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متهيد
أنشئ فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية يف عام  2101كجزء من إصالح جلنرة األمرن
الغذائي العاملي .والدور الرئيسي للفريق هو أن يقدم ،بناء على طلب من جلنة األمن الغذائي ،حتليالت ومشورة موجهرة
حنو السياسات ،لتدعيم صياغة السياسات وعمل جلنة األمن الغرذائي .لرذا فر ن فريرق اخلررباء الرفيرع املسرتوى املعرين
باألمن الغذائي والتغذية يعمل بوصفه همزة الوصل بني العلوم والسياسات بالنسبة للجنة األمن الغذائي ،مما يساعد علرى
توليد التآزر بني العلوم والسياسات واإلجراءات العامة .ويؤدي الفريق مهامه من خالل جلنرة توجيهيرة تضرم  05خربريا
مرموقا من أحناء العامل ،أتشرف برئاستها.
وتعد تقاريرنا حسب الطلب ،وتطلبها حتديدا جلنة األمن الغذائي ،وتعد من أجل مناقشتها يف اجللسات العامة
السنوية للجنة .ويف عام  ،2101أعد فريق اخلرباء الرفيع املستوى تقريرين ،أحدهما تناول حيازة األراضي واالستثمارات
الدولية يف الزراعة ،واآلخر تناول تقلبات األسعار واألمن الغذائي .وقد أثار هذان التقريران مناقشات حول السياسات يف
االجتماع السابع والثالثني للجنة األمن الغذائي يف أكتوبر /تشرين األول  .2100ونالت املناقشات ثناءً كبريا من حيث
أهميتها املعاصرة وإمكانية تنفيذها.
وطلبت جلنة األمن الغذائي العاملي من الفريق يف اجتماعها الذي عقد يف أكتوبر /تشرين األول
تقريرين حول تغيُر املناخ واألمن الغذائي ،واحلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي ،نقدمهما هذا العام.

2101

إعداد

--وانعدام األمن الغذائي وتغيُر املناخ يشكالن ،أكثر من أي وقت مضى ،أهم حتديني عامليني تواجههما
اإلنسانية ،وينظر إلي تغيُر املناخ على حنو متزايد باعتباره أحد أكرب التحديات اليت تواجه األمن الغذائي .وهلذا
السبب طلبت اللجنة يف عام  ،2101من فريق اخلرباء الرفيع املستوى أن يركز يف عمله على تغيُر املناخ واألمن الغذائي
وبشكل أكثر حتديدا على استعراض التقييمات واملبادرات القائمة بشأن آثار تغيُر املناخ على األمن الغذائي والتغذية ،مع

الرتكيز على أشد املناطق والفئات السكانية تضررا وضعفا ،والعالقة بني تغيُر املناخ واإلنتاجية الزراعية ،مبا يف ذلك
التحديات والفرص املتاحة للتكيف وسياسات وإجراءات التخفيف لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

وقد مت االنتهاء من هذا التقرير بشأن تغيُر املناخ واألمن الغذائي واعتمدته اللجنة التوجيهية يف اجتماعها الذي
عقد يف سانت بطرسربغ ،االحتاد الروسي ،يف الفرتة من  5إىل  8يونيو/حزيران .2102
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ويولي الفريق الرفيع املستوى أهمية كبرية للعملية املعتمدة 1يف إعداد التقارير وكذلك للمنتج .وجيري الفريق
مشاورات إلكرتونية مفتوحة مستفيضة تكفل الشفافية واالنفتاح على مجيع أشكال املعرفة واستعراضات األقران .وإننا
على اقتناع بأن هذا يعد أمرا أساسيا جلودة تقاريرنا وأهميتها وشرعيتها العلمية.
وترأس فريق املشروع املسؤول عن إعداد هذا التقرير الدكتور ( Gerald Nelsonالواليات املتحدة األمريكية)،
وضم يف عضويته ( Zucong Caiالصني) ،و( Charles Godfrayاململكة املتحدة) ،ورشيد حسن (السودان وجنوب
أفريقيا) ،و( Maureen Santosالربازيل) و( Hema Swaminathanاهلند) .وتولت اللجنة التوجيهية اإلشراف على
هذه الدراسة بناء على دعوة الربوفيسور  .Huajun Tangوأود باسم اللجنة التوجيهية أن أسجل تقديري لفريق املشروع
وكذلك للربوفيسور  Huajun Tangومجيع أعضاء اللجنة التوجيهية ملشاركتهم النشطة يف إعداد ووضع التقرير يف صيغته
النهائية .وأتوجه أيضا بشكري العميق إىل  Vincent Gitzمنسق فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي
والتغذية ورئيس أمانة الفريق على اجلهود املضنية والعمل املمتاز ،حيث ما كان من املمكن إجناز هذا التقرير بدونهما يف
اإلطار الزمين احملدد .وإننا مدينون ،قبل كل شيء ،جملموعة املشاركني املسترتين يف مشاوراتنا اإللكرتونية املفتوحة
واملراجعني غري املعلومني من النظراء .فقد قدموا مجيعا مالحظات ومدخالت قيمة ،وأتاحوا قوة ال تقبل اجلدل لعمليتنا
وجودة عملنا.
--وتقوم اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ بدراسة األثر املتعدد األبعاد لتغيُر املناخ على احلياة يف كوكبنا
بالتفصيل ،وجتري مناقشته أيضا يف االجتماعات السنوية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر
املناخ ،اليت اعتمدت يف ريو دي جانريو يف عام  .0222ويصادف هذا العام الذكرى العشرين ملؤمتر ريو ،ووقت إصدارنا
هلذا التقرير ،كانت جترى مناقشات مستفيضة يف مؤمتر ريو  21+بشأن التقدم احملرز يف التخفيف من تغيُر املناخ،
وكذلك التكيف مع اآلثار املرتتبة على تغيُر املناخ ،مثل الزيادة يف متوسط درجات احلرارة ،والتغريات الضارة يف نظم
هطول األمطا ر ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،والشواغل املتعلقة حبدوث ظواهر مناخية متطرفة مثل اجلفاف والفيضانات
والعواصف الساحلية .ونظرا ألن عوامل بشرية هي املسؤولة بشكل رئيسي عن االجتاهات احلالية لالحرتار العاملي ،ف ن
العمل البشري والتدخالت البشرية هما وحدهما اللذان ميكن أن يساعدا يف ختفيف اآلثار املعاكسة لتغيُر املناخ.
ويف عام  ،0272دعتين املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل إلقاء حماضرة عامة عن "املناخ والزراعة" يف املؤمتر
العاملي للمناخ الذي عقد يف جنيف .ويف عام  ،0282دُعيت مرة أخرى من قبل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إللقاء
حماضرة عامة ،ولكن هذه املرة عن "تغيُر املناخ والزراعة" .وهكذا ففي غضون عقد من الزمن ،بدأت قضايا تغيُر املناخ
تسيطر على املناقشات يف املؤمترات اليت عقدتها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية حول املناخ .وقد أنشئت اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ يف عام  0288لتقديم تقييمات علمية عن ما حيدث ملناخ العامل وآثاره على رفاه
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يرد وصف تفصيلي بقدر أكرب لإلجراءات يف التذييل.

اإلنسان .وبفضل عمل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ أصبح تغيُر املناخ ومظاهره احملتملة مفهوما حاليا بقدر
أفضل بكثري .وساعد الفريق أيضا على إذكاء الوعي بتغيُر املناخ ووضعه على رأس جدول أعمال السياسة العامة.
ونأمل أن يساعد تقريرنا على إذكاء الوعي باألهمية األساسية إلدماج شواغل األمن الغذائي وتغيُر املناخ .وهناك
ترابط وثيق بني هذه التحديات ،ونعتقد بالتالي أن استجابة العامل ينبغي أن تكون على هذا املنوال.
ويلفت هذا التقرير االنتباه إىل احلاجة امللحة الختاذ إجراءات على مجيع املستويات ،بدءًا من اجملتمعات
احمللية وصعوداً إىل املنظمات العاملية .وسيتعني على كل دولة وضع إسرتاتيجيتها اخلاصة إلدارة تغيُر املناخ وخماطره.
و ال بد من تعزيز قدرة الفقراء على اجملابهة ،نظرا ألن الدول الفقرية والفقراء يف مجيع الدول سيكونون أول وأكثر من
يعانون من التغريات املناخية الضارة .وسيلزم اختاذ إجراءات استباقية حلماية أرواح اجملتمعات الساحلية وسبل كسبها
للعيش .وسيتعني على البلدان أن تكون مستعدة ،عند الضرورة ،إلعادة توطني "الالجئني بسبب تغيُر املناخ" .والبد من
عزل إنتاج األغذية عن آثار تغيُر املناخ قدر اإلمكان ،ألن الزراعة تشكل املصدر الرئيسي لسبل كسب العيش يف املناطق
الريفية يف معظم البلدان النامية .وتعترب أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا من بني أكثر املناطق املعرضة
للتغريات يف درجات احلرارة وهطول األمطار .وهي أيضا مناطق تتحمل أثقل عبء يف ما يتعلق بسوء التغذية .ولذلك،
ف ن العمل املتضافر من جانب اجملتمع العاملي سيكون ضروريا لتجنب أن يصبح تغيُر املناخ كارثة كربى.
ونأمل يف أن تكون دراستنا مفيدة للبلدان األعضاء يف جلنة األمن الغذائي يف وضع إسرتاتيجية للزراعة واألمن
الغذائي قادرة على جمابهة تغيُر املناخ .وشهد هذا العام إجراء حوار بشأن الزراعة واألمن الغذائي يف إطار اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية لتغيُر املناخ .وبدأت املناقشات يف بون يف مايو/أيار  2102وستستمر يف الدوحة إىل قرب نهاية السنة.
وآمل أن حتظى اقرتاحاتنا يف كل هذه املداوالت بالنظر الواجب ،للرتويج لنظم لألمن الغذائي وللزراعة املتكيفة مع املناخ
ولألغذية القادرة على جمابهة تغيُر املناخ .وإذا اعرتى اخللل اسرتاتيجيات التكيف مع تغيُر املناخ والتخفيف من آثاره
فستكون األغذية واملياه وتأمني سبل كسب العيش عرضة للخطر ،مع عواقب وخيمة على حياة وسبل معيشة املاليني من
األطفال والنساء والرجال على كوكبنا.
وسأسجل أخريا تقديري لرئيس وأعضاء جلنة األمن الغذائي العاملي ،ومكتب اللجنة ،واجملموعة االستشارية
وذلك ملا قدموه من إرشادات وتشجيع.
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موجز وتوصيخت
مع االستغالل املفرط بالفعل لكثري من املوارد الالزمة لتحقيق األمن الغرذائي املسرتدام ،أضرحت حترديات األمرن
الغذائي هائلة .ومن شأن تغيُر املناخ أن جيعل التغلب عليهرا أمررا أصرعب ،ويقلرل مرن إنتاجيرة معظرم الرنظم الغذائيرة
القائمة ،ويضر بسبل كسب العيش للفئات املعرضة بالفعل النعدام األمن الغذائي .واحتمرال متكرن دول العرامل مرن تلبيرة
اهلدف املتعلق بأن يبلغ أقصى متوسط الرتفاع درجرات احلررارة درجرتني مئرويتني ،علرى النحرو احملردد يف مفاوضرات
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُرر املنراخ املعقرودة يف كرانكون ،آخرذ يف التضرا ل مرع مررور الوقرت .وإذا فشرلت
املفاوضات الدائرة حول سياسات املناخ العاملية ،فسيتعذر القضاء على ارتفاع درجات احلررارة مبعردل  4درجرات مئويرة
حبلول نهاية القرن ،أي ما يناظر أفضل تقديرات سيناريوهات ارتفاع االنبعاثات اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدوليرة
املعنية بتغيُر املناخ .ويف حني أن البعض قد يستفيد ،فسيتأثر الناس يف بعض املناطق أكثر من غريهم بالتغريات يف متوسط
درجات احلرارة وهطول األمطار .وباإلضافة إىل ذلك ،ف ن احتمال تزايد التباين والظواهر املناخية الشديدة يعين أن إدارة
املخاطر ،حمليا ودوليا على حد سواء ،ستكون أكثر أهمية إىل حد كبري مما هي عليه اليوم.
وسيستمر منو السكان حتى عام  2151وسيكون مصحوبا مبعدالت غرري مسربوقة مرن التحضرر .وسرتحدث هرذه
التغريات يف الغالب يف البلدان النامية حاليا ،اليت من املررجح أن تصرل إىل وضرع بلردان ذات دخرل متوسرط .وسرتكون
النتيجة حدوث منو سريع يف الطلب على األغذية من حيرث الكميرة والنوعيرة علرى حرد سرواء .ومرن شرأن السياسرات
احلكومية لرفع حصة الوقود احليوي يف استهالك الطاقة أن تزيد التحديات اليت تعرتض قدرتنا اجلماعيرة علرى حتقيرق
األمن الغذائي املستدام.
وقد حدث التغري املعاصر يف املناخ نتيجة النبعاثات غرازات االحتبراس احلرراري الناجترة عرن أنشرطة بشررية.
ووفقا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ ،من احملتمل جدا أن ترجع معظم الزيادة امللحوظة يف متوسط درجات
احلرارة العاملية منذ منتصف القرن العشرين إىل الزيادة امللحوظة يف تركيزات غازات االحتباس احلرراري املنبعثرة نتيجرة
لألنشطة البشرية .واألنشطة الزراعية ،مبا فيها اآلثار غري املباشرة الناجتة عن إزالة الغابات وغريها من أشركال حتويرل
األراضي ،مسؤولة عن حوالي ثلث جمموع االحرتار العراملي احملتمرل نتيجرة انبعاثرات غرازات االحتبراس احلرراري يف
الوقت احلالي ،وبالتالي ف ن تقليل االنبعاثات املباشرة وغري املباشرة من الزراعة هو جزء أساسي من اجلهد األكرب إلبطاء
وترية تغيُر املناخ.

مالحظخت أسخسية
 -0تبدأ مواطن ضعف األمن الغذائي يف مواجهة تغيُر املناخ باآلثار البيولوجية الفيزيائية على مستوى املزارع الفردية
يف النباتات واحليوانات والنظم اليت تدار بها .وتبدل هذه اآلثار سبل كسب العيش يف املناطق الريفية بشكل مباشرر ،ويف
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املناطق احلضرية بشكل غري مباشر .وتنقل األسواق الدولية آثار تغيُر املناخ إىل أماكن أخرى وميكنها أن تؤثر علرى األمرن
الغذائي احمللي ،سواء إىل األفضل أو األسوأ ،عن طريق تغيري األسعار احمللية والتأثري على سبل كسب العيش.
 -2ويؤثر تغيُر املناخ على النباتات واحليوانات والنظم الطبيعية بطرق كثرية .وقد تكرون للرتغريات الريت حتردث يف
درجات احلرارة ونظم هطول األمطار آثار كبرية على اإلنتاجية الزراعية .ورغم أن آثرار متوسرط درجرات احلررارة مهرم،
فهناك أيضا آثار أخرى لدرجات احلرارة .وال يعرف سوى القليل بصفة عامة عن آثار تغيُر املناخ على اآلفات واألمرراض
اليت تصيب احملاصيل والثروة احليوانية والثروة السمكية ،وإن كانت هذه اآلثار ميكرن أن تكرون كربرية .وسيسرفر تغيُرر
املناخ عن تعرض احليوانات والنباتات إىل ضغوط متعددة يف كثري من النظم الزراعية واملائيرة يف العقرود املقبلرة .وال يرزال
هناك الكثري غري املعروف حتى اآلن عن الطرق اليت قد تتكتل بها هذه الضغوط .ومن املتوقع أن يصبح عدم انتظام هطول
األمطار ،الذي يؤثر بالفعل يف سبل معيشة وإنتاج عدد كبري من األسر الريفية ،أشد يف وجه تغيُر املناخ.
 -3ومن املهم النظر من عدسة الضعف االجتماعي لفهم أسباب التباين يف تعرض أفراد بعينهم أو أسرر أو جمتمعرات
بعينها ملخاطر انعدام األمن الغذائي ،حتى وإن كانوا يف نفس املنطقة اجلغرافية .وينشأ الضعف يف مواجهة انعردام األمرن
الغذائي من أسباب بيولوجية فيزيائية واجتماعية اقتصادية مبا هلذه األسباب من آثار على التغذية وسبل كسرب العريش
على السواء .وظروف الضعف القائمة سلفا جتعل الفقراء أكثر ضعفا يف مواجهة آثار تغيُر املناخ ،حيرث ميكرن أن تصربح
الظروف االجتماعية واالقتصادية والزراعية -البيئية أشد قسوة مع تغيُر املناخ.
 -4ومن املرجح أن يكون الفقراء وسائر الفئات الضعيفة عرضة إىل حد كبري خلطر انعدام األمن الغرذائي النراجم عرن
تغيُر املناخ .فمن هم الفقراء؟ هم أناس ال ميتلكون إال أصوال قليلة وإمكانية كسبهم الردخل منخفضرة .ويشرملون أصرحاب
احليازات الصغرية واملعدمني يف الريف والفئرات املُهمشرة مرن اجلماعرات العرقيرة والشرعوب األصرلية .ومرن املررجح أن
يرتكزوا يف الوقت احلالي يف املناطق الريفية وأن يتألفوا من نساء وأطفال ،ولكن حصة الفقر يف املناطق احلضررية آخرذة يف
النمو ،وينتقل الفقراء إىل احلضر بسرعة أكرب من السكان ككل .ومن منظور جغرايف ،توجد الغالبيرة العظمرى يف منطقرتني
هما أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ،حيث من املرجح أن تتجلى فيهما ،على وجه اخلصوص ،مظاهر تغيُر املناخ
بوضوح .لكن التقارير تفيد بأن انعدام األمن الغذائي موجود حتى يف أغنى البلدان ،وأن مسارات التنمية ،اليت تفاقم مرن
عدم املساواة وتتجاهل الفئات املُهمشة أو تؤدي إىل تدهور البيئة ،حيتمل أن جتعل مزيداً من الناس عرضة النعدام األمرن
الغذائي الناجم عن تغيُر املناخ يف املستقبل .وصغار املزارعني والعمال املعدمون ،مبواردهم اخلاصة احملردودة ،الرذين مرن
املرجح أيضا أال حيصلوا على خدمات كافية من األنشطة العامة واخلاصرة ،معرضرون بشركل خراص لاثرار االجتماعيرة
واالقتصادية لتغيُر املناخ ،ال سيما إذا مل يقرتن التقلب املتزايد بتحسني شبكات األمران االجتمراعي ( انظرر تقريرر فريرق
اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية عن احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي) .وزراعة األراضري
اجلافة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة ،حيث يعيش أكثر من  41يف املائة من سكان العامل ويعريش مرا يزيرد عرن 651
مليون نسمة من أفقر الناس وأشدهم معاناة من انعدام األمن الغذائي ،معرضة على وجره اخلصروص للترأثر مبخراطر تغيُرر
املناخ وتقلبه ،وخاصة باجلفاف .ويف بعض مناطق العامل ،جيري اإلنتاج الزراعي الكبري يف املناطق السراحلية املنخفضرة،
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وحيث ترتفع الكثافة السكانية احلالية .ويف هذه املناطق ،وخصوصا يف الدول اجلزرية الصغرية ،ينشرأ التهديرد الرئيسري
لتغيُر املناخ من تسرب امللوحة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الفيضانات.
 -5ويستلزم تعديل النظام الغذائي ليتكيف مع الظروف تعديالت اجتماعية واقتصادية وبيولوجية  -فيزيائية معقردة
يف إنتاج األغذية وجتهيزها واستهالكها .وستكون هذه التغيريات على أصعب ما يكرون بالنسربة ألفقرر وأضرعف املنراطق
والفئات السكانية .وعالوة على ذلك ،تشري مناذج تغيُر املناخ إىل أن مرن املررجح أن تكرون اآلثرار الوخيمرة حمسوسرة يف
املناطق املدارية ،وخاصة التزايد املتوقع للجفاف يف املناطق املدارية القاحلة .وتوجد كثري من أفقر البلدان يف هرذه املنراطق
وبالتالي فقد تكون الدول األقل قدرة على التأقلم أكثر الدول تضررا .ويستلزم لذلك أي أمل يف إحراز تقردم ملمروس بشرأن
األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالفقر واجلوع تكيفا ناجحا من جانرب أقرل البلردان منروا .وإن كانرت مجيرع البلردان
ستواجه يف نهاية املطاف حتديات تغيُر املناخ.
 -6وتسود أوجه عدم تيقن هلا وزنها يف ما يتعلق بالطريقة اليت سريتغري بهرا املنراخ ،تتزايرد يف السرياقني اإلقليمري
واحمللي حيث جيري اختاذ قرارات فردية .وينبغي بالتالي أن يُنظر إىل التكيف يف السياق األعم لبناء نظام غذائي أقردر
على املواجهة .وتشكل عدم استدامة اإلنتاج الغذائي تهديدا رئيسيا للقدرة على املواجهة ويلزم التصردي هلرا مرن خرالل
تغيريات يف الطريقة اليت ننتج بها األغذية ،عن طريق ختفيف الطلب على أغذية من قبيل منتجات احليوانات اجملررتة
اليت يؤدي إنتاجها إىل زيادات كبرية على وجه اخلصوص يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،وعرن طريرق تصرميم
نظم وطنية ودولية حلوكمة األغذية .وينبغي إيالء أولوية عليا لتحديد ودعم ممارسات إلنتاج األغذية وتوزيعها تتسم بقدر
أكرب من الكفاءة يف استخدام املوارد وتترأثر بقردر أقرل مرن العوامرل اخلارجيرة البيئيرة .ونظررا لتنروع السرياقات البيئيرة
واالجتماعية اليت جيري فيها إنتاج األغذية ،فستختلف حلول حتسني االسرتدامة .وسريتعذر تطبيرق نهرج وحيرد علرى
اجلميع ،وتلزم قاعدة أدلة أفضل وأكثر تطورا للمساعدة يف توجيه تنفيذ أنسب التدابري يف سياقات بعينها .وتوجرد عرادة
اجملتمعات األكثر تعرضا خلطر انعدام األمن الغذائي يف البلدان املنخفضة الدخل .ومعظرم التردابري الريت تسرهل التنميرة
املستدامة ،مع الرتكيز على حتسني سبل كسب العيش ألفقر قطاعات اجملتمع ،سرتزيد القردرة العامرة علرى املواجهرة،
وتساعد يف التكيف مع تغيُر املناخ.
 -7وتشمل أمثلة اسرتاتيجيات التكيف اجملتمعي حتسني ممارسات إدارة املياه مثرل بنراء بنيرة حتتيرة لرنظم أكفرأ
للري ،وجتميع املياه وختزينها واستخدامها على نطراق صرغري ،واعتمراد ممارسرات حترافظ علرى رطوبرة الرتبرة واملرواد
العضوية واملغذيات من خالل استخدام أصناف قصرية الدورة ،وإنشاء بنوك للبذور واحلبوب يف اجملتمعات احملليرة .وال
ميكن للمزارعني ومنتجي األغذية أن يتكيفوا مبفردهم بنجاح مع تغيُر املناخ .ويلزمهم دعم مرن قبرل احلكومرات والقطراع
اخلاص ،وهناك أيضا دور هام ملنظمات اجملتمع املدني.
 -8والزراعة عامل حمرك مهم لتغيُر املناخ .فاحملاصيل واملاشية اليت تربي يف املزارع مسؤولة علرى الصرعيد العراملي
عن حنو  05يف املائة من جمموع االنبعاثات اليوم .وتشمل االنبعاثات املباشرة لغازات االحتبراس احلرراري مرن الزراعرة
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انبعاثات غاز امليثان ( )CH4من حقول األرز املغمورة باملياه ومن املاشية ،وانبعاثات أكسيد النيرتوز ( )N2Oالنامجة عرن
استخدام األلدة النيرتوجينية العضوية وغري العضوية ،وانبعاثرات ثراني أكسريد الكربرون ( )CO2النامجرة عرن فقردان
الكربون العضوي يف الرتبة يف األراضي الزراعيرة نتيجرة للممارسرات الزراعيرة ،ويف املراعري بفعرل تزايرد كثافرة الرعري.
وتتسبب الزراعة أيضا يف انبعاث غازات تعزى إىل قطاعرات أخررى (الصرناعة ،والنقرل ،وإمردادات الطاقرة ،وغريهرا)،
ترتاوح بني إ نتاج ونقل األلدة ومبيدات األعشراب واملبيردات احلشررية ،واسرتهالك الطاقرة للحررث والرري والتسرميد
واحلصاد .وتضيف التغريات يف استخدامات األراضي ،اليت حيرك الكثري منها التوسع يف الرقعة الزراعية ،نسبة أخررى
ترتاوح بني  05إىل  07يف املائة .وسيؤدي منو الدخل والسكان يف املستقبل إىل زيادة االنبعاثات الزراعية بشكل كبري ،ما
مل يتم العثور على اسرتاتيجيات للنمو منخفضة االنبعاثات يف جمال الزراعة.
 -2واألثر الضخم الذي حتدثه التغريات يف استخدامات األراضي يف انبعاثات غرازات االحتبراس احلرراري ،2يؤكرد
أهمية إجياد اسرتاتيجيات للتنمية الزراعية تقلل حتويل األراضي غري الزراعية إىل أنشطة زراعية.
 -01ويف املستقبل ،ميكن توقع حدوث معظم الزيادات املباشرة يف انبعاثات غازات االحتبراس احلرراري الزراعيرة يف
املناطق اليت يزيد فيها إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية ،مما يؤدي إىل مزيد من انبعاثات غاز امليثان وأكسيد النيرتوز.
وبالتالي ف ن سياسات وبرامج إدارة انبعاثات غاز امليثان وأكسيد النيرتوز ستكتسب أهمية خاصة.
 -00ومقارنة املمارسات والنظم تستلزم النظر يف مجيع االنبعاثات الناجترة بشركل مباشرر وغرري مباشرر كرذلك .ومثرة
حاجة ملحة لتحسني تقييم النظم الزراعية املختلفة مع أخذ مجيع االنبعاثات ،املباشرة وغري املباشرة ،يف احلسبان.
 -02وينطوي إنتاج املنتجات احليوانية من مدخالت نباتية وأعرالف علرى عمليرات بيولوجيرة واحتياجرات الطاقرة
املرتبطة بها وفقدانها ،وهذا يعين أن السعر احلراري من املنتجات احليوانية يستلزم يف مرحلة ما قبل إنتاجره أكثرر مرن
سعر حراري من أصل نباتي لتغذية احليوان .ولذلك ف ن نسبة منتجات املاشرية يف أي نظرام غرذائي هري أحرد العوامرل
احملركة الرئيسية لالنبعاثات الناجتة من هذا النظام .ومن شأن تباطؤ النمو العاملي يف اسرتهالك املنتجرات احليوانيرة أن
يساعد على إبطاء منو انبعاثات القطاع الزراعي والغذائي .ومع ذلك ،فر ن الكرثري مرن سربل كسرب العريش تعتمرد علرى
املاشية ،واحليوانات اجملرتة قيمة للغاية ألنها ميكنها أن تهضم السيليلوز واملخلفات الزراعية .وعالوة على ذلرك ،ففري
البلدان النامية حيث تشمل النظم الغذائية للشعوب األصرلية بروتينرا حيوانيرا ،فر ن هرذا الرربوتني العرالي اجلرودة مرن
املنتجات احليوانية (األلبان واللحوم والبيض) سيساعد على حتسني التغذية.
 -03وميكن أن يسهم احلرد مرن الفاقرد واهلردر يف األغذيرة أيضرا إىل حرد كربري يف التخفيرف مرن انبعاثرات غرازات
االحتباس احلراري.
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تشمل النتائج السلبية األخرى فقدان التنوع البيولوجي وحدوث تغيريات يف توافر املياه اجلوفية واملياه السطحية.

 -04و شهد العقد املاضي زيادة كربرية جردا يف حجرم األراضري الزراعيرة املخصصرة لزراعرة حماصريل إنتراج الوقرود
احليوي ،كاإليثانول والديزل احليوي .وتعرضت سياسات الوقود احليوي النتقادات على أساس أنها ميكن أن ترؤدي إىل
زيادة أسعار األغذية (وبالتالي حتد من األمن الغرذائي) ،وأن تأثريهرا ضرئيل يف احلرد مرن انبعاثرات غرازات االحتبراس
احلراري ،بل ورمبا تزيدها .وليس هناك سوى أدلرة قليلرة علرى أن غالبيرة السياسرات احلاليرة املرتبطرة باجليرل األول
للوقود احليوي تسهم يف التخفيف من تغيُر املناخ .وسيستعرض فريق اخلرباء الرفيرع املسرتوى دور الوقرود احليروي فيمرا
يتعلق باألمن الغذائي يف دراسة تصدر يف عام .2103
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التوصيخت
 -1إدمخج الشواغل انمتعلقة بخألمن الغذائي وتغيُر انماخ
ينبغي أن تكون السياسات والربامج املصممة للتصدي لتغيُر املناخ مكملرة لتلرك الالزمرة لتحقيرق األمرن الغرذائي
املستدام ،ال مستقلة عنها .وتغيُر املناخ هو واحد من جمموعة متنوعة من التهديدات الريت تواجره األمرن الغرذائي .ومرن
املرجح جدا أن تسهم التدخالت الرامية إىل زيادة قدرة النظام الغذائي العام يف التكيف أيضا مع تغيُر املنراخ .وقرد يكرون
من األفضل توجيه اجلهود الرامية إىل زيادة اإلنفاق على التكيرف فقرط حنرو زيرادة اإلنفراق عمومرا علرى األمرن الغرذائي
املستدام ،مع إيالء اهتمام خراص للتهديردات الفريردة وغرري املؤكردة لتغيُرر املنراخ الريت تتطلرب اختراذ إجرراءات اليروم
(القطاعان العام واخلاص وقطاعات أخرى) .ويف القيام بذلك ،ينبغي أن يكون املزارعرون حمرور هرذه اجلهرود ،وأن تعرد
نهج تطبق يف مواقع بعينها لضمان توفري احتياجات اجملتمعات احمللية واالستفادة من علمها.
(1أ)

زيخدة االستثمخرات فورا لتحقيق األمن الغذائي والقدرة على مواجهة تغيُر انماخ

حتى بدون التهديدات النامجة عن تغيُر املناخ ،ف ن حتقيق أهداف األمرن الغرذائي سيسرتلزم اسرتثمارات أكررب
بكثري لزيادة اإلنتاجية .وينبغي توجيه االستثمارات أيضا إىل زيادة قدرة النظام الغذائي العام على املواجهة.
واالستثمار يف البنية التحتية املادية اليت تتيح ربط منتجي األغذية باألسرواق وإمرداد املنراطق احلضررية الكربرية
باألغذية أمر حاسم لضمان قدرات النظام الغذائي العام واألمن الغذائي .وتلزم استثمارات لتحسني البنيرة التحتيرة للنقرل
والتسويق.
ومن شأن تزايد التواتر احملتمل للظرواهر املناخيرة الشرديدة أن يزيرد خطرر تعطيرل شربكات اإلمردادات ويزيرد
تكاليف تنويع املصادر .وقد حيتاج الوسطاء يف سلسلة األغذية وجتار التجزئة إىل الوصول إىل خمزونات احتياطيرة أكررب.
وتلزم أيضا استثمارات لتسهيل االحتفاظ باملخزونات واحلد من الفاقد يف األغذية.

(1ب) إعخدة توجيه البحوث لرتكز على التكيف مع تغيُر انماخ وختفيفف وطأتفه للتصفدي جملموعفة أكثفر
تعقيدا من األهداف ،واالستثمخر يف البحوث العخمة للتكيف
ينبغي للبحوث يف جمال الزراعة أن تتضمن بشكل تام جوانب التكيف مع تغيُرر املنراخ والتخفيرف مرن وطأتره.
ورغم أن البحوث الرامية إىل زيادة غلة احملاصيل ضرورية لتلبية أهداف األمن الغرذائي األعرم ،فيلرزم توجيره البحروث
لرتكز بشكل مستمر ومتسارع على التصدي جملموعة أكثر تعقيدا من األهداف ملواجهة حتديات استدامة اإلنتاج الغرذائي
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والتصدي لتغيُر املناخ .فتقييم احملاصيل املهملة وإنتاجية الفواكه واخلضروات؛ وآثار جمموعرات مرن الضرغوط؛ والتنروع
البيولوجي وكفاءة النظام الزراعي؛ والكفاءة يف تقديم خدمات النظام اإليكولوجي ،كلها أمور تستحق مزيدا من االهتمام.
وينبغي أن تأخذ البحوث املتعلقة مبمارسات التخفيف يف احلسبان آثار هذه املمارسات على األمن الغذائي.
وستستلزم إعادة توجيه البحوث إشرراكا هادفرا للمرزارعني واملسرتفيدين املسرتهدفني ومشراركتهم منرذ البدايرة،
والدخول يف حوار حقيقي لفهم احتياجاتهم ،مع مراعاة الصعوبات اليت ميكرن مصرادفتها يف احلصرول علرى آراء النسراء
والفئات احملرومة.

(1ج) حتديث اخلدمخت اإلرشخدية
تلزم بشكل عاجل خدمات إرشادية حديثة جمددة ،تستند إىل مناذج خمتلفة للتمويرل ميكرن أن تشرمل القطراع
العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدني ،ملواجهة حتديات األمن الغرذائي النامجرة عرن تغيُرر املنراخ .وللتأكرد مرن اتبراع
تكنولوجيات تعزيز اإلنتاجية وزيادة القدرة على املواجهة ،ينبغي أن تستهدف الربامج اإلرشادية أولئك الرذين يتخرذون
القرارات اإلدارية .وينبغي أن تعمل اخلدمات اإلرشادية يف القررن احلرادي والعشررين بشركل وثيرق مرع قطراع البحروث
والقطاع اخلاص واجملتمع املدني لزيادة املهارات يف زيادة غلة احملاصريل بشركل مسرتدام ويف التصردي لتحرديات تغيُرر
املناخ.

(1د) باخء القدرات
يف كثري من البلدان تكون القدرات املادية واملؤسسية واالجتماعيرة والبيولوجيرة والبشررية للتصردي لتغيُرر املنراخ
وحتديات األمن الغذائي غري كافية .ومن املهم أيضا االستثمار يف رأس املال البشري ،وال سريما التعلريم والبنيرة التحتيرة
الصحية لبناء القدرة على مواجهة انعدام األمن الغذائي وإلدراك خماطر تغيُر املناخ والتصدي هلا بشكل فعال.
وتعد املعلومات عن التكيف والتخفيف عنصرا أساسيا يف بناء القدرة على املواجهة وبناء قدرات السركان والردول
على توقع وإدارة تغيُر املناخ .ونظم املعرفة املتعلقة بتغيُر املناخ هي نظم ديناميرة أخرذت يف الرربوز مرع تروافر مزيرد مرن
املعلومات والبحوث .ويتعني على احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى تعزيز قدرتها على اتبراع نظرم متجاوبرة ومبتكررة
جلمع املعلومات وإدارتها ونشرها ،ميكنها الوصول إىل اجلميع ،مع الرتكيز بشكل خاص على أضعف الفئات.
ومثة حاجة ماسة إىل جهود مدروسة لبناء هذه القدرات.
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-2

زيخدة قدرة الاظم الغذائية على جمخبهة تغيُر انماخ

تتجلى بوضوح بالفعل اآلثار الضارة لتغيُر املناخ يف بعض املناطق ،ومن املرجح أن يكون األثر النهرائي يف مجيرع
املناطق سلبيا للغاية .وجيب أن تتم زيادة قدرة النظم الغذائية على اجملابهة على كل املستويات ،من احلقل إىل البيئات
الطبيعية واألسواق .وهي تشمل عموما جمموعة شراملة مرن اإلجرراءات الريت ال برد مرن تنسريقها .وال ميكرن للمرزارعني
ومنتجي األغذية أن يتكيفوا مبفردهم بنجاح مع تغيُر املناخ .ويلزمهم دعم من احلكومات ومرن القطراع اخلراص ،وهنراك
أيضا دور هام ملنظمات اجملتمع املردني .وسيسرتلزم التكيرف مرع تغيُرر املنراخ بالتأكيرد ممارسرات جديردة وتغريريات يف
اسرتاتيجيات سبل كسب العيش ملعظم منتجي األغذية ،إن مل يكن مجيعهم ،فضال عن اجلهات الفاعلرة األخررى علرى
امتداد السلسلة الغذائية ،اليت تشرمل املرزارعني وجترار التجزئرة والوسرطاء يف السلسرلة الغذائيرة ،واألعمرال الزراعيرة،
والقطاع املالي ،واجملتمع املدني .وستستلزم إجراءات ورقابة من قبل احلكومات واملنظمات الدوليرة ومنظمرات اجملتمرع
املدني املعنية باألمن الغذائي والسيادة الغذائية ،واجلوع والتنمية املستدامة .وجيب أن تتعلرق تردابري التكيرف برالظروف
احمللية حتديردا .وجيرب أن يأخرذ التكيرف مرع تغيُرر املنراخ يف االعتبرار الفئرات احملرومرة اجتماعيرا ،والفرروق برني
اجلنسني ،وعلى وجه اخلصوص دور املرأة يف اختاذ القرارات يف النظم الغذائية .ولن تكون كرثري مرن التوصريات الرواردة
أدناه خميبة لامال ،حيث أنها تساهم يف حتقيق األمن الغذائي املستدام بغرض النظرر عرن تغيُرر املنراخ ،لكنهرا مجيعرا
زادت من األهمية امللحة لاثار املتزايدة النامجة عن تغيُر املناخ.

(2أ)

استاخد تدابري التكيف إىل تقييم للمخخطر ومواطن الضعف

يستلزم التكيف املرتقب مع تغيُر املناخ تقييما منتظما لكل من املخاطر ومواطن الضعف ،جيري حتديثه مع توافر
مزيد من املعلومات .وجتري البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل بشكل متزايد تقييمات منتظمة ولكن الدول الريت ال متتلرك
هذه القدرة تلزمها مساعدة خارجية .ومن األمور ذات األهمية الكبرية إبالغ أوجه عدم التريقن احلتميرة بشركل دقيرق إىل
واضعي السياسات وعلى نطاق أوسع.

(2ب) تيسري تبخدل انممخرسخت
تشمل األمثلة السرتاتيجيات التكيف اليت تطبقهرا اجملتمعرات احملليرة حتسرني ممارسرات إدارة امليراه ،مثرل
تشييد بنية أساسية لنظم أكفرأ للرري ،وجتميرع امليراه وختزينهرا واسرتخدامها علرى نطراق صرغري ،واعتمراد ممارسرات
للمحافظة على رطوبة الرتبة واملواد العضوية واملغذيات باستخدام أصناف دورتها قصرية ،وإنشاء بنوك البرذور واحلبروب
يف اجملتمعات احمللية .وتتمثل القضايا الرئيسية يف هذا اجملال يف نشر املعلومات واملعارف املتاحرة ،وحتسرني القردرات
البشرية واالجتماعية ،ووضع السياسات اليت تدعم أفضل املمارسات.
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(2ج) تيسري زيخدة التاوع يف احلقل وزيخدة فرص احلصول على انموارد اجلياية
يعد تنويع اإلنتاج وسيلة لزيادة قدرة النظم الزراعية على مواجهة الصدمات يف بيئرة مرن عردم الريقني املتزايرد.
والتكيف على حنو يتسم بالكفاءة سيستلزم احلصول (املرادي والقرانوني علرى السرواء مرن خرالل قواعرد امللكيرة الفكريرة
املناسبة) على موارد جينية ،لكل من احملاصيل والثروة احليوانية القائمة وأقاربهما الربيرة ،فضرال عرن األصرناف الريت
ميكن استخدامها يف املستقبل .وينبغي حتديد جينات احملاصيل اليت ال تتأثر باجلفاف والفيضانات وتقالهرا .وتشركل
صفات األنواع اليت حتقق استقرار احملصول يف إطار ظروف متغرية جماالت ذات أهمية خاصرة مترس احلاجرة فيهرا إىل
مزيد من الفهم والبحث .وينبغي ملنتجي األغذية ومؤسسات القطاع العام واخلاص واألوساط البحثيرة واحلكومرات زيرادة
التعاون فيما بينها وضمان نشر املعارف وتوزيعها وتوليدها ونقل التكنولوجيات وذلك لتحديرد خصرائص املروارد الوراثيرة
وصونها ورعايتها يف املوقع وكذلك يف بنوك البذور وخمازن املواد الوراثيرة واملرافرق ذات الصرلة لردعم التكيرف مرع تغيُرر
املناخ .وجيب القيام بكل ما هو ممكن لإلقالل إىل أدنى حد من التآكل الروراثي للتنروع البيولروجي املتبقري يف املوقرع ويف
بنوك اجلينات .وسيكون اعتماد مجيع البلدان للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتيرة لألغذيرة والزراعرة ،فضرال
عن التنفيذ العاجل للمواد ( 5احلفظ)،و ( 6االستخدام املستدام) و ( 2حقوق املزارعني) مبثابة خطروات إجيابيرة يف هرذا
الصدد .ولزيادة التنوع البيولوجي الزراعي ،سيكون اختراذ تردابري لتنميرة أسرواق لألنرواع الناقصرة االسرتخدام وتثقيرف
املستهلكني بشأن أهمية التنوع الغذائي عنصرا مساعدا .وميكن هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أن تنظر يف حتديرد
التدابري ذات األولوية ووضع خطة عمل بشأن حفظ واستخدام املوارد الوراثية للتكيف مرع تغيُرر املنراخ .وهنراك مناقشرة
جارية حول ما إذا كانت نظم حقوق امللكية الفكرية تدعم أو تعرقل التنمية ،وعرن اسرتخدام سرالالت نباتيرة وحيوانيرة
حمسنة والتنوع البيولوجي الزراعي .ومسألة املوارد اجلينية ،مبا يف ذلك حقوق امللكية الفكرية وحقوق املزارعني ،موضوع
قد ترغب جلنة األمن الغذائي يف أن توصي بأن جيري فريق اخلرباء الرفيع املستوى دراسة حوله.

(2د) توفري توقعخت بشأن الطقس للمزارعني
من املرجح أن يتمثل أحد التحديات النامجة عن تغيُر املناخ يف التصدي لنمط أكثر تغريا من الطقس .وقد يرؤدي
احلصول على توقعات الطقس إىل حتسني قدرة املزارعني علرى التكيرف مرع زيرادة تقلبرات الطقرس وظرواهره الشرديدة،
شريطة نشر هذه املعلومات يف الوقت املناسب على من حيتاجون إليها .وميكرن لتكنولوجيرا املعلومرات واالتصراالت ذات
املوارد والتصميم املناسبني أن توفر هذا الرابط مع خدمات األرصاد اجلوية الوطنية.

(2ﻫ) وضع سيخسخت متكخملة الستخدام األراضي من أجل التكيف
إن التكيف بكفاءة مع تغيُر املناخ سيعطي أهمية أكرب لوضع سياسات متكاملة الستخدام األراضي .فرالتغريات يف
أمناط هطول األمطار (خاصة تواتر الظواهر الشديدة) وتدفقات األنهار املولية ستزيد من أهمية تعظيم املوارد املائية علرى
نطاق مستجمعات املياه وطبقات املياه اجلوفية .وميكن أن تكون تدابري السياسات السلبية ،مثل احملافظة علرى الغابرات
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وأشجار املنغروف ،على نفس القدر من أهمية التدخالت الفعلية .وينبغي أيضا أن تُدمج آليات ،مثل خفرض االنبعاثرات
النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات (من أجل محاية الغابات) وغريهرا مرن وسرائل الردفع نظرري خردمات الرنظم
اإليكولوجية ،ضمن أدوات زيادة قدرة النظام اإليكولوجي واجملتمع على جمابهرة تغيُرر املنراخ .وميكرن أيضرا أن ترؤدي
الزراعة يف املناطق احلضرية والقريبة من احلضر دورا هاما يف تكيف املدن.

(2و) تسهيل حصول انمزارعني على اخلدمخت انمخلية
لتمكني املزارعني من إجراء التغيريات الالزمة يف نظمهم ،يتعني على احلكومات أن تيسرر انتفراع صرغار املرالك
باألسواق املالية بقدر أكرب .وهذا يشمل حتسني فرص احلصول على االئتمان ،وخطط تأمينية لتغطية هرذه االسرتثمارات،
وحتسني إدارة اآلثار املالية املرتتبة على خماطر الطقس.

(2ز) الرتويج لاظخم للتجخرة الدولية يضم مفهوم األمن الغذائي ويسهم يف تعزيز قدرة الاظم الغذائيفة علفى
اجملخبهة
نتيجة ألزمة األغذية يف عام  ،2118أصبح األمن الغذائي مسألة أكثر أهمية يف املفاوضات التجارية الزراعية مما
كان عليه يف املاضي .وتعترب اآلن فكرة احلصول على اإلمدادات على نفس أهميرة الفكررة التقليديرة املتعلقرة بالوصرول إىل
األسواق .وأحكام منظمة التجارة العاملية وقواعدها احلالية غري واضحة أو ناقصة فيما يتعلق مبسائل األمرن الغرذائي ،وال
تتيح الوالية اليت ختول إجراء مفاوضات الدوحة جماال كبريا إلحراز تقدم يف التصدي هلذه املخاوف .وعالوة على ذلك،
فمن شأن تغيُر املناخ أن جيعل التحدي املتعلق بتحقيق األمن الغذائي أصرعب بكرثري ،ومرن الواضرح أن جترارة األغذيرة
العاملية سيكون هلا دور مهم يف عامل يواجه تغيُر املناخ .وسيكون إدراج كل هذه القضايا اهلامة يف أي مفاوضرات جتاريرة
زراعية يف املستقبل خطوة يف االجتاه الصحيح.

(2ح) إعطخء أولوية لإلجراءات انمقرتحة يف برامج العمل القطرية اخلخصة بخلتكيف
إن تكيف الزراعة مبا يالئم تغيُر املناخ ووجود خطط قطرية للتكيف مهرم جردا علرى الصرعيد العراملي .وسرلطت
برامج العمل القطرية اخلاصة بالتكيف ،اليت قدمتها أقل البلدان منوا إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُرر
املناخ ،الضوء على االستثمارات يف الزراعة واألمن الغذائي باعتبارها أولوية .وتروفر هرذه الرربامج نقطرة انطرالق لرتتيرب
أولويات االستثمارات الوطنية اجلديدة .وينبغي متويل وتنفيذ التدابري ذات األولويرة الريت أعردتها أقرل البلردان منروا يف
برامج عملها القطرية اخلاصة بالتكيف .وينبغي للبلدان أن تعتمد على اخلربة املكتسبة من برامج العمل الوطنية يف إعرداد
خطط التكيف الوطنية.
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(2ط) األمن الغذائي وانمخئي يف انماخطق الداخلية
إن إنشاء صناديق للطوارئ ملواجهة حاالت اجلفاف وبناء احتياطيات إسرتاتيجية إقليميرة للحبروب فضرال عرن
مرافق لتخزين احلبوب على مستوى املزارع واألسر ،سيكون له أهميته يف حتقيق األمن الغذائي يف إطار تغيُر املناخ .
وينبغي أن حتظى زيادة املعروض من املياه وإدارة الطلب عليها باهتمام متزامن لتعزيرز األمرن املرائي للمحاصريل
وحيوانات املزارع واالحتياجرات احملليرة والصرناعة .وينبغري وضرع نظرام لألمرن املرائي املسرتدام لكرل منطقرة زراعيرة
إيكولوجية .وجيب وجود نظام تشاركي إلدارة املياه يضم األسرر املزارعرة ،لكري يكرون للمجتمعرات احملليرة تأثريهرا يف
احلفاظ على املياه وكذلك االستخدام املستدام واملنصف هلا.

(2ي) ضمخن حتلي األفراد بقدرة أكرب على مواجهة انمخخطر انمتزايدة لتغيُر انماخ انمتعلقة بتوافر انميخه
املاء مورد طبيعي حمدود ،وسلعة عامرة أساسرية للحيراة والصرحة ،وضررورية إلعمرال احلرق يف الغرذاء الكرايف.
وينبغي للجنة األمن الغذائي واحلكومات الوطنية تعزيز وتطوير البحوث ودعم برامج تهردف إىل تعزيرز حصرول اجلميرع
على مياه ذات نوعية جيدة وبكمية كافية يف املناطق الريفية .واملنهجيات التشاركية والردور الرائرد للمجتمعرات احملليرة
هي عناصر أساسية يف تطوير وسائل فعالة ومنصفة جلمع وخترزين وإدارة وتوزيرع امليراه النظيفرة بطررق حتررتم وحتمري
املناطق األحيائية وحتافظ على املوارد الطبيعية وحتفز إصالح املناطق املتدهورة.

(2ك) تغيُر انماخ وانميخه يف انماخطق السخحلية
يعيش ما يقرب من ثلث سكان العامل على طول السواحل .ومن املرجح أن يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر ترأثريا
ضارا على الزراعة الساحلية وعلى أمن سبل كسب العيش للمجتمعات الساحلية .وسيتعني إجراء حبث استباقي واختراذ
إجراءات إلعداد اجملتمعات الساحلية ملواجهة التحديات النامجة عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتغلغرل امليراه املاحلرة.
وينبغي أن تشتمل خطط اإلجراءات االستباقية ألمن املناطق الساحلية اإليكولوجية وسبل كسرب العريش فيهرا مرا يلري:
( )0دروع املنغروف احليوية على طول السواحل البحرية يف املناطق الزراعية املناخية املتسقة؛ ( )2وزراعرة األرز وأنرواع
احملاصيل األخرى اليت تتحمل امللوحة؛ ( )3وتطوير نظم الزراعة املختلطة بالغابرات وتربيرة األحيراء املائيرة السراحلية
إلدارة األراضي واملياه؛ ( )4وحفظ واستخدام النباتات امللحية  -وهي النباتات اليت تتكيف مرع الرتكيرزات العاليرة مرن
امللح .وميكن تشجيع املنظمات املختصة ،مثل اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،على دعرم هرذه املبرادرات
واملشاركة فيها.
ومياه البحر متثل نسبة  27يف املائة تقريبا من موارد املياه يف العامل ،ويتعني إجرراء حبروث عرن الزراعرة مبيراه
البحر تتعلق بانتشار املزارع املائية الزراعية .وستساعد زراعة نباتات ملحية ذات قيمرة اقتصرادية وتربيرة أنرواع لكيرة
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تتحمل امللوحة على تعزيز األمن الغذائي وسبل كسب العيش للمجتمعات الساحلية .ونوصري لرذلك بالشرروع يف الزراعرة
املصممة بطريقة علمية مبياه البحر لتحقيق حركرة ازدهرار يف املنراطق السراحلية ،علرى طرول املنراطق السراحلية واجلرزر
الصغرية.
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وضع اسرتاتيجيخت زراعية تاتج انبعخثخت ماخفضة وال تضر بخألمن الغذائي

يف ظل سيناريو" العمل بالطريقة املعتادة" ،سترتجم أي زيادة يف إنتاج األغذية تلقائيا إىل زيرادة يف االنبعاثرات،
ولكن هناك خيارات كثرية حمتملة متكن من فصل األمن الغرذائي عرن االنبعاثرات .وعنرد النظرر يف سياسرات التخفيرف
وبرامج الزراعة ،ينبغي احلرص على اختيار تلك اليت ال تؤثر سلبا على األمن الغذائي .وحلسن احلظ ،فر ن العديرد مرن
هذه اخليارات ختلق تآزرا بني التخفيف وتعزيز األمن الغذائي.
وميكن التخفيف من انبعاثات غازات االحتباس احلراري من قطراع الزراعرة بنسربة كربرية عرن طريرق حتسرني
الكفاءة يف استخدام املوارد (خاصة األراضري والثرروة احليوانيرة واأللردة) وممارسرات اإلدارة اجليردة الريت تزيرد أيضرا
اإلنتاجية يف كثري من احلاالت وتعزز القدرة على اجملابهة .وينبغي للسياسات والربامج العامة أن تستهدف تطوير ونشر
هذه املمارسات والنظم.
وجيب أال تزيد خيارات التخفيف التعرض النعدام األمن الغذائي .والنظم القائمة على احلوافز ،اليت تسرتهدف
الفئات الضعيفة بينما ختفف من االنبعاثات وتزيد القدرة على جمابهة تغيُر املناخ ،هلا فوائد متعددة.

(3أ)

احلد من تغيري استخدامخت األراضي وحتويلهخ إىل الزراعة

إن تغيري استخدام األراضي من نظم ختزن كميات مفرطة من الكربرون فروق سرطح األرض (الغابرات علرى وجره
اخلصوص) ،هو سبب يأتي مباشرة بعد االنبعاثرات النامجرة عرن الوقرود األحفروري كمصردر لثراني أكسريد الكربرون يف
الغالف اجلوي ،ويتجه كثري من هذا التحول حنو استخدامات زراعية ورعوية لألراضي .وحتسرني غلرة احملاصريل مرن
األراضي املزروعة بالفعل يعد وسيلة تكاد تكون على الدوام أكثر فعالية يف ختفيف انبعاثات غازات االحتبراس احلرراري
الناجتة من الزراعة من القيام بتوسيع رقعة األراضي املزروعة .وينبغي أن يكون إنهاء معظم عمليات حتويرل الغابرات إىل
الزراعة من أولويات التخفيف .وينبغي أن تتقيد أي أراض جديدة دخلت نطاق اإلنتاج باملمارسات اجليدة املبينة أدناه.
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(3ب) اعتمخد ممخرسخت للزراعة والرعي متاع فقدان الكربون انموجود يف الرتبة وتبين تربة كربونية وباوك
للكربون ومتاع تدهور األراضي
يتوقف حمتوى الرتبة من الكربون العضوي يف األراضي الزراعية بشكل كبري على ممارسات اإلدارة .وميكرن مرن
خالل ممارسات زراعية بيئية حسنة االختيار استعادة األراضي املتدهورة مما يسهم يف األمن الغذائي والتكيف ويؤدي إىل
التخفيف عن طريق زيادة بالوعات الكربون .وينبغي إعادة النفايات العضوية اخلالية من امللوثات مرن املنراطق احلضررية
إىل األراضي الزراعية لتحسني اإلنتاجية الزراعية وختفيف آثار تغيُر املناخ ،مع أخرذ التكراليف املباشررة وغرري املباشررة
للقيام بذلك يف احلسبان .و السياسات والربامج اليت تزيرد كفراءة اسرتخدام النريرتوجني هلرا فوائرد متعرددة – التخفريض
املتزامن لتكاليف املدخالت الزراعية ،وانبعاثات غازات االحتباس احلراري املباشرة وغري املباشرة ،والضرر الرذي يلحرق
بالبيئة خارج املزارع.

(3ج) حتسني إدارة الثروة احليوانية واألمسدة العضوية
من املرجح أن تنمو بسرعة االنبعاثات املرتبطة برتبيرة املاشرية يف املرزارع بسربب النمرو السركاني وتغريري الرنظم
الغذائية .وينبغي أن يصبح حتسني اإلنتاجية ،لتمكني املزارعني من احلد بدرجة كبرية من انبعاثات غرازات االحتبراس
احلراري لكل وحدة من الناتج (اللحوم واأللبان) أولوية من األولويات .وفوائد حتويل انبعاثات غاز امليثان مرن حيوانرات
املزارع إىل طاقة حيوية ولاد من خالل حمطات الغاز احليوي تشمل تقليل االنبعاثات الصافية ،وحتسني تروافر مصرادر
حملية للطاقة ،وألدة عالية اجلودة .وتلزم مزيد من البحوث يف هذا الصدد.

(3د) حتسني إدارة انميخه يف حقول األرز
من شأن تعديل نظم الري أن يقلل بشكل كبري االنبعاثات الناجتة من حقرول األرز ،مرع االقتصراد يف اسرتخدام
املياه وبدون تقليل غلة احملاصيل.

(3ﻫ) تقييم ومقخرنة الاظم الزراعية
هناك حاجرة ملحرة لتحسرني إجرراء تقييمرات ومقارنرات للرنظم الزراعيرة املختلفرة تأخرذ يف احلسربان مجيرع
االنبعاثات ،املباشرة وغري املباشرة.
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(3و) إدارة استهالك األغذية خلفض االنبعخثخت يف الاظم الغذائية
يتعني إيالء مزيد من االهتمام للدور الذي يؤديه تغيري النظام الغذائي يف تقليل الطلب علرى أكثرر أنرواع األغذيرة
كثافة يف إنتاج غازات االحتباس احلراري .وينبغري للحكومرات تشرجيع االسرتهالك الرشريد ،والكفراءات علرى امترداد
السلسلة الغذائية ،واحلد من هدر األغذية .وينبغي تشجيع القطاع اخلاص على تطوير منتجرات وأنظمرة للتوزيرع ترؤدي
إىل ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري.

(3ز) تقييم إسهخم خمتلف أنواع الوقود احليوي يف التخفيف واألمن الغذائي
إن حتديد مدى كفاءة كل نوع من أنواع الوقود احليوي يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري أمرر معقرد جردا
وتكتنفه العديد مرن أوجره عردم التريقن ،نتيجرة االسرتخدام املباشرر وغرري املباشرر للطاقرة يف الرري واملردخالت والنقرل
والتجهيز ،وخاصة النيرتوجني بالنسبة للجيل األول من الوقود احليوي ،فضال عن فقدان خمزونات الكربون يف الرتبة يف
حالة حتويل الغابات واألراضي الرطبة واألراضي الغنية برالكربون إىل زراعرة حماصريل الوقرود احليروي .وأثرريت أيضرا
شواغل بشأن أثر الوقود احليوي على حتديات بيئية أخرى منها التنوع البيولوجي ،ويرجع ذلك يف الغالرب إىل التحرول
املرتبط به إىل زراعة حمصول واحد ،وإىل زيادة إزالرة الغابرات ،والتهديردات الريت تتعررض هلرا احملميرات الطبيعيرة،
وزيادة الضغوط على إمدادات املياه ومشاكل نوعية املياه .واجلهود املبذولة لتقييم مساهمة خمتلف أنرواع الوقرود احليروي
يف ختفيف االنبعاثات مهمة وجيب أن تستمر.

(3ح) دعم انمزارعني لكي يعتمدوا تكاولوجيخت ذات فوائد متعددة
يتعني دعم املزارعني لكي يعتمدوا ممارسات تعزز قدرتهم علرى مواجهرة تغيُرر املنراخ وحتقيرق األمرن الغرذائي،
وتوفر أيضا فوائد مناخية يف األجل الطويل .ويستلزم تنفيرذ هرذه التغريريات بشركل عرام تهيئرة بيئرة متكينيرة ،تشرمل
خدمات ومؤسسات لدعم املزارعني ،على سربيل املثرال خردمات اإلرشراد الزراعري .وحترى لرو وفررت أيضرا املمارسرات
اجلديدة دخال أفضل يف املستقبل ،فهناك معوقات حتول دون اعتمادها هري :التكراليف األوليرة ،أو اإليررادات املهردرة
نتيجة عدم االستخدام يف فرص بديلة ،أو املخاطر اإلضافية خالل الفرتة االنتقالية .وال بد من تغطية هذه التكاليف.
وسادت توقعات كبرية بشأن متويل الكربون جللب مصادر إضافية للتمويل من اجلهرات املتسرببة يف االنبعاثرات
يف البلدان املتقدمة إىل فرادى املزارعني لقاء خفض االنبعاثات أو ختزين الكربون .لكرن التجربرة أثبترت أن مرن الصرعب
تنفيذ هذه اآلليات ،وأنها ليست مناسبة بشكل تام للزراعة يف احليازات الصغرية بسبب صغر حجم املشراريع ممرا يزيرد
من تكاليف املعامالت ،وصعوبة وتكاليف قياس االنبعاثات واإلبالغ عن ذلك ،وتقلب أسرعار الكربرون .ومرن برني أدوات
التمويل ،جتري دراسة آليات السوق واآلليات غرري املتعلقرة بالسروق براالقرتان مبخططرات خمتلفرة للحوكمرة (مشراريع
الكربون الطوعية ،وصناديق االستثمارات اخلضراء ،وغريها) .وأيا كان نوع الدعم أو احلروافز الراميرة إىل حتسرني أوجره
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الكفاءة العامة للنظام الغذائي واستيعاب العوامل اخلارجية املرتبطة بانبعاثات غرازات االحتبراس احلرراري وبالوعاتهرا،
فيوصى بأن تراعي اآلليات ظروف أصحاب احليازات الصغرية ،وضرورة ترتيرب أولويرات التردابري الريت حتسرن األمرن
الغذائي بينما تسهم يف التخفيف.
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مجع انمعلومخت حمليخ ،وتبخدل انمعخرف علفى الصفعيد العفخنمي ،وإعفخدة توجيفه البحفوث
لرتكز على معخجلة جمموعة أكثر تعقيدا من األهداف

إن قاعدة املعلومات املتاحة لتسهيل تطوير سياسات وبرامج احلد من آثار تغيُر املناخ علرى األمرن الغرذائي غرري
كافية بشكل يرثى له .ويتعني على احلكومات الوطنية أن حتسن جهودها .ولكن يلزم أيضا مجرع بيانرات دوليرة بشرأن
تغيُر املناخ وآثاره لتحسني املعلومات عن اجملتمعات والفئات السكانية واملناطق الضعيفة.
والدروس احمللية املستفادة ميكن أن تكون أقيم بكثري إذا ما جرى تقالهرا .واملعرفرة الريت اكتسربها املزارعرون
بالفعل بشأن املمارسات الناجحة يف ظروفهم اليوم ،قد يثبت أن هلا قيمة ال تقدر بثمن بالنسبة ملزارعني يف أماكن أخررى
يف املستقبل .لكن بعض نتائج تغيُر املناخ تقع خرارج نطراق التجربرة اإلنسرانية احلديثرة ،وتلرزم جهرود منتظمرة لتوليرد
بيانات لتطوير جهود املواجهة الفعالة .ونظرا ألن الفوائد تعرب احلدود الوطنية ،ف ن مجع وتبادل املعارف يستلزم تنسيقا
على الصعيد العاملي إىل جانب الربامج الوطنية.
وتلزم زيادة كبرية يف نوعية وكميرة البيانرات البيولوجيرة الفيزيائيرة واالقتصرادية االجتماعيرة املتاحرة لواضرعي
السياسات .وتشمل التحديات املتعلقة بذلك حتديردا مرا يلري )0( :ربرط مصرادر البيانرات احلاليرة واملسرتقبلية بتطبيرق
املعايري العاملية للبيانات الفوقية الوصفية؛ ( )2واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة (تكنولوجيرا املعلومرات واالتصراالت،
واالستشعار عن بعد) يف مجع بيانات آنية؛ ( )3والتمكني من مجع بيانات مصنفة ،مبا يف ذلك داخل املستوى األسري،
من أجرل حتديرد العوامرل احملركرة للضرعف االجتمراعي يف مواجهرة األمرن الغرذائي وحترديات التخفيرف والتكيرف؛
( )4وحتسني قنوات نقل املعلومات ،بدءا من مجع البيانات وحتليلها إىل جعلها تصب يف وضع السياسات.

(4أ)

مجع انمزيد من البيخنخت البيولوجية الفيزيخئية

هناك تنوع جيين كبري يف النباتات واحليوانات اليت نستخدمها كأغذية .لكن مل جير تقييم أدائها بشكل منتظم
يف إطار جمموعة من الظروف املناخية الزراعية .وينبغي استكمال البيانات املسرتمدة مرن احملراوالت التجريبيرة احلاليرة
جبمع معلومات إضافية عن األداء والتجارب اجلديدة اليت أجريت الستخالص خصائص األداء خارج النطاقات املناخيرة
احلالية .وتتباين نوعية البيانات املوجودة بشأن أمناط الطقس احلالية والتارخيية ،ألن بعض البلدان يؤدي وظيفة أفضرل
من غريه يف مجع البيانات ونشرها .ويلزم مجع مزيد من البيانات ويلزم إتاحة قدر أكرب منها جمانا.
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(4ب) رصد انممخرسخت القخئمة واألداء احلخلي
التكيف هو عملية تعلم .وهناك الكثري الذي ميكن عمله لكي تتكيف الزراعة مع تغيُر املنراخ باسرتخدام املعرارف
القائمة بشأن اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والفيزيائية احليوية إلنتاج األغذية .وقد تكون املهارات واملعارف املناسبة
ملنطقة ما يف الوقت الراهن مهمة يف منطقة أخرى يف املستقبل .ويلزم تقييم دقيرق ألثرر تردخالت التخفيرف والتكيرف مرن
حيث آثارها على النتائج ذات الصلة وكذلك على األمن الغذائي لضمان عدم وجود عواقب سرلبية غرري مقصرودة .ومجرع
هذه املعلومات بشكل منتظم ونشرها على نطاق واسع ضروري يف ضوء توفري تكنولوجيرا املعلومرات واالتصراالت احلديثرة
فرصا مل يسبق هلا مثيل.

(4ج) حتسني انمعلومخت عن اجملموعخت /الفئخت السكخنية وانماخطق الضعيفة
تؤثر أوجه القصور الرئيسية يف املعلومات يف قدرتنا على فهم اآلثار املرتتبة على تغيُر املنراخ بالنسربة للمنراطق أو
الفئات الضعيفة .ويستلزم التكيف الناجح معارف حمسنة بقدر كبري عن الفئات املعرضة للمخاطر ،واألماكن الريت تعريش
فيها.

(4د) حتسني الامخذج اليت تسهل فهم آثخر تغيُر انماخ على الزراعة
يلزم حتسني النماذج وإدراج معلومات عن اجملتمعات والفئات السكانية واملناطق الضعيفة .وعلرى الررغم مرن أن
النماذج املناخية تولد كميات كبرية من البيانات بشأن النتائج احملتملة يف املستقبل ف نها ال تُروجزز دائمرا بطررق تفيرد يف
فهم اآلثار احملتملة على النظم الزراعية وفئات السكان املعرضة للخطر .والنماذج الريت ترربط نترائج تغيُرر املنراخ باآلثرار
البيولوجية الفيزيائية ومن ثم برفاهية اإلنسان تستلزم قدرا أكرب بكثري من التطوير .وستقدم أي استثمارات متواضعة دعما
كبريا لواضعي السياسات يف كل مكان.
ويلزم بناء القدرات يف جمال استخدام النماذج والسيناريوهات ،مبا يف ذلك الفهم الصحيح ألوجه قصرورها وعردم
التيقن السائدة فيها.

(4ﻫ) تاظيم التبخدل اإلقليمي للخربات وانمعخرف
ينبع ختطيط التكيف من البلدان ،ولكن من الضروري يف ما يتعلق باالحتياجات املتوسطة والطويلة األجل تعزيرز
تبادل اآلراء على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي ،وتبادل اخلربات والتعاون والتنسيق بشأن املسائل العرابرة للحردود،
مثل املياه واملوارد الوراثية ومصايد األلاك واآلفات واألمراض العابرة للحدود ،إىل آخره.
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(4و) إعخدة توجيه البحوث لرتكز على معخجلة جمموعة أكثر تعقيدا من األهداف
انظر التوصية ( 0ب).

-3

تسهيل مشخركة مجيع أصحخب الشأن يف وضع القرارات وتافيذهخ

يستلزم التصدي لألمن الغذائي وتغيُر املناخ مشاركة وعمل متضافرين ومنسقني مرن جانرب العديرد مرن اجلهرات
الفاعلة واملزارعني والقطاع اخلاص وجهات عامة وطنية ودولية واجملتمع املدني واملنظمات غرري احلكوميرة .وهري مهمرة
صعبة بوجه خاص نظرا لوجود مصاحل متباينة للغاية ،بل ومتضاربة يف بعض األحيان ،ويلرزم العمرل مرن منظرور طويرل
األجل وإن كان معظم هذه اجلهات جيب أن ينظر يف النتائج القصرية األجل أوال.
(3أ)

تشجيع الاقخش حول دور كل من القطخعني العخم واخلخص يف احلفخظ على األمن الغذائي يف سيخق تغيُر
انماخ

تؤدي اإلجراءات اليت تتخذها مجيع قطاعات اجملتمع دورا يف تشكيل األمن الغذائي وحالة املناخ .ومثة سرؤال
هام بالنسبة للمستقبل هو كيف ميكن لقطاعات اجملتمع املختلفة أن جتسد اجلهود لتسري يف نفس االجتاه بالنسربة لكرل
من األمن الغذائي العاملي وتغيُر املناخ ،وكيف ميكن أن يكمل كل منها اآلخر.
وينطوي تغيُر املناخ على الرتكيز بدرجرة أكررب علرى مسرائل طويلرة األجرل ،وعلرى نقراط الضرعف االقتصرادية
واالجتماعية والبيئية .ونظرا للتضارب القائم يف اآلراء حرول الردورين الناشرئني للقطراع العرام واخلراص يف حتقيرق األمرن
الغذائي يف سياق تغيُر املناخ ،فتقتضي احلكمة تشجيع إجراء مزيد من النقاش حرول الفعاليرة احلقيقيرة للشرراكات برني
القطاعني العام واخلاص من خالل استعراض التجارب امليدانية.
وينبغي ضمان مشاركة اجملتمعات احمللية املتأثرة ،مبا يف ذلك التشاور املسبق واملسرتنري حرول املخراطر واآلثرار
املباشرة وغري املباشرة على قدرة صغار املزارعني واجملتمعات الريفية على اجملابهة.

(3ب) إشراك مجيع أصحخب الشأن يف صاع القرار يف القطخع العخم
ستُنفذ على أرض الواقع التغيريات الالزمة للتكيف والتخفيف بواسطة جهات فاعلرة كرثرية علرى طرول سلسرلة
التسويق ،من املنتجني إىل املستهلكني .ويقوم القطاع العام بتطوير وتهيئة بيئة للسياسرات والرربامج تُتخرذ فيهرا قررارات
القطاع اخلاص .واجملتمع املدني له أهمية حالة ،مبا يقوم به من أدوار كثرية ،ابتداءً من دور مراقب اإلجرراءات الريت
تتخذها احلكومة والقطاع اخلاص ،إىل جهة توحيد املصاحل املتنوعة ،واجلهة املبتكرة يف اجملال املؤسسي .وينبغي القيام
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بأنشطة التصدي لتغيُر املناخ مع إيالء اهتمام صريح لتلبية احتياجات الفئات احملرومة؛ ومن املهم على وجه اخلصروص
الرتكيز على دور املرأة كصانعة للقرارات الزراعية ،وبالتالي كجزء ال يتجزأ من ختطيط وتصميم وتنفيذ سياسرات وبررامج
التصدي لتحديات تغيُر املناخ على األمن الغذائي.

(3ج) تشجيع شراكخت تبخدل انمعلومخت والتكاولوجيخ بني القطفخعني العفخم واخلفخص لتقخسفم مزايفخ انمافخفع
العخمة احملساة وانمعخرف انمكتسبة حمليخ
يعد التعراون الردولي برني احلكومرات بشرأن أفضرل ممارسرات التكيرف والتخفيرف فضرال عرن النقرل املسرتدام
للتكنولوجيا أمرا هاما للتصدي آلثار تغيُر املناخ على األمن الغذائي .وميكن تنفيذ برامج إقليمية بشأن تغيُر املنراخ واألمرن
الغذائي كجزء من مبادرات التكامل اإلقليمي .وميكن تعميم التعلم من الدروس املستفادة من الربامج الوطنية الناجحة اليت
ميكن أن تنجح على املستوي اإلقليمي ،وميكن هلذا التعلم أن يساعد البلدان على وضع برامج خاصة بها .ولكن الردروس
املستفادة يف منطقة ما اليوم قد تكون مهمة يف مناطق أخرى يف املستقبل .وستلزم مؤسسات ميكن أن تنقل الرتعلم دوليرا يف
جمالي التكيف والتخفيف.

(3د) زيخدة الشفخفية ومشخركة اجملتمع انمدني من أجل حتسني الكفخءة واإلنصخف
تعد الشفافية يف اختاذ القرارات يف القطاع العام بشأن سياسات وبرامج التكيف والتخفيف أمرا حالرا لتحسرني
الكفاءة واملساواة .ومشاركة املزارعني وصيادي األلاك والعاملني يف الغابرات تعطريهم صروتا يف التصرميم يعرزز اسرتخدام
املوارد بشكل أكفأ .ومشاركة اجملتمع املدني تتيح للمجموعات األخرى اليت قد تتأثر من جراء تغيُر املنراخ ،إمرا مباشررة
أو من خالل اإلجراءات اليت يتخذها آخرون ،بأن حتيط على حنو أفضل باألنشطة احملتملة ،وأن توجه العملية صروب
حتقيق نتائج أكثر إنصافا.
وينبغي للحكومات أن تكفل لاع صروت مجيرع أصرحاب الشرأن مرن أجرل ضرمان شرفافية العمليرة ،وتبرادل
املعلومات واخلربات بشأن املسائل ذات الصلة بالسياسات واإلجراءات املتعلقة باألمن الغذائي وتغيُر املناخ.

-9

توصيخت مقدمة إىل جلاة األمن الغذائي العخنمي

(9أ)

إدراج التوصيخت انمتعلقة بتغيُر انماخ يف اإلطخر االسرتاتيجي العخنمي لألمن الغذائي والتغذية

تتوىل جلنة األمن الغذائي يف الوقت احلاضر إعداد إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية .وحنرث بقروة
على إدراج التوصيات املقدمة هنا باعتبارها عناصر رئيسية يف هذا اإلطار.
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(9ب) التشجيع على االعرتاف بشكل أكثر وضوحخ بخألمن الغذائي يف أنشطة اتفخقية األمم انمتحدة اإلطخريفة
بشأن تغيُر انماخ
على مدى السنوات القليلة املاضية اليت دارت فيها مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشرأن تغيُرر املنراخ،
برزت إىل الصدارة ضرورة تكيف الزراعة والتخفيف .ويف مرؤمتر األطرراف السرابع عشرر الرذي عقرد يف ديربران ،الرتمس
املفاوضون مدخالت من البلدان األعضاء واملراقبني بشأن مسائل متعلقة بالزراعة ،بغرض اختراذ قررار يف مرؤمتر األطرراف
الثامن عشر الذي يعقد يف الدوحة (ديسمرب/كانون األول  .)2102ومن شأن وضع برنامج عمرل للهيئرة الفرعيرة للمشرورة
العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ ،حيردد بقردر أوضرح إجيابيرات وسرلبيات
خمتلف تدابري التخفيف والتكيف وجوانب التآزر املمكنة مع األمن الغذائي ،أن يروفر حمفرال لتنظريم البحروث احلاليرة
وحتفيز البحوث اجلديدة ذات الصلة باملفاوضات .ونوصي بتنفيذ ذلك .ونوصي أيضا بر حراز مزيرد مرن التقردم مبوجرب
برنامج العمل بشأن اخلسائر واألضرار ،مع الرتكيز على التأثريات النامجرة عرن اآلثرار الضرارة لتغيُرر املنراخ يف الزراعرة
واألمن الغذائي .وأخريا ،ينبغي للجنة األمن الغذائي أن تطلرب مرن اتفاقيرة األمرم املتحردة اإلطاريرة بشرأن تغيُرر املنراخ
تكليف احلكومات الوطنية بتقديم تقارير عن كيفية تناول املبادرات والسياسات املقرتحة كجزء من خطط العمرل القطريرة
لتغيُر املناخ وخطط التكيف القطرية جهود األمن الغذائي أيضا.
وقبلت البلدان املتقدمة بالفعل حتمل مسؤولية تقديم دعم مرالي ألنشرطة التكيرف يف البلردان الناميرة كجرزء مرن
اتفاق كوبنهاغن واتفاق كانكون يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُرر املنراخ .وينبغري للجنرة األمرن الغرذائي
تأييد هذا املوقف وتشجيع البلدان على تصميم دعمها اخلاص حبيث تدعم أيضا األمن الغذائي املستدام.

(9ج) دعم التكيف مع تغيُر انماخ والتخفيف من آثخره يف مفخوضخت التجخرة الدولية
جتري منظمة التجارة العاملية مفاوضات مستمرة بشأن حتسني نظام التجرارة العامليرة (جولرة الدوحرة) .ومرع زيرادة
تقلب اإلنتاج الزراعي نتيجة لتغيُر املناخ ،واحتمال التدفقات التجارية للتعويض جزئيا عن الصردمات ذات الصرلة باملنراخ يف
الزراعة ،نوصي بأن تدعم جلنة األمن الغذائي إدراج نتائج املفاوضات الدائرة يف منظمة التجارة العاملية اليت تقرر هرذا الردور.
وباملثل ،ف ننا نوصي بأن تشجع جلنة األمن الغذائي منظمة التجارة العاملية على دعم إصرالحات السياسرات التجاريرة الريت
تسهل التخفيف بدال من أن تعرقله.

(9د) تعزيز دور اجملتمع انمدني
تعترب جلنة األمن الغذائي فريدة من نوعها بني منظمات األمم املتحدة إذ إنها تتيح دورا رليا للمجتمع املردني.
ونشجع جلنة األمن الغذائي على تعزيز القنوات القائمة للمشاركة مثل اجلماعة االستشارية التابعة للجنرة ،ودعرم مزيرد
من أنشطة اجملتمع املدني ذات الصلة باللجنة ،مثل املناسبات اجلانبية اليت تنظم خالل االجتماعرات الرليرة للجنرة
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وغريها من اجتماعات األمم املتحدة ،وعلى وجه اخلصوص مؤمترات اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريرة بشرأن تغيُرر املنراخ،
لتهيئة فرصة ملزيد من الدعاية واملناقشات بشأن التقرارير الريت نشررها فريرق اخلررباء الرفيرع املسرتوى والقررارات الريت
اختذتها جلنة األمن الغذائي العاملي.

(9ﻫ) دعم وضع جمموعة من آليخت التبخدل بشأن مجع البيخنخت الدولية عن تغيُر انماخ واألمن الغذائي
إن آثار تغيُر املناخ هي آثار تعرب احلدود الوطنية .ولن ميكن التصدي لاثرار إال إذا نُسرق مجرع البيانرات علرى
نطاق دولي باستخدام معايري البيانات الفوقية الوصفية املتفق عليها بصفة عامرة .وعرالوة علرى ذلرك ،مثرة أوجره كربرية
للتآزر جيب حتقيقها عن طريق تنسيق مجع بيانات األمن الغذائي مع بيانات تغيُر املناخ لتستفيد منهرا أضرعف املنراطق
والفئات السكانية .وينبغي للجنة األمن الغذائي أن تيسر إجراء حوار بشأن حتسني جهود مجع البيانات العامليرة لتغيُرر
املناخ واألمن الغذائي.
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مقدمة
طلبررت جلنررة األمررم املتحرردة املعنيررة براألمن الغررذائي العرراملي يف اجتماعهررا السررنوي املعقررود يف أكترروبر/تشرررين
األول  2101من فريق اخلرباء الرفيع املستوى إجراء دراسة بشأن تغيُر املناخ واألمن الغذائي ،من أجل:
"استعراض التقييمات واملبادرات القائمة بشأن آثار تغيُر املناخ على األمن الغذائي والتغذية ،مع الرتكيز على
األقاليم والسكان األكثر تضررا وضعفا والعالقة بني تغيُر املناخ واإلنتاجية الزراعية ،مبا يف ذلك التحديات
والفرص املتاحة لسياسات وإجراءات التكيف مع تغيُر املناخ والتخفيف من وطأة تأثرياته لتحقيق األمن الغذائي
والتغذية".
لقد فسرنا هذا التكليرف علرى أنره إعرداد وثيقرة لواضرعي السياسرات الروطنيني والردوليني ويف القطراع اخلراص
واجملتمع املدني الذين يقدمون تقارير بشأن ما يلي:


التحديات الراهنة واملستقبلية اليت تواجه األمن الغذائي من جراء اآلثار املادية لتغيُر املناخ  -التغريات يف
متوسطات درجات احلرارة وهطول األمطار وتباينها  -مع الرتكيز على املناطق والسكان األكثر تضررا وضعفا
(الفصالن  0و.)2



حالة املعارف وضرورة تكيف الزراعة مع تغيُر املناخ ،يف سياق التحديات الضخمة بالفعل اليت تواجه األمن
الغذائي نتيجة النمو السكاني وزيادة الدخول يف عامل تعاني فيه نظم إنتاج األغذية بالفعل من اإلجهاد وعدم
االستدامة (الفصل .)3



اإلسهام احلالي للزراعة يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري وإمكانية إسهام الزراعة يف التخفيف من آثار
تغيُر املناخ مع تلبيتها للطلب املتزايد على األغذية (الفصل .)4



اسرتاتيجيات وإجراءات السياسات الدولية والوطنية املنسقة واملتضافرة للتصدي بشكل مشرتك لتحديات األمن
الغذائي وتغيُر املناخ (الفصل .)5

ويؤثر تغيُر املناخ على األمن الغذائي بطرق شتى .وال ميكن لتقرير موجز أن يكرون شرامال بشركل كامرل ،سرواء
بشأن جمموعة التحديات اليت تواجه األمن الغذائي أو التهديدات النامجة عن تغيُر املناخ .3وبدال من ذلك ،ف ن اهلردف
من هذا التقرير الذي أعده الفريق الرفيع املستوى هو جتميع نتائج البحوث 4الراهنة وتسليط الضروء علرى قضرايا رئيسرية
ملساعدة واضعي السياسات الوطنية والدولية علرى وضرع سياسرات فعالرة ومنصرفة ملواجهرة التحرديات اإلضرافية لألمرن
الغذائي العاملي النامجة عن تغيُر املناخ.
3

4

على سبيل املثال ،تعد املياه أساسية لتحقيق األمن الغذائي .والزراعة هي املستخدم الرئيسي للمياه .وتعد التغريريات الضرارة يف هطرول األمطرار
ودرجات احلرارة من بني التحديات اليت تستلزم اهتماما يف عصر يشهد تغريا يف املناخ .لذا فر ن هرذا التقريرر ،برتكيرزه علرى األمرن الغرذائي،
يتناول بعض أبعاد األمن املائي نظرا لعالقته باألمن الغذائي والزراعة .لكنه ال ينظر على وجه التحديد يف توازن احتياجات خمتلف القطاعات
(الطاقة اهليدرولية واملدن والصناعة وغريها) فيما يتعلق باألمن املائي وتغري املناخ.
قدمت جمموعة تقارير منها تقارير قدمت مؤخرا تتناول مسائل متعلقة بالزراعة وتغري املناخ واألمن الغذائي أفكارا مفيدة أيضرا ( Foley et al.,
.)2011; Giovannucci et al., 2012; Beddington et al., 2012
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آثخر تغيُر انماخ على األمن الغذائي والتغذية اليوم :تقييم مواطن الضعف

1-1

احلخلة احلخلية لألمن الغذائي
يف عام  ،0226اعتمد مؤمتر القمة العاملي لألغذية 5التعريف التالي لألمن الغذائي:
"يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع األوقات باإلمكانيات املادية واالقتصادية للحصول
على أغذية كافية ومأمونة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة
النشاط والصحة".

والركائز األربعة لألمن الغذائي احملددة ضمنا يف التعريرف الروارد أعراله هري :التروافر ،6وإمكانيرة احلصرول،7
واالنتفاع 8واالستقرار .9ويعترب البعرد التغرذوي جرزءا ال يتجررأ مرن مفهروم األمرن الغرذائي (منظمرة األغذيرة والزراعرة،
2112أ).
وإننا مل ننجح بالتأكيد يف حتقيق هذا اهلدف .وحتى املطمح املتواضع املنصوص عليه يف هردف مكافحرة اجلروع
من األهداف اإلمنائية لأللفية -وهرو خفرض نسربة السركان الرذين يعرانون مرن اجلروع إىل النصرف برني عرامي  0221و
 -2105فمن غري املرجح أيضا حتقيقه على أساس عاملي ،وإن كانت بعض البلدان ستحقق هذا اهلردف بصرفة منفرردة.
ووفقا ملا ورد يف اجلدولني  0و ،2أظهر التقدم احملرز يف احلرد مرن انتشرار نقرص التغذيرة يف العرامل :أن أعرداد ناقصري
التغذية يف املناطق النامية ظلت ثابتة بصفة أساسية عند حوالي  06يف املائة منذ عام  ،2111بعد اخنفاضرها مرن  21يف
املائة يف عام ( 0221األمم املتحدة ،)2101 ،ومن احملتمل أن تكون قد ارتفعت خالل األزمة املالية العاملية الريت بردأت
يف أواخر العقد املاضي .وأعداد السكان الذين يعانون من نقص يف التغذية هي األعلى يف أفريقيا جنوب الصرحراء الكرربى
تليها منطقة جنوب آسيا.10

5
6
7
8

9

10

خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية متاحة على العنوان اإللكرتوني
التوافر هو جانب العرض لألمن الغذائي ،الذي حيدده اإلنتاج واملخزونات والتجارة.
يتأثر احلصول بالدخل ،واألسواق ،واألسعار.
يركزا النتفاع على كيفية استفادة اجلسم من العناصر املغذية املختلفة .ويترأثر بالرعايرة وممارسرات التغذيرة ،وإعرداد األغذيرة ،وتنروع النطرام
الغذائي ،وتوزيعه داخل األسرة.
جيلب االستقرار البعد الزمين .والنقص يف األغذية بصفة دورية يعد عالمة على انعدام األمن الغذائي ،حتى لو كان االستهالك احلالي كافيا.
يف الوقت نفسه ،ميثل اإلفراط يف التغذية مشكلة متزايدة يف كثري من أحناء العامل .ويؤثر الوزن الزائد على أكثر من بليون شخص على مستوى
العامل ،وتؤثر السمنة على ما ال يقل عن  311مليون شخص .ومنذ عام  ،0281ارتفعت السمنة إىل أكثر من الضعف يف مجيع أحناء العامل ،مع
زيادة ثالثة أضعاف أو أكثر يف بعض املناطق من أمريكا الشمالية واململكة املتحدة وأوروبا الشرقية والشرق األوسط وجزر احمليط اهلادي وأسرتاليا
والصني (انظر موقع منظمة الصحة العاملية على اإلنرتنت على العنوان.) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311:
http://www.fao.org/wfs/index_en.htm
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اجلدول  :1إحصخءات خمتخرة عن الفقر واألمن الغذائي
عدد األشخخص نخقصي التغذية (:0)2118-2116

 850مليون

املناطق املتقدمة
املناطق النامية

 10.6مليون
 839.4مليون

األطفخل دون سن اخلخمسة من العمر نخقصو الوزن(0)2112

%08

عدد األشخخص الذين يعيشون حتت خط الفقر (أقل من  0225دوالر يف اليوم)

جنوب آسيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
شرق آسيا
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

(2)2118

 0282مليون

 570.7مليون
 386.0مليون
 284.4مليون
 36.9مليون

املصادر -0 :قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة
 -2بيانات البنك الدولي عن الفقر واإلنصاف

http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-data/ess-fadata/en/.
http://povertydata.worldbank.org/poverty/home#.

وتشري النظرة املستقبلية إىل أن النمو السكاني املصحوب مبعدالت مل يسبق هلا مثيل من التحضر سيسرتمر حترى
عام  .2151وستحدث هذه التغريات يف الغالب يف البلدان النامية حاليا ،اليت مرن املررجح للغايرة أن يصرل معظمهرا إىل
وضع بلدان ذات دخل متوسط .وستكون النتيجة حدوث منو سريع يف الطلب على األغذية مرن حيرث الكميرة والنوعيرة
على حد سواء .ومن شأن السياسات احلكومية ووالياتها اليت تزيد حصة الوقرود احليروي يف اسرتهالك الطاقرة أن تزيرد
التحديات اليت تعرتض قدرتنا اجلماعية على حتقيق األمن الغذائي املستدام ..ومع االسرتغالل املفررط بالفعرل لكرثري مرن
املوارد الالزمة لتحقيق األمن الغذائي املستدام ،أضحت حتديات األمن الغذائي هائلة.
اجلدول  :2التقديرات العخنمية لاقص التغذية (اجلوع)2010-1999 ،
الفرتة
0270-0262
0280-0272
0222-0221
0227-0225
2112-2111
2118-2116
2009
2010

املصدر:

عدد األشخخص نخقصي التغذية
(بخنماليني)

االنتشخر
(الاسبة انمئوية)

875
850
848
792
836
850
*1023
*925

33
25
16
14
14
13
18
16

منظمة األغذية والزراعة( 2101 ،فيما خيص األعوام  0270-0262و )0280 - 0272وقاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة بالنسبة لألعروام
األخرررى ( * .)http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-data/ess-fadata/en/البيانررات اخلاصررة بعررامي  2112و 2101هرري
استقراءات للمنظمة مستندة إىل توقعات وزارة الزراعة األمريكية.

ويؤثر تغيُر املناخ بالفعل على األمن الغذائي .ويعد احرتار النظام املناخي أمرا قاطعا ال لبس فيه ،وهو مرا اتضرح
اليوم مما لوحظ من زيادات يف املتوسط العاملي لدرجات حرارة اهلواء واحمليطات ،ومن االنتشرار الواسرع لرذوبان الثلروج
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واجلليد وارتفاع متوسط سطح البحار( .اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املنراخ2117 ،أ) .وتربني أدلرة الرصرد مرن
مجيع القارات ومن معظم احمليطات أن الكثري من النظم الطبيعية تتأثر بالتغريات املناخية اإلقليمية ،وخصوصا االرتفراع
يف درجات احلرارة :ارتفع متوسط درجة احلرارة حبوالي  1.3درجة مئوية خالل النصف األول مرن القررن العشررين ،و
برنسبة  1.5درجة مئوية أخرى يف النصف الثاني منره إىل بدايرة القررن احلرادي والعشررين (اهليئرة احلكوميرة الدوليرة
املعنية بتغيُر املناخ 2117 ،أ) .ومن احملتمل جدا أن تكون معظم الزيادة امللحوظة يف متوسرط درجرات احلررارة العامليرة
منذ منتصف القرن العشرين راجعة إىل الزيادة امللحوظة يف تركيزات غازات االحتباس احلراري املنبعثرة نتيجرة ألنشرطة
بشرية (اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ 2117 ،أ).
ومع جتلي آثار تغيُر املناخ بقدر أوضح ،سيصبح التحدي املتمثرل يف حتقيرق األمرن الغرذائي أمررا أصرعب .وقرد
تؤدي آثاره على إنتاج األغذية وتوزيعها إىل زيادة الفقر وعدم املساواة ،مع ما يتبع ذلك من آثار علي سبل كسب العريش
والتغذية.
2-1

الضعف يف مواجهة انعدام األمن الغذائي وتغيُر انماخ

ينصب أحد حماور تركيز هذا التقرير على آثار تغيُر املناخ على األمرن الغرذائي 11والتغذيرة ،مرع الرتكيرز علرى
املناطق والسكان األكثر تضررا وضعفا.
ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة ،12حيدث انعدام األمن الغذائي عندما ال يتمكن الناس من تأمني إمكانية احلصول
على نظام غذائي واف ومأمون مما حيد من متتعهم حبياة نشطة وصحية يف ذات اللحظة .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يصربح
من ينعمون باألمن الغذائي حاليا عرضة النعدام األمن الغذائي يف املستقبل.
واألشخاص الذين يعانون بالفعرل مرن الفقرر يكونرون عرضرة للجروع نظررا الفتقرارهم إىل املروارد الالزمرة لتلبيرة
احتياجاتهم األساسية على أساس يومي (فهم يواجهون انعدام لألمن الغذائي بصورة مزمنرة) .ويكونرون أيضرا ضرعفاء إىل
حد كبري يف مواجهة الصدمات ،حتى الصغري منها ،فهي ستدفعهم خطوة أقرب إىل العوز وتضرعهم علرى شرفا اجملاعرة
بل وحتى املوت قبل األوان .أما األشخاص الذين ال يعانون من الفقر حاليا ولكن من احملتمل أن يواجهوا خطر الفقرر يف
املستقبل ،ف نهم سيتعرضون للجوع إذا ما حدثت هذه املخاطر بدون توافر محاية كافية منها (سيعانون من انعردام األمرن
الغذائي بصفة مؤقتة).

11

منظمة األغذية والزراعة،

12

http://www.fao.org/hunger/en/.

2118

تقدم مناقشة مفيدة للمفاهيم األساسية لألمن الغذائي ،مبا يف ذلك الضعف يف مواجهته.
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والضعف مفهوم معقد يتعني النظر فيه عرب نطاقات وأبعاد خمتلفة ) .(Carpenter et al., 2001وجتري مناقشرة
خصررربة للبحررروث املتعلقرررة بررراألطر املفاهيميرررة للضرررعف وتطبيقهرررا علرررى تغرررري البيئرررة (انظرررر علرررى سررربيل
املثال .)Cutter et al., 2009; Janssen and Ostrom, 2006; Adger, 2006
ويف هذا التقرير ،ننظر يف ضعف النظم الزراعية واجملتمعات واألسر واألفراد يف مواجهة تغيُر املنراخ ،ويف الطررق
اليت ميكن ألوجه الضعف هذه أن تؤدي إىل زيادة الضرعف يف مواجهرة انعردام األمرن الغرذائي .ويترأثر الضرعف بدرجرة
تعرض النظم واجملتمعات واألسر واألفراد لتغيُر املناخ .وعادة ما يوصف بأن لره أبعرادا ثالثيرة هري التعررض للمخراطر،
وحجمها ،والتأثر بها ،وهي أمور حتدد حجم اآلثار ،والقدرة على االستجابة والتكيف واجملابهة.
وغالبا ما يرتبط الضعف على املستوى األسري بالتهديدات اليت تعرتض سبل كسب العيش .فسبل كسب العيش
قد تكون غري كافية إما بسبب حمدودية املوارد أو اخنفاض اإلنتاجية (على سبيل املثال املزارعون ذوو احليازات الصغرية
وال تتوافر هلم ألدة) ،أو قد تكون سبل كسب العيش حمفوفة باملخاطر وعرضة لالنهيار (مرثال حراالت اجلفراف الريت
تسبب إخفاق احملاصيل) .ومن األهمية مبكان أن أغلبية منتجي األغذية من أصرحاب احليرازات الصرغرية يف كرثري مرن
البلررردان يكونرررون مرررن املشررررتين الصرررافني لألغذيرررة (مرررا يقررردر بنسررربة  73يف املائرررة مرررن أصرررحاب احليرررازات
الصررغرية يف إثيوبيررا و  74يف املائررة يف اهلنررد) ،ممررا جيعلررهم عرضررة للمخرراطر املتصررلة باإلنترراج والسرروق علررى حررد
سواء ) .(de Janvry and Sadoulet, 2011وميكن للصدمات اليت تتعرض هلا سبل كسب العيش أن ترؤثر علرى األفرراد
(األمررررراض واحلرر روادث وضررررغط النفقررررات) ،أو علررررى جمتمعررررات بأكملررررها (الفيضررررانات واألوبئررررة وأمررررراض
احليوان) ) ،(Dercon, 2005أو على اقتصادات بأكملها (األزمرات املاليرة ،والكروارث الطبيعيرة ،والنزاعرات ،وارتفراع
أسعار األغذية الواسع النطاق) ) .(Lustig, 2000وتكون األسر اليت لديها أصول قوية ومتنوعرة ،مبرا يف ذلرك الشربكات
االجتماعية ،يف وضع أفضل ميكنها من أن تنجو من الصدمات اليت تهز سبل كسب العيش أكثر من األسر اليت ال متلرك
سوى أصول ضئيلة وبدون نظم للدعم االجتماعي .وميكن أن يتزايد الضعف على مدى الوقت إذا واجهت األسر صردمات
متكررة تؤدي باطراد إىل تآكل أصوهلا .وتتمثل إحدى وظائف احلماية االجتماعية يف إقامرة "شربكات أمران" حترول دون
حدوث ذلك (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية – )2102 ،من خالل مرثال تقرديم حترويالت
نقدية أو غذائية أو فرص عمل يف األشغال العامة خالل فرتات األزمات وخالل ‘موسم اجلوع’ السنوي ،كبديل الضطرار
األسر إىل بيع أصوهلا اإلنتاجية .ومثة ملمح للضعف ال حيظى باالهتمام الكايف وهو أنه مستمر ومتكرر وأحيانا دوري (أي
مولي).
وتشمل اآلثار احملتملة لتغيُر املناخ على األمن الغذائي آثرارا تغذويرة مباشررة (تغريريات يف كميرات االسرتهالك
ومكوناته) وآثارا مرتتبة يف سبل كسب العيش (تغريات يف فرص العمالة وتكلفة احلصول على تغذيرة كافيرة) .وميكرن أن
يؤثر تغيُر املناخ على كل من هذين البعدين .ويعترب الضعف البيولوجي الفيزيائي واالجتماعي أمرين حالني عنرد النظرر
يف أثر تغيُر املناخ على األمن الغذائي .فالضعف االجتماعي يردرس اخلصرائص الدميوغرافيرة واالجتماعيرة واالقتصرادية،
وغريها من خصائص السكان اليت تؤثر على تعرضهم للمخاطر وقدرتهم على املواجهة والتأقلم مع الصدمات السلبية .ومن

38

املهم النظر من عدسة الضعف االجتماعي لفهم أسباب التباين يف تعرض أفراد بعينهم أو أسر أو جمتمعات بعينها ملخاطر
انعدام األمن الغذائي ،حتى وإن كانوا يف نفس املنطقة اجلغرافية.
طبيعة اآلثار -يؤثر تغيُر املناخ على الضعف يف مواجهرة انعردام األمرن الغرذائي للوهلرة األوىل مرن خرالل آثراره
البيولوجية الفيزيائية على إنتاجية احملاصيل والثروة احليوانية والرنظم الزراعيرة (انظرر الفصرل  2ملزيرد مرن النقراش).
فالتغريات يف متوسطات درجات احلرارة وهطول األمطار وزيادة تباينهرا ترتجرم إىل تغرريات يف مسرتويات وتبراين إنتراج
األغذية ،مع ما يتبع ذلك من آثار على دخل منتجي األغذية ومعقوليرة أسرعار األغذيرة بالنسربة للمشررتين الصرافني يف
املناطق الريفية وللمستهلكني يف املناطق احلضرية .وستسفر الزيرادات املتوقعرة يف تقلرب املنراخ عرن زيرادة تقلرب اإلنتراج
الزراعي مما يؤدي إىل مزيد من التقلبات يف األسعار والدخول .وستصبح لذلك إدارة املخاطر من قبرل مجيرع املشراركني يف
النظام الغذائي ،من أفراد وأسر إىل دول ،أكثر أهمية من أي وقت مضى.
حجم اآلثار – يتوقف بقدر كبري حجم اآلثار على األنظمرة واجملتمعرات واألسرر واألفرراد علرى مردى تعرضرها
وتأثرها بآثار تغيُر املناخ اليت ختتلف حبسب املنطقة والسكان .فبعض املناطق ستتضرر بقدر أكررب مرن غريهرا مرن جرراء
التغريات يف متوسطات درجات احلرارة وهطول األمطار وتوزيعهما ،ومن املمكن أن يستفيد البعض ،مبردئيا علرى األقرل.
وستكون اآلثار حمسوسة بشكل مباشر يف املناطق الريفيرة ،وبشركل غرري مباشرر يف املنراطق احلضررية مرن خرالل ارتفراع
األسعار ومزيد من تقلبها .وستكون اآلثار مباشرة من خالل التغريات يف هطول األمطرار ودرجرات احلررارة علرى املسرتوى
احمللي ،وغري مباشرة من خالل التغريات البيولوجية الفيزيائية يف أماكن أخرى والريت ترؤثر علرى سربل كسرب العريش
احمللية ،مثال من خالل تغريات يف األسعار العاملية .وستتأثر بعض الفئات أكثر من غريها إما ألنها تعتمرد علرى اإلنتراج
الزراعي يف دخلها أو ألنها تكرس جزءا أكرب من دخلها للغذاء.
القدرة على املواجهة  -إن القدرة على جمابهة تغيُر املناخ هلرا أبعراد خمتلفرة مرع حترول الرتكيرز مرن النبرات
واحليوان من خالل النظم الزراعية ،إىل األفراد واألسر واجملتمعات والبلدان .فكل نبات وحيوان لره نقراط ضرعف جيردة
التحديد نسبيا يف مواجهة تغيُر املناخ ،يرد نقاش أكثر تفصيال هلا أدناه .وميكن جعل الرنظم الزراعيرة أكثرر قردرة علرى
اجملابهة من خالل تغيري املمارسات ،وتغيري مواعيد الزراعة ،وتغيري مزيج األصناف أو األنرواع .أمرا قردرة البشرر علرى
اجملابهة فتنبع من املوارد املادية أو االجتماعية أو املالية املتاحة للفرد أو األسرة.
ومن املرجح أن يكون الفقراء عرضة على وجه اخلصوص خلطر انعدام األمن الغذائي الناجم عن تغيُر املنراخ .أمرا
املتيسرون فيمكنهم حتمل أعباء 'شراء' األمن الغذائي ،على األقل يف املستقبل القريب .لكن انعدام األمن الغرذائي موجرود
اآلن حتى يف أغنى البلدان ،واختيار مسار للتنمية يفاقم من عدم املساواة أو يؤدي إىل تدهور البيئة ،من املمكن أن جيعرل
مزيدا من الناس عرضة النعدام األمن الغذائي الناجم عن تغيُر املناخ يف املستقبل ).(Pieter et al., 2011
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والفقراء غالبا ما يكونوا فقراء يف املوارد بأبعادها املتعددة ،وليس املاليرة فقرط .فمرن هرم الفقرراء؟ وفقرا ملرا يبينره
اجلدول ،0ف ن ما يزيد على  21يف املائة من سكان العامل يعيشون حتت خط الفقر البرالغ  0.25دوالر يف اليروم (حروالي
 0.3بليون نسمة) .وتوجد الغالبية العظمى منهم يف منطقتني هما  -أفريقيا جنوب الصحراء وجنروب آسريا ،حيرث مرن
املرجح أن تتجلى فيهما ،على وجه اخلصوص ،مظاهر تغيُر املناخ (انظر الفصل  - )2ولكرن ميكرن أن يوجردوا يف كرثري
من أحناء العامل.
ومن املرجح أنهم يرتكزون يف الوقت احلالي يف املناطق الريفية ويتألفون من نساء وأطفال .وكما يبني اجلدول ،3
ف نه على الرغم من أن معدل انتقال الفقراء إىل احلضر أسرع من عموم السكان ،فال يزال الفقرر يف البلردان الناميرة يرتكرز
بشكل أساسي اليوم يف املناطق الريفية ( .)Ravallion et al., 2007لكن دراسة أخرى أجراها )Ravallion et al. (2008
خلصت إىل أنه مع استمرار التحضر ،فمن املرجح أن ترتفع معدالت الفقر يف املناطق احلضرية .ومن شأن تغيُرر املنراخ أن
يزيد على حنو ملحوظ من خماطر نقص التغذية احلاد ألولئك الفقراء يف املقام األول من خالل آثراره علرى تروافر األغذيرة
والنفقات .وبالنسبة للفقراء يف الريف تضيف اآلثار املرتتبة يف اإلنتاجية الزراعية حتديا إضافيا.
اجلدول  :3تغري وجه الفقر
عدد الفقراء
(بخنماليني)
انماخطق
احلضرية
دوالر واحد يف اليوم
دوالران يف اليوم

انماخطق
الريفية

الاسبة انمئوية من سكخن العخمل الاخمي الذين
يعيشون حتت خط الفقر

اجملموع

انماخطق
احلضرية

انماخطق
الريفية

حصة انماخطق احلضرية
من الفقراء
(الاسبة انمئوية)

اجملموع

1993

236

1 036

1 272

13.5

36.6

27.8

18.5

2002

283

883

1 165

12.8

29.3

22.3

24.2

1993

683

2 215

2 898

39.1

78.2

63.3

23.6

2002

746

2 097

2 843

33.7

69.7

54.4

26.2

املصدر :نقال عن

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/09/ravalli.htm

البيانات مستمدة من.Ravallion et al., 2007 :

وإىل جانب احلالة االقتصادية ،ميكن لتغيُر املناخ أن يعمق أيضا خطوط الصدع اليت تكرس حاالت عدم املسراواة
القائمة واليت تعمل على طول حماور اجتماعية خمتلفة  -نوع اجلنس والعمر واحلالة االجتماعيرة ومرا إىل ذلرك .13ونروع
اجلنس له اعتبار هام وجتري مناقشته بقدر أكرب من التفصيل الحقا .أما األطفال الصغار وكبرار السرن فريمكن أن يكونروا
أيضا أشد عرضة للمخاطر بسبب اعتمادهم ،ماليا أو ماديا ،على أفراد األسرة اآلخرين .واجملتمعات اليت كانت حمرومة
أو مهمشة تارخييا من املرجح أن تكون ممثلة بشكل مفرط بني اجملتمعات الفقرية .وحتى إذا مل تعتررب هرذه اجملتمعرات
13

جترررى حاليررا حبرروث واسررعة النطرراق إىل حررد كرربري بشررأن اخلصررائص االجتماعيررة الرريت تررؤثر علررى الضررعف إزاء تغررري املنرراخ .انظررر:

).Cutter et al. (2009
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فقرية باملفهوم املالي ،فقد تظل عرضة النعدام األمن الغذائي بسبب وضعها االجتماعي املتدني .واستخدام خاصية واحردة
فقط من هذه اخلصائص قد ال يؤدي إىل فهم مدى تعقد التفاعالت اليت تزيد الضعف يف مواجهة انعدام األمن الغذائي.
واحلصول على األغذية خيضع أيضا لتباين القوى يف اجملالني االجتماعي والسياسي .فعلى سبيل املثال ،قد يتم
ختفيض الدعم املقدم للمبادرات اليت ختدم اجملتمعات احمللية مثل بنوك الطعام ونظم توزيع األغذية اليت متوهلا الدولة
يف أوقات املصاعب االقتصادية النامجة عن تغيُر املناخ.
ومن املرجح أن يكون هناك تداخل كبري بني الفقراء والضعفاء يف مواجهة خماطر املنراخ ،أي برني أولئرك الرذين
يفتقرون إىل األمن الغذائي وهؤالء املتأثرين بتغيُر املناخ .ويفاقم تغيُر املناخ من التحديات املتعلقة بتحسني رفاههم .غري أن
هناك عوامل أخرى كثرية حمددة للفقر ،وهناك حتديات تواجه الضعف .وحماوالت التصردي للضرعف إزاء تغيُرر املنراخ
وحدة تواجه خطر استخدام املوارد بال كفاءة وفقدان فرص التآزر .ويف الوقت نفسه ،جيلب تغيُرر املنراخ حترديات فريردة
تستلزم تفكريا جديدا بشأن جهود حتقيق األمن الغذائي احلاليرة .لرذا ،فثمرة توصرية هامرة يف جمرال السياسرات وهري
ضرورة أن تكون الربامج والسياسات اليت تتصدى لتغيُر املناخ جزءا من جهود التنمية املستدامة الرامية إىل احلد من الفقر
وعدم املساواة وتعزيز األمن الغذائي.
والتهديدات اليت تواجه األمن الغذائي تشمل النمرو السركاني ،وأغلبره يف البلردان الناميرة اليروم ،الريت تتزايرد
دخوهلا يف عامل حتد فيه قيود املوارد بالفعل من منو اإلنتاجية يف بعض األماكن .ويفاقم تغيُرر املنراخ التحرديات النامجرة
عن أخطار أخرى .وتتأثر ركائز األمن الغرذائي األربعرة مجيعهرا برالتغريات يف متوسرطات وزيرادة تقلبرات تغيُرر املنراخ.
وستكون هذه اآلثار حمسوسة ،وجيب التصدي هلا ،من خالل نظم تربط املنتجني عرب األسواق باملستهلكني ،سواء حمليا
أو يف بلدان بعيدة .واآلثار املباشرة لتغيُر املناخ تكون حمسوسة يف النظم االجتماعية والبيئية ،اليت تشكل بالترالي عناصرر
رئيسية يف املواجهات اجملتمعية لتغيُر املناخ .لكن املؤسسات االجتماعية والسياسية العاملية والوطنيرة واحملليرة سرتؤدي
مجيعها أدوارا هامة يف إدارة آثار تغيُر املناخ على األمن الغذائي ،ويتعني أن تعمل معا إلجيراد سربل للحرد مرن املخراطر
وضمان األمن الغذائي والتغذوي للجميع.
1-2-1

نظم األغذية وتغيُر انماخ

تتمثل إحدى اجلوانب اهلامة لكيفية تأثري تغيُر املنراخ يف األمرن الغرذائي يف الفرروق القائمرة يف وسرائل اإلنتراج
الزراعي ،على املستوى احمللي ضمن منطقة معينة ،وعرب العامل.
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ويبدأ توافر األغذية يف ماليني املزارع يف مجيع أحناء العامل .ويستخدم املزارعرون األراضري وعمرل أفرراد أسررهم
ورمبا عمل آخرين ،وأنواعا خمتلفة من املعدات الالزمة إلدارة عملية إنتاج األغذية .وخيتارون مرا ينتجرون علرى أسراس
املوارد الطبيعية املتاحة هلم (مبا يف ذلك نوعية الرتبة واملناخ) ،واملدخالت املتاحة هلم (كاالستثمارات السابقة مثل نظرم
الررري ،واملرردخالت احلاليررة مثررل سررالالت التقرراوي
واحليوانات) ،وأوضاع السروق الريت يواجهونهرا .ويرتم اإلطخر  :1مخ هي انمزارع الصغرية ؟
إن ما نسميه مزارع صغرية تطلق عليه تسميات كثرية
نقل جرزء ممرا ينتجونره خرارج املزرعرة ،إمرا بواسرطة
بتعريفات خمتلفة .وتعرف أيضا بأنها زراعات صغار
املزارعني أنفسهم أو ينقله التجار إىل مصانع التجهيز أو املزارعني ،وأصحاب احليازات الصغرية ،واألسر أو
إىل الوسرررطاء أو إىل األسرررواق النهائيرررة يف الرررداخل أو الفالحني ،وزراعة الكفاف ،والزراعة األسرية .ويضم
اخلارج .وتشكل هذه اجملموعة من األنشطة ،بردءا مرن املشاركون يف الزراعة الصغرية النطاق األسر املزارعة،
والرعاة ومربي املاشية ،واملعدمني ،والعمال الزراعيني،
املزرعة إىل املائدة ،النظام الغذائي.
والعاملني يف الغابات ،وصيادي األلاك ،والعاملني
والنظم الغذائية متنوعة للغاية ،داخل كرل مرن بالبستنة ،والشعوب األصلية ،واجملتمعات التقليدية
البلدان وعرب احلدود الوطنية على حد سواء .ولرن يرؤثر (منظمة املعونة من أجل العمل.)2112 ،

تغيُر املناخ على كل النظم بنفس القدر ،وبالتالي يرتعني
إجراء تقييم للسياسات والنهج الربناجمية املختلفة .ويف
الوقت نفسه ،تؤثر خيارات السياسات على تطور النظم
الزراعية ،اليت ميكن أن تؤثر علرى تغيُرر املنراخ واألمرن
الغذائي.

وجيب على احلكومات ترمجة هذه املفاهيم النوعية بشرأن
املررزارع الصررغرية إىل تع راريف رليررة لتنفيررذ السياسررات.
وختتلررف التعرراريف الرليررة للزراعررة علررى نطرراق صررغري
بشكل جذري بني البلردان وتشرمل عناصرر خمتلفرة .ففري
آسيا ،تكون مساحة األراضي املزروعرة مقياسرا منوذجيرا،
واحلد األدنرى املرألوف هرو هكتراران .ويف الربازيرل ،فر ن
التعريررف الرلرري ملزرعررة األسرررة (الررذي يرروازي تقريبررا
املزرعررة الصررغرية) هررو  001-5هكتررارات علررى حسررب
املنطقة يف البلرد ،وتسرتخدم يف الغالرب العمالرة األسررية،
وتوفر اجلزء األكرب من دخل األسرة .ويف الواليات املتحردة
يستند التعريف إىل حجم املبيعرات ،حيرث تعتررب املرزارع
اليت تقل مبيعاتها عن  51 111دوالر مزارع صغرية.

وختتلف النظم الغذائية يف أبعاد كرثرية .فعلرى
مستوى املزرعة ،تشمل األبعاد نطاق العملية الزراعيرة،
ومرردى بيررع إنترراج املزرعررة ،ومرردى تنفيررذ العمليررات
الزراعيررة أساسررا بواسررطة أفررراد األسرررة وغريهررم أو
باسررتخدام كرربري لرراالت ،ومقرردار النررواتج املختلطررة
(حماصررريل خمتلفرررة ،نرررواتج احملاصررريل والثرررروة
احليوانية ،وخدمات النظام اإليكولوجي األخرى ،)14واليت يشار إليها أحيانا بتعددية الوظائف.15

14

15
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الفوائد اليت حيصل عليها الناس من النظم االيكولوجية ) .(Alcamo et al., 2003وتشمل توفري خردمات مثرل األغذيرة وامليراه؛ وخردمات
تنظيمية مثل مكافحة الفيضانات واألمراض؛ وخدمات ثقافية مثل الفوائد الروحية والرتفيهية والثقافية؛ واخلدمات الداعمة مثل دورة التغذية
اليت حتافظ على الظروف الالزمة للحياة على وجه األرض.
يسلط مفهوم تعددية الوظائف على ترابط الزراعة كنشاط متعدد املخرجات ال ينتج فقط خمرجرات جيرري تسرويقها مثرل األغذيرة واألعرالف
واأللياف واملنتجات الطبية ،ولكن أيضا خمرجات غري مسوقة مثل مباهج املنراظر الطبيعيرة  ،وإدارة امليراه اجلوفيرة والسرطحية ،وتغريريات
التنوع البيولوجي (التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية.)2118 ،

ويتمثل أحد النهج التنظيمية الشائعة يف وصف النظم الزراعيرة يف التقسريم الثنرائي الرذي يقرارن املرزارع الصرغرية
باملزارع الكبرية .ويؤكد تقرير التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغرراض التنميرة ( )2118علرى
أن "هناك اختالفات شاسعة بني النظامني من حيث استهالك املوارد ،وكثافة رأس املرال ،والوصرول إىل األسرواق ،وفررص
العمل" ( .)IAASTD, 2008, p. 44ومثة عنصر أساسي يتعلق حبجم املساحة الزراعية اخلاضعة لسيطرة املزارع ،يف حرد
ذاتها ،وكذلك الرتباطها غالبا بعناصر أخرى لعمليات املزارع ،مثل استخدام موارد رأس املال واحلصول عليهرا ،ونسربة
الناتج املسوّق ،وحجم ممارسات إنتاج حمصول أحادي مقابرل حماصريل متعرددة ،واملعلومرات عرن املردخالت اجلديردة
وتقنيات اإلدارة .وال جتاوز مساحة ما يقرب من ثالثة أربراع مجيرع املرزارع علرى مسرتوى العرامل هكترارا واحردا (von
) .Braun 2005وبتطبيق بعض االفرتاضات بشأن حجم املزرعة ،فمن املمكن أن تشري التقديرات إىل أن املزارع اليت تبلغ
مساحتها  21هكتارا أو أقل مثلت  25يف املائة من جمموع املساحة املزروعة على الصعيد العاملي يف أوائل القرن احلرالي.
لكن هذا املتوسط العاملي خيفي تباينات هائلة .ويقل متوسط حجم املزارع يف آسريا وأفريقيرا بكرثري عرن  01هكترارات يف
حني يزيد بكثري متوسط حجم املزرعة يف أمريكا الشمالية عن  011هكتار .ويف أفريقيرا وأمريكرا الالتينيرة ،متثرل املرزارع
الصغرية حنو  81يف املائة من مجيع املزارع ) .(Nagayets, 2005ويف أمريكا الالتينية تنتج املزارع الصغرية مرا يصرل إىل
 67يف املائررة مررن النرراتج اإلمجررالي ،وترروفر مررا يصررل إىل  77يف املائررة مررن فرررص العمالررة يف القطرراع الزراعرري
(املنظمة2100 ،د)216
وتؤدي عمليرات الزراعرة الصرغرية النطراق أدوارا حالرة
متعددة يف تلبية احتياجرات الفئرات الضرعيفة مرن السركان .فهري
"تطعررم اجملتمعررات احملليررة الفقرررية  -مبررا يف ذلررك أنفسررها" إىل تشري دراسة أجريت يف مشال شرق غانا إىل
جانررب غالبيررة سرركان العررامل (التقيرريم الرردولي للمعرفررة والعلرروم أن املزارعات الالتي يعشن على زراعة
والتكنولوجيررا الزراعيررة املوجهررة ألغررراض التنميررة ،2118 ،ص الكفاف تتأثرن بشكل غري متناسب
 .)22وتدير حصة كبرية من األراضي الزراعيرة ،وتسرتخدم جانبرا باجلفاف والفيضانات .وتعاني من ضعف
كبريا من جمتمع العاملني األكثر فقرا ،وتوفر فرص احلصرول علرى على وجه اخلصوص العازبات الالتي
األغذية على املستوى احمللي وعلى املستوى اإلقليمري ،ويف بعرض تنقصهن عمالة من أفراد األسرة لزراعة
األحيان ،تكون آثارها البيئية الضارة أقرل .ووفقرا ملنظمرة األغذيرة احملاصيل الكثيفة يف اليد العاملة مثل
األرز .وال ميكنهن تسخري الدعم اجملتمعي
والزراعرررة (قاعررردة البيانرررات اإلحصرررائية ،)2101 ،زاد عررردد
الذي ميكن للمتزوجات احلصول عليه
األشخاص الذين يعملون يف الزراعة مرن  2.5بليرون نسرمة يف عرام للمساعدة يف بناء املنزل وإصالحه
 2111إىل  2.6بليررون نسررمة عررام  ،2101مررع اخنفرراض نسرربة ).(Glazebrook 2011
جممرروع السرركان العرراملني يف الزراعررة مررن  42يف املائررة إىل  38يف
املائة .وختفي املتوسطات العاملية تباينات كبرية بني البلردان .وكقاعردة عامرة ،فر ن نسربة السركان العراملني يف الزراعرة
تتناقص مع تطور البلد وارتفاع الدخل الفردي .لذا جيب أن تؤدي الزراعة الصغرية النطاق دورا رئيسيا اليوم يف التصردي
لتحديات تغيُر املناخ .ويف الوقت نفسره ،ال برد مرن االعررتاف برأن التحضرر يتواصرل بسررعة يف مجيرع أحنراء العرامل.
اإلطخر  :2الطقس البخلغ الشدة يف غخنخ
يؤثر على الاسخء بشكل غري متاخسب
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ال تستخدم مجيع املصادر اليت استمدت منها هذه اإلحصاءات تعريفا واحدا للمزارع الصغرية
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وباستخدام متوسط معامل التغري يف تقديرات األمم املتحدة للسكان والتحضر 17،سيعيش حروالي  62يف املائرة مرن سركان
العامل يف مناطق حضرية حبلول عام  2151وسينخفض سكان املناطق الريفيرة مرن  3.4باليرني نسرمة يف عرام  2101إىل
 2.2بليون يف عام  .2151وسيتناقص ،على األقل يف بعض أحناء العامل ،عدد املزارعني ،وسينمو حجم املزارع يف نهايرة
املطاف .ويقوم فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ب عداد دراسرة حرول املعوقرات الريت تواجره
استثمارات أصحاب احليازات الصغرية ،إلصداره يف عام .2103
وال نعرف إال النزر اليسري عن طريقة تغري منو احملاصيل والثروة احليوانية وممارسات اإلدارة مع حجرم املرزارع
وذلك من أجل التعرف على األمناط العاملية باستمرار ،ولكن من املفرتض عموما أن املزارع الصغرية مرن املررجح أن تعمرل
يف زراعة حماصيل متعددة وتربية حيوانات متنوعة ،وقد تكون اقدر على جمابهة تغيُر املناخ .ولكن من ناحيرة أخررى،
تقل احتماالت حصول العمليات الصغرية النطاق على خدمات اإلرشراد الزراعري ،والوصرول إىل األسرواق للحصرول علرى
مدخالت وبذور جديدة ،واحلصول على قروض لتمويل العمليات .ويعد اكتساب فهم أفضل للفروق يف األنشرطة الزراعيرة
ولنقاط الضعف يف مواجهة تغيُر املناخ أمرا بالغ األهمية من أجرل التوصرل إىل سربل لتحسرني األمرن الغرذائي والتصردي
للتحديات اليت يفرضها تغيُر املناخ على اإلنتاجية الزراعية واالستقرار.
2-2–1

دور انمرأة يف اإلنتخج الزراعي

للتصدي للتهديدات املباشرة الناشئة عن تغيُر املناخ على الزراعة ،جيب أن تستهدف السياسرات والرربامج مرن
يعملون يف اإلنتاج الزراعي .وتشري تقديرات تقرير اشرتك يف إعداده البنك الردولي ومنظمرة األغذيرة والزراعرة والصرندوق
الدولي للتنمية الزراعية ( )2112إىل أن النساء مسؤوالت عن إنتاج ما بني  61إىل  21يف املائة من جمموع إنتاج األغذية.
ويف البلدان النامية ككل ،تشكل النساء حنو  43يف املائة مرن العراملني يف الزراعرة ،بنسربة تررتاوح برني  21يف املائرة يف
أمريكا الالتينية و  51يف املائة يف جنوب شرق آسيا ،وأفريقيا جنوب الصرحراء (منظمرة األغذيرة والزراعرة  2100أ).18
وينبغي بالتالي أن تستهدف الربامج اليت ترمي إىل حتسني اإلنتاج الزراعي النسراء والرجرال علرى حرد سرواء .ورغرم أن
تزويد النساء الالتي يقمن ب دارة عمليات زراعية خبدمات اإلرشاد الزراعي يبدو أنه وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتقديم
معلومات حول حتسني املمارسات الزراعية عموما واالستجابات لتغيُر املناخ على وجه اخلصوص ،إال أنه نادرا مرا اتبرع
يف املمارسة العملية حتى اآلن (التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية.)2118 ،
وباإلضافة إىل مسألة احلصول على املعلومات ،عادة ما تعاني النساء من احلرمان يف جوانب أخرى مرن جوانرب
الزراعة مثل احلصول على مدخالت وخدمات اإلنتاج وملكيرة األراضري .ويتضراءل احتمرال حصرول النسراء علرى نفرس
مسرتوى املردخالت الزراعيرة مثرل الرجرال( Dey-Abbas, 1997; Quisumbing, 1996; Thapa, 2008 as cited in
 )Agarwal, 2011وغريها من مدخالت وخدمات اإلنتراج مبرا يف ذلرك االئتمران ،والتكنولوجيرا ،واملعردات ،وخردمات
17
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هذه األرقام تعين أن إنتاجية العمل بالنسبة للمرأة أعلى بكثري منها بالنسبة للرجال ،وإن كانت األدلة الداعمة ذلك قليلة

اإلرشاد الزراعي ،واأللدة ،واملياه ،والعمل الزراعي ،ومجيع املدخالت الالزمة للتكيف مع تغيُر املناخ (البنك الردولي،
2112؛ ومنظمة األغذية والزراعة  2100أ) .ورغم وجود قدر ضئيل للغاية من البيانرات املنهجيرة املصرنفة حسرب نروع
اجلنس بشأن ملكية األصول الرئيسية مثل األراضي ،فر ن الدراسرات القليلرة املوجرودة (انظرر منظمرة األغذيرة والزراعرة
 2100أ لالطالع على التفاصيل) تشري إىل وجود فجوات كبرية يف حيازات األراضي .فمن بني مجيع أصرحاب األراضري
الزراعية يف غرب آسيا ومشال أفريقيا متثل النساء أقل من  5يف املائة منهم بينمرا يبلرغ هرذا الررقم حروالي  05يف املائرة
بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء .وعلرى املسرتوى اإلقليمري ،يوجرد يف أمريكرا الالتينيرة أعلرى متوسرط لنسربة مالكرات
األراضي الزراعية من اإلناث .ووجدت دراسة حديثة أن معدل ملكية األراضي عموما بني سكان املناطق الريفيرة يف واليرة
كارناتاكا يف اهلند كان  32يف املائة للرجال و  2يف املائة فقط للنسراء ) .(Swaminathan, et al. 2011وتشرري األدلرة إىل
أن األسر اليت تعوهلا امرأة متلك يف املتوسط قطع أرض أصغر من األسر اليت يعوهلا رجل .وتواجه النساء أيضرا قيرودا يف
متلك احليوانات.
وتؤثر هذه القيود املرتبطة بنوع اجلنس بشركل مباشرر علرى اإلنتاجيرة الزراعيرة للمررأة .ووفقرا ملنظمرة األغذيرة
والزراعة ( 2100أ) ،ميكن للبلدان النامية حتقيق مكاسرب إنتاجيرة بنسربة  2.5إىل  4يف املائرة تقررتن بنقصران بنسربة
 07-02يف املائة يف من يعانون من نقص يف التغذية من خالل التصدي للفجوة بني اجلنسني يف جمال الزراعرة .ورغرم أن
هذه الدراسة مل تتناول تغيُر املناخ بالتحديد ،فقد تكون املكاسب اإلنتاجية أكررب بكرثري إذا أخرذت آثرار تغيُرر املنراخ يف
االعتبار.
ومتثل الكفاءة واستحقاقات الرفاه حججا تدعو إىل تصميم سياسات وبرامج تستهدف برامج األمن الغذائي بصرفة
عامة واألنشطة النسائية املتعلقة بتغيُر املناخ حتديدا.

 3-2-1اآلثخر البيولوجية لتغيُر انماخ على احملخصيل والثروة احليوانية والاظم الزراعية
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تستجيب احملاصيل على أفضل ما يكون للبيئات املماثلة لتلك اليت نشأت فيهرا  -الرذرة يف أمريكرا الوسرطى،
والبطاطا يف جبال األنديز ،والقمح يف الشرق األوسط ،واألرز يف جنوب آسيا  -وللظروف املناخية الريت اسرتنبطت فيهرا.
وتوسع جهود تربية النباتات نطاق اإلمكانيات البيئية ،وينطبق ذلك بشكل خاص على احملاصريل ذات التنروع الروراثي
الكبري أو اليت يكون عليها أكرب طلب جتاري .وأجريت حبوث عن آثار تغيُر املناخ علرى احلبروب أكثرر بكرثري عرن مرا
أجري على اجلذور والدرنيات واحملاصيل البستانية وحماصيل العلف ،وتتوافر معلومات عن آثارها يف املناخات املعتدلرة
أكثر منها يف املناطق املدارية احلارة ،ويف النظم القائمة يف اليابسة أكثر من النظم القائمة يف البحار.
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هذا القسم مستمد إىل حد كبري من مؤلف  Thorntonو( Cramerيصدر يف عام  )2102ويوجز نتائجه.
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ويؤثر تغيُر املناخ على النباتات واحليوانات والرنظم الطبيعرة يف نرواح كرثرية .وعمومرا ،سريؤدي ارتفراع متوسرط
درجات احلرارة إىل تسريع منو وتنمية النباتات .وملعظم أنرواع احليوانرات نطراق مرريح لردرجات احلررارة يررتاوح برني
 01و 31درجة مئوية ،وعند درجات احلرارة األعلى من هذا ،تقلل احليوانات استهالك العلف بنسبة  3إىل  5يف املائرة
مقابل كل درجة إضافية من درجات احلرارة .وباإلضافة إىل تقليل اإلنتاج احليواني ،يؤثر ارتفاع درجات احلررارة سرلبا
على اخلصوبة .وحتدث بعض اآلثار األخرى لتغيُر املناخ على احليوانات من خالل أثرها علرى النباترات الريت تتناوهلرا
احليوانات.
وارتفاع درجات احلرارة ليس سيئا على طول اخلط :ف نها ستؤدي إىل حتسني إنتاجية احملاصيل يف أجزاء مرن
املرتفعات املداريرة وخطروط العررض املرتفعرة ،علرى سربيل ا ملثرال ،حيرث تعروق درجرات احلررارة البراردة حاليرا منرو
احملاصيل.
ورغم أن آثار متوسط درجات احلرارة مهمرة ،فهنراك آثرار أخررى أيضرا لردرجات احلررارة .فارتفراع درجرات
احلرارة ليال خيفض غلة حماصيل األرز ،مثال ،بنسبة تصل إىل  01يف املائة مقابل كرل درجرة مئويرة تزيرد يف درجرات
احلرارة الدنيا يف موسم اجلفاف .وميكن أن تؤدي الزيرادات يف درجرات احلررارة القصروى إىل ختفيضرات حرادة يف غلرة
احملاصيل وعدم تكاثر العديد من احملاصيل .ويف حالة الذرة ،على سبيل املثال ،ميكن أن يؤدي كرل يروم تتجراوز فيره
درجة احلرارة  31درجة مئوية إىل تقليل احملصول بنسبة  0.7يف املائة يف ظل ظروف اجلفاف .ويرتبط ارتفراع درجرات
احلرارة أيضا بارتفاع تركيزات األوزون .واألوزون ضار جبميع النباتات ،ولكن فول الصرويا والقمرح والشروفان والفاصروليا
اخلضراء والفلفل وبعض أنواع القطن معرضة بوجه خاص هلذا الضرر.
وقد يكون للتغريات يف درجات احلرارة ونظم هطول األمطار آثار كبرية على اإلنتاجية الزراعية والنظام
اإليكولوجي الذي يوفر اخلدمات اليت تقدمها الغابات ونظم احلراجة الزراعية اليت يعتمد عليها كثري من الناس .وال
تتوافر حاليا سوى معلومات قليلة عن آثار تغيُر املناخ على التنوع البيولوجي وما يرتتب على ذلك من آثار على اإلنتاجية
يف الغابات أو نظم احلراجة الزراعية على حد سواء.
وعلى الصعيد العاملي ،من املتوقع أن تفوق اآلثار السرلبية لتغيُرر املنراخ علرى نظرم امليراه العذبرة الفوائرد الكليرة
للزيادات يف املعدالت العاملية هلطول األمطار نظرا الحررتار الكوكرب .وقرد ارتفعرت تركيرزات ثراني أكسريد الكربرون يف
الغالف اجلوي من حقبة ما قبل التصرنيع مرن  281جرزءا يف املليرون إىل  322جرزءا يف املليرون تقريبرا يف عرام ،2101
وظلت ترتفع بنحو جزأين يف املليون يف السنة خالل العقد املاضي .وتظهر العديد من الدراسات أن هنراك زيرادة يف الغلرة
تتصل بثاني أكسيد الكربون ("التخصيب بثاني أكسيد الكربون") بالنسبة للمحاصريل ثالثيرة الكربرون ولكرن هرذا األثرر
حمدود ،إن مل يكن ال يذكر ،على النباتات رباعية الكربون مثل الذرة والذرة الرفيعة .وال يزال هناك قدر كبري مرن عردم
التيقن بشأن أثر زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون على منو النبات يف ظل الظروف احلقلية النمطيرة .ورغرم أن زيرادة
ثاني أكسيد الكربون قد يكون هلا ترأثري مفيرد علرى احملاصريل ،فقرد ترؤثر سرلبا أيضرا علرى تركيرب املرواد املغذيرة يف
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احملصول (انظر املناقشة أدناه) ،ويتوقف أيضا هذا األثر على ما إذا كانت عوامل أخرى مثل املياه واملغذيات 20حتد مرن
منو النبات .ويف بعض احملاصيل مثل البقوليات ،اكتشفت فروق وراثية يف اسرتجابة النباترات لثراني أكسريد الكربرون،
ميكن استغالهلا من خالل االستنبات .وتؤدي زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون مباشرة إىل زيادة حتمض احمليطات،
واليت (جنبا إىل جنب مع ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات احلرارة) خلفت بالفعرل آثرارا سرلبية ضرارة علرى
الشعاب املرجانية واجملتمعات اليت تعتمد عليها يف أمنها الغذائي.
واخلضروات بشكل عام حساسة إزاء األحوال البيئية املتطرفرة ،ويعرد ارتفراع درجرات احلررارة ورطوبرة الرتبرة
احملررردودة مرررن األسر رباب الرئيسرررية الخنفررراض احملاصررريل يف املنررراطق املداريرررة .وسررريتفاقم ذلرررك بفعرررل تغيُرررر
املناخ ).(Peña and Hughes, 2007
وال يعرف الكثري على وجه العمروم عرن آثرار تغيُرر املنراخ علرى آفرات وأمرراض احملاصريل والثرروة احليوانيرة
والسمكية ،ولكنها ميكن أن تكون كبرية .ويف إطار حدود معينرة  ،تتكراثر احلشررات بسررعة أكررب مرع ارتفراع درجرات
احلرارة ،ومن األرجح أن تزدهر يف الشتاء يف املواقع املعتدلة .وتؤدي األعشاب الضارة أداء جيدا يف ظرل زيرادة تركيرزات
ثاني أكسيد الكربون.
والبطاطا احللوة واملنيهوت هي ،على سبيل املثال ،حماصريل معرروف عنهرا أنهرا جيردة الترأقلم مرع اجلفراف
واإلجهاد احلراري ) ،(Jarvis et al., 2012ولكن يعتقد أن إمكانية تعرضها لافات واألمراض يف منراخ مرتغري ميكرن أن
تؤثر بشدة على إنتاجيتها و نطاقها يف املستقبل .والبطاطا حمصول آخر يعترب مزيج اآلفات واألمراض مهم جردا بالنسربة
له ،وليس مفهوما بشكل جيد كيف ميكن أن تتأثر هذه احملاصيل بتغيُرر املنراخ (مبرا يف ذلرك املشراكل املرتبطرة بزيرادة
كثافة األمطار)
وسيؤدي تغيُر املناخ إىل أشكال متعددة من اإلجهاد للنباتات واحليوانات يف كرثري مرن الرنظم الزراعيرة واملائيرة يف
العقود املقبلة .وهناك قدر كبري غري معروف حتى اآلن حول كيفية جتمع هذه األشكال .فعلى سبيل املثرال ،يف حالرة األرز
هناك بعض األدلة على أن مزجيا من اإلجهاد احلراري واإلجهاد الناتج عرن امللوحرة يرؤدي إىل آثرار فسريولوجية إضرافية
تتجاوز آثار كل إجهاد مبعزل عن غريه.
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خيلص تقرير أعد يف عام  2116عن جتارب ختصيب اهلواء الطلق بثاني أكسيد الكربرون ) (Long et al., 2006إىل أن اآلثرار يف احلقرل تقرل
تقريبا بنسبة  51يف املائة عن التجارب يف حاويات مغلقة .وخيلص تقريرر آخرر ) (Zavala et al. 2008إىل أن ارتفراع مسرتويات ثراني أكسريد
الكربون يف الغالف اجلوي تزيد من تعرض نباتات فول الصويا للخنفساء اليابانية وتعرض الذرة لديدان بذور الرذرة الصرفراء .وأخرريا ،ختلرص
دراسرة أجريرت يف عرام  (Bloom et al., 2010) 2101إىل أن زيرادة تركيرزات ثراني أكسريد الكربرون تثربط امتصراص الرنرتات يف مركبرات
النيرتوجني العضوي .وجترى جتارب ختصيب اهلواء الطلق بثاني أكسيد الكربون يف أماكن جتريبية يتواجد فيها نيرتوجني كاف .ومع ذلرك،
فعندما يكون النيرتوجني عامل إعاقة ،يقل أثر التخصيب بثاني أكسيد الكربون بشركل كربري .وقرد وصرف  2118 ، Ainsworth et al.عردم
االتساق بني احلقل (جتارب ختصيب اهلواء الطلق بثاني أكسيد الكربون) والتجارب املعملية (غرفة) ،ونتائج النمذجة.
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ومعظم دراسات اآلثار البيولوجية لتغيُر املناخ على إنتاج احملاصيل الزراعية تركز على احملاصيل .21ومثرة أثرر
ثان ،مل حيظ إال بقدر أقل من الدراسة ،وهو كيف تتأثر نوعية الغذاء واألعالف بتغيُر املناخ ،أي تركيبة املغذيات يف كل
صنف من أصناف األغذية على حدة وإمكانية تغري مزيج األغذية حسب الطرق املختلفة اليت تسرتجيب بهرا احملاصريل
واحليوانات لتغيُر املناخ .وحظيت احلبوب بأكرب قدر من االهتمام  -مع ارتفاع كل من مسرتويات ثراني أكسريد الكربرون
ودرجات احلرارة اليت تؤثر على نوعية احلبوب .وعلى سربيل املثرال ،يروجز  )2100( Hatfield et al.حبثرا يربني أن
احملتوى الربوتيين يف القمح ينخفض بسبب ارتفاع مستويات ثراني أكسريد الكربرون .وتظهرر جترارب ختصريب اهلرواء
الطلق بثاني أكسيد الكربون اليت أجراها  )2101( Ainsworth and McGrathيف الواليات املتحردة وأجراهرا يف الصرني
 )2115( Erda et al.حدوث اخنفاض كبري يف احملتوى الربوتيين ويف معادن مثل احلديد والزنك يف حماصيل احلبروب
غررري البقوليررة بسرربب تركيررزات ثرراني أكسرريد الكربررون الرريت مررن املرررجح أن حترردث حبلررول منتصررف القرررن.
وذكر  )2116( Wrigleyأن زيادة غلة حماصيل القمح بسبب تضاعف ثاني أكسيد الكربون تنتج عن زيرادة يف احلبروب
وليس عن كرب حجم احلبوب ،وتنتج حمتوى بروتيين أقل وحمتوى نشوي أعلرى .وأشرار املعهرد الردولي لبحروث األرز
( )2117أن ارتفاع درجات احلرارة سيؤثر على صفات جرودة األرز مثرل كربونرات الكلرس الطبيعري ،وحمتروى مخرائر
النشا ،ودرجة حرارة التجلنت.
والدراسات املنهجية آلثار التغريات يف درجات احلرارة وهطول األمطار عرب النطاق الكامرل للمحاصريل واملاشرية
واأللاك ال تزال يف مراحلها األوىل ،ويلزم إجراء مزيد من البحوث لفهم النترائج وحتديرد السربل الواعردة لالسرتثمارات
اليت تعزز اإلنتاجية والقدرة على اجملابهة.
ومثة حاجة ماسة إىل إجراء دراسات تستكشرف "توليفرات أشركال اإلجهراد" ،والتفراعالت برني خمتلرف هرذه
األشكال الالأحيائية واألحيائية يف النظم الزراعية ونظم تربية األحياء املائية الرئيسية.

 4-2-1أدلة آلثخر تغيُر انماخ على اإلنتخج الزراعي
تتزايد األدلة على الروابط القائمة بني انبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت يتسبب فيها البشر وتغيُر املنراخ
واآلثرررار املرتتبرررة يف اإلنتاجيرررة الزراعيرررة .فمرررثال ،تشرررري بقررروة البحررروث الررريت أجراهرررا مرررؤخرا ديفيرررد لوبرررل
وزمال ه ) (Lobell, et al., 2011إىل أن ارتفاع درجات احلرارة امللحوظ يف النصف الثاني من القررن العشررين والسرنوات
األوىل من القرن احلادي والعشرين ،والتغريات املصاحبة يف هطول األمطرار ،أحردثت بالفعرل آثرارا واضرحة ومتباينرة يف
الزراعررة يف مجيررع أحنرراء العررامل .ووفقررا هلررذه النتررائج ،حرردثت تباينررات كرربرية بررني األقرراليم يف املاضرري القريررب
( )2118-0281من حيث التغري يف درجات حرارة موسم النمرو :فتوجرد تغرريات صرغرية يف أمريكرا الشرمالية يف حرني
توجد زيادات كبرية يف أجزاء أخرى من العامل ،ال سيما أوروبا و الصني .وهذا يرتجم إىل تغيريات متباينة للغاية يف غلرة
21
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انظر
نوعية احلبوب.

http://climate.engineering.iastate.edu/Document/Grain percent20Quality.pdf

ملزيد من التفاصيل عن آثار تغري املنراخ علرى

احملاصيل على النحو املوضح يف الشكل  .0وتركيزا على الذرة ،مل تظهر الواليات املتحدة أساسرا أي أثرر علرى اإلطرالق
للتغري امللحوظ للمناخ يف اجتاهات غلة احملاصريل يف حرني شرهدت الصرني والربازيرل وفرنسرا بطرأ كربريا يف منرو غلرة
احملاصيل .ومع ذلك ،استفاد إنتاج احملاصيل على املستوى اإلقليمي يف بعض البلدان من ارتفاع درجات احلرارة ،وهي
مالحظات تدعمها التحوالت مشاال يف منطقة زراعة الذرة يف الواليات املتحدة( )،Hatfield et al., 2011ومنطقة األرز يف
الصرني ) ،(Hijmans, 2007ومنطقرة القمرح يف روسريا ( .)Ivanov, 2004; Ivanov and Kiryushin, 2009والتزايرد
السريع النبعاثات غازات االحتباس احلراري ،خصوصا يف البلدان النامية ،املقرتن بازدياد الردالئل علرى اآلثرار السرلبية
لتغيُر املناخ على الزراعة ،واحتمال حدوث آثار غري خطية لدرجات احلررارة علرى غلرة احملاصريل ،واحتمراالت تكبرد
أعباء إضافية نتيجة مزيد من الظواهر املناخية الشديدة يشري إىل أن األمن الغذائي املستدام يواجه حتديا جسيما.
الشكل  :1تقديرات األثر الصفخيف لالجتخهفخت انماخخيفة للففرتة  2009 -1990علفى متوسفط غلفة احملخصفيل للبلفدان
انماتجة الرئيسية واإلنتخج العخنمي
ألف

جيم
القمح

الذرة

الصني
اهلند

الواليات املتحدة
الصني

الواليات املتحدة
روسيا
فرنسا
العامل

الربازيل
فرنسا
اهلند

درجة احلرارة
هطول األمطار

العامل

دال
فول الصويا

النسبة املئوية لألثر على غلة احملصول

الواليات املتحدة
الربازيل

بخء
األرز

الصني
اهلند

األرجنتني

إندونيسيا

الصني
باراغواي

بنغالديش
فييت نام

العامل

العامل

النسبة املئوية لألثر على غلة احملصول

تبني األشرطة الرمادية متوسط تقديري؛ ويعكس اخلطأ الذي تنطوي عليه األعمدة نسربة ثقرة تررتاوح برني  5يف
املائة إىل  25يف املائة .وتبني النقاط احلمراء والزرقاء متوسط تقديري ألثر االجتاه يف درجات احلررارة واالجتراه يف هطرول
األمطار على التوالي.
املصدر:

)..Lobell et al. (2011
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 3-2-1آثخر تغيُر انماخ وتدخالت األمن الغذائي من احلصخد إىل انمستهلك
يوضح الشكل  2إمكانية تعزيز األمن الغذائي من خالل تدخالت بعد احلصاد ،واحلد من اآلثار السلبية النامجة
عن تغيُر املناخ ،وتقليل أثر إنتاج األغذية على تغيُر املناخ .واستنادا إىل حتليل أجراه  ،)2111( Smilميثل فاقد ما بعد
احلصاد يف املزرعة ،بسبب ممارسات احلصاد وسوء التخزين 03 ،يف املائة من الناتج احملصود ،وحيدث بدرجرة غالبرة
يف البلدان النامية .ومن شأن ارتفاع درجات احلرارة وزيادة الرطوبة بسبب تغيُر املناخ أن يشجع حدوث مزيد من الضررر
يف احلبوب املخزونة من هجمات احلشرات والفطريات .وتستهلك احليوانات نسربة  37يف املائرة أخررى مرن احملصرول
احملصود .أما خسائر وفاقد التوزيع ،وهلما أهمية خاصرة يف البلردان املتقدمرة ف نهمرا مسرؤوالن عرن نسربة  07يف املائرة
أخرى من احملصول احملصود .وسيزيد ارتفاع درجات احلرارة الناجم عن تغيُرر املنراخ احلاجرة إىل التربيرد يف شربكات
توزيع األغذية.
وستخفض أيضا االستثمارات الرامية إىل تقليل خسائر مرا بعرد احلصراد انبعاثرات غرازات االحتبراس احلرراري
الناجتة عن الزراعة .وستؤدي سياسات وبرامج احلد من استهالك اللحوم ،نظرا ألنها تعترب ضارة حاليا بصرحة البشرر،
إىل تقليل استهالك العلف بقدر كبري ،مما يتريح املزيرد لالسرتهالك البشرري املباشرر وحيرد مرن ضرغوط توسريع املنراطق
الزراعية.
الشكل  :2اخلسخئر والتحوالت والفخقد يف السلسلة الغذائية العخنمية -من احلقل إىل االستهالك الصخيف لألسر
احملاصيل احملصودة الصاحلة لألكل

علف احليوان-:
اخلسائر والفاقد يف التوزيع
واألسر811 - :

املتوافر الصايف
لالستهالك+:

611-

0 711

اللحوم ومنتجات
األلبان 511 +

2 111

أدوات املائدة
املصدر :نقال عن
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السعرة الكيلوغرامية  /احلد األعلى /يوميا

خسائر ما بعد احلصاد:

4611+

)Lundqvist et al. (2008

استنادا إىل

).Smil (2000

احلقل

 9-2-1تغيُر انماخ وسبل كسب العيش
ميكن أن يترأثر احلصرول علرى الغرذاء بسربب تغرري
املناخ وما يرتترب عليره مرن اضرطراب سربل العريش وتقلرب
أسعار املواد الغذائية األساسية .ويرتكز إىل حرد كربري األفرراد
املعرضرون ملخرراطر انعرردام األمرن الغررذائي يف املنرراطق الريفيررة
حيث جيري إنتاج األغذية ،ولذلك ستتضرر سربل معيشرتهم
بشكل مباشر من اآلثار احملليرة لرتغري املنراخ ،وبشركل غرري
مباشر عن طريق اآلثار يف أجزاء أخرى من العامل.

اإلطخر  :3األغذية الربية احملصودة وتغري انماخ
وفقا لر ) Arnold et al. (2011يعتمرد حنرو بليرون
شخص ،من املرجح أن يكونوا من بني أفقر الفقراء،
علررى املنتجررات الربيررة احملصررودة للحصررول علررى
الغذاء والدخل .وعلرى سربيل املثرال ،تروفر دراسرة
أجراهرا ) Nasi et al. (2011بيانرات تظهرر أن مرا
يقرررب مررن  425ماليررني طررن مررن حلرروم الطرائررد
تستخلص سرنويا مرن غابرات حروض نهرر الكونغرو
وحده .واحليوانات الربية واألغذية النباتية تضريف
سعرات حرارية الزمة بكميات كبرية وأيضا برروتني
ومغذيات دقيقة متس احلاجة إليها .ونظرا ألن تغري
املنرراخ يغررري أسررلوب أداء النظررام اإليكولرروجي فمررن
املمكن أن تتأثر سلبا هرذه األطعمرة املهمرة بالنسربة
للفقراء .ومن احملتمل أيضا أن يشكل االعتماد علرى
هذا املصدر الغذائي إسرتاتيجية تكيف أكثرر أهميرة
خالل الكوارث الطبيعية واجلفاف والفيضانات.

وعادة مرا تركرز نهرج السياسرات والتردخالت الريت
تنظم احلصول على األغذية على األسر .ولكن خيارات توزيع
األغذية داخل األسرة قد تؤدي إىل آثار متباينرة لتغيُرر املنراخ
يف ما يتعلق باحلصول على األغذية .وغالبرا مرا يشرمل عمرل
"املرررأة" جلررب امليرراه ومجررع حطررب الوقررود وإعررداد الطعررام
ورعاية مجيرع أفرراد األسررة ،ممرا ال يررتك للنسراء إال وقترا
قصريا لالخنراط يف أنشطة مدرة للنقد .وعندما يزيرد التردهور
البيئي الناجم عن تغيُر املناخ من الوقت الذي تستغرقه أنشطة مثل جتميع املياه ،يقلل هذا بقردر أكررب مرن قردرة النسراء
على كسب الدخل .ونظرا للديناميات األسرية فمرن املت صرور أن تترأثر النسراء والفتيرات بشركل أكثرر حردة مرن الرجرال
والصبية أثناء الندرة.
وعالوة على الكمية ،تشمل العوامل احملرددة لالنتفراع الفعرال باألغذيرة احلصرول علرى امليراه النظيفرة والتنروع
التغذوي ،وتثقيف األمهات بتغذية األطفال ) .(Smith and Haddad, 2000وقد يزيد تغيُر املناخ التحديات اليت تواجره
توفري املياه النظيفة على أساس منتظم حيث تفرض الظواهر الشديدة ،اجلفاف والفيضانات على حد سرواء ،ضرغطا علرى
شبكات توزيع املياه.
ويوصي خرباء التغذية باستهالك جمموعة متنوعة من الفواكه واخلضروات الطازجة وكميات معتدلة مرن مصرادر
الربوتني (النباتي واحليواني أو املستمد من األلاك) واألغذية النشوية .ومع ذلك ،ف ن االجتاهات التغذوية يف كل مكان
يف العامل تتجه حنو مزيد من استهالك املنتجات الغذائية اجملهزة اليت حتتوي على نسبة كبرية من السكريات والردهون
والزيوت ،مما يؤدي إىل تزايد شواغل اإلفراط يف التغذية واآلثار الصحية السلبية للبدانة ،حتى يف البلدان النامية (منظمة
الصحة العاملية. )2100 ،وتارخييا ،شددت جهود ختفيف وطأة اجلوع على توفري أغذية ذات حمتوى كاف من الطاقرة
(سعرات حرارية) وجرى تكريس موارد حبوث القطاع العام لتحسني إنتاجيرة حماصريل األغذيرة األساسرية ،وخصوصرا
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األرز والقمح والذرة .ومتثل هذه احملاصيل الثالثة حاليا نسربة  51يف املائرة مرن جممروع اسرتهالك السرعرات احلراريرة
عامليا ،حبصص أعلى بكثري يف البلدان النامية (قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة) .وكرست موارد حبثيرة أقرل للفواكره
واخلضروات .ومع ذلك ،ف ن الفواكه واخلضروات قيّمة للغاية يف التصدي لنقص املغذيات الدقيقة .وتزود أيضرا أصرحاب
احليازات الصغرية بدخل أعلى بكثري ومزيد من فرص العمل للرهكتار أكثرر مرن احملاصريل األساسرية (املركرز اآلسريوي
لبحوث اخلضر وتنميتها .)2116 ،وتضاعف اإلنتاج العاملي من اخلضر خالل ربع القرن املاضي ،وتتجاوز قيمة التجرارة
العاملية يف اخلضروات قيمة احلبوب (املركز اآلسيوي لبحوث اخلضر وتنميتها .)2116 ،ويلزم إجراء مزيد مرن البحروث
بشأن آثار تغيُر املناخ على إنتاجية الفاكهة واخلضروات.
ويؤدي عدم كفاية احلصول على األغذية بشكل دوري إىل انعردام األمرن الغرذائي ويسرفر عرن نقصران يف احلالرة
التغذوية (منظمة األغذية والزراعة .)2118 ،ورغم أن إنتاج احملاصيل دوري ،ف نها تتوافر يف فرتات ما بعد احلصاد إما
عن طريق التخزين احمللي أو إمدادات من مناطق أخرى ،حملية أو دولية .ويستلزم احلصول على األغذية يف غري أوانهرا
توافر األغذية والدخل الالزم لتخزينها أو شرائها.
ومن املمكن أن يتأثر استقرار األسعار احمللية وإمكانية احلصول على األغذية بتغيُر املناخ يف أماكن أخرى .فعلى
سبيل املثال ،كان ينظر إىل التدفق الدولي للحبوب على أنه آلية تعوض جزئيا على األقل التغري املتزايرد الرذي سريجلبه
تغيُر املناخ .وقد حدثت الزيادات يف أسعار املواد الغذائية اليت بدأت يف عام  2118يف جرزء منهرا بسربب ظرواهر جويرة
حيتمل أن تصبح أكثر تواترا مع تغيُر املناخ .ومثة أسلوب مؤسف للمواجهة اتبع يف بعض البلدان متثل يف احلد من كمية
احلبوب اليت ميكن تصديرها ،مما فاقم اآلثار املرتتبة على التوافر ورفرع األسرعار يف أجرزاء أخررى مرن العرامل .ويتضرمن
تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية عن تقلبات األسرعار واألمرن الغرذائي ( فريرق اخلررباء
الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية 2100 ،أ) توصية بشأن الدور اهلام الذي يؤديه النظام التجاري الشرفاف
واملسؤول والقائم على القواعد يف إدارة تقلبات أسعار األغذية .وتكتسب هذه التوصية أهمية متزايدة مع زيادة جتلري آثرار
تغيُر املناخ.
وتوجد يف املعتاد اجملتمعرات األكثرر تعر ضرا خلطرر انعردام األمرن الغرذائي يف البلردان ذات الردخل املرنخفض.
وستؤدي معظم التدابري اليت تيسر التنمية املستدامة مع تركيز على حتسني سبل كسب العيش ألفقرر قطاعرات اجملتمرع
إىل زيادة القدرة العامة على اجملابهة وتساعد بشكل غري مباشر يف التكيف مع تغيُر املناخ .وقد أوليت حتى وقت قريرب
أولوية منخفضة نسبيا إىل االستثمار يف الزراعة وإنتاج األغذيرة كجرزء مرن املسراعدة اإلمنائيرة .وهرذا يرتغري اآلن .وعلرى
الساحة الدولية ،وافقت بلدان متقدمة على مبادرة الكويال بشأن األمن الغذائي العاملي يف عام  2112بهدف اسرتثمار 21
بليون دوالر يف  3سنوات لتشجيع التنمية الريفية للبلدان الفقرية .وعلى الصعيد اإلقليمي ،ألرزم اتفراق الربنرامج الشرامل
للتنمية الزراعية يف أفريقيا (إعالن مابوتو) البلدان األفريقية ب نفاق نسبة  01يف املائة من اإلنفاق احلكومي علرى الزراعرة.
ومع ذلك ،فقد كانت هناك عقود شهدت ضعفا يف االستثمار يف نظم إنتاج األغذية ويلزم الرتكيز بقردر أكررب علرى أهميرة
هذه االستثمارات يف إطار نهج متعدد األوجه لتهيئة سبل كسب العيش الريفيرة املسرتدامة والقرادرة علرى الصرمود .ومرن
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األهمية مبكان رصد وتقييم اسرتاتيجيات خمتلفة لتحقيق هذه األهداف .ويرثري منرو املراكرز احلضررية الكربرية ،و"املردن
الكربى" ،وخاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض ،قضايا خاصة بالنسربة لألمرن الغرذائي ،وخصوصرا تطروير سالسرل
اإلمداد القادرة على الصمود ووسائل معاجلة تقلبات أسعار األغذية .وميكن أن يؤدي إيالء املزيد من االهتمرام للزراعرة يف
املناطق احلضرية وشبه احلضرية ،كاستجابة للتصدي النعدام األمن الغذائي يف املدن ،إىل حتسني توافر األغذية وإمكانية
حصول سكان احلضر عليها.
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رسخئل موجهة يف جمخل السيخسخت

جيب أن تكون برامج وسياسات التصدي لتغيُر املناخ جزءا من اجلهود املبذولرة للحرد مرن الفقرر وتعزيرز األمرن
الغذائي .وتواجه حماوالت التصدي آلثار تغيُر املناخ ،املنفذة على حنرو ذاتري ،خطرر عردم الكفراءة يف اسرتخدام املروارد
وفقدان الفرص املتاحة للتآزر .ويف الوقت نفسره ،جيلرب تغيُرر املنراخ معره حترديات فريردة مرن نوعهرا تسرتلزم إدخرال
تعديالت على الربامج احلالية لألمن الغذائي.
وتعترب التحسينات يف اإلنتاجية أساسية ملواجهة حتديات األمن الغذائي .ويقتضي تغيُر املناخ إجرراء حبروث يف
احملاصيل والثروة احليوانية والنظم القادرة على جمابهة التقلبات والظواهر املناخية الشديدة.
ونظم إنتاج األغذية متنوعة للغاية ،داخل كل بلد من البلدان وعرب حدودها الوطنية على حرد سرواء .ولرن يرؤثر
تغيُر املناخ على مجيع األنظمة بنفس القدر ،ومن هنا نشأت احلاجة إىل اعتماد جمموعة من نهرج السياسرات والرربامج.
واملزارع الصغرية مسؤولة عن حصة كبرية من االستخدام العاملي لألراضي يف الزراعة والعمالرة الريفيرة حاليرا ،وغالبرا مرا
تتوىل تشغيلها نساء .واألرجح أن جيري تشغيلها يف نظم الزراعة املختلطرة الريت جتمرع برني زراعرة احملاصريل والثرروة
احليوانية ،واليت قد تكون أقدر على التكيف مع التغريات املناخيرة .ومرن ناحيرة أخررى ،تتضراءل احتمراالت حصرول
العمليات الصغرية النطاق على خدمات اإلرشاد الزراعي ،ووصوهلا إىل أسواق املدخالت اجلديدة والبذور ،واحلصول على
قروض لتمويل العمليات .وستكون للسياسات اليت تعاجل القيود اليت تواجه صغار املزارعني ،واليت تضمن حصول النسراء
على فرص متساوية للوصول إىل املعلومات واملوارد ،فوائد مهمة لإلنتاجية والقدرة على اجملابهة واحلد من الفقر لتحقيرق
األمن الغذائي بشكل عام وللتصدي لتغيُر املناخ .وهناك أسباب تتعلق بالكفاءة والرفاه على حرد سرواء السرتهداف بررامج
األمن الغذائي بشكل عام ،وأنشطة النساء املتعلقة بتغيُر املناخ حتديدا.
وال تتوافر معلومات كافية للتعامل بشكل فعال مع العديد من جوانب حتديات األمن الغذائي النامجة عرن تغيُرر
املناخ .ونسلط الضوء على جمالني سيكون للمزيد من املعلومات عنهما قيمة خاصة يف احلد من الضرعف يف مواجهرة تغيُرر
املناخ.
-

اآلثار البيولوجية الفيزيائية لتغيُر املناخ على إنتاجية النبات واحليوان واستقرار اإلنتاج ،مبا يف ذلك اآلثار علرى
اآلفات واألمراض اليت تؤثر على إنتاج األغذية ونظام التسويق مرا بعرد احلصراد .وتتروافر معظرم املعلومرات عرن
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احملاصيل األساسية الكبرية ،وتتوافر معلومات أقل عن الثروة احليوانية (مبا يف ذلك األلاك) ،برل ومعلومرات
أقل من ذلك عن الفواكه واخلضروات.
املناخ.

54

كيفية تباين احملاصيل والثروة احليوانية وممارسات اإلدارة حسب النطاق ونوع اجلنس ،وكيفيرة تأثرهرا بتغيُرر
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تقييم آثخر تغيُر انماخ على األمن الغفذائي والتغفذوي يف انمسفتقبل :سفياخريوهخت
مقبولة للمستقبل
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مقدمة

استعرض الفصل األول كيفية تأثر األمن الغذائي والتغذوي يف السابق ويف الوقرت الرراهن بتغيُرر املنراخ يف منراطق
خمتلفة وبني فئات خمتلفة ،وخاصة أضعفها .ويعرض هذا الفصل وجهات النظر حول كيف ميكن أن يرؤثر تغيُرر املنراخ
يف املستقبل على األمن الغذائي والتغذوي مبا يف ذلك النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية الفيزيائية على الفئرات
الضعيفة يف املناطق والنظم الغذائية اليت تكون فيها خماطر تغيُر املناخ مرتفعة.
وبسبب التفاعالت الدينامية املعقدة بني املنراخ وتغرري النظرام البيئري وإنتراج األغذيرة وتوزيعهرا واسرتخدامها؛
والتنمية االقتصادية واالجتماعية العامة والتغري املؤسسري واألبعراد املختلفرة لرفراه البشرر والفقرر ،فمرن املفيرد االسرتعانة
بسيناريوهات الستكشاف النتائج احملتملة يف املستقبل .وتكون " السريناريوهات معقولرة وغالبرا مرا تقردم أوصرافا مبسرطة
لكيفية تطور املستقبل ،استنادا إىل جمموعة متماسكة ومتسقة داخليا من االفرتاضرات بشرأن القروى احملركرة والعالقرات
الرئيسية( ".تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية .)2115 ،وتقع السيناريوهات يف منطقة وسرطى برني احلقرائق والتكهنرات
حيث يتزايد حجم التعقيدات وعدم التيقن .وغالبا ما يكون من املفيد للغاية استخدام طائفة متنوعرة مرن السريناريوهات،
اليت جيري صياغاتها انبثاقا من جمموعات من العوامل احملركة املقبولة ،لتحسني فهم النطاقات املستقبلية املقبولة.
ويبدأ وضع السيناريوهات بتحديد النتائج احملتملة يف املستقبل اليت قد يساعد زيادة فهمهرا يف حتسرني اختراذ
قرارات مستنرية يف الوقت احلالي بشأن التغيريات .وقد استخدمت األوساط املعنية بتغيُر املناخ السيناريوهات على نطراق
واسع لتقييم جمموعة من العوامل احملركة االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية الريت حتردد مسرتويات انبعاثرات غرازات
االحتباس احلرراري الناجترة عرن أنشرطة بشررية ( .)Nakicenovic et al., 2000وتنطروي هرذه السريناريوهات ضرمنيا
(وصراحة يف بعض األحيان) على تغريريات يف الرنظم الطبيعيرة واالقتصرادية واالجتماعيرة الريت تشركل البنيرة التحتيرة
االجتماعية والبيئية املهمة للتنمية االقتصادية والتخفيف من حدة الفقر ورعاية البشر .ولذلك ،فمن الضرروري أن تضراف
احتماالت مستقبلية مقبولة عن طائفة من املتغريات غري املناخية (عدد السركان والردخل والتكنولوجيرا) إىل سريناريوهات
املناخ لوضع سيناريوهات لألمن الغذائي تشمل اآلثار املرتتبة على تغيُر املناخ.22
وضعف األمن الغذائي والتغذوي يف مواجهة تغيُر املناخ هو دالة لكرل العوامرل احملركرة املرذكورة أعراله .وترؤثر
التغريات البيولوجية الفيزيائية الناجتة عن تغيُر املناخ على توافر األغذية من خالل اآلثار املرتتبة يف العرض (على سبيل
22

استخدمت جمموعات أخرى سيناريوهات الستكشاف مواضيع كثرية من بينها حتديات النظام اإليكولوجي (تقييم النظام اإليكولوجي لأللفيرة،
 ،)2115ومستقبل الطاقة ( )Shell International BV, 2008وندرة املياه (.)Alcamo and Gallopin, 2009
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املثال ،التغريات يف متوسط غلة احملاصيل وزيادة تقلبها) ،والتحديات الناجتة يف سبل كسرب عريش املنرتجني .ولتغيُرر
املناخ أيضا انعكاسات هامة بالنسبة لتوزيع األغذية واحلصول عليها ألنه يعتمد على البنية التحتية للطررق القرادرة علرى
جمابهة تغيُر املناخ ،واألسواق وغريها من املؤسسات االجتماعية واالقتصادية .وباإلضافة إىل هذه اآلثرار املتعلقرة جبانرب
العرض ،ف ن تغيُر املناخ قد يؤثر على االنتفاع (الطلب من جانب املستهلكني) ،لريس فقرط مرن خرالل اآلثرار املرتتبرة يف
دخوهلم ،بل أيضا السلوك االستهالكي .وقد تنجم االنعكاسات على االستقرار الغذائي من زيادة حدوث الظواهر املناخية
الشديدة اليت تؤدي إىل نقص مؤقت أكثر تواترا يف األغذية ،وضغوط على توافر املوارد ،وتسهم يف االضطرابات السياسية.
ويبدأ هذا الفصل باستعراض سيناريوهات عن تأثري درجات احلرارة وهطرول األمطرار النامجرة عرن تغيُرر املنراخ
وآثارها على إنتاج األغذية وتوافرها .ثرم يعررض أحردث تردريبات السريناريوهات الريت جتمرع سريناريوهات اجتماعيرة
واقتصادية مع تغيُر املناخ لتقييم اآلثار املرتتب ة على الركرائز األخررى لألمرن الغرذائي والتغرذوي واألبعراد املختلفرة لرفراه
اإلنسان.
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سياخريوهخت انماخ وضعف األمن الغذائي والتغذوي يف مواجهة تغيُر انماخ

تصدر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ تقارير تقييم دورية عن حالة فهمنا لعلم املنراخ والتفاعرل مرع
احمليطات واألراضي واألنشطة البشرية .23ويف حني أصبحت النتائج العامة لزيادة تركيزات غازات االحتبراس احلرراري
معروفة على حنو أفضل ،فال تزال نسبة عدم التيقن كبرية بشأن ترأثري آثرار تغيُرر املنراخ يف مسراحات كربرية ويف مواقرع
حمددة .ويف هذه النقطة ،ال يوجد سيناريو واحد لالنبعاثات ينظر إليه على أنه األكثر احتماال .وعالوة علرى ذلرك ،فر ن
النواتج املناخية املستمدة من مناذج املناخ العاملي املختلفة باستخدام سيناريوهات متطابقرة النبعاثرات غرازات االحتبراس
احلراري تتباين تباينا جوهريا ،وال توجد طريقة واضحة لالختيار فيما بينها.
وتظهر مجيع نتائج منوذج املناخ العاملي زيادة يف درجات احلرارة وهطول األمطار بشكل عام .24ومع ذلك ،فر ن
املتوسطات العاملية املستمدة من مناذج املناخ العاملي ختفي تباينات وتغرريات إقليميرة كربرية علرى حرد سرواء يف األمنراط
املولية .والفروق بني نتائج منوذج املناخ العاملي يف توقع اجتاهات هطول األمطار يف املستقبل واضح متام الوضوح بشركل
خاص .ويرسم الشكل  3خريطرة للمتوسرط السرنوي للرتغريات يف هطرول األمطرار يف الفررتة برني أعروام  2111و 2151
مستمدة من منوذج املناخ العاملي ملنظمة الكومنولث للبحروث العلميرة والصرناعية يف أسررتاليا ومنروذج األحبراث املتعرددة
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حتاكي مناذج التقييم املتكامل التفاعالت بني البشر والبيئة احمليطة بهم ،مبا يف ذلك األنشطة الصناعية ،والنقرل ،والزراعرة ،واالسرتخدامات
األخرى لألراضي؛ وتقدر هذه النماذج االنبعاثات املختلفة لغازات االحتباس احلراري املختلفرة .وتتراح نترائج حماكراة االنبعاثرات مرن منراذج
التقييم املتكامل لنماذج تغري املناخ العاملي كمدخالت تغري كيمياء الغالف اجلوي .والنتيجة النهائية هي جمموعة مرن التقرديرات لقريم هطرول
األمطار ودرجة احلرارة يف مجيع أحناء العامل
انظر اجلدول  A2.3يف ) Nelson et al. (2010للحصول على معلومات حول الفروق بني األقاليم يف نواتج درجات احلرارة وهطول األمطار.

التخصصات عن املناخ باستخدام السيناريو  .25A1Bوهناك اختالفات كربرية يف تنبرؤات النمروذجني ملنراطق كرثرية مرن
العامل .فعلى سبيل املثال ،على الرغم من أن منوذج املناخ العاملي لألحباث املتعددة التخصصات عرن املنراخ الرذي يطبرق
مسار انبعاثات السيناريو  A1Bيسفر عن زيادات أكرب بكثري يف متوسطات هطول األمطرار علرى مسرتوى العرامل ،فهنراك
مناطق معينة مثل اجلزء الشمالي الشرقي من الربازيل والنصف الشرقي من الواليات املتحدة ،تشري تقرارير منروذج املنراخ
العاملي إىل مستقبل أكثر جفافا بالنسبة هلا .وستشهد شرق أفريقيا وبنغالديش مستقبال أكثر رطوبة بكثري .وإذا حتقق هذا
السيناريو ،فستكون هناك تأثريات سلبية كبرية على اإلنتاج الزراعي يف تلك املناطق.
الشكل :3

التغري يف انمتوسط الساوي طهطول األمطخر ( بخنملليمرتات)  ،2030-2000سياخريو  A1Bالذي وضفعته

اطهيئة احلكومية الدولية انمعاية بتغيُر انماخ
اخلريطة على اجلانب األيسر :هي منوذج منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية يف أسرتاليا،
أما اخلريطة على اجلانب األمين :فهي منوذج األحباث املتعددة التخصصات عن املناخ

األخضر /األزرق يبني زيادة يف هطول األمطار .الوردي/األمحر يبني تناقصا يف هطول األمطار.
املصردر Nelson et al., (2010) :اسرتنادا إىل بيانرات املنراخ علرى نطاقرات مصرغرة املتاحرة علرى املوقرع اإللكرتونري:
.http://www.cgiar-csi.org/data/item/54-futureclim

وتتعاظم أوجه عدم التيقن املتعلقة بالسيناريو على املستوى العاملي على النطاقني اإلقليمي واحمللي حيث جيري
اختاذ قرارات تكيف فردية .وميثل هذا حتديا خطريا للسياسات واختاذ القررارات املسرتنرية يف كرل مكران ولكرن بصرفة
خاصة بالنسبة للمناطق ونظم اإلنتاج اليت تعتمد على مياه األمطار (زراعة األراضي اجلافة) والريت هري مروطن كرثري مرن
أضعف شعوب العامل .وستتباين اسرتاتيجيات التكيف املالئمة بشكل كبري تبعا ملا إذا كان ينبغري التعامرل مرع حراالت
أكثر تواترا من اجلفاف أو الفيضانات.

25

السيناريو  A1Bهو واحد من عدة سيناريوهات ورد ذكرها يف التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية برتغري املنراخ بشرأن سريناريوهات
االنبعاثات كجزء من أنشطة تقييمها الثالث ( .)Nakicenovic et al., 2000ويصف تاريخ وسيناريو  A1مستقبل العامل يف منو اقتصادي سريع
جدا ،مع عدد سكان العامل يصل إىل ذروته يف منتصف القرن ثم ينخفض بعد ذلك ،واالستحداث السريع لتكنولوجيات جديردة وأكثرر كفراءة.
وحيقق السيناريو  A1Bتوازنا بني التحسينات التكنولوجية يف مجيع مصادر الطاقة.
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3-2

نواتج السياخريوهخت :ماخطق ونظم وأفراد معرضون للخطر

تتمثررل آثرررار تغيُررر املنررراخ علررى الزراعرررة واألمرررن الغررذائي يف فقررردان اإلنتاجيررة يف املقرررام األول .وسرررتؤدي
الرررتغريات يف هطرررول األمطرررار ودرجرررات احلررررارة إىل تقليرررل متوسرررط غلرررة احملاصررريل يف معظرررم املواقرررع وتزيرررد
مرررن تقلبرررات اإلنتررراج .ويف بعرررض املواقرررع ،قرررد يرررؤدي مرررزيج مرررن الرررتغريات يف درجرررات احلررررارة وهطرررول
األمطار إىل فقدان تام للنشاط الزراعي؛ بينما قد تصبح الزراعة ممكنة يف مواقع قليلة .وطبقت العديرد مرن الدراسرات نرواتج
منرروذج سرريناريو املنرراخ علررى منرراذج حماكرراة منررو احملاصرريل وذلررك لتقيرريم اآلثررار احملتملررة علررى غلررة احملاصرريل
( )Reilly et al., 2003; Parry, et al., 2004; Cline, 2007; Challinor et al., 2009; Nelson et al., 2010مبجموعرة
متنوعة من النواتج احملتملة تتوقف على منوذج املناخ العاملي عن احملاصيل واملناطق وسيناريو تغيُر املنراخ .ويربني الشركل
 4كيف ميكن أن تسفر سيناريوهات مناخية خمتلفة عن آثار خمتلفرة للغايرة علرى غلرة احملاصريل .وباسرتخدام مسرارات
متطابقة النبعاثات غازات االحتباس احلراري (سيناريو االنبعاثات  ،)A1Bيسفر منروذج املنراخ العراملي لنمروذج األحبراث
املتعددة التخصصات عن املناخ عن نقصران كربري يف حمصرول الرذرة البعليرة برني عرامي  2111و 2151يف حرزام الرذرة يف
الواليات املتحدة وأجزاء من الربازيل وعن زيادات كبرية يف الغلة يف أجزاء من اهلند ،يف حني يظهر منروذج املنراخ العراملي
ملنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية آثارا سلبية أقل وقدرا أقل من التبراين يف مجيرع أحنراء العرامل .ومرن خرالل
نطاق من مناذج احملاصيل وسيناريوهات املناخ يف ) ،Nelson et al. (2010ترتاوح اآلثار على غلة احملاصريل برني زيرادة
يف بضعة أماكن ونقصان يصالن إىل  31يف املائة .وبشكل أعم ،فمن املرجح أن املخرجرات الناجترة عرن منروذج احملاصريل
تهون من اآلثار البيولوجية الفيزيائية لتغيُر املناخ ألنها ال تأخذ يف احلسبان اإلجهاد النراتج عرن اآلفرات واألمرراض .ومرع
ذلك ف نها تبالغ يف األضرار النامجة عن تغيُر املناخ إذ ال تأخذ يف احلسبان بالكامل استجابات التكيف مرن قبرل املنرتجني
الزراعيني ،إال إذا اقرتنت بنماذج اجتماعية واقتصادية .وحتسني فهم اآلثار احملتملرة لتغيُرر املنراخ (وخاصرة عردم التريقن
بشأن هطول األمطار يف املستقبل) على اإلنتاجية الزراعية أمر مهم لوضرع اسررتاتيجيات مالئمرة للتكيرف ملختلرف املنراطق
والنظم.
ويرى تقرير التقيريم الرابرع للهيئرة احلكوميرة الدوليرة املعنيرة بتغيُرر املنراخ ( ،)IPCC, 2007eأن "الدراسرات
احلديثة تشري إىل أن زيادة تواتر اإلجهاد احلراري واجلفاف والفيضانات يرؤثر سرلبا علرى احملاصريل الزراعيرة والثرروة
احليوانية على حنو جياوز متوسط آثار تغيُر املناخ ،مما خيلق إمكانية ملفاجآت ،ذات آثار أكرب ،وحتدث يف وقت أسررع
مما كان متوقعا باستخدام التغريات يف متوسط التباينات وحدها .وتنطبق هذه احلالة بصفة خاصة على قطاعرات الكفراف
يف مناطق خطوط العرض املنخفضة .ويعدل تقلب املناخ وتغريه أيضا خماطر احلرائق وتفشري اآلفرات ومسرببات األمرراض
مما يؤثر سلبا على األغذية واأللياف والغابات".
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 1-3-2انماخطق انمعرضة للخطر
تشري الدراسات إىل أن من بني املناطق املرجح أن تتعرض خلطر تغيُر املناخ يف املستقبل ،املنراطق القاحلرة وشربه
القاحلة يف املناطق املدارية ،وخاصة يف منطقة الساحل يف أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب وغرب آسيا ،ومشال أفريقيرا،
واهلند ،وأجزاء من جبال األنديز اجلافة يف أمريكا الالتينية ،وهي مناطق أكثر عرضة لتغيُرر املنراخ ،وخاصرة ملزيرد مرن
اجلفاف ( .)Swaminathan and Kesavan, 2012و"تشغل املناطق اجلافة من العامل النرامي حروالي  3باليرني هكترار،
وتعد موطنا لر  2.5بليون نسمة 40 :يف املائة من مساحة اليابسة يف العامل وأكثر من ثلث سكانها .ويعيش حوالي  06يف
املائة من هؤالء السكان يف فقر مزمن( ".مشاريع البحث املنسقة .)2100 ،0-0

 2-3-2الاظم اطهشة
من بني أكثر األنظمة هشاشة نظم الرعاة واملزارعني من أصحاب احليازات الصغرية يف املناطق اجلافة الريت تضرم
حيازات واسعة النطاق ،واليت يُتوقع أن تزداد سوءا مع تغيُر املناخ .وتشري النتائج اليت توصل إليها  )2117( Clineإىل
أن اهلند وأفريقيا هما املكانان اللذان يتوقع أن حتدث فيهما أعلى اخنفاضات يف إنتاجيرة احملاصريل .وتشرري التنبرؤات
إىل حدوث نتائج مماثلة من اآلثار الضارة لتغيُر املناخ على اإلنتاجية بالنسبة للثرروة احليوانيرة ( Nienaber and Hahn,
 ،)2007; Thornton et al., 2008ومصايد األلاك البحرية(ِ .) A. L. Perry et al., 2005و توقرع Thornton et al.
( )2118حدوث أعلى درجات الضرعف (البيولوجيرة الفيزيائيرة واالجتماعيرة علرى السرواء) يف مواجهرة تغيُرر املنراخ يف
املواشي اليت جيري تربيتها يف املراعي ويف نظم الزراعة املختلطة اليت جتمع بني زراعة احملاصيل والثروة احليوانيرة ويف
نظم الزراعة البعلية يف املناطق القاحلة  -شبه القاحلة يف أفريقيا.
وتشري دراسة أجريت على مستوى القارة عن آثار تغيُرر املنراخ علرى الزراعرة يف  00بلردا أفريقيرا تغطري الرنظم
الزراعية الرئيسية واملنراطق الزراعيرة املناخيرة إىل أن الزراعرة املتخصصرة إلنتراج احملاصريل والثرروة احليوانيرة (الرنظم
األحادية) ،وخاصة يف األراضي اجلافة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة ،هي األضرعف يف مواجهرة األضررار املناخيرة يف
املستقبل (.)Hassan, 2010; Dinar et al., 2008
والنظم اإليكولوجية الساحلية ،حيث يعيش حنو  41يف املائة من سكان العامل معرضون خلطر الفيضانات
وارتفاع مستوى سطح البحر ( .)Agardy and Alder, 2005; Nicholls, 2004وميكن أن تشهد بلدان مثل فيتنام
وبنغالدش ومصر حيث توجد مساحات شاسعة من اإلنتاج الزراعي يف املناطق املنخفضة الساحلية والدول اجلزرية
الصغرية خسارة كبرية يف اإلنتاج من جراء الفيضانات وتسرب امللوحة .ورغم أن التقديرات األخرية آلثار تغيُر املناخ على
إنتاجية مصايد األلاك مل تتمكن من االتفاق بشكل جازم على اآلثار السلبية أو اإلجيابية اجملمعة على املستوى
العاملي ،ف نها كشفت عن وجود اختالفات مكانية ضخمة .وهناك اتفاق عام على أنه يف حني أن من املتوقع أن تزيد
إمكانية الصيد يف املناطق الواقعة صوب القطب (غرينالند والنرويج وأالسكا وروسيا) فمن املتوقع أن حيدث نقصان كبري
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يف اإلنتاجية األولية لأللاك يف املناطق الواقعة يف اجتاه اجلنوب (اندونيسيا وشيلي والواليات املتحدة األمريكية
والصني) .ومن املتوقع أن تشهد الدول املدارية احلارة أعلى ضعف يف إنتاج املصايد البحرية ( Cheung et al., 2010, R.
.)I. Perry, 2010; Rice and Garcia, 2011
الشكل  :4اآلثخر على غلة احملخصيل ،الذرة البعلية ،السياخريو  A1Bالذي أعدته اطهيئة احلكومية الدولية انمعاية بتغيُر انماخ

اخلريطة العليا معدة وفقا لنموذج منظمرة الكومنولرث للبحروث العلميرة والصرناعية يف اسررتاليا ،والسرفلى وفقرا لنمروذج
األحباث املتعددة التخصصات عن املناخ

الفاقد يف املساحة القدمية عام
فاقد يف غلة احملصول > من  02يف املائة باملقارنة بعام
الفاقد يف غلة احملصول  02 – 2يف املائة
تغري يف احملصول يف حدود  2يف املائة
مكاسب يف احملصول  02 – 2يف املائة
مكاسب يف احملصول > من  02يف املائة
املساحة اجلديدة املكتسبة عام 0222
0222
0222

حجم انمزرعة

3-3-2
اللون األمحر واألصفر :اخلسائر يف الغلة .واللون األزرق الداكن والفاتح :املكاسب يف الغلة.

املصدر ،Nelson et al., (2010) :الشكالن  9و .02
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الفاقد يف املساحة القدمية عام
فاقد يف غلة احملصول > من  02يف املائة باملقارنة بعام
الفاقد يف غلة احملصول  02 – 2يف املائة
تغري يف احملصول يف حدود  2يف املائة
مكاسب يف احملصول  02 – 2يف املائة
مكاسب يف احملصول > من  02يف املائة
املساحة اجلديدة املكتسبة عام 0222
0222
0222

 3-3-2حجم انمزرعة
فيما يتعلق حبجم املزرعة( ،انظر  )0-0-0حيث تتباين احلاالت واالجتاهات بني املناطق .وهناك دالئرل متزايردة
على أن املزارع أصبحت أكرب ليس فقط يف الواليات املتحدة األمريكية وكنردا واسررتاليا ولكرن يف أجرزاء أخررى كرثرية مرن
العامل ،وذلك أساسا نتيجة للنمو االقتصادي ( .)Hazell, 2011ويبدو أن الوفرة النسربية لألراضري ،واالجتاهرات احلديثرة
يف جمال حيازة أراضي ضخمة يف بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،تدعم التوقعات احملتملة بكرب حجرم املرزارع حترى
يف أفريقيرا جنروب الصرحراء ( .)Deininger and Byerlee, 2011; Eastwood, 2010ويف الوقرت نفسره ،أخرذت أعرداد
املزارع الصغرية يف التزايد يف أفريقيا جنوب الصحراء (.)Jayne, 2012
وميكن أن يزيد تغيُر املناخ من ضعف املزارع الصغرية ألن املرجح أن تكون إمكانية حصروهلا علرى تكنولوجيرات
التكيف مع تغيُر املناخ حمدودة بسبب أوجه الضعف يف نظم اإلرشاد الزراعي واالئتمان .ويتعني أخذ هذا بعرني االعتبرار
عند وضع سياسات وطنية للتنمية الزراعية .وإذا أدت هرذه الصرفقات يف األراضري أيضرا إىل حتويرل الغابرات واألراضري
احلرجية إىل الزراعة ،فستسوء انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
ويف هذا الصدد تعد التوصية الواردة يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن حيرازة األراضري واالسرتثمارات
الدولية يف الزراعة ( )HLPE, 2011bذات أهمية خاصة :ف يجرب علرى احلكومرات تعزيرز وضرمان حقروق املاليرني مرن
مستخدمي األراضي الذين تعترب ملكيتهم لألراضي غري مؤكدة يف الوقت الراهن .وتنص كذلك اخلطوط التوجيهية الطوعية
بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األلاك والغابات يف سرياق األمرن الغرذائي الروطين، 26،الريت وافقرت
عليها يف اآلونة األخرية جلنة األمن الغذائي (الفقرة  )23-0على أنه " ينبغري للردول أن تكفرل احررتام ومحايرة حقروق
احليازة املشروعة لألراضي ومصايد األلاك والغابات جلميرع األفرراد أو اجملتمعرات احملليرة أو األشرخاص الرذين مرن
املرجّح أن يتضرّروا ،مع الرتكيز على املرزارعني وصرغار منتجري األغذيرة واألشرخاص الضرعفاء واملُهمشرني ،يف القروانني
والسياسات واالسرتاتيجيات بهدف منع آثار تغيُر املناخ ومواجهتها ،مبا يتماشى مع االلتزامرات الناشرئة عرن اتفاقرات
تغيُر املناخ اإلطارية ذات الصلة ،حيثما تنطبق".

 4-3-2التحضر
سيغري التحضر طابع التكيف مع تغيُر املناخ .ومع النمو املتوقع يف عدد السكان يف املناطق احلضررية ومرع تركرز
معظم التغري الذي حيدث يف العامل النامي حاليا ،سيستلزم دعرم األمرن الغرذائي والتغرذوي للفقرراء والضرعفاء يف املنراطق
احلضررية اسررتاتيجيات خاصرة للتكيرف ( .)Royal Society, 2012; Satterthwaite et al., 2010ويف ظرل سريناريو
العمل بالطريقة املعتادة ،من املرجح للغاية أن تتم تلبية الطلب احلضري املتزايد ليس من املزارع األسررية الصرغرية ،برل
من نظم اإلنتاج التجاري الكبرية البعيدة يف مناطق سلة اخلبز من خالل سالسل اإلمدادات الغذائية الطويلة ( Deininger
26
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 .)and Byerlee, 2011وعالوة على ذلك ،من املتوقع أن تصبح األسواق أكثرر تركرزا مرع التوسرع العمرانري وأن يتفراقم
االجتاه السائد يف حتول نظم التغذية حنو مزيد من املواد الغذائية اجملهزة وحنو زيادة يف حصة الربوتني احليواني .ومرن
شأن هذه العمليات أن تفاقم حتديات ختفيف آثار تغيُر املناخ إذا أسفرت عن تكرار لنماذج األراضي والطاقة واالنبعاثرات
الكثيفة لغازات االحتباس احلراري لإلنتاج الزراعري وسالسرل اإلمردادات والتوزيرع ( ;Bezemer and Headey, 2008
 .)Timmer, 2009); (Royal Society, 2012; Satterthwaite, 2010وباإلضررافة إىل إمكانيررة اتبرراع أسرراليب
مبتكررررررة يف الزراعرررررة احلضررررررية ( ،)Redwood, 2009; Lee-Smith, 2010فررررريمكن لالجتاهرررررات
احلديثررة يف التنميررة احلضرررية الالمركزيررة؛ أي املرردن األصررغر ذات البنيررة التحتيررة اجليرردة يف املواقررع اخلضررراء
( )Royal Society, 2012; Satterthwaite et al., 2010أن توفر منوذجا بديال يكون أكثر مراعاة للمناخ.

 3-3-2الازاع
من املتوقع أن يزيد تغيُر املناخ النزاعات على احلصول على املوارد والسيطرة عليها مثرل األراضري وامليراه .وقرد
يؤدي أيضا إىل تفاقم التقلبات االجتماعية والسياسية يف املناطق اليت يكون الوصول فيها إىل املوارد حمردودا (علرى سربيل
املثال ،املوارد املائية يف غرب ووسط آسيا ،وتنقل الرعاة يف أحناء كثرية من العامل النامي) .وتتضرمن اخلطروط التوجيهيرة
الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األلاك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين أحكاما هامرة
ملنع نشوب منازعات على األراضي ومعاجلتها (انظر الفقرة .)25
4-2

السياخريوهخت اليت جتمع بني الاواتج البيولوجية الفيزيخئية واالجتمخعية االقتصخدية
بذلت جهود قليلة لتقييم السيناريوهات املستقبلية املقبولة .ونستعرض اثنني منها هنا.

 1-4-2اجلمع بني أوجه الضعف احلخلية والتوافر يف انمستقبل
حاولت بعض الدراسات وضع سيناريوهات تصف نواتج إمكانية احلصول عن طريق اجلمع بني مرا هرو معرروف
عن مواطن الضعف احلالية وبني التغيريات يف التوافر يف املسرتقبل .وتسرتخدم دراسرة حديثرة أجراهرا Ericksen et al.
) (2011هذه التقنية لبناء عتبة على أساس النطاق (املرتفع واملنخفض) ألوجه الضعف عمومرا اسرتنادا إىل ثالثرة عناصرر
للضعف هي – التعرض للمخاطر ،وسرعة التأثر بها ،والقدرة على مواجهتها  -يف البلدان الناميرة .علرى سربيل املثرال،
يرسم الشكل  5خريطة ألوجه الضعف املرتبطة بالتغريات يف طرول فررتة النمرو .ويف أضرعف النطاقرات ،مرن املررجح أن
تعرتي  04.2مليون هكتار تغيريات كبرية على طول فرتة النمو تؤثر على  410مليون نسمة من جمموع السكان .ووجدت
الدراسات أن اآلثار األخرى لتغيُر املناخ ستشكل حتديا للمناطق والسكان الضعفاء بطرق خمتلفة.
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الشكل  :3نقخط الضعف انمرتبطة بخلتغريات يف طول فرتة الامو

درجة تعرض ماخفضة

درجة تأثر منخفضة

درجة تعرض عخلية

درجة تأثر عالية

درجة تأثر منخفضة

درجة تأثر عالية

قدرة منخفضة

قدرة منخفضة

قدرة منخفضة

قدرة منخفضة

قدرة عالية

قدرة عالية

قدرة عالية

قدرة عالية

املناطق احلمراء الداكنة هي األشد ضعفا :أعلى تعرضا للمخاطر (> )٪5وأكثر تأثرا بها وأقل قدرة على مواجهتها.
املناطق اخلضراء الداكنة هي األقل ضعفا :أقل تعرضا للمخاطر (< ،)٪5وأقل تأثرا بها وأكثر قدرة على مواجهتها.
املصدر.Ericksen et al. (2011) :

 2-4-2السياخريوهخت اليت جتمع بني العوامل البيولوجية الفيزيخئية واالجتمخعية االقتصخدية يف انمستقبل
مشلت بعض الدراسات العوامل احملركة االجتماعية واالقتصادية فضال عن عوامل تغيُر املناخ ،ولحت بربعض
عناصر التكيف .ونقدم نتائج واحدة من هذه الدراسات لإلشارة إىل جمموعة من النواتج املقبولة .وجيمرع Nelson et al.
) (2010بني جمموعة من سيناريوهات إنتاجية احملاصيل باالستناد إىل مخسة تغرريات مناخيرة مسرتقبلية خمتلفرة مرع
ثالث توليفات مستقبلية للسكان والناتج احمللي اإلمجالي ( سريناريو النمرو السركاني املرنخفض والنمرو املرتفرع يف النراتج
احمللي اإلمجالي ،وسيناريو النمو السكاني املرتفع والنمو املنخفض يف الناتج احمللي اإلمجالي ،وسيناريو النمرو املتوسرط
يف السكان ويف الناتج احمللي اإلمجالي) وذلك من أجل تقييم جمموعة من النواتج املعقولرة لألمرن الغرذائي ورفراه البشرر.
وتستخدم هذه الدراسة تدابري غري مباشرة (دخل الفرد ،ومتوسط توافر السعرات الكيلوغرامية يف اليوم الواحرد) ،وتردابري
مباشرة النعدام األمن الغذائي كذلك (عدد األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية).

متوسط السعرات احلرارية الكيلوغرامية املتوافرة
يبلغ متوسط السعرات احلرارية املتاح حاليا يف البلدان النامية ذات الدخل املنخفض ثلثي فقط املتروافر يف أغنرى
البلدان .وتطلعا إىل عام  ،2151وجدت الدراسة أنه مع ارتفراع منرو دخرل الفررد وعردم تغيُرر املنراخ ،فسيصرل متوسرط
السعرات احلرارية املتوافرة يف هذه البلدان إىل ما يقرب مرن  85يف املائرة مرن نظرريه يف البلردان املتقدمرة .ولكرن يف إطرار
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سيناريو ارتفاع النمو السكاني واخنفاض منو الناتج احمللي اإلمجالي ،فر ن املتوسرط املتروافر يتنراقص يف مجيرع املنراطق
حبلول عام .2151

عدد األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية
36.6

بالنسبة للبلدان النامية ذات الدخل املنخفض ،ينقص عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذيرة بنسربة
يف املائة يف ظل سيناريو اخنفاض النمو السكاني وارتفاع الناتج احمللري اإلمجرالي ،ولكرن يف ظرل سريناريو ارتفراع النمرو
السكاني واخنفاض الناتج احمللي اإلمجالي ف ن العدد يزيد بنسبة تفوق  08يف املائة ،أي بزيادة قدرها  07مليرون طفرل
تقريبا .وبالنسبة للبلدان النامية املتوسطة الدخل ،يسفر سيناريو اخنفاض النمو السكاني وارتفاع الناتج احمللي اإلمجالي
عن نقصان قدره  51يف املائة يف عدد األطفال الذين يعانون مرن سروء التغذيرة؛ ويف ظرل سريناريو ارتفراع النمرو السركاني
واخنفاض الناتج احمللي اإلمجالي ،يبلغ النقصان  01يف املائة فقط.
ويفاقم تغيُر املناخ التحدي املتمثل يف تقليل عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذيرة .فتغيُرر املنراخ يزيرد مرن
عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية يف عام  2151باملقارنة مبستقبل ال يشهد تغري يف املنراخ وذلرك بنسربة  01يف
املائة تقريبا يف إطار سيناريو اخنفاض النمو السكاني وارتفاع الناتج احمللري اإلمجرالي ،وبنسربة  2يف املائرة ضرمن إطرار
سيناريو ارتفاع النمو السكاني واخنفاض الناتج احمللي اإلمجالي .ويف البلدان ذات الردخل املرنخفض ،يف إطرار سريناريو
اخنفاض النمو السكاني وارتفاع الناتج احمللي اإلمجالي ،يزيد تغيُر املناخ من عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية
بنسبة  2.8يف املائة؛ ويف إطار سيناريو ارتفاع النمو السكاني واخنفاض النراتج احمللري اإلمجرالي بنسربة  8.7يف املائرة.
وهذه اآلثار لتغيُر املناخ صغرية نسبيا ،وكذلك نواتج الفروق يف األسعار (وغريها) من النواتج ،وذلك ألن تردفقات التجرارة
الدولية تعوض ذلك جزئيا .وعلى سبيل املثال ،ترتاوح التغريات يف صرايف صرادرات البلردان املتقدمرة مرن احلبروب برني
عامي  2101و  2151بني زيادة قدرها  5ماليني طن مررتي يف سريناريو التخفيرف املثرالي ونقصران قردره حروالي 041
مليون طن مرتي .وتعوض التغريات يف تدفق التجارة جزئيا آثار تغيُر املناخ علرى اإلنتاجيرة احملليرة ،ممرا يتريح ملنراطق
العامل اليت تعاني من تأثريات سلبية أقل إمداد املناطق اليت تتعررض آلثرار سرلبية أكثرر .وهنراك رسرالتان واضرحتان يف
جمال السياسات .هما أن التنمية االقتصادية املستدامة العريضة القاعدة تعترب أمرا حالا يف احلد من الضعف .وللتعامرل
مع التوزيع املكاني املتفاوت آلثار تغيُر املناخ ،ميكن أن تشكل احلرية النسبية يف تنقل األغذية عرب احلدود الدولية ،وإن
كانت جزئية ،تكيفا مهما مع تغيُر املناخ .ويف هذا الصدد ،يوصي تقرير فريق اخلرباء بشأن تقلبات األسعار بأن "تواصل
احلكومات الرتكيز على إقامة نظام جتاري متعدد األطراف شفاف خيضع للمساءلة ومبين على القواعد .ولكن يلزم هلرذه
القواعد أن تفسح مكانا كبريا لشواغل السياسات املتعلقة باألمن الغذائي ،وأن تراعري بصرورة أفضرل التبراين برني الردول
األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ،وأن تأخذ يف االعتبار االحتياجرات اخلاصرة للبلردان أو الفئرات االجتماعيرة الفقررية
والضعيفة".
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وال تسعى أي من اجلهود املبذولة يف إطار السيناريوهات العاملية إىل التصدي ملسائل التوزيع داخرل البلردان وإىل
إمكانية أن يؤثر تغيُر املناخ على الضعفاء على حنو غري متناسب.
3-2

مسخئل البيخنخت والامذجة

على الرغم من أن قدرتنا على وضع مناذج لتعقيدات اجلوانرب البيولوجيرة الفيزيائيرة واالجتماعيرة االقتصرادية
لتغيُر املناخ من أجل إنتاج سيناريوهات معقولة قد تقدمت بشكل كبري يف العقرود القليلرة املاضرية ،فهنراك أوجره قصرور
رئيسية تؤثر على قدرتنا على فهم اآلثار املرتتبة على تغيُر املنراخ يف املنراطق والفئرات املعرضرة للخطرر .ورغرم أن منراذج
املناخ العاملي متوافقة عموما بشأن توقعاتها بارتفاع درجات احلرارة على مستوى العرامل ،ف نهرا ختتلرف بشركل كربري يف
نواتج هطول األمطار .ويستلزم توقع التغري احملتمل يف املناخ والتخطيط للتصدي لعواقبه وضع مناذج جيدة للمنراخ وألثرر
املناخ .ومثة حاجة ماسة لوضع مناذج أفضل للمناخ ميكن "تقليل نطاقها" لتشمل مناطق جغرافية أصغر ،وميكنهرا التنبرؤ
بشكل أفضل بالنتائج يف جمال الزراعة .وسيستلزم التحقق من هذه النماذج وحتسينها الوصول إىل موارد أفضل بكثري مرن
تلك املوجودة يف الوقت الرراهن .ومتكرن منراذج احملاصريل مرن إعرادة إنتراج اسرتجابات احملاصريل ملردخالت الطقرس
ودرجات احلرارة ضمن النطاقات القائمة ،ولكن قدرتها على األداء ضمن نطاق النواتج املستقبلية اقل تيقنا بكثري .وتؤدي
أدا ًء ضعيفا يف تقييم آثار الضغوط املتغرية لافات واألمراض اليت قد تنجم عن تغيُر املناخ.
ومناذج السيناريوهات االجتماعية االقتصادية ،وال سيما تلك اليت تشرمل آثرار تغيُرر املنراخ ،هري أكثرر تعقيردا
بشكل ما من مناذج املناخ أو احملاصيل .وجيب أن تأخذ يف االعتبار اآلثرار البيولوجيرة الفيزيائيرة وتضرمنها كجرزء مرن
السلوك املعقد للنظم البشرية .وتعترب من نواح عديدة احللقة األضعف يف فهمنا لتأثر النظم الغذائية بتغيُر املناخ.
ومل تتطرق تدريبات وضع سيناريوهات كمية آلثار تغيُر املناخ إىل نتائج زيادة التقلب الناجترة عرن تغيُرر املنراخ.
وعلى الرغم من أن علماء املناخ على ثقة من أن التقلبات املتزايدة سوف حتدث ،استنادا إىل العلروم الفيزيائيرة األساسرية
للغالف اجلوي ،ف ن خمرجات مناذج املناخ العاملي ليست مصرممة حب يرث تروفر البيانرات الالزمرة عرن التقلبرات الريت
حتتاجها مناذج احملاصيل املستخدمة لتقييم آثار املناخ على اإلنتاجية الزراعية .وهناك حاجة ماسة لبذل جهود متعددة
التخصصات ملعاجلة هذه الثغرات.
ومتيل الدراسات اليت أجريت حتى اآلن إىل الرتكيز على متوسط التحوالت بدال مرن الرتغري يف مقردار التقلبرات
والظواهر الشديدة .ومل يأخذ معظمها التكيف يف االعتبار ،وهي إمرا ذاتيرة أو اسرتباقية .وتركرز حصررا علرى التحرديات
النامجة عن تغيُر املناخ دون إيالء اعتبار للتغريات يف العوامل االقتصادية االجتماعيرة (الردخل ،والسركان ،والسياسرات
والربامج احلكومية  ،وغريها).
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وأوجه الضعف يف أنواع النماذج الثالثة مجيعهرا – منراذج املنراخ ،ومنراذج احملاصريل ،والنمراذج االجتماعيرة
االقتصادية -املستخدمة يف وضع سيناريوهات عن آثار تغيُر املناخ وغريه من العوامل احملركرة علرى املعرضرني خلطرهرا،
تعين أن هناك قدرا كبريا من عدم التيقن على املستويات العاملية والوطنية واحمللية بشأن استجابات السياسات والرربامج
لتغيُر املناخ .وتلزم جهود كبرية لتحسني أداء كل منوذج من هذه النماذج وكرذلك التفراعالت فيمرا بينهرا .وباإلضرافة إىل
ذلك ،ف ن البيانات الالزمة لوضع هذه النماذج هي بيانات رديئة النوعية ،وحتتاج اجلهود املبذولرة جلمرع البيانرات إىل
موارد كبرية وتعاون واسع بني وكاالت كثرية تدعمها إجراءات السياسات املناسبة .ومن الضروري وجرود بررامج وآليرات
لتحسررني الررروابط والتواصررل بررني مقرردمي املعلومررات املناخيررة (وكرراالت اإلنررذار املبكررر ،وخرردمات األرصرراد اجلويررة)
واملستخدمني (املزارعني ومديري املوارد ،وبرامج األمن الغذائي ،وغريها).
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الرسخئل انموجهة يف جمخل السيخسخت

ميكن أن تكون سيناريوهات تغيُرر املنراخ والرتغريات االجتماعيرة واإليكولوجيرة املقبولرة أدوات قيمرة يف تطروير
خيارات االستجابة املناسبة لضمان األمن الغذائي ورفاه اإلنسان يف املستقبل.
ورغم أن آثار تغيُر املناخ على الضعفاء كبرية ف نها ليست برأي حرال مرن األحروال التهديردات الوحيردة لألمرن
الغذائي املستدام .وتعترب جهود التنمية املستدامة اليت تؤدي إىل حتقيق منو اقتصادي يسرتند إىل قاعردة عريضرة ضررورية
لتلبية احتياجات الفئات واملناطق الضعيفة .ونظرا ألجه عدم التيقن إزاء النرواتج احملليرة واإلقليميرة لتغيُرر املنراخ ،فر ن
السياسات والربامج اليت تعتمد على سيناريوهات مناخية حمددة ميكن أن يكون هلرا مرردود عكسري .وبردال مرن ذلرك،
ينبغي أن تستند اجلهود إىل أنشرطة تهيرئ النمرو االقتصرادي املسرتدام وتزيرد القردرة علرى مواجهرة طائفرة واسرعة مرن
التهديدات احملتملة لتغيُر املناخ.
واحتمال متكن دول العامل من تلبية اهلدف املتعلق بأن يبلغ أقصى متوسط الرتفاع درجات احلرارة إىل درجرتني
مئويتني ،على النحو احملدد يف مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املنراخ املعقرودة يف كرانكون ،آخرذ يف
التضا ل مع مرور الوقت .وإذا ما فشلت املفاوضات الدائرة حول سياسات املناخ العامليرة ،فسريتعذر القضراء علرى ارتفراع
درجات احلرارة مبعردل  4درجرات مئويرة حبلرول نهايرة القررن ،أي مرا ينراظر أفضرل تقرديرات سريناريوهات ارتفراع
االنبعاثات اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ عن زيادة االنبعاثات.
وزراعة األراضي اجلافة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية عرضة بشركل خراص
ملخاطر تغيُر املناخ وتقلبه (السيما اجلفاف) .والفئات األكثر ضعفا يف املناطق اجلافة هرم الرعراة واملزارعرون مرن أصرحاب
احليازات الصغرية يف أنظمة واسعة النطاق ،والذين من املتوقع أن يتفاقم ضعفهم مع تغيُر املناخ .وإنشاء صرناديق طروارئ
ملواجهة اجلفاف ،فضال عن مرافق التخزين على مستوى املزرعة ومستوى األسرة ،واتبراع اسررتاتيجيات تكيرف مالئمرة
للزراعة املستدامة ،وبناء احتياطيات إسرتاتيجية إقليمية ،ستكون سياسات هامة لألمن الغذائي يف هذه املناطق.
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وتعترب املناطق الساحلية اليت ترتفع فيها الكثافرة السركانية احلاليرة وترتكرز فيهرا األصرول االقتصرادية عرضرة
ملخاطر كبرية لالرتفاع املتوقع ملستوى سطح البحر وزيادة الفيضانات ،مع تصدر الدول اجلزرية الصرغرية قائمرة التعررض
ملخاطر عالية .ومن املرجح أن تكون إنتاجية مصايد األلاك يف الدول املدارية احلارة عرضة بوجه خاص لتغيُرر املنراخ يف
املستقبل وتقلباته.
ومن املتوقع أن ينمو عدد السكان مبعدالت غري مسبوقة للتحضر حتى عام  2151وحيدث كثري من هذا النمو يف
بلدان العامل النامي اليوم ،مما يؤدي إىل منو كبري يف الطلب على األغذية ،من حيث الكميرة والنوعيرة علرى حرد سرواء.
ومتثل تغذية سكان احلضر الذين يتزايد عددهم بسرعة حترديا خاصرا بالنسربة للحرد مرن انبعاثرات غرازات االحتبراس
احلراري نظرا ألن األرجح أن جتري تلبية هذا الطلب ليس من املزارع األسرية الصغرية ولكن من نظم إنتاج كبرية مرتفعة
املدخالت ومن سالسل اإلمداد الطويلة الكثيفة يف استخدام الطاقة .وسيسرتلزم حتقيرق األمرن الغرذائي والتغرذوي للفقرراء
والضعفاء يف املناطق احلضرية اسرتاتيجيات تكيرف خاصرة تشرمل إمكانيرة اتبراع أسراليب ابتكاريرة للزراعرة يف املنراطق
احلضرية وتنمية حضرية المركزية.
ويواجه وضع السيناريوهات قيودا منهجية وأخرى متعلقة بالبيانات .ومثة حتردي مهرم يتمثرل يف قردرة منراذج
املناخ احلالية على التنبؤ بكيفية تأثري آثار تغيُر املناخ يف مساحات ضخمة ويف مواقع حمددة ،وخاصة أوجه عردم التريقن
بشأن هطول األمطار.
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مقدمة
تعرف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ ( )d2117التكيف بأنه:
"مبادرات وتدابري تقليل ضعف النظم الطبيعية والبشرية يف مواجهرة آثرار تغيُرر املنراخ الفعليرة أو املتوقعرة .وتوجرد
أنواع متعددة من التكيف ،مثال االستباقية واالستجابية ،واخلاصرة والعامرة ،والذاتيرة واملخططرة .وتشرمل األمثلرة
إقامة حواجز على األنهار أو السو احل ،وإحالل نباترات أقردر علرى مقاومرة صردمات درجرات احلررارة بردال مرن
النباتات اليت تتأثر بها ،وغري ذلك".

وتعني على البشر أن يكيفوا سبل إنتاج وجتهيز واستهالك األغذية مبا يتناسب مع الظروف املتغرية منرذ ظهرور
الزراعة يف الوجود بعد آخر عصر جليدي .ويلزم لذلك النظر يف التحديات (والفرص) اليت يفرضرها تغيُرر املنراخ يف سرياق
البيئة البيولوجية الفيزيائية واالجتماعية االقتصادية الدائمة التغري اليت يوجد يف إطارها النظام الغذائي اآلخرذ يف العوملرة
حاليا .ومع ذلك ،ف ن ضرورة تكيف النظام الغذائي مع تغيُر املناخ هلا عدة لات فريدة .أوال أن تغيُر املناخ سيؤثر على
الكرة األرضية بأسرها ولذلك سيتعني على مجيع نظم إنتاج األغذية أن جتري تغيريات .وثانيرا ،إن التغريريات سريتعني
أن حتدث يف وقت يعاني فيه النظام الغذائي من ضغوط أخرى كثرية :على سبيل املثال ،زيادة الطلب من جانب سركان
العامل األكرب عد دا واألكثر ثراءً ،مما يزيد التنافس على املياه واألراضي وسائر املدخالت ،واالرتفاع شبه املؤكرد يف أسرعار
الطاقة (وزيادة تقلبها).
والتكيف مع النظام الغذائي يتطلب تعديالت اجتماعية واقتصادية وبيولوجيرة فيزيائيرة معقردة إلنتراج األغذيرة
وجتهيزها واستهالكها .ومثل هذه التغيريات ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للمناطق والسكان األكثرر فقررا وضرعفا .وعرالوة
على ذلك ،ف ن مناذج تغري املناخ تشري إىل آثار شديدة على وجه اخلصوص من احملتمرل أن تكرون حمسوسرة يف املنراطق
االستوائية ،وخاصة استمرار اجلفاف املتوقع يف املناطق القاحلة .ويوجرد العديرد مرن أشرد البلردان فقررا يف هرذه املنراطق
وبالتالي ف ن الدول األقل قدرة على التأقلم قد تكرون األكثرر تضرررا .ويتطلرب أي أمرل يف إحرراز تقردم ملمروس لتحقيرق
األهداف اإلمنائية لأللفية بالنسبة للفقر واجلوع جناح التكيف يف أقل البلدان منوا .ولكن يف نهاية املطاف ستواجه مجيع
البلدان حتدي تغري املناخ.
ويبدأ التكيف مع تغيُر املناخ ب جراء تقييم للمخاطر ومواطن ضعف نظم بعينها ،وكيف سيغيِر تغيُرر املنراخ هرذه
النظم ،وأثره على األمن الغذائي .وتكاد ال توجد طريقة مثلى وحيدة للتكيف .وال يستلزم التكيف بالضرورة تكنولوجيات
جديدة ،بل غالبا ما يعبئ املمارسات واملوارد القائمة ولكن بتوجهات أخرى .والتكيف ميكن أن يستلزم تغريريات كربرية
يف النظام الغذائي وسيتعني لذلك أن يُبنى على نهج شاملة.
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وسيرتتب علرى أي تغريري يف الرنظم الزراعيرة والغذائيرة نترائج متنوعرة يرتعني النظرر فيهرا مجيعرا وأخرذها يف
احلسبان .وينبغي إيالء اعتبار خاص للفئات احملرومة اجتماعيا ،والفروق برني اجلنسرني ،وعلرى وجره اخلصروص دور
املرأة احلاسم يف النظام الغذائي .وينبغي القيام بذلك بطريقة حكيمة ،تعرتف علرى سربيل املثرال برأن النسراء ال يشركلن
جمموعة متجانسة وحيدة وإن هناك جمموعات أخرى حمرومة من الذكور .وجيب إيالء العنايرة الواجبرة لتوقرع النترائج
اليت سترتتب على التكيف املقرتح على عبء العمل بالنسبة لكل جنس مرن اجلنسرني ومرا إذا كانرت سرتفاقم مرن عردم
املساواة بني الرجال والنساء .وينبغي تفعيل فرص االستفادة من الفئات احملرومرة والنسراء كعوامرل للتغريري .ومرن املهرم
مبكان التشديد على األهمية احلالة للتكيف املؤسسي واالجتماعي.
والتكيف مع تغيُر املناخ يتعني أن يأخرذ أشركاال متعرددة .ونعررض يف هرذا التقريرر عرددا مرن الفرروق املختلفرة
(أنظر اإلطار .)4
اإلطخر  :4مصطلحخت التكيف
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التدابري العامة يف مقابل التدابري احملددة :باإلضافة إىل تغيُرر املنراخ ،سريتأثر النظرام الغرذائي بعوامرل أخررى
تعكس تغيريات عاملية (مثال تزايد التنافس على املياه من جانب عدد أكرب من السكان) وكذلك زيادة يف التقلرب
(التوقعات املتعلقة بأسعار الطاقة) .وستساعد التدابري العامة اليت جتعل النظام الغذائي أقدر علرى جمابهرة أي
ضغط يف التكيف مع تغيُر املناخ .ولكن تغيُر املناخ سيجلب مشاكله اخلاصة (ونقصان يف تواتر الفرص) :حتديدا
أمناط جديدة للطقس .وسيتعني على منتجي األغذية إجراء تعديالت حمددة مبا يالئم الظروف اجلديدة.
التكيف االستجابي مقابل االستباقي :إن منتجي األغذية ميكنهم ببسراطة االسرتجابة لتغيُرر املنراخ أو ميكرنهم
اختاذ تدابري لتوقع التغيريات اليت مرن احملتمرل أن حتردث .ورغرم أن التوقرع قرد يبردو وأنره يشركل أفضرل
إسرتاتيجية ،فتحد منه قيود متعلقة بقدرتنا على التنبؤ مبسار تغيُر املناخ ،وتكتنفه صعوبات اجتماعية سياسية
تتعلق بتنفيذ تدابري مكلفة للتصدي لتهديدات ليست منظورة بعد .ومن شأن اشرتاك املنتجني ،ومنهم منظمرات
صغار املزارعني واجلماعات النسائية ،أن يزيد من احتمال حتقق نتائج ناجحة .وتلزم حتسينات يف نظم اإلنذار
املبكر لالستفادة من أحدث جهود وضع مناذج بيولوجية فيزيائية واجتماعية اقتصرادية .وتعتررب اسررتاتيجيات
"اإلدارة التكيفية" اليت تشمل استجابات مرنة للظروف املتغرية مرحلة وسيطة إىل حد ما.
التكيف الذاتي يف مقابل املخطط :ستستجيب اجملتمعات وصرغار منتجري األغذيرة بشركل ذاتري لتغيُرر املنراخ
احلالي واملتوقع .وتتيح بنوك البذور واحلبروب احملليرة آليرات حلفرظ ونقرل املعرارف التجريبيرة ذات القيمرة
للتكيف الذاتي .وبدال من ذلك ،ميكن أن تضرع احلكومرة أو وكراالت أخررى اسررتاتيجيات للتكيرف يف إطرار
برنامج ختطيطي .واملرجح أن تكون النُهج اليت جتمع اإلسرتاتيجيتني أكفأ نهج.
إقرار قيمة املعارف احمللية القائمة ،وتنفيذ أفضل املمارسات ،وتوليد معارف جديردة :ميكرن برذل الكرثري مرن
أجل التكيف مع تغيُر املناخ باستخدام املعارف واملمارسات احلالية ،مبا يف ذلك اخلرربة الريت اكتسربها صرغار
املزارعني على مدى سنوات كثرية من البحوث اليت أجريت يف املزرعة عن أفضل ما يرنجح يف أمراكن بعينهرا،
مع أخذ السياق احمللي االجتماعي واالقتصادي والبيئي يف احلسبان .وتتمثل املسائل الرئيسية يف هذا الصدد يف
نشر املعلومات واملعارف القائمة ،وبناء رأس مال بشري واجتماعي ووضع سياسات تدعم أفضل املمارسات .لكن
التحديات املتعلقة بالتكيف مرع تغيُرر املنراخ ستسرتلزم معرارف جديردة شراملة لكرل ميرادين العلروم الطبيعيرة
واالجتماعية املعنية بالنظام الغذائي – أي برنامج حبثي رئيسي جديد.

وسيستلزم التكيف مع تغيُر املناخ بالتأكيد اتباع ممارسات جديدة وإجراء تغيريات يف اسرتاتيجيات سبل كسرب
العيش اليت يتبعها معظم منتجي األغذية إن مل يكن مجيعهم وكذلك اجلهات الفاعلة على طول السلسلة الغذائيرة .لكرن
التغيريات الالزمة هي تغيريات منهجية بقدر أكررب وجيرب أن تشرمل املرزارعني وجترار التجزئرة والوسرطاء يف السلسرلة
الغذائية واألعمال التجارية الزراعية والقطاع املالي واجملتمع املدني .وسيستلزم إجرراءات ومراقبرة مرن جانرب احلكومرة
واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدني املعنية باألمن الغذائي والسيادة الغذائية ،27واجلوع ،والتنمية املستدامة.
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التكيف انمعخصر

بينما تتزايد قوة األدلة على أن تغيُر املناخ نتيجرة لألنشرطة البشررية حيردث بالفعرل ،فر ن آثراره علرى النظرام
الغذائي ال تزال متواضعة نسبيا ويصعب فصلها عن العوامل احملركة األخرى .وهكذا فر ن التحرول يف اجتراه الشرمال يف
إنتاج الذرة يف أمريكا الشمالية و إنتاج األرز يف الصني قد يكون نتيجة التأثر بتغيُر املنراخ ولكرن قرد يكرون أيضرا نتيجرة
للتأثر بعوامل أخرى من قبيل سياسات الوقود احليوي وتغري نظم التغذية .ومع بدء تسارع آثار تغيُر املنراخ سيصربح مرن
املهم بشكل متزايد وضع أنظمة لرصد وتقييم نُهج خمتلفة للتكيف وللتعلم من أفضل املمارسات ونشرها.
وهناك مع ذلك دروس كثرية تتعلق مبواجهة تغيُر املناخ مستمدة من كيفية تكيف خمتلف أجرزاء نظرام األغذيرة
مع عوامل التغيري األخرى مع ما يسفر عن ذلك من زيادة القدرة على اجملابهة وتعزيز األمن الغرذائي .وينبغري للتكيرف
أن يتصرردى ملررواطن ضررعف نظررم األغذيررة ،وممارسررات وتقنيررات التعبئررة الرريت ترررتاوح بررني اسررتخدام أحرردث تقنيررات
التكنولوجيا األحيائية ودقة اهلندسة الزراعية والسبل احلديثة لرتبية املاشية يف نهج الزراعة البيئية والزراعرة احلراجيرة
اليت تشمل عناصر من قبيل إثراء الرتبة مبواد عضوية (الذي يسهم أيضا يف تقليل غرازات االحتبراس احلرراري) ،وإدارة
املياه ،وأنظمة احملاصيل املتعددة أو االستزراع املتعدد األنرواع ،واسرتخدام التنروع اجلريين احمللري ،واسرتخدام التنروع
البيولوجي بشكل مستدام (أنظر على سبيل املثال ،منظمة األغذية والزراعة 2100 ،ب؛ Altieri et al., 2011؛ وتقريرر
التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية2118 ،؛ واجلمعية العامة لألمم املتحردة،
2101؛  .)Clements et al., 2011وليس مثة متسع هنا الستعراض هذا املوضوع الكربري ولكننرا نقردم أمثلرة مروجزة يف
اإلطار .5

27

تعرف السيادة يف جمال األغذية بأنها " حق الشعوب والدول ذات السيادة يف القيام بشكل دميقراطي بتحديد سياسراتهم الزراعيرة والغذائيرة"
(تقرير التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية)2118 ،
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اإلطخر  :3التكيف انمعخصر :مثخلني
يزيد االحرتار العاملي الطاقة يف الغالف اجلوي ومن املررجح أن تزيرد حردة الظرواهر الشرديدة مثرل األعاصرري يف املنراطق
املدارية وأماكن أخرى (اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ .)2102 ،وسيتعني على منتجري األغذيرة ،وخاصرة
هؤالء املوجودين يف البلدان واملناطق املنخفضة الدخل والضعيفة يف مواجهة املخاطر ،اتباع ممارسات لتقليل اآلثار السلبية
ألحوال مناخية أشد حدة .وأظهرت دراسات أجريرت يف نيكراراغوا أن املرزارعني الرذين اعتمردوا نطاقرا مرن املمارسرات
الزراعية اإليكولوجية ،مثل تناوب احملاصيل واأللدة العضوية اخلضراء واستخدام األلدة الطبيعيرة وتغطيرة مصرارف
املياه وتنويع احملاصيل وتقليل تواتر احلرق ،قلت نسربة األراضري القابلرة للزراعرة الريت فقردوها بنسربة  08يف املائرة،
وزادت نسرربة الرتبررة السررطحية الرريت حررافظوا عليهررا مبقرردار  41يف املائررة باملقارنررة باملعررايري الرريت تعقررب إعصررار
ضخم (.)Holt-Gimenéz, 2002
وعانت بعض املناطق من زيادات كبرية يف ملوحة الرتبة نتيجة اإلفراط يف سحب مياه للزراعة .ومن املرجح أن يتزايد هذا
االجتاه نتيجة التغريات يف منط هطول األمطار الذي سيحدث مع تغيُر املناخ .وميكن أن تتملح الرتبة أيضا ألن مرن شرأن
ارتفاع مستوى سطح البحر أن يؤدي إىل زيادة تواتر توغل املياه املاحلة .وطور العلماء األسرتاليون مؤخرا أصنافا من القمح
الصلد تنتج غلة أعلى بنسبة  25يف املائة يف األراضي املاحلة ( .)Munns et al., 2012واكتشفت اخللية الوراثية املسؤولة
يف قريب بري للقمح وأدجمت يف احملصول باستخدام تقنيات ال تعتمد على التحوير الوراثي للكائنات.
وترربني هررذه األمثلررة إىل أي مرردى ميكررن أن تكررون الرردروس املسررتفادة مررن التكيررف املعاصررر قيمررة يف ختطرريط
االستجابات يف املستقبل لتغيُر املناخ .وتبني مردى أهميرة االبتكرارات "املنخفضرة التقنيرة" وكرذلك "العاليرة التقنيرة" يف
مواجهة هذه التحديات .وبالطبع ،فلكي تكون االبتكارات قيمة ألفقر وأضعف اجملتمعات فيجب أن تكون بسعر معقرول
وتطبررق علررى حماصرريل أو مواشرري معينررة أو علررى ممارسررات زراعيررة .وتقرردم مبررادرات مررن قبيررل ترروفري الررذرة الرريت
ال حتترراج إىل كميررات كرربرية مررن امليرراه إىل اجملتمعررات الضررعيفة يف أفريقيررا ،28مثرراال عررن كيفيررة القيررام بررذلك
(.)HMG, 2010; Conway, et al., 2010
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زيخدة القدرة العخمة للاظخم الغذائي على اجملخبهة

بعد فرتة طويلة من االخنفاض واالستقرار النسبيني ألسعار األغذية ،شهدت السنوات اخلمس األخرية زيادات
وتقلبات ملحوظة يف األسعار مل حتدث منذ السبعينيات .ونوقشت أسبابها الدقيقة حبماس ولكنها تنطوي على األرجح
على زيادات عاملية يف الطلب وكذلك على ضغوط يف جانب العرض .ووفقا ملا ناقشه الفصل  ،2ف ن معظم التحليالت
تتنبأ حبدوث اجتاهات يف العرض والطلب تنطوي ،إذا مل جير التصدي هلا ،على خطر حدوث
اضطراب شديد يف نظام األغذية العاملي .وحبثت جمموعة من التقارير األخرية (املنظمة 2100 ،ج؛
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.http://www.aatf-africa.org/wema/en/

 )Foresight, 2011; Paillard et al., 2011; Oxfam, 2011هذه املسائل وسألت عن كيفية جعل نظام األغذية العاملي
أقدر على اجملابهة ألي اضطرابات مبا فيها تلك الناجتة عن تغيُر املناخ.
وحمور هذا التقرير وموضوع معظم هذا الفصل هو التحديات اليت يواجهها واضعو السياسات الناشئة حتديدا عن
ضرورة التكيف مع تغيُر املناخ .ومع ذلك فمن املهم النظر يف التكيف مع تغيُر املناخ يف سياق أوسع يشمل بناء نظام
لألغذية أقدر على اجملابهة .وليس مثة متسع هنا الستعراض هذا املوضوع الضخم بالتفصيل ولكننا سنستعرض بعض
املسائل الرئيسية وحنيل القارئ إىل التقارير املدرجة أعاله لإلطالع على مزيد من املناقشات التفصيلية.
وتتنبأ التوقعات املختلفة للطلب احملتمل على األغذية حبلول منتصف القرن ،املستنبطة من االجتاهات
احلالية ،بأنه يلزم عامليا زيادة إنتاج األغذية بنسبة  71يف املائة ،بل وما يصل إىل  011يف املائة يف بعض املناطق،
إلبقاء األسعار احلقيقية ضمن احلدود حبيث ال ترتب أثارا حادة على اجملتمعات الفقرية .وخلصت الدراسات إىل أنه
يلزم اختاذ إجراءات يف نظام األغذية بأسره من أجل ما يلي :زيادة العرض ،وتلطيف الطلب من جانب املستهلكني
ذوي الدخول املرتفعة نسبيا ،وتقليل الفاقد يف نظام األغذية ،وحتسني كفاءة وحوكمة نظام األغذية .وميكن إنتاج مزيد
من األغذية باستخدام األراضي الزراعية احلالية وذلك إذا توافرت ملنتجي األغذية موارد لالستجابة ملؤشرات األسعار،
وإذا استثمرت استثمارات مناسبة يف البنية التحتية االقتصادية واملادية (إصالح األسواق وإمكانية الوصول إىل األسواق).
وتنطوي زيادة العرض على حتسني االنتفاع باملعارف القائمة (عن طريق على وجه اخلصوص تنشيط اإلرشاد الزراعي)
وكذلك االستثمار يف معارف جديدة من أجل حتسني اإلنتاجية بشكل مستدام .وينبغي أال يصبح حتويل مساحات كبرية
من األراضي اجلديدة إىل إنتاج األغذية عامال أساسيا يؤدي إىل زيادة اإلنتاج بسبب عواقب ذلك على انبعاثات غازات
االحتباس احلراري ( .)Foley et al., 2011; Godfray et al., 2010وينبغي أن يصبح إصالح أو حتسني األراضي
الزراعية املتدهورة أو املتدهورة جزئيا أولوية من األولويات.
وينبغي أن تراعي جهود زيادة إنتاج األغذية حقوق وواجبات املزارعني حيثما ال جيري بالفعل إنفاذها .ويؤدي
تزايد أسعار األغذية بالفعل إىل عمليات شراء كبرية لألراضي من جانب شركات خارجية ومن صناديق الثروات السيادية
يف أفريقيا .ورغم أن االستثمارات من هذا القبيل ميكن أن جتلب ر وس أموال متس احلاجة إليها للزراعة ،فيكمن خطر
شديد للغاية يف أنها قد تتسبب يف نزع ملكية األراضي وانتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان .وتشكل الشفافية يف مجيع
مشرتيات األراضي الرئيسية وحتسني إعداد حقوق امللكية أولويات لتفادي حدوث انتهاكات من هذا القبيل (أنظر أيضا
املناقشة الواردة يف الفصل  .)2وحبثت هذه املسائل ثانية يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي
والتغذية عن حيازة األراضي واالستثمارات الدولية يف الزراعة (.)HLPE, 2011b
وال مفر من حدوث قدر من التقلب يف األسعار يف نظام األغذية لكن يتعني اختاذ إجراءات ملنع األسواق من
تضخيم الصدمات (مبا يف ذلك الظواهر اجلوية) ،ومحاية الفئات واجملتمعات الضعيفة من تأرجح األسعار .ويتعني على
واضعي السياسات النظر يف أفضل وسيلة لتنظيم االجتار العصري بالسلع (لالطالع على التفاصيل
أنظر  ،)HLPE, 2011aويعد حتديد مستويات الشفافية يف املعلومات يف القطاعني العام واخلاص أمرا له أهمية قصوى،
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ومعرفة ما إذا كانت مقرتحات تكوين خمزونات حقيقية أو افرتاضية هلا جدارتها .وقد تكون خمططات احلماية
االجتماعية مهمة يف محاية القطاعات الفقرية يف اجملتمع يف البلدان الغنية والفقرية نسبيا (.)HLPE, 2012a
وتشكل عدم االستدامة يف إنتاج األغذية تهديدا رئيسيا للقدرة على اجملابهة ويتعني التصدي هلا عن طريق
تغيريات يف الطريقة اليت تنتج بها األغذية ،وختفيف الطلب على أنواع األغذية املضرة بالبيئة ،ويف تصميم حوكمة نظام
األغذية على املستويني القطري والدولي .وينبغي إعطاء أولوية عليا لتحديد ودعم ممارسات إنتاج وتوزيع األغذية اليت
تتسم بقدر أكرب من الكفاءة يف املوارد وتتسبب يف آثار خارجية بيئية أقل .ونظرا لتنوع اخللفيات البيئية واالجتماعية
اليت جيري فيها إنتاج األغذية ،ف ن احللول املتعلقة بتحسني االستدامة ستتباين .ولن يطبق نهج وحيد على مجيع
احلاالت وتلزم قاعدة أكثر تطورا لألدلة للمساعدة يف توجيه تنفيذ أنسب تدابري يف سياقات بعينها .ونستكشف أدناه
اسرتاتيجيات حمددة هلا صلة مباشرة بالتكيف مع تغيُر املناخ (والتخفيف يف الفصل .)4
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مخ الذي ميكن للمزارعني عمله للتكيف مع تغيُر انماخ ؟

إىل جانب كون تغيُر املناخ مصدرا للضغط العام على نظام األغذية ،فسيتجلى يف طرق حمددة يتعني على منتجي
األغذية التكيف معها (.)Fischer et al., 2002
ومع تغيُر املناخ ستتغري أحوال الطقس املعتادة اليت يواجهها منتجو األغذية وكذلك تواتر وتوزيع الظواهر
املناخية الشديدة ( . )Gornall et al., 2010وسيتعني على فرادى املزارعني اتباع جمموعة تدابري للتكيف مع هذه
التغيريات ،وستتوقف تفاصيل هذه التدابري على الظروف الفردية .ومع ذلك ،فيمكن حتديد مواضيع
عامة للتكيف وسيتعني على منتجي األغذية النظر يف املسائل املدرجة يف اإلطار  6بشأن خيارات التكيف ( Lobell et
.)al., 2008; FAO, 2007
اإلطخر  :9خيخرات التكيف مع تغيُر انماخ
 زراعة أصناف أو أنواع خمتلفة من احملاصيل ،أو تربية سالالت أو أنواع من املاشية (أو األلاك يف مزارع
األلاك) .وقد تلزم أصناف أو سالالت يف ظروف بيئية مثلي خمتلفة ،أو ذات قدرات حتمل أوسع للتكيف
مع البيئة .وينبغي النظر يف االنتفاع باحملاصيل املهملة حاليا أو النادرة ،وينبغي النظر يف السالالت.
 ويف مواجهة تزايد تغري الطقس ،النظر يف زيادة تنوع األنواع أو احملاصيل لتقليل خماطر فشل احملصول
األحادي .واالستفادة من النظم املتكاملة اليت تشمل تربية الثروة احليوانية و/أو تربية األحياء املائية ،لتحسني
القدرة على اجملابهة.
 زراعة احملاصيل (مبا فيها املواد األولية وعلف املاشية) يف أوقات خمتلفة من العام؛ وتغيري ممارسات الزراعة
املولية لتتكيف مع أمناط الطقس املختلفة.
 تغيري ممارسات الري؛ ففي مناطق كثرية سيتمثل التحدي الرئيسي الناتج عن تغيُر املناخ يف نقصان توافر املياه
ألسباب خمتلفة منها نقصان هطول األمطار ،وزيادة كمية األمطار النامجة عن الظواهر املناخية الشديدة مما
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يصعب جتميع املياه ،والتغريات يف تدفق مياه األنهار مع تراجع األنهار اجلليدية ،وتزايد التنافس على املياه
يف البيئات األشد حرارة .وقد تكون هلذه التحديات أهمية خاصة يف بعض املناطق الرئيسية اليت تعتمد على
"سلة اخلبز" اليت يتوقف عليها األمن الغذائي لتجمعات كبرية من السكان .وسيتعني على منتجي األغذية
اتباع تدابري معززة للمحافظة على املياه ،واستخدام موارد حدية ،واستخدام تدابري مجع واحتجاز املياه بقدر
أكرب .ويف بعض املناطق ،قد يتيح تزايد هطول األمطار الزراعة أو الزراعة غري املروية يف أماكن مل يكن فيها ذلك
ممكنا.
تغيري املمارسات الزراعية ،فقد يشجع هطول األمطار ختفيف احلرث لتقليل فقدان املياه ،وباملثل إدماج
األلدة العضوية والطبيعية ،والتقنيات األخرى الستخدام األراضي مثل شجر التغطية الذي يزيد املادة
العضوية يف الرتبة وحيسن بالتالي االحتفاظ باملياه .وسيتعني على نظم تغذية املاشية ومعدالت الرعي أن
تستجيب لتغري الظروف البيئية.
التأهب لزيادة تواتر الظواهر املناخية الشديدة .وتكتسب التدابري العامة للمحافظة على املياه قيمة خاصة يف
أوقات اجلفاف  ،بينما تساعد اسرتاتيجيات من قبيل حتسني املادة العضوية يف الرتبة ختزين املياه بعد
العواصف .وستستلزم زيادة تواتر العواصف حتسني تصميم الصرف واملزارع لتفادي فقدان الرتبة وتكوين
أخاديد .وقد يتعني على املزارع يف املناطق الساحلية التكيف مع زيادة تواتر تغلغل املياه املاحلة ،ويف املناطق
اجلافة مع تزايد تواتر حدوث حرائق هائلة.
تعديل اسرتاتيجيات إدارة اآلفات واألعشاب واألمراض مبا يالئم الظروف؛ وتستجيب املضادات الداعمة
للمحاصيل واملاشية املختلفة بشكل متباين لتغيُر املناخ ،ليس دائما مبا يضر منتجي األغذية .ومع ذلك ،ف ن
مدى خربة املزارعني يف التغلب على اآلفات واألمراض القائمة ،والتنظيم الطبيعي لافات احملتملة عن طريق
أعدائها الطبيعيني قد يضطرب نتيجة تغيُر املناخ ،ومن املرجح أن يواجه منتجو األغذية ،بعد أخذ مجيع
العوامل يف احلسبان ،حتديات أكثر وليس أقل من هذا النوع .وتنطبق اعتبارات مماثلة على اضطراب خدمات
امللقحات اليت يوفرها النظام اإليكولوجي.
تغيري ممارسات ما بعد احلصاد ،على سبيل املثال إىل أي مدى سيلزم جتفيف احلبوب ،وطرق ختزين
احلبوب بعد احلصاد.
النظر (حسب اإلمكان) يف زيادة التغطية التأمينية ضد الظواهر املناخية الشديدة.
النظر يف أثر أمناط الطقس اجلديدة على صحة وسالمة العمال الزراعيني.
املشاركة مع سائر منتجي األغذية يف تبادل أفضل املمارسات واخلربات من أجل تعزيز التكيف على املستوى
اجملتمعي.29

من أمثلة تبادل املعارف بني املنتجني ،نظام الفالح يف خدمة الفالح ،الذي قدم مثاال عمليا يف غضون عقد من الزمان لنموذج عمرل جديرد ينقرل
طرق الفالحة احمللية ومعارف الفالحني بالتكنولوجيات اجلديدة مع تنفيذ جمموعة متنوعة من املمارسات اإلدارية اجلديدة اليت تدور حرول
األلدة اخلضراء وشجر التغطية وتأمني األمن الغذائي بدون زيادة التوسع يف استخدام األراضي .وقرد أنشرئ النظرام يف سريونا يف نيكراراغوا،
ولكنه يستخدم يف بعض البلدان األخرى يف أمريكا الوسطي ومنطقة البحر الكارييب .وأنشأ نظام الفالح يف خدمة الفالح شبكة لتبادل املعلومرات
وتعزيز احلوكمة يف املنطقة من خالل إطالع املزارعني على األدوات اليت يتيحها الربنامج ملواصلة جتريبها وتطوير املمارسات اجلديدة اليت تعزز
اجملابهة ،ومقارنتها بالطرق التقليدية للزراعة (.)Cuéllar and Kandel, 2005
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وباإلضافة إىل الزراعة وتربية األحياء املائية ،يتم احلصول على قدر كبري من الربوتني الالزم لالستهالك البشري
من مصايد األلاك الطبيعية املسؤولة عن نسبة تقل بقليل عن  51يف املائة من األلاك اليت يستهلكها البشر ( FAO,
 .)2009cومن املرجح أن يشهد تغيُر املناخ ظهور مصايد جديدة لأللاك (على سبيل املثال ،تزايد املساحات اخلالية
من اجلليد يف احمليطات القطبية) وكذلك حتركات املصايد القائمة .ويتعني على العاملني يف جمال مصايد األلاك
الطبيعية أن يدركوا هذه التغيريات ،وأن يتمكنوا من االستجابة هلا (.)R. I. Perry, 2010
وأخريا ،يستخدم كثري من البشر ،وخاصة يف البلدان األقل منوا ،نطاقا واسعا من النباتات واحليوانات الربية
إلكمال نظمهم للتغذية ( .)Barucha and Pretty, 2010وستتأثر هذه األنواع أيضا بتغيُر املناخ ،بطرق يصعب التنبؤ بها.
وسيحدث تكيف ذاتي واستجابي يف هذه اجملتمعات ،لكن ينبغي لواضعي السياسات أن يعلموا أن تغيُر املناخ قد يؤثر
(ولكن ليس بالضرورة أن حيدث ذلك) بشكل سليب على هذه اخلدمات اإليكولوجية اهلامة.
3-3

سبل دعم ماتجي األغذية يف التكيف مع تغيُر انماخ

ال ميكن للمزارعني ومنتجي األغذية أن يتكيفوا مبفردهم بنجاح مع تغيُر املناخ .وتلزمهم مساعدة من احلكومة
والقطاع اخلاص ،وهناك أيضا دور هام يتعني على منظمات اجملتمع املدني القيام به .ويف هذا القسم ،حندد جمموعة من
اإلجراءات اليت ميكن أن تقلل مواطن الضعف يف مواجهة تغيُر املناخ.

 1-3-3إجراء تقييمخت دورية نمخخطر تغيُر انماخ ومواطن الضعف يف مواجهته
يستلزم التكيف االستباقي مع تغيُر املناخ إجراء تقييم لكل من املخاطر ومواطن الضعف
( .)Howden et al., 2007وجتري البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل تقييمات دورية بشكل متزايد ،لكن البلدان اليت
ال تتوافر هلا هذه القدرة ف نها حتتاج إىل مساعدة خارجية .ويشكل إبالغ واضعي السياسات ،ونطاق أوسع منهم ،بأوجه
عدم التيقن احلتمية أمرا له أهمية كبرية.

 2-3-3حتديث خدمخت اإلرشخد الزراعي
مثة مسألة ذات أهمية قصوى ملنتجي األغذية تتمثل يف متكنهم من الوصول إىل قاعدة املهارات ،أي رأس املال
البشري الالزم للتكيف مع تغيُر املناخ .وجرى بالفعل التشديد على حتسني املعلومات والتدريب املتاحني ملنتجي األغذية
عن طريق خدمات اإلرشاد الزراعي املتجددة املستندة إىل مناذج خمتلفة للتمويل (ميكن أن تشمل القطاع العام والقطاع
اخلاص وقطاع اجملتمع املدني) باعتبارها وسائل لزيادة القدرة العامة على اجملابهة .وجيب تزويد خدمات اإلرشاد
الزراعي هذه بأدوات متكنها من تقديم مشورة مناسبة للتكيف مع تغيُر املناخ (يف بعض احلاالت البناء على مناذج قائمة
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ناجحة ،على سبيل املثال يف إدارة خماطر الطقس) مع أخذ االحتياجات اخلاصة للنساء والفئات احملرومة يف احلسبان.
وباإلضافة إىل خدمات اإلرشاد الزراعي الرلية ،توجد مبادرات من قبيل مدارس املزارعني احلقلية اليت تتيح تبادل
أفضل املمارسات واملعارف بني جمتمعات املزارعني وسائر منتجي األغذية مما يساعد يف تيسري التكيف الذاتي .ورغم أن
التخطيط الوطين للتكيف الزم ،فينبغي الرتكيز بشكل كبري على املشاركة واالخنراط مع اجملتمعات اليت حتدث فيها
تغيريات بالفعل.

 3-3-3حتسني إمكخنية احلصول على انموارد اجلياية وفهم خصخئصهخ
سيستلزم التكيف الكفء احلصول (املادي والقانوني من خالل قواعد امللكية الفكرية املناسبة) على املوارد
اجلينية ،للمحاصيل واملاشية املوجودة وأقاربهما الربية ،وكذلك األصناف اليت ميكن أن تستخدم يف املستقبل (أنظر
) ،Blakeney (2011لالطالع على مناقشة حلالة قواعد حقوق امللكية الفكرية دوليا) .فعلى سبيل املثال ،ينبغي حتديد
وتبادل اخلاليا اجلينية للمحاصيل اليت ال تتأثر باجلفاف والفيضانات .وتشكل خصائص استقرار األنواع يف إطار
الظروف املختلفة جماالت هامة على وجه اخلصوص يتعني زيادة فهمها وإجراء حبوث بشأنها.
وجيب القيام بكل ما يلزم لتقليل التآكل الوراثي يف التنوع البيولوجي املتبقي يف املوقع وبنوك اجلينات على حد
سواء .ويتعني على منتجي األغذية ومؤسسات القطاعني العام واخلاص واألوساط البحثية واحلكومات زيادة التعاون
وضمان نشر وتوزيع وتوليد املعارف ونقل التكنولوجيات املتعلقة حبفظ ورعاية املوارد اجلينية يف بنوك البذور وخمازن
املواد الوراثية واملرافق ذات الصلة ودعم التكيف مع تغيُر املناخ .وسيكون اعتماد مجيع البلدان األعضاء يف املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وكذلك التنفيذ العاجل ملوادها ( 5احلفظ) و ( 6االستخدام
املستدام) و ( 2حقوق املزارعني) مبثابة خطوات إجيابية يف هذا الصدد.
ولزيادة التنوع البيولوجي الزراعي ،سيكون تطبيق تدابري لتنمية أسواق لألصناف الناقصة االستعمال وتثقيف
املستهلكني بشأن أهمية تنوع نظام التغذية أمرا مساعدا.
وميكن هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 30أن تنظر يف حتديد تدابري ذات أولوية ووضع خطة عمل بشأن
صون املوارد الوراثية واستعماهلا يف التكيف مع تغيُر املناخ.
ويدور حاليا نقاش بشأن ما إذا كانت نظم حقوق امللكية الفكرية احلالية تدعم أو تعرقل تنمية واستعمال األنواع
النباتية واحليوانية احملسنة والتنوع البيولوجي .ومسألة املوارد الوراثية ،مبا فيها حقوق امللكية الفكرية وحقوق
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طلبت أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأعدت عددا من ورقات املعلومات األساسية عن تغري املناخ واملوارد الوراثية وهي متاحة يف
املوقع التالي 2http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-back/en/?no_cache=1
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املزارعني ،تشكل موضوعا قد ترغب جلنة األمن الغذائي العاملي أن توصي فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن
الغذائي والتغذية ب جراء دراسة عنها.
4-3-3

استغالل التوافر انمتزايد لتكاولوجيخ انمعلومخت

من املرجح أن يتمثل أحد حتديات تغيُر املناخ يف مواجهة منط أكثر تغريا للطقس .وميكن أن يؤدي احلصول
على تنبؤات بالطقس إىل حتسني قدرة املزارعني على مواجهة التباين املتزايد والظواهر الشديدة بشرط أن ميكن نشر
املعلومات يف الوقت املناسب على من حيتاجونها .وإمكانية االتصال باهلواتف احملمولة والتكنولوجيات ذات الصلة،
اليت تكاد تصل إىل كل مكان ،حتى يف أفقر البلدان ،تتيح وسائل مبتكرة لتقديم معلومات ومشورة إىل منتجي األغذية
وخاصة أصحاب احليازات الصغرية .وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزودة مبوارد وتصميم مناسبني أن توفر
رابطا بدوائر األرصاد الوطنية.
3–3-3

تيسري االستثمخر من جخنب أصحخب احليخزات الصغرية

ستصبح نتائج تغيُر املناخ أكثر وضوحا بكثري مع مرور الوقت .ويستلزم التكيف مع تغيُر املناخ استثمارات تبدأ
قبل حدوث النتائج .وبهذا املعين يستلزم التكيف استثمارات ،مادية وغري مادية (معارف) على السواء ،ويتعني أن تتاح
ملنتجي األغذية إمكانية احلصول على ر وس األموال املالية .ويف البلدان األكثر تقدما ،ميكن هلذا أن يتاح بواسطة القطاع
اخلاص ،وميكن أن تكمله الدولة كجزء من برامج دعم الريف .وميكن لبنوك التمويل األخضر واملبادرات املماثلة ،حسب
نطاق مسؤوليتها ،أن تستثمر يف التكيف وخاصة عندما يرتبط بالتخفيف .وهناك فرصة لكي يسهم التكيف يف النمو
االقتصادي املستدام أو "األخضر" ،وخاصة إذا أنشئت بيئة تنظيمية توائم بني االستجابات ملؤشرات األسعار وإنتاج
فوائد عامة حمسنة .واحلصول على رأس املال يف البلدان األقل منوا أمر أكثر تعقيدا .وهو مشكلة عامة ميكن معاجلتها
بطرق منها إعادة ترتيب أولويات امليزانيات الوطنية ،وإعادة توجيه املساعدة اإلمنائية ،أو من خالل املبادرات املالية
للقطاع اخلاص واجملتمع املدني مثل التمويل املتناهي الصغر املوجه خصيصا ملنتجي األغذية من أصحاب احليازات
الصغرية .ويف املناطق املعرضة ملخاطر تغيُر املناخ ،سيلزم إيالء االستثمار يف التكيف مع تغيُر املناخ (مبا يف ذلك األصناف
والسالالت اجلديدة ،والري ،وختزين األغذية ،والبنية التحتية للنقل) أولوية عليا بشكل متزايد .ووفقا ملا شدد عليه
أعاله ،يتعني إيالء اهتمام خاص حلماية حقوق املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية .ومن املهم أيضا ضمان أن
تراعي هذه التدابري االحتياجات اخلاصة للنساء يف جمال الزراعة وأال متيز ضد الفئات الضعيفة.

 9-3-3حبث إمكخنية إسهخم خمططخت التأمني انمبتكرة يف إدارة خمخطر الطقس
إن طبيعة إنتاج األغذية تعين أن التدفقات النقدية تتباين مع الوقت وإنها تكون عرضة للخطر إذا حدثت
ظواهر جوية غري مواتية مثل اجلفاف والفيضانات وتغلغل مياه البحر .وسيؤدي تغيُر املناخ إىل زيادة احتمال وقوع هذه
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الظواهر الشديدة ،وخطر فقدان احملاصيل واملاشية ،وسيجعل من األهم أن يتوافر للمنتجني أدوات وافية ملواجهة
املخاطر .ويف البلدان األكثر ثراءً ميكن لصناعة التأمني أن متكن منتجي األغذية (وزبائنهم) من التحوط ضد عدم التيقن،
يف األغلب األعم يف إطار خمططات مدعمة من احلكومة ،لكن يف البلدان األفقر غالبا ما ال توجد هذه اآلليات أو تتسم
بعدم الكفاءة .وتُجرى جتارب يف البلدان النامية ،اليت تطبق برامج تأمني مستندة إىل مؤشرات الطقس ،لتحديد فوائد
هذه الربامج والشواغل اليت تواجه تنفيذها (أنظر على سبيل املثال.)Giné et al., 2007; Giné and Yang, 2009 ،
ويلزم إجراء حبوث عن أفضل سبل تزويد منتجي األغذية الفقراء باألمن املالي ،مثال االعتماد على برامج تسدد تلقائيا
عند تلبية معايري معينة للطقس ،بدال من اللجوء إىل إجراء تسويات مركبة للخسائر.
ومع ذلك فمن النتائج احملتملة لتغيُر املناخ تزايد تواتر صدمات الطقس وامتدادها املكاني الذي يؤثر على مناطق
وبلدان بأسرها ،مما ميكن أن يرفع بقدر كبري تكاليف املخططات املعتمدة على مؤشرات الطقس .وينبغي حبث حلول
مبتكرة مصممة خصيصا ملواجهة هذه التحديات مثل تغطية الدولة بتأمني سيادي .وينبغي أن يوضع يف احلسبان على
وجه اخلصوص زيادة احتماالت حدوث ظواهر مناخية متطرفة مرتبطة بتغيُر املناخ وأنواعها عند ختطيط إدارة الكوارث
وعند تصميم تقديم اإلغاثة من الطوارئ إىل األفراد املتأثرين بالندرة الشديدة لألغذية.

 1-3-3وضع سيخسخت متكخملة الستخدام األراضي تاتهج نهج إدارة البيئة الطبيعية
سيعطي التكيف بشكل يتسم بالكفاءة مع تغيُر املناخ ميزة أكرب على وضع سياسات متكاملة الستخدام األراضي.
وستزيد التغيريات يف أمناط سقوط األمطار (وخاصة تواتر الظواهر املناخية الشديدة) ويف التدفقات املولية لألنهار من
أهمية االستفادة بأقصى قدر من إدارة املوارد املائية على نطاق مستجمعات املياه واملياه اجلوفية .وحيثما تشمل مستجمعات
املياه عدة بلدان ،ينبغي وضع أساس قانوني ومعاهدات للتصدي للمنازعات العابرة للحدود ،حتسبا على النحو األمثل
للمشاكل املرتقبة .وهذه االتفاقات مهمة بغض النظر عن تغيُر املناخ ،وبدونها لن ميكن وضع اسرتاتيجيات من قبيل
تسعري املياه وهو أمر يستلزم حتديد احلقوق يف املياه .وستستلزم أوجه عدم التيقن احلتمية اليت تكتنف تقييم املناخ يف
املستقبل (والعوامل احملركة األخرى) اتباع إجراءات تكيفية لإلدارة.
وكجزء من وضع سياسات متكاملة الستخدام األراضي ،ينبغي النظر يف إقامة مشاريع اهلندسة املدنية لزيادة محاية
األراضي الزراعية من الظواهر املناخية الشديدة .وقد ينطوي هذا على تشييد حواجز ودفاعات ساحلية يف الدول والبلدان
اجلزرية الصغرية حيث جيري قدر كبري من اإلنتاج الزراعي بالقرب من مستوى سطح البحر ،وكذلك على تدخالت لتخزين
مياه األمطار نتيجة الظواهر املناخية الشديدة ،بل وأيضا تدخالت "ناعمة" هلندسة البيئة الطبيعية مثل زراعة غابات عل
ضفاف األنهار لتحسني السيطرة على الفيضانات .وميكن أن تكون التدابري السلبية للسياسات مثل صون الغابات وأشجار
املنغروف بنفس أهمية التدخالت الفعلية .وينبغي أيضا إدراج آليات من قبيل خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات
وتدهورها يف البلدان النامية (حلماية الغابات) والوسائل األخرى للدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجي ضمن أدوات زيادة
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قدرة النظم اإليكولوجية واجملتمعات على جمابهة تغيُر املناخ .ورغم بذل جهد كبري لتطوير هذه األدوات ،ف ن األسس
السياسية واملالية هلذه اآلليات تستلزم قدرا أكرب بكثري من التطوير.
وسيتعني إيالء اهتمام خاص ألضعف اجملتمعات يف كل مكان ،وينبغي وضع أنظمة لتقييم املخاطر مع تراكم
بيانات املناخ ،ومع زيادة تطور النماذج املناخية املتوسطة النطاق .وتشري النماذج احلالية إىل أن اجملتمعات الرعوية يف
البيئات شبه الصحراوية من املرجح أن تكون عرضة على وجه اخلصوص لتغيُر املناخ نظرا على سبيل املثال ألن طرق
الرتحال الرعوي التقليدية مل تعد مالئمة.

 9-3-3ضمخن زيخدة قدرة البشر على جمخبهة خمخطر توافر انميخه اليت تتفخقم بفعل تغيُر انماخ
إن املستويات املنخفضة وغري املنتظمة هلطول األمطار ،اليت تؤثر بالفعل على سبل كسب العيش واإلنتاج لعدد
كبري من األسر الريفية ،من املتوقع أن تسوء يف وجه تغيُر املناخ .وتستلزم احملاصيل العاملية من احلبوب والبذور الزيتية
والفواكه واخلضروات وحماصيل أخرى كميات ضخمة من املياه .ويلزم على سبيل املثال حنو  0111طن من املياه العذبة
لزراعة طن من القمح .وتوجه نسبة تزيد عن  71يف املائة من إمدادات املياه يف العامل إىل الزراعة .وعلى نطاق العامل،
تأتي نسبة  41يف املائة من اإلنتاج الزراعي من أراض مروية ( .)Bruinsma, 2008وسيعتمد اإلنتاج يف املستقبل اعتمادا
كبريا على الري ،لكن إمدادات املياه العذبة املتاحة للري حمدودة ومثة مؤشرات على ضعفها وذلك يف وقت كدنا نصبح
فيه أكثر اعتمادا عليها .وتعاني كثري من األنهار الرئيسية ومستودعات املياه اجلوفية الرئيسية يف أرجاء العامل من اإلفراط
يف االستخدام( .أنظر اإلطار .)7
اإلطخر  :1نضوب انميخه اجلوفية يف اطهاد
فاق الري باملياه اجلوفية الري باملياه السطحية كمصدر رئيسي إلمداد احملاصيل باملياه يف اهلند .وتدعم املياه اجلوفية
حاليا حوالي  61يف املائة من املساحة املزروعة يف البلد .وتعتمد تاميل نادو ،وغوجارات الشمالية ،وأغلبية املقاطعات يف
البنجاب وهاريانا اعتمادا كبريا على املياه اجلوفية ،لكن خمزوناتها حمدودة من املوارد .ويف اجلزء الغربي من اهلند،
أصبحت نصف اآلبار اليت كانت مستخدمة يف وقت ما يف اهلند خارج نطاق االستخدام .وسيزيد هذا العدد مع اخنفاض
مستوى املياه اجلوفية يف هذه املناطق مبعدل  1.6إىل  1.7م يف السنة .ويف جنوب اهلند ،تعترب مشكلة نضوب املياه
اجلوفية مشكلة حادة يف تاميل نادو حيث اخنفضت مستويات املياه اجلوفية إىل ما وصل إىل  31مرتا منذ سبعينيات
القرن املاضي .ويف الواقع ،فوفقا لتقديرات املعهد الدولي إلدارة املياه ،ف ذا ما استمر عدد مستودعات املياه اجلوفية
املستغلة بشكل مفرط يف االزدياد باملعدل احلالي البالغ  5.5يف املائة يف السنة ،فبحلول عام  ،2108ستواجه حوالي 36
يف املائة من مستودعات املياه يف اهلند مشكلة خطرية يف نضوب املياه اجلوفية ،مما يؤثر على إنتاج األغذية وإمدادات مياه
الشرب على حد سواء.
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واحلصول على املياه واستخدامها يف ما يتصل باألمن الغذائي والتغذوي ينطوي على مشاكل متعددة األبعاد.
فاملناطق شبه القاحلة يلزمها سياسة للمياه تتدبر أربعة أبعاد رئيسية :توفري املياه لالستخدامات املنزلية ،واستخدام املياه
يف اإلنتاج ،واستخدام املياه يف املناطق الريفية واجملتمعات احمللية الصغرية ،واستخدام املياه يف املدن.
واملياه هلا استخدامات متعددة .واعرتفت بها جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كسلعة عامة.31
وهي أساسية يف إعمال احلق يف الغذاء الكايف .وينبغي أن حيظى كل من منو إمداداتها وإدارة الطلب عليها باهتمام
متزامن من أجل تعزيز األمن املائي للمحاصيل واحليوانات احلقلية واالحتياجات املنزلية والصناعة .وينبغي وضع نظام
لألمن املائي املستدام لكل منطقة زراعية  -إيكولوجية.
اإلطخر  :9إقخمة مليون حوض ميخه يف الريف يف انماخطق شبه القخحلة يف الربازيل
جيري تأمني إمدادات املياه املنزلية يف املنطقة شبه القاحلة يف الربازيل عن طريق أحواض الحتجاز مياه األمطار .وبناء
على اقرتاح من شبكات التواصل االجتماعي وبدعم من الوكالة الوطنية للمياه لربنامج إنشاء مليون حوض مياه يف الريف
منذ بدئه يف عام  ،2113جرى إدماج الربنامج يف النظام الوطين لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي الذي تنفذه وزارة
التنمية االجتماعية ومكافحة الفقر .ويهدف الربنامج إىل دعم تطوير ونشر تكنولوجيات تأمني احلصول على املياه خلدمة
األسر واجملتمعات اليت تعاني من حالة من الضعف االجتماعي -البيئي يف ما يتصل باملياه ،وأوهلا األسر الريفية
املعزولة يف مناطق تعاني من ندرة املياه واملسجلة يف سجل الربامج االجتماعية للحكومة االحتادية .ويقدم الربنامج الدعم
إىل مشاريع مقدمة من احلكومات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني .وتقر اهليئة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي شروط
التعاون وترصدها بصفة دورية ،وتشارك أيضا يف رصد تنفيذها .وبني كانون الثاني /يناير  2113وكانون األول /ديسمرب
 ،2100شُيد ما يزيد على  611 111حوض ،استفاد منها بشكل مباشر  3ماليني نسمة يف مشال شرق الربازيل يعانون
من حالة ضعف بسبب ندرة املياه .ويتبع الربنامج منهجية تشاركية تنطوي على تدريب املستفيدين املناسبني على
التشييد وتركيب املعدات وعلى ممارسات االستعمال الرشيد واإلدارة املستدامة للمياه من أجل االستهالك البشري وإنتاج
األغذية .وبعد ذلك ،جرى توسيع نطاق العمل ليشمل توفري املياه من أجل إنتاج األغذية (وخاصة اخلضروات ،مما
يسهم يف تنويع نظام التغذية) لالستهالك الذاتي ومن أجل املدارس ،حيث جرى بالفعل إقررامة  00 111وحدة .وتتمثل
احملاور الرئيسية هلذه اإلجراءات يف ما يلي :احلصول على مياه الشرب كعنصر لألمن الغذائي والتغذوي؛ والدميقراطية
يف توزيع املياه؛ وتطبيق حلول ال مركزية للحصول على املياه؛ واستخدام املعارف الشعبية ملن يعيشون يف مناطق شبة
قاحلة كمرجع يف هذا الصدد؛ وإعطاء أولوية ملشاركة اجملتمع املدني وسيطرته؛ وتعزيز مفهوم التكنولوجيا االجتماعية
(.)Maluf and da Silva Rosa, 2011
وينبغي وجود نظام تشاركي إلدارة املياه يضم األسر املزارعة ،لكي يكون للمجتمعات احمللية صوت يف حفظ
املياه واالستخدام املستدام واملنصف هلا .وينبغي أن تصبح املنهجيات التشاركية والدور الرائد للمجتمعات جزءا من بناء
31

التعليق العام رقم  )2112( 05للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املوقع التالي:
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/cescr_gc_15.pdf
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وسائل بديلة جلمع وختزين وإدارة وتوزيع املياه ذات اجلودة اجليدة بطرق حترتم وحتمي الكتلة احليوية ،وحتفظ
املوارد الطبيعية ،وتنشط استعادة املناطق املتدهورة.
كما ينبغي للجنة األمن الغذائي العاملي واحلكومات الوطنية أن تعد برامج للبحث والدعم تهدف إىل تعزيز
إمكانية حصول اجلميع على مياه جيدة النوعية وبكميات كافية يف املناطق الريفية.

 9-3–3تغيُر انماخ وانميخه يف انماخطق السخحلية
يعيش حنو ثلث البشر على السواحل .ومن املرجح أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل ضار على الزراعة
يف املناطق الساحلية وكذلك على أمن سبل كسب العيش يف اجملتمعات الساحلية.
ووفقا للتقرير الرابع للتقييم الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ التابعة لألمم املتحدة
( ،)IPCC, 2007eتشري التقديرات إىل أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيرتاوح بني  08و 38سم (يف السيناريو املنخفض)
وبني  26و 52سم (يف السيناريو املرتفع) يف القرن احلادي والعشرين .ويشري أثر هذه الزيادة يف مستوى سطح البحر إىل
أن مئات وآالف من الكيلومرتات املربعة من األراضي الرطبة الساحلية وغريها من األراضي املنخفضة مثل الدلتاوات
اخلصبة ميكن أن تغمرها مياه البحر .وستتقدم املياه املاحلة حنو اليابسة وتصل إىل مصاب األنهار ،األمر الذي يهدد
إمدادات املياه والنظم اإليكولوجية والزراعة .وسيكون األثر االجتماعي االقتصادي الرتفاع مستوى سطح البحر قاس يف
كثري من البلدان النامية .وتشهد كثري من هذه البلدان معدالت سريعة لنمو السكان ،وتعيش نسب كبرية من السكان يف
أراض ساحلية منخفضة .وارتفاع مرت واحد يف مستوى سطح البحر ميكن أن يغمر نسبة تصل إىل  05يف املائة من مساحة
بنغالديش ،ويدمر حقول األرز ويهدد تربية األحياء املائية يف دلتا نهر ميكونغ ويغرق جزرا مرجانية كثرية مأهولة
بالسكان .ويف مصر ،توجد حاليا نسبة  21يف املائة تقريبا من السكان واألراضي املزروعة على مستوى يقل عن مرتين
فوق مستوى سطح البحر ،مما يشري إىل أنها ستتأثر أيضا بشكل شديد بارتفاع مستوى سطح البحر.
والنباتات امللحية (اإلطار  ، )2هي نباتات يلزم أن تنمو يف بيئات عالية امللوحة وميكن أن تنمو يف مزارع مروية
مبياه البحر ،بني نباتات املنغروف ،املفيدة أيضا يف تعزيز مصايد األلاك الطبيعية يف املياه الساحلية (يتزايد املصيد من
السمك حبوالي طن واحد لكل هكتار من أشجار املنغروف يف السنة).
وميكن ري املناطق املاحلة الساحلية مبياه البحر ،وميكن ري الصحاري املاحلة يف الداخل مبياه البحريات
املاحلة ،واملناطق القاحلة مبياه معتدلة امللوحة ،عند توافرها عن طريق الري.
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اإلطخر  :9الابختخت انملحية
النباتات امللحية من قبيل ( Aster tripoliumاالسم الشائع :نبات أسطر امللحي) تستخدم عموما كخضروات يف هولندا
وبلجيكا والربتغال .واألنواع املنتمية للسويداء (االسم الشائع :عضة البحر) تستخدم بشكل شائع كسلطات يف كثري من
بلدان أوروبا واليابان .ومن بني هذه النباتات امللحية يعترب اإلشنان ( االسم الشائع :احلرض أو هليون البحر) أكثر
فصيلة واعدة .وهو نبات غري ورقي كثري العصارة وسنوي يستعمر املسطحات الطينية املاحلة عن طريق إنتاج بذور غزيرة.
وحتتوي البذور على مستوى عال من الزيوت ( 31يف املائة) والربوتني ( 35يف املائة) ،على حنو يشبه كثريا فول الصويا
وغريه من حماصيل البذور الزيتية ،ويقل حمتواها امللحي عن  3يف املائة .وزيتها دهن متضاعف غري متشبع بقدر كبري.
ويُنتِج نوع من احلرض ،هو إشنان البيغولوفيا 0.7 ،كيلوغرام من الكتلة احليوية و 1.2من الكيلوغرام من البذور الزيتية
يف كل مرت مربع ،وهو ما جياوز غلة فول الصويا والبذور الزيتية األخرى اليت تنمو باستخدام الري باملياه العذبة .وميكنه
حتمل ملوحة تصل إىل  011غرام يف اللرت .ويعد احلرض أحد حماصيل النباتات امللحية الواعدة للري باملياه املاحلة.
ومن النباتات األخرى املثرية لالهتمام نبات السرمق (االسم الشائع :بقل من السرمقيات) والسويداء .وكالهما من
احملاصيل العلفية املمتازة وميكن أن تستخدم كجزء من مزيج لنظام غذائي للماشية.
وهناك لذلك نوعان خمتلفان من نظم الزراعة القائمة على املياه املاحلة موضع اهتمام:
()0
()2

مزارع النباتات امللحية حيث تنمو النباتات امللحية كمحاصيل باستخدام املياه املاحلة للري
نظام متكامل لزراعة املنغروف ومصايد األلاك ،يضم أشجار املنغروف والنباتات امللحية واأللاك.

والزراعة باملياه املاحلة أو مياه البحر إلنتاج نباتات ملحية مل تتطور كثريا إىل ما بعد املرحلة األولية اليت طورت
منذ عقود مضت.
وستلزم حبوث وإجراءات استباقية حلماية اجملتمعات الساحلية من التحديات املتزايدة اليت يفرضها ارتفاع
مستوى البحر وتوغل املياه املاحلة .وينبغي أن تشمل خطة العمل االستباقية لتحقيق األمن اإليكولوجي وأمن سبل كسب
العيش يف املناطق الساحلية ما يلي )0( :ينبغي إقامة دروع حيوية من املنغروف على طول السواحل البحرية؛
( )2واستنبات أنواع من األرز واحملاصيل األخرى اليت تتحمل امللوحة؛ ( )3ووضع نظم للزراعة احلرجية وتربية
األحياء املائية يف املناطق الساحلية إلدارة اليابسة واملياه؛ ( )4وحفظ واستخدام النباتات امللحية.
ويتعني إجراء حبوث عن الزراعة مبياه البحر تشمل انتشار مزارع االستنبات املائي .ومن شأن زراعة نباتات
ملحية ذات قيمة اقتصادية وأنواع من األلاك تتحمل امللوحة أن يساعد يف تعزيز األمن الغذائي وسبل كسب العيش
للمجتمعات الساحلية .ونوصي لذلك ببدء زراعة مصممة علميا باستخدام مياه البحر يف إطار حركة رخاء املناطق
الساحلية وذلك على طول املناطق الساحلية ويف اجلزر الصغرية.
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9-3

التكيف مع تغيُر انماخ يف السلسلة الغذائية

ترتكز أكثر اآلثار املباشرة لتغيُر املناخ على إنتاج األغذية ذاتها ،لكن التكيف سيكون الزما أيضا على طول
السلسلة الغذائية .وبالطبع ،وعلى النحو املؤكد أعاله ،ف ن تدابري زيادة القدرة العامة على جمابهة الصدمات
واالضطرابات مبختلف أنواعها ،اليت سيتأثر حدوثها وحجمها بقدر أكرب بتغيُر املناخ ،ستستلزم اختاذ إجراءات على
طول النظام الغذائي.

 1-9-3حتسني الباية التحتية للاقل والتسويق مع اختخذ القدرة على جمخبهة تغيُر انماخ حمورا لذلك
يعد االستثمار يف البنية التحتية املادية اليت متكن منتجي األغذية من الوصول إىل األسواق وتتيح ملناطق حضرية
شاسعة التزود باألغذية أمرا حالا يف تنمية القدرة العامة لنظام األغذية على اجملابهة وحتقيق األمن الغذائي .ويفرض
تغيُر املناخ بعض التحديات املتعلقة حتديدا باهلندسة املدنية يف ما يتعلق بتوفري البنية التحتية .ويف كثري من األماكن،
سيستلزم ارتفاع درجات احلرارة زيادة قدرة الطبقات السطحية للطرق على املقاومة ،وسيتعني أن تؤخذ يف احلسبان
خماطر الفيضانات وهبوب العواصف عند تصميم الكباري واملوانئ واملرافق ذات الصلة ( .)Margulis, 2010وقد تتأثر
لوجستيات نقل وختزين األغذية بتغيُر املناخ ،مثال زيادة االحتياج إىل التربيد أو التجفيف بعد احلصاد.
وسيقلل تغيُر املناخ إمكانية إنتاج بعض املناطق لألغذية بينما سيخدم مناطق أخرى .وباملثل ،قد تتغري مواقع
مصايد األلاك البحرية وبالتالي ف ن املصيد سيشحن يف موانئ أخرى .ورغم أن هذه التغيريات من املرجح أن حتدث
ببطء ف نها ستستلزم تكيفا يف شبكات اإلمداد باألغذية ،ومن احملتمل يف الطرق اليت تسلكها األغذية اليت جيري
االجتار بها على النطاق الدولي.

 2-9–3تيسري التخزين
من شأن الزيادة احملتملة يف تواتر الظواهر املناخية الشديدة أن تفاقم اضطراب شبكات اإلمداد وتعطي ميزة
متزايدة لتنويع املصادر .وقد حيتاج الوسطاء وجتار التجزئة يف السلسلة الغذائية إىل الوصول إىل مزيد من املخزونات
االحتياطية .وهناك حتدي خاص يواجه تأمني استمرار اإلمدادات إىل املدن والتجمعات احلضرية يف البلدان األقل منوا.

 3-9–3تقييم إمكخنية إجراء تغيريات يف نظخم التغذية كوسيلة للتكيف مع تغيُر انماخ
سيغري تغيُر املناخ أنواع احملاصيل اليت ميكن زراعتها يف مناطق خمتلفة .وحيثما جيري زراعة هذه احملاصيل
لتسويقها يف األسواق (بدال من استهالكها بواسطة منتجي األغذية أنفسهم) ،سيتوقف جناح هذا النوع من التكيف على
قبول املستهلك للمحصول اجلديد .فعلى سبيل املثال ،تعترب الذرة البيضاء يف بعض البلدان املدارية مادة غذائية مرغوبة
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بقدر أقل باملقارنة بالذرة الصفراء ،على الرغم من أنها أسهل يف الزراعة يف املناطق اليت تعاني من ضغوط مائية .وقد
يتعني على احلكومات أن تضع برامج لتوعية وتثقيف املستهلكني لزيادة قبوهلم واستكشافهم إلقامة شراكات مع شركات
جتهيز األغذية .وليس معلوما بعد ما إذا كان تغيُر املناخ سيغري نطاق األغذية املتاحة جملتمعات خمتلفة وما إذا كان
سيرتتب على هذا آثار ضارة على التغذية جتاوز توافر السعرات .ويتعني رصد هذا واستغالل فرص التآزر بني
اإلجراءات .فعلى سبيل املثال ،قد يؤدي أيضا تنويع احملاصيل للتحوط ضد تباين املناخ إىل زيادة التنوع التغذوي،
وميكن تنمية أنواع جديدة ذات فوائد متعددة يف برامج موحدة لالستنبات.

 4-9–3انموافقة على نظخم دولي لالجتخر ييسر التكيف
تزايدت الزراعة بشكل ملحوظ يف اخلمسني عاما األخرية ،وتسود أيضا اجتاهات لكي تقلل البلدان املتقدمة
(ولكن ال تلغي) إعانات ا لدعم الزراعية واحلواجز التجارية ،ولكي ترتكز التجارة يف يد عدد قليل من الشركات املتعددة
اجلنسيات .ورغم أن أحدث دورة يف ’الدوحة‘ ملفاوضات التجارة العاملية (مل تنته بعد) كانت "داعمة للفقراء" بشكل
صريح ،فتسود شواغل بشأن العدالة االجتماعية وعدالة احلوكمة العاملية احلالية واملقرتحة لتجارة األغذية ،وكذلك عدم
إيالئها اعتبار للمسائل البيئية اليت قد تقوض اجلهود الوطنية لزيادة االستدامة .ولتجارة األغذية العاملية دور هام تؤديه
يف التكيف مع تغيُر املناخ ( . )Huang et al., 2010ومن املرجح أننا سنعاني من تزايد تواتر الظواهر املناخية الشديدة
مع ما يرتتب عليها من آثار حمسوسة على نطاق جغرايف أوسع .ومن شأن وجود نظام للتجارة الدولية يعمل بكفاءة أن
ميكن إحدى املناطق اجلغرافية من أن تعوض صدمات اإلنتاج اليت حتدث يف منطقة أخرى .ومع ذلك ،فال مفر من وضع
تدابري تضمن أال تؤدي التجارة الدولية إىل احنراف يف احلوافز على حنو يزيد من الضرر البيئي.
ونتيجة ألزمة األغذية يف عام  ،2118أصبح األمن الغذائي مسالة أهم يف مفاوضات التجارة الزراعية مما كان
عليه يف املاضي .وتعترب حاليا فكرة احلصول على اإلمدادات على نفس أهمية الفكرة التقليدية املتعلقة بالتمكن من
الوصول إىل األسواق .وأحكام وقواعد منظمة التجارة العاملية غري واضحة أو تعاني من قصور يف ما يتعلق مبسائل األمن
الغذائ ي ،وال تتيح الوالية املوكولة إىل مفاوضات الدوحة جماال كبريا إلحراز تقدم يف التصدي هلذه الشواغل .وعالوة على
ذلك ،سيجعل تغيُر املناخ التحدي املتعلق بتحقيق األمن الغذائي أصعب بكثري ،ومن الواضح أن جتارة األغذية العاملية
سيكون هلا دور هام تؤديه يف عامل يواجه تغيُر املناخ .وسيكون إدماج كل هذه املسائل اهلامة يف أي مفاوضات جتري يف
املستقبل بشأن التجارة الزراعية خطوة يف االجتاه السليم.
1-3

التحديخت اليت تواجه حبوث التكيف

ميكن بذل الكثري لكي يتكيف نظام األغذية مع تغيُر املناخ باالستعانة باملعارف والتكنولوجيات القائمة ولكن
هناك حاجة ماسة أيضا إىل إجراء حبوث لتوفري حلول جديدة للتحديات احلالية واملرتقبة .وجيب النظر يف هذه احلاجة
يف مواجهة االجتاهات األخرية املتعلقة بنقصان االستثمار يف حبوث نظام األغذية يف القطاع العام .وتربر التهديدات
املشرتكة لألمن الغذائي وتغيُر املناخ إعادة فحص أولويات إجراء البحوث ،وكذلك إعادة تقييم السبل اليت ميكن بها
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للبحوث القطرية والدولية املمولة متويال عاما أن تعمل على أفضل حنو مع القطاع اخلاص .وال ينبغي أن ينظر إىل الدعوة
هنا إىل زيادة عدد وتنوع البحوث على أنه مربر لعدم القيام بأي شيء اآلن واالعتماد على "حلول تكنولوجية" يف
املستقبل .والتكيف الناجح يستلزم اختاذ إجراء فوري باستخدام أدوات قائمة وكذلك االستثمار يف متويل طرق جديدة
ملواجهة حتديات كبرية للغاية.
وجيب إيالء اهتمام خاص لكيفية تلبية احتياجات أفقر فقراء العامل وأكثر منتجي األغذية حرمانا عن طريق
البحث وتوليد املعارف .وسيستلزم هذا مشاركة هلا وزنها مع املستفيدين املستهدفني ،وحوار حقيقي لفهم احتياجاتهم،
مع مراعاة الصعوبات اليت ميكن مصادفتها يف احلصول على آراء النساء والفئات احملرومة.
ورغم أن إجراء حبوث لزيادة غلة احملاصيل أساسية لتلبية أهداف األمن الغذائي األعم ،ف ن مواصلة وتعجيل
إعادة تركيز حمور البحث للتصدي جملموعة أعقد بكثري من األهداف سيكون أمرا الزما ملواجهة حتديات تغيُر املناخ.
واحملاصيل وغريها من النباتات اليت تزرع يف درجات حرارة مثلى جديدة ،وتستجيب مبرونة أكرب لتغيُر املناخ ،واليت
ميكنها أن تستخدم املياه بقدر أكرب من الكفاءة ،أو اليت ميكن أن تنمو يف تربة ماحلة ،هي أمثلة لسالالت وأنواع جديدة
ميكن أن تساعد يف التكيف مع تغيُر املناخ .وباملثل ،ف ن السالالت احليوانية األقدر على حتمل اإلجهاد املناخي ستكون
هلا ميزتها .وستلزم يف بعض الظروف أنواع ًا جديدة أو مهملة من النباتات واحليوانات للمحافظة على إنتاجية األراضي
اليت ميكن أن جيعلها تغيُر املناخ هامشية بالنسبة للزراعة .وتتيح أوجه التقدم األخرية يف علم اجلينات الوراثية
(احملورة وراثيا وغري احملورة وراثيا) تطبيق أساليب توالد النباتات واحليوانات احلديثة على أنواع أكثر بكثري مما كان
ميكن تطبيقه عليها حتى مؤخرا .واألنواع من قبيل الذرة الرفيعة والذرة البيضاء واملنيهوت واألنواع األخرى من الذرة
اليت تنمو يف أفريقيا هي أنواع حمتملة مرشحة ،وكذلك أنواع حملية من الفواكه واخلضروات .ومشاركة املزارعني الذين
يزرعون هذه احملاصيل أو قد يزرعونها يف تصميم أي برنامج للتوالد منذ بدايته يعد أمرا حالا.
وسيلزم تغيري املمارسات الزراعية من أجل التصدي لتغيُر املناخ ،وسيلزم إجراء حبوث تبني أي اسرتاتيجيات
حتقق أكرب نفع .وباإلضافة إىل استمرار أهمية البحث يف علوم الزراعة األساسية ،ف ن كثريا من األفكار املستمدة من نهج
أخرى منها الزراعة احلافظة للموارد ،والزراعة الدائمة املتجددة املوارد ،واإليكولوجيا الزراعية ،والزراعة العضوية ،هلا
إسهام رئيسي يف التكيف من تغيُر املناخ ،إال إن تطبيقها على نطاق أوسع غالبا ما يتعرقل نتيجة عدم وجود قاعدة
واضحة لألدلة .وينبغي لعلوم الرتبة وحبوث اهلندسة الزراعية لتطوير تقنيات أكفأ للري واالحتفاظ باملياه أن تصبح
أولوية .وميكن هلذه العلوم والبحوث أن تتضمن حسب االقتضاء أساليب متقدمة تقنيا مثل الزراعة املعتمدة على تقنيات
دقيقة وإن كانت جيب أن تتضمن أيضا وسائل موجهة إىل املزارعني يف البلدان املنخفضة الدخل .وميكن أن يؤدي تطوير
طرق أفضل إلدماج أنواع خمتلفة إلنتاج األغذية – احملاصيل واملاشية وتربية األحياء املائية  -إىل حتسني كفاءة
استخدام املوارد وزيادة القدرة على جمابهة الصدمات املناخية.
والتكيف مع تغيُر املناخ يُلزم فرادى املزارعني باختاذ قرارات مستنرية يف مواجهة معارف غري مؤكدة .وتلزم
حبوث يف العلوم االجتماعية لتحسني فهم كيفية تيسري حتقق هذه التغيريات اليت ستفيد املزارعني يف نهاية املطاف.
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ومثة احتيا ج كبري إلجراء حبوث عن أفضل سبل رصد وتقييم التدخالت االجتماعية واالقتصادية املختلفة الرامية إىل
تعزيز التكيف.
واآلثار احملتملة لتغيُر املناخ على مصايد األلاك الطبيعية غري مفهومة بشكل جيد ،ويلزم إجراء حبوث عن
هذا األمر وعن كيفية إدماج تغيُر املناخ يف النظام اإليكولوجي ،ويتعني اتباع نُهج تكيفية لإلدارة إزاء مصايد األلاك.
وأخريا ،من املهم بشكل حاسم رصد وتقييم اسرتاتيجيات التكيف املختلفة من أجل التعلم من أفضل املمارسات.
وينبغي لربامج التكيف أن تتضمن موارد لتقييم التقدم احملرز مقابل األهداف الزراعية واالجتماعية ،بينما ينبغي أن
يكون حتسني الرصد والتقييم هدفا حبثيا يف حد ذاته.
9–3








رسخئل موجهة يف جمخل السيخسخت
إن أي نظام لألغذية قوي وقادر على اجملابهة سيكون أقدر على الصمود يف وجه مجيع االضطرابات ومنها
تلك الناجتة عن تغيُر املناخ .ولذلك ف ن السياسات العامة لنظام األغذية املصممة ملضاهاة العرض بالطلب،
واليت توفر أدوات أفضل إلدارة تقلب األسعار ،واليت تقلل الفاقد وحتسن الكفاءة ،واليت تشجع االستثمارات
يف ممارسات مستدامة ،ستسفر مجيعها عن وجود نظام لألغذية أقدر على اجملابهة وأبرع يف التصدي لصدمات
تغيُر املناخ.
إن اجملتمعات اليت يتعرض أمنها الغذائي ألشد خماطر من آثار تغيُر املناخ ستوجد غالبا يف البلدان النامية،
وخاصة يف املناطق األكثر جفافا ،وستكون أفقر قطاعات اجملتمعات الثرية ،وسترتكز يف الفئات احملرومة يف
بعض اجملتمعات ،نظرا ألسباب جنسانية أو عرقية أو ثقافية على سبيل املثال .ويلزم تصميم التكيف مع تغيُر
املناخ ليناسب على وجه اخلصوص هذه الفئات اليت غالبا ما ستكون أقل الفئات قدرة على مواجهة
التحديات .وسيلزم إيالء اهتمام خاص لتمويل رأس املال النقدي لالستثمار يف التكيف وزيادة رأس املال البشري
واالجتماعي لتنفيذ التكيف ،وتوفري شبكات أمان للفرتات اليت ال ينجح فيها التكيف.
ورغم أن تغيُر املناخ سيفيد إنتاج األغذية يف مناطق قليلة يف األصل ،ف ن األثر الصايف يف مجيع املناطق من
املرجح أن يكون سلبيا للغاية يف النهاية .وميكن بذل الكثري لتكييف الزراعة لتالئم تغيُر املناخ باستخدام
املعارف احلالية املتعلقة باجلوانب االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية الفيزيائية إلنتاج األغذية – واملهارات
واملعارف املناسبة حاليا ملنطقة ما قد تصبح هامة يف املستقبل يف منطقة أخرى وذلك مع تغيُر املناخ .ويعد نشر
وتفعيل هذه املعارف باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمرا هاما .ومع ذلك ف ن ضخامة وسرعة
التغيريات احملتمل أن حتدث ستستلزم أيضا معارف جديدة ،وينبغي إيالء أولوية لالستثمارات يف العلوم
االجتماعية والطبيعية ذات الصلة .ولكن هذه التدابري لن تكون كافية يف نهاية املطاف بدون تغيريات جذرية
يف أمناط اإلنتاج والتوزيع واالستهالك اليت ميكن أن تقلل انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
وتكيف الزراعة والنظام الغذائي على املستوى العاملي بنجاح مع التغري املتوقع يف املناخ سيستلزم تعبئة معظم
املمارسات الفعالة من مجيع أساليب الزراعة ،مع إدراك أنه لن يوجد حل وحيد ،أو جمموعة وحيدة من
احللول ،ميكن أن تكون مناسبة يف كل مكان .وسيتعني استخدام مجيع التقنيات املستمدة من تقنيات الزراعة

87













88

التقليدية والزراعة اإليكولوجية والعضوية واملعتمدة على التكنولوجيا العالية إلنتاج األغذية .ومن الضروري اتباع
نهج متعدد اجلوانب وقائم على األدلة ويراعي السياق البيئي واالجتماعي ونظم القيم املختلفة.
تشمل أمثلة اسرتاتيجيات التكيف اجملتمعي مع تغيُر املناخ إقامة بنوك للبذور واحلبوب يف اجملتمعات
احمللية ،وحتسني ممارسات إدارة املياه مثل بناء بنية حتتية من أجل إقامة نظم أكفأ للري ،واحتجاز املياه
وختزينها واستخدامها على نطاق صغري ،واتباع ممارسات حلفظ رطوبة الرتبة واملادة العضوية واملغذيات فيها،
واستخدام أنواع ذات دورة قصرية .وتتمثل املسائل الرئيسية هنا يف نشر املعلومات واملعارف القائمة ،وبناء رأس
املال البشري واالجتماعي ،ووضع سياسات تدعم أفضل املمارسات.
يوجد فارق زمين كبري بني طلب إجراء حبث ونشر املعارف اجلديدة يف امليدان .وبالنسبة للمواضيع "القريبة إىل
امليدان" ،ف نها تستلزم يف املعتاد  5سنوات ،ولكن بالنسبة للبحوث األساسية بقدر أكرب فيمكن أن حتتاج إىل
عقود .وينبغي أن تقدم اليوم االستثمارات اليت تكرس لبحوث للتصدي ملشاكل الغد.
متتد البحوث عن التكيف لتشمل ميادين كثرية من العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية .ويلزم أن تصبح أولوية
بني اجلهات املمولة للبحوث يف مجيع القطاعات .وينبغي للبحوث عن مواضيع من قبيل حتسني احملاصيل
والثروة احليوانية ،وعلم الزراعة ،وختزين األغذية وجتهيزها وتوزيعها ،أن تتضمن مجيعها احتياجات
التكيف مع األمناط اجلديدة للمناخ .والبحوث املتداخلة التخصصات اليت تشمل العلوم الطبيعية واالجتماعية
هلا أهمية خاصة.
يستلزم التكيف بنجاح توافر أفضل املعارف بشأن أين يعيش أضعف الناس .وتلزم حتسينات كبرية يف نوعية
البيانات البيولوجية الفيزيائية واالقتصادية االجتماعية املتاحة لواضعي السياسات وكذلك أدوات أكثر تقدما
وأيسر يف الوصول إليها للتحليل ووضع النماذج .وتشمل التحديات احملددة ما يلي )0( :ربط مصادر البيانات
احلالية واملستقبلية باستخدام املعايري العاملية لبيانات توصيف البيانات؛ ( )2االستفادة من التكنولوجيا
احلديثة (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واالستشعار من بعد) يف مجع البيانات اآلنية؛ ( )3تطوير وسائل
مقارنة وحتسني التحقق من الفئات املختلفة للنماذج ذات الصلة؛ ( )4حتسني فرتة االنتظار بني مجع البيانات
وحتليلها وإسهامها يف وضع السياسات.
يعد تكيف الزراعة مبا يالئم تغيُر املناخ ووضع خطط وطنية للتكيف أمرا يف غاية األهمية .وبرامج العمل
الوطنية للتكيف اليت قدمتها أقل البلدان منوا إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ ،سلطت الضوء
على االستثمارات يف الزراعة واألمن الغذائي باعتبارها أولوية .ووفرت نقطة انطالق لرتتيب أولويات
االستثمارات الوطنية اجلديدة .وينبغي متويل وتنفيذ التدابري ذات األولوية اليت حددتها أقل البلدان منوا يف
برامج عملها الوطنية للتكيف .وينبغي للبلدان أن تعتمد على اخلربات املستمدة من برامج العمل الوطنية
للتكيف عند إعداد اخلطط الوطنية للتكيف.
أخريا ،ويف إطار مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،نوصي ب حراز مزيد من التقدم يف
برنامج العمل بشأن اخلسائر واألضرار ،مع التشديد على البداية البطيئة لاثار املعاكسة لتغري املناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،وتعزيز تغطية قضايا الزراعة يف برنامج عمل نريوبي بشأن التكيف وصندوق التكيف
ووضع برنامج عمل للهيئة الفرعية بشأن الزراعة لدعم التحسينات يف قاعدة املعرفة عن التكيف الزراعي
والتخفيف من اآلثار.
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مقدمة

وفقا ملا نوقش يف الفصلني  0و  ،2سيؤدي تغيُر املناخ إىل تفاقم التحدي املتعلق بتحقيق األمن الغذائي والتغذوي.
لكن الزراعة تعترب أيضا عامال حمركا النبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت تؤدي إىل تغيُر املناخ :وتشري التقديرات
إىل أن زراعة احملاصيل واملواشي اليت تربي يف املزارع مسؤولة عن نسبة  05يف املائة تقريبا من جمموع االنبعاثات يف عام
 .322115ويشمل هذا نسبة  2يف املائة من االنبعاثات اليت تعزى إىل قطاعات أخرى ،من إنتاج األلدة ومبيدات
اآلفات ومن استهالك الطاقة املستخدمة يف احلرث والري والتسميد واحلصاد .33وتضيف التغيريات يف استخدامات
األراضي ،اليت ينتج الكثري منها عن توسيع املساحة الزراعية نسبة  00إىل  07يف املائة أخرى .34ووفقا ملا يشري إليه
الفصل  ،3ف ن منو الدخل والسكان يف املستقبل سيزيد االنبعاثات بقدر كبري ما مل توجد اسرتاتيجيات منخفضة
االنبعاثات للنمو يف جمال الزراعة.
ويناقش هذا الفصل مصادر انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن الزراعة وخيارات التخفيف يف
جمال الزراعة .وميكن أن تكون لطرق التخفيف آثار إجيابية أو سلبية على األمن الغذائي واحلد من الفقر؛ وبالتالي ف ن
االستهداف السليم يعد أمرا أساسيا .وجيب أن ترتبط خيارات التخفيف بالتكيف والقدرة على اجملابهة ،وينبغي أال
حتدث على حساب األمن الغذائي .وحلسن احلظ توجد خيارات كثرية تقلل االنبعاثات وتعزز األمن الغذائي .وجيري
التشديد بشكل خاص على سياسات استخدام األراضي ،وتكثيف اإلنتاج من أجل احلد من إزالة الغابات ،وإجراء
تغيريات يف االستهالك ،وحتسينات يف الكفاءة لتدعيم التآزر بني التكيف والتخفيف.
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اإلسهخم احلخلي للزراعة يف انبعخثخت غخزات االحتبخس احلراري

حدثت زيادة مطردة يف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خالل اجلزء الثاني من القرن العشرين وبداية القرن
احلادي والعشرين ( .)IPCC, 2007dوأظهر غازان آخران من غازات االحتباس احلراري اجتاها صاعدا مماثال هما،
أكسيد النيرتوز ( )N2Oوغاز امليثان ( – )CH4حيث هيمن النشاط الزراعي على مصادر االنبعاثات .وينبعث أكسيد
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33
34

أنظر ) IPCC (2007c,d), Bellarby et al. (2008) and Herzog (2009لالطالع على تقديرات انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة
عن الزراعة.
أنظر ) Bellarby et al. (2008الذي يضم حسابات مستندة إىل بيانات منشورة يف ).Lal (2004b
انظر ) IPCC (2007c,d) and Houghton (2010لالطالع على تقديرات النبعاثات ثاني أكسريد الكربرون نتيجرة التغريريات يف اسرتخدامات
األراضي.
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النيرتوز من جمموعة متنوعة من األنشطة الزراعية حيث متثل األلدة اليت أساسها النيرتوجني مصدرا هاما على وجه
اخلصوص ( .)Park et al., 2012وينبعث غاز امليثان عن عمليات اهلضم يف املاشية وسائر احليوانات اجملرتة (الربية
واملستأنسة على السواء) ،وعرب حتلل املادة النباتية يف ظل ظروف ال هوائية مثال يف حقول األرز املروية.
وتسفر األنشطة الزراعية عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري بطريقتني ،انبعاثات ناجتة عن ما يلي:




تغيري استخدامات األراضي (فقدان املخزون الكربوني يف الرتبة والكتلة احليوية) الناتج عن التوسع يف األنشطة
الزراعية يف أراض أخرى من قبيل املروج الطبيعية والغابات .ومع قيام املزارعني بتحويل النظم اإليكولوجية
الطبيعية إىل الزراعة ،يؤدي فقدان الغطاء النباتي إىل انبعاثات ضخمة لثاني أكسيد الكربون .وباإلضافة إىل
ذلك ،تفقد الرتبة حوالي  51يف املائة من الكربون العضوي املوجود أصال يف الرتبة ) (SOCيف الطبقة العليا من
سطح الرتبة خالل  51-25عاما بعد التحويل إىل أراض تنتج حماصيل وذلك يف املناخات املعتدلة ،ويف غضون
 01- 5أعوام يف املناطق املدارية ( )Lal, 2004بدون اتباع ممارسات حتسينية لإلدارة .ومع توسيع املساحة
الزراعية يف املاضي ،نتجت انبعاثات كبرية لثاني أكسيد الكربون .ويف الوقت احلالي ،ال يزال تغيري استخدام
األراضي نتيجة التوسع الزراعي يؤدي إىل انبعاثات ضخمة ،من مصادر فوق األرض وحتتها.
املمارسات الزراعية (بدون تغيري يف استخدامات األراضي) ،من املدخالت املستخدمة وخيارات اإلدارة .وتشمل
انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن املمارسات الزراعية انبعاث غاز امليثان من حقول األرز
املغمورة باملياه ومن املاشية ،وانبعاثات أكسيد النيرتوز نتيجة استخدام األلدة النيرتوجينية ،وانبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بسبب فقدان الكربون العضوي يف الرتبرة يف األراضي الزراعية نتيجة املمارسات الزراعية ،ويف
األراضي الرعوية نتيجة زيادة كثافة الرعي .وعلى عكس قطاعات أخرى مثل إمدادات الطاقة والصناعة والنقل
اليت يهيمن فيها ثاني أكسيد الكربون على انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عنها ،ف ن غاز امليثان
وأكسيد النيرتوز يهيمنان على انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن الزراعة ،وتشكل انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون انبعاثات ناجتة بشكل غري مباشر إىل حد كبري عن الزراعة ،مثل تلك املرتبطة باستخدام
املدخالت والطاقة ،واليت تعزي بصفة رلية يف إطار احملاسبة عن االنبعاثات التفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغيُر املناخ إىل قطاعات الصناعة والكيماويات والطاقة والنقل ،وليس إىل قطاع الزراعة .وعلى حسب
النظم الزراعية وأنواع اإلدارة ،ف ن هذه االنبعاثات غري املباشرة لثاني أكسيد الكربون ميكن أن تكون كبرية إىل
حد كبري (.)West and Marland, 2002

وحيظى تقليل انبعاثات غاز امليثان وأكسيد النيرتوز بأهمية خاصة بسبب ما ينطويان عليه من إمكانية التسبب
يف قدر من االحرتار العاملي يفوق ما حيدثه ثاني أكسيد الكربون ،35وخاصة يف النطاقات الزمنية األقصر.
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إن إطالق كيلو غرام واحد من غاز امليثان (كيلوغرام واحد من أكسيد النيرتوز على التوالي) يف الغالف اجلوي خيلف أثرا أقروى  25مررة
مرة على التوالي) من إطالق كيلوغرام واحد يف نفس الوقت من ثاني أكسيد الكربون يف ما يتعلق حببس الطاقة وخبلق أثرر تراكمري لالحتبراس
احلراري على مدى فرتة  011عام.)IPCC, 2007d( .

ومع ذلك ف ن التحكم يف ثاني أكسيد الكربون ،من قبيل منع فقدان الكتلة احليوية والكربون يف الرتبة ،يعد
أمرا هاما هو اآلخر نظرا ألن مدة بقاء ثاني أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي تفوق غاز امليثان وأكسيد النيرتوز ،ولذلك
ف ن انبعاث ثاني أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي ميكن أن يتسبب يف احرتار على مدى فرتة أطول .وميكن أن تؤدي
املمارسات الزراعية إىل تقليل أو إىل زيادة كمية تنحية الكربون يف احلقل .ومن املتوقع أن تنطلق انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الصافية من األراضي الزراعية يف املناطق اليت تؤدي فيها ممارسات اإلدارة الزراعية إىل إنقاص الكربون العضوي
يف الرتبة ،وال تتمكن فيها املدخالت من املواد العضوية من موازنة حتلل الكربون العضوي يف الرتبة .وتؤدي أيضا
ممارسات اإلدارة من هذا القبيل إىل تقليل القدرة على اجملابهة نظرا ألن املادة العضوية يف الرتبة حتتفظ باملغذيات
ورطوبة الرتبة ،مما يتيحها على مدى فرتات أطول من الزمن .وأسفر اعتماد ممارسات جيدة لإلدارة عن زيادة الكربون
يف الرتبة يف بعض أجزاء العامل ( .)Cai, 2012فعلي سبيل املثال ،زاد يف الصني الكربون العضوي يف األراضي املزروعة
بنحو  411ترياغرام من الكربون يف الفرتة  .)Huang and Sun, 2006( 2111-0281ولوحظ اجتاه مماثل يف الواليات
املتحدة ( . )Ogle et al., 2010وبالتالي ف ن أول رسالة موجهة يف جمال السياسات هي أهمية اعتماد املزارعني
ممارسات اإلدارة اجليدة اليت ميكن أن تزيد تنحية الكربون .وكثري من هذه املمارسات ،إن مل يكن مجيعها ،حيقق
فوائد يف جمال التكيف يف شكل تعزيز القدرة على جمابهة تغيُر املناخ .وترد أدناه أمثلة هلذه املمارسات.

 1-2-4انبعخثخت انميثخن يف الزراعة
إن انبعاثات غاز امليثان الناجتة عن الزراعة مسؤولة عن ما يزيد على  51يف املائة من انبعاثات غاز امليثان
الناجتة عن أنشطة بشرية ( .)IPCC, 2007aوتنتج ثلث انبعاثات غاز امليثان تقريبا يف الوقت احلالي من إنتاج األرز
املغمور باملياه ( 44- 28ترياغرام من امليثان يف السنة  ،)-44 Tg CH4 yr-128وينتج ثلثاها من احليوانات اجملرتة
( 24-73ترياغرام من امليثان يف السنة  .)-94 Tg CH4 yr-173ويشكل السماد العضوي احليواني مصدرا كبريا آخر لغاز
امليثان .وتتباين بشدة انبعاثاته وفقا ألسلوب اإلدارة ومدة التخزين.
وتنتج مناطق آسيا اليت تهب عليها رياح املونسون املولية ما يزيد على  21يف املائة من اإلنتاج العاملي لألرز،
وبالتالي فأنها مسؤولة عن حصة مساوية لذلك من انبعاثات غاز امليثان من حقوق األرز يف العامل .وحيث أن املساحة
احملصودة لألرز املروي تتزايد ببطء ،فمن املتوقع أن تكون الزيادة يف انبعاثات غاز امليثان من حقول األرز ضئيلة .36
ويف املستقبل ،من املرجح أن ترجع معظم الزيادات املباشرة يف انبعاثات غاز امليثان من الزراعة إىل احليوانات
اجملرتة .وقد زاد عدد احليوانات اجملرتة زيادة كبرية يف غضون الر  51عاما املاضية ،وخاصة يف شرق آسيا ،ومن

36

عالوة على ذلك ،ف ن حقول األرز حمولة على األقل يف جزء منها من أراضي املستنقعات ،اليت ينبعث منها أيضا غاز امليثان ،وإن كان يصرنف
ضمن االنبعاثات الطبيعية .وبالتالي ف ن النمو الفعلي لالنبعاثات الصرافية مرن األرز املرروي ميكرن أن تكرون أقرل حترى مرن تقرديرات اهليئرة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.
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املتوقع أن حتدث زيادة أخرى مع زيادة السكان والدخول وتغري نظام التغذية الذي تزايد فيه استهالك اللحوم واأللبان
يف البلدان النامية .والنمو يف أعداد املاشية يعين زيادة يف روث احليوانات ،اليت تشكل مصدرا هاما آخر لغاز امليثان.

 2-2-4انبعخثخت أكسيد الايرتوز من الزراعة
إن النيرتوجني أساسي للزراعة .فالنباتات يلزمها نيرتوجني لكي تنمو .ولكن هذا يسفر عن أكسيد النيرتوز،
وهو غاز قوي من غازات االحتباس احلراري ،الذي يُنتج كمنتج وسيط أو فرعي لعمليات حتول النيرتوجني .والزراعة
مسؤولة عن ما يزيد على نسبة  61يف املائة من انبعاثات أكسيد النيرتوز نتيجة أنشطة بشرية ( .)IPCC, 2007aوتسفر
كل من األلدة الكيميائية والعضوية عن انبعاثات أكسيد النيرتوز .ويف املتوسط ،تنبعث نسبة  0يف املائة تقريبا من
النيرتوجني املستخدم يف الرتبة كأكسيد النيرتوز مباشرة ( )IPCC, 2007aلكن أبلغ عن معدالت مرتفعة تصل إىل  22يف
املائة ( . )Denmead et al., 2007وتتباين معدالت االنبعاثات حسب نظام زراعة احملاصيل واملناخ ومتغريات أخرى.
فعلى سبيل املثال ،يبلغ معدل االنبعاثات من حقول األرز املغمورة حوالي الثلث فقط من االنبعاثات من املرتفعات
( .)IPCC, 2007aوتزيد انبعاثات أكسيد النيرتوز مع هطول األمطار ( . )Lu et al., 2006وينتج أيضا أكسيد النيرتوز
من النيرتوجني املتسرب املفقود من األراضي الزراعية عن طريق جريان املياه والرتشيح وتبخر غاز النشادر ،والنيرتوجني
العضوي الذائب ،إىل آخره .وتشري التقديرات إىل أن االنبعاثات غري املباشرة مماثلة يف احلجم لالنبعاثات املباشرة .وإىل
جانب آثار األلدة املصنوعة من النيرتوجني على انبعاثات أكسيد النيرتوز ،وخاصة األلدة املصنوعة من األمونيا،
ف نها تثبط تأكسد غاز امليثان بفعل الرتبة ،مما يسهم يف زيادة غاز امليثان يف الغالف اجلوي .ورغم أن احليوانات ال
تُطلق بشكل مباشر أكسيد النيرتوز ،ف ن الروث احليواني يعد مصدرا كبريا النبعاثات أكسيد النيرتوز ،وهو سبب آخر
يوضح أهمية إدارة الثروة احليوانية لتقليل االنبعاثات.
ويف املستقبل ،ميكن توقع حدوث أكثر الزيادات يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة مباشرة عن
الزراعة يف املناطق اليت تشهد زيادات يف إنتاج احملاصيل واملاشية ،مما يؤدي إىل مزيد من انبعاثات غاز امليثان وأكسيد
النيرتوز.
وستحظى بأهمية خاصة سياسات وبرامج إدارة انبعاثات غاز امليثان وأكسيد النيرتوز الناجتة عن املاشية.
3-4

انبعخثخت غخزات االحتبخس احلراري الاخجتة عن تغيري استخدامخت األراضي

تعد النظم اإليكولوجية األرضية ،ومنها العناصر املوجودة فوق وحتت األرض ،خمازن ضخمة للكربون،37
وهناك تبادل 38سنوي ضخم لثاني أكسيد الكربون بني النظم اإليكولوجية األرضية والغالف اجلوي .ولذلك ف ن أي تغري
37

38
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) Prentice et al. (2001قدروا أن هناك  551-351بيتا غرام من الكربون خمزنة يف النباتات ،وقردر ) Batjes (1996أن هنراك
بيتاغرام من الكربون يف الرتبة.
يقدر حبوالي  021بيتا غرام من الكربون يف السنة.
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طفيف يف خمزون الكربون يف النظم اإليكولوجية األرضية أو يف معدل تبادل ثاني أكسيد الكربون بني النظم اإليكولوجية
األرضية والغالف اجلوي سيسفر عن تغري كبري يف تركيزات ثاني أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي.
وتبادل مدخالت وخمرجات ثاني أكسيد الكربون بني النظم اإليكولوجية املستقرة والغالف اجلوي تكاد تكون
متوازنة ،لكن التغري يف استخدامات األراضي خيل بهذا التوازن .ويسفر حتويل النظم اإليكولوجية الطبيعية الغنية
بالكربون العضوي وخاصة أراضي الغابات واألراضي الرطبة والرتبة اخلثية إىل استخدامات زراعية ورعوية عن فقدان
الكربون ليس فقط نتيجة إزالة الكتلة احليوية فوق سطح األرض ،بل وأيضا نتيجة نقصان حمتوى الكربون العضوي يف
الرتبة .وقدر جمموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب تغري استخدامات األراضي بأنه بلغ حنو  055بيتا غرام من
الكربون يف الفرتة  ،)Houghton, 2003( 2111-0851واالنبعاثات السنوية بنحو  0.3بيتا غرام من الكربون يف السنة
يف الفرتة  ،2115-0251بنطاق سنوي يتفاوت حبوالي  1.4 ±بيتا غرام من الكربون يف السنة عن هذا املتوسط
(.)Houghton, 2010
ويؤثر تغيري استخدامات األراضي أيضا على غاز امليثان وأكسيد النيرتوز .وأشارت التقديرات إىل أن انبعاثات
غاز امليثان قد نقصت بنسبة  01يف املائة نتيجة نقصان مساحة األراضي الرطبة ( ،)Houweling et al., 2000وقابل
هذا النقصان جزئيا زيادة يف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .ويؤدي حتويل األراضي إىل إنتاج األرز املغمور باملياه إىل
زيادة انبعاثات غاز امليثان ،نظرا ألن األراضي غري املشبعة باملياه تستخلص غاز امليثان من الغالف اجلوي (املقدر أنه
يبلغ حوالي  31ترياغرام من غاز امليثان يف السنة) وكذلك ألن التحلل الالهوائي الذي حيدث يف إنتاج األرز املغمور
باملياه يطلق غاز امليثان .وتزيد أيضا انبعاثات أكسيد النيرتوز عند حتويل النظم اإليكولوجية الطبيعية إىل أراض منتجة
للمحاصيل أو مراعي ،لكن ال توجد تقديرات ميكن االعتماد عليها بشأن حجم هذه الزيادة.
ويؤكد األثر الكبري لتغيري استخدامات األراضي على انبعاثات غازات االحتباس احلراري 39أهمية إجياد
اسرتاتيجيات للتنمية الزراعية تقلل حتويل األراضي غري الزراعية إىل أنشطة زراعية.
4-4

خيخرات التخفيف واألمن الغذائي

نظرا ألن اإلنتاج الزراعي من املتوقع أن يزيد يف البلدان النامية ،فمن املتوقع أن تزيد كذلك االنبعاثات الناجتة
عن الزراعة .وتقدر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ ) (2007cأن انبعاثات أكسيد النيرتوز من املتوقع أن
تزيد بنسبة  61-35يف املائة حتى عام  ،2131وغاز امليثان بنسبة  61يف املائة ،مع انبعاثات إضافية من األراضي اليت
جيري حتويلها إىل الزراعة.
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وختتلف الزراعة عن مجيع القطاعات األخرى يف ما يتعلق بوضعها يف املفاوضات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغيُر املناخ اليت تتناول تثبيت تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي .ومنذ بدء
املفاوضات الدولية (املادة  2من االتفاقية اإلطارية بشأن تغيُر املناخ ،40ريو دي جانريو ،)0222 ،كان من الواضح أنه
يتعني أن توضع إجراءات التخفيف وتثبيت تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي "يف إطار فرتة زمنية
كافية تضمن عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر ".ويعد لذلك ضمان األمن الغذائي وإنتاج األغذية أحد أهداف املفاوضات
املتعلقة بتخفيف االنبعاثات .وجيعل هذا األمن الغذائي ،حتى من وجهة نظر سياسات تغيُر املناخ ،هدفا من أهداف
املفاوضات وليس جمرد موضوع آخر جيري النظر فيه.
ويف ظل سيناريو" العمل بالطريقة املعتادة" ،سترتجم أي زيادة يف إنتاج األغذية تلقائيا إىل زيادة يف االنبعاثات،
ولكن هناك خيارات كثرية حمتملة متكن من فصل األمن الغذائي عن االنبعاثات .وعند النظر يف سياسات التخفيف
وبرامج الزراعة ،ينبغي احلرص على اختيار تلك اليت ال تؤثر سلبا على األمن الغذائي .وتوجد بالنسبة لقطاع الزراعة،
مثله مثل القطاعات األخرى ،جمموعة من اخليارات الزراعية لتخفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وحلسن
احلظ ،ف ن العديد من هذه اخليارات خيلق تآزرا بني التخفيف وتعزيز األمن الغذائي.
وتشري تقديرات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُر املناخ ( )c2117إىل أن اإلمكانية التقنية للتخفيف على
النطاق العاملي تبلغ  6 -5.5بيتاغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون يف السنة من الزراعة حبلول  .2131وتنحية
الكربون يف الرتبة مسؤول عن نسبة  82يف املائة من هذه اإلمكانية ،وعن ختفيف انبعاثات غاز امليثان بنسبة  2يف املائة
وانبعاثات أكسيد النيرتوز بنسبة  2يف املائة .أما إمكانية التخفيف من الناحية االقتصادية فهي إمكانية أقل ،وتتوقف
على كل من التحسينات يف التكنولوجيا وتطوير فرص حمسنة لتمويل احلد من انبعاثات الكربون.
وهناك أيضا إمكانية ختفيف تبلغ  771ميغاطنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون يف السنة حبلول عام
جري حتديدها (اهليئة احلكومة الدولية املعنية بتغيُر املناخ) .وميكن حتقيقها من تقليل استعمال الوقود األحفوري عن
طريق حتسني كفاءة الطاقة يف الزراعة .وميكن حتقيق ختفيضات حمتملة عن طريق حتسني الكفاءة يف سالسل األغذية،
مبا يف ذلك تقليل الفاقد بعد احلصاد.
2131

وتشمل خيارات ختفيف االنبعاثات من الزراعة ،اليت هلا آثار إجيابية على األمن الغذائي ومحاية البيئة
(وتسهم بالتالي يف التكيف) ،اتباع ممارسات لإلدارة تزيد من ختزين الكربون العضوي يف الرتبة وحتسن كفاءة استخدام
النيرتوجني واملياه (أنظر الفصل  .)3وميكن هلذه املمارسات ،إذا صممت تصميما جيدا ،أن تؤدي إىل مكسب مزدوج
يتمثل يف ختفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري وتعزيز األمن الغذائي ،مع زيادة الدخل وتعزيز احلماية البيئية.
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ونربز يف الفقرات الواردة أدناه فئات هامة من األنشطة اليت ميكن أن ختفف انبعاثات غازات االحتباس
احلراري ،وتقلل الضعف وتسهم أيضا يف استدامة األمن الغذائي.

 1-4-4تقليل تغيري استخدام األراضي ألغراض الزراعة
إن تغيري استخدام األراضي من نظم ختزن كميات مفرطة من الكربون فوق سطح األرض (الغابات على وجه
اخلصوص) ،هو سبب يأتي مباشرة بعد االنبعاثات النامجة عن الوقود األحفوري كمصدر لثاني أكسيد الكربون يف
الغالف اجلوي ،ويتجه كثري من هذا التحول حنو استخدامات زراعية ورعوية لألراضي .ولتلبية الطلب املتزايد على
األغذية ،هناك خياران هما حتسني غلة احملاصيل من األراضي اليت جيري بالفعل زراعتها (التكثيف) وتوسيع مساحة
األراضي املزروعة (التوسيع) ،أو تقليل الفاقد يف األغذية بني احلقل واملستهلك .وسيؤدي كل من التكثيف والتوسيع إىل
زيادة انبعاثات غازات اال حتباس احلراري لكن التكثيف يعترب أكثر فعالية نسبيا يف تقليل انبعاثات غازات االحتباس
احلراري الناجتة عن الزراعة .فعلى سبيل املثال ،قدر ) Burney et al. (2010أن األثر الصايف لزيادة احملاصيل تزجزنزب
انبعاثات تصل إىل  060بيتا غرام من الكربون منذ  ،0260وأن كل دوالر يستثمر حاليا يف غلة احملاصيل الزراعية
يسفر عن نقصان قدره  68كيلوغراما يف انبعاثات الكربون باملقارنة بالتكنولوجيا اليت كانت مستخدمة يف عام .0260
ولذلك ينبغي أن ينصب تركيز سياسات وبرامج ختفيف االنبعاثات الناجتة عن الزراعة على حتسني إنتاجية احلقول
القائمة وعلى خيارات تعزز أيضا األمن الغذائي بدال من توسيع رقعة األراضي الزراعية.
وينبثق أحد أوجه التآزر احملتملة اهلامة من أن اخنفاض اإلنتاجية غالبا ما يقرتن بارتفاع الفقر وانعدام األمن
الغذائي .وبالتالي ف ن جهود زيادة اإلنتاجية املوجهة أيضا خلدمة الفقراء ميكن أن تؤدي إىل مكسب مزدوج.

 2–4-4اتبخع ممخرسخت زراعية تزيد كربون الرتبة يف الرتب انمتدهورة
يتوقف حمتوى الكربون العضوي يف الرتبة يف األراضي الزراعية على ممارسات اإلدارة .وباتباع ممارسات زراعية
إيكولوجية جيدة االختيار ،ميكن استعادة الكربون العضوي يف الرتبة بنسبة  51إىل  66يف املائة من الكربون املفقود
تارخييا ( .)Lal, 2004وتشمل تقنيات استغالل هذه اإلمكانية يف احلقل ما يلي:






زيادة املدخالت العضوية يف األراضي املزروعة من قبيل إدمراج خملفرات احملاصريل واسرتخدام ألردة عضروية
بالطرق املناسبة .وينبغي جلب الفضالت العضوية احلضرية اخلالية مرن امللوثرات ثانيرة إىل األراضري الزراعيرة
لتحسني اإلنتاجية الزراعية وختفيف وطأة تغيُر املناخ.
احلد من اضطراب الرتبة من خالل اتباع ممارسات مثل عدم احلرث أو تقليله وتقليل كثافة الرعي.
إصالح األراضي الزراعية والعشبية املتدهورة باتباع ممارسات مثل مكافحة حتات الرتبة واإلراحة املولية هلا.
إعادة غمر األراضي اخلثة باملياه.
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زيادة غلة احملاصيل عن طريق اإلدارة الرشيدة للمغذيات والري.
ممارسات احلراجة الزراعية.

واملهم أن كل ممارسة من هذه املما رسات ميكنها أيضا أن تزيد اإلنتاجية وذلك غالبا من خالل حتسني جودة
الرتبة وخصوبتها والقدرة على جمابهة تغيُر املناخ.
ومن املهم وضع سياسات وبرامج تقلل املثبطات القائمة وتوفر حوافز مبتكرة إلعداد ونشر ممارسات حمددة
إلدارة الزراعة متنع فقدان الكربون يف الرتبة وإقامة بنوك لكربون الرتبة ومنع تدهورها.
3-4-4

حتسني إدارة الثروة احليوانية واألمسدة العضوية

تشكل انبعاثات غاز امليثان من احليوانات اجملرتة جزءا كبريا من انبعاثات غاز امليثان الناجتة عن أنشطة
بشرية .وليس من السهل على ما يبدو تقليل انبعاثات غاز امليثان الناشئة من احليوانات اجملرتة على أساس كل حيوان
على حدة ،إال أن حتسني ممارسات التغذية وإنتاجية املراعي وإضافة عناصر حمددة إىل التغذية ومواد مضافة لنظام
التغذية وحتسني السالالت احليوانية سيقلل انبعاثات غاز امليثان لكل وحدة من املنتجات احليوانية (األلبان واللحوم)
(.)Herrero et al., 2011
وهناك إمكانية كبرية لتقليل انبعاثات غاز امليثان وأكسيد النيرتوز من روث احليوانات (منع تطاير غاز
النشادر ،وتهوية روث احليوانات أثناء التخزين ،وتقليل فرتات ختزين الروث) ،أو استخدام روث احليوانات يف إنتاج
طاقة حيوية /غاز حيوي وألدة ،عن طريق حمطات الغاز احليوي على سبيل املثال ،مما يؤدي إىل تقليل انبعاثات غاز
امليثان واإلحالل اجلزئي لالنبعاثات وجتنب االنبعاثات ذات الصلة اإلطففخر  :10تغففيريات يف إدارة األرز لتقليففل
ب نتاج الطاقة واأللدة.
انبعخثخت غخز انميثخن
وحيث أن منو السكان والدخل يزيد الطلب على املنتجات
احليوانية يف البلدان النامية ،ف ن السياسات والربامج اليت تزيد
اإلنتاجية احليوانية وتقلل االنبعاثات لكل وحدة من املنتجات تعد
أساسية يف إبطاء منو االنبعاثات وتقليل الفقر بني مالك املاشية.

 4-4-4حتسني إدارة انميخه
تعد إدارة املياه عامال حالا يؤثر على انبعاثات غاز امليثان
من حقول األرز .وجتنب تشبع املياه يف األوقات اليت ال جيري فيها
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يعمل املعهرد الردولي لبحروث األرز مرع املعاهرد
البحثيررة القطريررة ومررع الفالحررني يف جنرروب
وجنوب شرق آسيا بشأن ممارسات بديلة للتبليل
والتجفيف يف حقول األرز املروية من أجل تقليرل
انبعاثات غاز امليثان .ويقلل نظام برنامج تكثيف
األرز يف اهلند كمية املياه املستخدمة يف غمر األرز
املروي ،وهو أمر من املررجح أن يقلرل انبعاثرات
غازات امليثان وكذلك يوفر يف املياه ومن احملتمل
أن يقلل انبعاثات أكسيد النيرتوز.

منو األرز وتقص ري فرتة الغمر املستمر خالل موسم منو األرز تعد خيارات فعالة لتقليل انبعاثات غاز امليثان من حقول
األرز.41
ونظم إدارة الري اليت تقلل انبعاثات غاز امليثان تؤدي إىل زيادة انبعاثات أكسيد النيرتوز والعكس بالعكس.
فعلى سبيل املثال ،يؤدي تصريف املياه يف منتصف املوسم إىل تقليل انبعاثات غاز امليثان ولكنها تزيد انبعاثات أكسيد
النيرتوز ،ويف هذه احلالة ف ن األثر اجملمع هو التربيد ،حتى إذا أخذنا يف احلسبان الفرق يف إمكانية االحرتار العاملي
بني الغازين.
وتغيري رطوبة الرتبة بشكل حاد يعد قوة دافعة النبعاثات أكسيد النيرتوز .ولذلك ف ن جتنب الري الذي ال لزوم
له لألراضي املرتفعة لن يؤدي فحسب إىل احملافظة على املياه والطاقة من أجل الري ،بل سيقلل أيضا انبعاثات أكسيد
النيرتوز من األراضي املرتفعة.
وهناك أيضا إمكانية كربى لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الزراعي الناجتة عن الزراعة عن طريق اإلدارة
املناسبة لألراضي إىل جانب امليزة املضافة لتحسني كفاءة استخدام املياه بدون تقليل احملاصيل .ويف كثري من األماكن،
ف ن جمرد عرض بيان عملي هلذه املمارسات يكفي العتمادها على نطاق واسع.

 3-4-4إدارة التغذية
( Park et al.,

تعد األلدة النيرتوجينية العامل الرئيسي يف انبعاثات أكسيد النيرتوز الناشئة عن أنشطة بشرية
 . )2012والنيرتوجني الذي يطلق يف الغالف اجلوي أو املياه اجلوفية يعد موردا مهدرا من وجهة نظر املزارعني" .ويف
املتوسط ،فمن كل  011وحدة من النيرتوجني املستخدم يف الزراعة على نطاق العامل ،ال يستهلك البشر إال  07وحدة
كمحاصيل أو منتجات ألبان أو حلوم .والكفاءة يف استخدام النيرتوجني على نطاق العامل ،املقاسة حسب كفاءة االسرتداد
يف السنة األوىل (امتصاص احملاصيل املخصبة باأللدة للنيرتوجني – جتديد النيرتوجني /استخدام النيرتوجني يف
احملاصيل غري املسمدة) ،تعترب بصفة عامة أقل من  51يف املائة يف معظم الظروف يف املزارع"Reay et al., 2012, p. ( .
 .)413ويتمثل التحدي يف هذا الصدد يف استخدام السماد النيرتوجيين يف الوقت املناسب ،وبكميات مناسبة ،وبالشكل
الصحيح من أجل تقليل كمية التحول إىل أكسيد النيرتوز وفقدانه يف النظم اإليكولوجية مع ما لذلك من آثار سلبية يف
أماكن أخرى .سيؤدي أيضا زيادة كفاءة االستخدام إىل تقليل االنبعاثات املرتبطة ب نتاج األلدة النيرتوجينية .والفروق يف
انبعاثات أكسيد النيرتوز املستحثة من كل مصدر من مصادر النيرتوجني غري مؤكدة ( . )Snyder et al., 2009وستمكن
زيادة الكفاءة يف استخدام األلدة النيرتوجينية ،عن طريق حتسني التوقيت والرتكيبات املختلفة ،من تقليل معدالت
التسميد مع ما يرتتب علي ذلك من تقليل انبعاثات أكسيد النيرتوز يف احلقول ،وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
41

تشري التقديرات إىل أنه ميكن تقليل  4.0تريا غرام من غراز امليثران يف السرنة إذا مرا جففرت احلقرول مررة علرى األقررررل خرالل موسرم النمرو

(.) Yan et al, 2009
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غري املباشرة املرتبطة ب نتاج األلدة ،واحتمال زيادة غلة احملاصيل .وميكن أن يكون اإلدماج السليم للبقوليات فعاال
أيضا.

 9-4-4إدارة خملفخت احملخصيل
تشري التقديرات إىل أن  0.5بيتا غرام من خملفات احملاصيل تنتج سنويا من سبعة حماصيل رئيسية – الذرة
والشعري والشوفان واألرز والقمح والذرة البيضاء وقصب السكر ( .)Seungdo and Dale, 2004وخملفات احملاصيل اليت
ترتك على السطح تتحلل بالكامل تقريبا وتُطلق كثاني أكسيد كربون يف الغالف اجلوي خالل سنة واحدة .ومن شأن
إدماج احملاصيل املبددة وخملفات احملاصيل يف الرتبة أن يؤخر من حتللها ،ويزيد من خمزون الكربون العضوي يف
الرتبة .وتؤدي أي ممارسة تنقل مادة نباتية إىل مستوى أدني داخل الرتبة إىل إطالة فرتة تنحية الكربون .ووفقا للباحثني
يف املعهد الفرنسي الوطين للبحوث الزراعية يزيد متوسط فرتة بقاء الكربون العضوي يف الرتبة بشكل ملحوظ مع العمق،
مبعدل دوران سريع (أيام إىل أشهر) بالقرب من السطح ،ويرتاوح ما بني  2 111إىل  01 111من السنوات أدنى من 21
سم (.)Fontaine et al., 2007
ومثة استخدام بديل ملخلفات احملاصيل هو تفحمها ،الذي ينتج عند تسخني املخلفات النباتية يف حاوية مغلقة
بقدر قليل من األوكسجني أو بال أوكسجني ،وهي عملية يطلق عليها االحنالل احلراري .ويكون املنتج الغين بالكربون
الناتج مستقرا للغاية عند إدماجه يف الرتبة .و‘أراضي األمازون الداكنة’ اليت حتظى حاليا باعرتاف بأنها نتجت عن
أنشطة بشرية لتحسني جودة الرتبة ،هي أراض عمرها مئات اآلالف من األعوام ( .)Barrow, 2012ومع ذلك ،ف ن آثار
املخلفات املتفحمة على خصوبة الرتبة ال تزال موضع نقاش يف وقت ترتاوح فيه فوائد التجارب بني إجيابية أو سلبية أو
بال فائدة على اإلطالق (أنظر على سبيل املثالHammes et al., 2008; Major et al., 2011; Sparkes and ،
 .)Stoutjesdijk 2011; Zimmerman 2010وتتوقف الفوائد املتعلقة خبصوبة الرتبة على أنواع الرتبة واحملاصيل
وإدارتهما ،ومصادر املخلفات النباتية ،وتقنية االحنالل احلراري املستخدمة حتديدا.

 1-4-4مقخرنة الاظم الزراعية وانماتجخت
وفقا ملا نوقش أعاله ،ال يصنف إال جزء واحد من االنبعاثات الناجتة عن الزراعة والنظم الغذائية حتت القسم
املتعلق بالزراعة ضمن إطار احملاسبة عن االنبعاثات الذي تطبقه اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ .ويلزم
من أجل مقارنة املمارسات والنظم النظر يف مجيع االنبعاثات املتولدة بشكل مباشر وغري مباشر على السواء .وغالبا ما
تشوب املقارنات بني النظم الزراعية عيوب نتيجة أفكار مسبقة أو حماسبة جزئية ،مثال مقارنة النظم على أساس
استخدامها للطاقة واعتبارها ممثلة النبعاثات غازات االحتباس احلراري ،بدون أخذ استخدامات األراضي وانبعاثات
امليثان يف احلسبان .ومعظم تقديرات االنبعاثات هي حتليالت لدورة احلياة جترى على أساس كل منتج على حدة ،يف
األغلب يف بلدان صناعية .وتُقيّم أيضا بعض الدراسات أثر التكثيف (املفهوم أنه زيادة غلة احملصول لكل هكتار) اليت
28

تبني أن األثر اإلجيابي ل تقليل إزالة الغابات أهم من زيادة االنبعاثات الناجتة عن استخدام ألدة اصطناعية .وال توجد
دراسات كثرية تقارن بني نظم الزراعة .وتبني دراسة أجريت يف منظمة األغذية والزراعة ()Pierre Gerber et al., 2010
عن ألبان األبقار أنه كلما زادت كفاءة األبقار (من حيث اإلنتاجية والصحة وحتويل العلف) ،قلت االنبعاثات لكل لرت
من اللنب.

املباشرة.

وتوجد حاجة ماسة لتحسني تقييم خمتلف أنظمة الزراعة تأخذ يف احلسبان مجيع االنبعاثات ،املباشرة وغري

 9-4-4إدارة استهالك األغذية من أجل إقخمة نظم غذائية أكفأ وأقل يف االنبعخثخت
تُنتج أيضا نظم األغذية انبعاثات بعد اخلروج من بوابة املزرعة ،وخاصة من أجل احلفظ (سلسلة التربيد)
والتحويل والنقل والطهي .وال توجد دراسات حتدد كمية االنبعاثات من نظام األغذية العاملي يف خمتلف أرجاء العامل
( .)Garnett, 2011وقدرت دراسة أجريت يف عام  2116أن  30يف املائة من غازات االحتباس احلراري الناجتة من
االحتاد األوروبي مرتبطة بنظام األغذية (املفوضية األوروبية .)2116 ،وميكن أن يؤدي تقليل الفاقد واهلدر يف األغذية
بشكل كبري إىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
وينطوي إنتاج املنتجات احليوانية من مدخالت نباتية وعلف على عمليات بيولوجية وما يرتبط بها من
االحتياجات من الطاقة وفقدانها ،مما يعين أن كل سعر حراري واحد من املنتج احليواني يستلزم إنتاج ما يزيد على
سعر حراري واحد من أصل نباتي يف املرحلة األولية لتغذية احليوانات .ولذلك ف ن نسبة منتجات املاشية يف نظام غذائي
ما تعد أحد العوامل احملركة الرئيسية النبعاثاته .وتتوقع منظمة األغذية والزراعة أن يزيد متوسط استهالك اللحوم
للشخص الواحد حبلول عام  2151وذلك بنسبة  41يف املائة عن عام  71+( 2101يف املائة يف البلدان النامية،
)2112 Alexandratos
وبينما يستمر النقاش بشأن املزايا النسبية التباع نظام نباتي بالكامل للتغذية مقابل مزايا نظم التغذية اليت
تشمل بعض منتجات اللحوم ،فهناك نقاش قليل دائر بشأن املالحظة القائلة أن اإلفراط يف استهالك اللحوم له آثار ضارة
على الصحة .والسياسات والربامج اليت تقلل االستهالك املفرط للحوم واأللبان وتشجع على استهالك مزيد من الفواكه
واخلضروات املتنوعة ستكون هلا فوائد صحية وستقلل كذلك من انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
ويلزم إيالء مزيد من االهتمام لتقليل الطلب على أكثر أنواع األغذية كثافة يف إنتاج غازات االحتباس احلراري.
وينبغي للحكومات أن تعزز االستهالك املسؤول وتقلل اهلدر يف األغذية وتعزز الكفاءة على طول سلسلة األغذية .وينبغي
للقطاع اخلاص أن يشجع وضع أنظمة للمنتجات والتوزيع تسبب تقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
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 9-4-4هل يعترب الوقود احليوي خيخرا من خيخرات التخفيف؟
شهد العقد املاضي زيادة كبرية للغاية يف مقدار األراضي املزروعة املكرسة لزراعة حماصيل إلنتاج الوقود احليوي
(كل من اإليثانول والديزل احليوي؛ أنظر الشكل  .)6وتستمد أنواع الوقود هذه املسماة "اجليل األول" من الوقود احليوي
من مواد كربوهيدراتية (السكر من قصب السكر والبنجر ،والنشويات أساسا من الذرة واملنيهوت) والزيوت (وخاصة زيت
النخيل).
الشكل  :9إنتخج الوقود احليوي2011-1990 ،
الديزل احليوي
اإليثانول
باليني اللرتات يف السنة

املصدر :الوكالة الدولية للطاقة ( ،2101-0281وتقديرات لعام .)2100

وحيرك شاغالن سياسات تشجيع استخدام الوقود احليوي وهما أمن الطاقة والبحث عن مزيد من مصادر الطاقة
اليت ختلف أثرا كربونيا حمايدا .ولكي تكون حماصيل الوقود احليوي جمدية اقتصاديا ،فيتعني دعمها مجيعها تقريبا
ب عانات ،باستثناء قصب السكر الربازيلي الذي يشكل االستثناء الرئيسي.
ووجهت انتقادات لسياسات الوقود احليوي على أساس إنها ميكن أن تؤدي إىل ارتفاع أسعار األغذية (مما يقلل
بالتالي األمن الغذائي) ،وأنها لن تفعل إال قليال لتقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،بل قد تزيدها .ويشجع
االرتفاع الناجم يف األسعار على زيادة اإلنتاج ،الذي سيأتي إما من التكثيف أو التوسيع أو كليهما .وقد قيل أن الزيادات
يف مساحة األراضي احملولة إلنتاج وقود حيوي كانت أحد األسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار األغذية وزيادة تقلبها يف
السنوات اخلمسة املاضية.
وهناك بعض حماصيل الوقود احليوي احملتملة ،مثل اجلاتروفا ،اليت ميكنها أن تنمو يف أراض غري مناسبة
للزراعة (وإن كان من احملتمل أن تكون مناسبة للرعي) .لكن حتى يف هذه األماكن قد تكون هناك آثاراً غري مباشرة على
الزراعة ،عن طريق على سبيل املثال استخدام مياه الري ،أو استنفاد املياه اجلوفية ،واحتمال فقدان التنوع البيولوجي.
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واحملاسبة عن كفاءة الوقود احليوي ومسؤوليته عن انبعاث غازات االحتباس احلراري أمر معقد للغاية ومركب
تكتنفه كثري من أوجه عدم التيقن ،بسبب االستخدام املباشر وغري املباشر للطاقة يف الري واملدخالت والنقل والتجهيز،
وخاصة النيرتوجني بالنسبة للجيل األول من الوقود احليوي ،وكذلك الفقدان املستحث ملخزونات الكربون يف الرتبة يف
حالة حتويل الغابات واألراضي الرطبة واألراضي الغنية بالكربون إىل زراعة حماصيل الوقود احليوي .وأثريت أوجه قلق
أيضا بشأن أثر الوقود احليوي على التحديات البيئية األخرى ،مبا فيها التنوع البيولوجي ،الذي غالبا ما يرتبط
بالتحويل إىل حمصول وحيد ،وزيادة إزالة الغابات ،وتهديد احملميات الطبيعية ،وزيادة الضغوط على إمدادات املياه،
ومشاكل جودة املياه.
وطريقة إجراء حسابات احملاسبة املستخدمة يف إظهار أن الوقود احليوي يسهم يف تقليل انبعاثات غازات
االحتباس احلراري ختضع لتسا الت كثرية ( e.g. Searchinger et al., 2009; T. Searchinger et al., 2008; Wang
 .) and Haq, 2008; Fargione et al., 2008أوال ،أن املدخالت املباشرة اليت تتجه إىل زراعة وجتهيز الوقود احليوي
قد تؤدي إىل انبعاثات يف غازات االحتباس احلراري وقد تبطل مفعول كثري من مميزات تثبيت تركيزات الكربون من
الغالف اجلوي .وثانيا ف ن النتائج غري املباشرة الستخدامات األراضي يف زراعة وجتهيز حماصيل الوقود احليوي ميكن
أن تؤدي إىل انبعاثات كبرية لغازات االحتباس احلراري .ويصعب قياس ذلك ألن ارتفاع أسعار األغذية بسبب الوقود
احليوي يف منطقة ما ميكن أن يؤدي إىل حتويل األراضي إىل الزراعة يف منطقة خمتلفة متاما .وجيب عدم االقتصار على
إدراج انبعاثات غازات االحتباس احلراري نتيجة حتويل األراضي يف تقييم النتائج املرتتبة على الوقود احليوي يف
غازات االحتباس احلراري ،بل جيب أيضا إدراج تكاليف الفرصة البديلة للكربون الذي كانت ستثبت تركيزاته يف
األراضي اليت مل جير حتويلها.
وال يوجد لذلك إال دليل ضئيل على أن أغلبية السياسات والربامج احلالية واملتعلقة باجليل األول من الوقود
احليوي تساعد يف التخفيف من تغيُر املناخ أو يف األمن الغذائي.
وينطوي اجليل الثاني من الوقود احليوي على استخدام السيليلوز واملواد النباتية األخرى اليت يعتربها البعض
خملفات .وجتري مصادفة نفس املسائل اليت صادفت اجليل األول من الوقود احليوي ،وإن كانت املفاضلة بني
استخدامات األراضي إلنتاج األغذية أو الوقود قد تكون أقل حدة .وثبت يف الوقت احلالي أن التكنولوجيات يتعذر
تسويقها جتاريا.
وبصفة عامة ،ال تعترب النباتات عناصر تتسم بالكفاءة لتحويل ضوء الشمس إىل طاقة ميكن استخدامها .وهي
مقيدة بأوجه قصور تتعلق بكفاءة استخدام اإلشعاع تتعلق بالكلوروفيل ،وبأنها ال ميكنها أن تستفيد من ضوء الشمس إال
إذا كانت حية .وعلى العكس ،ف ن اخلاليا الفلطائية الضوئية املتاحة على نطاق جتاري اليوم تعد أكفأ تقنيا بكثري
وتعمل على طول العام (أنظر  Nelson, 2009لإلطالع على مزيد من املناقشة هلذه املواضيع).
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ومن املهم والضروري مواصلة اجلهود املبذولة لتقييم مساهمة األنواع املختلقة للوقود احليوي يف التخفيف.
وسيستعرض الف ريق الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذوي مسائل األمن الغذائي بقدر أكرب من التفصيل
يف دراسة جديدة تصدر يف عام .2103

 10-4-4تكخليف ومصفوفخت تقييم التخفيف واألمن الغذائي معخ
إن جودة املناخ تعد سلعة عامة عاملية تتأثر بقطاعات خمتلفة كثرية من حيث االنبعاثات ،وجتلب إليها بلدان
خمتلفة إسهامات خمتلفة.
ويف وجه مشكلة ذات خيارات خمتلفة ،ونظرا للقيود اليت تفرضها كمية املوارد الالزمة حللها ،ف ن النظرية
االقتصادية املعيارية توصي باختيار خيارات تكون أكثر اخليارات فعالية من حيث التكلفة ،وتؤخذ فيها مجيع
التكاليف يف احلسبان (التكاليف األولية ،وتكاليف املعامالت ،والتكاليف االنتقالية ،وتكاليف الفرصة البديلة ،إىل
آخره).
ويف سياق ختفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،يعين تطبيق هذه النظرية أن جهود التخفيف
ينبغي أن جتري يف القطاعات اليت تكون فيها تكاليف التخفيف أقل ما يكون .وأدت هذه النظرية إىل حتديد
القطاع الزراعي يف البلدان النامية وتنحية كربون الرتبة ،كأحد أرخص اخليارات يف العامل بأسره
( ،)IPCC, 2007c; McKinsey&Company, 2009وإن كانت الشكوك قد اكتنفت هذا االستنتاج بسبب حقيقتني
هما:
 أوال ،لكي يكون تقييم التكاليف مفيدا ،جيب أن يشمل مجيع التكاليف (التكاليف األولية ،وتكاليف املعامالت،والتكاليف االنتقالية ،وتكاليف الفرصة البديلة .)...،والنقص احلالي يف البيانات املوثوق فيها بشأن التغطية اجلغرافية
واملنهجية الوافية لتكاليف التخفيف يف اجملال الزراعي وضعف متانة منحنيات تكاليف التخفيف يف جمال الزراعة،
هي أمور ينبغي أن تؤدي إىل حرص يف استخدام النتائج احلالية كمؤشر للسياسات املناخية "املثلى".
 وثانيا ،عندما يلزم اتباع هدفني عامني عامليني يف الوقت ذاته (تغيُر املناخ واألمن الغذائي) ،فلن يكون اخليار األقلتكلفة لتلبية أحدهما هو بالضرورة اخليار األقل تكلفة لتلبية اهلدف اآلخر .ويفرض االعتبار املشرتك املتعلق بتغيُر املناخ
وباألمن الغذائي إعادة صياغة املشكلة االقتصادية األساسية على النحو التالي :تقليل االنبعاثات بأقل "تكلفة لألمن
الغذائي"؛ وحتسني األمن الغذائي على نطاق العامل بأقل "تكلفة مناخية".
ومن حسن احلظ ،توجد حلول للتخفيف تقلل الضعف يف مواجهة األمن الغذائي .لكن تثور احتماالت التنازع
إذا ما أثرت حلول التخفيف بشكل سليب على األمن الغذائي.
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وبعبارات عملية ،ف ن هذا يرتجم إىل تسا الت بشأن املصفوفات املناسبة لقياس جهود التخفيف يف الزراعة اليت
تتوافق مع تقليل مواطن الضعف يف مواجهة انعدام األمن الغذائي .ووفقا ملا رأينا يف إطار "مواصلة العمل بالطريقة
املعتادة" ،ف ن أي زيادة يف إنتاج األغذية سترتجم تلقائيا إىل زيادة يف االنبعاثات ،ويتمثل التحدي يف إجياد سبل للفصل
بني زيادة األمن الغذائي وزيادة االنبعاثات .ويتمثل أحد املقاييس املتصلة باملوضوع يف تقييم ختفيضات االنبعاثات
الناجتة من الزراعة من منظور لألمن الغذائي ،يشمل قياسها من حيث التحسينات يف الكفاءة املتوقعة وليس التخفيضات
املطلقة يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري .والكفاءة املتوقعة ،يف سيناريو مواصلة العمل بالطريقة املعتادة ،سيتعني
تقييمها مع مراعاة االحتياجات القطرية واإلقليمية احملددة للمحافظة على األمن الغذائي وضمان احلق يف الغذاء ،مع
أخذ أيضا أثر تغيُر املناخ يف احلسبان .وستقّيم إجراءات التخفيف باعتبارها خروجا عن خط األساس هذا ،علي سبيل
املثال من خالل املكاسب املتحققة نتيجة الكفاءة يف إنتاج األغذية وسلسلة األغذية ،أو من خالل التوسع يف الزراعة لتمتد
إىل مناطق الغابات أو األراضي الرطبة ،أو من خالل استعادة األراضي املتدهورة (زيادة املخزون الكربوني ،وحتسني
الغطاء النباتي).

 11-4-4دعم انمزارعني لكي يقوموا بخلتغيري
يتعني دعم املزارعني لكي يتبعوا ممارسات تعزز قدرتهم على اجملابهة وحتقيق األمن الغذائي ،وتكفل أيضا
حتقق فوائد مناخية طويلة األجل .ويستلزم تنفيذ هذه التغيريات بصفة عامة بيئة متكينية ،تشمل خدمات ومؤسسات
دعم املزارعني ،مثال خدمات اإلرشاد الزراعي .وأيضا ،وحتى إذا وفرت هذه املمارسات اجلديدة دخوال أفضل يف
املستقبل ،فتوجد عوائق تقف أمام تنفيذها :التكاليف األولية ،أو اإليرادات املهدرة نتيجة عدم االستخدام يف فرص
بديلة ،أو املخاطر اإلضافية خالل الفرتة االنتقالية .وال بد من تغطية هذه التكاليف .وسادت توقعات كبرية بشأن متويل
الكربون جللب مصادر إضافية للتمويل ،لكن التجربة أثبتت أن هذه اآلليات ليست مناسبة بشكل تام للزراعة بسبب
صغر حجم املشاريع مما يزيد من تكاليف املعامالت ،وصعوبة وتكاليف قياس االنبعاثات واإلبالغ عن ذلك ،وتقلب
أسعار الكربون .ومن بني أدوات التمويل ،جتري دراسة آليات السوق واآلليات غري املتعلقة بالسوق (مشاريع الكربون
الطوعية ،وصناديق االستثمارات اخلضراء ،وغريها) باالقرتان مبخططات خمتلفة للحوكمة .وأيا كان نوع الدعم أو
احلوافز الرامية إىل حتسني أوجه الكفاءة العامة للنظام الغذائي واستيعاب العوامل اخلارجية املرتبطة بانبعاثات غازات
االحتباس احلراري وبالوعاتها ،فيوصى بأن تراعي اآلليات ظروف أصحاب احليازات الصغرية ،وضرورة ترتيب
أولويات التدابري اليت حتسن األمن الغذائي بينما تسهم يف التخفيف.
3-4

التوصيخت يف جمخل السيخسخت

ختتلف الزراعة عن مجيع القطاعات األخرى يف ما يتعلق بوضعها يف املفاوضات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغيُر املناخ اليت تتناول تثبيت تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي .ومنذ بدء
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املفاوضات الدولية يف ريو دي جانريو( 0222 ،املادة  2من االتفاقية اإلطارية بشأن تغيُر املناخ ،)42كان من الواضح أنه
يتعني أن توضع إجراءات التخفيف وتثبيت تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي "يف إطار فرتة زمنية
كافية تضمن عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر ".ويعد لذلك ضمان األمن الغذائي وإنتاج األغذية أحد أهداف املفاوضات
املتعلقة بتخفيف وطأة تغيُر املناخ .وجيعل هذا األمن الغذائي ،حتى من وجهة نظر سياسات تغيُر املناخ ،هدفا من
أهداف املفاوضات وليس جمرد موضوع آخر جيري النظر فيه.
وتلزم اسرتاتيجيات للزراعة ذات انبعاثات منخفضة يف البلدان املتقدمة والنامية .وسيستلزم تلبية أي هدف من
األهداف احملددة لالنبعاثات من أجل اإلبقاء على درجات احلرارة العاملية ضمن حدود آمنة القيام بكل من ختفيض
االنبعاثات الناشئة من البلدان املتقدمة وختفيض االنبعاثات الناشئة عن النمو يف البلدان النامية .وينبغي القيام بأنشطة
التخفيف حيثما تكون تكاليف ختفيف كل وحدة من وحدات غازات االحتباس احلراري ،من الناحية املالية ومن حيث
األمن الغذائي املستدام على السواء ،على أدنى ما يكون والفوائد على أعلى ما يكون .وينبغي أن يأخذ تقييم التكاليف يف
احلسبان االنبعاثات املباشرة وغري املباشرة أيضا .وقد يسفر هذا عن القيام ببعض أنشطة التخفيف يف بلدان ذات
انبعاثات منخفضة تارخييا وحاليا .وينبغي إيالء عناية بأال ترتتب على هذه األنشطة عواقب سلبية على األمن الغذائي.
والنظم القائمة على احلوافز اليت تستهدف الضعفاء بينما تقلل ختفيض االنبعاثات وتزيد القدرة على جمابهة تغيُر املناخ
هلا فوائد متعددة.
ورغم أن اال نبعاثات للشخص الواحد أدنى حاليا يف البلدان النامية ،فمن املرجح أن تنمو بسرعة ما مل تتبع
اسرتاتيجيات للتنمية تشمل أنظمة وممارسات وتكنولوجيات منخفضة االنبعاثات يف جمال الزراعة .وستكون تكلفة
تنفيذها كجزء من التنمية العامة حاليا أقل بكثري على األرجح من القيام بذلك الحقا وبشكل مستقل .وتعترب السياسات
القطرية اليت تدعم التخفيف يف جمال الزراعة عنصرا أساسيا يف ضمان تطبيق أنشطة للتخفيف ذات كفاءة على النطاق
العاملي .ومن املهم أيضا دعم هذه التغيريات من خالل وضع سياسات وحوافز مالية ،تشمل آليات سوقية وغري سوقية
تتكيف مع احتياجات الزراعة وخاصة احتياجات أصحاب احليازات الصغرية ،وتصميم سياسات عاملية للتجارة
واملعونة تدعم التكيف والتخفيف.
وميكن ختفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري الضخمة من الزراعة عن طريق ممارسات اإلدارة الرشيدة
اليت ستزيد يف كثري من احلاالت أيضا اإلنتاجية وتعزز القدرة على اجملابهة .وينبغي للسياسات والربامج العامة أن
تستهدف أوال إعداد ونشر هذه النواتج الصائبة يف مجيع األحوال .وغالبا ما يكون حتسني غلة احملاصيل من األراضي
اليت جيري زراعتها بالفعل طريقة أكفأ لتقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن الزراعة من توسيع رقعة
األراضي املزروعة .وينبغي أن يصبح وضع حد ألغلب عمليات حتويل األراضي إىل الزراعة أولوية من أولويات التخفيف.
واالنبعاثات املرتبطة بالثروة احليوانية اليت جيري تربيتها يف املزارع من املرجح أن تنمو بسرعة بسبب النمو السكاني
وتغري نظام التغذية .وينبغي أن تصبح البحوث بشأن األنظمة واملمارسات والتكنولوجيات اليت ترفع اإلنتاجية ،وتتيح
42
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للمزارعني أن يقللوا بقدر كبري انبعاثات غازات االحتباس احلراري لكل وحدة من الناتج (اللحوم واأللبان) ،أولوية من
األولويات.
وحددنا يف هذا الفصل توصيات السياسات بشأن التطوير املناسب ألساليب التخفيف يف الزراعة اليت ميكن أن
تعزز أيضا األمن الغذائي .ونوجزها هنا .ومن املرجح أن تزيد بسرعة االنبعاثات النامجة عن الزراعة وتغيري استخدامات
األراضي يف البلدان النامية ما مل تتبع بنشاط اسرتاتيجيات منخفضة االنبعاثات تسهم أيضا يف حتقيق األمن الغذائي
املستدام .والزراعة فريدة يف أن بعض ممارساتها ميكن أن متتص ثاني أكسيد الكربون وتؤدي إىل تنحية الكربون فوق
وحتت سطح األرض .وميكن ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري من الزراعة باتباع ممارسات رشيدة لإلدارة
وميكن أيضا ملعظم هذه املمارسات أن تزيد اإلنتاجية والقدرة على جمابهة تغيُر املناخ .ومن املهم وضع سياسات وبرامج
وطنية ودولية لنشر ممارسات حمددة ذات صلة بتلك املسؤولة عن العمليات الزراعية.
ويؤكد األثر الكبري املرتتب على تغيري استخدامات األراضي يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري أهمية
إجياد اسرتاتيجيات للتنمية الزراعية تقلل حتويل األراضي غري الزراعية إىل أنشطة زراعية .وينبغي أن ينصب حمور
تركيز سياسات وبرامج التخفيف يف جمال الزراعة على حتسني اإلنتاجية يف امليادين احلالية والبحث عن خيارات تعزز
أيضا األمن الغذائي بدال من توسيع رقعة األراضي الزراعية املنتجة للمحاصيل .ومن املهم وضع سياسات وبرامج تقلل
املثبطات وتتيح حوافز مبتكرة لوضع ونشر ممارسات حمددة لإلدارة الزراعية تؤدي إىل زيادة الكربون العضوي يف الرتبة
يف األراضي املتدهورة.
وهناك إمكانية كبرية لتقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن الزراعة عن طريق اإلدارة السليمة
للمياه وخاصة يف إنتاج األرز ،مع ما يصحب ذلك من فائدة إضافية تتعلق بتحسني الكفاءة يف استخدام املياه.
ومن شأن زيادة الكفاءة يف استخدام األلدة النيرتوجينية أن يتيح تقليل معدالت استخدام األلدة ،مع ما
يقرتن بذلك من اخنفاض انبعاثات أكسيد النيرتوز وإمكانية زيادة غلة احملاصيل .والسياسات والربامج اليت تزيد كفاءة
استخدام الكربون هلا فوائد متعددة – التقليل املتزامن ملعدالت استخدام األلدة وتكاليف املدخالت الزراعية،
وانبعاثات غازات االحتباس احلراري املباشرة وغري املباشرة ،والضرر الذي يصيب البيئة خارج املزرعة .وتلزم مزيد من
البحوث يف التوصل إىل وسائل أقل كثافة يف الطاقة لتصنيع األلدة االصطناعية وإىل وسائل لتقليل انبعاثات غازات
االحتباس احلراري من فضالت احليوانات ،ومن األرز يف األراضي الرطبة.
ونظرا ألن منو السكان والدخل يزيدان الطلب على منتجات املاشية ،ف ن السياسات والربامج الرامية إىل زيادة
إنتاجية احليوانات وتقليل االنبعاثات لكل وحدة من املنتج تعد أساسية .وسيكون أيضا تقليل االنبعاثات من الفضالت
احليوانية أمرا هاما أيضا.
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ويستلزم الدور الذي حيتمل أن يقوم به تغيري النظام التغذوي يف تقليل الطلب على أكثر أنواع األغذية الكثيفة يف
غازات االحتباس احلراري مزيدا من االهتمام .ومن شأن السياسات والربامج اليت تقلل استهالك منتجات املاشية
وتشجع زيادة تنوع استهالك الفواكه واخلضروات بقدر كبري يف البلدان املتقدمة النمو أن تسهم يف حتسني النواتج
الصحية وكذلك يف ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وينبغي تشجيع القطاع اخلاص على تطوير منتجات
ونظم غذائية تتسبب يف تقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
ومثة دليل ضئيل على أن أغلبية السياسات والربامج احلالية للوقود احليوي تساعد يف حتقيق التخفيف من
تغيُر املناخ أو األمن الغذائي.
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تاسيق وتضخفر سيخسخت وإجراءات األمن الغذائي وتغيُر انماخ

ليس من املمكن تقديم توصيات تفصيلية بشأن السياسات لبلدان أو مناطق أو مجاعات بعينها .واإلجراءات اليت
تتناسب بأكملها يف بعض املواقع والبلدان قد تكون غري مناسبة متاما يف البعض اآلخر .ونبدأ مبجموعة من أربعة مبادئ
عامة للسياسات ،وبعد ذلك سلسلة من الرسائل املوجهة يف جمال السياسات تقدم توجيهات لوضع سياسات وبرامج
على املستوى الوطين وميكن أن تساعد أيضا األنشطة الدولية.
1-3

أربعة مبخدئ لتوجيه السيخسخت واإلجراءات

ينبغي االستناد إىل أربعة مبادئ يف تصميم سياسات وبرامج لتقليل اآلثار السلبية لتغيُر املناخ على األمن
الغذائي ،وصياغة اسرتاتيجيات إمنائية لدعم مساهمة الزراعة يف التخفيف من غازات االحتباس احلراري.
إدمخج اجلهود انمتعلقة بخألمن الغذائي وتغيُر انماخ  -ينبغي أن تكون السياسات والربامج املصممة ملواجهة تغيُر
املناخ مكملة لتلك الالزمة لتحقيق األمن الغذائي املستدام ،ال مستقلة عنها .وتغيُر املناخ هو واحد من جمموعة متنوعة من
التهديدات اليت تواجه األمن الغذائي ،والتدخالت الرامية إىل تعزيز قدرات النظام الغذائي العام على اجملابهة من
املرجح جدا أن تسهم يف التكيف مع تغيُر املناخ .وقد يكون من األفضل توجيه اجلهود الرامية إىل زيادة اإلنفاق على
التكيف فقط ،حنو زيادة اإلنفاق عموما على األمن الغذائي املستدام ،مع إيالء اهتمام خاص للتهديدات الفريدة وغري
املؤكدة لتغيُر املناخ اليت تتطلب اختاذ إجراءات اليوم (القطاعان العام واخلاص وقطاعات أخرى).
مجع انمعلومخت حمليخ وتبخدل انمعخرف على الصعيد العخنمي -يتم تنفيذ أنشطة التكيف مع تغيُر املناخ وختفيف
آثاره يف جمال الزراعة يف ماليني املزارع وغالبا ما تتوىل تنفيذها الفئات األكثر ضعفا .والدروس احمللية املستفادة ميكن أن
تكون أقيم بكثري إذا ما جرى تقالها .واملعرفة اليت اكتسبها املزارعون بالفعل بشأن املمارسات الناجحة يف ظروفهم
اليوم ،قد يثبت أن هلا قيمة ال تقدر بثمن بالنسبة ملزارعني يف أماكن أخرى يف املستقبل .لكن بعض نتائج تغيُر املناخ
تقع خارج نطاق التجربة اإلنسانية احلديثة ،وتلزم جهود منتظمة لتوليد بيانات لتطوير جهود املواجهة الفعالة .ونظرا
ألن الفوائد تعرب احلدود الوطنية ،ف ن مجع وتبادل املعارف يستلزم تنسيقا على الصعيد العاملي إىل جانب الربامج
الوطنية.
مشخركة مجيع أصحخب الشأن يف وضع القرارات  -ستُنفذ التغيريات على أرض الواقع الالزمة للتكيف
والتخفيف بواسطة جهات فاعلة كثرية على طول سلسلة التسويق ،من املنتجني إىل املستهلكني .ويقوم القطاع العام
بتطوير وتهيئة بيئة للسياسات والربامج تُتخذ فيها قرارات القطاع اخلاص .واجملتمع املدني له أهمية حالة ،مبا يقوم
به من أدوار كثرية ،ابتداءً من دور مراقبة اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة والقطاع اخلاص ،إىل دور توحيد املصاحل
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املتنوعة ،ودور االبتكار يف اجملال املؤسسي .وإقامة الشراكات بني هيئات القطاع العام والقطاعني العام واخلاص ضرورية
ملعاجلة مجيع عناصر التحديات املقبلة لألمن الغذائي من تغيُر املناخ بطرق منصفة وفعالة .وسوف يستلزم هذا املزيد من
الشفافية وأدوارا جديدة جلميع عناصر اجملتمع ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدني.
الرتكيز على احتيخجخت الفئخت احملرومة ومسخهمختهخ  -أخريا ،ينبغي القيام بأنشطة التصدي لتغيُر املناخ
مع إيالء اهتمام صريح لتلبية احتياجات الفئات احملرومة .وينطبق هذا املبدأ على مجيع من يعانون من تغيُر املناخ،
لكن من املهم على وجه اخلصوص الرتكيز على دور املرأة كصانعة للقرارات الزراعية ،وبالتالي كجزء ال يتجزأ من
ختطيط وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج التصدي لتحديات تغيُر املناخ على األمن الغذائي .وينظر يف األغلب إىل املرأة يف
مناقشات التنمية على أنها مستفيدة وليست خبرية .ومن الضروري تعزيز قيادة املرأة ومشاركتها يف صنع القرارات بشأن
األمن الغذائي بشكل عام ،وعلى وجه التحديد يف ما يتعلق بطرق التصدي الحتياجات التكيف والتخفيف .ويف الوقت
نفسه ،جيب أن تعرتف النظرة الدقيقة لالعتبارات اجلنسانية بأن النساء لسن فئة متجانسة .ويتأثر انعدام املساواة بني
اجلنسني بالطبقة والعوامل الثقافية املختلفة وغريها من العوامل االجتماعية االقتصادية.
ويتعني تطوير وتعزيز القدرات (البشرية واخلاصة بالبنية التحتية واملؤسسية) يف جمال تغيُر املناخ على مجيع
مستويات اجملتمع ،ويف خمتلف القطاعات (الزراعة والصحة والتعليم) وعرب النظام الغذائي احمللي والعاملي.
ومواكبة هلذا ،سيستلزم ل تطوير املعارف إدارة متجاوبة للمعارف ونُظم لنشرها ،وسيتعني تقديم نطاق من
املعلومات واملعارف املفيدة إىل خمتلف األطراف الفاعلة يف النظام الغذائي.
وتلزم أيضا قدرة على اتباع التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة .وسيستلزم الوصول إىل أضعف اجملتمعات
وأكثرها تهميشا عناية فائقة .وتلزم بنية حتتية مادية ومؤسسية لرصد وتقييم تغيُر املناخ وختفيف وإدارة آثاره على
مستويات ترتاوح بني املزرعة واحلوكمة العاملية.
وينبغي إنشاء نظم متجاوبة جلمع املعلومات وإدارتها ونشرها ،وذلك باستخدام األدوات اإلعالمية املناسبة،
اليت تصل إىل من هم يف أشد احلاجة إليها.
2-3

شراكخت شفخفة وعخدلة وتتسم بخلكفخءة يف جمخل البحث والتطوير عن تأثر الزراعة بخنماخ

يستلزم التصدي لألمن الغذائي وتغيُر املناخ مشاركة متضافرة ومنسقة وعمل العديد من اجلهات الفاعلة
واملزارعني والقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة العامة على املستوى الوطين والدولي واجملتمع املدني واملنظمات غري
احلكومية .وهي مهمة صعبة بوجه خاص نظرا للتباين الشديد بني أهدافها ،بل وتضاربها أحيانا ،ويلزم العمل من
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منظور طويل األجل وإن كان يتعني على معظم هذه اجلهات أن تنظر يف النتائج القصرية األجل أوال .وهذا يستلزم
مشاركة مجيع أصحاب الشأن .وينبغي أن تضع جهود التكيف نُهجا تعطي األولوية للمجتمعات الضعيفة.

 1-2-3تشجيع الاقخش حول دور كل من القطخعني العخم واخلخص يف احلففخظ علفى األمفن الغفذائي يف سفيخق
تغيُر انماخ
من املسلم به على نطاق واسع أن نوعية املناخ تشكل منفعة عامة .وباملثل ،يسود اعرتاف متزايد بأن األمن
الغذائي العاملي يعد منفعة عامة .وتصيغ أعمال القطاعني العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني واملزارعني الشكل
الذي توفر به تلك املنافع .لذا ف ن السؤال املهم بالنسبة للمستقبل هو كيف ميكن تعبئة اجلهود لتسري يف نفس االجتاه،
وكيف ميكن أن يكمل كل منها اآلخر.
وتُقدم على حنو متزايد مسألة الشراكات العامة واخلاصة ،واليت جرى بالفعل الرتويج هلا بنشاط يف قطاعات
مثل البنية التحتية والصحة ،باعتبارها جزءا أساسيا من احلل ملشاكل التنمية الزراعية .وفيما يتعلق بتغيُر املناخ،
جيري الرتويج إلقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتأمني وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق
( )Beddington et al., 2012وللتحوط ضد عدم التيقن من األحوال املناخية ،مثل برامج التأمني اليت يشرتك يف
متويلها القطاع اخلاص.
وجيري تعزيز دور القطاع اخلاص يف مجيع جماالت الزراعة ،من البحوث إىل اإلرشاد الزراعي إىل اإلنتاج
والتوزيع .وميكن القول انه نظرا ألن القطاع العام غري قادر على االستثمار بقدر كاف يف كل هذه اخلدمات ،فيتعني على
القطاع اخلاص التدخل.
وتطعن يف وجهة النظر هذه بعض اجلماعات ،من بينها العديد من حكومات البلدان النامية واجلهات الفاعلة يف
اجملتمع املدني ،اليت ترى أن القطاع العام له دور مهم يف هذا الصدد وتشكك يف قدرة وفعالية القطاع اخلاص يف توفري
املنافع العامة .ويرى من ينتقدون الشراكات بني القطاعني العام واخلاص أن من غري املمكن التوفيق بني مصاحل القطاع
اخلاص الذي يتوخى الربح وبني أهداف من قبيل احلد من اجلوع والفقر .وباإلضافة إىل ذلك ،ف ن الصناديق احلكومية
ميكن أن تستخدم لدعم مصاحل القطاع اخلاص .وقد تؤدي هذه الشراكات إىل آثار خارجية سلبية غري متوقعة ،أو قد
تستخدم األموال العامة إلحداث آثار خارجية إجيابية قد ال تتحقق.
ويف ضوء هذه اخلالفات ف ن احلكمة تقتضي تشجيع إجراء مزيد من النقاش حول الفعالية احلقيقية للشراكات
بني القطاعني العام واخلاص من خالل استعراض التجارب امليدانية .فتغيُر املناخ يبدل وجهات النظر بشأن كيفية النظر
إىل األمن الغذائي .وتغيُر املناخ هو أحد العوامل اليت قد تغري الطريقة اليت نتناول بها هذه الشراكات من خالل توجيه
مزيد من الرتكيز إىل القضايا الطويلة األجل ،وأوجه الضعف .والقطاع العام أقدر على حتقيق التوازن بني املصاحل القصرية
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والطويلة األجل للمجتمع وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة أكثر من القطاع اخلاص الذي يسعى لتحقيق مكاسب قصرية
األجل.
وينبغي ضمان مشاركة اجملتمعات احمللية املتأثرة ،مبا يف ذلك التشاور املسبق واملستنري حول املخاطر واآلثار
املباشرة وغري املباشرة على قدرة صغار املزارعني واجملتمعات الريفية على اجملابهة.

 2-2-3التعخون يف جمخل البحث
تربر التهديدات املشرتكة النعدام األمن الغذائي وتغيُر املناخ إجراء إعادة تقييم لكيفية عمل البحوث املمولة من
القطاع العام وطنيا ودوليا ،على أفضل وجه ،مع القطاع اخلاص .وجيب أن ينظر إىل هذا االحتياج املتعلق ب جراء إعادة
تقييم يف مواجهة االجتاهات احلديثة السائدة املتعلقة باخنفاض االستثمارات املوجهة إلجراء حبوث عن النظام الغذائي
يف القطاع العام ،ولكن البحوث اليت جيريها القطاع اخلاص تركز على عدد حمدود من احملاصيل واملناطق .وينبغي أن
تشدد البحوث اجلديدة اليت جيريها القطاع العام على احملاصيل واحليوانات والنظم اليت تعترب مهمة لتحقيق األمن
الغذائي ولكنها حتظي بقدر أقل من االهتمام من جانب القطاع اخلاص .ومن الضروري جلهود القطاع العام يف جمال
البحث واإلرشاد الزراعي أن تشمل أيضا جهود القطاع اخلاص واجملتمع املدني.
وجيب إيالء اهتمام خاص لكيفية تلبية احتياجات أكثر منتجي األغذية يف العامل فقرا وحرمانا من خالل
البحوث وخلق املعارف .وسيستلزم هذا مشاركة جدية مع املستفيدين املستهدفني ،والدخول يف حوار حقيقي لفهم
احتياجاتهم ،مع أخذ الصعوبات اليت ميكن أن توجد يف احلصول على وجهات نظر النساء والفئات احملرومة يف
االعتبار.

 3-2-3التعخون يف جمخل اإلرشخد الزراعي
قد ال تتوافر يف الوقت احلالي ،يف أجزاء كثرية من العامل ويف بلدان ذات أوضاع إمنائية خمتلفة ،خدمات
مالئمة لإلرشاد الزراعي تفي بغرض تقديم املهارات املعرفية املتنوعة اليت حيتاجها املزارعون للتكيف مع تغيُر املناخ
واملساهمة يف ختفيف آثاره .وتلزم بشكل عاجل خدمات إرشادية حديثة جمددة ،غالبا ما متول من موارد القطاع العام
والقطاع اخلاص على السواء ،ملواجهة هذه التحديات .وللتأكد من أنه جيري اتباع تكنولوجيات لتعزيز اإلنتاجية وزيادة
القدرة على املواجهة ،فينبغي أن تستهدف الربامج اإلرشادية أولئك الذين يتخذون القرارات اإلدارية .وينبغي أن تعمل
اخلدمات اإلرشادية يف القرن احلادي والعشرين بشكل وثيق مع قطاع البحوث والقطاع اخلاص واجملتمع املدني ،مبا يف
ذلك شبكات الفالح يف خدمة الفالح ،من أجل زيادة املهارات الالزمة لزيادة غلة احملاصيل بشكل مستدام وللتصدي
لتحديات تغيُر املناخ.
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 4-2-3باخء القدرات
يستلزم تقييم احتماالت التعرض ملخاطر تغيُر املناخ (مبا يف ذلك الفهم السليم ألوجه عدم التيقن والنطاقات
الزمنية) ،وابتكار وسائل لزيادة كفاءة النظم الغذائية وزيادة قدرتها على اجملابهة من أجل التكيف مع تغيُر املناخ
واملساهمة يف ختفيف آثاره على حد سواء ،بناء قدرات حمددة تركز على احتياجات واضعي القرارات وأصحاب الشأن
على الصعيدين احمللي والقطري.
ويف كثري من البلدان تكون القدرات املادية واملؤسسية واالجتماعية والبيولوجية والبشرية للتصدي لتحديات تغيُر
املناخ واألمن الغذائي غري كافية .ومن الضروري أيضا االستثمار يف رأس املال البشري ،وال سيما التعليم والبنية التحتية
الصحية لبناء القدرة على مواجهة انعدام األمن الغذائي وإدراك خماطر تغيُر املناخ والتصدي هلا بشكل فعال.
وتعد املعلومات عن التكيف والتخفيف عنصرا أساسيا يف بناء القدرة على املواجهة وبناء قدرات السكان والدول
على توقع وإدارة تغيُر املناخ .ونظم املعرفة املتعلقة بتغيُر املناخ هي نظم دينامية أخذت يف الربوز مع توافر مزيد من
املعلومات والبحوث .ويتعني على احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى تعزيز قدرتها على اتباع نظم متجاوبة ومبتكرة
جلمع املعلومات وإدارتها ونشرها ميكن أن تصل إىل اجلميع ،مع الرتكيز بشكل خاص على أضعف الفئات.
ومثة حاجة ماسة إىل جهود مدروسة لبناء هذه القدرات.
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زيخدة قخعدة األدلة انمستخدمة يف عملية وضع السيخسخت

 1-3-3مجع مزيد من البيخنخت احملساة وانماسقة
من الضروري وجود نهج قائم على األدلة ،يراعي السياق البيئي واالجتماعي ونظم القيم املختلفة .ويستلزم
تكيف الزراعة والنظام الغذائي على النطاق العاملي بنجاح مع تغيُر املناخ والتخفيف الناجع آلثاره بشكل متوافق مع
األمن الغذائي ،حشد أكثر املمارسات فعالية من مجيع طرق الزراعة ،مع إدراك أنه لن يكون هناك حل واحد ،أو
جمموعة من احللول ،تناسب كل مكان .ويلزم تقييم التقنيات املستمدة من إنتاج األغذية التقليدية وااليكولوجية الزراعية
والعضوية واليت تطبق تكنولوجيات عالية لتحديد مدى مالءمتها ملواقع بعينها.
وتعترب قاعدة املعلومات املتاحة لتسهيل وضع سياسات وبرامج احلد من آثار تغيُر املناخ على األمن الغذائي غري
كافية بشكل يرثى له .ويتعني على احلكومات الوطنية أن حتسن جهودها .ولكن يلزم أيضا مجع بيانات دولية بشأن
تغيُر املناخ وآثاره لتحسني املعلومات عن اجملتمعات والفئات السكانية واملناطق الضعيفة.
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وتلزم زيادة كبرية يف نوعية وكميرة البيانرات البيولوجيرة الفيزيائيرة واالقتصرادية االجتماعيرة املتاحرة لواضرعي
السياسات .وتشمل التحديات املتعلقة بذلك حتديردا مرا يلري )0( :ربرط مصرادر البيانرات احلاليرة واملسرتقبلية بتطبيرق
املعايري العاملية للبيانات الفوقية الوصفية؛ ( )2واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة (تكنولوجيرا املعلومرات واالتصراالت،
واالستشعار عن بعد) يف مجع بيانات آنية؛ ( )3وتطوير وسائل لتقييم األنواع املختلفة لنماذج تغيُر املناخ؛ ( )4والرتمكني
من مجع بيانات مصنفة ،مبا يف ذلك داخل املستوى األسري ،من أجل حتديد العوامل احملركة للضرعف االجتمراعي يف
مواجهة األمن الغذائي وحتديات التخفيف والتكيف؛ ( )5وحتسني قنروات نقرل املعلومرات ،بردءا مرن مجرع البيانرات
وحتليلها إىل جعلها تصب يف وضع السياسات.
مجع املزيد من البيانات البيولوجية الفيزيائية -هناك تنوع وراثي كبري يف النباتات واحليوانات اليت نستخدمها
كأغذية .لكن مل جير تقييم أدائه بشكل منتظم يف إطار جمموعة من الظروف املناخية الزراعية .وينبغي استكمال البيانات
املستمدة من احملاوالت التجريبية احلالية جبمع معلومات إضافية عن األداء وعن التجارب اجلديدة اليت جترى
الستخالص خصائص األداء خارج النطاقات املناخية احلالية .وتتباين نوعية البيانات املوجودة بشأن أمناط الطقس
احلالية والتارخيية ،ألن بعض البلدان يؤدي وظيفة أفضل من غريه يف مجع البيانات ونشرها .ويلزم جتميع مزيد من
البيانات ويلزم إتاحة قدر أكرب منها جمانا.
حتسني املعلومات عن اجملموعات /الفئات السكانية واملناطق الضعيفة  -يستلزم التكيف الناجح معارف حمسنة
بقدر كبري عن الفئات املعرضة للمخاطر ،واألماكن اليت تعيش فيها .وينبغي اعتبار الوسائل األكثر تقدما لرسم خريطة
ألوجه الضعف يف مواجهة املخاطر وعناصره ،وسرعة التأثر والقدرة على املواجهة ،أولوية من األولويات.
إدماج مجع البيانات يف مجيع أبعاد تغيُر املناخ واألمن الغذائي  -ستحتاج خدمات مجع بيانات وإحصاءات
األرصاد اجلوية الوطنية والدولية إىل التعزيز واالستفادة استفادة كاملة من التطورات التكنولوجية احلديثة مبا يف ذلك
االستشعار من بعد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهناك جمموعة وفرية من املبادرات احلديثة تهدف إىل مجع
بيانات بيئية ،وبيانات عن استخدام األراضي ،وبيانات عن اجلغرافيا البشرية يف النطاقات املكانية الصغرية واملتوسطة
والكبرية .ومن الضروري أن يتم ربط هذه معا من خالل إقرار معايري موحدة بشان البيانات الفوقية الوصفية لتحقيق
أقصى أوجه التآزر املمكنة.
حتسني النماذج اليت تسهل فهم آثار تغيُر املناخ على الزراعة؛ ودعم بناء القدرات يف استخدامها -تولد النماذج
املناخية كميات كبرية من البيانات بشأن النواتج احملتملة يف املستقبل لكنها ال تُوجزز دائما بطرق تفيد يف فهم اآلثار
احملتملة على النظم الزراعية .وتستلزم النماذج اليت تربط نواتج تغيُر املناخ باآلثار البيولوجية الفيزيائية ،ثم برفاه
البشر ،قدرا أكرب بكثري من التطوير .وستقدم أي استثمارات متواضعة دعما كبريا لواضعي السياسات.
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 2-3-3تقييم التدخالت ورصد األداء
التكيف هو عملية تعلم .وهناك الكثري الذي ميكن عمله لكي تتكيف الزراعة مع تغيُر املناخ باستخدام املعارف
القائمة بشأن اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية الفيزيائية إلنتاج األغذية .وقد تكون املهارات واملعارف
املناسبة ملنطقة ما يف الوقت الراهن مهمة يف منطقة أخرى يف املستقبل .لكن رصد املمارسات واألداء احلاليني يعد أمرا
مهما .ويلزم تقييم دقيق ألثر تدخالت التخفيف والتكيف من حيث آثارها على النواتج ذات الصلة وكذلك على األمن
الغذائي لضمان عدم وجود عواقب سلبية غري مقصودة .ومجع هذه املعلومات بشكل منتظم ونشرها على نطاق واسع
ضروري يف ضوء توفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة فرصا مل يسبق هلا مثيل.
ويستلزم التكيف مع تغيُر املناخ أن يتخذ املزارعون األفراد قرارات واعية يف مواجهة معارف غري مؤكدة .ويلزم
إجراء حبوث يف العلوم االجتماعية من أجل حتسني فهم طريقة تيسري حتقيق هذه التغيريات ،اليت ستفيد املزارعني يف
نهاية املطاف .ويلزم بقدر كبري إجراء حبث يف أفضل سبل رصد وتقييم خمتلف التدخالت االجتماعية واالقتصادية
الرامية إىل تعزيز التكيف.

 3-3-3إعخدة توجيه البحوث لرتكز على معخجلة جمموعة أكثر تعقيدا من األهداف
تربر التهديدات املشرتكة النعدام األمن الغذائي وتغيُر املناخ إعادة النظر يف أولويات البحوث.
وجيب تشجيع البحوث االستباقية والتشاركية لتعزيز قدرة األسر الزراعية على التكيف .وجيب أن تتضمن
البحوث يف جمال الزراعة على حنو كامل جوانب التكيف مع تغيُر املناخ .وتلزم حبوث من هذا القبيل من أجل
احملافظة على منو اإلنتاجية يف مواجهة مزيد من تواتر الظواهر املناخية املتطرفة ،والتكيف مع ردود األفعال املختلفة
للمحاصيل واملاشية ونظم اإلدارة إزاء التغريات يف درجات احلرارة وهطول األمطار ،والتصدي لاثار غري الزراعية لتغيُر
املناخ .وينبغي أن تشمل البحوث عن مواضيع مثل حتسني احملاصيل والثروة احليوانية واهلندسة الزراعية وختزين
األغذية وجتهيزها وتوزيعها ضرورة التكيف مع األحوال املناخية اجلديدة .وحيث أن احلفاظ على احملاصيل والتنوع
الوراثي احليواني مهم لتسهيل حتسني غلة احملاصيل وكفاءتها يف ظل ظروف بيئية جديدة ،فيلزم أيضا إجراء مزيد من
البحوث بشأن آثار تغيُر املناخ على احملاصيل املهملة وخاصة على إنتاجية الفواكه واخلضروات.
ومثة حاجة ماسة إلجراء دراسات لبحث "الظروف املسببة لإلجهاد" ،والتفاعالت بني عوامل اإلجهاد احليوية
والالحيوية يف النظم الزراعية وتربية األحياء املائية الرئيسية.
وجيب أن تأخذ البحوث املتعلقة مبمارسات التخفيف يف احلسبان آثار هذه املمارسات على األمن الغذائي.
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وينبغي أن تولي البحوث اهتماما خاصا للظروف والقيود اليت يواجهها اليوم أصحاب احليازات الصغرية .فهي
مسؤولة عن نسبة كبرية من استخدام األراضي يف الزراعة على الصعيد العاملي ،وإنتاج األغذية يف بعض املناطق ،والعمالة
الريفية يف الوقت احلالي ،وغالبا ما تدار من قبل النساء .ومن املرجح أن تُستغل يف الزراعة املختلطة اليت جتمع بني
احملاصيل والثروة احليوانية.
وغالبا ما تشدد برامج العمل الوطنية للتكيف ،املقدمة من أقل البلدان منوا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغيُر املناخ  ،على االستثمارات يف جمال البحوث وتقديم خدمات اإلرشاد يف جمال الزراعة واألمن الغذائي
باعتبارها أولوية ،وتتيح نقطة انطالق لتحديد أولويات االستثمارات الوطنية اجلديدة .وهناك حاجة ملحة لتقديم هذه
االستثمارات بسرعة ،وذلك ألن التحسينات تستغرق وقتا طويال لتطويرها وتقدميها للمزارعني.
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مفخوضخت تغيُر انماخ والزراعة

وُضعت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ يف مؤمتر األمم املتحدة األول املعين بالبيئة والتنمية الذي
عقد يف ريو دي جانريو يف عام  .0222وكان اهلدف األصلي منها هو حتقيق االستقرار يف تركيزات انبعاثات غازات
االحتباس احلراري عند مستوى حيول دون حدوث تأثريات خطرية على رفاه البشر ،يف إطار فرتة زمنية "تضمن عدم
تعرض إنتاج األغذية للخطر" (املادة  .)2ومل تلق الزراعة واألمن الغذائي اهتماما كبريا يف السنوات األوىل على جدول
أعمال االتفاقية على الرغم من اآلثار الكبرية لتغيُر املناخ على الزراعة واألمن الغذائي ،وإسهام الزراعة يف انبعاثات
غازات االحتباس احلراري .وبدأت زيادة الرتكيز على الزراعة مع برنامج عمل نريوبي ،الذي أطلق رليا يف عام 2115
عن آثار تغيُر املناخ واحتماالت التعرض ملخاطره والتكيف معه .ويف اآلونة األخرية ،أدرجت العديد من البلدان مشروعات
الزراعة واألمن الغذائي يف برامج العمل الوطنية للتكيف اخلاصة بها .وتعد إدارة األراضي املستخدمة يف زراعة احملاصيل
والكأل أنشطة تدخل يف نطاق استخدام األراضي وتغيري استخداماتها واحلراجة ،قد ختتار الدول األطراف املدرجة ضمن
املرفق األول أن تدرجها كجزء من التزامات بروتوكول كيوتو خلفض االنبعاثات ،ولكن عددا قليال جدا منها يفعل
ذلك.43
وكجزء من مفاوضات التوصل إىل اتفاق عاملي ملزم اليت بدأت يف اجتماع بالي للمؤمتر السنوي لألطراف يف
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ املعقود يف عام  ،2117احتلت الزراعة مكانا أكثر بروزا .وأثري جدل كبري
حول ما إذا كان ميكن تناول الزراعة مبفردها ،أو ما إذا كان جيب االتفاق على إطار عام لنُهج قطاعية تعاونية قبل
اختاذ أي مبادرات قطاعية حمددة.44
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يقال أن الفقرة املتعلقة بالتجارة هي إحدى بنود اخلالف الرئيسية اليت تعرقل املوافقة على إطار للنُهج القطاعية.

وناقشت األطراف اإلسهامات احملددة للزراعة يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري وذلك مبناسبة صدور
ورقة فنية يف عام  2118بشأن التحديات والفرص املتاحة للتخفيف يف قطاع الزراعة قُدمت إىل الفريق العامل املعين
بالعمل التعاوني الطويل األجل ،ويف حلقة العمل اليت عقدت يف عام  .2112ومل جتر أي مناقشات رلية بشأن التكيف
يف جمال الزراعة .ومت إنشاء فريق صياغة يف إطار الفريق العامل املعين بالعمل التعاوني الطويل األجل من أجل إعداد
نص متعلق بالزراعة يطالب بوضع برنامج عمل 45للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جمال الزراعة وفقا
للمادة ( 0-4ج) من االتفاقية .46ومل تتم املوافقة على مشروع النص خالل مؤمتر األطراف اخلامس عشر ،الذي عقد يف
كوبنهاغن يف عام  2112وال يف مؤمتر األطراف السادس عشر الذي عقد يف كانكون يف عام  .2101ووافق املفاوضون يف
مؤمتر األطراف السابع عشر يف ديربان على النظر يف املسائل املتصلة بالزراعة يف االجتماع الذي يعقد فيما بني الدورات
يف بون يف مايو/أيار  2102وذلك "بغرض تبادل وجهات النظر ،واعتماد مؤمتر األطراف قرارا بشأن هذه املسألة يف دورته
الثامنة عشرة ،"،ضمن إطار املادة ( 0-4ج) أيضا.
وجاء الدعم لربنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جمال الزراعة من بعض مراقيب
املفاوضات املتعلقة باتفاقية تغيُر املناخ .فعلى سبيل املثال ،أرسلت منظمة األغذية والزراعة تقارير خمتلفة 47تشدد على
خصوصية الزراعة ،وعلى أهمية تناول األمن الغذائي والزراعة بشكل صحيح ،ودافع مراقبون آخرون أيضا عن وضع
برنامج عمل يشمل كال من التكيف والتخفيف .ومشل إطار كانكون للتكيف ،الذي أعتمد يف مؤمتر األطراف السادس
عشر ،الزراعة واألمن الغذائي كعنصر يف مسارات عمل خمتلفة ،مبا يف ذلك املرحلة الثانية من برنامج عمل نريوبي
والربنامج الذي أطلق حديثا عن اخلسائر واألضرار ،وما يتصل منها حتديدا بارتفاع درجات احلرارة خبطى بطيئة يف
البداية .48وسيستمر تناول الزراعة ضمن إطار التكيف والربامج اجلارية مثل برنامج عمل نريوبي وبرنامج العمل بشأن
اخلسائر واألضرار .وستكون أيضا عنصرا أساسيا يف املناقشات الدائرة مبوجب أربعة برامج عمل منشأة حديثا يف إطار
بروتوكول كيوتو ،فضال عن برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جمال الزراعة بشأن الربنامج
املعزز للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية ،نظرا ألن البلدان ترى
45
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اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية "[ ]...هي واحدة من هيئتني فرعيتني دائمتني لالتفاقية ،أنشأها مؤمتر األطراف يف اتفاقيرة األمرم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ /مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو .وهي تدعم عمل مرؤمتر األطرراف ومرؤمتر
األطراف يف بروتوكول كيوتو من خالل توفري املعلومات واملشورة يف الوقت املناسب بشأن املسائل العلمية والتكنولوجيرة املتصرلة باالتفاقيرة أو
بروتوكول كيوتو ]...[ .وتؤدي اهليئة دورا هاما بوصفها رابطا بني املعلومات العلمية املقدمة من مصادر خبرية مثل اهليئرة احلكوميرة الدوليرة
املعنية بتغري املناخ من جهة ،واالحتياجات املوجهة حنو السياسات ملؤمتر األطراف من جهة أخرى .و تعمل بشكل وثيق مع اهليئة احلكومية
الدولية ،ويف بعض األحيان تطلب منها معلومات أو تقارير حمددة ،وتتعاون أيضا مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة اليت تعتنق اهلردف
املشرتك املتعلق بالتنمية املستدامة " .) http://unfccc.int/bodies/body/6399.php( .وبرنرامج عمرل نريوبري هرو مثرال لربنرامج عمرل اهليئرة
الفرعية.
خطة عمل بالي (0ب) ( )4تنص على ما يلي" :النهج القطاعيرة التعاونيرة واإلجرراءات اخلاصرة بقطاعرات حمرددة ،مرن أجرل تعزيرز تنفيرذ
الفقرة (0ج) من املادة  4من االتفاقية".
انظرررر http://unfccc.int/resource/docs/2010/smsn/igo/081.pdf؛ http://unfccc.int/resource/docs/2011/smsn/igo/121.pdf and
http://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/igo/73.pdf
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أن دور الزراعة يشكل عامال حمركا إلزالة الغابات .49مع ذلك ،ووفقا ملا نوقش يف الفصول  ،4-2فال تزال هناك أوجه
عدم تيقن تقنية وعلمية كبرية بشأن احتياجات التكيف يف جمال الزراعة وإمكانيات التخفيف ،اليت ترتكز خصيصا يف
احلد من إسهامات االنبعاثات من الزراعة على املستوى العاملي.
3-3

توصيخت مقدمة إىل جلاة األمن الغذائي

إدراج التوصيات املتعلقة بتغيُر املناخ يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية -تتوىل جلنة األمن
الغذائي يف الوقت احلاضر إعداد إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي .وحنث بقوة على إدراج التوصيات املقدمة هنا
باعتبارها عناصر رئيسية يف هذا اإلطار.

التشجيع على االعرتاف بشكل أكثر وضوحا باألمن الغذائي يف أنشطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر

املناخ  -على مدى السنوات القليلة املاضية اليت دارت فيها مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ،
برزت إىل الصدارة ضرورة التكيف والتخفيف يف جمال الزراعة .ويف ديربان ،التمس املفاوضون مدخالت من البلدان
األعضاء واملراقبني بشأن مسائل متعلقة بالزراعة .ومن شأن وضع برنامج عمل للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية ،حيدد بقدر أوضح إجيابيات وسلبيات خمتلف تدابري التخفيف والتكيف وجوانب التآزر املمكنة مع األمن
الغذائي ،أن يوفر حمفال لتنظيم البحوث احلالية وحتفيز البحوث اجلديدة ذات الصلة باملفاوضات .ونوصي بتنفيذ ذلك.
ونوصي أيضا ب حراز مزيد من التقدم مبوجب برنامج العمل بشأن اخلسائر واألضرار ،مع الرتكيز على التأثريات النامجة
عن اآلثار الضارة لتغيُر املناخ يف الزراعة واألمن الغذائي .وأخريا ،ينبغي للجنة األمن الغذائي أن تطلب من اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ تكليف احلكومات الوطنية بتقديم تقارير عن كيفية قيام املبادرات والسياسات املقرتحة
كجزء من خطط العمل القطرية لتغيُر املناخ وخطط التكيف القطرية بالتعامل أيضا مع جهود حتقيق األمن الغذائي.
وقبلت البلدان املتقدمة بالفعل حتمل مسؤولية تقديم دعم مالي ألنشطة التكيف يف البلدان النامية كجزء من
اتفاق كوبنهاغن واتفاق كانكون يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُر املناخ .وينبغي للجنة األمن الغذائي
تأييد هذا املوقف وتشجيع البلدان على تصميم دعمها حبيث يدعم أيضا األمن الغذائي املستدام.
دعم التكيف مع تغيُر املناخ والتخفيف من آثاره يف مفاوضات التجارة الدولية  -جتري منظمة التجارة العاملية
مفاوضات مستمرة بشأن حتسني نظام التجارة العاملية (جولة الدوحة) .ومع زيادة تقلب اإلنتاج الزراعي نتيجة لتغيُر
املناخ ،وإمكانية أن تؤدي التدفقات التجارية إىل التعويض جزئيا عن الصدمات ذات الصلة باملناخ يف الزراعة ،نوصي
بأن تدعم جلنة األمن الغذائي إدراج نتائج املفاوضات الدائرة يف منظمة التجارة العاملية اليت تقر هذا الدور .وباملثل ،ف ننا
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واملقرر /0م أ 06-على املوقع اإللكرتوني:

نوصي بأن تشجع جلنة األمن الغذائي منظمة التجارة العاملية على دعم إصالحات السياسات التجارية اليت تسهل وال
تعرقل التخفيف.
تعزيز دور اجملتمع املدني  -تعترب جلنة األمن الغذائي فريدة يف نوعها بني منظمات األمم املتحدة إذ أنها تتيح
دورا رليا للمجتمع املدني .ونشجع جلنة األمن الغذائي على تعزيز القنوات القائمة للمشاركة مثل اجلماعة االستشارية
التابعة للجنة ،ودعم مزيد من أنشطة اجملتمع املدني ذات الصلة باللجنة ،مثل املناسبات اجلانبية اليت تنظم خالل
االجتماعات الرلية للجنة وغريها من اجتماعات األمم املتحدة ،وعلى وجه اخلصوص مؤمترات اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغيُر املناخ ،لتهيئة فرصة ملزيد من الدعاية واملناقشات بشأن التقارير اليت نشرها فريق اخلرباء الرفيع
املستوى والقرارات اليت اختذتها جلنة األمن الغذائي العاملي.
دعم وضع جمموعة من آليات التبادل بشأن مجع البيانات الدولية عن تغيُر املناخ واألمن الغذائي  -إن آثار
تغيُر املناخ هي آثار تعرب احلدود الوطنية .ولن ميكن التصدي لاثار إال إذا نُسق مجع البيانات على نطاق دولي
باستخدام معايري البيانات الفوقية الوصفية املتفق عليها بصفة عامة .وعالوة على ذلك ،مثة أوجه كبرية للتآزر جيب
حتقيقها عن طريق تنسيق مجع بيانات األمن الغذائي مع بيانات تغيُر املناخ لتستفيد منها أضعف املناطق والفئات
السكانية .وينبغي للجنة األمن الغذائي أن تيسر إجراء حوار بشأن حتسني جهود مجع البيانات العاملية يف جمال تغيُر
املناخ واألمن الغذائي.
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شكر وتقدير
يوجه فريق اخلرباء الرفيع املستوى شكراً حاراً إىل مجيع املشرتكني الرذين أسرهموا مبردخالت وتعليقرات قيمرة
للغاية يف املشاورتني اإللكرتونيتني املفتوحتني ،ودارت األوىل حول النطاق املقرتح للدراسرة ،أمرا الثانيرة فقرد كانرت عرن
املسودة األولية (النسخة صفر) للتقرير .وترد قا ئمة املشررتكني ،وكرذلك الوقرائع الكاملرة هلرذه املشراورات ،علرى املوقرع
اإللكرتوني لفريق اخلرباء.http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe :
ويعرب فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن تقديره أيضا للتعليقات الواردة من أشخاص ألا هم غري معروفة
شاركوا يف استعراضات األقران للمسودة شبه النهائية هلذا التقرير.
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انمرفق
ألف  :1دورة انمشروعخت لدى فريق اخلرباء الرفيع انمستوى انمعين بخألمن الغذائي والتغذية
أُنشئ فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية يف  2112كجزء من إصالح جلنة األمن
الغذائي العاملي من أجل تقدير وحتليل احلالة الراهنة لألمن الغذائي والتغذية واألسباب الكامنة وراءها ،وتقديم التحليل
واملشورة املستندة إىل العلوم واملعارف بشأن القضايا النوعية ذات الصلة بالسياسات ،واالستفادة من البحوث احلالية
العالية اجلودة ،ومن البيانات والدراسات التقنية؛ وحتديد القضايا الناشئة ،ومساعدة أعضاء اللجنة على حتديد
أولويات اإلجراءات ومواضع االهتمام املستقبلية بشأن جماالت الرتكيز الرئيسية.
ويتلقى فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية واليته من جلنة األمن الغذائي العاملي،
ويرفع تقاريره إليها وهو ُيصِدر تقاريره ،وتوصياتِه ومشورتِه بصورة مستقلة عما تتخذه احلكومات من مواقف ،وذلك من
أجل إنارة وتغذية املناقشات بتحليالت ومشاورات شاملة.
ولفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية هيكل ذو مستويني:


جلنة توجيه تتألف من

05

خبرياً ذا لعة دولية يف جماالت متنوعة ذات صلة باألمن الغذائي

والتغذية ،يعينهم مكتب جلنة األمن الغذائي .ويشارك أعضاء اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء
الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بصفاتهم الشخصية ،وليس كممثلني حلكومة كل واحد
منهم أو مؤسسته أو منظمته.


أفرقة مشروعات تعمل على أساس حمدد متعلقة باملشروعات ،يُنتزقون ويُدارون بواسطة جلنة التوجيه
للقيام بالتحليل /وإعداد التقارير بشأن قضايا حمددة.

ولضمان الصحة العلمي وموثوقية العملية ،وكذلك شفافيتها وانفتاحها على مجيع أشكال املعرفة ،يعمل فريق
اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وفقاً لقواعد شديدة التحديد ،يُتفق عليها مع جلنة األمن الغذائي
العاملي.
وتصدر التقارير بواسطة أفرقة مشروعات طبقاً إلطار زمين حمدد وإطار مواضيعي حمدد ،يُنْتقي ويُعيزن أفرادها
بواسطة جلنة التوجيه ،ويتبعون توجيهاتِها وخيضعون إلشرافها.
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إن دورة املشروعات اليت تعد تقارير عنها ،على الرغم من كونها مضغوطة إىل أقصى حد من حيث الزمن
املسموح به هلا ،تشتمل على مراحل واضحة التحديد تفصل بني صياغة املسائل السياسية والطلبات من جانب جلنة
األمن الغذائي العاملي ،وبني صياغتها العلمية من جانب جلنة التوجيه ،وبني عمل الفريق يف إطار زمين وإطار مواضيعي
للمشروعات ،وملشاورات خارجية مفتوحة إلثراء قاعدة املعارف واالستعراض العلمي اخلارجي (الشكل .)7
وتُعزِز هذه العملية حواراً علمياً بني اللجنة التوجيهية وفريق املشروعات طوال دورة املشروع مع اخلرباء يف قائمة
فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ،ومجيع املعنيني وأصحاب املعارف املهتمني يف مجيع
أحناء العامل ،الذين يزثرُون من املشاركة يف تناول وجهات نظر علمية خمتلفة.
وهذا هو السبب يف أن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية يُجرى مشاورتيْن خارجيتيْن
قبل إعداد كل تقرير :أوهلما ،بشأن نطاق الدراسة؛ وثانيهما ،بشأن املسودة األوىل ) .(V0وهذا يُتيح فرصة لفتح العملية
أمام مدخالت مجيع اخلرباء املهتمني وأمام قائمة اخلرباء التابعني لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي
والتغذية (ويوجد منهم حالياً  0 211خبري) وكذلك أمام مجيع أصحاب الشأن املعنيني .ثم يقوم فريق املشروع بعد ذلك
بالنظر يف املدخالت املقدمة مبا فيها املعارف االجتماعية كما يقوم ب ثراء قاعدة املعارف.
ويُرفع مشروع التقرير إىل استعراض مستقل ينهض على القرائن .ثم يتم االنتهاء منه ومناقشته ،مؤدياُ بذلك إىل
اعتماده من جانب جلنة التوجيه أثناء اجتماع يعقد وجهاً لوجه.
ثم حيال التقرير الذي اعُتمِد من اللجنة التوجيهية إىل جلنة األمن الغذائي العاملي ،ويعلن عنه ويستخدم يف
تزويد املناقشات واملناظرات داخل جلنة األمن الغذائي العاملي باملعلومات.
وتوجد مجيع املعلومات املتعلقة بفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ومرا يقروم بره مرن
عمليات ،وتقاريره السرابقة ،علرى املوقرع الشربكي لفريرق اخلررباء الرفيرع املسرتوى املعرين براألمن الغرذائي والتغذيرة:
.www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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الشكل -1

دورة مشروعخت فريق اخلرباء الرفيع انمستوى
تقوم جلنة األمن الغذائي العاملي بتحديد والية فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن
الغذائي والتغذية على مستوى االجتماع العام
تقوم اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى بتعريف أساليب اإلشراف على
املشروع ،وتقرتح نطاق الدراسة
يُعرض مشروع نطخق الدراسة على مشخورة الكرتونية مفتوحة
تعني اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى فريق املشروع ،وتستكمل اختصاصاته

يصدر فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى النسخة  1من التقرير ()V0
يتم اإلفراج العخم عن الاسخة  V0إىل انمشخورة اإللكرتونية انمفتوحة

ينتهي فريق املشروع من النسخة  0من التقرير
يقدم فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية النسخة  V1إىل املراجعني
اخلارجيني ،إلجراء استعراض أكادميي يقوم على الدالئل
يقوم فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء رفيع املستوى ب عداد نسخة قبل نهائية من التقرير ()V2
تقدم النسخة ( )V2رلياً إىل اللجنة اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء الرفيع
املستوى العتمادها
النسخة املوافق عليها نهائياً حتال إىل جلنة األمن الغذائي العاملي ويفرج عنها بصورة عامة
يُعرض تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية على املناقشة واملناظرة
السياساتية لدى جلنة األمن الغذائي العاملي
CFS
HLPE
StC
PT

جلنة األمن الغذائي العاملي
فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى
فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

املصدر :فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية2102 ،ب.
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