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یتسّبب التغیر المناخي الیوم بتأثیراٍت عمیقة على الزراعة وطرق عیش السكان األصلیین والمزارعین في جمیع أرجاء 
  .العالم، وسوف تزداد ھذا التأثیرات خطورًة في المستقبل

  ، كوتشابامبا ٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان               

  
  آثار المناخ على الزراعة

فمن انخفاض . ن آثار التغّیر المناخي، وسیستمّر بالتجّلي في القطاع الزراعي في العالمتجّلى عدٌد م
حجم غّلة محصول القمح الحالي الكبیر في روسیا إلى الخسائر التي تعّرض لھا آالف الھكتارات 
من الحقول في فیضانات باكستان في وقت سابق من ھذا العام، ھا قد بدأ التغّیر المناخي بتھدید 

  . اإلمدادات الغذائیة في جمیع أنحاء العالم

وارتفاع . وستتفاقم ھذه اآلثار فقط إن ازدادت درجات الحرارة وتغّیرت أنماط ھطول األمطار
درجات الحرارة بشكٍل خاص أمٌر مقلق ألن العملیات الرئیسیة للمحاصیل مثل التلقیح ستتوّقف في 

راري، لذا یجب اعتبار الزراعة محورًا أساسیًا مع حال وصلنا إلى درجات معّینة من االرتفاع الح
  .تقّدم المفاوضات

  آثار الزراعة على المناخ  

. تقّدم نظم االنتاج الزراعي الصناعیة مساھمات كبیرة في االنبعاثات العالمیة لغازات الدفیئة
صدرھا من االنبعاثات العالمیة تسببھا الغازات غیر ثاني أكسید الكربون التي ی% ١٤فحوالي 

القطاع الزراعي، وأكسید النیتروز الصادر أساسًا عن استخدام و إنتاج األسمدة النیتروجینیة 
  .من الحیوانات (CH4) االصطناعیة والمیثان

  الزراعة المراعیة للبیئة

فطرق انتاج الزراعة العضویة وغیرھا من . إّن أنظمة االنتاج الزراعي المراعي للبیئة موجودة
یة تعتمد على بناء التربة، وذلك باستخدام األسمدة، وتغطیة الزراعة وغیرھا من الزراعات البیئ

  . التقنیات التي تقّلل أو تلغي الحاجة إلى األسمدة النیتروجینیة االصطناعیة

وال تقلل أسالیب بناء التربة انبعاثات الزراعة لغازات الدفیئة فحسب، بل إنھا تشّكل أیضًا أساس 
فكلما كانت التربة صحّیًة، احتملت المزید من الرطوبة، وبالتالي تزداد قدرتھا . ةبناء الزراعة المرن

وتسمح التربة الجیدة أیضًا للمیاه . على تخزین المیاه ضد الجفاف وتغّیر أنماط ھطول األمطار
  . بالتسلل إلیھا مما یقلل من حّدة الفیضانات علیھا وتآكل التربة

أیضًا بتنحیة الكربون، فیقّدر الفریق الحكومي الدولي بأّن الجزء ویخدم إدراج األسمدة في التربة 
  . في قطاع الزراعة یأتي من تنحیة الكربون في التربة%) ٨٩(األكبر من القدرة على التخفیض 

 

 

 

 للعدالة المناخیة ١٠الملخص رقم 
  

  الزراعة والتغّیر المناخي
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  المعلومات المفاتیح
  ال تقتصر الزراعة على إنتاج

الطعام، بل إنھا مصدر عیش 
لناس حول لملیارات من ا

لذا، على مقاربات . العالم
التخفیض والتكّیف في المجال 
الزراعي أن تراعي أمان 
وحمایة سبل العیش عبر بناء 
األنظمة الزراعیة المرنة 

 .وتأمین األمن الغذائّي
  التكّیف ھو التحدي األساسي

بالنسبة للزراعة واألمن 
 .الغذائّي في ظّل مناخ متغّیر

 صدارات تقوم الدول المتقدمة بإ
زراعیة ھاّمة، لذا على 
التخفیض في أنظمتھا الزراعیة 
أن یكون أولوّیة لدول الملحق 

 .األول
  ال ینفع القطاع الزراعّي في

الدول النامیة لتقدیم مزید من 
الثغرات بما یصّب في مصلحة 
دول الملحق األول من حیث 
تجنیبھا التزامات التخفیض 

 .والتمویل
 "رًالیس خیا" العمل المعتاد .

فال التكنولوجیا وال أسواق 
الكربون ستنتج مرونة النظام 
الزراعي، أو تقّوي 
االقتصادات الریفّیة الالزمة 

 .للعیش في مناخ سریع التغّیر



 
 
 

  المطلوب التركیز على التكّیف

وأنماط ھطول األمطار، على أصناف المحاصیل أن التھدیدات المناخیة للزراعة حقیقیة وخطیرة وفوریة، ففي ظّل تغّیر درجات الحرارة 
فالحفاظ على . لذا یجب البدء بتكییف البذور التي سیقوم المزارعین بغرسھا بعد عشرة أعوام من اآلن مع المناخ. تتغّیر ھي األخرى

  . التنوع الجینّي للمحاصیل مھّم الیوم أكثر من أّي وقٍت مضى

فالمھّمة أمام المجتمع العالمي كبیرة جدًا واحتمال فشلھا . الرئیسي لسیاسة المناخ المتعّلقة بالزراعةیجب أن یكون التكّیف المبدأ المنّظم 
  .    أكبر، لذا، ما من وقٍت للتغاضي عن بذل الجھود الالزمة

  تركیز مضّلل على األسواق وعلى التخفیض في البلدان النامیة

كیف مع التحدیات الخطیرة المقبلة، یحاول عدد من البلدان المدرجة في المرفق األول، على الرغم من الحاجة الواضحة لتحدید أولویات الت
وعلى الرغم من التزامات التخفیض الضخمة . بالتعاون مع البنك الدولي، توجیھ المحادثة حول الزراعة نحو التخفیض في البلدان النامیة

  .ت في الشمال أمرًا صعبًا ومكلفًا جدًاللزراعة من ِقَبل البلدان المتقدمة، یعتبر خفض االنبعاثا

فھذه استراتیجیة  .أما الحّل البدیل فھو تحویل الكربون في التربة إلى سلعة، وخلق أسواق لتنحیة الكربون في التربة في دول العالم النامي
  . ّیف للبلدان النامیةتخفیض انبعاثاتھا الزراعیة وتمویل احتیاجات التك: ھروب تسمح لدول الشمال التخّلص من التزامین

  لیس خیارًا" العمل كالمعتاد"

توّصل التقییم الدولي للمعارف الزراعّیة والعلم والتكنولوجیا ألغراض التنمیة، وھو عملّیة لعدد من أصحاب األسھم بمبادرة من البنك 
فلمواصلة إنتاج كمیات كافیة من الغذاء في ". العمل كالمعتاد لم یعد خیارًا"، إلى أّن ٢٠٠٨، في العام الدولي ومنظمة األغذیة والزراعة

  .ظل تغّیر المناخ، من الّضرورّي وقف ممارسات الزراعة الصناعیة المدمرة التي تقوم حالیًا تدمیر التربة وإمدادات المیاه

صحیٌح أنھا غالبًا ما اسُتخدمت كحّل سحرّي لكّل المشاكل الزراعیة، إال أنھا ال تملك الحّل وتقنیات الھندسة الوراثیة أیضًا لیست خیارًا، ف
أما التكّیف مع المناخ، فسیحتاج إلى مواجھة عدٍد . للتحدیات التي فرضھا التغّیر المناخي، فھي موّجھة نحو معالجة المشاكل البسیطة فقط

ة وتوافر المیاه، مما یشّكل تحدیًا ال یمكن لمھندسي الجینیة التغّلب علیھ بتقنیاتھم من المسائل في الوقت نفسھ، مثل درجات الحرار
  . البسیطة

إضافُة إلى ذلك، یسمح استخدام تقنیات الھندسة الوراثیة لشركات البذور والكیمیاویات الزراعیة بالمطالبة بحقوق الملكیة الفكریة على 
لتكّیف مع التغّیر المناخي، أال وھي التنّوع الجیني الموجود في األصناف المختلفة من بعض أثمن الموارد التي یملكھا المزارعون ل

وبالفعل لقد تّم إسناد براءة اختراع لعدد من الجینات التي تتحّمل البیئة الصعبة إلى عدد من الشركات، . المحاصیل التي یقومون بزرعھا
للمزارعین والمرّبین الذین یبذلون جھودًا لتكییف المحاصیل مع التغیرات المناخیة وذلك منعًا من الوصول إلى التنّوع، وھو أمٌر أساسي 

  . الجدیدة

قاء في وتبقى الحلول البیئیة التي تمنح األولویة للتربة الصحّیة ولتنوع المحاصیل ھي السبیل الوحید لتوفیر االستقرار والمرونة الالزمة للب
  .ظّل تغیر المناخ

یًا كبیرًا ھوایقاف االحتباس الحراري وتبرید كوكب األرض، ال یمكن مواجھتھ إال عبر تغییر عمیق في الممارسات تواجھ اإلنسانیة تحد
الزراعّیة أي عبر اعتماد النموذج االنتاجي المستدام الذي كان یستخدمھ السكان األصلیون والمزارعون في األریاف، باإلضافة إلى 

          . الفنا للمساھمة في حّل مشكلة السیادة الزراعیة والغذائیةالممارسات والنماذج التي اعتمدھا أس

  

  

  

  

 
 

  القضایا الرئیسیة للتفاوض
 لل من االنبعاثات وتجاھل األنشطة ال یجب أن تكون البلدان قادرة على اختیار تعداد األنشطة التي تق: یجب سّد ثغرة استخدام األراضي

 .التي تشّكل مصادر كبیرة لالنبعاثات
  لذا یجب رفض المقترحات الداعیة إلى ھیئة . لتشمل مشاریع امتصاص الكربون من التربة الزراعیةال یجب توسیع آلیة التنمیة النظیفة

 . فرعیة تشرع بتنفیذ برامج عمل لھذه الغایة
 ي عواقب االحترار لإلنتاج الزراعي في األماكن األكثر ضعفا، بما في ذلك في القارة األفریقیة والخیار ویجب أن تنظر رؤیة مشتركة ف

 .الوحید المقبول ھو ھدف الدرجة المئویة الواحدة
 ین یجب أن توّفر اعتبارات الزراعة ضمن مسار االتفاقیة، بما فیھا الفصل التاسع من النص التفاوضي الحالي، التوازن المناسب ب

  . ونظرًا لمركزّیة الزراعة، یجب التكیف مع وسائل العیش واألمن الغذائي لملیارات من الناس. التكّیف والتخفیض

 

  الزراعة والتغّیر المناخي – للعدالة المناخیة ١٠الملخص رقم 


