامرية للصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،وهو
يركز كافة متويالته املقررة عىل دعم تكيف مزارع أًصحاب الحيازات الصغرية ذات
الدخل املتدين ،مع تغري املناخ .ولدى اقرتانه بالعمليات االستثامرية للصندوق الدويل
للتنمية الزراعية ،يكون التأثري قوياً .أبرزت تجربة الربنامج رضورة االشرتاك يف تصميم
االستثامرات يف مرحلة مبكرة بدالً من محاولة تحديث مشاريع أصبحت يف مرحلة
متطورة عىل مستوى اإلعداد ،وضامن أن تكون التدخالت عىل صعيد املناخ جزءا ً ال
يتجزأ من التصميم ،وأال تكون خاضعة إىل عملية أو خطوة منفصلة.
وأما الصندوق الخاص بأقل البلدان منوا ً فيدعم عىل وجه التحديد البلدان األقل منوا ً
يف التكيف مع تغري املناخ ،وذلك عرب تحديد نقاط الضعف الرئيسية واالحتياجات

عىل صعيد التكيف فضالً عن التوعية وتقاسم املعارف .وقام الصندوق بربمجة
حوايل  33يف املائة من متويالته املقررة لغايات الزراعة واألمن الغذايئ ونتائج اإلدارة
املستدامة لألرايض.
وقد تم تصميم الهيكلية الداعمة لصون الغابات بشكل رئييس يك تدعم املراحل
الثالث آللية خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها  -من مرحلة
االستعداد إىل الخفض املثبت لالنبعاثات ،مع تقديم مدفوعات قامئة عىل النتائج.
تشمل الصناديق الدولية الرئيسية املتعددة األطراف املعنية بالحراجة :برنامج
االستثامر يف الغابات ومرفق الرشاكة للحد من انبعاثات كربون الغابات ومرفق
البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف مجال خفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية .وقد وافق برنامج األمم املتحدة
للتعاون يف مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف
البلدان النامية عىل مبلغ  15,6مليون دوالر أمرييك يف السنة كمتوسط ،يف حني
وافق صندوق االستعداد التابع ملرفق الرشاكة للحد من انبعاثات كربون الغابات،
عىل مبلغ متوسط من  26مليون دوالر أمرييك يف السنة بني  2010و .2014ويقدم
كالً من هذين الصندوقني املخصصني املعنيني باملناخ منحاً صغرية نسبياً  -تبلغ
حوايل  5ماليني دوالر أمرييك  -إىل البلدان الرشيكة من أجل أنشطة بناء القدرات
واالستعداد .وافق برنامج االستثامر يف الغابات عىل مبلغ متوسط من 61,6
مليون دوالر أمرييك سنوياً بني  2010و 2014ما يجعله أحد أهم مصادر التمويل
للغابات .يعرض الصندوق ردم هوة التمويل بني السياسات القدمية ودعم بناء
القدرات وجهود إثبات الربامج الناجحة التي ستؤدي إىل تخفيضات مؤكدة يف
االنبعاثات عىل األرض .وبني الصناديق الوطنية واإلقليمية املخصصة ،يعترب صندوق
األمازون املصدر األكرب للتمويل العام املخصص لربامج صون الغابات يف منطقة
األمازون البيئية.

املكرس حبسب
الصناديق املتعددة األطراف اخملصصة للمناخ (متوسط التمويل السنوي
ّ
القطاع) ،الفرتة 2014-2010
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» احتياجات التمويل والتوقعات ذات
الصلة

رئييس للتمويل .اعتبارا من مايو/أيار  ،2016وعدت البلدان الصندوق
األخرض للمناخ بتقديم مبلغ  10,3مليار دوالر تقريباً حول منها 9,9
مليار دوالر رسمياً إىل الصندوق .ومن املتوقع أن يرتفع هذا املبلغ إىل
 100مليار دوالر أمرييك عىل األقل عىل شكل متويالت سنوية لألنشطة
املتعلقة باملناخ لصالح البلدان النامية بحلول  .2020أما االستثامرات يف
قطاعات الزراعة فمتسقة اتساقاً جيدا ً مع األولويات املعلنة للصندوق -
فإن أربعة من أصل التأثريات االسرتاتيجية الثامنية عىل مستوى الصندوق
ترتبط ارتباطاً مبارشا ً بقطاعات الزراعة .وينعكس هذا أكرث من خالل
وجود قطاعات الزراعة يف أربعة من أًصل مثانية مشاريع وافق عليها
الصندوق يف نوفمرب/ترشين الثاين  2015وخمسة من أصل املشاريع
التسعة التي أقرت يف يونيو/حزيران .2016

يبني الشكل  17أن التمويل العام الدويل املخصص للتكيف والتخفيف
يف قطاعات الزراعة بلغ يف املتوسط  3,3مليار دوالر أمرييك سنويا بني
عامي  2010و .2014وتتفاوت التقديرات املتاحة لتكلفة التكيف يف
الزراعة تفاوتاً كبريا ً ولكنها عامة أعىل بكثري من التمويل الدويل الخاص
باألنشطة املرتبطة باملناخ النابع عن مصادر عامة يف قطاعات الزراعة.
ويقدر البنك الدويل بأن تكاليف التكيف بالنسبة إىل قطاعات الزراعة
فحسب تفوق  7مليارات دوالر أمرييك سنويا .وسوف تكون هناك حاجة
إىل تلك املوارد لالستثامرات يف البحوث الزراعية وكفاءة الري وتوسيعه
ويف الطرقات من أجل التصدي لتأثريات تغري املناخ عىل إتاحة السعرات
الحرارية وسوء تغذية األطفال ( Nelsonوآخرون .)2010 ،وسوف تكون
التكلفة املتوقعة أعىل يف حال احتساب تكلفة تحسني خدمات اإلرشاد
الزراعي كجزء من االستجابة لتغري املناخ .أما احتساب تكاليف خفض
انبعاث غازات االحتباس الحراري التي ال ترتتب كمنافع مشرتكة ملامرسات
التكيف فكفيل بإضافة مليارات أخرى من الدوالرات األمريكية يف العام
كاحتياجات متويلية .14ومن الواضح أن قطاعات الزراعة سوف تحتاج
إىل زيادة يف مستوى التمويل متناسبة مع رضورات التكيف ومطامح
البلدان يف مجال التخفيف .وليس من الرضوري للتمويالت كافة أن تكون
متويالت عامة دولية يف حال كانت هناك قدرة عىل االستفادة من مصادر
أخرى للتمويل (انظر القسم  .)2-6ولكن من دون متويل عام دويل كاف
لألنشطة املرتبطة باملناخ مخصص لقطاعات الزراعة ،سيكون تنفيذ ذلك
الحشد صعباً .وهنا يتم تقييم املدى املحتمل مليض هذه التمويالت قدما.

وإىل جانب الصندوق األخرض للمناخ ،أعلن عن التزامات جديدة يف الدورة
الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف يف باريس يف ديسمرب/كانون األول .2015
وجرى التعهد بتقديم ما ال يقل عن  5,6مليار دوالر أمرييك إىل مبادرات أو
صناديق جديدة أو حالية قد تكون عىل األقل مؤهلة جزئيا لالستخدام دعام
لربامج الزراعة والحراجة ومصايد األسامك .وقد تم التعهد مببلغ آخر قدره
 12,7مليار دوالرأمرييك للقطاعات األخرى ،ال سيام الطاقة والتأمني ،بينام
تم التعهد مببلغ  126مليار دوالر أمرييك دون تحديد القطاع املستهدف.
لكن املعلومات املتعلقة بالفرتة الزمنية التي تشري إليها التعهدات محدودة.
ومؤخرا ً تزايد الدعم لصالح الربامج املشرتكة بني قطاعي الغابات والزراعة.
أعلن مرفق البيئة العاملية عن التزامات جديدة بتمويل األنشطة املرتبطة
باملناخ بقيمة  3مليارات دوالر عرب مجاالت تركيزه ،مع تخصيص  300مليون
دوالر أمرييك عىل األقل للمسائل الساحلية والبحرية عىل امتداد السنوات
األربع املقبلة .وهناك مبلغ آخر بقيمة  250مليون دوالر أمرييك سيقدم
من خالل آلية التحفيز املشرتكة بني اإلدارة املستدامة للغابات واألنشطة
اإلضافية لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان
النامية التابعة ملرفق البيئة العاملية ،التي سوف تحشد  750مليون دوالر
أمرييك عىل شكل منح من مجاالت تركيز أخرى من أجل معالجة محركات
إزالة الغابات وتدهور الغابات فيام تدعم دور الغابات يف خطط التنمية
املستدامة الوطنية واملحلية .سيخصص مبلغ  45مليون دوالر أمرييك تقريباً
ملعالجة املحركات العاملية الرئيسية إلزالة الغابات عرب توسيع توريد السلع
ذات اإلدارة املستدامة ،فيام سيساعد مبلغ تفوق قيمته  116مليون دوالر
أمرييك عىل تحسني األمن الغذايئ وتعزيز القدرة عىل الصمود ودعم احتجاز
الكربون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (انظر اإلطار .)26
»

إن الصندوق األخرض للمناخ هو أكرب صندوق دويل معني بشؤون املناخ
وهو يرمي إىل تخصيص املوارد بالتساوي ما بني التخفيف وبني التكيف.
ويشار إليه يف العديد من املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً كمصدر
 14بناء عىل اإلمكانات االقتصادية للتخفيف للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ التي قدمت يف الفصل  ،4فإن تحقيق خفض بنسبة  1جيغا طن من مكافئ
ثاين أكسيد الكربون يف االنبعاثات السنوية ،ما يشكل مجرد جزء بسيط من القدرات
االقتصادية للتخفيف عىل مستوى التكلفة الدنيا املقدرة التي تصل إىل  20دوالرا ً أمريكياً
عن كل طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ،سيكلف مليارات الدوالرات يف السنة .أما
خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات ،الذي يعترب من أكرث البدائل كفاءة من حيث
التكلفة ،فال تزال تقدر تكلفته بـ  4إىل  10دوالرات أمريكية لكل  1طن من مكافئ ثاين
أكسيد الكربون ،من دون احتساب تكاليف العمليات ( Cattameoوآخرون.)2010 ،
يف حال حسنت البلدان من اتساق السياسات مع األهداف املناخية فقد تتدىن تكاليفها
املالية ،ولكن ستبقى هناك بعض املقايضات التي تستوجب التمويل.
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اإلطار 26

حنو االستدامة والقدرة على الصمود يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
كجزء من فرتة التجديد السادسة ،أطلق مرفق البيئة العاملية مرشوعاً تجريبياً
للنهج املتكاملة يرمي إىل رعاية االستدامة والقدرة عىل الصمود من أجل األمن
الغذايئ يف أفريقيا جنوب الصحراء .يسعى هذا الربنامج البالغة قيمته 116
مليون دوالر أمرييك إىل حامية خدمات النظام اإليكولوجي عرب تعزيز اإلدارة
املتكاملة للموارد الطبيعية من خالل مشاريع يف  12بلدا ً .وستساعد املشاريع
أصحاب الحيازات الصغرية عىل أن يصبحوا أكرث قدرة عىل الصمود يف وجه تغري
املناخ عرب تحسني سالمة الرتبة والوصول إىل أنواع املحاصيل املقاومة للجفاف
وتعديل فرتات الزرع وحافظات املحاصيل وتعزيز التنوع البيولوجي الزراعي يف
املزرعة.
وستحظى تلك املشاريع بالدعم من محور إقليمي سينشئ أو يعزز األطر
املتعددة أصحاب املصلحة التي ترشك مجموعات من صغار املزارعني وهيئات

القطاع الخاص والحكومات واملؤسسات العلمية عىل املستويني الدويل
واإلقليمي .وسيقوم مرشوع املحور بتحديد أفضل مامرسات اإلدارة وتوثيقها
ونرشها من أجل إرشاد السياسات اإلقليمية والوطنية ومن أجل تعزيز النهج
القابلة للتطبيق وتحسينها عىل املستوى الوطني.
ويرأس املرشوع التجريبي للنهج املتكاملة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
بالتعاون الوثيق مع منظمة األغذية الزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .وأما البلدان الرشيكة فهي بوركينا فاسو
وبوروندي وإثيوبيا وغانا وكينيا ومالوي والنيجر والسنغال وسوازيلند وجمهورية
تنزانيا املتحدة وأوغندا.

الشكل 18

متوسط االلتزامات والدفعات املتعددة األطراف السنوية حبسب القطاع
للفرتة 2014-2010
مليون دوالر أمرييك
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االلتزام

المصدر :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي( 2015 ،أ).
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الحراجة

صيد األسامك
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مرصف التنمية
اآلسيوي

صناديق االستثامر
يف املناخ

مرفق البيئة العاملية

البنك الدويل لإلنشاء
والتعمري

رابطـــة التنمية
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الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية
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0

الصندوق الرنويجي
للتنمية

الفصل  6متويل الطريق إىل األمام

» التحدي عىل مستوى القدرات :من
االلتزام إىل العمل

التي ال تقل طوالً من أجل تحويل األموال .فيام نجح عدد من البلدان
نجاحاً كبريا ً يف ضامن الحصول عىل األموال ،تبقى قيود اإلفراج عن األموال
بالنسبة إىل معظمها تحدياً يعرقل أيضاً تحقيق األهداف واألثر (انظر
الشكل  ،18و Normanو.)2014 ،Nakhooda

عىل الرغم من أن التقديرات غري أكيدة ،يتضح وجود ثغرة واسعة بني
االحتياجات عىل صعيد التمويل وبني املوارد املتاحة للتصدي للمخاطر
املناخية عىل الزراعة .بيد أن إتاحة املوارد ليست العقبة الوحيدة التي
يواجهها العديد من البلدان النامية .فالعديد من البلدان يواجه صعوبات
يف الحصول عىل التمويل ويف االستخدام الفعال للموارد التي يحصل عليها.

يقدم الصندوق األخرض للمناخ أحد األمثلة عن التحديات املرتتبة عىل
عملية املوافقة .وقد كانت املوافقات عىل مشاريعه أقل من املتوقع.
وبلغ متويل املشاريع الثامنية األوىل املوافق عليها يف نوفمرب/ترشين الثاين
 2015مبلغ  168مليون دوالر أمرييك فقط ،فيام بلغ مجمل تكاليف
املرشوع  624مليون دوالر أمرييك .ووضع مجلس الصندوق لنفسه هدفاً
بتخصيص  2,5مليار دوالر أمرييك كتمويل يف عام 2016؛ ويف يونيو/
حزيران  ،2015متت املوافقة عىل تسعة مشاريع بقيمة  257مليون دوالر
أمرييك من موارد الصندوق مع تكلفة إجاملية بقيمة  585مليون دوالر
أمرييك .ويشري املستوى املتدين للموافقة إىل التحديات التي يواجهها
الصندوق بصفته مؤسسة جديدة ،والقيود عىل القدرات التي تواجهها
هيئات الوصول املبارش وعىل املستوى الوطني وقيود التوظيف يف أمانة
الصندوق ،والرشوط الصارمة إلعداد املشاريع التي ال متيز بني نوع
املرشوع وحجمه.

وتشري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ((2015ب)) إىل
ستة تحديات كربى تواجهها البلدان فيام خص الحصول عىل التمويالت
املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ( :أ) تدين إدراك الحاجة إىل التكيف
واملصادر املناسبة للتمويل؛ (ب) والصعوبة يف تلبية إجراءات الصناديق
واملعايري املطلوبة لنيل التمويل؛ (ج) وتدين القدرة عىل تصميم وصياغة
مشاريع وبرامج ورصد التقدم وتقييمه؛ (د) ومحدودية إتاحة املعلومات
املناخية والحصول عليها؛ (هـ) وقلة السياسات املتناسقة واألطر القانونية
والتنظيمية وامليزانيات؛ (و) وقلة األولويات الواضحة التي تحدد من
خالل عمليات شفافة يشارك فيها أصحاب املصحلة املتعددون.

وقد اتخذ عدد من القرارات التي من شأنها ترسيع إعداد مشاريع
الصندوق واملوافقة عليها .وقد تم وضع برنامج شامل للتأهب وبرنامج
لدعم االستعدادات من أجل تعزيز قدرات السلطات املعينة وطنياً
والكيانات الوطنية ،واتخذت خطوات لزيادة عدد موظفي الصندوق
من  45إىل  100موظف بحلول نهاية  .2016ووافق املجلس خالل
اجتامعه يف يونيو/حزيران  2016عىل الخطوط التوجيهية التشغيلية
ملرفق إعداد املشاريع وعىل إجراءات مبسطة تتعلق باقرتاحات
التمويل الصغري واملتناهي الصغر والتي تق ّيم عىل أنها متدنية املخاطرة
أو عدمية املخاطرة .ومن شأن تلك اإلجراءات أن ترسع من عملية
املوافقة عىل املشاريع.

وقد تنشأ املشاكل أيضاً بعد الحصول عىل التمويالت ،خالل مرحلة
التنفيذ .عىل سبيل املثال ،يتطلب تخصيص التمويالت واملصادقة عليها
وقتاً غري قليل ،كام تواجه بلدان كثرية قيودا ً من حيث القدرة عىل اإلدارة
الفعالة لألموال .وتتضمن القيود :تدين قدرة النظم املالية العامة للبلدان
منخفضة الدخل عىل استيعاب التمويل ،األمر الذي يبطئ من وترية
اإلفراج عن األموال.
وتفيد املعلومات املتأتية من مصادر الجهات املانحة كافة أن معدل
االلتزامات املقطوعة لقطاعات الزراعة يفوق بكثري معدل اإلفراج عن
األموال .وإن األموال املفرج عنها أو التمويالت املقدمة لجهة متلقية أو
لجهة منفذة تكون مصممة عاد ًة ليفرج عنها عىل امتداد دورة حياة
املرشوع وكثريا ً ما تتأخر عن معدل االلتزامات .وأما املانحون متعددو
الجهات فيتبعون إطارا ً زمنياً أطول فيام خص اإلفراح عن األموال وذلك
نتيجة اإلجراءات املطولة للموافقة عىل الربامج وتنفيذها ،واإلجراءات

وأما القيود عىل القدرات ،التي تؤثر يف كل من مز ّودي األموال ومتلقيها،
فيجب أن تعالج ليك يكون لتمويل األنشطة املرتبطة باملناخ يف القطاع
الزراعي أثار محفزة فعلية عىل صعيد تعزيز القدرة عىل الصمود
واستدامة الزراعة والحراجة واستخدام األرايضn .
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حالة األغذية والزراعة 2016

االستفادة من األموال
القليلة ألقصى حد ممكن:
االستخدام االسرتاتيجي
للتمويل اخلاص باألنشطة
املرتبطة باملناخ

املشاريع .ولكن حتى بعد أن تعد املشاريع وتتم املوافقة عليها ،ميكن
لإلفراج عن األموال ولتحقيق املشاريع مثارها أن يكون أمرا ً صعباً أيضاً.
وميكن للصناديق والربامج املرتبطة باإلعداد أن تدعم قدرة الهيئات
الوطنية واإلقليمية عىل تلقي وإدارة التمويالت لألنشطة املرتبطة باملناخ.
وبحسب ما أظهره الفصل  ،5هناك حاجة متواصلة إىل دعم صياغة
السياسات واملؤسسات لتيسري وضامن االستثامرات العامة والخاصة من أجل
التنمية الريفية .ويشدد تغري املناخ عىل الحاجة إىل مؤسسات قوية تدعم
اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية والعمل الجامعي .ينطبق ذلك أيضاً عىل
السياسات والربامج املخصصة للوقاية من املخاطر املناخية ونقاط الضعف
املحددة وإدارتها ،من قبيل تفاوت منسوب تساقط األمطار واألحداث
املناخية القصوى واالرتفاع الحاد يف تفيش آفات النباتات واألمراض
الحيوانية .وستكون نظم االنذار املبكر وآليات تقاسم املعلومات عىل طول
سلسلة القيمة الغذائية حاسم ًة لنجاح التنمية الزراعية الذكية مناخياً.

من األرجح للتمويل العام الدويل املخصص لتغري املناخ أن يبقى مبثابة جزء
بسيط من االستثامر العام يف الزراعة .ومن أجل تحقيق أثر ملموس يف زيادة
قدرة نظم الزراعة عىل الصمود أو خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري،
ينبغي لتمويل األنشطة املرتبطة باملناخ أن يركز عىل استخدام نقاط استغالل
اسرتاتيجية من أجل توجيه كميات أكرب من التمويل باتجاه تحقيق النتائج
املتعلقة باملناخ .وينبغي ،عىل وجه الخصوص ،توجيه األموال العامة نحو:

وكثريا ً ما تكون السياسات واملؤسسات التي توفر املعلومات املالمئة
والحوافز إىل منتجي األغذية ضعيفة ىف مواجهة األحداث القصوى املتصلة
باملناخ ،أو يف التغلب عىل العقبات التى تعرتض سبيل اعتامد املامرسات
الزراعية الذكية مناخياً .ويف الحالة األوىل ،يؤدي التصميم الدقيق لربامج
الحامية االجتامعية التي تضمن حدا ً أدىن من الدخل أو الوصول إىل
الغذاء دورا ً مهامً ضمن اسرتاتيجية أوسع إلدارة املخاطر الزراعية .وكام
سبق وناقش الفصل  ،3سيكون تحسني وصول أصحاب الحيازات الصغرية
إىل الخدمات املالية مهامً لدعم جهودهم يف التصدي لتغري املناخ.

e eتعزيز البيئة التمكينية املطلوبة لتخطي حواجز اعتامد الزراعة
الذكية مناخياً؛
e eدعم تعميم جهود التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف
امليزانيات املحلية؛
e eواإلفراج عن رأس املال الخاص من أجل االستثامر يف الزراعة الذكية مناخياً.

متويل البيئة التمكينية يف مجال
التنمية الزراعية الذكية مناخياً

ومع بيئة متكينية أفضل يكون مبستطاع التمويل العام الدويل املحدود هو
أيضاً تأدية دور املحفز يف ما يخص حشد االلتزامات من جانب املصادر
األخرى يف القطاعني العام والخاص .ويشكل االئتالف الواسع من املنظامت
غري الحكومية واملؤسسات الخاصة التي وقعت ،يف عام  ،2014إعالن نيويورك
بشأن الغابات مثالً عن الدور املحفز الذي ميكن للتمويل العام أن يؤديه.
ويسعى االئتالف إىل خفض االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس الحراري
بني  4,5و 8,8جيغا طن سنوياً ( Conwayوآخرون .)2015 ،ومن األرجح
أن يكون التمويل العام لجهود خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
قد أدى دورا ً يف حفز مشاركة القطاع الخاص عرب خفض املخاطر املرتبطة
مبشاركة البلدان وتحسني استعداد البلدان لجهة األطر املؤسسية الرضورية.

يركز التمويل الدويل يف قطاعات الزراعة بقوة عىل تنمية القدرات،
مبا يف ذلك عىل السياسات وتنظيم اإلدارة وتعزيز املؤسسات عرب كافة
قطاعات الزراعة .يف الوقت عينه ،تشكل القيود عىل القدرات عائقاً
رئيسياً أمام فعالية كافة آليات متويل األنشطة املرتبطة باملناخ .وينطبق
هذا عىل الصناديق مثل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخرض للمناخ
حيث يتمثل العائق الرئييس أمام تحقيق األثر يف التكلفة العالية لصياغة
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غري الكفؤ لألسمدة االصطناعية ومبيدات اآلفات وقد يزيد من كثافة
انبعاثات اإلنتاج.

ومن األهداف املحورية التي أعرب عنها القطاع الخاص من خالل
اإلعالن ،القضاء عىل إزالة الغابات املرتبطة بإنتاج السلع التجارية عىل
غرار زيت النخيل والصويا والورق ومنتجات األبقار بحلول .2020
ويقوم كبار املستثمرين املؤسسيني كذلك بتغيري وجهة االستثامرات
ليك تتسق مع األهداف املناخية كخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
الغابات .مثالً بدأ صندوق التعويضات الرنويجي بالتنازل عن األسهم يف
الرشكات املرتبطة باإلنتاج غري املستدام لزيت النخيل األمر الذي ميكن
أن يعترب اتساقاً للتمويل الخاص مع األهداف العاملية للتخفيف من
وطأة تغري املناخ.

ويبني تحليل تجميعي لإلنفاق العام املتصل باملناخ واالستعراضات
املؤسسية يف  20بلدا ً من أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ ،أن الزراعة تحتل
مكانة بارزة جدا ً ،تتقدمها فقط األشغال العامة والنقل ،مع احتالل املياه
والري مجاالً بارزا ً آخر عىل صعيد اإلنفاق .وتقدم حصص كبرية من
اإلنفاق ذي الصلة باملناخ من خالل الحكومات املحلية .أما االستخدام
الفعال لألموال املسرية بهذه الطريقة فيتطلب التنسيق املناسب مع
السياسات الوطنية وتحسني قدرات التنفيذ عىل املستوى املحيل .ويبني
االستعراض أنه فيام حققت البلدان تقدماً ملحوظاً يف إرساء السياسات
الوطنية بشأن املناخ ،كان التكامل محدودا ً مع السياسات القطاعية
ودون الوطنية ،ما أدى إىل قلة تناسق يف كيفية معالجة تغري املناخ.
واآلليات التي تكفل إبراز أولويات السياسات يف برامج اإلنفاق العام
قد كانت غائبة هي األخرى ،وكذلك األمر بالنسبة إىل األطر التي تقيم
أداء اإلنفاق املتصل باملناخ (رغم تسجيل بعض التقدم) .وكام هي الحال
بالنسبة إىل آليات التمويل الدويل ،تبقى القدرات  -الفنية والتشغيلية
عىل حد سواء  -مبثابة تحد شامل يف سياقات كثرية (برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ.)2015 ،

تعميم مسألة تغري املناخ يف
امليزانيات املحلية
تعترب ميزانيات الحكومات املحلية مصدرا ً رئيسياً للتمويالت العامة
ذات الصلة باملناخ .وهي تشكل مصدرا ً لالستثامرات العامة يف الزراعة
يفوق بأِشواط مقدمي التمويل العام الدويل الخاص باألنشطة املتعلقة
باملناخ .وال يوجد تقييم شامل متاح لتتبع متويل األنشطة املرتبطة باملناخ
من جانب امليزانيات املحلية ،وليس هناك نظام تصنيف متفق عليه
لتخصيص امليزانيات الوطنية لغايات املناخ ،يتيح املقارنات الدولية أو
التجميع .ولكن تشري أدلة من  11بلدا ً إىل أن املوارد املحلية تشكل جزءا ً
هاماً ،ويف بعض الحاالت ،تكون جزءا ً مهيمناً حتى من اإلنفاق يف مجال
تغري املناخ (برنامج األمم املتحدة االمناىئ .)2015 ،باإلضافة إىل ذلك ،قد
تكون هناك صناديق للتنمية الريفية ال تقع باملعنى الدقيق تحت فئة
متويل األنشطة املتصلة باملناخ ولكنها "ذات صلة باملناخ" مبعنى أنه من
خالل سعيها إىل تحقيق أهداف أخرى للسياسات ،ميكنها أن تؤثر يف نتائج
تغري املناخ ،يف مجاالت مثل القدرة عىل الصمود أو مستويات انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.

وبغية ضامن التعميم الكامل لتغري املناخ يف اإلنفاق العام ،يويص
استعراض برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ باعتامد إطار متوييل أو مايل
شامل لألنشطة املرتبطة باملناخ ،يتضمن :تخطيط االسرتاتيجيات واألعامل
املتعلقة بتغري املناخ وتحديد كلفتها عىل املدى املتوسط والبعيد؛ ووضع
نهج يشمل الحكومة كلها ليستقطب كل أصحاب املصلحة املعنيني؛
واستقطاب املصادر العامة لتمويل األنشطة املرتبطة باملناخ (من محلية
ودولية) إىل النظام الوطني للتخطيط ووضع امليزانيات ،عىل أن تقدم
من خالل النظم القطرية؛ والتوفيق بني املصادر الخاصة لتمويل األنشطة
املرتبطة باملناخ وبني اإلطار الشامل للسياسات .وبدأ عدد من البلدان
يحرز تقدما يف تعزيز آلياته الخاصة بتقدير االستثامرات من أجل إدراج
تغري املناخ (انظر اإلطار .)27

وليك تتحقق أهداف السياسات املتصلة باملناخ ،عىل امليزانيات املحلية
تبي اإلدراج املنتظم العتبارات تغري املناخ يف
لالستثامرات الزراعية أن ّ
السياسات والتخطيط ،بحسب ما يحددها الفصل  .5يف هذا الصدد،
يتعني تناول سياسات الدعم الزراعي يف السياق األوسع للسياسة
املناخية .فعىل سبيل املثال قد يؤدي دعم املدخالت إىل االستخدام

تبني األدلة الناجمة عن الدراسات القطرية رضورة تطوير القدرات
للسامح للحكومات بالتقدم نحو إدراج منهجي لإلجراءات املتعلقة
بتغري املناخ يف ميزانياتها (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.)2015 ،
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اإلطار 27

إدراج تغري املناخ يف التقييمات االقتصادية
قادت وزارة الزراعة والتعاونيات يف تايلند جهود تبسيط امليزانية يف البالد،
منتقلة من التقييم النوعي لصلة السياسات والربامج باملناخ إىل نهج ك ّمي
مستعين ًة بتحليل التكلفة والعائد .وأعيد احتساب نسب الفوائد إىل التكاليف
يف ما يخص كل سياسة من أجل تحديد تأثري تغري املناخ والتكاليف املرتبطة به.
وأما الفارق بني نسب الفوائد إىل التكاليف يف سياق تغري املناخ وبني سيناريو
"بقاء األمور عىل حالها" فيؤدي إىل عالمة للصلة بتغري املناخ ما يقدم داللة
التغي يف أهمية الربنامج املعني يف حال تم
إىل صانعي السياسات واملدراء عىل ّ
احتساب تغري املناخ .تشري التحليالت التجريبية إىل أن احتساب تغري املناخ يزيد
من فائدة الربامج التي تديرها الوزارة ،بني  10و 20يف املائة .وتسلط النتائج
أيضاً الضوء عىل فرص لتحسني التصميم (حكومة تايلند .)2014 ،مل يؤد تقييم

الستثامر جديد كبري يف تحسني توزيع املياه وتحويلها فقط إىل تعزيز تفنيد
امليزانية يف ما خص املرشوع ،ولكنه أبلغ كذلك إعادة تصميم قنوات التحويل
ونظم التحكم بالفيضانات (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.)2015 ،
ويف كمبوديا ،يفيد تجريب نهج مامثل يف وزارة الزراعة والحراجة ومصايد
األسامك أنه ميكن إىل حد كبري تحسني فعالية الربامج التي تديرها الوزارة حينام
يراعى تغري املناخ .وميكن للتحليل دعم طلبات الحصول عىل التمويل من
وزارة االقتصاد واملالية التي اعتمدت يف عام  2016رشطا يف الخطوط التوجيهية
للميزانية الوطنية يقيض برضورة تحديد برامج ذات صلة باملناخ (انظر الحلف
الكمبودي املعني بتغري املناخ 2015 ،وحكومة كمبوديا.)2016 ،

اإلطار 28

تعميم تغري املناخ يف مؤسسات التمويل الدولية
مع اكتساب أهمية تغري املناخ وطبيعته الشاملة لعدة مجاالت ،مزيدا ً من
االعرتاف يف األوساط اإلمنائية ،بدأت املؤسسات املالية الدولية بوضع نهج
وأدوات وبروتوكوالت محددة إلدراج اعتبارات تغري املناخ يف التصميم والتنفيذ.
تسلط االلتزامات العامة املشرتكة األخرية الضوء عىل التقارب حول املبادئ
الرئيسية وتزايد الطموحات.
ويف ديسمرب/كانون األول  ،2015اعتمدت مجموعة مكونة من  26مؤسسة مالية
كربى خمسة "مبادئ طوعية لتعميم اإلجراءات املتعلقة باملناخ ضمن املؤسسات
املالية" (البنك الدويل:)2015 ،
e eااللتزام باالسرتاتيجيات الخاصة باملناخ؛
e eإدارة املخاطر املناخية؛
e eتعزيز األهداف الذكية مناخياً؛
e eتحسني أداء املناخ؛
e eتحمل املسؤولية عن األعامل املتعلقة باملناخ.
ويوضح املثل املتعلق بالبنك الدويل نُهج التنفيذ املحددة .وقد التزمت
املؤسسة اإلمنائية الدولية ،وهي الجزء من البنك الذي يساعد أفقر بلدان
العامل ،بإدراج االعتبارات املتعلقة باملناخ ومخاطر الكوارث يف تحليل
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التحديات اإلمنائية للبلدان وأولوياتها ،ويف الربامج الناتجة عنها .وينبغي
التدقيق يف كل العمليات الجديدة يف ما خص تغري املناخ ومخاطر الكوارث
عىل املدى القريب والبعيد ،وحيثام توجد مخاطر ،ينبغي معالجتها بواسطة
اإلجراءات املناسبة عىل مستوى القدرة عىل الصمود .وقد تم وضع أدوات
للتدقيق عىل مستوى السياسات الوطنية إىل جانب أدوات ملستوى املشاريع
وأداة قطاعية محددة للزراعة .واألدوات مصممة للمساعدة عىل زيادة
فعالية االستثامرات وطول أمدها.
ومن أجل استكامل عملية التدقيق وتيسري وضع الحلول املناسبة ،قام البنك
الدويل ،باالشرتاك مع مجموعة واسعة من املنظامت كذلك بتعزيز إتاحة قاعدات
البيانات واألدوات واملعارف لدعم تصميم التنمية الذكية مناخياً .ويطبق تدقيق
املخاطر املناخية اآلن عىل جميع مشاريع املؤسسة اإلمنائية الدولية وسوف
يوسع ليشمل عمليات البنك الدويل األخرى يف مطلع  .2017وتعرتف خطة
ّ
العمل بشأن تغري املناخ لعام  2016للبنك بأن تغري املناخ يهدد مهمتها املركزية
املتمثلة يف خفض الفقر وتتعهد باالنتقال من التدقيق املبكر إىل التصميم املسبق
من منظور مناخي ،دعامً للبلدان يف تنفيذ االلتزامات املعتزمة املحددة وطنياً/
االلتزامات املحددة وطنياً (البنك الدويل.)2016 ،
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التسليف للعمالء صغار الحجم واملشتتني الذين ال يتمتعون بثقافة مالية
تذكر ،ويف ثغرات املعلومات وعدم االتساق بني مقرتحات التمويل القابلة
لالستمرارية يف الزراعة وإدارة املخاطر الفعلية واملتصورة .ويتمثل أحد
التحديات الرئيسية ،الذي سوف يتفاقم جراء الزيادات املتوقعة يف تفاوت
املناخ ،يف عدم قدرة كل من املزارعني واملمولني عىل اإلدارة الكاملة لتأثري
التقلبات املوسمية عىل التدفقات النقدية.

» وينبغي للتمويل املخصص لألنشطة املرتبطة باملناخ أن يدعم تعزيز
النظم الوطنية وقدرتها عىل التعميم .ويتضمن ذلك:
e eاستعراض إجراءات التخطيط وامليزانية واألدوار املؤسسية املرتبطة
بها من أجل تحديد ومعالجة العرثات  -يف السياسات والحوافز
واملؤسسات – التي تعيق اعتامد نهج متكامل يف مجال تغري املناخ؛
e eتعزيز قدرة املؤسسات املعنية وأصحاب املصلحة عىل املستويني
الوطني ودون الوطني ،وال سيام الخربة الفنية والوظيفية لرتجمة
السياسات إىل برامج وميزانيات وتعقب األداء وتقييمه؛
e eتعزيز أطر الشفافية إلثبات النتائج وضامن املساءلة.

وسيتطلب تكييف نظم إنتاج األغذية لالستجابة لتغري املناخ استثامرات
مبارشة كبرية يف زيادة إنتاجية املزارعني وقدرتهم عىل التكيف ،مع خفض
حدة االنبعاثات يف اإلنتاج .ولن يستوجب ذلك فقط زيادة كبرية يف
مبلغ رأس املال املتاح بل أيضاً مهالً أطول الستحقاق الدين (من  5إىل 7
سنوات) وجداول أكرث مرونة لتسديد املتوجب يتم تكييفها مع التدفقات
النقدية .وسيتيح ذلك للمزارعني بأن يقوموا باالستثامرات الرضورية
للحفاظ عىل الغالت الحالية وإلنتاج املزيد من الغذاء عىل مساحات أقل
من األرايض واعتامد املامرسات والتكنولوجيات التي من شأنها زيادة
القدرة عىل الصمود فيام تخفض االنبعاثات كذلك.

وينبغي القيام باملزيد من العمل لتحسني املنهجيات من أجل
االستعراضات العامة للنفقات املتعلقة باملناخ ،وتقييامت الفعالية ووضع
خطوط توجيهية وأدوات عملية ميكن للبلدان تكييفها مع ظروفها
املحددة مبا يف ذلك إدماج مفهوم تغري املناخ يف تحاليل كفاءة التكلفة
وتقييم االستثامرات .لدى تحديد آليات التصميم والتقييم املناسبة
وطنياً لالستثامرات ،ميكن للحكومات أن تستخلص الدروس من تجربة
مؤسسات التمويل الدولية التي سبق لها أن وضعت نهجاً وبروتوكوالت
لتعميم تغري املناخ يف محفظاتها (اإلطار .)28

وميكن لتمويل األنشطة املرتبطة باملناخ املساعدة عىل معالجة القيود
التي متنع مزودي الخدمات املالية من تقديم أنواع الخدمات املالية
التي يحتاج إليها أصحاب الحيازات الصغرية واملشاريع املتوسطة
والصغرية للقيام باستثامرات ذكية مناخياً .وبوسعه أداء دور محفز من
خالل اإلفراج عن مصادر أخرى من رؤوس األموال الخاصة ودعم القطاع
الزراعي ليصبح جزءا ً من حلول تغري املناخ .وعرب ردم هوة التمويل
وحفز االستثامرات التي ال ميكن أن تحصل من دون توفر الظروف
التمكينية الصائبة ،بوسع التمويل يف مجال املناخ أن يعزز آليات
إدارة املخاطر ،ويرعى صياغة املنتجات املالية املناسبة ،ويعالج القيود
املفروضة عىل القدرة التي يعاين منها كل من املقرضني واملقرتضني .من
خالل الدعم االسرتاتيجي ميكن لتمويل األنشطة املرتبطة باملناخ أن
يربهن عن قابلية االستثامرات الزراعية الذكية مناخيا لالستمرار يف نظر
املستثمرين يف القطاع الخاص واملصارف التي ال تزال مرتددة إزاء توسيع
تسليفاتها يف القطاع الزراعي.

ينبغي للجهود الرامية إىل تعزيز إدماج مفهوم تغري املناخ ىف امليزانيات
املحلية أن تتسق مع الجهود املتواصلة لتعزيز التمويل وإدارة النفقات.
وكام أنه ال ينبغي اعتبار تغري املناخ كموضوع مستقل ،عىل تعميم تغري
املناخ يف امليزانيات أن يعاَلج يف سياق النظم العامة لإلدارة املالية يف البالد.

اإلفراج عن رأس املال الخاص
15
لالستثامر يف الزراعة الذكية مناخياً
يعترب االستثامر الخاص أهم مصدر لالستثامرات الزراعية (منظمة األغذية
والزراعة .)2012 ،ولكن ،بحسب ما ناقش الفصل  ،3تبقى قلة الوصول
إىل التمويل املناسب والكايف والقادر عىل إطالق العنان للقدرات الكاملة
لالستثامرات الخاصة ،قيدا ً كبريا ً عىل صغار املزارعني واملشاريع الزراعية
الصغرية واملتوسطة .وتتمثل التحديات الرئيسية يف تكاليف عمليات

وميكن لهذا التمويل ،بشكل خاص ،أن يدعم تصميم آليات مبتكرة لحشد
مصادر إضافية لرأس املال من مصادر خاصة وعامة عىل حد سواء ،ميكن
توجيهها من ثم إىل استثامرات ذكية مناخياً .وتتضمن تلك اآلليات:

 15باالستناد إىل البنك الدويل (.)2016
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ماســة من أجل تعزيز قدراتها عــى إدارة املخاطر الزراعية وتلبية
الرشوط املحددة ألصحاب الحيازات الصغرية واملشــاريع املتوســطة
والصغــرة والتي يجب أيضـاً تعزيز مهاراتها يف التجارة واإلدارة
املالية يك تتمكن من اســتغالل بدائل التمويل الناشــئة .عىل دعم
القــدرات أن يركز عىل تقويــة مهارات املقرتضني واملقرضني من حيث
تحديد وتنفيذ االســتثامرات التــي تعزز القدرة عىل الصمود بوجه
املناخ وحيثام أمكن ،املســاهمة يف خفض االنبعاثات .وعىل دعم
قــدرات املقرضني أن يركز عىل تحســن فهمهم للمخاطر يف قطاعات
الزراعة ووضع منتجات مالية زراعية وخدمات لدعم االســتثامرات،
مصممة عىل الطلب.

e eرعاية الرشاكات بني القطاعني العام والخاص من أجل حشد املوارد
والخربات والقدرات لدى مختلف أصحاب املصلحة .وبوسع تلك
الرشاكات رأب الهوة القامئة بني املستثمرين املحتملني واملؤسسات
املتوسطة والصغرية أو املزارعني الذين ال يستطيعون االتصال
باملستثمرين أو غري قادرين عىل أن يربروا بإقناع ،اقرتاحاتهم االستثامرية؛
e eتصميم وتجريب أدوات مبتكرة لالستثامر تستطيع املساعدة عىل
جذب املزيد من رأس املال عرب تنويع وإدارة خصائص العائد
عىل املخاطرة لدى مختلف املستثمرين (مثل الهيكليات متعددة
الطبقات لرأس املال ميكن فيها للتمويل العام أن ميتص املخاطر
املتصلة بتغري املناخ أو ميدد معدالت التسديد مبا يناسب التدفقات
النقدية للمشاريع)؛
e eودعم صياغة مجموعة أوسع من الصكوك املالية وتجميعها من
أجل زيادة الفعالية وتوفري حلول أكرث شموالً .تتضمن تلك الصكوك
منتجات التأمني وإيصاالت املستودعات ومتويل سالسل القيمة.

وسوف تستمر تكاليف العمليات يف طرح تحد أمام التمويل الزراعي يف
املستقبل املنظور .ولكن ،عرب االستفادة من التوجه نحو اعتامد الخدمات
املالية املتنقلة ،بوسع التمويل يف مجال املناخ أن يدعم ويعزز صياغة
وتنفيذ تلك الخدمات التي تلبي احتياجات أصحاب الحيازات الصغرية
واملؤسسات املتوسطة والصغرية إىل االستثامرات الذكية مناخياً يف
املناطق النائيةn .

وميكن لتمويل األنشــطة املرتبطة باملناخ أيضاً أن ميول املســاعدة
الفنيــة التــي تحتاج إليها الجهــات الفاعلة يف النظام املايل حاجة

االستنتاجات
واضحة ،إال أن املبالغ ستكون كبرية .ويتطلب االنتقال إىل نظم غذائية
وزراعية مستدامة وقادرة عىل الصمود وذكية مناخياً ،التكيف مع تغري
املناخ وااللتزام بالتخفيف من وطأة تغري املناخ عىل امتداد قطاعات
الزراعة .وسيكون االنتقال رهن أفعال صانعي السياسات واملجتمع املدين
واملزارعني والرعاة والحراجني والصيادين فضالً عن أصحاب املصلحة عىل
امتداد سالسل قيمة األغذية والزراعة حول العامل .ومن الرضوري ضامن
أن تكون إتاحة متويل األنشطة املرتبطة باملناخ لقطاعات الزراعة متناسبة
مع الدور الذي عىل القطاع تأديته يف مجال األمن الغذايئ واالستجابة إىل
تحديات تغري املناخ اليوم ويف املستقبل.

ال يزال هناك الكثري مام ينبغي القيام به لتعزيز البيئة التمكينية لالستثامرات
الزراعية الذكية مناخياً ،ولتعميم مفهوم تغري املناخ يف تخصيصات امليزانية
املحلية وتنفيذها ،واإلفراج عن رأس املال الخاص من أجل التنمية الزراعية
الذكية مناخياً .وميكن استخدام التمويل الدويل لألنشطة املرتبطة باملناخ
استخداماً اسرتاتيجياً من أجل حشد األموال العامة املحلية ومتويل القطاع
الخاص فضالً عن املوارد العامة الدولية األخرى.
وال تزال نسبة التعهدات الجديدة بتقديم متويالت مرتبطة باملناخ
موجهة نحو دعم أعامل التكيف والتخفيف يف قطاعات الزراعة غري
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الملحق
بيانات عن التمويل العام الدويل لألنشطة املرتبطة
باملناخ من أجل الزراعة واحلراجة ومصايد األسماك
الدويل للمشاريع املتعلقة بتغري املناخ يف القطاع الزراعي .وتتناول
املجموعتان كالهام بعضاً من الصناديق املعنية باملناخ نفسها .وأما
بالنسبة إىل األرقام والجداول الواردة يف هذا الفصل والتي تتضمن
بيانات من كل من املجموعتني ،فقد قمنا بالتايل بتعديل كل مجموعة
بيانات بنا ًء عىل ذلك (فحذفنا الصناديق املبينة باللون الرمادي يف
الجدول من كل مجموعة بيانات معنية) بحيث يظهر أقل حد ممكن
من تكرر التعداد يف األرقام .وتعذر تحديد ،وبالتايل حذف ،صناديق
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغرية يف بيانات كل
من املجموعتني.

إن البيانات املعروضة يف الفصل  6مستقاة من مجموعتي بيانات
تستخدمان لفهم التمويل العام الدويل ألنشطة التخفيف من وطأة تغري
املناخ والتكيف معه يف القطاع الزراعي .األوىل هي نظام إبالغ الدائنني
التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أما الثانية فهي
قاعدة املعلومات املحدثة للصندوق املعني باملناخ ( )CFUالتابع ملعهد
التنمية الخارجية ،اململكة املتحدة.
وتغطي بيانات نظام إبالغ الدائنني الصناديق املخصصة للشأن املناخي
فضالً عن االلتزامات الثنائية ومتعددة األطراف املوجهة نحو التكيف
مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته .وأما الثانية فرتكز عىل الصناديق
متعددة األطراف املعنية باملناخ التي أنشئت رصاحة ملعالجة تغري
املناخ .بالنسبة إىل التمويالت املرتبطة باملناخ واملوجهة نحو القطاع
الزراعي ،تتضمن األوىل عددا ً كبريا ً من الصناديق املخصصة للمناخ
التي تتناولها الثانية ،ولكن ليس كلها (انظر الجدول) .وتتضمن بيانات
املجموعة األوىل كذلك الجزء املرتبط باملناخ من صناديق التنمية العامة
من املؤسسات متعددة األطراف ،فيام أن الثانية ال تتضمن أي متويالت
من صناديق تنمية عامة (انظر الجدول) .وتتناول األوىل صناديق
املانحني الثنائيني فيام أن هذه الصناديق تقع خارج نطاق الثانية.

كام تفتقر مجموعتا البيانات كالهام إىل الشمولية .فعىل سبيل املثال،
ال تنطوي مجموعة بيانات نظام إبالغ الدائنني التابع ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي عىل كل البلدان املانحة؛ وهي تقترص
عىل املساعدات التي تعهدت بها البلدان األعضاء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي وبالتايل فهي تستثني املساعدة الصادرة
عن بلدان مثل الصني .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك نقص يف املعلومات
بشأن مدى قيام املشاريع والتمويالت املبلغ عنها بدعم النتائج عىل
مستوى املناخ .وقد أُثريت مسائل عديدة تتعلق بكيفية تحديد املشاريع
("تخصيصها") عىل أنها تدعم التكيف و/أو التخفيف من وطأة تغري
املناخ ( Caravaniو Nakhoodaو2014 ،Terpstra؛ Michaelowa
و.)2011 ،Michaelowa

وكام هي الحال مع أية مجموعات بيانات ،هناك قيود واضحة
عىل استخدام بيانات أية من املجموعتني لفهم التمويل العام
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تغطية جمموعات البيانات بشأن التمويل العام الدويل
لتغي املناخ واردة يف الفصل 6
ألنشطة التصدي
ّ
نظام إبالغ الدائنني التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
e eبرنامج التكيف لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغرية

الصناديق املخصصة
للمناخ

املساعدة اإلمنائية
املتعددة األطراف
األخرى
املساعدة اإلمنائية
الثنائية

تحديث صناديق املناخ التابعة ملعهد التنمية الخارجية ()CFU

e eصندوق التك ّيف
e eصندوق األمازون
e eصندوق غابات حوض الكونغو
e eمرفق الرشاكة للحد من انبعاثات كربون الغابات
تغي املناخ
e eالتحالف العاملي ملكافحة ّ
e eبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف مجال خفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية
 e eبرنامج االستثامر يف الغابات
e eالصندوق الخاص بأقل البلدان منوا
e eالربنامج التجريبي للمرونة املناخية
e eالصندوق الخاص لتغري املناخ
تغي املناخ يف مرفق البيئة العاملي
e eمجال الرتكيز عىل ّ

e eبرنامج االستثامر يف الغابات
e eالصندوق الخاص بأقل البلدان منوا
e eالربنامج التجريبي للمرونة املناخية
e eالصندوق الخاص لتغري املناخ
e eمرفق البيئة العاملية -جميع مجاالت الرتكيز
e eالصندوق الدويل للتنمية الزراعية
e eالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري
ال ينطبق
e eالرابطة الدولية للتنمية
e eمرصف التنمية اآلسيوي
e eالصندوق الرنويجي للتنمية
e eالتزامات قطعتها الدول األعضاء وغري األعضاء يف لجنة
املساعدة ال ينطبق
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املصادر :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (2015أ) ومعهد التنمية الخارجية (.)2015
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المالحق االحصائية

إكوادور
نباتات ومحاصيل
مروية يف وادي شوتا.
©FAO/E. Yeves

المالحق االحصائية
مالحظات بشأن
اجلداول املرفقة

تقدير (تقديرات) التغيري يف غالل املحاصيل .وترد املقتطفات الكاملة يف
مراجع يف التقرير الرئييس.
املوقع الجغرايف هو املحافظة أو الوالية أو البلد أو املنطقة التي يشري
إليها تقدير التغيري يف الغالل املحصولية ،باستخدام مصطلحات وتصنيفات
جغرافية ترد يف مجموعة البيانات األصلية .وتخصص بعض التقديرات
للمستوى العاملي .وتستخدم اإلشارة التالية )1( :يعترب أ ّن التقدير هو
ملوقع يف منطقة متق ّدمة؛ ( )2التقدير ملوقع يف منطقة نامية؛ ()3
والتقدير عاملي أو غري مح ّدد.

مالحظة رئيسية

تستخدم املصطلحات التالية يف الجداول:
 = ..بيانات غري متوفّرة
 0أو  = 0,0ال يوجد أو ال يشء يذكر
خانة فارغة = ال ينطبق

الفرتة تشري إىل منتصف سنة التوقّع  -تحتسب من سنة البداية إىل السنة
األخرية يف املحاكاة  -وتأخذ يف االعتبار الفرتة الزمنية التي تنتمي إليها .عىل
سبيل املثال ،قد تكون التقديرات املستمدة من دراسة أع ّدت يف عام 2010
توقّعات لعامي  2050و2080؛ ويف هذه الحال ،يعترب عام  2065مبثابة
منتصف امل ّدة وتجمع التقديرات وفقاً لذلك يف حيّز للفرتة .2069-2050

قد تختلف األرقام الواردة يف الجداول عن تلك الواردة يف مصادر البيانات
األصلية بسبب التقريب أو معالجة البيانات .ولفصل الكسور العرشية
عن األرقام الصحيحة توضع هذه النقطة (.),

الحوايش الفنية

املحاصيل (التغيري املقدّ ر يف الغالل) تفيد باملحاصيل أو مجموعات
تغي
املحاصيل ،وبني هاللني ،تقديرات التغيري (التغيريات) املتأتية عن ّ
املناخ يف الغلة (الغالل) موضع البحث .وتشري بعض الدراسات إىل أكرث
معي ،وم ّدة زمنية محددة ،ومحصول محدد؛
من تقدير واحد ملوقع ّ
ويعزى ذلك إىل استخدام أكرث من مزيج من النامذج املناخية ،ومستويات
تغي املناخ و/أو عدمه.
االنبعاثات ،ومناذج املحاصيل ،والتك ّيف مع ّ

الجدول ألف.1
تغي املناخ يف كافة أنحاء
التغيات املتوقّعة يف غالل املحاصيل بفعل ّ
ّ
العامل
املصدر :البيانات هي نفسها املستخدمة يف  Porterوآخرون ()2014
و Challinorوآخرون ( .)2014وتتوفّر نسخة مح ّينة للبيانات عىل
العنوان التايل .http://www.ag-impacts.org

الجدول ألف.2
صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة من الزراعة والغابات واالستخدامات
األخرى لألرايض مبكافئ ثاين أكسيد الكربون2014 ،
املصدر :منظمة األغذية والزراعة.2016 ،

مالحظات :استُمدت الدراسات من مسح شامل للمنشورات تض ّمن مناذج
إحصائية ومناذج قامئة عىل عمليات .وتربز اختالفات منهجية واسعة
بني الدراسات ،وهي تستند إىل مناذج مناخية ومحصولية متباينة ،وإىل
مستويات مختلفة من االنبعاثات .وتشمل بعض الدراسات التكيّف مع
تغي املناخ ،يف حني ال تتناول دراسات أخرى هذه املسألة.
ّ

يعب عن االنبعاثات الناجمة عن الزراعة مبكافئ ثاين أكسيد الكربون
ّ
وتتك ّون من امليثان وأكسيد النرتوجني ،وهي تنتج بفعل عمليات التحلّل
الهوايئ والالهوايئ يف أنشطة إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية وإدارتها.

املرجع يشري إىل املؤلف أو املؤلفني وسنة إعداد الدراسات مبا يشمل
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حالة األغذية والزراعة 2016

وتحتسب عند املستوى  1تبعاً للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
بشأن العمليات الوطنية لحرص انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وتق ّدر
االنبعاثات كناتج مستوى النشاط (من قبيل عدد الحيوانات ،واملساحة
املحصودة ،وتطبيق األسمدة أو غريها) وعامل االنبعاثات املح ّدد من
جانب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .وهي تشمل املجاالت
الفرعية التالية :حرق بقايا املحاصيل (امليثان ،أكسيد النرتوجني)؛ حرق
السفانا (امليثان ،أكسيد النرتوجني)؛ بقايا املحاصيل (أكسيد النرتوجني)؛
زراعة الرتبة العضوية (أكسيد النرتوجني)؛ التخ ّمر املعوي (امليثان)؛ إدارة
الروث الحيواين (امليثان ،أكسيد النرتوجني)؛ ترك الروث الحيواين يف املراعي
(أكسيد النرتوجني)؛ تطبيق الروث الحيواين عىل الرتبة (أكسيد النرتوجني)؛
زراعة األرز (امليثان)؛ واألسمدة االصطناعية (أكسيد النرتوجني).

الجدول ألف.3
االنبعاثات الزراعية مبكافئ ثاين أكسيد الكربون حسب املصدر2014 ،
املصدر :منظمة األغذية والزراعة.2016 ،
تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن حرق بقايا املحاصيل من غازات امليثان
وأكسيد النرتوجني الناتجة من اشتعال نسبة مئوية من بقايا املحاصيل
التي تحرق يف املوقع .وينبغي أن تق ّدر كتلة الوقود املتوفّرة للحرق من
خالل مراعاة الكميّات التي تزال قبل الحرق بفعل االستهالك الحيواين،
والتعفّن يف الحقل ،واالستخدام يف قطاعات أخرى (مثالً الوقود الحيوي،
علف املاشية املحلية ،مواد البناء) .وتق ّدر االنبعاثات بوصفها ناتج لعامل
انبعاثات مح ّدد من جانب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
وبيانات األنشطة (حجم الكتلة األحيائية املحروقة الذي يحتسب من
املساحة املحصودة للقمح ،والذرة ،واألرز ،وقصب السكر).

تتك ّون االنبعاثات/عمليات اإلزالة من الغابات من انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون الناجمة عن تدهور األرايض الحرجية وعمليات إزالة الكربون
(بالوعات الكربون) عن طريق األرايض التي بقيت أراض حرجية من
السنة  t–1حتى السنة  .tوعىل املستوى القطري ،تكون البيانات بشأن
الغابات إما إيجابية (صايف االنبعاثات) أو سلبية (صايف البالوعات).

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن حرق السفانا من غازات امليثان وأكسيد النرتوجني
الناتجة من حرق الكتلة األحيائية للنباتات يف األنواع الخمسة التالية لغطاء
األرايض :السفانا ،السفانا الحرجية ،أرايض الجنبات املفتوحة ،أرايض الجنبات
املغلقة ،واملروج .وتحتسب االنبعاثات عىل أنّها عامل االنبعاثات املح ّدد من جانب
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ مرضوب ببيانات األنشطة (إجاميل
كتلة الوقود املحروقة باستخدام قاعدة البيانات العاملية النبعاثات الحرائق).

االنبعاثات من صايف تحويل الغابات هي انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجمة
عن إزالة الغابات ،أو عن تحويل األرايض الحرجية إىل استخدامات أخرى.

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن بقايا املحاصيل من االنبعاثات املبارشة
وغري املبارشة ألكسيد النرتوجني الناتجة من النرتوجني يف بقايا املحاصيل
وتج ّدد العلف/املراعي يف الحقول الزراعية التي يخلّفها املزارعون.
وتق ّدر االنبعاثات املبارشة بأنّها ناتج مستوى األنشطة (الغالل املحصولية
واملساحة املحصودة) وعامل االنبعاثات املح ّدد من جانب الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .وتشمل املحاصيل موضع البحث
الشعري ،والفاصوليا الجافة ،والذرة ،والدخن ،والشوفان ،والبطاطا ،و األرز
غري املقشور ،والسلت ،والذرة الرفعية ،وفول الصويا ،والقمح .وتق ّدر أيضاً
االنبعاثات غري املبارشة :وهي النرتوجني املتأيت عن بقايا املحاصيل وتج ّدد
العلف/املراعي التي تفقد بفعل التدفق السطحي والرشح.

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن حرق الكتلة األحيائية من الغازات التي
تنتج من حرق الكتلة األحيائية لألصناف التالية :الغابات االستوائية الرطبة،
الغابات األخرى ،والرتبة العضوية .وهي تتك ّون من امليثان ،وأكسيد
النرتوجني ،ومن ثاين أكسيد الكربون أيضاً فقط يف حالة الرتبة العضوية.
االنبعاثات الناجمة عن الرتبة العضوية ألرايض املحاصيل هي االنبعاثات
املرتبطة بخسائر الكربون بفعل نضوب الرتبة العضوية يف أرايض املحاصيل.
االنبعاثات الناجمة عن الرتبة العضوية للمروج هي االنبعاثات املرتبطة
بخسائر الكربون بفعل نضوب الرتبة العضوية يف املروج.
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املالحق االحصائية

والالما ،والخيول ،والبغال ،والحمري ،والبط ،والديوك الرومية ،والقطعان
املنتجة وغري املنتجة لأللبان ،والدجاج (الدجاج الب ّياض والفراريج)
والخنازير املخصصة للسوق وللرتبية.

االنبعاثات الناجمة عن زراعة الرتبة العضوية هي االنبعاثات املرتبطة
بغاز أكسيد النرتوجني الناتج من زراعة الرتبة العضوية (الرتبة العضوية
يف أرايض املحاصيل واملروج عىل السواء) .وتق ّدر االنبعاثات بأنّها ناتج
مستوى األنشطة (مساحة الرتبة العضوية املزروعة) وعامل االنبعاثات
املح ّدد من جانب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن زراعة األرز من غاز امليثان الناتج من التحلّل
الالهوايئ للامدة العضوية يف حقول األرز غري املقشور .وتق ّدر االنبعاثات
بأنّها ناتج مستوى األنشطة (املساحة املحصودة لألرز غري املقشور) وعامل
االنبعاثات املح ّدد من جانب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن التخ ّمر املعوي من غاز امليثان الناتج من
نظم الهضم لدى املاشية (املجرتات وغري املجرتات) .وتق ّدر االنبعاثات بأنّها
ناتج مستوى األنشطة (عدد الحيوانات) وعامل االنبعاثات املح ّدد من
جانب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .وتشمل املاشية موضع
البحث الجواميس ،واألغنام ،واملاعز ،والجامل ،والالما ،والخيول ،والبغال،
والحمري ،والخنازير ،والقطعان املنتجة وغري املنتجة لأللبان ،والدواجن.

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن األسمدة االصطناعية من االنبعاثات
املبارشة وغري املبارشة ألكسيد النرتوجني الناتجة من النرتوجني الذي
يضيفه املزارعون إىل الرتبة الزراعية .وتق ّدر االنبعاثات بأنّها ناتج مستوى
األنشطة (تطبيق أسمدة النرتوجني) وعامل االنبعاثات املح ّدد من جانب
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن إدارة الروث الحيواين من غازات امليثان
وأكسيد النرتوجني الناتجة من عمليات التحلّل الهوايئ والالهوايئ.
وتق ّدر االنبعاثات بأنّها ناتج مستوى األنشطة (عدد الحيوانات) وعامل
االنبعاثات املح ّدد من جانب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ .وتشمل املاشية موضع البحث الجواميس ،واألغنام ،واملاعز،
والجامل ،والالما ،والخيول ،والبغال ،والحمري ،والبط ،والديوك الرومية،
والقطعان املنتجة وغري املنتجة لأللبان ،والدجاج (الدجاج البيّاض
والفراريج) والخنازير املخصصة للسوق وللرتبية.

مجموعات البلدان والتج ّمعات اإلقليمية

يعرض الجدوالن ألف  2وألف  3مجموعات البلدان والتج ّمعات اإلقليمية
لجميع املؤرشات .وهي تحتسب ملجموعات البلدان واألقاليم عىل النحو
الوارد أدناه .وقد تختلف املجاميع العاملية واإلقليمية قليال عن تلك املتاحة
يف قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة (.)FAOSTAT

وبالنسبة إىل الجدولني ألف 2وألف ،3وكذلك بعض األرقام والجداول يف
النص ،تتبع التج ّمعات اإلقليمية وعملية تحديد األقاليم النامية واملتق ّدمة
تصنيفاً مامثالً لتصنيف الرمز اإلحصايئ املوحد ( )M49لشعبة اإلحصاءات
يف األمم املتحدة ،املتاح عىل العنوان التايل unstats.un.org/unsd/
.methods/m49/m49.htm

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن الروث الحيواين املتبقي يف املراعي من
االنبعاثات املبارشة وغري املبارشة ألكسيد النرتوجني الناتجة من نرتوجني
الروث الحيواين الذي تخلّفه املاشية يف املراعي .وتغطّي بيانات املاشية
الفئات الحيوانية التالية :الجواميس ،واألغنام ،واملاعز ،والجامل ،والالما،
والخيول ،والبغال ،والحمري ،والبط ،والديوك الرومية ،والقطعان املنتجة
وغري املنتجة لأللبان ،والدجاج (الدجاج البيّاض والفراريج) والخنازير
املخصصة للسوق وللرتبية.

ويتمثّل االختالف الرئييس يف أ ّن "البلدان واملناطق يف األقاليم املتق ّدمة"،
عىل النحو املستخدم هنا ،تشمل بلداناً حد ّدت بأنّها بلدان واقعة يف
أقاليم متق ّدمة بحسب الرمز اإلحصايئ املوحد ( )M49لشعبة اإلحصاءات
يف األمم املتحدة ،وكذلك بلداناً يف آسيا الوسطى (كازاخستان ،قريغيزستان،
طاجيكستان ،تركامنستان ،وأوزبكستان) .وتستثني البيانات الخاصة
بالصني البيانات بشأن إقليم الصني اإلداري الخاص لهونغ كونغ وإقليم
الصني اإلداري الخاص ملاكاوn .

تتك ّون االنبعاثات الناجمة عن تطبيق الروث الحيواين عىل الرتبة من
االنبعاثات املبارشة وغري املبارشة ألكسيد النرتوجني الناتجة من نرتوجني
الروث الحيواين الذي يضيفه املزارعون إىل الرتبة الزراعية .وتغطّي بيانات
املاشية الفئات الحيوانية التالية :الجواميس ،واألغنام ،واملاعز ،والجامل،
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الجدول ألف1-

تغي املناخ يف سائر أحناء العامل
التغيريات املتوقعة يف غالت احملاصيل بفعل ّ
املرجع
 Abrahaو2006 ،Savage

املوقع الجغرايف
جنوب أفريقيا ،كوازولو ناتال ()2

الفرتة
2049/2030

Alexandrov
و2000 ،Hoogenboom

بلغاريا ()1

 Arndtوآخرون2011 ،

وسط موزامبيق ()2
شامل موزامبيق ()2
جنوب موزامبيق ()2
أفريقيا والهند ()2

2029/2010
2069/2050
2089/2070
2049/2030
2049/2030
2049/2030
2049/2030

أفريقيا والهند ()2

2089/2070

جنوب كييبك؛ كندا ()1
كيبيك ،كندا ()1

2069/2050
2069/2050

 Bergوآخرون2013 ،

 Brassardو2007 ،Singh
 Brassardو2008 ،Singh

مايل 85 ،منطقة إيكولوجية
 Buttوآخرون2005 ،
زراعية ()2
 Calzadillaوآخرون 2009 ،أفريقيا جنوب الصحراء ()2
جنوب رشق الواليات املتحدة ()1
 Chhetriوآخرون2010 ،

 Ciscarوآخرون2011 ،

 Deryngوآخرون2011 ،

الجزر الربيطانية ()1
وسط أوروبا الشاملية ()1
وسط جنوب أوروبا ()1
أوروبا الشاملية ()1
أوروبا الجنوبية ()1
األرجنتني ()2

2049/2030
2069/2050
2029/2010
2049/2030
2069/2050
2089/2070
2089/2070
2089/2070
2089/2070
2089/2070
2069/2050

الربازيل ()2

2069/2050

كندا ()1

2069/2050
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املحاصيل (التغيري املقدّر يف الغالت)
الذرة
(–)3,10 ،2,10 ،1,8 ،1,8 ،0,6 ،9,5 ،6,6– ،6,6– ،7,8–،7,8– ،7,10– ،7,10
الذرة (–)0,12؛ القمح ()0,13 ،0,11
الذرة (–)0,1– ،0,19؛ القمح ()0,30 ،0,25
الذرة (–)0,18؛ القمح ()0,26
الكاسافا (–)1,3– ،2,6؛ الذرة (–)0,3– ،6,5
الكاسافا (–)1,0– ،5,6؛ الذرة (–)9,1– ،9,2
الكاسافا (–)4,0 ،2,3؛ الذرة (–)9,3– ،4,4
الدخن
(–،4,11– ،4,12– ،1,13– ،2,13– ،1,14– ،6,14– ،6,22– ،1,24– ،7,26
–،5,5– ،6,5– ،8,5– ،2,6– ،2,6– ،7,6– ،8,6– ،8,6– ،2,7– ،3,7– ،7,8– ،5,10
–،4,2– ،8,2– ،9,2– ،6,3– ،6,3– ،7,3– ،0,4– ،4,4– ،5,4– ،7,4– ،8,4– ،9,4
–،1,17 ،7,11 ،1,4 ،9,2 ،1,2 ،3,1 ،8,0 ،6,0 ،0,0 ،1,1– ،8,1– ،1,2– ،3,2
)5,30 ،3,20
الدخن
(–،5,22– ،0,23– ،1,23– ،6,24– ،1,25– ،8,25– ،0,41– ،3,44–،5,90
–،2,17– ،4,17– ،8,17– ،0,18– ،4,18– ،0,20– ،5,20– ،5,21– ،0,22– ،5,22
–،1,11– ،2,11– ،4,12– ،5,12– ،6,12–،6,13– ،1,14– ،6,14– ،3,15– ،9,16
–،6,3– ،8,3– ،8,4– ،6,5– ،7,5– ،0,8– ،2,8– ،2,9– ،2,10– ،8,10– ،0,11
–)2,62 ،4,56 ،6,48 ،8,45 ،0,23 ،9,18 ،9,7 ،2,3
القمح ()0,24 ،7,10 ،3,4؛ الذرة ()3,31 ،2,30 ،4,9
الذرة (–)1,4 ،0,4 ،1,1 ،6,0– ،5,6– ،8,6؛
البطاطا (–)8,10– ،3,11– ،0,12– ،4,14– ،2,16– ،6,18؛
فول الصويا (–)8,84 ،3,67 ،3,39 ،7,18 ،1,15 ،1,5؛
القمح(–)8,14 ،4,11 ،2,4 ،1,4 ،2,3– ،9,18
الذرة (–)6,8– ،3,10–،2,11– ،5,13
القمح (–)1,24؛ الحبوب ()1,1؛ األرز ()0,3
الذرة ()6,3 ،7,2 ،0,2 ،2,1
الذرة ()1,6 ،7,5 ،4,4 ،2,4
الذرة ()0,6 ،8,5 ،3,5 ،3,5
القمح ،الذرة وفول الصويا (–)0,19 ،0,15 ،0,9– ،0,11
القمح ،الذرة وفول الصويا (–)0,2 ،0,1– ،0,3– ،0,8
القمح ،الذرة وفول الصويا (–)0,5 ،0,5 ،0,3 ،0,3
القمح ،الذرة وفول الصويا ()0,52 ،0,39 ،0,37 ،0,36
القمح ،الذرة وفول الصويا (–)0,0 ،0,4– ،0,12– ،0,27
الذرة (–)2,2– ،6,4– ،8,4– ،8,9– ،0,10–،7,17– ،3,26– ،3,30؛
فول الصويا (–)2,13– ،3,19– ،5,19– ،5,20– ،5,20– ،6,24– ،1,36– ،3,39
الذرة (–)2,19– ،2,23– ،2,23– ،2,25– ،3,26– ،6,28– ،6,34– ،1,38؛
فول الصويا (–)7,15– ،0,19– ،7,19– ،5,23– ،2,24– ،2,24– ،4,31– ،6,32
الذرة (–)6,21 ،0,6 ،3,5 ،9,4 ،1,27– ،2,36– ،2,45– ،6,54؛
فول الصويا (–)9,4– ،4,11– ،9,16– ،7,27– ،8,46– ،2,56– ،9,60– ،5,66؛
القمح (–)7,0– ،1,1– ،3,3– ،1,5– ،2,21– ،2,22– ،5,34– ،4,35

|

الجدول ألف1-

(متواصل)

املوقع الجغرايف
الصني ()2

الفرتة
2069/2050

املرجع
 Deryngوآخرون2011 ،

فرنسا ()1

2069/2050

أملانيا ()1
الهند ()2

2069/2050
2069/2050

إندونيسيا ()2
كازاخستان ()1
املكسيك ()2
باراغواي ()2
بولندا ()1
رومانيا ()1
روسيا ()1
جنوب أفريقيا ()2
اململكة املتحدة ()1
أوكرانيا ()1
الواليات املتحدة األمريكية ()1

2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050

 Giannakopoulosوآخرون ،شامل رشق املتوسط (رصبيا،
اليونان وتركيا) ()3
2009
شامل غرب املتوسط (الربتغال،
إسبانيا ،فرنسا ،وإيطاليا) ()1
جنوب رشق املتوسط (األردن،
لبنان ،وليبيا) ()2
جنوب غرب املتوسط (تونس،
الجزائر ،واملغرب) ()2
 Hermansوآخرون 2010 ،أوروبا ()1
فيصل آباد ،باكستان ()2
 Iqbalوآخرون2011 ،

2049/2030

 Izaurraldeوآخرون 2001 ،الواليات املتحدة األمريكية،
املستوى اإلقليمي ()1

 Kimوآخرون2010 ،

كوريا ()2

2049/2030
2049/2030
2049/2030
2069/2050
2029/2010
2029/2010
2069/2050
2029/2010
2049/2030
2069/2050
2109/2090
2109/2090
2029/2010
2069/2050
2089/2070
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املحاصيل (التغيري املقدّر يف الغالت)
فول الصويا (–)1,6– ،7,6– ،7,8– ،9,13– ،5,32– ،6,33– ،9,43– ،9,45؛
القمح (–)8,1– ،3,4– ،5,5– ،6,5– ،8,18– ،2,19– ،1,29– ،3,29
الذرة (–)6,11– ،6,21– ،0,27– ،3,30– ،7,41– ،9,43– ،2,46– ،7,59؛
القمح (–)5,0– ،7,13– ،4,21– ،5,25– ،3,31– ،8,32– ،5,42– ،1,49
القمح (–)9,8 ،0,4 ،8,3– ،5,8– ،6,12– ،5,15– ،7,26– ،0,29
الذرة (–)6,14– ،9,16– ،6,18– ،8,19– ،9,22– ،3,26– ،2,28– ،0,31؛
فول الصويا (–)5,15– ،4,17– ،0,20– ،8,21– ،5,24– ،6,24– ،8,27– ،9,32
الذرة (–)0,1 ،8,0 ،8,2– ،2,3– ،6,8– ،3,10– ،4,10– ،9,11
القمح (–)4,2 ،9,0 ،3,8– ،3,12– ،0,20– ،4,22– ،0,28– ،0,38
الذرة (–)0,16– ،9,18– ،9,23– ،6,24– ،0,27– ،1,29– ،0,37– ،7,39
فول الصويا (–)6,13– ،5,16– ،3,17– ،0,18– ،2,25– ،0,28– ،8,28– ،3,43
القمح(–)6,17 ،1,11 ،2,8 ،5,6 ،0,11– ،0,11– ،6,19– ،1,23
الذرة (–)5,2 ،2,1 ،9,13– ،9,16– ،9,25– ،5,30– ،7,45– ،1,48
القمح (–)3,0 ،0,6– ،3,6– ،5,8– ،3,21– ،7,24– ،2,25– ،6,29
الذرة (–)6,14– ،1,17– ،6,22– ،0,26– ،9,27– ،4,29– ،4,31– ،8,38
القمح (–)2,4 ،4,3 ،3,0– ،2,8– ،1,20– ،3,26– ،9,31– ،9,32
القمح (–)3,10 ،1,7 ،1,2– ،5,3– ،2,17– ،4,21– ،1,23– ،8,28
الذرة (–)5,0– ،3,1– ،2,14– ،9,18– ،8,22– ،7,25– ،6,30– ،7,44؛
فول الصويا (–)1,13– ،8,14– ،9,24– ،6,26– ،2,33– ،5,36– ،3,39– ،7,52؛
القمح (–)8,2– ،3,4– ،9,11– ،2,17– ،0,21– ،6,21– ،2,23– ،6,32
الحبوب ()5,12 ،4,4؛ البقول (–)9,0– ،2,7؛ الذرة ( –)2,0– ،6,0؛
البطاطا (–)4,4 ،3,9؛ دوار الشمس (–)9,0– ،4,5
الحبوب (–)7,3،4,0؛ البقول (–)9,4– ،4,14؛ الذرة ()8,8 ،2,4؛
البطاطا ()5,7 ،9,4؛ دوار الشمس (–)8,2– ،4,12
الحبوب (–)9,4– ،1,10؛ البقول (–)3,23– ،1,30؛ الذرة (–)7,6– ،9,7؛
البطاطا (–)3,4– ،7,5؛ دوار الشمس (–)7,3 ،4,0
الحبوب (–)4,3– ،8,3؛ البقول (–)5,18– ،9,23؛ الذرة (–)4,6– ،4,9؛ ا
لبطاطا (–)5,1– ،3,13؛ دوار الشمس (–)3,4– ،3,10
القمح ()0,97 ،0,34
الذرة (–)9,3 ،7,1 ،8,0 ،7,0 ،3,0– ،3,0– ،4,0– ،3,1– ،5,1
الذرة (–)2,3 ،7,2 ،7,1 ،7,0 ،3,0 ،0,0 ،5,0– ،1,1– ،1,2
الذرة (–)5,0 ،5,0– ،6,0– ،4,1– ،0,3– ،6,3– ،1,4– ،4,5– ،1,8
حبوب الذرة ()4,15 ،3,4
فول الصويا (–)9,7 ،4,9؛ القمح ()1,37 ،2,25
القمح ()8,15 ،3,15 ،0,5 ،1,0
الذرة ()1,17 ،9,7
فول الصويا (–)6,6 ،7,8؛ القمح ()5,40 ،5,29
األرز (–)7,0 ،1,1– ،2,4
األرز (–)3,0 ،6,2– ،9,9
األرز (–)9,1 ،0,3– ،1,14

|

الجدول ألف1-

(متواصل)
املرجع
2011 ،Lal

الصني ،منتصف خطوط العرض،
الصني الوسطى ()2
الواليات املتحدة األمريكية،
املنطقة الغربية الوسطى ()1
منطقة األنديز ()2

2089/2070
2049/2030

املحاصيل (التغيري املقدّر يف الغالت)
األرز ()0,18 ،0,6؛ القمح ()0,24 ،0,22
األرز (–)0,3 ،0,1– ،0,4– ،0,21– ،0,30؛
القمح (–)0,9 ،0,7 ،0,8– ،0,19– ،0,23
األرز (–)0,8؛ القمح (–)0,1
األرز ()0,18 ،0,3؛ القمح ()0,25 ،0,23
األرز (–)0,1 ،0,6
القمح (–)0,9 ،0,3
األرز (–)0,5؛ القمح (–)0,2
األرز ()0,15 ،0,5 ،0,4؛ القمح ()0,26 ،0,26 ،0,23 ،0,21
األرز ()0,17
األرز (–)0,2 ،0,1 ،0,1– ،0,5– ،0,7– ،0,24– ،0,31؛
القمح (–)0,16 ،0,12 ،0,11 ،0,1– ،0,3– ،0,11– ،0,18
األرز (–)0,8– ،0,12؛ القمح ()0,2 ،0,1
الذرة ()8,22 ،7,10

املوقع الجغرايف
وسط وجنوب الهند ،رسي النكا
()2

2049/2030

الذرة (–)6,41 ،4,7

2029/2010

الربازيل ()2

2029/2010

أفريقيا الوسطى ()2

2029/2010

أمريكا الوسطى ()2

2029/2010

الصني ()2

2029/2010

أفريقيا الرشقية ()2

2029/2010

الساحل ()2

2029/2010

جنوب آسيا ()2

2029/2010

جنوب رشق آسيا ()2

2029/2010

أفريقيا الجنوبية ()2

2029/2010

أفريقيا الغربية ()2

2029/2010

غرب آسيا ()2

2029/2010

الشعري (–)1,2؛ الكاسافا ()5,1؛ الذرة ()0,0؛ النخيل ()9,2؛ البطاطا (–)6,2؛
األرز (–)5,0؛ فول الصويا (–)2,0؛ قصب السكر ()5,0؛ القمح (–)5,2
الكاسافا (–)9,4؛ الذرة (–)3,2؛ األرز (–)5,4؛ فول الصويا (–)1,4؛
قصب السكر ()6,0؛ القمح (–)8,6
الكاسافا (–)5,1؛ الفول السوداين (–)2,2؛ الدخن (–)9,4؛ الذرة (–)5,0؛
النخيل (–)4,2؛ األرز (–)9,2؛ الذرة الرفيعة(–)9,3؛ القمح (–)2,1
الكاسافا ()3,2؛ الذرة (–)0,1؛ األرز (–)5,0؛
قصب السكر ()4,7؛ القمح (–)7,4
األرز (–)2,0؛ فول الصويا ()3,2؛ البطاطا ()1,2؛
الفول السوداين ()0,2؛ الذرة (–)3,2؛ القمح ()0,2؛ قصب السكر ()5,1
الشعري ()8,31؛ الفاصوليا ()0,4؛ الكاسافا ()7,1؛ اللوبياء(–)5,18؛
الفول السوداين ()5,3؛ الذرة (–)2,0؛ األرز ()6,7؛ الذرة الرفيعة(–)1,1؛
قصب السكر (–)0,4؛ القمح ()4,5
اللوبياء()8,8؛ الفول السوداين (–)5,0؛ الذرة (–)6,3؛ الدخن (–)3,2؛
األرز ()9,2؛ الذرة الرفيعة(–)6,5؛ القمح (–)0,8
الفول السوداين ()2,1؛ الدخن (–)1,2؛ الذرة (–)8,4؛ اللفت (–)5,6؛
األرز (–)3,3؛ فول الصويا ()9,3؛ قصب السكر ()0,0؛
الذرة الرفيعة()1,0؛ القمح (–)9,2
فول الصويا (–)4,2؛ الكاسافا (–)7,0؛ القمح (–)1,1؛ قصب السكر ()3,5؛
األرز (–)2,1؛ الذرة (–)0,3؛ الفول السوداين (–)2,1
الكاسافا ()8,0؛ الفول السوداين ()2,1؛ األرز ()4,4؛ فول الصويا (–)3,8؛
قصب السكر (–)1,3؛ القمح (–)0,9؛ الذرة الرفيعة(–)2,8؛ الذرة (–)5,22
الكاسافا ()7,0؛ الفول السوداين (–)1,7؛ الذرة (–)8,3؛ الدخن (–)1,0؛
الذرة الرفيعة(–)1,4؛ األرز ()5,0؛ القمح (–)1,2؛ اليام (–)0,6
الشعري ()2,1؛ الذرة (–)1,1؛ البطاطا ()4,3؛ األرز (–)4,4؛ الذرة الرفيعة()7,0؛
قصب السكر (–)4,5؛ دوار الشمس (–)8,5؛
الشمندر السكري ()1,0؛ فول الصويا (–)3,2؛ القمح (–)5,0

السهول الوسطى يف الهند ،جنوب
الهند ،رسي النكا ()2

باكستان ،شامل وشامل رشق
وشامل غرب الهند ،نيبال،
وبنغالديش ()2

 Liوآخرون2011 ،

 Lobellوآخرون2008 ،

الفرتة
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2029/2010
2069/2050
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|

الجدول ألف1-

(متواصل)

املوقع الجغرايف
املرجع
 Moriondoوآخرون 2010 ،أوروبا الشاملية ()1

الفرتة
2049/2030

املحاصيل (التغيري املقدّر يف الغالت)
القمح اللني/دوار الشمس (–)0,5؛ الحنطة الربيعية ()0,7؛
فول الصويا (–)0,4– ،0,13؛ دوار الشمس ()0,8
املحاصيل الرئيسية (–)8,15 ،4,15 ،3,14 ،8,11 ،9,2– ،4,3– ،6,3– ،7,3
املحاصيل الرئيسية (–)5,17 ،8,16 ،7,16 ،7,16 ،7,3 ،2,1 ،8,0 ،3,0
املحاصيل الرئيسية (–)3,22 ،4,21 ،4,21 ،4,21 ،3,4 ،9,0 ،2,0– ،5,0
املحاصيل الرئيسية (–)3,13 ،2,12 ،8,11 ،5,9 ،7,3– ،2,8– ،4,9– ،3,11

2069/2050

املحاصيل الرئيسية (–)7,0– ،1,2– ،5,2– ،3– ،2,13– ،5,14– ،8,14– ،6,16

2069/2050
2069/2050
2069/2050

املحاصيل الرئيسية (–)7,14 ،2,12 ،6,11 ،6,10 ،8,1– ،1,7– ،3,9– ،3,10
املحاصيل الرئيسية (–)23 ،8,22 ،9,21 ،9,19 ،7,11– ،16– ،18– ،5,18
املحاصيل الرئيسية (–)6,4 ،6,3 ،5,3 ، ،3,3 ،8,9– ،5,13– ،7,14– ،15

2069/2050
2069/2050
2069/2050
2049/2030

املحاصيل الرئيسية (–)6,24 ،3,21 ،8,19 ،6,14 ،4,14– ،3,15– ،4,16– ،9,18
املحاصيل الرئيسية (–)4,8 ،8,7 ،5,7 ،7,6 ،9,5– ،6,7– ،2,8– ،5,8
املحاصيل الرئيسية (–)1,13 ،6,12 ،5,12 ،4,12 ،5,3– ،5,6– ،6,7– ،2,8
فول الصويا
(–،0,35– ،0,35– ،5,36– ،2,39– ،5,39– ،4,41– ،0,43– ،5,45– ،4,48
–،3,26– ،5,27– ،8,28– ،4,29– ،6,29– ،1,31– ،6,33– ،7,33– ،9,33– ،0,34
–،3,19– ،9,19– ،9,19– ،3,20– ،4,20– ،4,20– ،6,20– ،8,20– ،6,22– ،8,25
–،2,2 ،1,2 ،0,1 ،5,0 ،4,2– ،9,2– ،1,5– ،3,11– ،0,12– ،8,13– ،2,18– ،3,19
)3,48 ،7,13 ،8,8 ،4,5؛
الحنطة الربيعية
(–،5,20– ،6,21– ،4,22– ،0,25– ،0,26– ،4,29– ،1,32– ،5,36– ،0,41
–،0,11– ،5,12– ،7,12– ،5,13– ،4,14– ،5,14– ،5,15– ،3,17– ،2,18– ،5,18
–،1,5– ،1,5– ،8,6– ،8,6– ،8,6– ،8,6– ،1,7– ،6,8– ،9,8– ،1,10– ،1,10
–،9,27 ،3,25 ،5,24 ،2,15 ،5,8 ،6,6 ،6,6 ،2,4 ،7,0 ،6,0 ،5,0 ،3,3– ،3,4
)7,40 ،5,39
الحنطة الربيعية (–)9,5؛ الشوفان الربيعي (–)1,5؛
الشعري الربيعي (–)7,5؛ السلت الشتوي ()0,3؛
الحنطة الشتوية ()4,2
الذرة (–)0,10 ،0,2؛ األرز ()0,5؛ القمح ()0,17 ،0,15
الذرة (–)0,20 ،0,4؛ األرز ()0,8 ،0,4؛ القمح ()0,25 ،0,21
األرز ()0,2
الكاسافا (–)1,0؛ األرز (–)6,0؛ الذرة (–)8,0؛ قصب السكر ()9,0؛
البطاطا الحلوة واليام (–)1,0
الكاسافا ()4,0؛ الذرة (–)9,1؛ األرز ()2,0؛ قصب السكر ()4,0؛
البطاطا الحلوة واليام ()1,1
الكاسافا (–)9,11؛ الذرة ()2,0؛ األرز ()4,1؛ قصب السكر (–)5,0؛
البطاطا الحلوة واليام (–)1,15
الكاسافا (–)8,0؛ الذرة (–)9,0؛ األرز (–)3,2؛ قصب السكر ()1,1؛
البطاطا الحلوة واليام ()1,1
الكاسافا ()2,1؛ الذرة ()3,3؛ األرز (–)8,0؛ قصب السكر ()3,0؛
البطاطا الحلوة واليام ()0,2

 Müllerوآخرون2010 ،

الصني ،بلدان آسيا الوسطى ()2
أوروبا ()1
االتحاد السوفيايت السابق ()1
أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي ()2
الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ()2
أمريكا الشاملية ()1
آسيا املحيط الهادئ ()2
منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي يف منطقة
الهادئ ()3
جنوب آسيا ()2
أفريقيا جنوب الصحراء ()2
العامل ()3
املستوى العاملي ،وأ ّول  15بلد
منتج ()3

،Peltonen-Sainio
 ،Jauhiainenو،Hakala
2011
 Piaoوآخرون2010 ،

فنلندا ()1

2029/2010

غري محدّد ()3
غري محدّد ()3
الصني ،البلد بر ّمته ()2
وسط أفريقيا جنوب
الصحراء ()2
رشق أفريقيا جنوب الصحراء ()2

2029/2010
2069/2050
2029/2010
2069/2050
2069/2050

خليج غينيا ()2

2069/2050

جنوب أفريقيا جنوب
الصحراء ()2
املنطقة السودانية الساحلية
ألفريقيا جنوب الصحراء ()2

2069/2050

 OsborneوRose
و2013 ،Wheeler

 Ringlerوآخرون2010 ،

2069/2050
2069/2050
2069/2050
2069/2050

2069/2050
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(متواصل)

املرجع
 Rowhanjiوآخرون2011 ،
 Schlenkerو،Roberts
2009

املوقع الجغرايف
تنزانيا ()2
الواليات املتحدة ()1

 Shuang-Heوآخرون،
2011
 Southworthوآخرون،
2000

وسط وأسفل نهر يانغتيس ،الصني
()2
الواليات املتحدة األمريكية،
إلينوي ()1
الواليات املتحدة األمريكية،
إنديانا ()1
الواليات املتحدة األمريكية،
ميشيغان ()1
الواليات املتحدة األمريكية،
أوهايو ()1
الواليات املتحدة األمريكية،
ويسكنسون ()1
غانا ()2

 Taoوآخرون2009 ،

سهول الصني الشاملية
(هينان) ()2

 Tanوآخرون2010 ،

سهول الصني الشاملية
(شاندونغ) ()2

الفرتة
2069/2050
2049/2030
2089/2070
2049/2030

املحاصيل (التغيري املقدّر يف الغالت)
الذرة (–)0,13؛ األرز(–)6,7؛ الذرة الرفيعة(–)8,8
القطن (–)0,22؛ الذرة (–)0,29؛ فول الصويا (–)0,21
القطن؛ (–)0,65؛ الذرة (–)0,72؛ فول الصويا (–)0,65
األرز (–)3,3– ،1,4– ،8,14– ،2,15

2069/2050

الذرة (–)1,17–،9,25

2069/2050

الذرة (–)2,11– ،5,18

2069/2050

الذرة ()3,18 ،4,15

2069/2050

الذرة (–)4,5– ،5,9

2069/2050

الذرة (–)1,14 ،2,0

2109/2090
2109/2090
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2069/2050

الذرة (–)0,18– ،0,18– ،0,19
األرز (–)0,29– ،0,30– ،0,30
الذرة ( –)7,9
الذرة ( –)7,15
الذرة ( –)7,24
الذرة ( –)1,9
الذرة ( –)0,19
الذرة (–)5,25
الذرة
(–،1,9– ،7,9– ،0,13– ،2,13– ،7,13– ،7,14– ،4,15– ،8,16– ،1,19– ،5,21
–)2,30 ،6,15 ،5,0 ،3,3– ،2,7– ،1,9
الذرة
(–،0,2– ،3,3– ،4,3– ،6,4– ،0,5– ،3,5– ،5,6– ،5,13– ،0,14– ،1,19– ،6,19
–)9,1
الذرة (–0,15؛ –0,11؛ –0,3؛ –)0,1
الذرة ()7,11 ،4,9 ،6,8 ،0,6
الذرة ()9,9 ،6,9 ،6,8 ،2,8
الذرة (–)0,35– ،0,42– ،0,43– ،0,44– ،0,47– ،0,51– ،0,53– ،0,58
الذرة ()7,16 ،4,15 ،9,12 ،7,11
الذرة ()7,17 ،6,17 ،2,16 ،8,15
الذرة ()8,12 ،9,11 ،9,10 ،3,9
الذرة ()0,17 ،9,16 ،9,14 ،2,13
الذرة (–)5,1– ،8,2– ،1,3– ،7,4
الذرة (–)1,4– ،7,5– ،1,10– ،0,13
الذرة (–)3,1– ،3,2– ،5,2–،6,3
الذرة (–)3,3– ،1,5– ،3,12– ،6,15

 Taoو2010 ،Zhang

سهول الصني الشاملية ()2

 Taoو2011 ،Zhang

الصني ()2

2089/2070

 Thorntonوآخرون2009 ،
 Thorntonوآخرون2010 ،

أفريقيا الرشقية ()2
بوروندي ()2

2029/2010
2049/2030
2069/2050
2069/2050
2049/2030
2069/2050
2049/2030
2069/2050
2049/2030
69/2050
49/2030
69/2050

أفريقيا الرشقية ()2
كينيا ()2
رواندا ()2
تنزانيا ()2
أوغندا ()2
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(متواصل)

املوقع الجغرايف
املرجع
 Thorntonوآخرون 2011 ،وسط أفريقيا جنوب الصحراء ()2
رشق أفريقيا جنوب الصحراء ()2
جنوب أفريقيا جنوب الصحراء
()2
أفريقيا جنوب الصحراء ()2
غرب أفريقيا جنوب الصحراء ()2
Tingemو 2009 ،Rivingtonالكامريون ()2
الكامريون  4 ،مواقع
Walkerو2008 ،Schulze
 Wangوآخرون2011 ،

جنوب أفريقيا ()2
مقاطعة بايتشنغ ،الصني ()2

مقاطعة بايشان  ،الصني ()2

مقاطعة شوانغشون  ،الصني ()2

محافظة جيلني  ،الصني ()2

مقاطعة لياويوان ،الصني ()2

مقاطعة سيبينغ ،الصني ()2

مقاطعة سونغيوان ،الصني ()2

مقاطعة تونغهوا ،الصني ()2

يانجي ،الصني ()2

الفرتة
2109/2090
2109/2090
2109/2090

املحاصيل (التغيري املقدّر يف الغالت)
الفاصوليا (–)0,69؛ الذرة (–)0,13
الفاصوليا (–)0,47؛ الذرة (–)0,19
الفاصوليا (–)0,68؛ الذرة (–)0,16

2109/2090
2109/2090
2029/2010
2089/2070
2029/2010
2089/2070
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070

الفاصوليا (–0,)71؛ الذرة (–)0,24
الفاصوليا (–)0,87؛ الذرة (–)0,23
الذرة ()3,62 ،0,61 ،2,8 ،4,7
الذرة (–)0,45 ،1,32 ،6,5– ،6,14
الذرة (–)8,31 ،6,29 ،9,9 ،9,10
الذرة (–)0,12 ،5,8 ،6,1– ،5,7
الذرة (–)3,22 ،7,16 ،7,9 ،7,9 ،7,8 ،0,3 ،3,6– ،0,8– ،3,18
الذرة (–)6,14
الذرة (–)9,27
الذرة (–)9,35
الذرة ()2,12
الذرة ()3,32
الذرة ()8,34
الذرة (–)10
الذرة (–)2,26
الذرة (–)6,34
الذرة (–)2,3
الذرة (–)6,14
الذرة (–)6,23
الذرة (–)5,9
الذرة (–)9,23
الذرة (–)6,31
الذرة (–)11
الذرة (–)4,26
الذرة (–)35
الذرة (–)7,8
الذرة (–)9,23
الذرة (–)8,32
الذرة (–)3,0
الذرة (–)6,9
الذرة (–)9,18
الذرة ()1,11
الذرة ()6,24
الذرة ()9,23
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(متواصل)

املرجع
 Xiongوآخرون2007 ،

املوقع الجغرايف
األرز املروي ،الصني ،ال تك ّيف ()2

الذرة البعلية ،الصني،
ال تك ّيف ()2
القمح البعيل ،الصني،
ال تكيّف ()2
 Xiongوآخرون2009 ،

الصني ()2

الفرتة
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
2029/2010
2069/2050
89/2070
2029/2010
2069/2050
2089/2070
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املحاصيل (التغيري املقدّر يف الغالت)
األرز (–)8,3 ،4,0
األرز (–)2,6 ،2,1
األرز (–)8,7 ،9,4
الذرة ()8,9 ،1,1
الذرة ()4,18 ،5,8
الذرة ()3,20 ،4,10
القمح ()4,15 ،5,4
القمح ()20 ،6,6
القمح ()6,23 ،7,12
األرز (–)8,15 ،3,6 ،4,3 ،9,4
األرز (–)0,8 ،0,0 ،6,8– ،6,12
األرز (–)9,0– ،6,5– ،4,18– ،2,26

|

الجدول ألف2-

صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة من الزراعة والغابات واالستخدامات األخرى لألراضي
مبكافئ ثاين أكسيد الكربون2014 ،

العامل
البلدان واألرايض
يف األفاليم النامية
رشق وجنوب رشق آسيا
بروين دار السالم
كمبوديا
الصني ،منطقة هونغ كونغ اإلدارية
الخاصة
الصني ،منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة
الصني ،الجزء القاري
جمهورية كوريا الدميقراطية
الشعبية
إندونيسيا
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
ماليزيا
منغوليا
ميامنار
الفلبني
جمهورية كوريا
سنغافورة
تايلند
تيمور -ليشتى
فييت نام
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أنغويال
أنتيغوا وباربودا
األرجنتني
أروبا
جزر البهاما
بربادوس
بليز
دولة بوليفيا املتعددة القوميات
الربازيل
جزر فريجني الربيطانية
جزر كاميان
شيىل
كولومبيا

االستخدامات األخرى لألرايض
الغابات
االنبعاثات الناجمة
االنبعاثات الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات/
االنبعاثات من
الناجمة االنبعاثات من
عن الزراعة
عمليات اإلزالة من عن صايف تحويل عن حرق
املروج
الحيويةالكتلة أرايض املحاصيل
الغابات
الغابات
(بآالف األطنان)
25 705
756 075
1 302 674
2 913 158
1 845 9365 241 761
17 946
504 550
1 047 486
2 786 785
617 2253 971 916
1 200 079
147
19 354
81

30 4950
1 310
  ..

566 447
0
21 424
  ..

426 306
169
1 045
0

359 610
380
0
0

10 492
0
0
0

3
707 640
4 542

  ..
313 720129-

..  
0
14 063

0
1 422
166

0
1 052
201

0
164
1

165 614
8 097
14 276
21 476
66 510
53 173
12 710
102
63 040
784
62 530
909 180
0
22
112 377
0
26
53
318
23 183
441 905
8
4
9 839
53 628

629 248
16 199
206 7831430 53460 35343 40844
12 467
1 938
36 760456 9404
7
32 7330
346
3
803348205 4132
9
105 3803 154-

368 819
0
24 183
15 962
105 869
0
3 808
0
0
4 161
8 160
1 158 474
0
0
121 466
0
0
1
2 270
84 090
499 443
1
0
0
17 542

389 752
1 867
16 115
529
11 462
57
11
0
2 357
14
1 340
33 366
0
0
4 125
0
41
0
228
1 971
12 112
0
0
306
1 564

285 367
0
36 509
7 796
18 258
0
0
0
1 142
0
8 906
15 309
0
0
994
0
0
0
542
0
35
0
0
115
3 058

8 982
0
961
331
51
0
0
0
1
0
1
1 748
0
0
756
0
0
0
42
0
2
0
0
19
504
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(متواصل)

االستخدامات األخرى لألرايض
الغابات
االنبعاثات الناجمة
االنبعاثات الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات/
االنبعاثات من
الناجمة االنبعاثات من
عن الزراعة
عمليات اإلزالة من عن صايف تحويل عن حرق
املروج
الحيويةالكتلة أرايض املحاصيل
الغابات
الغابات
0
70
7
13 421
24 8613 466
كوستاريكا
0
0
44
0
14 00710 498
كوبا
0
0
0
87
30
33
دومينيكا
0
0
26
0
8 7277 783
الجمهورية الدومينيكية
0
150
17
34 285
55212 999
إكوادور
0
0
1
771
392 625
السلفادور
0
0
0
0
0
142
جزر فوكالند (مالفيناس)
0
165
4
1 198
46559
غيانا الفرنسية
0
0
0
0
0
14
غرينادا
0
0
0
25
24132
غوادالوب
0
0
65
13 122
5 6428 393
غواتيامال
297
3 199
6 001
10 670
330
2 282
غيانا
0
0
0
319
1813 904
هايتي
0
0
259
27 974
1075 916
هندوراس
0
631
2
197
50621
جامايكا
0
0
0
0
0
39
مارتينيك
0
0
113
10 748
3 41484 719
املكسيك
0
0
0
0
2
19
مونتيسريات
0
0
0
0
1
9
جزر األنتيل الهولندية
0
56
162
3 598
3 5897 681
نيكاراغوا
0
1 208
6
7 573
2403 389
بنام
0
0
1 673
149 672
8 03127 645
باراغواي
0
1 358
173
84 077
13 76123 264
بريو
0
280
7
0
2 200790
بورتوريكو
0
0
0
0
7
66
سانت كيتس ونيفيس
0
0
0
20
14
28
سانت لوسيا
0
0
0
0
18
14
سانت فنسنت وجزر غرينادين
71
1 961
803
1 755
33
759
سورينام
0
0
2
420
921249
ترينيداد وتوباغو
0
0
0
0
23
0
جزر تركس وكايكوس
0
0
0
12
93جزر فريجن التابعة للواليات املتحدة 16
40
103
2
0
10 66324 209
أوروغواي
16
1 385
3 651
73 720
12 37236 053
جمهورية فنزويال البوليفارية
0
1
72
5 757
85 564156 430
أفريقيا الشاملية وغرب آسيا
0
0
37
364
80412 794
الجزائر
0
0
0
0
1471 366
أرمينيا
0
0
7
0
8 4746 447
أذربيجان
0
0
0
0
535
البحرين
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(متواصل)

قربص
مرص
جورجيا
العراق
إرسائيل
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
فلسطني
عامن
قطر
اململكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
تونس
تركيا
اإلمارات العربية املتحدة
الصحراء الغربية
اليمن
أوسيانيا  ،باستثناء أسرتاليا
ونيوزيلندا
ساموا األمريكية
جزر كوك
فيجي
بولينيزيا الفرنسية
غوام
كرييباس
جزر مارشال
واليات ميكرونيزيا املتحدة
ناورو
كاليدونيا الجديدة
نيوى
جزر ماريانا الشاملية
باالو
بابوا غينيا الجديدة
جزر بيتكرين
ساموا
جزر سليامن

االستخدامات األخرى لألرايض
الغابات
االنبعاثات الناجمة
االنبعاثات الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات/
االنبعاثات من
الناجمة االنبعاثات من
عن الزراعة
عمليات اإلزالة من عن صايف تحويل عن حرق
املروج
الحيويةالكتلة أرايض املحاصيل
الغابات
الغابات
0
0
0
7
312369
0
0
1
0
21931 055
0
0
6
0
0
2 612
0
0
1
0
2 0408 577
0
0
0
0
731 375
0
0
0
0
0
1 185
0
0
0
0
15417
0
0
0
0
4752
0
0
0
0
0
2 554
0
0
1
3 711
5 17813 644
0
0
0
0
23273
0
0
0
0
51 578
0
0
0
0
0
822
0
0
0
0
0
7 221
0
0
2
0
1 2146 253
0
0
8
0
2934 436
0
1
9
1 674
66 54543 192
0
0
0
0
2131 676
0
0
0
0
0
184
0
0
0
0
0
7 612
2
42 156
15 015
3 682
2 5517 570
5
14
882
35
4
8
0
17
1
221
0
0
0
5 658
0
149
62

50
3 1240
0
60
290
0
0
0
0
331
0
0
294

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
61
0
1 869
0
0
1 686
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0
0
7
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
15 005
0
0
0

0
0
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 029
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

الجدول ألف2-

(متواصل)

توكيالو
تونغا
توفالو
فانواتو
جزر واليس وفوتونا
جنوب آسيا
أفغانستان
بنغالديش
بوتان
الهند
جمهورية إيران اإلسالمية
ملديف
نيبال
باكستان
رسي النكا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أنغوال
بنن
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فريدي
الكامريون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
الكونغو
كوت ديفوار
جمهورية الكونغو الدميقراطية
جيبويت
غينيا االستوائية
إريرتيا
إثيوبيا
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا  -بيساو
كينيا
ليسوتو

االستخدامات األخرى لألرايض
الغابات
االنبعاثات الناجمة
االنبعاثات الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات/
االنبعاثات من
الناجمة االنبعاثات من
عن الزراعة
عمليات اإلزالة من عن صايف تحويل عن حرق
املروج
الحيويةالكتلة أرايض املحاصيل
الغابات
الغابات
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14426
0
0
0
5
2
0
269
47 940
3 455
24 761
178 218
929 770
0
0
0
0
0
14 794
24
31 226
501
2 507
5 03774 594
0
0
24
0
3 813453
26
8 484
1 785
0
112 200
626 864
0
0
3
0
67 076
34 842
0
0
0
0
2
2
219
5 234
1 090
0
0
22 058
0
0
1
21 151
7 450
150 341
0
2 996
51
1 103
342
5 823
5 435
39 534
569 273
1 027 664
219 893768 886
97
111
59 602
34 311
155
29 584
0
0
289
10 723
1854 776
103
0
14 942
21 715
14 3825 569
0
0
296
12 646
3 84519 868
6
3 068
789
0
1 6062 222
0
0
0
27
195112
0
1 078
3 810
109 806
1 27311 595
0
0
125
7 343
5 857
17 678
0
0
275
25 633
70019 264
0
0
1
108
42237
29
1 135
3 064
8 664
5971 810
68
1 697
37
3 112
555
4 790
5
28
20 318
145 631
43118 528
0
0
0
0
0
650
0
7
0
5 301
52
21
0
0
0
1 409
7494 114
336
12 101
8 729
3 370
6 02196 256
4
392
44
0
94 600438
0
0
114
0
3591 210
0
146
60
0
8 103
9 185
55
656
967
13 249
78311 301
0
0
6
1 751
2841 651
1
262
34
0
31 53337 133
0
0
5
66
2641 447
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الجدول ألف2-

(متواصل)

ليربيا
مدغشقر
مالوي
مايل
موريتانيا
موريشيوس
مايوت
موزامبيق
ناميبيا
النيجر
نيجرييا
رينيون
رواندا
سانت هيلينا
سان تومي وبرنسيبي
السنغال
سيشيل
سرياليون
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
السودان
السودان (السابق)
سوازيلند
توغو
أوغندا
جمهورية تنزانيا املتحدة
زامبيا
زمبابوي
البلدان واألرايض
يف األفاليم املتقدّمة
ألبانيا
أندورا
أسرتاليا
النمسا
بيالروس
بلجيكا
برمودا
البوسنة والهرسك

االستخدامات األخرى لألرايض
الغابات
االنبعاثات الناجمة
االنبعاثات الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات/
االنبعاثات من
الناجمة االنبعاثات من
عن الزراعة
عمليات اإلزالة من عن صايف تحويل عن حرق
املروج
الحيويةالكتلة أرايض املحاصيل
الغابات
الغابات
14
116
47
15 154
13 973420
1 360
1 321
4 340
9 749
4 918
21 957
1
550
857
4 698
1 7645 239
0
0
625
6 536
6
29 722
0
0
0
643
2 1617 693
0
0
0
0
15148
0
0
0
49
20
0
0
2 276
34 785
2 615
17 705
0
0
1 059
7 846
45
6 060
0
0
80
1 440
27
23 128
0
0
5 022
187 825
4 49264 239
0
0
0
0
0
163
14
2 731
530
0
2 4132 996
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
16
0
0
734
8 771
4 37110 599
0
0
0
0
0
4
0
0
431
0
5 683
2 826
0
0
2
16 559
3 35920 309
7
248
2 067
0
0
30 000
  ..
..
..
  ..
  ..
43 098
..
..
  ..
  ..
  ..
72 517
154
750
75 394
72 044
27 982  
0
0
98
138
8
925
0
0
19
6 680
1232 605
68
6 404
1 739
18 317
71723 999
165
6 721
40 463
165 381
4 32649 696
2 951
12
319 957
30 152
24 38122 954
0
0
25
36 034
10
10 428
7 758
251 525
255 187
126 373
1 228 7111 269 845
2 830
0
141 847
6 601
19 989
8 787
4
2 573

7372272 9695 42825 5203 15600

224
0
0
295
0
274
0
0
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0
0
3 269
0
377
0
0
13

156
0
3 150
234
24 708
245
0
135

0
0
29
7
107
8
0
0

الجدول ألف2-

(متواصل)

بلغاريا
كندا
كرواتيا
الجمهورية التشيكية
الدامنرك
إستونيا
جزر فريويه
فنلندا
فرنسا
أملانيا
جبل طارق
اليونان
غرينالند
الكريس الرسويل
هنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
جزيرة مان
إيطاليا
اليابان
كازاخستان
قريغيزستان
التفيا
لختنشتاين
ليتوانيا
لكسمربغ
مالطة
موناكو
الجبل األسود
هولندا
نيوزيلندا
الرنويج
بولندا
الربتغال
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الرويس
سانت بيري وميكلون

االستخدامات األخرى لألرايض
الغابات
االنبعاثات الناجمة
االنبعاثات الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات/
االنبعاثات من
الناجمة االنبعاثات من
عن الزراعة
عمليات اإلزالة من عن صايف تحويل عن حرق
املروج
الحيويةالكتلة أرايض املحاصيل
الغابات
الغابات
0
1 441
11
0
11 3675 493
1 440
12 937
100 626
60 330
53 44661 783
0
0
0
290
4 1332 572
0
190
0
0
12 6876 295
5
1 700
0
0
2 2009 445
65
5 742
9
108
1 5312 636
0
0
0
0
0
27
95
5 619
0
0
0
5 612
257
6 700
8
6 857
92 65772 264
521
11 979
0
0
49 86760 636
0
0
0
0
0
0
0
1 492
30
0
2 2008 396
0
0
0
0
0
5
0
0
..
..  
..  
0
11
7 819
12
0
3 5937 034
0
0
0
0
183452
476
477
0
0
1 39320 476
0
5
0
0
32
7
905
1
0
35 20030 073
25
7 027
22
1 065
67820 709
0
0
216
0
0
20 712
0
0
0
0
8164 537
32
5 183
4
967
17 0273 150
0
0
  ..
0
0
18
30
6 345
1
1 654
7 5944 724
0
4
0
0
0
645
0
0
0
0
0
99
0
0
  ..
..  
  ..
0
0
62
0
0
0
384
148
3 505
0
0
2 49318 325
85
2 846
0
398
18 73138 654
114
2 135
2
1 570
25 7704 616
357
14 867
1
0
40 33334 158
3
427
11
1 924
6036 324
1
165
5
0
1 2541 613
0
1 155
142
0
165 06613 963
1 563
29 855
80 894
12 738
232 73892 228
0
0
0
3
10
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الجدول ألف2-

(متواصل)

سان مارينو
رصبيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
جزرسفالبارد وجان ماين
السويد
سويرسا
طاجيكستان
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة
تركامنستان
أوكرانيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية
أوزبكستان

االستخدامات األخرى لألرايض
الغابات
االنبعاثات الناجمة
االنبعاثات الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات/
االنبعاثات من
الناجمة االنبعاثات من
عن الزراعة
عمليات اإلزالة من عن صايف تحويل عن حرق
املروج
الحيويةالكتلة أرايض املحاصيل
الغابات
الغابات
0
0
..  
0
0
0
0
3
1
1 785
3 1056 453
0
43
0
163
5 2962 549
0
62
0
81
6 3871 433
1
409
23
0
33 58736 426
0
0
0
  ..
  ..
0
29
4 148
296
34 003
42 4366 640
13
268
0
0
1 8335 192
0
0
0
0
0
5 530
0
0
0
0
0
1 203
8 076
30 967
45 014
351 475
28 195

0
18 33315 400192 86718 071-

0
0
0
0
1 645
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1
2 400
0
66 783
30

0
12 400
2 801
72 180
0

0
117
383
1 828
0

الجدول ألف3-

االنبعاثات الزراعية مبكافئ ثاين أكسيد الكربون حسب املصدر2014 ،
حرق بقايا
املحاصيل

حرف السافانا

بقايا املحاصيل

زراعة الرتبة
العضوية

التخ ّمر املعوي

إدارة الروث
الحيواين

تطبيق الروث
الحيواين عىل
الرتبة
الروث الحيواين
املتبقي يف
املراعي

زراعة األرز

أسمدة
اصطناعية

العامل
البلدان واألرايض
يف األفاليم النامية
رشق وجنوب رشق آسيا
بروين دار السالم
كمبوديا
الصني ،منطقة هونغ كونغ
اإلدارية الخاصة
الصني ،منطقة ماكاو اإلدارية
الخاصة
الصني ،الجزء القاري
جمهورية كوريا الدميقراطية
الشعبية
إندونيسيا
جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية
ماليزيا
منغوليا
ميامنار
الفلبني
جمهورية كوريا
سنغافورة
تايلند
تيمور -ليشتى
فييت نام
أمريكا الالتينية والكاريبي
أنغويال
أنتيغوا وبربودا
األرجنتني
أروبا
جزر البهاما
بربادوس
بليز
دولة بوليفيا املتعددة
القوميات
الربازيل
جزر فريجني الربيطانية

29 732
21 721

(بآالف األطنان)
658 744 522 790 191 495 845 353 350 874 2 084 835 132 815 211 685 213 438
440 522 500 039 116 462 712 007 198 919 1 617 857 65 465 133 883 165 043
53 302 117 309 107 795 291 009
30
42
20
5
408
936
1 291
3 740
7
5
26
6

8 125
0
148
..

3 776
0
1 216
0

54 597
0
834
..

45 521
40
0
0

..

0

..

0

..

5 011
67

112
2

35 899
428

883
45

73 639 203 958
322
1 051

920
62

217
66

5 914
365

34 168
0

20 844
3 219

1

0

1

1

..

82 777
588

38 049
171

154 453 112 860
..
1 869

11 156
871

4 902
382

61 260
1 976

18 779
..

31
9
336
431
37
..
625
4
445
3 886
..
0
578
..
0
0
3
55

8
825
859
15
0
0
327
6
123
13 017
0
0
2 040
0
6
0
3
394

205
45
2 393
1 833
386
..
3 018
14
3 263
25 960
..
0
7 393
..
0
0
6
452

4 289
3 065
1 962
0
0
0
122
0
947
2 667
0
0
638
0
0
0
76
0

927
1 065
1 183
9 956
7 554 21 549
3 323
6 489
1 594
3 486
52
6
3 054
6 380
136
365
6 067
8 891
24 866 528 368
..
..
1
13
2 036 65 016
..
..
3
4
7
18
7
118
857 14 180

756
1 122
868
5 406
2 725
5 787
1 073
2 257
801
1 173
15
12
1 179
2 127
39
110
1 895
2 936
26 422 211 737
..
..
2
6
1 405 26 805
..
..
5
8
9
15
6
51
652
6 214

2 592
..
22 315
33 300
3 596
..
36 389
110
28 972
17 107
..
..
1 430
..
..
..
2
226

3 282
119
1 029
4 452
1 637
17
9 819
..
8 991
55 151
..
0
5 036
..
..
3
46
153

1 932
..

7 726
0

12 386
..

5
0

10 990 265 069
0
5

12 184 103 429
0
3

3 193
..

24 992
..
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7 454
1 154

203 238 315 408
2
8
622 10 159
37
..

الجدول ألف3-

(متواصل)

حرق بقايا
املحاصيل

حرف السافانا

بقايا املحاصيل

زراعة الرتبة
العضوية

التخ ّمر املعوي

إدارة الروث
الحيواين

تطبيق الروث
الحيواين عىل
الرتبة
الروث الحيواين
املتبقي يف
املراعي

زراعة األرز

أسمدة
اصطناعية

..
جزر كاميان
18
شيىل
92
كولومبيا
6
كوستاريكا
43
كوبا
0
دومينيكا
14
الجمهورية الدومينيكية
54
إكوادور
29
السلفادور
..
جزر فوكالند (مالفيناس)
0
غيانا الفرنسية
0
غرينادا
1
غوادالوب
82
غواتيامال
13
غيانا
33
هايتي
24
هندوراس
2
جامايكا
0
مارتينيك
616
املكسيك
0
مونتيسريات
..
جزر األنتيل الهولندية
31
نيكاراغوا
11
بنام
91
باراغواي
63
بريو
0
بورتوريكو
..
سانت كيتس ونيفيس
..
سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين 0
3
سورينام
0
ترينيداد وتوباغو
..
جزر تركس وكايكوس
جزر فريجن التابعة للواليات ..
املتحدة
30
أوروغواي
جمهورية فنزويال البوليفارية 61

0
32
943
10
21
0
4
2
2
0
0
0
0
41
12
0
49
0
0
243
0
0
56
6
305
15
0
0
0
0
5
0
0
0

..
222
287
20
81
0
58
207
68
..
0
0
..
138
72
55
39
0
..
2 215
0
..
78
33
1 059
370
0
0
..
0
20
1
..
..

0
107
539
7
0
0
0
16
0
0
18
0
0
0
466
0
0
67
0
0
0
0
6
128
0
144
30
0
0
0
239
0
0
0

3
4 437
30 928
1 856
5 625
21
3 935
6 055
1 389
80
22
8
89
4 489
170
2 295
3 544
270
23
45 492
13
4
4 878
2 026
17 307
12 349
486
4
15
7
46
57
..
11

0
491
1 485
123
354
1
310
504
95
2
1
1
4
436
30
183
175
44
3
3 491
0
1
202
105
490
866
31
15
2
1
11
39
..
1

1
2 027
11 199
558
2 397
7
1 826
2 434
499
60
9
5
36
1 685
111
1 063
1 348
162
11
20 542
5
3
1 711
817
6 928
5 103
192
25
7
4
29
84
..
5

0
801
2 196
274
325
3
416
720
149
0
1
1
3
508
46
167
259
46
2
3 233
1
1
337
112
256
756
52
22
2
1
13
59
..
1

..
104
2 027
33
1 009
..
940
1 755
4
..
7
..
..
7
1 285
108
5
0
..
98
..
..
56
26
353
1 880
..
..
..
..
366
9
..
..

..
1 601
3 930
579
643
0
280
1 252
390
..
..
..
..
1 008
78
..
474
31
..
8 789
..
..
326
124
856
1 716
..
0
2
..
30
0
..
..

1
1 101

490
212

28
154

14 923
21 091

361
1 105

6 143
8 171

276
1 119

984
1 199

973
1 840
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الجدول ألف3-

(متواصل)

حرق بقايا
املحاصيل

حرف السافانا

بقايا املحاصيل

زراعة الرتبة
العضوية

التخ ّمر املعوي

إدارة الروث
الحيواين

تطبيق الروث
الحيواين عىل
الرتبة
الروث الحيواين
املتبقي يف
املراعي

زراعة األرز

أسمدة
اصطناعية

شامل أفريقيا وغرب آسيا
الجزائر
أرمينيا
أذربيجان
البحرين
قربص
مرص
جورجيا
العراق
إرسائيل
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
فلسطني
عامن
قطر
اململكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
تونس
تركيا
اإلمارات العربية املتحدة
الصحراء الغربية
اليمن
أوسيانيا  ،باستثناء أسرتاليا
ونيوزيلندا
ساموا األمريكية
جزر كوك
فيجي
بولينيزيا الفرنسية
غوام
كرييباس
جزر مارشال
واليات ميكرونيزيا املوحدة
ناورو
كاليدونيا الجديدة

793
52
4
22
..
0
138
13
72
2
1
0
1
5
105
0
0
0
5
42
22
301
0
..
7
3

266
141
1
5
0
1
0
0
54
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
11
10
38
0
0
0
103

6 259
348
51
190
0
3
1 423
31
477
28
9
3
18
34
615
3
2
0
65
260
195
2 427
3
..
73
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 482

61 043
5 531
625
3 239
16
116
10 072
1 143
3 505
423
467
112
192
1 273
5 690
128
803
138
2 297
3 105
1 761
15 514
883
129
3 883
1 090

3 559
293
50
164
1
68
471
85
200
86
35
35
40
71
357
9
47
13
212
128
133
793
59
5
204
1 043

50 067
4 538
502
2 483
14
100
6 556
897
2 669
510
467
232
346
1 129
5 105
126
561
104
2 328
2 519
1 684
13 325
605
49
3 217
536

2 101
170
29
101
1
35
230
48
113
69
22
35
47
41
240
6
10
7
149
36
108
508
19
1
78
175

4 929
1
..
6
..
..
3 702
..
541
..
..
..
..
..
26
..
..
..
..
..
..
652
..
..
..
14

27 414
1 721
105
237
4
46
8 463
394
946
258
184
0
107
0
1 504
..
156
561
2 165
152
523
9 634
107
..
150
121

0
..
2
0
0
..
..
0
..
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

..
..
1
0
0
..
..
0
..
0

0
0
14
0
0
0
0
0
0
0

0
1
462
13
1
0
..
1
0
124

4
11
108
12
2
5
..
12
1
24

0
0
242
7
0
0
..
1
0
64

1
1
29
3
1
2
..
2
0
5

..
..
6
..
..
..
..
1
..
..

..
0
18
1
..
..
0
..
..
4
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الجدول ألف3-

(متواصل)

حرق بقايا
املحاصيل

حرف السافانا

بقايا املحاصيل

زراعة الرتبة
العضوية

التخ ّمر املعوي

إدارة الروث
الحيواين

تطبيق الروث
الحيواين عىل
الرتبة
الروث الحيواين
املتبقي يف
املراعي

زراعة األرز
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أسمدة
اصطناعية

..
نيوى
..
جزر ماريانا الشاملية
..
باالو
1
بابوا غينيا الجديدة
..
جزر بيتكرين
0
ساموا
0
جزر سليامن
..
توكيالو
..
تونغا
..
توفالو
0
فانواتو
0
جزر واليس وفوتونا
5 447
جنوب آسيا
103
أفغانستان
546
بنغالديش
3
بوتان
3 779
الهند
247
جمهورية إيران اإلسالمية
0
ملديف
164
نيبال
562
باكستان
44
رسي النكا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 3 467
129
أنغوال
79
بنن
8
بوتسوانا
65
بوركينا فاسو
9
بوروندي
2
كابو فريدي
78
الكامريون
9
جمهورية أفريقيا الوسطى
23
تشاد
1
جزر القمر
2
الكونغو
45
كوت ديفوار
جمهورية الكونغو الدميقراطية 166
0
جيبويت

..
0
..
0
..
0
1
102
..
0
..
0
0
0
..
0
..
0
..
0
0
0
..
0
34 818
270
554
8
4 067
4
12
2
24 759
160
1 391
53
0
0
749
8
3 013
25
272
10
12 247 147 611
207 21 097
136
1 012
10
2 287
354
1 268
48
13
1
0
260
1 279
19 10 911
210
4 898
4
0
3
1 145
190
834
208 15 497
0
0

0
0
0
4 469
0
0
0
0
0
0
0
0
5 223
0
3 329
0
913
0
0
663
0
318
7 571
53
0
44
0
329
0
115
0
0
0
133
209
5
0

..
..
..
..
..
..
682
162
..
..
72
45
21
22
0
0
30
22
..
..
59
237
..
..
42 739 426 528
680
8 415
2 268 23 793
25
275
28 428 283 500
2 053 15 070
..
..
1 112 11 930
8 024 82 329
150
1 216
18 917 309 819
618
3 922
155
1 816
71
1 742
826
9 062
101
896
16
44
502
4 944
298
3 596
382
8 176
2
52
27
271
153
1 461
220
1 045
17
377

..
..
..
..
..
..
101
62
..
..
11
21
4
10
0
0
5
11
..
..
11
119
..
..
25 483 112 636
514
3 257
1 695
9 530
13
67
15 216 64 594
2 467
9 149
..
..
664
2 928
4 827 22 830
88
282
8 980 219 721
341
2 918
75
1 373
26
1 247
378
6 846
56
699
10
39
255
3 755
143
2 674
96
5 259
1
42
13
209
91
1 288
130
921
4
251

..
..
..
..
..
..
77
2
..
..
0
..
..
5
..
..
21
..
..
..
..
..
..
..
138 583 138 043
616
647
4 690 24 673
6
49
109 309 96 207
1 690
2 723
2
..
570
3 270
20 232
8 500
1 468
1 974
16 017 24 538
122
177
86
44
137
..
312
755
36
35
..
..
158
248
1
25
..
221
..
134
2
5
277
241
81
256
..
..

الجدول ألف3-

(متواصل)

حرق بقايا
املحاصيل

حرف السافانا

بقايا املحاصيل

زراعة الرتبة
العضوية

التخ ّمر املعوي

إدارة الروث
الحيواين

تطبيق الروث
الحيواين عىل
الرتبة
الروث الحيواين
املتبقي يف
املراعي

زراعة األرز
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أسمدة
اصطناعية

غينيا االستوائية
إريرتيا
إثيوبيا
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا  -بيساو
كينيا
ليسوتو
ليربيا
مدغشقر
مالوي
مايل
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
ناميبيا
النيجر
نيجرييا
رينيون
رواندا
سانت هيلينا
سان تومي وبرنسيبي
السنغال
سيشيل
سرياليون
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
السودان
سوازيلند
توغو
أوغندا
جمهورية تنزانيا املتحدة
زامبيا
زمبابوي

..
2
221
2
6
90
81
6
175
8
11
92
138
93
4
3
153
2
2
599
1
21
..
0
18
..
30
8
290
22
15
10
58
94
377
99
120

0
26
3 432
186
131
3 580
1 714
228
218
68
0
1 669
237
3 904
45
0
12 685
2 032
215
2 331
0
17
0
0
2 630
0
157
25
2 341
21 485
4 142
40
344
1 164
6 734
13 453
2 135

..
31
1 289
3
20
207
265
25
371
11
37
393
340
531
31
0
212
10
547
2 143
1
124
..
0
96
..
135
33
1 030
106
926
7
127
294
871
224
157

1
0
1 436
43
0
15
93
0
45
0
18
719
59
0
0
0
0
0
0
0
0
296
0
0
0
0
0
0
29
145
0
0
0
720
787
2 277
0

9
2 375
50 196
67
389
2 290
3 835
612
20 718
755
101
7 388
1 554
12 418
4 409
10
1 732
2 215
12 766
25 847
34
1 215
1
3
3 970
1
837
13 010
12 529
11 911
37 898
482
901
11 737
21 102
3 075
4 020

2
98
2 048
39
19
249
173
100
869
27
54
532
507
591
217
12
373
102
598
2 313
22
208
0
6
289
1
67
648
869
488
1 563
25
128
830
874
313
275

8
1 536
35 179
60
283
2 050
2 768
448
13 942
557
109
5 238
1 273
8 978
2 677
60
1 411
1 644
8 689
20 967
87
922
1
3
3 128
1
679
6 439
9 677
8 727
24 742
348
811
8 484
14 977
2 341
2 957

1
42
794
24
7
141
68
55
420
20
34
279
307
221
57
9
229
38
179
1 167
17
124
0
4
132
1
28
143
407
214
893
13
72
464
453
162
141

..
..
138
1
351
316
2 288
176
42
..
54
5 574
103
1 006
253
2
553
..
23
7 117
0
24
..
..
198
..
894
4
7
..
46
0
20
140
3 019
49
0

..
3
1 524
12
5
246
17
..
334
..
..
73
721
1 980
..
52
357
16
110
1 755
..
45
..
..
137
0
..
..
2 823
0
2 293
..
144
72
502
960
621

الجدول ألف3-

(متواصل)

حرق بقايا
املحاصيل

حرف السافانا

بقايا املحاصيل

زراعة الرتبة
العضوية
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إدارة الروث
الحيواين

التخ ّمر املعوي

تطبيق الروث
الحيواين عىل
الرتبة
الروث الحيواين
املتبقي يف
املراعي

7
..
422
27
32
12
..
15
72
393
25
34
22
5
..
8
312
139
..
32
..
..
128
..
2
..
136
76
388
18
12
..
24
0
0

0
0
42 022
0
2
0
0
0
0
1 516
0
0
0
0
0
0
2
0
0
9
0
..
0
0
0
0
3
0
2 524
0
0
..
0
0
0

47
..
3 040
339
578
243
0
66
626
4 058
176
602
677
89
0
292
4 674
3 410
..
294
..
..
961
0
181
..
1 242
795
1 551
119
164
..
349
10
2

17
0
348
47
5 708
43
0
25
161
8 873
0
40
383
1 496
0
1 600
934
4 740
0
159
0
0
899
0
1 402
2
99
833
0
0
1 237
0
1 476
1
0

1 479
..
50 475
3 199
6 778
3 786
2
1 049
1 294
15 820
889
2 103
3 015
472
16
1 543
29 666
22 018
..
3 102
3
..
1 509
231
10 705
..
11 970
4 647
9 474
2 559
733
11
1 294
299
30

426
..
5 251
1 282
1 991
1 959
1
375
357
6 121
433
705
2 704
182
2
604
9 881
10 346
..
745
0
..
752
45
2 683
..
5 323
2 111
1 751
443
267
3
487
87
27

410
..
29 635
468
600
526
0
207
243
5 050
163
205
359
66
7
223
4 836
2 950
..
1 505
1
..
226
78
1 881
..
2 170
1 606
3 116
859
100
2
171
43
5

248
..
1 092
684
1 357
995
0
231
267
1 655
223
486
1 134
95
2
322
5 969
5 268
..
473
0
..
539
28
1 709
..
2 933
1 178
1 082
299
152
2
265
50
10

زراعة األرز

البلدان واألرايض يف األقاليم
املتقدمة
ألبانيا
أندورا
أسرتاليا
النمسا
بيالروس
بلجيكا
برمودا
البوسنة والهرسك
بلغاريا
كندا
كرواتيا
الجمهورية التشيكية
الدامنرك
إستونيا
جزر فريويه
فنلندا
فرنسا
أملانيا
جبل طارق
اليونان
غرينالند
الكريس الرسويل
هنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
جزيرة مان
إيطاليا
اليابان
كازاخستان
قريغيزستان
التفيا
لختنشتاين
ليتوانيا
لكسمربغ
مالطة

أسمدة
اصطناعية

8 011

48 395

77 803

67 350

75 033 133 347 151 955 466 978

22 752

218 222

0
..
496
..
..
..
..
..
65
..
..
..
..
..
..
..
177
..
..
321
..
..
14
..
..
..
2 323
6 876
439
37
..
..
..
..
..

197
..
9 066
555
2 944
1 224
..
605
2 408
18 296
664
2 121
1 151
231
..
1 019
15 815
11 766
..
1 756
..
..
2 006
70
1 912
..
3 873
2 587
387
202
485
..
658
155
25

الجدول ألف3-

(متواصل)

بقايا املحاصيل

حرق بقايا
املحاصيل

حرف السافانا

زراعة الرتبة
العضوية

التخ ّمر املعوي

إدارة الروث
الحيواين

تطبيق الروث
الحيواين عىل
الرتبة
الروث الحيواين
املتبقي يف
املراعي

15
552
61
3 297
51

24
5
0
808
32

121
4 627
1 775
31 024
597

0
3 104
2 164
10 021
0

785
4 560
4 393
8 273
4 935 20 019
42 990 119 973
3 039 14 349

1 745
885
5 175
37 995
3 788

549
2 487
3 396
16 463
1 696

277
60
..
8 682
212

..
6 582
7 490
80 221
4 433
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زراعة األرز

موناكو
الجبل األسود
هولندا
نيوزيلندا
الرنويج
بولندا
الربتغال
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الرويس
سانت بيري وميكلون
سان مارينو
رصبيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
جزرسفالبارد وجان ماين
السويد
سويرسا
طاجيكستان
جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة
تركامنستان
أوكرانيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية
أوزبكستان

أسمدة
اصطناعية

..
0
5
3
2
127
12
47
263
962
..
..
102
29
4
106
..
14
4
11
5

..
0
0
1
1
0
6
0
0
1 415
0
..
0
0
0
22
0
0
0
4
0

..
3
180
75
89
1 679
79
199
1 401
8 379
..
..
641
302
38
1 401
..
395
67
101
46

0
7
1 373
379
937
4 676
47
33
123
12 791
0
0
0
9
7
44
0
1 006
105
0
0

..
225
7 749
21 179
1 719
9 758
2 673
509
5 520
35 487
0
..
2 093
792
729
12 289
..
2 398
2 766
3 151
597

..
63
4 208
3 198
511
3 900
1 345
195
1 917
11 157
0
..
1 067
286
229
7 847
..
818
966
593
168

..
43
1 084
11 240
399
865
567
113
1 316
4 980
0
..
393
99
112
3 036
..
382
396
886
135

..
35
2 132
465
303
2 620
683
181
1 389
8 197
0
..
520
195
133
3 404
..
457
521
366
96

..
..
..
..
..
..
301
..
75
1 150
..
..
..
..
..
1 164
..
..
..
51
30

..
8
1 594
2 115
657
10 534
612
336
1 959
7 710
..
..
1 637
837
180
7 112
..
1 169
367
366
125
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حالة األغذية والزراعة
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2007
2008
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2013
2014
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تقديم املعونات للمزارعني مقابل الخدمات البيئية
الوقود الحيوي :اآلفاق واملخاطر والفرص
الرثوة الحيوانية يف امليزان

 2011-2010املرأة يف قطاع الزراعة :سد الفجوة بني الجنسني من أجل التنمية
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االستثامر يف الزراعة من أجل مستقبل أفضل
نظم غذائية لتغذية أفضل
االبتكار يف الزراعة األرسية
الحامية االجتامعية والزراعة :كرس حلقة الفقر يف الريف

2016
حالة
األغذية
والزراعة

تغري املناخ والزراعة
واألمن الغذائي
إن آثار تغري املناخ ،يف حال مل تتخذ إجراءات اآلن لجعل الزراعة أكرث استدامة وإنتاجية وقدرة عىل الصمود ،ستقوض بشكل
خطري اإلنتاج الغذايئ يف البلدان واألقاليم التي تعاين أصال وعىل نحو كبري من انعدام األمن الغذايئ .وميثل اتفاق باريس ،الذي
اعتمد يف ديسمرب/كانون األول  ،2005بداية جديدة يف الجهود العاملية الهادفة إىل تحقيق استقرار يف املناخ قبل فوات األوان.
يتبي يف تركيز العديد من البلدان بشكل
فهو يقر بأهمية األمن الغذايئ يف االستجابة الدولية ملواجهة تغري املناخ،عىل نحو ما ّ
بارز ،يف مساهامتها املعتزمة الخاصة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره ،عىل قطاع الزراعة .وسعياً إىل املساعدة عىل
وضع تلك الخطط موضع التنفيذ ،يحدد هذا التقرير اسرتاتيجيات وفرصا للتمويل واحتياجات تتعلق بالبيانات واملعلومات،
ويعرض أيضا املؤسسات والسياسات التحولية التي مبقدورها تجاوز العقبات التي تعرتض سبيل التنفيذ.
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