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ويرجى من السادة . عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي

ME945/A 

A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 والثالثون  التاسعة ةالدور

 0210 تشرين األول/أكتوبر 02-15 إيطاليا، روما،

 الرفيع املستوى موجز عن تقرير فريق اخلرباء

 عن احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي
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ME244/A 

 
 

 فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

 

 1من تقرير ستخرجم
 

 وتغيُّر املناخ األمن الغذائي

 

 عي السياساتصانموجز وتوصيات ل

 

حتديات أضحت  املوارد الالزمة لتحقيق األمن الغذائي املستدام،كثري من االستغالل املفرط بالفعل ل نظرًا إىل 

يقلل من إنتاجية معظم النظم الغذائية و، أمرا أصعب التغلب عليهاأن جيعل تغري املناخ  ومن شأن. األمن الغذائي هائلة

تلبية من  دول العاملمتكن  واحتمال. بالفعل النعدام األمن الغذائياملعرضة  لفئاتالعيش لكسب سبل بويضر  ،القائمة

عل النحو احملدد يف مفاوضات  إىل درجتني مئويتني، درجات احلرارةالرتفاع  أقصى متوسط املتعلق بأن يبلغد  اهل

 ما فشلت إذاو. ، آخذ يف التضاؤل مع مرور الوقتيف كانكون بشأن تغري املناخ املعقودة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية

درجات مئوية  4 مبستوىاحلرارة  اتدرج عارتفا ال ميكن إغفال ،ةسياسات املناخ العامليالدائرة حول املفاوضات 

الدولي لفريق احلكومي اليت وضعها ا عاثاتباالنر سيناريوهات ارتفاع ديأفضل تق قابلأي ما يحبلول نهاية القرن، 

بالتغريات يف  ماملناطق أكثر من غريه سيتأثر الناس يف بعضفيف حني أن البعض قد يستفيد، و. املعين بتغري املناخ

والظواهر املناخية املتطرفة  زيادة التغرياتاحتمال  فإنوباإلضافة إىل ذلك، . متوسط درجات احلرارة وهطول األمطار

 .عليه اليوم هيمما إىل حد كبري أن إدارة املخاطر، حمليا ودوليا على حد سواء، ستكون أكثر أهمية يعين 

 

                                                           
، تقرير من إعداد فريق اخلرباء الرفيع املستوى األمن الغذائي وتغري املناخ. 2102فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،   1

ا على املوقع اإللكرتوني التقرير الكامل متاح جمان. 2102املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما 

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe. 
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هذه التغريات يف ستحدث و. التحضر مبعدالت غري مسبوقة من اكون مصحوبسيو 2101عام  ان حتىالسك وسيستمر منو

حدوث وستكون النتيجة . متوسط بلدان ذات دخل اليت من املرجح أن تصل إىل وضع، حاليا ةبلدان الناميالالغالب يف 

ة لرفع حصة يسياسات احلكومشأن ال ومن. من حيث الكمية والنوعية على حد سواء يةغذمنو سريع يف الطلب على األ

 .مستدامحتقيق أمن غذائي على قدرتنا اجلماعية اليت تعرتض التحديات أن تزيد الوقود احليوي يف استهالك الطاقة 

 

. أنشطة بشرية الناجتة عن االحتباس احلراريملناخ نتيجة النبعاثات غازات املعاصر يف ا تغريوقد حدث ال 

معظم الزيادة امللحوظة يف متوسط درجات من احملتمل جدا أن تكون ، املعين بتغري املناخ ووفقا للفريق احلكومي الدولي

االحتباس احلراري املنبعثة الزيادة امللحوظة يف تركيزات غازات العشرين راجعة إىل احلرارة العاملية منذ منتصف القرن 

إزالة الغابات وغريها من أشكال  الناجتة عنغري املباشرة  ثاراآلها مبا في ،األنشطة الزراعيةو .البشرية تسبب التصرفات

االحتباس احلراري انبعاثات غازات نتيجة  احملتمل حوالي ثلث جمموع االحرتار العامليحتويل األراضي، مسؤولة عن 

كرب األهد اجلملباشرة من الزراعة هو جزء أساسي من نبعاثات املباشرة وغري ااال تقليل وبالتالي فإن يف الوقت احلالي،

 .اخاملنتغري بطاء وترية إل

 

 يةأساسمالحظات 

 

على مستوى املزارع  فيزيائيةلوجية البيوباآلثار التغري املناخ تبدأ مواطن ضعف األمن الغذائي يف مواجهة - 0

بشكل  العيش يف املناطق الريفية كسب اآلثار سبلهذه وتبدل . النباتات واحليوانات والنظم اليت تدار بها يفالفردية 

 تؤثرأن  هاأماكن أخرى وميكن إىلاألسواق الدولية آثار تغري املناخ وتنقل . غري مباشر شكلب املناطق احلضريةمباشر، ويف 

 كسب سبلعلى  والتأثري سوأ، عن طريق تغيري األسعار احملليةاأل وأألفضل ا إىل على األمن الغذائي احمللي، سواء

 .العيش

 

 اليت حتدث يف لتغرياتتكون لوقد . كثرية طرقبتغري املناخ على النباتات واحليوانات والنظم الطبيعية ويؤثر  -2

 اتدرجاملرتتبة على متوسط  ثارورغم أن اآل. الزراعية اإلنتاجيةاألمطار آثار كبرية على  نظم هطولدرجات احلرارة و

آثار تغري املناخ  عنعامة  بصفة وال يعر  سوى القليل. احلرارة اتدرجلأخرى أيضا  اهناك آثار فإن، مهمة احلرارة

 سفريسو  و. تكون كبريةميكن أن  ولكن، امساكواأللثروة احليوانية اليت تصيب احملاصيل وا مراضاألعلى اآلفات و

وال . كثري من النظم الزراعية واملائية يف العقود املقبلةاليف متعددة  إىل ضغوط حليوانات والنباتاتا تعرض عن تغري املناخ

من املتوقع أن يصبح عدم انتظام و. الضغوط تتكتل بها هذه الطرق اليت قد عنحتى اآلن  معرو غري  الكثري يزال هناك

 أشد يف وجه، على اإلنتاج قدرتهاو عيش عدد كبري من األسر الريفيةكسب  وسائليف  بالفعل ؤثري لذياهطول األمطار، 

 .تغري املناخ

 

أسر أو جمتمعات بعينهم أو  أفرادأسباب التباين يف تعرض  ومن املهم النظر من عدسة الضعف االجتماعي لفهم -3

انعدام األمن وينشأ الضعف يف مواجهة . يف نفس املنطقة اجلغرافية وإن كانواخاطر انعدام األمن الغذائي، حتى مل بعينها
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كسب  التغذية وسبل آثار على مبا هلذه األسباب مناقتصادية  -فيزيائية واجتماعية بيولوجية الغذائي من أسباب

حيث ميكن أن آثار تغري املناخ،  ضعفا يف مواجهةالفقراء أكثر سلفا جتعل القائمة وظرو  الضعف . العيش على السواء

 .تغري املناخ مع قسوة شدالبيئية أ -لظرو  االجتماعية واالقتصادية والزراعيةتصبح ا

 

انعدام األمن الغذائي الناجم إىل حد كبري خلطر عرضة األخرى الفقراء والفئات الضعيفة  ومن املرجح أن يكون -4

 يشملونو. منخفضة دخللل إمكانية كسبهمو ال ميتلكون إال أصوال قليلة أناسمن هم الفقراء؟ هم ف. عن تغري املناخ

. ةالعرقية و األصلي شعوبالمن ة املهمشالفئات و من األراضي يف املناطق الريفيةواملعدمني  احليازات الصغرية أصحاب

نساء وأطفال، ولكن حصة الفقر يف املناطق  أن يتألفوا منيف املناطق الريفية ويف الوقت احلالي  ازوأن يرتّك من املرجحو

الغالبية  توجدمن منظور جغرايف، و. كلاحلضر بسرعة أكرب من السكان كإىل الفقراء ينتقل و آخذة يف النمواحلضرية 

تتجلى فيهما، على وجه حيث من املرجح أن  ،وجنوب آسياالكربى أفريقيا جنوب الصحراء  هما العظمى يف منطقتني

وأن  ،حتى يف أغنى البلدان موجود انعدام األمن الغذائيالتقارير تفيد بأن  لكن. بوضوح اخلصوص، مظاهر تغري املناخ

 جتعل أنحيتمل  ،تجاهل الفئات املهمشة أو تؤدي إىل تدهور البيئةوت تفاقم من عدم املساواةاليت  ،ةمسارات التنمي

، عدمونصغار املزارعني والعمال املو .الناس عرضة النعدام األمن الغذائي الناجم عن تغري املناخ يف املستقبلمزيدا من 

من األنشطة العامة واخلاصة،  حيصلوا على خدمات كافيةأال أيضا الذين من املرجح احملدودة،  مبواردهم اخلاصة

تحسني شبكات ب يقرتن التقلب املتزايدبشكل خاص لآلثار االجتماعية االقتصادية لتغري املناخ، ال سيما إذا مل  ونمعرض

االجتماعية  احلماية فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية عنانظر تقرير ) األمان االجتماعي 

ئة ايف امل 41زراعة األراضي اجلافة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة، حيث يعيش أكثر من و(. ألمن الغذائيلتحقيق ا

معرضة األمن الغذائي،  أفقر الناس وأشدهم معاناة من انعدام من نسمةمليون  001 ما يزيد عنمن سكان العامل ويعيش 

إنتاج زراعي جيري يف بعض مناطق العامل، و. جلفا وخاصة باغري املناخ وتقلبه، خاطر تعلى وجه اخلصوص للتأثر مب

يف هذه املناطق، وخصوصا يف الدول و. الكثافة السكانية احلالية ترتفع املنخفضة، وحيث الساحلية يف املناطق كبري

 .طح البحر وزيادة الفيضاناتارتفاع مستوى سلوحة وتهديد رئيسي لتغري املناخ من تسرب امل ينشأاجلزرية الصغرية، 

 

 فيزيائية -تعديالت اجتماعية واقتصادية وبيولوجية ليتكيف مع الظرو  النظام الغذائي تعديل سو  يتطلبو -0

 ألفقر وأضعف بالنسبة على أصعب ما يكونهذه التغيريات ستكون و. ها واستهالكهاهيزإنتاج األغذية وجتيف  معقدة

وخيمة الثار أن تكون اآل أن من املرجح مناذج تغري املناخ إىلتشري وعالوة على ذلك، . والفئات السكانية ملناطقا

البلدان يف  فقرمن أ وتوجد كثري. املدارية القاحلةاملناطق  التزايد املتوقع للجفا  يفخاصة و، املداريةيف املناطق حمسوسة 

أي أمل يف إحراز تقدم ويستلزم لذلك . تضررا أكثر الدولقدرة على التأقلم قد تكون الدول األقل هذه املناطق وبالتالي ف

 وإن كانت. البلدان منوا من جانب أقل اناجح اتكيفاملتعلقة بالفقر واجلوع  األهدا  اإلمنائية لأللفية بشأنملموس 

 .تغري املناخستواجه يف نهاية املطا  حتديات  مجيع البلدان

 

اإلقليمي  ستوينيامل على تتزايداملناخ ،  بها ة اليت سيتغريطريقبال يتعلقيف ما  وتسود أوجه عدم تيقن هلا وزنها -0

لبناء نظام  عمالتكيف يف السياق األأن ُينظر إىل  بالتاليينبغي و. من جانب األفرادقرارات  جيري اختاذواحمللي حيث 
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ويلزم التصدي هلا  رة على املواجهةللقدنتاج الغذائي تهديدا رئيسيا اإل وتشكل عدم استدامة. أقدر على املواجهةغذائي 

منتجات  من قبيل أغذية، عن طريق ختفيف الطلب على بها األغذية نتجنتغيريات يف الطريقة اليت  من خالل

، االحتباس احلرارييف انبعاثات غازات  على وجه اخلصوصكبرية  إىل زياداتإنتاجها اليت يؤدي  احليوانات اجملرتة

 األغذيةنتاج إل ممارسات تحديد ودعمل إيالء أولوية عليا وينبغي. حلوكمة األغذيةودولية  وطنيةنظم  تصميمعن طريق و

نظرا لتنوع و. البيئية ارجيةاخلعوامل وتتأثر بقدر أقل من اليف استخدام املوارد  تتسم بقدر أكرب من الكفاءة هاوتوزيع

وسيتعذر تطبيق نهج . حلول حتسني االستدامة فستختلف، ألغذيةإنتاج االيت جيري فيها البيئية واالجتماعية  وضاعاأل

. بعينها اتسياقيف التدابري  توجيه تنفيذ أنسب للمساعدة يف أكثر تطوراأفضل و أدلة قاعدة وتلزم، على اجلميع وحيد

اليت  ومعظم التدابري .الدخل املنخفضةاجملتمعات األكثر تعرضا خلطر انعدام األمن الغذائي يف البلدان  وتوجد عادة

ستزيد القدرة العامة  ،العيش ألفقر قطاعات اجملتمع كسب مع الرتكيز على حتسني سبل ،تسهل التنمية املستدامة

 .يف التكيف مع تغري املناخ تساعد، وعلى املواجهة

 

 أكفأ لنظم هياكل أساسيةلتكيف اجملتمعي حتسني ممارسات إدارة املياه مثل بناء امثلة اسرتاتيجيات وتشمل أ -7

فظ على رطوبة الرتبة واملواد احت، واعتماد ممارسات على نطاق صغري املياه وختزينها واستخدامها جتميعو ،لريل

اجملتمعات  املتأتية من احلبوببنوك للبذور و وإنشاء ،دورةأصنا  قصرية ال استخداممن خالل  واملغذياتالعضوية 

دعم من قبل  ويلزمهم. بنجاح مع تغري املناخ فوا مبفردهمأن يتكي غذيةللمزارعني ومنتجي األ وال ميكن. احمللية

 .والقطاع اخلاص، وهناك أيضا دور هام ملنظمات اجملتمع املدني اتاحلكوم

 

على الصعيد  يف املزارع مسؤولة ىاليت ترب الثروة احليوانيةواحملاصيل ف. لتغري املناخ عامل حمرك مهمالزراعة و -8

من  االحتباس احلراريغازات املباشرة لنبعاثات وتشمل اال. ئة من جمموع االنبعاثات اليومايف امل 00حنو عن العاملي 

 النرتوجنيأكسيد انبعاثات ، والثروة احليوانيةمن من حقول األرز املغمورة باملياه و (CH4)غاز امليثان  انبعاثات الزراعة

(N2O )ثاني أكسيد الكربون انبعاثات لعضوية، ونامجة عن استخدام األامسدة النرتوجينية العضوية وغري اال(CO2 )

تزايد  بفعلاملراعي يف و ،يف األراضي الزراعية نتيجة للممارسات الزراعيةللرتبة النامجة عن فقدان الكربون العضوي 

الصناعة، والنقل، وإمدادات الطاقة، )قطاعات أخرى  تعزى إىلالزراعة أيضا يف انبعاث غازات وتتسبب . لرعيا كثافة

نتاج ونقل األامسدة ومبيدات األعشاب واملبيدات احلشرية، واستهالك الطاقة للحرث والري إ ترتاوح بني، (وغريها

نسبة  التوسع يف الرقعة الزراعية، هاالكثري مناليت حيرك استخدام األراضي،  ات يفتغريال وتضيف. والتسميد واحلصاد

زيادة االنبعاثات الزراعية بشكل  يف املستقبل إىل الدخل والسكانؤدي منو وسي. يف املائة 07إىل  00 أخرى ترتاوح بني

 .الزراعة يف جمالنبعاثات اال ةنمو منخفضلل ما مل يتم العثور على اسرتاتيجيات ،كبري

 

أهمية ، يؤكد 2االحتباس احلراريانبعاثات غازات  يفاألراضي  ستخداما ات يفتغريال الناتج من كبرياألثر الو -9

 .لتنمية الزراعية تقلل حتويل األراضي غري الزراعية إىل أنشطة زراعيةلإجياد اسرتاتيجيات 

 

                                                           
 .تشمل النتائج السلبية األخرى فقدان التنوع البيولوجي وحدوث تغيريات يف توافر املياه اجلوفية واملياه السطحية  2
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الزراعية يف  االحتباس احلراريباشرة يف انبعاثات غازات املزيادات حدوث معظم اليف املستقبل، ميكن توقع و -01

 وأكسيد انبعاثات غاز امليثان يؤدي إىل مزيد من، مما احملاصيل والثروة احليوانية إنتاج يزيد فيها املناطق اليت

 .ستكتسب أهمية خاصة النرتوجني وأكسيدانبعاثات غاز امليثان سياسات وبرامج إدارة فإن  بالتاليو. النرتوجني

 

. كذلك وغري مباشر بشكل مباشرلنظر يف مجيع االنبعاثات الناجتة ا من الضروري قارنة املمارسات والنظمملو -00

يف  ،لنظم الزراعية املختلفة مع أخذ مجيع االنبعاثات، املباشرة وغري املباشرةاتقييم  تحسنيجة ملحة لحا ومثة

 .احلسبان

 

 الطاقة احتياجاتعمليات بيولوجية ووأعال  على  نتاج املنتجات احليوانية من مدخالت نباتيةوينطوي إ -02

يف مرحلة ما قبل إنتاجه أكثر من  ستلزممن املنتجات احليوانية ي ةرارياحل ةالسعر، وهذا يعين أن وفقدانها املرتبطة بها

 ي أحده نظام غذائيأي يف  الثروة احليوانيةولذلك فإن نسبة منتجات . لتغذية احليوان يمن أصل نبات ةحراري ةسعر

ستهالك املنتجات تباطؤ النمو العاملي يف امن شان و. لالنبعاثات الناجتة من هذا النظامالرئيسية عوامل احملركة ال

 سبلفإن الكثري من  ومع ذلك،. القطاع الزراعي والغذائي الناجتة من نبعاثاتاالعلى إبطاء منو  يساعد أن احليوانية

لوز واملخلفات يليهضم الستأن  هاميكنألنه ، واحليوانات اجملرتة قيمة للغاية الثروة احليوانيةعلى  تعتمد العيش كسب

 فإن هذا، احيواني ااألصلية بروتين للشعوب الغذائيةتشمل النظم في البلدان النامية حيث ف، وعالوة على ذلك. الزراعية

 .على حتسني التغذيةسيساعد ( واللحوم والبيض األلبان)ودة من املنتجات احليوانية العالي اجل ربوتنيال

 

األغذية والنفايات أيضا إىل حد كبري يف التخفيف من انبعاثات غازات  الفاقد يفاحلد من  أن يسهم وميكن -03

 .االحتباس احلراري

 

الوقود  إنتاجشهد العقد املاضي زيادة كبرية جدا يف حجم األراضي الزراعية املخصصة لزراعة حماصيل و -04

ى أساس أنها ميكن أن تؤدي إىل عل النتقادات سياسات الوقود احليوي تعرضتو. اإليثانول والديزل احليويكاحليوي، 

ات االحتباس انبعاثات غاز من حلدا وأن تأثريها ضئيل يف، (د من األمن الغذائيحتوبالتالي ) األغذيةزيادة أسعار 

اجليل األول بعلى أن غالبية السياسات احلالية املرتبطة  ةقليلوليس هناك سوى أدلة . احلراري، بل ورمبا تزيدها

دور الوقود احليوي فيما يستعرض فريق اخلرباء الرفيع املستوى سو. يف التخفيف من تغري املناخ سهمتلوقود احليوي ل

 .2103يف عام  تصدر يتعلق باألمن الغذائي يف دراسة
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 التوصيات

 

 تغري املناخواألمن الغذائي الشواغل املتعلقة بج ادمإ -1

 

تلك الالزمة لتحقيق أمن غذائي للتصدي لتغري املناخ مكملة صممة لوالربامج امل أن تكون السياساتينبغي  

ومن . ألمن الغذائياليت تواجه اتغري املناخ هو واحد من جمموعة متنوعة من التهديدات و. ، ال مستقلة عنهامستدام

قد يكون و. ملناخيف التكيف أيضا مع تغري ا العام الغذائي النظامقدرة التدخالت الرامية إىل زيادة املرجح جدا أن تسهم 

على األمن الغذائي عموما زيادة اإلنفاق على التكيف فقط حنو زيادة اإلنفاق الرامية إىل اجلهود  من األفضل توجيه

 اختاذ إجراءات اليوم تغري املناخ اليت تتطلب ل ةؤكداملفريدة وغري المع إيالء اهتمام خاص للتهديدات  ،املستدام

حمور هذه اجلهود، وأن تعد  نواملزارعأن يكون  يف القيام بذلك، ينبغيو(. عات أخرىالعام واخلاص وقطاالقطاعان  )

 .امعرفتهاحتياجات اجملتمعات احمللية واالستفادة من توفري  تطبق يف مواقع بعينها لضمان نهج

 

 تغري املناخالقدرة على مواجهة األمن الغذائي و لتحقيقزيادة االستثمارات فورا   (أ)-1

 

أكرب استثمارات  سيستلزمحتقيق أهدا  األمن الغذائي فإن  ن تغري املناخ،النامجة ع تهديداتالدون بحتى  

 .على املواجهة لنظام الغذائي العاما قدرةأيضا إىل زيادة توجيه االستثمارات  وينبغي. اإلنتاجيةبكثري لزيادة 

 

ملناطق احلضرية الكبرية إمداد ااألسواق وغذية باألمنتجي ربط ح تياملادية اليت ت اهلياكل األساسيةاالستثمار يف و 

لنقل لاهلياكل األساسية  ستثمارات لتحسنيتلزم او. واألمن الغذائي النظام الغذائي العام ةلضمان قدرأمر حاسم  باألغذية

 .والتسويق

 

يزيد و اتادخطر تعطيل شبكات اإلمدأن يزيد  للظواهر املناخية الشديدة ومن شأن تزايد التواتر احملتمل 

. ة أكرباحتياطيخمزونات غذية وجتار التجزئة إىل الوصول إىل سلسلة األ يف وسطاءال حيتاج قدو. صادراملتنويع  تكاليف

 .الفاقد يف األغذيةواحلد من  االحتفاظ مبخزونات استثمارات لتسهيل أيضا وتلزم

 

موعة أكثر تعقيدا من جمل لتصديل وطأته وختفيف مع تغري املناخ التكيف علىالبحث  ركيزإعادة ت  (ب)-1

 األهداف، واالستثمار يف البحث العام للتكيف

 

رغم و. وطأتهاملناخ والتخفيف من  مع تغري تكيفال بشكل تام جوانب يشملأن الزراعة  يف جماللبحث ل ينبغي 

كز ريتوجيه البحث ل فيلزم ،األعم ألمن الغذائيا ضروري لتلبية أهدا  احملاصيل زيادة غلة الرامي إىل ن البحثأ

 استدامة اإلنتاج الغذائيملواجهة حتديات  موعة أكثر تعقيدا من األهدا على التصدي جمل عجلمستمر وم بشكل
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والتنوع  ؛طوالضغ ات منآثار جمموعو؛ واتإنتاجية الفواكه واخلضرو املهملة تقييم احملاصيلف. لتغري املناخ تصديوال

 .مزيدا من االهتمامكلها أمور تستحق والكفاءة يف تقديم خدمات النظام اإليكولوجي، النظام الزراعي؛  البيولوجي وكفاءة

 

 .على األمن الغذائي آثار هذه املمارسات احلسبانمارسات التخفيف يف مب املتعلقالبحث أن تأخذ وينبغي  

 

، نهمالبداية م ذواملستفيدين املستهدفني ومشاركة منلمزارعني ل اهادف إشراكاالبحث  تركيزإعادة  و  يتطلبوس 

النساء  ميكن مصادفتها يف احلصول على آراءالصعوبات اليت  مراعاةوالدخول يف حوار حقيقي لفهم احتياجاتهم، مع 

 .والفئات احملرومة

 

 حتديث اخلدمات اإلرشادية  (ج)-1

 

 قطاعال شمللتمويل ميكن أن تل خمتلفة مناذج تستند إىل ،حديثةو منعشة إرشاديةخدمات  تلزم بشكل عاجل 

اتباع للتأكد من و. ملواجهة حتديات األمن الغذائي النامجة عن تغري املناخ دني،اجملتمع املو اخلاص والقطاع العام

 أولئك الذين يتخذون أن تستهد  الربامج اإلرشادية، ينبغي زيادة القدرة على املواجهةاإلنتاجية و تكنولوجيات تعزيز

البحث  قطاع بشكل وثيق مع احلادي والعشرين لقرنتعمل اخلدمات اإلرشادية يف اوينبغي أن . القرارات اإلدارية

تحديات تغري ل التصديمستدام ويف  غلة احملاصيل بشكلوالقطاع اخلاص واجملتمع املدني لزيادة املهارات يف زيادة 

 .املناخ

 

 بناء القدرات  (د)-1

 

تغري املناخ ل صديالقدرات املادية واملؤسسية واالجتماعية والبيولوجية والبشرية للتتكون  يف كثري من البلدان 

اهلياكل االستثمار يف رأس املال البشري، وال سيما التعليم و ومن املهم أيضا. كافيةغري وحتديات األمن الغذائي 

 .بشكل فعال التصدي هلاخماطر تغري املناخ و اكوإلدرالصحية لبناء القدرة على مواجهة انعدام األمن الغذائي  األساسية

 

 دولالسكان وال ةقدربناء واملواجهة  التكيف والتخفيف عنصرا أساسيا يف بناء القدرة على عن علوماتوتعد امل 

 مزيد منمع توافر  أخذت يف الربوزدينامية  هي نظم املناخ بتغري املتعلقةنظم املعرفة و. وإدارة تغري املناخ على توقع

 ومبتكرة متجاوبة تباع نظمإ احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى تعزيز قدرتها علىويتعني على . املعلومات والبحث

 .الفئات أضعف ميكن أن تصل إىل اجلميع، مع الرتكيز بشكل خاص علىا نشرهوإدارتها جلمع املعلومات و

 

 .لبناء هذه القدرات دروسةحاجة ماسة إىل جهود م ومثة 
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 زيادة قدرة النظم الغذائية على جمابهة تغري املناخ- 2

 

يف مجيع  ، ومن املرجح أن يكون األثر النهائياآلثار الضارة لتغري املناخ يف بعض املناطقتتجلى بوضوح بالفعل  

 على كل املستويات، من احلقل إىلعلى اجملابهة  النظم الغذائيةقدرة تم زيادة توجيب أن . املناطق سلبيا للغاية

ميكن وال . هاعموما جمموعة شاملة من اإلجراءات اليت ال بد من تنسيق شملتوهي . الطبيعية واألسواق املساحات

ومن القطاع  اتدعم من احلكومال هم حباجة إىلو. بنجاح مع تغري املناخ غذية أن يتكيفوا مبفردهمللمزارعني ومنتجي األ

ممارسات جديدة بالتأكيد سيتطلب والتكيف مع تغري املناخ . اخلاص، وهناك أيضا دور هام ملنظمات اجملتمع املدني

 ، فضال عن جهات فاعلةهمإن مل يكن مجيع غذية،العيش ملعظم منتجي األ كسب يف اسرتاتيجيات سبلوتغيريات 

األعمال و ،ملزارعني وجتار التجزئة والوسطاء يف السلسلة الغذائيةلسلسلة الغذائية، اليت تشمل ااعلى امتداد  أخرى

إجراءات ورقابة من قبل احلكومات واملنظمات الدولية ومنظمات  زمتلتسوس. واجملتمع املدني ،والقطاع املالي ،الزراعية

الظرو  ب تدابري التكيفعلق وجيب أن تت. اجملتمع املدني املعنية باألمن الغذائي والسيادة، واجلوع والتنمية املستدامة

بني  فروقت احملرومة اجتماعيا، والفئاالتكيف مع تغري املناخ يف االعتبار الأن يأخذ جيب و. حتديدا احمللية

كثري من لن تكون و. النظم الغذائيةب ما يتعلق يف صنع القرارات اجلنسني، وعلى وجه اخلصوص دور املرأة يف 

تغري املناخ،  عنالنظر  بغضاألمن الغذائي املستدام  حتقيقأنها تساهم يف  حيث، آلمالخميبة لأدناه  الواردة التوصيات

 .اآلثار املتزايدة النامجة عن تغري املناخ من إحلاحزادت لكنها مجيعا 

 

 ملخاطر ومواطن الضعفااستناد تدابري التكيف إىل تقييم   (أ)-2

 

ه مع حتديثجيري الضعف، مواطن كل من املخاطر ول امنتظم اتقييم تغري املناخمع  ستباقياالتكيف يستلزم ال 

اليت ال  الدولمنتظمة ولكن  اتمتزايد تقييم وجتري البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل بشكل. مزيد من املعلومات توافر

دقيق  تمية بشكلومن األمور ذات األهمية الكبرية إبالغ أوجه عدم التيقن احل .مساعدة خارجية تلزمهاالقدرة متتلك هذه 

 .السياسات وعلى نطاق أوسع صانعيإىل 

 

 تبادل املمارسات تيسري  (ب)-2

 

 بناءمثل  ،حتسني ممارسات إدارة املياه ةاحمللي اتاجملتمع اليت تطبقهالتكيف اسرتاتيجيات المثلة تشمل األ 

واعتماد ممارسات للمحافظة  على نطاق صغري، واستخدامها جتميع املياه وختزينهاو للري، أكفألنظم  أساسية هياكل

يف  وإنشاء بنوك بذور وحبوبقصرية،  ةدورذات  أصنا  باستخدام غذياتالعضوية وامل املوادالرتبة ورطوبة على 

، وحتسني القدرات تاحةنشر املعلومات واملعار  امل يف يف هذا اجملالالقضايا الرئيسية وتتمثل . اجملتمعات احمللية

 .ووضع السياسات اليت تدعم أفضل املمارسات ،واالجتماعيةالبشرية 
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 وراثيةالتنوع يف امليدان وزيادة فرص احلصول على املوارد ال املزيد منتيسري   (ج)-2

 

 حاالت عدم تأكد يسودهالصدمات يف بيئة على مواجهة ا تنويع اإلنتاج وسيلة لزيادة قدرة النظم الزراعيةيعد  

من خالل قواعد امللكية  على السواء املادي والقانوني)احلصول  حنو يتسم بالكفاءة سيستلزم علىوالتكيف . متزايد

ا الربية، فضال عن موأقاربه قائمةاحملاصيل والثروة احليوانية ال لكل من ،الوراثيةعلى موارد ( املناسبة الفكرية

والفيضانات  اليت ال تتأثر باجلفا صيل وينبغي حتديد جينات احملا. األصنا  اليت ميكن استخدامها يف املستقبل

حيث خاصة ظرو  متغرية جماالت ذات أهمية  احملصول يف إطار استقرار وتشكل صفات األنواع اليت حتقق. تقاامسهاو

مؤسسات القطاع العام واخلاص وأوساط البحث ونتجي األغذية وينبغي مل. إىل مزيد من الفهم والبحث تكون هناك حاجة

تحديد ل ت وذلكونقل التكنولوجيا هااستحداثو هاوتوزيع املعار  وضمان نشر فيما بينها ة التعاونواحلكومات زياد

املرافق ذات الصلة والوراثية املواد يف بنوك البذور وخمازن كذلك يف املوقع و رعايتهاو وصونها املوارد الوراثية خصائص

التآكل الوراثي للتنوع  إىل أدنى حد من تخفيضللجيب القيام بكل ما هو ممكن و. لدعم التكيف مع تغري املناخ

للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية  بلداناعتماد مجيع ال وسيكون. ويف بنوك اجلينات املوقعالبيولوجي املتبقي يف 

قوق ح) 9و ( االستخدام املستدام) 0 و،(احلفظ) 0 ملوادهاالنباتية لألغذية والزراعة، فضال عن التنفيذ العاجل 

أسواق  نميةاختاذ تدابري لتسيكون لزيادة التنوع البيولوجي الزراعي، و. خطوات إجيابية يف هذا الصددمبثابة ( املزارعني

وميكن هليئة املوارد الوراثية . عنصرا مساعدا أهمية التنوع الغذائيبشأن وتثقيف املستهلكني  االستخدام الناقصةلألنواع 

حفظ واستخدام املوارد الوراثية  بشأنحتديد التدابري ذات األولوية ووضع خطة عمل  يفأن تنظر لألغذية والزراعة 

 لقرأو تع تدعم القائمة امللكية الفكريةت نظم حقوق حول ما إذا كان وهناك مناقشة جارية. للتكيف مع تغري املناخ

، مبا يف وراثيةمسألة املوارد الو. الزراعي حمسنة والتنوع البيولوجي ية وحيوانيةنباتسالالت  استخدامعن و ،التنمية

بأن جيري  أن توصي يف العاملي جلنة األمن الغذائيقد ترغب  ذلك حقوق امللكية الفكرية وحقوق املزارعني، موضوع

 .فريق اخلرباء الرفيع املستوى دراسة حوله

 

 للمزارعني األحوال اجلويةتوقعات بشأن  إتاحة  (د)-2

 

من  تغريا نمط أكثربالتصدي ل ةلك املتعلقت يهالتحديات النامجة عن تغري املناخ كون أحد تمن املرجح أن  

 زيادة قدرة املزارعني على التكيف مع إىل حتسني األحوال اجلوية   توقعات علىصول حلوقد يؤدي ا. األحوال اجلوية

. حيتاجون إليها على منوقت املناسب نشر هذه املعلومات يف ال وظواهره الشديدة، شريطةاألحوال اجلوية  تقلبات

خدمات األرصاد اجلوية مع  رابطال اهذأن توفر  ةاملناسب اتوالتصميم املوارد وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ذات

 .الوطنية
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 وضع سياسات متكاملة الستخدام األراضي من أجل التكيف  (هـ)-2

 

. الستخدام األراضي متكاملة على وضع سياسات تكلفة أكربسيفرض مع تغري املناخ  بكفاءة التكيفإن  

تعظيم من أهمية  ستزيد وتدفقات األنهار املوامسية( املتطرفةالظواهر  خاصة تواتر)التغريات يف أمناط هطول األمطار ف

مثل  ،سلبيةالسياسات ال تدابريأن تكون وميكن . املياه اجلوفيةطبقات و املياه مستجمعات على نطاق ملوارد املائيةا

 ،آليات أن ُتدمج وينبغي أيضا. نشطةالتدخالت ال على نفس القدر من أهمية ،على الغابات وأشجار املنغرو افظة احمل

وغريها من ( محاية الغاباتمن أجل ) ها يف البلدان الناميةوتدهور غاباتخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة ال مثل

 على جمابهةالنظام اإليكولوجي واجملتمع  قدرةأدوات زيادة  ضمن ة،كولوجيخدمات النظم اإلي مقابلدفع وسائل ال

 .دورا هاما يف تكيف املدن يةاحلضر وشبهاحلضرية يف املناطق الزراعة  تؤدي أن أيضا ميكنو. تغري املناخ

 

 املزارعني على اخلدمات املالية حصولتسهيل   (و)-2

 

أصحاب تيسري انتفاع ، يتعني على احلكومات مالالزمة يف نظمهلتمكني املزارعني من إجراء التغيريات  

لتغطية  يةوهذا يشمل حتسني فرص احلصول على االئتمان، وخطط تأمين. بقدر أكرباملالية  باألسواق احليازات الصغرية

 .األحوال اجلوية  هذه االستثمارات، وحتسني إدارة اآلثار املالية املرتتبة على خماطر 

 

الرتويج لنظام للتجارة الدولية يضم مفهوم األمن الغذائي ويسهم يف تعزيز قدرة النظم الغذائية على   (ز)-2

 اجملابهة

 

أكثر أهمية يف املفاوضات التجارية الزراعية مما  مسألة، أصبح األمن الغذائي 2118 األغذية يف عامنتيجة ألزمة  

إىل  نفاذلاملتعلق باالتقليدي  فهومامل على نفس أهمية اليوم مداداتاإلاحلصول على  مفهوم عتربيو. يف املاضي عليه كان

وال  ،غري واضحة أو ناقصة فيما يتعلق مبسائل األمن الغذائي ها احلاليةأحكام منظمة التجارة العاملية وقواعدو. األسواق

وعالوة على ذلك، . ذه املخاو هل التصديإلحراز تقدم يف  اكبري جماال تتيح الوالية اليت ختول إجراء مفاوضات الدوحة

تحقيق األمن الغذائي أصعب بكثري، ومن الواضح أن جتارة األغذية ب علقعل التحدي املتأن جيتغري املناخ  فمن شأن

جتارية كل هذه القضايا اهلامة يف أي مفاوضات  سيكون إدراجو. العاملية سيكون هلا دور مهم يف عامل يواجه تغري املناخ

 .ستقبل خطوة يف االجتاه الصحيحزراعية يف امل

 

 إعطاء أولوية لإلجراءات املقرتحة يف برامج العمل القطرية اخلاصة بالتكيف  (ح)-2

 

برامج  توسلط. مهم جدا على الصعيد العاملي أمر لتكيفل وطنية وجود خططوتغري املناخ  معتكيف الزراعة إن  

، الضوء تغري املناخ األمم املتحدة اإلطارية بشأن اتفاقيةأمانة إىل  منواقدمتها أقل البلدان اليت ، الوطنية للتكيفالعمل 

أولويات  تيبنقطة انطالق لرت هذه الربامج توفرو. أولويةباعتبارها الزراعة واألمن الغذائي  يف االستثماراتعلى 
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برامج عملها البلدان منوا يف أقل  أعدتهاالتدابري ذات األولوية اليت  متويل وتنفيذينبغي و. وطنية جديدةات استثمار

التكيف  إعداد خططيف  اخلربة املكتسبة من برامج العمل الوطنية أن تعتمد علىوينبغي للبلدان . الوطنية للتكيف

 .الوطنية

 

 األمن الغذائي واملائي يف املناطق الداخلية  (ط)-2

 

فضال عن  اسرتاتيجية إقليمية للحبوبللطوارئ ملواجهة حاالت اجلفا  وبناء احتياطيات إنشاء صناديق إن  

 .تغري املناخ يف إطارالغذائي قيق األمن حت سيكون له أهميته يف، احلبوب على مستوى املزارع واألسر تخزينلمرافق 

 

لتعزيز األمن املائي للمحاصيل وحيوانات  اهتمام متزامنب يف جمال املياهالطلب والعرض  إدارة أن حتظى وينبغي 

جيب و. يكولوجيةإلكل منطقة زراعية  ستداممأمن مائي  وينبغي وضع نظام. واالحتياجات احمللية والصناعةرع ااملز

كذلك احلفاظ على املياه وب معنيةجملتمعات احمللية اكون تلكي ، نياملزارعأسر  ضمي إلدارة املياه تشاركي نظام وجود

 .املنصف هلااالستخدام املستدام و

 

 ضمان حتلي األفراد بقدرة أكرب على مواجهة املخاطر املتزايدة لتغري املناخ املتعلقة بتوافر املياه   (ي)-2

 

. ضرورية إلعمال احلق يف الغذاء الكايفواملاء مورد طبيعي حمدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة،  

صول حر البحوث ودعم برامج تهد  إىل تعزيز واحلكومات الوطنية تعزيز وتطوي العاملي لجنة األمن الغذائيلوينبغي 

 لمجتمعاتلدور الرائد الاملنهجيات التشاركية وو. كمية كافية يف املناطق الريفيةبنوعية جيدة و على مياه ذاتاجلميع 

رتم حتبطرق  النظيفةمع وختزين وإدارة وتوزيع املياه جلعناصر أساسية يف تطوير وسائل فعالة ومنصفة  احمللية هي

 .املناطق املتدهورة إصالحفظ على املوارد الطبيعية وحتفز احتحيائية ومي املناطق اإلحتو

 

 تغري املناخ واملياه يف املناطق الساحلية  (ك)-2

 

البحر تأثريا  ستوىارتفاع م ؤثريأن  رجحومن امل. احلوعلى طول السالعامل ما يقرب من ثلث سكان يعيش  

اختاذ حبث استباقي و إجراء يتعنيسو. العيش للمجتمعات الساحلية كسب سبلعلى أمن على الزراعة الساحلية و ضارا

. املياه املاحلة سربالبحر وت مستوىارتفاع  النامجة عن اجملتمعات الساحلية ملواجهة التحدياتعداد إل إجراءات

: يلي مال كسب العيش فيها املناطق الساحلية اإليكولوجية وسب ألمن ةاالستباقي جراءاتخطط اإل تشتمل وينبغي أن

وأنواع  وزراعة أرز( 2) ؛اسبةناملاملناخية  الزراعية بحرية يف املناطقالسواحل الاملنغرو  احليوية على طول دروع ( 0)

دارة إلالغابات وتربية األحياء املائية الساحلية املختلطة بالزراعة  طوير نظمتو( 3)؛ تتحمل امللوحة أخرىحماصيل 

. عالية من امللحالرتكيزات مع ال تكيفتالنباتات اليت  وهي -النباتات امللحية  ستخدامحفظ واو( 4) ؛واملياهاألراضي 
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هذه املبادرات  دعمللبحوث الزراعية الدولية، على  االستشارية اجلماعةوميكن تشجيع املنظمات املختصة، مثل 

 .واملشاركة فيها

 

ياه مبالزراعة  نإجراء حبث ع ، ويتعنيمن موارد املياه يف العامل ريباتق ئةايف امل 97 ومياه البحر متثل نسبة 

أنواع امسكية تربية زراعة نباتات ملحية ذات قيمة اقتصادية و تساعدسو. انتشار املزارع املائية الزراعية تشملالبحر 

لذلك ونوصي . العيش للمجتمعات الساحلية كسب مللوحة على تعزيز األمن الغذائي وسبلقادرة على التكيف مع ا

الساحلية، على طول املناطق  لتحقيق حركة ازدهار يف املناطق مبياه البحر صممة بطريقة علميةامل الزراعة الشروع يفب

 .الساحلية واجلزر الصغرية

 

  منخفضة وال تضر باألمن الغذائيتنتج انبعاثات وضع اسرتاتيجيات زراعية - 3

 

إىل زيادة يف االنبعاثات،  تلقائيا زيادة يف إنتاج األغذية أي حولستت ،"العمل بالطريقة املعتادة" سيناريويف ظل  

عند النظر يف سياسات التخفيف و. االنبعاثاتعن فصل األمن الغذائي  من ة متكنتملحمكثرية ولكن هناك خيارات 

حلسن احلظ، فإن العديد من و. سلبا على األمن الغذائي لزراعة، ينبغي احلرص على اختيار تلك اليت ال تؤثراوبرامج 

 .وتعزيز األمن الغذائي االنبعاثات من بني التخفيف اتآزر ختلقهذه اخليارات 

 

 عن طريق حتسنييف قطاع الزراعة بنسبة كبرية  االحتباس احلراريوميكن التخفيف من انبعاثات غازات  

 أيضاتزيد  وممارسات اإلدارة اجليدة اليت( والثروة احليوانية واألامسدة األراضي خاصة)الكفاءة يف استخدام املوارد 

تستهد  تطوير ونشر أن وينبغي للسياسات والربامج العامة . ابهةيف كثري من احلاالت وتعزز القدرة على اجمل اإلنتاجية

 .هذه املمارسات والنظم

 

اليت تستهد   على احلوافز، لنظم القائمةوا. ئيخيارات التخفيف التعرض النعدام األمن الغذا أال تزيدجيب و 

 .فوائد متعددة ، هلاتغري املناخجمابهة القدرة على تزيد نبعاثات والا بينما ختفف من ةفيالضعالفئات 

 د من تغيري استخدام األراضي ألغراض الزراعةاحل  (أ)-3

 

الغابات على وجه )سطح األرض  فوقختزن كميات مفرطة من الكربون نظم  مناستخدام األراضي  رييتغإن  

يف  لثاني أكسيد الكربون كمصدر الوقود األحفوريالنامجة عن  نبعاثاتهو سبب يأتي مباشرة بعد اال ،(اخلصوص

احملاصيل من  غلةحتسني و. يراضلأل رعويةزراعية و حنو استخداماتكثري من هذا التحول يتجه و ،الغال  اجلوي

 االحتباس احلراريختفيف انبعاثات غازات يف أكثر فعالية  تكون على الدوام يلة تكاديعد وس األراضي املزروعة بالفعل

حتويل الغابات إىل  عمليات معظم يكون إنهاءوينبغي أن . ة األراضي املزروعةرقعتوسيع ب القيام من الزراعة منالناجتة 

نتاج باملمارسات اجليدة املبينة اإل نطاقدخلت جديدة راض أتتقيد أي  وينبغي أن. التخفيف اتأولوي منة يزراعأراٍض 

 .أدناه
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 ًافقدان الكربون املوجود يف الرتبة وتبين تربة كربونية وبنوك اعتماد ممارسات للزراعة والرعي متنع  (ب)-3

 للكربون ومتنع تدهور األراضي

 

وميكن من . حمتوى الرتبة من الكربون العضوي يف األراضي الزراعية بشكل كبري على ممارسات اإلدارةيعتمد  

التكيف و مما يسهم يف األمن الغذائياالختيار استعادة األراضي املتدهورة  حسنة إيكولوجيةممارسات زراعية خالل 

املناطق  منالية من امللوثات اخلالنفايات العضوية  إعادةوينبغي . بالوعات الكربون عن طريق زيادةالتخفيف يؤدي إىل و

التكاليف املباشرة وغري  ةمراعااحلضرية إىل األراضي الزراعية لتحسني اإلنتاجية الزراعية وختفيف آثار تغري املناخ، مع 

 .ذلكلقيام باملباشرة ل

 

تكاليف ل املتزامن تخفيضال – السياسات والربامج اليت تزيد كفاءة استخدام النيرتوجني هلا فوائد متعددةو 

خارج  املباشرة وغري املباشرة، والضرر الذي يلحق بالبيئة االحتباس احلراريانبعاثات غازات واملدخالت الزراعية، 

 .املزارع

 

 حتسني إدارة الثروة احليوانية واألمسدة العضوية  (ج)-3

 

 النظمبسبب النمو السكاني وتغيري  بسرعة يف املزارع الثروة احليوانيةباالنبعاثات املرتبطة من املرجح أن تنمو  

لكل  االحتباس احلراريحلد بدرجة كبرية من انبعاثات غازات من املزارعني ا لتمكنيحتسني اإلنتاجية و. ةالغذائي

 حيويغاز /طاقة حيويةإىل  األامسدة العضويةفوائد حتويل و. ينبغي أن تصبح أولوية (اللحوم واأللبان)وحدة من الناتج 

لطاقة، وأامسدة ل حملية ، وحتسني توافر مصادرالصافية نبعاثاتتقليل اال تشمل وامساد من خالل حمطات الغاز احليوي

 .البحث يف هذا الصددلزم مزيد من يو. عالية اجلودة

 

 حتسني إدارة املياه يف حقول األرز  (د)-3

 

 االقتصاد يف استخداممع  ،من حقول األرز الناجتة االنبعاثات أن يقلل بشكل كبريالري  خططتعديل  من شأن 

 .غلة احملاصيلدون تقليل باملياه و

 

 تقييم ومقارنة النظم الزراعية  (هـ)-3

 

مجيع  تأخذ يف احلسبان لنظم الزراعية املختلفةل ات ومقارناتتقييمإجراء هناك حاجة ملحة لتحسني  

 .االنبعاثات، املباشرة وغري املباشرة

 



CFS 2012/39/3 Add.1 

 إدارة استهالك األغذية خلفض االنبعاثات يف النظم الغذائية  (و)-3

 

 غذيةأنواع األأكثر الطلب على  تقليلتغيري النظام الغذائي يف يتعني إيالء مزيد من االهتمام للدور الذي يؤديه  

امتداد على ات الكفاءلرشيد، ولحكومات تشجيع االستهالك ال نبغيوي. االحتباس احلراريغازات  كثافة يف إنتاج

لتوزيع تؤدي لوينبغي تشجيع القطاع اخلاص على تطوير منتجات وأنظمة . هدر األغذيةالسلسلة الغذائية، واحلد من 

 .االحتباس احلراريانبعاثات غازات ختفيض إىل 

 

 تقييم إسهام خمتلف أنواع الوقود احليوي يف التخفيف واألمن الغذائي  (ز)-3

 

جدا  معقد االحتباس احلراري أمرغازات إن حتديد مدى كفاءة كل نوع من أنواع الوقود احليوي يف انبعاثات  

للطاقة يف الري واملدخالت والنقل املباشر  االستخدام املباشر وغري نتيجة، أوجه عدم التيقن العديد من وتكتنفه

 الرتبةلوقود احليوي، فضال عن فقدان خمزونات الكربون يف للجيل األول من االنيرتوجني بالنسبة خاصة ، والتجهيزو

وأثريت أيضا . زراعة حماصيل الوقود احليوي إىليف حالة حتويل الغابات واألراضي الرطبة واألراضي الغنية بالكربون 

غالب إىل ويرجع ذلك يف الالتنوع البيولوجي،  منهاخرى األبيئية التحديات الالوقود احليوي على  أثر بشأنشواغل 

تعرض هلا احملميات الطبيعية، وزيادة تإىل زيادة إزالة الغابات، والتهديدات اليت و، مبحصول أحاديالتحول املرتبط 

يف نواع الوقود احليوي أاجلهود املبذولة لتقييم مساهمة خمتلف و. الضغوط على إمدادات املياه ومشاكل نوعية املياه

 .مرمهمة وجيب أن تست االنبعاثات ختفيف

 

 دعم املزارعني العتماد تكنولوجيات ذات فوائد متعددة  (ح)-3

 

األمن الغذائي، حتقيق ومواجهة تغري املناخ على  مممارسات تعزز قدرته لكي يعتمدوا يتعني دعم املزارعني 

 تشمل، ةمتكينّيبيئة  تهيئة تنفيذ هذه التغيريات بشكل عام تطلبوي. الطويل جلاأل يفوتوفر أيضا فوائد مناخية 

مارسات املأيضا وفرت  حتى لوو. خدمات ومؤسسات لدعم املزارعني، على سبيل املثال خدمات اإلرشاد الزراعي

املهدرة  أو اإليرادات ،التكاليف األولية: هي حتول دون اعتمادها حواجزهناك فأفضل يف املستقبل،  دخالديدة اجل

 .التكاليف وال بد من تغطية هذه. خالل الفرتة االنتقالية املخاطر اإلضافية أونتيجة عدم االستخدام يف فرص بديلة، 

يف البلدان  اجلهات املتسببة يف االنبعاثاتمتويل الكربون جللب مصادر إضافية للتمويل من  بشأنكبرية  وسادت توقعات

هذه من الصعب تنفيذ بة أثبتت أن لكن التجر. خفض االنبعاثات أو ختزين الكربونلقاء املزارعني  إىل فرادىاملتقدمة 

زيد من تكاليف ي ممااحليازات الصغرية بسبب صغر حجم املشاريع  يف لزراعةل بشكل تام ةمناسب تليسأنها اآلليات، و

دراسة ري جت، التمويلمن بني أدوات و. الكربون تقلب أسعارو واإلبالغ عن ذلك، قياسالاملعامالت، وصعوبة وتكاليف 

 ،الكربون الطوعية ططاتخم) خمتلفة للحوكمة خططاتباالقرتان مب ليات غري املتعلقة بالسوقواآل السوق آليات

الكفاءة العامة للنظام الغذائي أوجه حتسني الرامية إىل وأيا كان نوع الدعم أو احلوافز (. خضر، وغريهااأل قوصندالو

 تراعي اآللياتأن ب فيوصى، بالوعاتهاو احلرارياالحتباس انبعاثات غازات بواستيعاب العوامل اخلارجية املرتبطة 
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تسهم يف  حتسن األمن الغذائي بينمالتدابري اليت ا اتأولوي وضرورة ترتيبأصحاب احليازات الصغرية،  ظرو 

 .التخفيف

 

البحث على معاجلة  ركيزمجع املعلومات حمليا، وتبادل املعارف على الصعيد العاملي، وإعادة ت- 4

 جمموعة أكثر تعقيدا من األهداف

 

األمن الغذائي غري  تغري املناخ على حلد من آثاراسياسات وبرامج  تطوير املعلومات املتاحة لتسهيل إن قاعدة 

أيضا مجع بيانات دولية بشأن  يلزمولكن . جهودهاأن حتسن حلكومات الوطنية ويتعني على ا. ية بشكل يرثى لهكاف

 .الضعيفة واملناطق يةالسكانالفئات تحسني املعلومات عن اجملتمعات ولتغري املناخ وآثاره 

 

يت اكتسبها املزارعون املعرفة الو. إذا ما جرى تقاامسها أن تكون أقيم بكثريميكن  املستفادة احمللية الدروسو 

ملزارعني يف أماكن أخرى  بالنسبة ال تقدر بثمن ، قد يثبت أن هلا قيمةاليوم ميف ظروفهالناجحة املمارسات  بشأن بالفعل

توليد ، وتلزم جهود منتظمة لخارج نطاق التجربة اإلنسانية احلديثة تقعلكن بعض نتائج تغري املناخ . يف املستقبل

 يستلزم مجع وتبادل املعار فإن عرب احلدود الوطنية، تالفوائد  ونظرا ألن. الفعالة املواجهةلتطوير جهود  بيانات

 .وطنيةالربامج ال إىل جانبعلى الصعيد العاملي  اتنسيق

 

عي صانواالقتصادية واالجتماعية املتاحة ل ئيةالفيزياالبيولوجية  كمية البياناتو نوعية زيادة كبرية يف وتلزم 

 تطبيقالبيانات احلالية واملستقبلية بربط مصادر ( 0: )ما يلياملتعلقة بذلك حتديدا تحديات وتشمل ال. السياسات

واالستشعار  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال)االستفادة من التكنولوجيا احلديثة و (2) للبيانات الفوقية؛ عايري العامليةامل

 ستوىداخل امل ، مبا يف ذلكمجع بيانات مصنفة من تمكنيوال( 3) ؛يف الوقت احلقيقيبيانات ال معجل( عن بعد

 ؛األمن الغذائي وحتديات التخفيف والتكيف مواجهةلضعف االجتماعي يف حتديد العوامل احملركة ل من أجل ،ياألسر

 .السياسات عصنيف  إىل جعلها تصب البيانات وحتليلها بدءا من مجع قنوات نقل املعلومات،حتسني و( 4)

 

 مجع املزيد من البيانات البيولوجية الفيزيائية   (أ)-4

 

لكن مل جير تقييم أدائها . للحصول على الغذاءتنوع جيين كبري يف النباتات واحليوانات اليت نستخدمها هناك  

 املستمدة من احملاوالت وينبغي استكمال البيانات. جمموعة من الظرو  املناخية الزراعية إطاريف بشكل منتظم 

خصائص األداء خارج  ستخالصال أجريتديدة اليت التجارب اجلوداء عن األمع معلومات إضافية جب احلالية التجريبية

ألن بعض ، ةوالتارخيي ةاحلالياألحوال اجلوية  بشأننوعية البيانات املوجودة وتتباين . النطاقات املناخية احلالية

ويلزم مجع مزيد من البيانات ويلزم إتاحة قدر أكرب . هاونشر البيانات مجعيف  اأفضل من غريهيؤدي وظيفة  البلدان

 .منها جمانا
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 رصد املمارسات القائمة واألداء احلالي  (ب)-4

 

استخدام ب تغري املناخ مع كي تتكيف الزراعةل القيام بههناك الكثري الذي ميكن و. التكيف هو عملية تعلم 

املهارات واملعار   تكون قدو. نتاج األغذيةإلاجلوانب االجتماعية واالقتصادية والفيزيائية احليوية  بشأنر  القائمة ااملع

 تدخالت ألثر صارمتقييم هناك حاجة لو. يف الوقت الراهن مهمة يف منطقة أخرى يف املستقبلملنطقة ما  املناسبة

عدم وجود عواقب  لضمانالتكيف على النتائج ذات الصلة وكذلك على األمن الغذائي من أجل  تدخالت التخفيف و

تكنولوجيا  يف ضوء توفريعلى نطاق واسع ضروري  هاونشر بشكل منتظمهذه املعلومات  مجعو. سلبية غري مقصودة

 .مل يسبق هلا مثيل ااملعلومات واالتصاالت احلديثة فرص

 

 فةستضعالفئات السكانية واملناطق امل/ معاتتحتسني املعلومات عن اجمل  (ج)-4

 

أو  لمناطقبالنسبة ل قدرتنا على فهم اآلثار املرتتبة على تغري املناخ تأثر علىعلومات املأوجه القصور الرئيسية يف  

 يتكن الامللمخاطر، واأل ار  حمسنة بقدر كبري عن الفئات املعرضةالتكيف الناجح مع تاجوحي. فةستضعالفئات امل

 .اعيش فيهت

 

 حتسني النماذج اليت تسهل فهم آثار تغري املناخ على الزراعة  (د)-4

 

وعلى الرغم . الضعيفة واملناطق يةالسكانالفئات حتسني النماذج وإدراج معلومات عن اجملتمعات و الضروريمن  

بطرق دائما فإنها ال ُتوَجز النتائج احملتملة يف املستقبل  بشأنمن البيانات  كبريةكميات  ية تولدنماذج املناخمن أن ال

ثار باآلتغري املناخ  نتائج ربطتالنماذج اليت و. املستضعفةالسكان فئات واحملتملة على النظم الزراعية  آلثارفهم ايف فيد ت

أن  ستثمارات متواضعةامن شأن و .تستلزم قدرا أكرب بكثري من التطوير رفاهية اإلنسانب ومن ثمفيزيائية لوجية الالبيو

 .يف كل مكان اتالسياس عيصانل اكبري ادعم توفر

 

وعدم  وجه قصورهااستخدام النماذج والسيناريوهات، مبا يف ذلك الفهم الصحيح أل يف جمالبناء القدرات  ويلزم 

 .تيقن السائدة فيهاال

 

 تنظيم التبادل اإلقليمي للخربات واملعارف  (هـ)-4

 

تعزيز  والطويلة األجل املتوسطةباالحتياجات  يف ما يتعلق من الضروري ولكن من البلدان،لتكيف اختطيط ينبع  

العابرة  سائلامل بشأنوتبادل اخلربات والتعاون والتنسيق  ،الفرعي اإلقليميواإلقليمي  اآلراء على املستويني تبادل

 .ذلك ىلإ وما العابرة للحدود، واألمراض مثل املياه واملوارد الوراثية ومصايد األامساك واآلفات ،للحدود
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 تعقيدا من األهداف إعادة توجيه البحوث لرتكز على معاجلة جمموعة أكثر  (و)-4

 

 (ب)-0نظر التوصية ا

 

 ع القرارات وتنفيذهاصنتسهيل مشاركة مجيع أصحاب الشأن يف - 5

 

العديد من اجلهات  من جانبمتضافر و إجراء منسقو ألمن الغذائي وتغري املناخ مشاركةا تتطلب معاجلة قضايا 

 وهي مهمة. واجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية ةودولي ةوطنية واملزارعني والقطاع اخلاص وجهات عام الفاعلة

ن منظور طويل لعمل ما ويلزم، األحيانيف بعض ومتضاربة  نظرا لوجود مصاحل متباينة للغاية، بلخاص بوجه صعبة 

 .القصرية األجل أوال يف النتائجنظر تجيب أن  هذه اجلهات معظم وإن كان األجل

 

 من القطاعني العام واخلاص يف احلفاظ على األمن الغذائي يف سياق تغري املناختشجيع النقاش حول دور كل   (أ)-5

 

ومثة سؤال . املناخحالة يف تشكيل األمن الغذائي و دورامجيع قطاعات اجملتمع  تؤدي اإلجراءات اليت تتخذها 

االجتاه بالنسبة لكل من  نفس يف لتسري اجلهودحشد ختلفة امل اجملتمع بالنسبة للمستقبل هو كيف ميكن لقطاعات هام

 .ا اآلخرمكل منه كمليميكن أن  وكيف ،األمن الغذائي العاملي وتغري املناخ

 

 االجتماعيةالضعف  أوجهطويلة األجل، وعلى  مسائلعلى  الرتكيز بدرجة أكرب على تغري املناخوينطوي  

حتقيق األمن يف لقطاع العام واخلاص ل الدورين الناشئني حول للتضارب القائم يف اآلراءنظرا و. االقتصادية والبيئية

للشراكات بني  حلقيقيةفعالية االمزيد من النقاش حول  إجراء احلكمة تشجيع ومن بابالغذائي يف سياق تغري املناخ، 

 .امليدانيةتجارب الالعام واخلاص من خالل استعراض القطاعني 

 

 ثارة، مبا يف ذلك التشاور املسبق واملستنري حول املخاطر واآلأثرملتوينبغي ضمان مشاركة اجملتمعات احمللية ا 

 .على اجملابهة املباشرة وغري املباشرة على قدرة صغار املزارعني واجملتمعات الريفية

 

 إشراك مجيع أصحاب الشأن يف صنع القرار يف القطاع العام  (ب)-5

 

على طول سلسلة  كثرية جهات فاعلةبواسطة الالزمة للتكيف والتخفيف  على أرض الواقعتغيريات ال سُتنفذ 

 ُتتخذ فيها والربامج ة العامةبيئة للسياس طبيقوت إنشاءالقطاع العام بويقوم . ستهلكنياملنتجني إىل املمن  ،التسويق

 رصد أعمالمن  ابتداًء يقوم به من أدوار كثرية،مبا  له أهمية حاامسة، جملتمع املدنيوا .قرارات القطاع اخلاص

التصدي وينبغي القيام بأنشطة . املؤسسي بتكر يف اجملالم، وختلفةلمصاحل املل موحداحلكومة والقطاع اخلاص، إىل 

صوص الرتكيز على دور على وجه اخلومن املهم  ؛لتلبية احتياجات الفئات احملرومة صريحهتمام ا إيالءتغري املناخ مع ل
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 التصديربامج لسياسات وللتنفيذ التصميم والو تخطيطالمن كجزء ال يتجزأ ، وبالتالي الزراعيةكصانعة للقرارات املرأة 

 .تحديات تغري املناخ على األمن الغذائيل

 

العامة  قيمة السلعلتقاسم  ةالعام املؤسساتبني فيما تشجيع شراكات تبادل املعلومات والتكنولوجيا   (ج)-5

  املكتسبة حمليا ةواملعرف املنتجة

 

 املستدام التعاون الدولي بني احلكومات بشأن أفضل ممارسات التكيف والتخفيف فضال عن النقليعد  

برامج إقليمية بشأن تغري املناخ واألمن تنفيذ وميكن . آلثار تغري املناخ على األمن الغذائيأمرا هاما للتصدي لتكنولوجيا ل

من الربامج الوطنية الناجحة  املستفادةالدروس وميكن تعميم التعلم من . الغذائي كجزء من مبادرات التكامل اإلقليمي

ولكن . االبلدان على وضع برامج خاصة به أن يساعد هلذا التعلم وميكن ،على املستوي اإلقليمي نجحاليت ميكن أن ت

مؤسسات  حاجة إىل ستكون هناكو. تكون مهمة يف مناطق أخرى يف املستقبل قداليوم ما الدروس املستفادة يف منطقة 

 .التكيف والتخفيفيف جمالي  نقل التعلم دولياتميكن أن 

 

 ومشاركة اجملتمع املدني من أجل حتسني الكفاءة واإلنصاف الشفافيةزيادة   (د)-5

 

لتحسني  احاامس االتكيف والتخفيف أمر وبرامج سياسات بشأنالقطاع العام يف  صنع القرارات الشفافية يف تعد  

استخدام  عززالتصميم ي ا يفصوت تعطيهم الغاباتالعاملني يف مشاركة املزارعني وصيادي األامساك وو. ساواةالكفاءة وامل

لمجموعات األخرى اليت قد تتأثر من جراء تغري املناخ، إما مباشرة تتيح ل مشاركة اجملتمع املدنيو. بشكل أكفأ املوارد

 صوبالعملية  أن توجهاألنشطة احملتملة، وب بأن حتيط على حنو أفضل، ذها آخروناإلجراءات اليت يتخأو من خالل 

 .حتقيق نتائج أكثر إنصافا

 

من أجل ضمان شفافية العملية، وتبادل  شأنمجيع أصحاب ال امساع صوت أن تكفللحكومات لينبغي و 

 .باألمن الغذائي وتغري املناخ املتعلقةالسياسات واإلجراءات بذات الصلة  سائلاملعلومات واخلربات بشأن امل

 

 توصيات مقدمة إىل جلنة األمن الغذائي العاملي- 6

 

 لألمن الغذائي والتغذية إدراج التوصيات املتعلقة بتغري املناخ يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي  (أ)-6

 

. يف الوقت احلاضر إعداد إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية العاملي جلنة األمن الغذائيتتوىل  

 .هذا اإلطاريف بقوة على إدراج التوصيات املقدمة هنا باعتبارها عناصر رئيسية  ثوحن
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التشجيع على االعرتاف بشكل أكثر وضوحا باألمن الغذائي يف أنشطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن   (ب)-6

 املناخ تغري

 

 اليت دارت فيها مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،على مدى السنوات القليلة املاضية  

 الذي عقد مؤمتر األطرا  السابع عشر يفو. من آثاره والتخفيف مع تغري املناخ ةتكيف الزراع ضرورة إىل الصدارة برزت

بغرض اختاذ قرار متعلقة بالزراعة،  مسائل بشأن من البلدان األعضاء واملراقبني مدخالت نوالتمس املفاوض يف ديربان،

 الفرعي جهازبرنامج عمل للومن شأن وضع  (.2102 كانون األول/ديسمرب)الدوحة يف يف مؤمتر األطرا  الثامن عشر 

جيابيات اإلوضح أ شكلب بشأن تغري املناخ، حيدد اإلطارية األمم املتحدة التفاقيةللمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة 

 لتنظيم البحوث منتدىأن يوفر  ،األمن الغذائياملمكنة مع التآزر وجوانب ختلف تدابري التخفيف والتكيف ملسلبيات الو

مزيد من التقدم بإحراز نوصي أيضا و. بتنفيذ ذلكنوصي و. املفاوضاتب ة ذات الصلةوحتفيز البحوث اجلديد احلالية

لتغري املناخ يف  ضارةالنامجة عن اآلثار ال تأثرياتاخلسائر واألضرار، مع الرتكيز على ال بشأنبرنامج العمل  مبوجب

بشأن  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية أن تطلب من العاملي لجنة األمن الغذائيلوأخريا، ينبغي . الزراعة واألمن الغذائي

خطط العمل  كجزء من ةاملبادرات والسياسات املقرتحكيفية قيام تقديم تقارير عن باحلكومات الوطنية  تغري املناخ تكليف

 .الغذائي األمنب املتعلقة جلهودا لبحث وطنيةتكيف خطط أيضا تغري املناخ والقطرية ل

 

كجزء من  يف البلدان النامية التكيف دعم مالي ألنشطةتقديم مسؤولية  حتملبالفعل  املتقدمة قبلت البلدانو 

لجنة األمن الغذائي وينبغي ل. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاق كوبنهاغن واتفاق كانكون يف إطار 

 .األمن الغذائي املستدام أيضا دعمتحبيث  اتصميم الدعم اخلاص بهعلى  تأييد هذا املوقف وتشجيع البلدانالعاملي 

 

 والتخفيف من آثاره يف مفاوضات التجارة الدولية املناخف مع تغري يدعم التك  (ج)-6

 

زيادة ومع (. جولة الدوحة)حتسني نظام التجارة العاملية  مفاوضات مستمرة بشأن منظمة التجارة العامليةجتري  

باملناخ  اإلنتاج الزراعي نتيجة لتغري املناخ، واحتمال التدفقات التجارية للتعويض جزئيا عن الصدمات ذات الصلة تقلب

. هذا الدورقر التجارة العاملية اليت تيف منظمة  املفاوضاتإدراج نتائج  تدعم جلنة األمن الغذائي يف الزراعة، نوصي بأن

 ةالسياس دعم إصالحاتعلى منظمة التجارة العاملية  العاملي جلنة األمن الغذائي بأن تشجع وباملثل، فإننا نوصي

 .التخفيفتعرقل وال اليت تسهل  التجارية

 

 تعزيز دور اجملتمع املدني  (د)-6

 

تؤديه لصاحل  ارامسي ًادور هلافريدة من نوعها بني منظمات األمم املتحدة  العاملي جلنة األمن الغذائيتعترب  

ة االستشاري ماعةتعزيز القنوات القائمة للمشاركة مثل اجلعلى  العاملي ونشجع جلنة األمن الغذائي. جملتمع املدنيا

اليت تنظم خالل لجنة، مثل األحداث اجلانبية الب املدني ذات الصلة اجملتمع مزيد من أنشطة للجنة، ودعمالتابعة 
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األمم املتحدة  مؤمترات اتفاقية على وجه اخلصوصواألمم املتحدة،  االجتماعات الرامسية للجنة وغريها من اجتماعات

فريق اخلرباء رفيع  من الدعاية واملناقشات بشأن التقارير اليت نشرهازيد مل هيئة فرصة، لتاإلطارية بشأن تغري املناخ

 .األمن الغذائي العاملي اليت اختذتها جلنةالقرارات و املستوى

 

 دعم وضع جمموعة من آليات التبادل بشأن مجع البيانات الدولية عن تغري املناخ واألمن الغذائي  (هـ)-6

 

ولن ميكن التصدي لآلثار إال إذا ُنسق مجع البيانات على . إن آثار تغري املناخ هي آثار تعرب احلدود الوطنية 

وعالوة على ذلك، مثة أوجه كبرية للتآزر جيب . عمومًانطاق دولي باستخدام معايري البيانات الفوقية املتفق عليها 

ع بيانات تغري املناخ لتستفيد منها أضعف املناطق والفئات حتقيقها عن طريق تنسيق مجع بيانات األمن الغذائي م

أن تيسر إجراء حوار بشأن حتسني جهود مجع البيانات العاملية لتغري  العاملي وينبغي للجنة األمن الغذائي. السكانية

 .املناخ واألمن الغذائي
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