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شكر وتقددير

ي
سسات العديدة المساھمين في
شخاص والمؤس
نھا العميق لألش
تعرب أماننة اإلطار العاللمي للخدمات المناخية ) (GFFCSعن امتنانھ
خص بالشكر األشخاص المنتنتمين إلى مجمموعة واسعة ممن المؤسسات الذين ساھموا في إعداد ھذا
ھذا التقريرر .وتود أن تخ
المثال النمموذجي ،بمن ففيھم ،على سببيل المثال ال الحصر Selvaaraju Ramasaamy ،و Oscar Rojasمن ممنظمة األغذيةة
برنامج األغذيةة
والزراعة لألمم المتحدة ) ،(FAOو Ricchard Choularrtonو Kriishna Krishnaamurthyو Kathryn Millikenمن بر
حمر )،(IFRC
األحمر والھالل األح
ر
 ،(WFPو Kiflemariaam Amdemariamمنن االتحاد الدوللي لجمعيات اللصليب
العالمي )P
و James Hansenمن اللمعھد الدولي للبحوث المتعللقة بالمناخ واللمجتمع ) ،(IRIو Esppen Voldenمن الفرييق المخصص
 Robertمن المنظمةة
R
Stefan
 Ceciliaوnski
a Tamara Av
 Marjoوvellan
ض ) ،(GEOوorie McGuirk
المعني بررصدات األرض
ألرصاد الجوية ) ،(WMOو ،Byong Leeeو.Ray Mothaa
العالمية لأل

ملخص تنفيذي
ترتبط الزراعة واألمن الغذائي بشكل وثيق بظروف الطقس والمناخ من خالل الظروف المتطرفة كحاالت الجفاف
وموجات الحرارة والفيضانات والعواصف .ويمكن للكوارث المرتبطة بالمناخ كحاالت الجفاف والفيضانات أن
تؤدي إلى سوء المحاصيل الزراعية وانعدام األمن الغذائي وانھيار أبرز سبل العيش والھجرة الكثيفة للسكان والنمو
السلبي لالقتصاد الوطني .وتؤثر األحوال الجوية والمناخية غير المؤاتية بشكل مباشر في القدرة على اإلنتاج
الزراعي ومصادر العيش واألمن المائي واستخدام األرض ُ ُ
ونظم التسويق الزراعي وعدم استقرار السوق وأسعار
ّ
ويشكل صغار المزارعين والصيادون ورعاة الماشية في أغلب
المواد الغذائية والسياسات التجارية واالقتصادية؛
األحيان الفئات المعرضة بشكل كبير لھذه التأثيرات .وتطرح األحوال الجوية المتطرفة وتقلب المناخ وتغير المناخ
طويل األجل تحديات ھامة أمام الزراعة واألمن الغذائي في المستقبل.
تتوافر فرصة لدمج المعلومات المناخية في التنمية الزراعية من خالل عملية دمج شاملة للخدمات المناخية في
الممارسات والسياسات التخاذ القرارات اإلنمائية في الزراعة واألمن الغذائي .ويتطلب تحقيق ھذه القدرة على صنع
القرار اإلسراع بوضع تطبيقات الخدمات المناخية لدعم ھذا الدمج مع التكيف مع األحداث المناخية المتطرفة وتغير
المناخ.
ومن المھم االعتراف بأن األمن الغذائي يعتبر قضية ّ
معقدة تشتمل على عناصر غير مناخية .غير أنه يمكن للكوارث
المرتبطة بالمناخ أن تؤدي إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي .وقد حددت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )(FAO
الجوانب األربعة التالية لألمن الغذائي:
-1
-2
-3
-4

توافر الغذاء :ينبغي توفير كميات كافية من اإلمدادات الغذائية ذات الجودة من اإلنتاج المحلي
والواردات والمعونة الغذائية.
الحصول على األغذية :ينبغي تمكين األفراد من الوصول إلى موارد كافية للحصول على األغذية
وضمان نظام غذائي مغذ.
ٍ
كاف ،ومياه نقية ،ومرافق صحية ،ورعاية صحية عناصر ضرورية لتحقيق
االستخدام :نظام غذائي
الرفاھة التغذوية للسكان .ويشدد ھذا الجانب على أھمية المدخالت غير الغذائية في األمن الغذائي.
االستقرار :ينبغي على المستويات الوطني واألسري واألفراد ،الحصول على أغذية كافية في جميع
األوقات ،وينبغي أن ال تكون ھناك مخاطر لفقد الحصول نتيجة للصدمات المفاجئة مثل األزمات
االقتصادية أو المناخية .ويحيل ھذا الجانب إلى توافر األغذية ) (1والوصول إليھا ).(2

لذا فإن المعلومات بشأن الطقس والمناخ تعتبر أساسية بشكل خاص لتوافر األغذية واالستقرار ،وجميع جوانب األمن
قويا ً بقطاع أو أكثر من القطاعات ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية
الغذائي األربعة ترتبط ارتباطا ً ّ
).(GFCS
وتتوقف شدة تأثر ُّ ُ
ِّ
المحددات التالية:
النظم الزراعية واألمن الغذائي بالظروف المناخية على
السكان ،ينتقل تزايد الطلب على األغذية ُ ُ
ّ
ونظم اإلنتاج الغذائي أيضا ً إلى المناطق شديدة
 مع تزايد أعداد
التأثر بالمناخ والمناطق الھامشية لتلبية الطلب؛
 يتسبب تناقص الموارد الطبيعية نتيجة للتنافس على األراضي )المستوطنات الحضرية والموارد البيئية،
والطاقة( في حدوث ضغط إضافي على األمن الغذائي؛
 تتسبب زيادة عدد السكان بنسبة عالية في المناطق القروية ،واالعتماد على الزراعة ،باإلضافة إلى الفقر،
وشدتھا وكثافتھا ،فضالً
ّ
في شدة التأثر وتتفاقم الحالة مع الوتيرة المتزايدة ألحوال الطقس والمناخ المتطرفة
عن حدوث عجز في األغذية واإلخفاق في تالفي المجاعة على نطاق واسع في العديد من المناطق
المعرضة لمخاطر عالية.
ّ
iii



باإلضافة إلى ذلك ،أسفرت حاالت الجفاف الشديدة في المناطق الزراعية الرئيسية في السنوات األخيرة،
مقترنة بزيادة الطلب على الوقود الحيوي والسياسات التجارية التقييدية ،عن ارتفاع شديد غير مسبوق في
أسعار الحبوب وعدم استقرار األسواق.

ِّ
المحددات المشار إليھا مؤتمر القمة العالمي لألغذية التابع لألمم المتحدة للحث على وضع
وقد دفعت جميع ھذه
ً
إحصائيات زراعية وطنية ً
ونظم أفضل لإلنذار للمبكر والتنبؤ بھدف الحد من شدة التأثر وتحسين مستوى األمن
الغذائي.
وسلطت الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على المخاطر المناخية الدولية على الزراعة واألمن
الغذائي ،ووصفت ما تنطوي عليه معلومات األرصاد الجوية من إمكانية لتحسين ُ ُ
نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر
المتعلقة باألرصاد الجوية .وسيضاعف تغير المناخ من مخاطر الجوع حيث يفاقم من عوامل المخاطر التي تؤثر في
األمن الغذائي .وسيؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المخاطر القائمة على األمن الغذائي ومصادر العيش بسبب تراكم
زيادة وتيرة المخاطر المناخية وتناقص اإلنتاج الزراعي في المناطق شديدة التأثر ،واتساع المخاطر الصحية
وانخفاض توافر المياه وارتفاع حدة الصراع على الموارد الشحيحة مما سيفضي إلى أزمات إنسانية جديدة فضالً
عن تزايد نزوح السكان.
ويمكن أن تساعد ُّ
النظم الزراعية التي تستخدم بحكمة المعلومات المناخية في اتخاذ قرارات مستنيرة بصورة أفضل
على مستوى السياسات والمؤسسات والمجتمعات المحلية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المحدودة وزيادة المحاصيل
وإنتاج الماشية ومصائد األسماك بتقليص آثار المخاطر المناخية وتعزيز الفرص .ويمكن لبرنامج التواصل مع
المستخدمين التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ،الذي يشدد على الحاجة إلى الخدمات الموجھة للمستخدمين
والموجھة نحو الطلب أن يحدد أشد فئات السكان تأثراً وأن يساعد في تحسين أمنھا ويمكن لبرنامج التواصل مع
المستخدمين التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ،الذي يشدد على الحاجة إلى الخدمات الموجھة للمستخدمين
والموجھة نحو الطلب أن يحدد أشد فئات السكان تأثرا وأن يساعد على تحسين أمنھا الغذائي .وينبغي على ّ
صناع
القرار ،من جھة أخرى ،أن يدركوا قيمة المعلومات المناخية وأن إيصال ھذه المعلومات إلى المزارعين في الوقت
المناسب أمر بالغ األھمية .ويمكن ،على سبيل المثال ،لنظم اإلنذار المبكر بالجفاف أن تبلغ الحكومات ووكاالت
المعونة الدولية بأزمات األمن الغذائي الوشيكة مثل أن يتطور ھذا الوضع إلى مجاعة ،وذلك لضمان اتخاذ
اإلجراءات في الوقت المناسب .وبصورة مماثلة ،يمكن أن تساعد المعلومات المناخية المتقدمة في تحقيق أفضل
مستوى ممكن لألنشطة الزراعية باإلضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المدخالت.
وحتى عھد قريب ،لم يكن ھناك نھج عالمي شامل ومتسق لدعم إدارة المخاطر المناخية التي تتعرض لھا القطاعات
اإلنمائية الرئيسية ،بما في ذلك الزراعة ،والمياه ،والطاقة ،والصحة .وقد أصدر مؤتمر المناخ العالمي الثالث في عام
 2009والمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام  2011تكليفا ً بوضع إطار عالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSلسد
ھذه الثغرة كما حدد الزراعة واألمن الغذائي كقطاع يحظى باألولوية إلى جانب الحد من مخاطر الكوارث ،وموارد
المياه والصحة .وأصبح اإلطار العالمي اآلن أولوية استراتيجية رئيسية لدى المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) ،(WMOتسترشد بھا المنظمة في جميع أنشطتھا مع وكاالت األرصاد الجوية الوطنية .ويمكن لإلطار
العالمي تعزيز جھود المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،وبرنامج األغذية العالمي من
بين منظمات أخرى ،فيما يتعلق بمراقبة المخاطر المناخية ومراقبتھا ،وكذلك لدعم نھج أكثر تكامالً في مجال التنمية
المستدامة وبناء القدرة على المقاومة لدى األشخاص األشد تأثرا .وتركز المنظمة ) (WMOبشكل كبير على تقديم
خدمة للمجتمع باالستناد إلى البيانات والتنبؤات التي توفرھا عادة.

iv

ويحدد ھذا المثال النموذجي بشأن الزراعة واألمن الغذائي االحتياجات ذات األولوية لألوساط المعنية بالزراعة
واألمن الغذائي ،وكذا الطريقة التي ِّ
يمكن بھا اإلطار العالمي المجتمع المحلي من أن يصبح شريكا ً نشطا ً في
ّ
المحددة للمجتمع المحلي .وتصف ھذه الخطة
الخدمات المناخية لتحسين المعلومات المناخية التي تلبي االحتياجات
نطاق ووظيفة عمل الزراعة واألمن الغذائي ،وكذا العناصر والعوامل الفاعلة الرئيسية ،واألنشطة المقترحة
واالحتياجات من الموارد .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن اإلطالع  16على دراسات حالة لخدمات مناخية ناجحة في
الزراعة واألمن الغذائي في التذييل .1
وقد تم االعتماد في ھذا التقرير على معلومات ومساھمة توصيات تقرير الفرقة العاملة رفيعة المستوى ومؤتمر
المناخ العالمي الثالث وأعقبتھا نتائج عدة اجتماعات للخبراء ،ومشاورات فيما بين الوكاالت ،وحلقات العمل والحوار
التي ُنظمت كجزء من العملية التحضيرية لإلطار العالمي ) .(GFCSلذا فقد ُوضع ھذا المثال النموذجي من خالل
عملية تشاركية كاملة بمشاركة جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين.
وسيكون ھذا المثال النموذجي مساھمة في برنامج التواصل مع المستخدمين التابع لإلطار العالمي ) (GFCSبالرغم
وسيبين التقدم القابل للقياس لتحقيق كل
من أن ھناك جوانب ذات صلة بالدعائم األخرى )مثل الرصدات والمراقبة(.
ّ
ھدف من األھداف المحددة .وستشمل ،على سبيل المثال :إجراء تحليل عالمي للفجوة بشأن الحواجز أمام استخدام
المعلومات المناخية ذات الصلة بالقرارات المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي ،وتقييم وإعداد اإلرشادات الفنية ُ ُ
لنظم
اإلنذار المبكر القائمة على المعلومات المناخية ،والمشاريع الرائدة التي تعزز المراقبة واالستجابة في مجال الزراعة
واألمن الغذائي .وھناك أربعة مشاريع مقترحة ضمن ھذا المثال النموذجي بميزانية تبلغ  3,395,000فرنك سويسري
للفترة .2015-2013

v

1

مقدمة

تواجه الزراعة واألمن الغذائي في القرن الحادي والعشرين تحديات متعددة .ومن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على
جميع العناصر التي لھا تأثير في األمن الغذائي :توافر األغذية ،والوصول إليھا ،واالستقرار واالستخدام .ويتأثر
التوافر العام لألغذية بالتغيرات في المحاصيل الزراعية وكذلك بالتغيرات في األراضي الزراعية .ويمكن للتغيرات
في إنتاج األغذية ،مع إضافة عوامل أخرى ،أن يؤثر في أسعار المواد الغذائية ،وھذا قد يؤثر على قدرة األسر
الفقيرة على الوصول إلى أسواق األغذية .ويمكن أن يؤدي تناقص وفرة وجودة المياه في بعض المناطق إلى تزايد
المشاكل الصحية والمرافق الصحية كأمراض اإلسھال التي من شأنھا ،مع تغيرات في أنواع األمراض التي تحملھا
النواقل ،مضاعفة سوء التغذية فضالً التأثير السلبي على استخدام األغذية .وأثار أحوال الطقس المتطرفة تحدث خلال
في استقرار اإلمدادات الغذائية ومصادر عيش األشخاص .وتزايد أحوال الطقس المتطرفة ،كالفيضانات والجفاف
نتيجة لتغير المناخ ،يؤدي إلى تفاقم ھذه الحالة كما يمكن أن يؤثر سلبا ً على مصادر العيش التي تعتمد على األنشطة
شديدة التأثر بعوامل المناخ كالزراعة القائمة على األمطار وتربية الماشية.
يتعين على الزراعة أن تنتج قدراً أكبر من الغذاء واأللياف إلطعام أعداد متزايدة من السكان ،وقدراً أكبر من المواد
األولية لسوق الطاقة الحيوية الضخمة ،وأن تسھم في التنمية الشاملة في الكثير من البلدان النامية التي تعتمد على
الزراعة ،وأن تعتمد وسائل إنتاج أكثر كفاءة واستدامة ،وأن تتكيف مع تغير المناخ ،وأن تبحث عن وسائل فعالة
لمكافحة حاالت عدم اليقين .١والزراعة عبارة عن صناعة عالية المخاطر ،فھي ال تخضع فقط للتأثيرات المعاكسة
لألخطار الطبيعية بل إنھا تواجه أيضا ً مخاطر التقلبات في أسعار السوق ،والتغييرات في السياسات وتدھور
اإليكولوجيا .وقد أصبحت المخاطر الزراعية مع التغيرات المناخية العالمية قضية ھامة في السنوات األخيرة .وقد
أبرزت أحوال الطقس المتطرفة وزيادة التقلبات في أسعار األغذية في األسواق العالمية خالل السنوات األخيرة
أھمية استقرار اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي العالمي .ومصادر المخاطر في الزراعة متعددة ومتنوعة ،فمحدودية
الموارد المائية ،والجفاف والتصحر ،وتدھور األراضي ،وتآكل التربة ،واألخطار الطبيعية تمثل عوامل خطر
رئيسية تؤثر في الزراعة .فعدد أخطار األرصاد الجوية الھيدرولوجية على وجه الخصوص )مثل الجفاف،
والفيضانات ،والعواصف المدارية ،والحرائق الجامحة( بلغ في المتوسط  195سنويا ً في الفترة  1988-1987و365
سنويا ً في الفترة  .2008-2000وأشارت تقديرات التكاليف االقتصادية المتصلة بالكوارث الطبيعية في العالم إلى أنھا
تبلغ نحو ما بين  50و  100مليار دوالر أمريكي سنويا ً مما يعني أنھا تضاعفت  14مرة منذ خمسينات القرن
الماضي.٢
وخالل القرون الثالثة الماضية ،زاد مجموع مساحة األراضي المزروعة بأكثر من  450فى المائة .٣وفي الوقت
الحاضر تشغل الزراعة والمراعي والغابات  69-68في المائة من مساحة األراضي في العالم .وعلى وجه التحديد
فإن  30في المائة من األراضي تشغلھا الغابات واألراضي العشبية و 12في المائة للمحاصيل الزراعية والمعمرة
و 26في المائة للمروج والمراعي الدائمة .٤وفي عام  ،2008كان ثلث عمال العالم يعملون في الزراعة .وفي معظم
البلدان النامية ،يعيش ثالثة من بين كل أربعة أفراد في المناطق الريفية ويعتمدون اعتماداً كبيراً على الزراعة في
توفير أمنھم الغذائي وسبل معيشتھم .٥وإذا ما استمر سكان العالم في االعتماد على المنتجات الزراعية كما كان
الشأن في الماضي ،فإن التقديرات تشير إلى أن مساحة األراضي الزراعية المستخدمة بحلول عام  2050سوف تزيد
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بحلول عام ) 2050ص

بأكثر من  70مليون ھكتار عن المساحات التجميعية المنتجة لعام  2005دون مراعاة إنتاج الوقود الحيوي .٦وتشير
بعض التقديرات إلى أن األمر سيحتاج إلى زيادة األغذية بنسبة  50في المائة بحلول عام .٧2030
وتشكل األسماك نحو  20في المائة من البروتين الحيواني في النظم الغذائية ألكثر من  2.8مليار نسمة .٨ويمكن أن
تصل مساھمة األسماك في البروتين الحيواني الغذائي إلى  50في المائة في أشد المناطق فقراً في العالم وإلى  90في
المائة في الدول النامية الجزرية الصغيرة .ويتعرض ھذا الدور الھام لمصايد األسماك للخطر نتيجة للتغييرات في
البيئة الناشئة عن زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة
حمضية المحيطات وتغير توزيع األسماك البحرية .ويضاف إلى ذلك اإلجھاد الناجم عن اإلفراط في الصيد والتلوث
البري المصدر ،والمناطق الميتة نتيجة للتلوث البري المصدر ،وكلھا عوامل تخفض من وفرة األنواع وتنوعھا.
وتتأثر تربية األحياء المائية التي تعتبر من أسرع جھود إنتاج األغذية الحيوانية المتنامية نتيجة الرتفاع درجات
الحرارة ،وإحالل أنواع مثل رخويات المياه العذبة .وتضطلع مصايد األسماك بدور حاسم في توفير األمن الغذائي
وفرص إدرار الدخل والسيما في البلدان النامية.
وتضطلع الغابات كذلك بدور حاسم في تحسين سبل المعيشة وخاصة للمزارعين في األرياف حيث توفر حطب
الوقود واألعالف الحيوانية باإلضافة إلى الفاكھة والجوز .وتوفر تربية الحيوان والرعي المقترن بالزراعة مصادر
غذاء ھامة ،٩من خالل اللحوم واأللبان والبيض .ويمكن أن يؤثر تغير المناخ في اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان
والمالءمة ونطاق أراضي الرعي ،ويمكن أن تفقد سبل المعيشة عندما تتأثر قطعان الحيوانات بموجات الحرارة
والفيضانات.
وتتوقف شدة تأثر النظم الزراعية على عدة عوامل .فالزيادة في عدد سكان العالم تضاعف من الطلب على األغذية،
كما يتسبب تناقص الموارد نتيجة للتنافس على األراضي )المستوطنات الحضرية والموارد البيئية ،والطاقة( في
إجھاد إضافي لألمن الغذائي .وقد أسھمت الوتيرة المتزايدة ألحداث الطقس والمناخ المتطرفة وشدتھا وكثافتھا في
حدوث حاالت عجز في األغذية ،واإلخفاق في تالفي المجاعة الواسعة النطاق في الكثير من المناطق المعرضة
لمخاطر عالية .وأسفرت حاالت الجفاف الشديدة في الكثير من مناطق المحاصيل الرئيسية وخاصة في السنوات
األخيرة المقترنة بزيادة الطلب على الوقود الحيوي والسياسات التجارية المقيدة واالستثمارات غير المالئمة عن
ارتفاع شديد غير مسبوق في أسعار الحبوب وعدم استقرار األسواق .والواقع أن األسعار العالمية للقمح والذرة
زادت في عامي  2009و 2010بنسبة  80في المائة .وأدت ھذه وغيرھا من العوامل إلى أن يدعو مؤتمر القمة
العالمي لألمم المتحدة لألغذية في عام  2009إلى تحسين اإلحصاءات الزراعية الوطنية ونظم اإلنذار المبكر
والتوقعات بشأن انعدام األمن الغذائي وشدة التأثر.
وقد يعدل تغير المناخ وتقلبه من اإلنتاجية وتوزيع مصايد أسماك المحيطات .وعلى وجه الخصوص ،قد تنخفض
إنتاجية أنواع المياه الباردة في المياه شبه المدارية ،وقد تتأثر مناطق التكاثر وصيد األسماك ،فمن المستبعد أن تكون
ھذه األنواع قادرة على أن تمدد من مسرھا لمواصلة االتجاه صوب القطب نتيجة لنقص الموائل المناسبة .ومن ناحية
أخرى ،فإن إنتاجية أنواع المياه الدافئة قد تتعزز في المياه شبه المدارية ،وقد يتوسع توزيع األنواع األكثر مدارية في
اتجاه الجنوب .وسوف تتسبب زيادة تقلبية المناخ في زيادة التحديات التي تواجه إدارة مصايد األسماك وتوقعات
 Tilman, D 6وآخرون" ،توقعات تغير البيئة العالمية الموجھة للزراعة" في مطبوع العلوم 13 ،نيسان /أبريل  2001ص  281المجلد
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إنتاج ھذه المصايد .ويعتبر الفھم األفضل للمناخ وآثاره على مصايد أسماك المحيطات أمراً حاسما ً في إدارة ھذه
المواد المعيشية القيمة ،واالقتصاديات المعتمدة على السوق واإلستزراع في المستقبل .وستحتاج البلدان النامية
والدول النامية الجزرية الصغيرة التي تعتمد بشدة على األسماك للغذاء والتصدير إلى مساعدات خاصة للتكيف مع
ھذه التأثيرات لتغير المناخ على مصايد المحيطات.
وسيضاعف تغير المناخ من مخاطر الجوع حيث ُيفاقم من عوامل المخاطر التي تؤثر في األمن الغذائي .وبدون بذل
جھود كبيرة لتحسين سبل المعيشة وزيادة المقاومة ،يتوقع أن يزيد تغير المناخ بحلول عام  2050من عدد السكان
المعرضين للمخاطر بنسبة تتراوح بين  10و 20في المائة وزيادة عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية بنسبة
 21في المائة .١٠وسوف تؤدي توليفة من زيادة وتيرة تغيرات المناخ الخطرة ،وتناقص اإلنتاج الزراعي في المناطق
الضعيفة واتساع المخاطر الصحية ،وانخفاض توافر المياه ،وتزايد النزاعات على الموارد الشحيحة إلى زيادة حدة
األخطار الحالية التي تواجه األمن الغذائي وسبل المعيشة مما يفضي إلى أزمات إنسانية فضالً عن زيادة تشريد
السكان.
1.1

أھداف ونطاق ووظائف المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي

يتمثل الھدف الرئيسي للمثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي في إفادة نواتج الزراعة واألمن الغذائي من خالل
تحسين إدارة المخاطر ذات الصلة بالمناخ ،وبمتابعة األھداف التالية ضمن جملة أمور:
-1
-2

-3

-4

-5

إقامة شراكات وحوارات فعالة بين الخدمات المناخية ومستخدمي الزراعة واألمن الغذائي على
جميع المستويات لتعزيز مقاومة مجتمع /قطاع الزراعة واألمن الغذائي أمام المناخ؛
مراقبة االحتياجات الناشئة لمجتمع /قطاع الزراعة واألمن الغذائي واالستجابة لھا من خالل وضع
الخدمات المناخية والعمل لتعميمھا في وظائف الزراعة األساسية )أي الفينولوجيا ،ومراقبة
المحاصيل والتأھب وإدارة المخاطر واألمن الغذائي متعدد القطاعات(؛
ً
التوعية بأن توفير الزراعة واألمن الغذائي المستدامين يعتبر ھدفا ً نھائيا للقطاعات األخرى بما في
ذلك المناخ والحد من مخاطر الكوارث والمياه والصحة وتحقيق فائدة فريق الخبراء المعني
بالخدمات المناخية للقطاعات األخرى بمنظورھا الكامل من خالل التطبيقات المشتركة بين
القطاعات المتعددة )أي جھود المراقبة المشتركة ،ومكافحة اآلفات واألمراض مع قطاع الصحة،
وإدارة المخاطر مع المياه والحد من مخاطر الكوارث إلخ(؛
توفير الدعم لصانعي القرارات الزراعية بالمعلومات والخدمات المالئمة وحسنة التوقيت إلدراج
العوامل البيئية والمناخية في إستراتيجيات التخطيط الزراعي والممارسات العملية على المستويات
الوطني واإلقليمي والعالمي؛
تعزيز التعاون التشغيلي والفني بشأن المخاطر البيئية والمتعلقة بالكوارث والمسائل المناخية،
واالضطالع بتدابير مشتركة لدعم الزراعة واألمن الغذائي المستدامين.

وقد شارك العديد من الشركاء في وضع ھذا المثال النموذجي بما في ذلك المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج األغذية العالمي ،واالتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب
األحمر والھالل األحمر .ويتقاسم ھؤالء الشركاء ھذا الھدف المشترك في مجال الخدمات المناخية.
ويتمثل الھدف من ھذا المثال النموذجي فى توفير مثال ممتد عن الخدمات المناخية يحدد بدوره إحتياجات قطاعى
الزراعة واألمن الغذائى ويصنف القدرات فى الخدمات المناخية  ،ويقترح الوسائل لتحسين أداء وإدارة نظم الزراعة
واألمن الغذائي من المستويات العالمية إلى المحلية باستخدام المعلومات المناخية.
 Parry 10وآخرون  ،2008و  Nelsonوآخرون
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ويتضمن نطاق المثال النموذجي بصورة عامة جميع جوانب الزراعة واألمن الغذائي المتأثرة بالمناخ.
وبصفة عامة فإن الزراعة تشمل المحاصيل وتربية الحيوان ومصايد األسماك إال أنھا تشمل بالضرورة حراثة
النباتات والبستنة ومصادر المنتجات البرية سواء من المصايد الطبيعية أو تربية األحياء المائية والرعي ،واألعالف،
وبعض الغابات من بينھا الغابات المختلطة بالزراعة ،والوقود الخشبي فضالً عن الوقود الحيوي .ونظراً ألنه أصبح
المعروف عن المناخ واإلنتاج المحصولي ربما أكثر من المجاالت األخرى ،كان التركيز ھنا أكبر على المحاصيل
وأقل على غيرھا وإن كانت جوانب للزراعة ال تقل أھمية عن ذلك .وتمتد الخدمات المناخية في الزراعة إلى حيث
يمكنھا أن تساعد في وضع نظم زراعية مستدامة وسليمة من الناحية االقتصادية وتحسين اإلنتاج والنوعية والحد من
الخسائر والمخاطر ،والمحافظة على الموارد الطبيعية وخفض التلوث بفعل المواد الكيميائية الزراعية أو غير ذلك
من العوامل التي تسھم في تدھور البيئة.
ويشمل األمن الغذائي التوافر والوصول واالستخدام واالستقرار .ويتحقق األمن الغذائي ،كما جاء في تعريف منظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،عندما يمكن لجميع األشخاص وفي جميع األوقات الحصول ماديا ً واجتماعيا ً
واقتصاديا ً من أغذية مأمونة ومغذية تلبي جميع احتياجاتھم التغذوية وأفضلياتھم الغذائية لممارسة حياة نشطة وملؤھا
يتعين استيفاء أربعة أھداف في نفس الوقت ھي:
الصحة .ولتحقيق أھداف األمن الغذائيّ ،





توافر األغذية :كميات كافية من اإلمدادات الغذائية ذات الجودة من اإلنتاج المحلي والواردات والمعونة
الغذائية.
الحصول على األغذية :حصول األفراد على موارد كافية للحصول على األغذية وضمان نظام غذائي
ٍّ
مغذ.
االستخدام :نظام غذائي كاف ،ومياه نقية ،ومرافق صحية ،ورعاية صحية عناصر ضرورية لتحقيق
الرفاھة التغذوية للسكان ويشدد ھذا الجانب على أھمية المدخالت غير الغذائية في األمن الغذائي.
االستقرار :ينبغي على المستويات الوطني واألسري واألفراد ،الحصول على أغذية كافية في جميع
األوقات ،وينبغي أن ال تكون ھناك مخاطر لفقد الحصول نتيجة للصدمات المفاجئة مثل األزمات
االقتصادية أو المناخية.

وتمثل معلومات الطقس والمناخ قضايا فرعية بالنسبة للحصول واالستخدام .غير أنه نظراً ألن الخدمات المناخية
حاسمة بالنسبة لتوافر األغذية واستقرارھا ،يتزايد التأكيد ھنا على ھذين الجانبين لألمن الغذائي .وبعبارة بسيطة،
يقيس الحصول مدى توافر طائفة عريضة من األغذية في المزارع أوفي األسواق المحلية ،ويشير االستقرار إلى
سياق شدة التأثر وعوامل المخاطر التي تؤثر سلبا فى توافر األغذية أو الحصول عليھا.
واألمن الغذائي قضية معقدة تشتمل على عوامل تكنولوجية ،وبيئية .وقد إستفادت اإلنتاجية الزراعية من العوامل
التكنولوجية التي تتراوح بين تحسين األصناف المحصولية ونظم إدارة المزارع وأدوات دعم القرار للتخطيط
اإلستراتيجي الطويل األجل .ومع ذلك فإنه على الرغم من جوانب التقدم ھذه ،أخفقت النظم الزراعية في تالفي
انعدام األمن الغذائي ،ويتعين أن يستمر تنفيذ البرامج التي تحسن من التقنيات الزراعية .وتقع القضايا غير المناخية
التي تؤثر في األمن الغذائي خارج نطاق المثال النموذجي .وھناك من بين تلك العوامل الزيادة في أعداد السكان،
والقيود التجارية ،وعدم كفاية االستثمارات الزراعية واألزمة المالية العالمية .وال يعزى السبب في جميع المجاعات
إلى الكوارث الطبيعية ،غير أن الكوارث ذات الصلة بالمناخ يمكن أن تفاقم من انعدام األمن الغذائي .وتستمر النظم
الزراعية في ضعفھا أمام الظروف المناخية مثل األحداث المتطرفة )موجات الحرارة واألعاصير ،والفيضانات
وحاالت الجفاف( ودرجات الحرارة المتطرفة ،وھطول األمطار ،وارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتھا الالحقة،
وزيادة جريان المياه ،وانخفاض رطوبة التربة ،وإنحسار الجبال الثلجية لتحقيق مصدر المياه المذابة للزراعة،
واحترار البرك ومجاري المياه وتآكل التربة وما إلى ذلك.
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وباإلضافة إلى الخدمات المناخية األساسية التي يحتاج إليھا قطاع الزراعة ،سيتعين على اإلطار العالمي )(GFCS
إعطاء األولوية لخدمات مناخية لقطاع أوسع من األمن الغذائي في مجاالت تشمل سياسات وبرامج األمن الغذائي،
وشبكات األمانُ ،
ونظم اإلنذار المبكر/التدابير المبكرة بشأن األمن الغذائي ،وبرامج التغذية )العمل بالتعاون الوثيق
مع باقي القطاعات كالصحة(.

وإدراكا ً للجوانب المتأثرة بالمناخ في الزراعة واألمن الغذائي ،يتعين أن يضطلع المثال النموذجي بالمھام التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

أن ُ ِّ
يقدر المجاالت التي تعتبر فيھا المعلومات والخدمات المناخية مفيدة ألنشطة الزراعة واألمن
الغذائي؛
أن يستعرض االستخدام المفيد للخدمات المناخية؛
أن يجري تحليالً للثغرات؛
أن يوفر خطة عمل لتحسين تنفيذ وإستيعاب الخدمات المناخية واستخدامھا للدوائر المعنية
بالزراعة واألمن الغذائي؛
أن يقترح أنشطة رئيسية لتعزيز العمل التفاعلي عبر الوكاالت والمنظمات.

وينبغي تنفيذ خطة المثال النموذجي بمرونة لتحقيق طائفة متفرقة من اھتمامات أصحاب المصلحة ومتطلباتھم التي
ستتطور ،دون شك ،بمرور الوقت مع تقدم التكنولوجيات والعلم ومع ظھور تحديات بيئية ومجتمعية جديدة .وكما
ً
سلفا ،فإن المحاصيل تحظى باھتمام خاص في المثال النموذجي نتيجة للخبرات األوسع نطاقا ً مع اإلنتاجية ذات
ذكر
ً
الصلة بالمناخ .ويتطلب األمر مزيدا من االھتمام بمصايد األسماك والثروة الحيوانية ،والغابات ،والوقود الحيوي مع
تطور اإلطار ).(GFCS
ويمكن اإلطالع على  16دراسة حالة لخدمات مناخية مفيدة في مجال الزراعة واألمن الغذائي ضمن التذييل .1
1.2

تبرير للمثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي

يبرز المثال النموذجي الكثير من األنشطة الجارية بالفعل بين الدوائر المعنية بالزراعة واألمن الغذائي ودوائر
الطقس والمناخ .ويشير إلى طريق التقدم بھدف تحسين مستوى تنسيق المبادرات المشتركة والتعاون بشأنھا والتوسع
فيھا .وينبغي استخدام ھذا المثال الموسع في تحسين خدمات األرصاد الجوية الزراعية ومساعدة الدوائر المعنية
باألغذية في أنحاء العالم في التعامل مع اآلثار المتزايدة لتقلبية المناخ وتغير المناخ .وھناك قاعدة وافرة من الخبرات
المتعلقة باستخدام المعلومات المناخية وإدارة المخاطر المناخية على جميع المستويات بدءاً من المزرعة وحتى
أسواق األغذية العالمية .وتوفر ھذه الخبرة أساسا ً للحاجة التي تبرر مواصلة العمل مع الجھود المنسقة األخرى
الواردة في ھذا المثال النموذجي .وتنسق األوساط الزراعية المعنية باألمن الغذائي فيما بينھا بالفعل وتتعاون في
كثير من القضايا .ويتمثل المبرر لھذا المثال النموذجي في توسيع جوانب التعاون السابقة ھذه والنھوض بتنسيق
األنشطة القادمة لجني ثمار الكثير من المنافع التي ستوفرھا للتحرك قدما ً إلى األمام.
وبداية فإن اللجنة الفنية لألرصاد الجوية الزراعية في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لديھا العديد من األولويات
للعمل على نسق ھذه الخطوط .وتشمل األولويات  (1وضع خدمات معززة للدوائر الزراعية والمعنية بالثروة
الحيوانية والغابات ومصايد األسماك ،والوكاالت الشريكة بما في ذلك الخدمات المناخية؛  (2التشجيع على وضع أداة
تواصل لتقاسم المعارف بين المتنبئين /العلماء وصانعي القرار الزراعي؛  (3دعم التدريب على األرصاد الجوية
الزراعية على المستويات اإلقليمي والوطني والمحلي .وتعھدت اللجنة خالل دورتھا الخامسة عشرة في تموز /يوليو
 2010وعدد من المنظمات الدولية بتحسين خدمات األرصاد الجوية الزراعية للمجتمع الزراعي في أنحاء العالم
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للتعامل مع اآلثار المتزايدة لتقلبية المناخ وتغيره .ولقطاع الزراعة واألمن الغذائي عالقات جيدة مع موفري
المعلومات المناخية منذ سنوات عديدة.١١
ومن خالل التعاون والتفاعل على مستوى األمم المتحدة ،تسھم منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج
األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة ) (WMOفي العديد من حلقات العمل المشتركة
والدورات التدريبية والمؤتمرات لتبادل المعارف .ويظھر بعض من ھذه المناسبات في الجدول  .1وعالوة على
األنشطة المتعلقة بالطقس والمناخ ،تشارك ھذه المنظمات التي يوجد مقرھا في روما وغيرھا من المنظمات في
فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية الذى يقدم المشورة للجنة األمن الغذائي العالمي.
ويصدر ھذا الفريق تقارير عن الكثير من الموضوعات مثل الوقود الحيوي واألمن الغذائي ،وأصدر مؤخراً تقريرا
بعنوان "االستثمار في زراعة صغار الحائزين لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي".

 11انظر تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ص .117
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الجدول  :١حلقات العمل واألحداث والتفاعالت الفنية األخيرة فيما بين مختلف الوكاالت بشأن الخدمات المناخية
المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي


 26-22آذار /مارس  – 2004حلقة عمل مشتركة بين األقاليم بشأن تعزيز خدمات األرصاد الجوية الزراعية
التشغيلية على المستوى الوطني ،مانيال ،الفلبين )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،ووزارة الزراعة في
الواليات المتحدة األمريكية(



 21-8نيسان /أبريل  – 2005حلقة عمل تدريبية إقليمية مشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة والمركز اإلقليمي للتدريب والبحث والتطبيق في علوم األرصاد الجوية الزراعية
والھيدرولوجيا التشغيلية للبلدان الناطقة بالفرنسية بشأن معلومات األرصاد الجوية لمراقبة الجراد ومكافحته ،نيامي،
النيجر



 18-14تشرين الثاني /نوفمبر  – 2005حلقة عمل تدريبية مشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة عن نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات اإلستشعار عن بعد في مجال األرصاد
الجوية الزراعية غابورون ،بوتسوانا



 12-8نيسان /أبريل  – 2006حلقة عمل إقليمية مشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة األمم المتحدة
لألغذية والزراعة للبلدان الناطقة باإلنكليزية بشأن معلومات األرصاد الجوية للمراقبة والمكافحة ،مسقط ،سلطنة
عُمان



 27-25تشرين األول /أكتوبر  – 2006حلقة عمل دولية عن إدارة مخاطر األرصاد الجوية الزراعية :التحديات
والفرص ،نيودلھي ،الھند )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واللجنة المعنية بالتجارة في المجال الزراعي
ووزارة الزراعة فى الواليات المتحدة األمريكية(



 29-25آب /أغسطس  – 2008الندوة الدراسية الدولية عن تغير المناخ واألمن الغذائي في جنوب آسيا ،داكا،
بنغالديش



 30-27نيسان /أبريل  – 2009حلقة عمل دولية بشأن التكيف مع تغير المناخ في الزراعة في غرب أفريقيا،
واغادوغو ،بوركينا فاسو )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمعھد
الدولي لبحوث الثروة الحيوانية والمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بمحاصيل المناطق المدارية القاحلة وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة(



 14-12تموز /يوليو  – 2010حلقة عمل دولية بشأن معالجة أزمة سبل العيش لدى المزارعين ،وخدمات الطقس
والمناخ ،بيلو ھوريزونت ،البرازيل )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واإلمدادات الغذائية في البرازيل ،والجمعية البرازيلية لألرصاد الجوية الزراعية،
وشبكة آسيا والمحيط الھادئ لبحوث التغير العالمية ،واالتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين ووزارة الزراعة في
الواليات المتحدة األمريكية(



 31-29آذار /مارس  – 2011حلقة عمل إقليمية عن تغير المناخ واألمن الغذائي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا
زائداً ثالثة بلدان ،بيجين ،الصين )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة(



 5-3تشرين األول /أكتوبر  – 2011حلقة عمل دولية عن المناخ ومصايد األسماك المحيطية ،راروتونغا ،جزر كوك
)المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،واليونسكو ،وشبكة آسيا والمحيط الھادئ لبحوث التغير العالمي ،أمانة جماعة
المحيط الھادئ
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 16-13تشرين الثاني /نوفمبر  – 2011المؤتمر الدولي للتكيف مع تغير المناخ واألمن الغذائي في غرب آسيا
وشمال أفريقيا ،مدينة الكويت ،الكويت )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،ورابطة مؤسسات البحوث الزراعية في
الشرق األدنى وشمال أفريقيا ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في
المناطق الجافة



 19-17نيسان /أبريل  – 2012حلقة عمل لتدريب المدربين بشأن األرصاد الجوية الزراعية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،مونروفيا ،ليبيريا



 24-22تشرين األول /أكتوبر  – 2012المؤتمر الدولي لتكيف الزراعة واألمن الغذائي مع تغير المناخ في آسيا
الوسطى والقوقاز ،طشقند ،أوزبكستان



 12-10كانون األول /ديسمبر  – 2012تحسين الممارسات الجيدة في الخدمات المناخية للمزارعين في أفريقيا
وجنوب آسيا ،سالي بورتودال ،السنغال )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية،
وبرنامج البحوث المعني بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي(



 15-11آذار /مارس  – 2013االجتماع الرفيع المستوى المعني بالسياسات الوطنية لمكافحة الجفاف ،جنيف،
سويسرا



 14نيسان /أبريل  – 2013حلقة العمل المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واالتحاد الدولي للمنظمات
األسرية بشأن الخدمات المناخية للمزارعين ،نيغاتا ،اليابان

وتبين ھذه االجتماعات وغيرھا لتبادل وجھات النظر التعاون السائد خارج االجتماعات المباشرة لإلطار العالمي.
ً
مؤخرا ،فى االجتماع الرفيع المستوى المعني بالسياسات الوطنية لمكافحة الجفاف
ويتمثل أحد األمثلة التى حدثت
الذي وصل ذروته بعد عامين من المشاورات المشتركة بين الوكاالت .والشركاء الرئيسيون ھم منظمة األغذية
والزراعية ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والتي انضمت إليھا اللجنة
المنظمة الدولية التي تضم المنظمات التالية :وكالة األرصاد الجوية اإلسبانية ومكتب األرصاد الجوية في أستراليا،
والوزارة الھندية للزراعة ،وإدارة الطقس في جنوب أفريقيا ،وإدارة األرصاد الجوية في الصين ،وإدارة االتحاد
الروسي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ومراقبة البيئة ،وجامعة سيول الوطنية ،والمركز البرازيلي للدراسات
اإلستراتيجية في المناطق الجافة ،وجامعة ماسون جورج )الواليات المتحدة( ومنظمة األرض للجميع )وھي منظمة
غير حكومية( ،والبنك الدولي ،وجامعة نبراسكا ،ومركز التخفيف من الجفاف في الواليات المتحدة ،والمعھد الدولي
لبحوث المحاصيل للمناطق المدارية شبه القاحلة .وتبين ھذه القائمة الطويلة مدى االھتمام بالخدمات المناخية،
والحاجة إلى إطار!
1.3

عناصر اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالصالت المشتركة مع الدعائم والقطاعات األخرى

يعتبر اإلطار نظاما ً شامالً يستخدم الرصدات والتكنولوجيا والفھم العلمي كمدخالت في تطوير الخدمات المناخية
لتلبية متطلبات المستخدمين .ولكل مكون من ھذه المكونات الخمسة )انظر الشكل  (1وھي الرصدات والمراقبة،
والبحوث والنمذجة والتنبؤ ،ونظام معلومات الخدمات المناخية ،وبرنامج التواصل مع المستخدمين ،وتنمية القدرات،
متطلباته الخاصة لتحقيق الرقابة الداخلية على قدرته على الوفاء بالمواعيد النھائية ،وتحقيق النتائج المتفق عليھا
وتنفيذ النتائج المتوقعة.
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المستخدمون
برنامج التواصل مع المستخدمين

نظام معلومات الخدمات المناخية

الرصدات والمراقبة

البحوث ،والنمذجة ،والتنبؤ

تطوير القدرات

الشكل  :1عناصر اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

وسوف توفر األولويات واألنشطة المبينة في ھذا المثال النموذجي المعلومات عن التطورات التي تتحقق في الدعائم
األخرى في اإلطار وتستفيد منھا ،وتفحص بدورھا مدى صلتھا بھذا المثال النموذجي:

برنامج التواصل مع

المستخدمين )(UIP

سوف تساعد دعائم برنامج التواصل مع المستخدمين في الجمع بين الكثير من المشاركين في قطاعي الزراعة
واألمن الغذائي ،إذ توفر وسيلة منتظمة للمستخدمين ،وممثلي المستخدمين ،والباحثين في مجال المناخ ،ومقدمي
الخدمات المناخية التشغيلية من أجل التفاعل والمشاركة في تصميم المنتجات .وحدد االجتماع المعني بالزراعة
واألمن الغذائي بشأن برنامج التواصل مع المستخدمين بعض الھياكل ،وخطوات العملية التي ستتخذ لتنفيذ عمليات
التواصل مع المستخدمين .ويلي ذلك مقترحات بشأن التواصل مع المستخدمين في إطار قطاعي الزراعة واألمن
الغذائي مع اإلشارة إلى النتائج األربعة لنجاح التواصل مع المستخدمين وھي التعليقات والحوار والتوعية والتقييم:
أ(

التعليقات :تحديد الطرائق المثلى للحصول على المعلومات المرتجعة من دوائر المستخدمين:
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 رسم خرائط ألصحاب المصلحة )شكل بياني للمستويات مع نقاط صنع القرار لكل صاحب مصلحة ونقاط
تكتيكية وإستراتيجية لكل صناعة زراعية( بما في ذلك تصنيف أصحاب المصلحة؛
 الحد من نھج الھرم المقلوب ،وتحسين الجھود التصاعدية مع التذكير بأن القطاع الزراعي كبير ومتنوع
وأن اآلثار المعقدة يشعر بھا في كثير من األحيان على المستويات المحلية؛
 تحديد المستخدمين في سلسلة اإلمدادات الكلية في الصناعة الزراعية مع الثروة الحيوانية ،ومصايد األسماك
)لكل من تربية األحياء المائية والمصايد الطبيعية( والسكر والمصالح الحراجية وموظفي التوعية
والمزارعين وصانعي السياسات والباحثين والمنظمات غير الحكومية ،ووسائل اإلعالم ،والتأمين والمالية
والنقل؛
 استحداث وسائل للتواصل المستمر والمستدام مع المستخدمين )منتديات التوقعات المناخية ،مثالً ال تعقد
عادة إال "بصورة عارضة"(.
ب( الحوار :إقامة الحوار بين مستخدمي الخدمات المناخية وأولئك المسؤولين عن دعائم الرصد والبحوث ونظم
المعلومات في اإلطار(
 إقامة صالت أفضل ومتعددة التخصصات؛
 التشجيع على التبادل الحر للبيانات والمعلومات المناخية.
ج( التوعية :تحسين المعارف بالمناخ في دوائر المستخدمين وتوعية دوائر المناخ باحتياجات المستخدمين
 ضمان إدراج المدخالت المناخية في رسم خرائط شدة التأثر والمشاركة فيه؛
 وضع خرائط المخاطر ورسم خرائط المناطق المحصولية؛
 حشد المستخدمين لزيادة نشاطھم في استخدام المعلومات المناخية ونشرھا؛
 النظر فيما ھو مناسب إلدارة المخاطر وللتكيف )عمليات تتباين وفقا ً لھذه النطاقات الزمنية(.
ّ
وموفري المعلومات
د( التقييم :وضع تدابير للمراقبة والتقييم لإلطار يتفق عليھا فيما بين المستخدمين
 ينبغي أن يكون التواصل بين المناخ والزراعة راسخا على نحو جيد على جميع المستويات المالئمة بما في
ذلك المستويات السياساتية واالستثمارية ،والتشغيلية ،فضال عن التشغيل فيما بين الشرق والغرب إلخ(؛
 وضع ھيكل مالئم لكل مستوى؛
 تصنيف اآلليات؛
 تحديد اآلليات العاملة على أساس قطاعي؛
 إضفاء الطابع المؤسسي على اآلليات والسياسات.

الرصدات والمراقبة

)(OBS

تعتمد الدوائر المعنية بالزراعة واألمن الغذائي على المعلومات المناخية والبيئية والفينولوجية المالئمة وحسنة
التوقيت عند نقاط البيانات المكانية والزمانية النطاق ذات الصلة التخاذ القرارات المستنيرة .ويمكن أن تساعد
معلومات الطقس والمناخ المتوافرة والميسرة الحصول والشاملة والمفيدة لصانعي القرارات المتعلقة بالزراعة في
تحسين فھمھم آلثار المناخ على التنمية الزراعية والنظم الغذائية ،وتقديراتھم المتعلقة بالسكان المعرضين للمخاطر
)رسم خرائط المخاطر( .ويمكن أن تساعد المعلومات الفينولوجية مثل الوقت الذي تظھر فيه أزھار التفاح أو
األحداث التي تتجاوز قدرة تحمل األنواع السمكية لدرجات الحرارة في قياس آثار تغير المناخ .كما يمكن أن تساعد
في تحديد توقيت التدخالت واالستثمارات ومراقبة االختالفات في اإلنتاجية من عام آلخر والتنبؤ بھا .وتصبح نظم
اإلنذار المبكر للزراعة واألمن الغذائي فضالً عن االتجاھات الطويلة األجل لآلثار المحتملة جزءاً من عمليات تقدير
ً
أيضا ،بعد إزاحة المناخ جانبا ً باعتباره عامالً مشتركا ً أن تحسن من تقدير آثار
تغير المناخ .ويمكن لھذه المعلومات
التدخالت الزراعية .ويمكن أن تساعد معلومات الطقس والمناخ على وجه الخصوص في توقع مخاطر الزراعة
واألمن الغذائي والتأھب واالستجابة لھا في كل من النطاق الزمني القصير لمعالجة المشكالت التي تسببھا أحداث
المناخ المتطرفة )مثل الجفاف واالرتفاع الحراري الشديد( ،والمخاطر على المدى الطويل المرتبطة بتغير المناخ
)مثل زيادة وتيرة األعاصير والتصحر(.
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والرصدات المساعدة األخرى١٣ ١٢ھي تلك المستخدمة في وضع مؤشرات مخاطر األمن الغذائي التي يمكن
استخدامھا في نظام معلومات األمن الغذائي واإلنذار المبكر .فالغالت المحصولية ،والغطاء األرضي وتغيراته
والمناطق المزروعة من الغابات والمراعي ،والمناطق المتأثرة بالملوحة والتآكل بفعل المياه والرياح ،ومصايد
األسماك ومناطق تربية األحياء المائية ،ودرجات حرارة سطح البحر والمياه العذبة ومؤشرات الغطاء النباتي ونماذج
االرتفاع الرقمية أمثلة على ما يمكن أن يوفره ھذا النظام ،وتشمل أبعاد البيانات األخرى األحوال االجتماعية –
االقتصادية والمتعلقة باألسواق ،ومراقبة ميزان العرض والطلب لألغذية ،ومعلومات األسعار ،والقوة الشرائية
فضالً عن مراقبة الصحة والتغذية.
ويتعين االضطالع بمزيد من العمل لتحديد بيانات شبكات محطات الطقس العاملة التي يمكن للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أن تدرجھا في قواعد بياناتھا ،والتي يمكن دمجھا في قواعد بيانات مقدمي الخدمات.
وينبغي االضطالع بھذا النشاط قبل النظر في إضافة المزيد من محطات الطقس والمناخ.

نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS
بالنسبة لنظام معلومات الخدمات المناخية ،ستكون المدخالت من قطاعى الزراعة واألمن الغذائي عنصرا أساسيا في
وضع النواتج الجديدة .فللتقلبات داخل المواسم وفيما بينھا آثار رئيسية على الزراعة .ويمكن أن تؤثر التوقعات
المناخية الموسمية في القرارات المتعلقة باألصناف التي تزرع وتوقيت ذلك أو أفضل وقت لرش المبيدات حيث
يحتمل حدوث إصابات باألمراض النباتية أو ربما تقديرات المياه الالزمة للري أو ما إذا كان يتعين خفض إعداد
الحيوانات في حالة توقع حدوث جفاف .وقد ال يكون المزارعون مستعدين لمواجھة ظروف الطقس المتوقعة،
ويتخذون قرارات وفقا ً لفھم أنماط المناخ العامة في مناطقھم .ويمكن أن تشكل التنبؤات المناخية المحسنة قبل ثالثة
إلى ستة أشھر القرارات المالئمة ،وخفض اآلثار ،واالستفادة من الظروف المواتية المتوقعة .وتوفر التوقعات
الموسمية التوزيع االحتمالي لوسائل البارامترات المناخية الشھرية إلى الموسمية )من حيث ابتعادھا عن المتوسطات
الطويلة األجل( مثل منسوب األمطار ودرجات الحرارة قبل عدة أشھر مما يمكن أن يستخدم في تقديرات غالت
المحاصيل .ومع ذلك يتعين توفير المعلومات المتعلقة بالطقس السائد في موسم الزرع والتي تتجاوز المتوسطات
الموسمية مثل أيام الحرارة فى فترة النمو ،وأيام البرودة والتغيرات في موسم الزرع.
وقد ينطبق ذلك أيضا ً على منتجات معينة في مصايد األسماك .فسيكون للتغييرات في درجات الحرارة انعكاسات
طويلة األجل على التغييرات في أنماط توزيع األسماك المھاجرة .فأسماك األعالف مثل الرنجة والماكريل ،وأسماك
القاع الصغيرة مثل القد والحدوق سوف تستجيب لھذه التقلبات في الحرارة بطرق مختلفة .كذلك قد يكون لألسماك
المستزرعة ،مثل التالبيا والشبوط وأسماك اللبن في تربية األحياء المائية في البرك في مناطق المحيط الھادئ
المدارية وغيرھا من المواقع نطاقات حرارة مفضلة ،وال تستطيع الحياة فيما يتجاوز الحدود الدنيا والقصوى
لدرجات الحرارة ھذه .ويمكن توقع أن يؤثر تغير المناخ في إنتاج األصناف السمكية المحيطية وذريتھا ونموھا كما
قد تؤثر في التغييرات الدورية في مستوى اإلنتاج في النظم اإليكولوجية البحرية بطرق قد تميل إلى صنف أو
مجموعة من األصناف من األسماك عن أصناف أخرى .وتقتصر السجالت الطويلة األجل لوفرة معظم األصناف
على كميات اإلنزال التجاري والترويحي التاريخية فقط مما يتعذر معه رصد االتجاھات في وفرة األسماك التى تتأثر
بالمناخ.

 12خطة تنفيذ المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSلمدة عشر سنوات تدرج طائفة عريضة من بارامترات الرصد للكثير من القطاعات.
 13تستخدم منظمة األغذية والزراعة طائفة من الرصدات في مؤشرات األمن الغذائي .انظر الموقع
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/foodsecurity-information-and-early-warning
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وتميل مھارات التوقعات المناخية الموسمية إلى التزايد خالل أحداث ظاھرة النينيو -التذبذب االجنوبي ).(ENSO
وعلى الرغم من أن ھذه الظاھرة تحدث في مناطق المحيط الھادئ المدارية ،فإنھا تؤثر في تقلبات الطقس فيما بين
السنوات في الكثير من مناطق العالم األخرى .وتوجد عمليات ربط جيدة عن بعد لظاھرة النينيو التذبذب الجنوبي مع
المناخ اإلقليمي خالل المواسم المحصولية في غرب أفريقيا ،وأفريقيا الجنوبية" ،وموسم األمطار القصير" من
تشرين األول /أكتوبر إلى كانون األول /ديسمبر في شرق أفريقيا .وتحصل البلدان في ھذه المناطق على التوقعات
استناداً إلى عمليات الربط عن بعد ھذه من خالل المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFوتضع توقعات
مناخية موسمية تستند إلى توافق في اآلراء .فعلى سبيل المثال ،فإن توقعات باألمطار الموسمية يعدھا المنتدى
اإلقليمي للتوقعات المناخية في أفريقيا الجنوبية ترسم حدود المناطق التي يتوقع أن تقع فيھا أمطار غير عادية في
شكل احتمالي من ثالث فئات )فوق العادية والعادية ودون العادية(.
غير أن ھذه التوقعات على المستوى اإلقليمي بعيدة عن أن تكون خدمة مناخية متوائمة مع احتياجات المزارعين .فقد
أعدت نواتج النموذج في األصل لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لوضع التوقعات على أساس
مكاني .وينبغي أن تفسر على أساس اآلثار الزراعية وانعكاسات اإلدارة .ويتمثل أحد األمثلة في رسم مناطق
المخاطر المناخية على المحاصيل ) (CCRZفي وزارة الزراعة البرازيلية .إذ تستخدم تلك النواتج المناخية كجزء من
مجموعة أدوات للتوصية بمواعيد البذر ألكثر من  40محصوالً .وتجرى مراجعته سنويا ً إلدراج كل سنة جديدة في
حسابات المخاطر .وقد يكون نقل مزارع محصول البن المتنقلة إلى مرتفعات أعلى إحدى النتائج المحتملة.
ومن الناحية العملية ،فإن التوقعات الموسمية اإلقليمية تصل إلى أصحاب المصلحة الوطنيين في شكلھا وصيغتھا
ومستواھا األصلي دون أي تحسين أوتكييف مع احتياجات المستخدمين في بلدانھم .١٤وعلى العكس من ذلك يقيس
مؤشر مخاطر األمن الغذائي ) ١٥(FSRIمدى توافر اإلمدادات الغذائية والحصول عليھا واستقرارھا بطريقة قد تكون
أكثر مالءمة لدوائر المستخدمين .ولذا فإن ھذا النوع من التعليقات من قطاع الزراعة واألمن الغذائي لنظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISيكتسى أھمية.
البحوث والنمذجة والتنبؤ )(RMP
في حين أن ھناك حاجة دائما ً إلى البحوث األساسية ،فإن تحسين الصالت بين عمل وكاالت التنمية ودوائر البحوث
تمثل أولوية .ويتعين على الباحثين معرفة مشكالت العالم الحقيقية التي تواجه المنتجين الزراعيين .فزيادة التفاعل
بين ھاتين الدائرتين سوف تسفر عن بحوث تفيد قطاعي الزراعة واألمن الغذائي.
فالمھارات في أفضل األحوال أقل بكثير في التوقعات الموسمية منھا فى توقعات الطقس القصيرة المدى وال تتوافر
في بعض األماكن من العالم سوى مھارات محدودة إن لم تكن معدومة بالنسبة للتوقعات الموسمية .وتقدم ھذه
التوقعات في غالب األحيان في شكل احتمالي .ويمكن أن يمثل تغير ھذه التوقعات تحديا للمستخدمين .فعلى سبيل
المثال كيف يمكن أن تساعد التوقعات المناخية في تنوير القرارات المتعلقة بتحسين األعالف والتربية االنتقائية
الرامية إلى تحمل درجات الحرارة المرتفعة؟ فالسيناريوھات المتعلقة بتغير المناخ توفر ،على المدى البعيد ،نمطا ً
مختلفا ً بصورة جوھرية من المعلومات من توقعات الطقس أو التوقعات الموسمية .ومع ذلك ،يمكن أن تستخدم في
النطاق الزمنى الممتد من  30إلى  50عاما ً لتوجيه قرارات االستثمار الرئيسية ذات الصلة بإدارة المياه على المدى
البعيد مثل ما إذا كان يمكن إقامة خزانات جديدة والمكان الذي يمكن إقامتھا فيه .وقد يكون للظروف الجديدة
والذوبان السريع للجليد في محيطات القطب الشمالي وانخفاض الغطاء الثلجي في المرتفعات العالية انعكاسات بعيدة
المدى تؤثر في الظواھر الواسعة النطاق مثل األمطار الموسمية .ومرة أخرى تستخدم التدابير االحتمالية في كثير
من األحيان إال أن تأثيرھا على صنع القرار الفعال يتطلب نموذجا ً جديداً .وينشأ تعقيد آخر عندما يجد مستخدمو
 ،Hansen) 14وآخرون.(2011 ،
 15وضعته شركة مابكلروفت لتحليل المخاطر ورسم خرائطھا استناداً إلى مؤشرات لمنظمة األغذية والزراعة عن األمن الغذائي
http://maplecroft.com/about/news/food_security.html
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الخدمات المناخية صعوبة في الربط بين التوقعات المعتمدة على العلم وتلك التي يحصلون عليھا من الطرائق
التقليدية )للسكان األصليين( .ويتعين زيادة التعاون للجمع بين وجھات النظر العلمية واألصلية في توفير الخدمات
المناخية.
ويتعين زيادة التعاون للجمع بين وجھات النظر العلمية واألصلية في توفير الخدمات المناخية .وتعتبر البحوث
والنمذجة والتنبؤات عنصراً حاسما ً وصالت إنمائية قوية مع التطبيقات والدراسات والمصفوفات المشتركة للمناخ
والزراعة أو لتوفير نواتج وخدمات جديدة الحتياجات دوائر الزراعة واألمن الغذائي .فعلى سبيل المثال ،فإن
مشروع "توقعات الطقس الموسمية لسلسلة األغذية" ،أوعز إلى علماء المناخ إلى التعاون مع خبراء الزراعة
ّ
السكر والتفاح وغيرھا من
والمزارعين والمجھزين .وقد طبقوا معا ً المعارف المناخية على البازالء وبنجر
المحاصيل التي تعلموا منھا كيفية تحسين اإلمدادات وخفض الخسائر .وقد يجري تطبيق بحوث مناخية أخرى على
االنتشار المحتمل لعوامل المرض صوب المناطق القطبية ،والتوسع في المحاصيل صوب المناطق القطبية .ويمكن
تطبيق التوقعات المناخية على الحدود القصوى الفسيولوجية لألصناف الحرجية ،والنطاق المحتمل للحشرات
واألمراض مثل الطحالف الصوفية وخنفسة لحاء الصنوبر والتوصل إلى نواتج تنبؤية لنطاقات جديدة من الكروم
واألرز والذرة والفول السوداني ،والقمح ،وفول الصويا ،والبطاطس ،والذرة ،فضالً عن تغيير مواعيد الزرع
بالنسبة للحبوب والبذور الزيتية وبقاء المحاصيل خالل فصل الشتاء أو في الصيف أو المناطق التي تسودھا ظروف
معرضة لألمراض مثل صدأ القمح .ويمكن أن تحدد التنبؤات البعيدة المدى المناطق التي يحتمل أن يتزايد فيھا
التصحر أو الملوحة.
كما أن العمل الذي ينفذ تحت ھذه الدعامة في النطاقات األخرى مثل المياه والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة
سيفيد الزراعة واألمن الغذائي أيضا ً .فسوف توسع البحوث من قاعدة المعارف المتوافرة لفائدة الزراعة وغيرھا من
النطاقات من خالل النمذجة المشتركة ،واألنشطة المعتمدة على التنبؤات بين الزراعة ومستخدمي المناخ ،وقد تؤدي
التنواتج والخدمات المتوافرة لقطاع الزراعة إلى تعزيز الفائدة والموثوقية ومن ثم زيادة الفائدة والثقة في الخدمات
المناخية.
بناء القدرات
يمكن لبناء القدرات أن يعزز بدرجة كبيرة من أنشطة التدريب للعمل كوصلة بين العلم والتكنولوجيا من ناحية
وصانعي القرارات من ناحية أخرى .ويمثل التعليم والتدريب محوراً بالغ األھمية في ھذا المثال النموذجي .فعلى
وجه الخصوص ،ثمة حاجة إلى بناء القدرات الستخدام خدمات البيانات الساتلية وخاصة النواتج التي يمكن
استخدامھا في التطبيقات الزراعية مثل القياس غير المباشر لرطوبة التربة والمؤشرات الخاصة بأنشطة الجراد.
ويعمل المثال النموذجي بصورة وثيقة مع مستخدمي الخدمات المناخية مما يجعل من الطبيعي أن يكون ھدف بناء
القدرات الحرجة في المثال النموذجي محوراً رئيسيا ً .والكثير من المستخدمين المحتملين للخدمات المناخية
مستخدمون بالفعل لخدمات الطقس إال أن الفروق الجوھرية في طبيعة ھذه الخدمات تؤدي إلى حاجة المستخدمين
للتعليم والتوعية .والعكس بالعكس فإن مقدمي الخدمات المناخية يحتاجون إلى وضع النوع من المعلومات التي
يحتاجھا المستخدمون بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب.
ويمكن أن يصبح توسيع نطاق الخدمات المناخية على النحو الذي دعى إليه في المثال النموذجي آلية فعالة للتوسع
بدرجة كبيرة في برنامج بناء القدرات في الزراعة واألمن الغذائي والربط بين إدراك المعارف والتدريب والعمل
المشترك بين التخصصات والتوعية.
وسيتعين تنسيق الكثير من أنشطة المثال النموذجي مع المكونات األخرى .فعلى سبيل المثال فإن نظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISسوف يستخدم المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsبصورة كبيرة للجمع بين
مقدمي الخدمات المناخية للموافقة على محتوى التوقعات فضالً عن المعايير واإلجراءات الالزمة لتحويلھا .وسوف
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يبرز ھذا المثال النموذجي الدور الھام للوصول بمنظورات المستخدمين إلى المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية.
كذلك فإن المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي سوف يبرز الدور المتعلق بالوصول بمنظورات المستخدمين إلى
مدراء شبكات الرصد العاملة والباحثين وغيرھم من صانعي القرارات الذين يقومون بوضع برامج البحوث ذات
الصلة بالمناخ .ونظراً ألن الكثير من األنشطة التي أبرزت ھنا سوف يوجه صوب بناء القدرات على تنفيذ واستخدام
ً
تأثرا ،البد من توفير صالت قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
الخدمات المناخية في المجتمعات األشد
المشاركين في وضع أولويات بناء القدرات .وعلى ذلك ھل سيكون ھناك المزيد من الحاجة إلى بناء القدرات على
نظم الرصد التي يمكن استخدامھا في التأمين ضد مخاطر المحاصيل أو لمزيد من الحاجة إلى وضع نواتج؟
وعلى الرغم من أن اإلطار يركز على وضع الخدمات المناخية ،فإن مستخدمي الزراعة واألمن الغذائي يملكون
أيضا ً الخبرة إزاء خدمات الطقس التطبيقية التي تعد حاسمة بصورة خاصة بالنسبة إلدارة المخاطر والتأھب للتصدي
لھا والتخطيط القصير المدى ،والحاجة إلى تشغيلھا وتطبيقھا .وتشمل القرارات المشتركة التي تستفيد من استخدام
المعلومات عن الطقس والمناخ ما يلي وإن لم تقتصر عليھا:
 تحديد أخطار الطقس والمناخ المتطرفة التي تتسبب في مخاطر على الزراعة
 تحديد السكان شديدي التأثر بأخطار الطقس والمناخ
 إستراتيجيات مكافحة اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية
 القواعد والقوانين
 تطبيقات مبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب وإدارة األسمدة ،وإدارة المزرعة والري
 القرارات المتأثرة بالطقس والمناخ في سالسل قيم الزراعة واألمن الغذائي
 القرارات بشأن تصدير واستيراد المدخالت والمنتجات الزراعية
 القرارات المتعلقة بتسويق منتجات الزراعة واألمن الغذائي
وتدعم دوائر الزراعة واألمن الغذائي تحديد طائفة االحتياجات ،وتمكين الشركاء في الزراعة واألمن الغذائي من
زيادة وتحسين صنع القرار بشأن السياسات الزراعية واألمن الغذائي والبحوث والممارسات .و تشمل ھذه
االحتياجات من واقع اجتماع اإلطار العالمي للزراعة واألمن الغذائي ،تلك المتعلقة بخدمات الطقس القصيرة األجل،
والخدمات المناخية الطويلة األجل .وتتباين االحتياجات على أساس المستويات المكانية الطبيعية من المحلية إلى
العالمية ،وعلى أساس النطاق الزمني من اليومي إلى الموسمي والمدى األطول.
















البيانات )المناخية والبيولوجية والفينولوجية( والبيانات الشرحية ،ونوعية البيانات؛
إنقاذ البيانات ) (DAREورقمنتھا؛
تقليص نطاق المعلومات من النماذج العالمية واإلقليمية بما في ذلك االستبانة الزمنية؛
إقامة الصالت بين المعلومات المناخية ومعلومات الطقس؛
توزيع ھطول األمطار والمعلومات عن بدء ھطول األمطار وتوقفھا؛
التوقعات المناخية على المستويات الموسمية والطويلة األجل؛
معلومات عن الظواھر المناخية المتطرفة وتوقعات ھذه الظروف؛
خدمات اإلنذار المبكر؛
وضع برامج بشأن سبل العيش الموسمية بالتعاون مع الدوائر الزراعية/الرعوية؛
التصنيف المتكامل للمراحل ) / (IPCمراقبة األمن الغذائي )(FEWSNET
المؤشرات المناخية الزراعية ذات الصلة بالمحاصيل؛
معلومات عن ظاھرة النينيو -التذبذب الجنوبي ) ،(ENSOوالمؤشرات العالمية واإلقليمية األخرى؛
نواتج نموذج المحاصيل والغالت؛
االحتياجات الخاصة من البيانات بشأن توقعات اآلفات واألمراض وبشأن التخزين؛
تقنيات لنظم التشغيل )مثل الري والخزانات( في ظل الظروف المناخية المتغيرة ،ونماذج توافر المياه
الجوفية في ظل الظروف المناخية المتغيرة؛
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تحسين المعارف الخاصة بالتفاعالت بين المناخ والتخصيب وغير ذلك من بحوث المناخ التطبيقية
المشتركة بين التخصصات؛
التقييم الشامل آلثار المناخ.

كما ستكون ھناك صالت كبيرة فضالً عن عمليات وخدمات مشتركة مع المجاالت ذات األولوية األخرى لإلطار
العالمي في المياه ،والحد من مخاطر الكوارث والصحة .ويمكن أن تساعد دائرة متعددة التخصصات في الجمع بين
تحقيق التقدم في العمل وتقاسم المسؤولية فيما بين األطراف ذات االھتمامات المشتركة.
1.4

األنشطة القائمة ذات الصلة وفئات األنشطة ذات األولوية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

يقوم ھذا الفرع بتجميع األنشطة القائمة ذات الصلة في الفئات األربعة التالية المأخوذة من وثيقة "فھم احتياجات
المستخدمين للخدمات المناخية في الزراعة" :١٦تحسين عملية جمع البيانات واستخدامھا وزيادة إنتاجية المزرعة،
وتعزيز الخدمات المناخية والزراعية ،وتنمية القدرات .وترد تحت كل فئة من ھذه الفئات التالية عينات من األنشطة
القائمة التي تبدو في شكل دراسات الحالة التي ترد في المرفق بھذا المثال النموذجي .لذلك فإن ھذه الفئات األربع
تعمل كمجاالت عمل يمكن في إطارھا مواصلة تطوير الخدمات المناخية للزراعة واألمن الغذائي على النحو الوارد
في الفرع  1.3في شكل خطة عمل لمجاالت العمل ذات األولوية .ويمكن اإلطالع على الكثير من ھذه األمثلة في
التذييل  1لھذا المثال النموذجي.
(1

تحسين جمع البيانات واستخدامھا )األرصاد الجوية والمناخية والزراعية واآلفات واألمراض(

تتضمن ھذه الفئة ذات األولوية أنشطة تھدف إلى االرتقاء بالمراقبة وشبكة جمع البيانات في المناطق الريفية وزيادة
تقاسم البيانات من الشبكات العاملة ،وتحسين أرشفة وإدارة البيانات الممنھجة .كما تتضمن توسيع نطاق استخدام
نواتج المعلومات الحديثة ،وتنفيذ التوقعات من المراكز اإلقليمية والدولية على المستوى الوطني وإدخال تحسينات
على اإلبالغ عن إحصاءات المحصول والمساحة واإلنتاج في البلدان فضالً عن البيانات األخرى )مثل اآلفات
واألمراض(.
ويتمثل أحد األمثلة الممتازة على نشاط قائم يتولى تحسين استخدام بيانات األرصاد الجوية والمناخ فى أداة اإلنذار
المبكر عن األمن الغذائي ) (LEAPالعاملة في إثيوبيا .وتنطوي نظم اإلنذار المبكر ھذه عن الجفاف والمجاعة
والظواھر المناخية المتطرفة على إمكانيات كبيرة على تحسين األمن الغذائي.
وھناك مثال جيد آخر في ھذه الفئة ھو الحلقات الدراسية الجوالة وھي مشروع لبرنامج األرصاد الجوية الزراعية
في المنظمة ) .(WMOوتساعد ھذه الحلقات في تعليم المزارعين كيفية استخدام البيانات المناخية ،والعمل كذلك كآلية
لتوزيع اآلالف من أدوات قياس األمطار على المزارعين في غرب أفريقيا.
وفى الواليات المتحدة تربط جماعة مناخ الجنوب الشرقى مستخدمى الخدمات المناخية بالباحثين ومقدمي الخدمات
لتحسين إستخدام البيانات من خالل توفير النفاذ اإللكتروني إلى التوقعات التى تتراوح بين ثالثة وستة أشھروتقديم
المشورة الواضحة بشأن قرارات اإلدارة.
وتشمل األنشطة الجارية األخرى في ھذه الفئة جمع وإدارة القرائن على آثار تقلبية المناخ والتغير بشأن مختلف
جوانب قطاع الزراعة واألمن الغذائي لتحسين اإلشراف والتقييم واإلعداد واستجابة األنشطة )تقييم اآلثار ،ونمذجة
اآلثار إلخ( )أفريقيا واألمريكيتان وأوروبا وآسيا(.
2011 ،Bernardi 16
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(2

زيادة اإلنتاجية على مستوى المزرعة لسد ثغرات الغالّت والحد من المخاطر

ينبغي أن يكون المزارعون في صلب تحليل اآلثار المناخية وإستراتيجيات االستجابة .ويھدف العديد من المشروعات
في مختلف أنحاء العالم إلى تنفيذ المعلومات المناخية الموثوق بھا وحسنة التوقيت والمفھومة محليا ً مع خيارات
االستجابة للمزارعين مع األخذ في االعتبار المدخالت والقروض واألسواق والجوانب المالية .وتشمل التدريب
المتعدد التخصصات ،وبناء المعارف ،والتوعية .وتشمل األمثلة على األنشطة القائمة في ھذه الفئة فرق العمل
المعنية بالمناخ والزراعة في أفريقيا وإندونيسيا مثل مدارس المزارعين الميدانية في إندونيسيا وأنشطة بناء القدرة
على المقاومة بالتركيز على التأمين وفقا ً للمؤشرات المناخية والقروض الصغرى وأنشطة الحد من المخاطر.
وقد وضعت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمعھد الدولي لتحليل النظم التطبيقية منھجية عالمية لتحديد
المناطق اإليكولوجية الزراعية ) (GAEZتعزز من قدرة المخططين وصانعي القرارات على اتخاذ القرارات الرشيدة
بشأن استخدام األراضي استناداً إلى مجموعة من المدخالت المختلفة بما فيھا سيناريوھات المناخ.
(3

تعزيز الخدمات المناخية والزراعية

تشمل األنشطة في ھذه الفئة دمج المعلومات المناخية في التأمين ،وتقديم القروض ،ومراقبة المحاصيل ،وتوقعات
الغالت واالستجابة اإلنسانية مثل تلك التي وجدت في المثال ) (LEAPالذي نوقش أعاله .ويتضمن أيضا ً منتديات
التوقعات الموجھة لقطاع الزراعة واألمن الغذائي مثل المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsالتي
تصورتھا ووضعتھا المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوشركاء
آخرون .وثمة أمثلة أخرى لألنشطة القائمة بما في ذلك برمجيات الزراعة والمناخ في كوينزالند ،أستراليا ،والتدريب
اإللكتروني على اإلحصاءات المناخية الموجھة لمستخدمي البيانات المناخية في أفريقيا.
وتشمل األنشطة األخرى في ھذه الفئة تحليالت مفصلة عن األمن الغذائي والمخاطر المناخية في عدد من البلدان،
ونظم اإلنذار المبكر بأخطار متعددة على المستويات اإلقليمي والوطني والمحلي ،وخطط عمل وطنية للتكيف لقطاع
الزراعة ومراسالت وطنية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وعمليات تقييم لالستضعاف والتكيف.
(4

تعزيز قدرات المزارعين والمؤسسات

تشمل األنشطة الھامة التي تقع تحت ھذه الفئة بعضا ً من األنشطة المشار إليھا أعاله :الندوات الجوالة ،والمعاھد
الحقلية للمزارعين والمعاھد الحقلية للمناخ ،والبحوث بشأن كيفية تحسين إنتاجية المياه في معظم المحاصيل والثروة
الحيوانية في المناطق شبه القاحلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويتمثل أحد األمثلة الرائعة لنشاط لبناء القدرات أدى إلى زيادة المقاومة واإلنتاجية في منطقة تيتا تافيتا في كينيا في
مشروع برنامج األغذية العالمي الذي قدم الدعم لھذه المنطقة التي عمل فيھا اآلالف من السكان إلصالح وتوسيع
شبكة القنوات المحلية وزيادة إنتاج المحاصيل ودخل األسر بدرجة كبيرة بعد انتھاء العمل فيھا.
وثمة مشروع آخر للمعھد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية يعمل على تناول المخاطر والفرص الناشئة عن تقلبية
المناخ وتغير المناخ في شرق ووسط أفريقيا.
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1.5

تحديد الثغرات

بالرغم من وجود عدة أمثلة جيدة يتضمنھا الفصل أعاله بشأن استخدام المعلومات المناخية بفعالية ،فإنھا تظل في
جميع األحوال منعزلة في موقع أو قطاع واحد ،وال تدعمھا أي خدمة منتظمة متوافرة على نطاق واسع ،وھذه ثغرة
يھدف اإلطار إلى رأبھا.
توجد ثغرات على ثالثة مستويات مختلفة :السياسات والمؤسسات والمجتمع المحلي )الوطني واإلقليمي والمحلي(.
وال تعد معلومات الطقس والمناخ بصورة صريحة التخاذ قرارات السياسات المتينة في الزراعة واألمن الغذائي
بسبب الثغرات في الدعوة السياساتية ونواتج وخدمات المعلومات ذات الصلة.
ويتعين أن تنفذ السياسات الوطنية للنھوض بتنسيق اإلستراتيجيات الوطنية للتعامل مع آثار تغير المناخ وإدارتھا في
جميع القطاعات .وتعترف في الوقت الحاضر جميع برامج العمل الوطنية ألغراض التكيف ) (NAPAsبآثار تغير
المناخ على األمن الغذائي والزراعة ،وأسندت األولوية لخطط التكيف لتدخالت األمن الغذائي والزراعة .ومع ذلك
يمكن إجراء تحسينات كبيرة على ھذه الخطط المعنية بالزراعة بواسطة المعلومات المناخية المقترنة بصورة مباشرة
بأنشطة الزراعة واألمن الغذائي التي تسلط عليھا األنظار في ھذه الوثيقة.
والتأھب ضروري على وجه السرعة لتحسين فعالية االستجابة واالنتعاش مثل إنشاء نظم اإلنذار المبكر لالنتقال من
إدارة األزمات إلى إدارة المخاطر إلستراتيجيات التخطيط الطويلة األجل الالزمة للتعامل مع الظواھر المناخية
المتطرفة وتغير المناخ .كما يمكن أن يساعد التنفيذ الفعال للخدمات المناخية في توفير المعلومات لصنع القرار في
عملية التخطيط للتكيف .ولذا فإن الربط بين وضع الخدمات المناخية والتخطيط للتكيف سيكون أمراً حاسما ً.
واستناداً إلى اجتماع برنامج التواصل مع المستخدمين بشأن الزراعة واألمن الغذائي ،استمر توضيح الثغرات أو
مجاالت التحسين التالية:
















نظم أفضل لدعم القرار
استخدام أكثر فعالية لمعارف السكان األصليين
تحسين التعويل والموثوقية في المعلومات والنواتج المناخية لبناء الثقة
توسيع وتعزيز منتديات التوقعات المناخية اإلقليمية ) (RCOFsوالمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية
ّ
للموفرين(
برامج التوعية بتقلبية المناخ وتغير المناخ )للمستخدمين( وبالمستخدمين واحتياجاتھم )
إقامة الخدمات اإلرشادية والوسيطة وتعزيزھا من خالل التدريب
تفسير المعلومات المناخية لتكون مفھومة للمستخدمين
تحليل البيانات ومعايرة النماذج وطرائق االستدالل
استخدام مصادر بيانات إضافية )مثل االستشعار عن بعد(
تجميع المعلومات لتناسب المستخدمين
المشاركة في تخطيط الطوارئ لمخزونات البذور واألعالف
ضمان حصول الفئات األشد تأثرا على جميع الخدمات بما في ذلك اإلنذارات
تدريب وسائط اإلعالم على اإلبالغ عن المناخ
تثقيف المزارعين )عن طريق مدارس المزارعين الحقلية والمناخية والتوعية(
الحصول على التعليقات من المستخدمين والتعامل معھا
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تنفيذ أنشطة الزراعة واألمن الغذائي

2
2.1

الظروف الضرورية والكافية لنجاح التنفيذ

تتوقف فعالية ومنافع الخدمات المناخية على الكيفية التي تستخدم بھا .ويتضمن الجدول  2صورة عملية للمنافع
التي يتوقع أن يلقاھا ھذا المجال ذي األولوية من المشاركين في اإلطار .وقد جمعت ھذه األمثلة وإن كانت غير
قاطعة أو مطلقة من خالل المشاورات المشتركة بين الوكاالت ،وتوضح بعض النتائج المحتملة من اإلطار فيما
ّ
الغالت نتيجة النخفاض منسوب األمطار
يتعلق بصنع القرار المستنير بمعلومات المناخ .فقد يؤدي االنخفاض في
أو نقص المياه الالزمة لألراضي المروية إلى اتخاذ قرارات بشأن األنواع المستنبتة البديلة .ويمكن استخدام
الخدمات المناخية الجديدة للمقارنة بين إنتاج المراعي وأعداد الحيوانات التي توفر لھا األعالف أو اتخاذ قرارات
باالنتقال إلى سالالت الحيوانات المالئمة ،والمجترات الصغيرة مكان األبقار أو خفض قطعان الحيوانات مقابل
زراعة المحاصيل .وينبغي أن تؤدي جميع المشروعات في ھذا المثال النموذجي إلى تحسين القرارات .كما أنھا
وثيقة الصلة بالقطاعات األخرى ذات األولوية في اإلطار )) (GFCSخفض مخاطر الكوارث ) (DRBوالصحة
الجدول  :2الظروف الضرورية والكافية لمراقبة وتقييم التنفيذ الناجح لمجاالت األولوية للزراعة واألمن الغذائي
تستخدم طائفة واسعة من صانعي القرارات الزراعية البرنامج من بينھا صانعي السياسات الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي
والمزارعين ومؤسسات البحوث والجامعات وقطاع األعمال الزراعية وصناعة التأمين على المحاصيل وأفرقة إدارة المزارع؛
ويحصل صانعو القرارات على معلومات مناخية دقيقة وحسنة التوقيت التخاذ القرارات التكتيكية اليومية القصيرة األجل أو القرارات
اإلستراتيجية طويلة األجل للتخفيف من آثار أحداث المناخ المتطرفة وللتكيف مع التغييرات المناخية وتقلبية المناخ؛
وتقلل التوقعات المناخية الموسمية من تأثر المجتمعات والصناعات الريفية بالمخاطر المناخية ،ويجري تحويل التوقعات االحتمالية إلى
لغة يفھمھا المزارعون بسھولة؛
وتتوافر المتغيرات المناخية الرئيسية )ھطول األمطار ودرجات الحرارة ،واإلشعاع الشمسي ،والرطوبة وسرعة الرياح( وتفھمھا
المجتمعات الزراعية والمجتمعات الريفية التي تستخدمھا لترشيد قراراتھا؛
وتستخدم المعلومات المناخية في مراقبة العرض والطلب على اإلمدادات الغذائية وإلصدار التوقعات عن اآلفاق المحصولية واإلنذار
المبكر باألزمة الغذائية الوشيكة؛
وتساعد المعلومات المناخية في تحسين اإلجراءات المبكرة واإلنذارات المبكرة الناشئة عن اآلفات واألمراض المھاجرة؛
واالحتياجات التي تمت تلبيتھا بطريقة مخصصة بواسطة مجموعة متنامية من مصادر منتجات البيانات والخدمات والمعلومات
ً
انتظاما؛
سيتواصل تلبيتھا بطريقة أكثر
وتزيد قواعد البيانات المتوافرة حاليا ً من المعارف المناخية وتحسن من قدرات التنبؤ لتيسير صنع القرار الزراعي بدءاً من مستوى
السياسات الدولية إلى اإلستراتيجيات المحلية التشغيلية على مستوى إدارة المزرعة؛
ويتفھم المستخدمون الزراعيون بالكامل ويقدرون كيفية استخدام التكنولوجيا في أنشطتھم الخاصة بصنع القرار .وتربط القدرات
العلمية والفنية األساسية بفعالية بالخدمات المناخية لتلبية االحتياجات الملحة لصانعي القرارات الزراعية؛
وتضمن االتصاالت ألربعة أطراف بين علماء المناخ والباحثين في مجاالت المناخ والزراعة واألمن الغذائي وخدمات اإلرشاد
الزراعي ودوائر صنع القرار ،تنقيح البحوث التطبيقية وتوسيع نطاقھا لتلبية االحتياجات المالئمة لدوائر المستخدمين؛
ويمكن أن تعتمد القرارات المحسنة على االتصال الفعال من مصادر يعرفھا المستخدمون الزراعيون بالفعل ويثقون فيھا )رابطات
المزارعين والمنظمات غير الحكومية وزعماء القرى(؛
وتحصل الوكاالت الحكومية التي تدير المخزونات الغذائية ،والسلطات الوطنية وتجار الحبوب من القطاع الخاص بمعلوماتھم المستقاة
من التوقعات المناخية الموسمية عن محصول رديء خالل فترة قريبة ،وھي معلومات تكفي للشروع في مشتريات الحبوب من
الخارج إلقامة مخزونات عازلة.
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والمياه( .وينبغي أن تتوافر آلية في برنامج التواصل مع المستخدمين لتحسين سبل التآزر بين القطاعات وأنشطتھا.
وباإلضافة إلى ذلك ثمة حاجة إلى اتصال "في اتجاھين" بين ّ
والمستخدمين في المجال
موفري الخدمات المناخية
ِ
الزراعي .ويتراوح موفرو الخدمات المناخية بين المرافق الوطنية للطقس ،والمؤسسات اإلقليمية ،والقطاع الخاص.
وبالمثل يتباين المستخدمون في المجال الزراعي من العاملين في الوكاالت الدولية والوزارات على المستوى
ُ
ومربي
القطري ،إلى الخدمات اإلرشادية )القطاعان العام والخاص( ،ورابطات المزارعين والمزارعين والصيادين
ّ
الماشية.
2.2

المشاركة في آليات العمل لدى الشركاء المحتملين

يتناول ھذا الفرع جزءا من قائمة بارزة وإن لم تكن حصرية للشراكات على المستويات العالمي والوطني واإلقليمي.
وعالوة على ذلك ،ھناك العديد من الشركاء الذين يتعاونون في آليات عالمية توفر ھيكالً وتوجيھا ً للشركاء
والحكومات بشأن مختلف األولويات اإلنمائية التي يمكن أن تستنير جميعھا بالمعلومات المناخية وتستفيد من
الخدمات المناخية .ويقدم الفصل  4.1بعض جوانب التآزر ضمن أنشطة الشركاء القائمة.
الشراكات على المستوى العالمي
ستمثل المشاركة من خالل التعاون المشترك مع الشراكات على المستوى العالمي عن طريق منظومة األمم المتحدة
عنصراً رئيسيا ً .وسيشمل ذلك بعض الوكاالت مثل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والمنظمة
) (WMOواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDوإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
) (UNISDRالتي توفر الدعم للدول األعضاء لحمايتھا من المخاطر ذات الصلة بالمناخ بتوفير أطر معيارية وفنية
لھا فضالً عن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر.
وتضطلع المنظمة ) (WMOبدور قيادي استباقي في تنفيذ األنشطة للزراعة واألمن الغذائي ،وتستخدم البرامج التي
تشترك في رعايتھا نھجا ً متكامالً إزاء إدارة الجفاف والفيضانات في شكل إستراتيجية واحدة للتكيف مع تغير المناخ.
ويتمثل جزء من ھذا العمل في المساعدة في وضع سياسات مناخية وطنية تستند إلى مجموعة واضحة من المبادئ،
والخطط التوجيھية التشغيلية للنھوض بإدارة القضايا المناخية ،وآثارھا على المجتمع .ويتمثل المبدأ الرئيسي
للسياسات المناخية التي تعتمدھا المنظمة ) (WMOفي التركيز على إدارة المخاطر من خالل تطبيق تدابير التأھب
والتخفيف .وطورت المنظمة ) (WMOعدداً من العالقات القائمة منذ فترة طويلة مع الشركاء الدوليين كما يقوم
المعھد الدولي للبحوث من أجل المناخ والمجتمع في جامعة كولومبيا بالعمل كمركز تعاوني للمناخ والزراعة.
وتتمثل والية منظمة األغذية والزراعة ) (FAOفي زيادة مستويات التغذية وتحسين اإلنتاجية الزراعية ،والنھوض
بحياة سكان الريف واإلسھام في نمو االقتصاد العالمي .وقد أدى انتشار تدھور موارد األراضي والمياه وشحتھا
المتعمقة إلى تعريض نظم اإلنتاج الغذائي الرئيسية في أنحاء العالم للخطر حيث تتعرض مھمة توفير الغذاء لسكان
العالم الذين يتوقع أن يصل عددھم إلى  9مليارات نسمة بحلول عام  2050لتحديات عميقة .ومن المتوقع أن يتم
التعاون في اإلطار وتنفيذ األنشطة المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي بعدد من الطرق .فأوالً يتوقع على المستوى
التنظيمي الموافقة العريضة على المشاركة مع اإلطار .ومن المأمول على مستوى البرامج واألنشطة أن يدرج
االستخدام المتزايد للخدمات المناخية ذات الصلة في عمليات صنع القرار .وسيتمثل الھدف في استخدام األنشطة في
ھذه المجاالت لتيسير استيعاب الخدمات المناخية وزيادة استخدام المعايير والبروتوكوالت في تبادل البيانات
والمعلومات وجمع التعليقات عن أداء جميع مكونات اإلطار العالمي .وتنسق منظمة األغذية والزراعة أيضا ً الشبكة
اإلقليمية ألمانات أجھزة مصايد األسماك التي تستعرض تركيز المشاركين على الھياكل المالية لمصايد األسماك
اإلقليمية وتغير المناخ والمصايد الترفيھية وإجراءات صنع القرار ،وإنشاء النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة،
وعمالة األطفال وغير ذلك من قضايا حقوق اإلنسان في مجال مصايد األسماك .ويمكن أن يطلب من ھذه الشبكة أن
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تلبي احتياجات ومتطلبات قطاع مصايد األسماك فيما يتعلق بالخدمات المناخية .غير أنه لم يجر التشاور مع قطاع
مصايد األسماك بصورة كافية بشأن ھذه المسألة.
ويساعد برنامج األغذية العالمي ) (WFPأكثر من  95مليون نسمة في المتوسط في أكثر من  70بلداً سنويا ً ويتمتع
بحضور ميداني عميق غير مسبوق .وتعمل ھذه المنظمة مع الحكومات ،والشركاء الدوليين والمجتمعات المحلية
لمساعدة األشخاص المعرضين أكثر للمخاطر ويواجھون انعدام األمن الغذائي واألقل قدرة على التصدي لحاالت
الطقس المتطرفة والتدھور البيئي أو التكيف معھا .وفي عام  2010ساعد البرنامج ) (WFPعشرات الماليين من
السكان في  56بلداً على تعزيز مقاومتھم للمخاطر ذات الصلة بالمناخ ،في معظم الحاالت عن طريق شبكات األمان
المعتمدة على األغذية والمساعدة النقدية مما يتيح للمجتمعات المتضررة من انعدام األمن الغذائي االستثمار في توفير
األصول والبنية األساسية وإعادة تأھيل األراضي المتدھورة وتحويل المناظر الطبيعية .وتشتمل ھذه الجھود في كثير
من األحيان على حلول مبتكرة إلدارة المخاطر ،بما في ذلك خطط التأمين ضد الطقس للمزراعين أو نظم اإلنذار
المبكر المرتبطة بالخطط الوطنية للحماية االجتماعية .ويعمل برنامج األغذية العالمي ) ،(WFPالذي ھو منتج
ومفسر ومستخدم للخدمات المناخية ،في تعاون وثيق مع الحكومات والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،والمجتمعات شديدة التأثر .ويشارك البرنامج  WFPفي عمل يتعلق بالمجاالت األربعة ذات األولوية
الواردة في اإلطار ،وسيكون شريكا ً حيويا ً في تنفيذ اإلطار خالل العقد القادم.
ويعتبر الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOشراكة أخرى على المستوى العالمي والتي تشير إلى أن بوسع
نظام متكامل وشامل ومستدام عن رصدات األرض أن يدعم النظام الزراعي ،ويحقق اآلن تقدما ً في عدد من
العمليات الرائدة في نظام البحوث واإلنذار المبكر .ويھدف ھذا النھج الفني أو المعتمد على المعلومات لجمع دوائر
الممارسة معا ً لتعزيز الحصول على المعلومات حسنة التوقيت والشاملة التخاذ قرارات الزراعة في الوقت الحقيقي.
وتعمل المنظمة  ،WMOومنظمة األغذية والزراعة ،ووزارة الزراعة فى الواليات المتحدة األمريكية ومجلس
الموارد المشتركة في االتحاد األوروبي في المشروع العالمي لمراقبة الزراعة ) (GEOGLAMالتابع للفريق المعني
برصدات األرض.
وھناك فيما يتجاوز منظومة األمم المتحدة العديد من الوسطاء الذين يساعدون في تدفق المعلومات المناخية على
المستخدمين األفراد .وتضطلع وسائط اإلعالم بجميع أشكالھا )وسائط اإلعالم المطبوعة واإللكترونية واإلنترنت
والھاتف( بدور ،ويعني ذلك أن القطام الخاص يعتبر ،من خالل مشاركته الكثيفة في جميع األشكال الرئيسية
لمحتويات الوسائط اإلعالمية ،وسيطا ً حاسما ً في استھالك الخدمات المناخية .ويستخدم الكثير من المنظمات غير
الحكومية العاملة في اإلغاثة من الكوارث واإلغاثة اإلنسانية الخدمات المناخية ،وتعمل كوسطاء يمررون اإلعالنات
واإلنذارات إلى المستخدمين اآلخرين .كذلك فإن الحكومات المحلية واإلقليمية التي تتحمل مسؤوليات عن التخطيط
واالستجابة إلدارة الكوارث من مستھلكي الخدمات المناخية وتعمل أيضا ً كوسطاء لتمرير المعلومات المناخية إلى
المستخدمين النھائيين.
والمنظمات األخرى على المستوى الدولي التي تمثل دوائر مستخدمي الخدمات المناخية في جميع المجاالت األربعة
ذات األولوية ھي أطباء بال حدود ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر وجمعياته الوطنية في
ً 187
بلدا ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلخ .وفى حين أن مشاركة أي منظمة غير حكومية دولية معينة قد ال تكون
ضرورية لنجاح برنامج التواصل مع المستخدمين ) ،(UIPيتعين أن تكون المنظمات غير الحكومية الدولية قادرة
على المشاركة في عمله وحيثما تتوافر فائدة قوية لعملھا لھذا اإلطار ،كما ينبغي تشجيعھا على االنضمام إلى
الحوارات التي يروجھا برنامج التواصل مع المستخدمين .وينبغي أن تتضمن خطة التنفيذ معايير للمشاركة وعملية
لتشجيع مشاركة أولئك الذين يستوفون ھذه المعايير.
والمنظمات غير الحكومية وسيلة اآلن للترويج الستخدام طائفة من آليات االتصال المتينة وإن كانت بسيطة للتمكين
من االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ) (ICTفي المبادرات الخاصة بالزراعة واألمن الغذائي .وقد
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أخذت أدوات االتصال في التحسن ،ويتزايد تخزين المعلومات الزراعية المعتمد على الويب ،وأصبح الربط
اإللكتروني مع المجتمعات الريفية أقل تكلفة وأكثر كفاءة .وسوف يحدد اإلطار العالمي من خالل برنامج التواصل
مع المستخدمين االحتياجات غير المتحققة في ھذه المجاالت واستخدام موارد بناء القدرات في المساعدة على
معالجتھا.
وللقطاع الخاص دور في وضع النواتج المعتمدة على الطلب التي كثيراً ما ينظر إليھا على أنھا خدمة متخصصة.
ويتمثل الدور الرئيسي لبرنامج التواصل مع المستخدمين في تيسير الحوار مع المستخدمين ونظام معلومات الخدمات
المناخية ) (CSISللنظر في كيفية وضع لغة مشتركة واستخدامھا بصورة متساوقة في عرض البيانات والمعلومات
المناخية .وسوف يضع البرنامج وسائل معيارية إلنتاج المعلومات باستخدام لغة مريحة للمستخدمين ،والربط بين
المعلومات المعتمدة على العلم والمعارف التقليدية ،وتحديد أبسط المعلومات التي يتعين عليه تسليمھا لتلبية متطلبات
المستخدمين .وھناك عالوة على الحكومات الوطنية الكثير من أصحاب المصلحة الذين ستكون مشاركتھم في اإلطار
ضرورية لكي يحقق نجاحا ً .ويتمثل أحد األمثلة على ذلك في المؤسسة األفريقية للتكنولوجيا الزراعية ) ،(AATFفھي
مثالً شراكة رئيسية بين القطاعين العام والخاص تسعى لتحقيق كفاءة المياه من أجل الذرة في أفريقيا )(WEMA
لزراعة ذرة أفريقية تتحمل الجفاف.
الشراكات والنھج على المستوى اإلقليمي
تتزايد حاجة المزارعين إلى إجابات جاھزة ورفيعة المستوى لتساؤالتھم .وسوف يساعد برنامج التواصل مع
المستخدمين في توجيه ھذه التساؤالت إلى أولئك األفضل قدرة على الرد عليھا على أساس عملي مستمر وتشغيلي.
وقد تتوافر المعلومات ذات الصلة إال أنھا تأتي من مصادر متعددة ،فقد يتعين من المنظور الوطني على سبيل
وتصمم المراكز
المثال ،أن تأتي النواتج من مراكز مناخية إقليمية وفي بعض الحاالت من مراكز إنتاج عالميةَّ ُ .
المناخية اإلقليمية ) (RCCsإلدارة التدفق المعقد للمعلومات من جامعي البيانات المناخية للمستخدمين النھائيين
للمعلومات المناخية .وتتمثل أھدافھا في التخفيف من أعباء إدارة المعلومات المناخية التي يتحملھا األشخاص الذين
يحتاجون لھذه المعلومات التخاذ قرارات اإلدارة ،وإستخدام البيانات فى البحوث األساسية والتطبيقية.
وتعتبر الشراكات على المستوى اإلقليمي مھمة في سياق البلدان النامية لدعم المساھمين على المستوى الوطني
والمجتمع المحلي المالئمين إقليميا ً .وكثيراً ما تناضل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSألداء طائفة كاملة
من المھام والتحليالت والخدمات المناخية .ويمكن أن تساعد المنظمات على المستوى اإلقليمي في سد الثغرات وبناء
القدرات من خالل آليات مشتركة مع مجموعة من البلدان .وتكتسي المراكز اإلقليمية لألرصاد الجوية والمنتديات
اإلقليمية للتوقعات المناخية أھمية خاصة ،فإذا أخذ مثال أفريقيا ،فإن الشبكات اإلقليمية النشطة تشمل :المركز
األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية من أجل التنمية ) ،(ACMADوالمركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا وتطبيقاتھا ) (AGRHYMETومركز التنبؤات المناخية وتطبيقھا ) ،(ICPACومركز مراقبة الجفاف
)بوتسوانا( .وقد أنشئت المراكز المناخية اإلقليمية تحت إشراف المنظمة ) (WMOوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات
المناخية ) .(RCOFsوعلى المستوى اإلقليمي ،سوف تقام الحوارات مع أصحاب المصلحة دون شك باستخدام
اآلليات اإلقليمية القائمة مثل التجمعات االقتصادية )مثل السوق المشتركة ألفريقيا الشرقية والجنوبية )،(COMESA
ومجموعة بلدان الساحل والصحراء ) ،(CEN-SADوالجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ) ،(ECCASوالجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) ،(ECOWASوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) ،(IGADوجماعة التنمية
للجنوب األفريقي ) ،(SADCومجلس التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الھادئ ) ،(APECورابطة أمم آسيا والمحيط
الھادئ ) ،(ASEANإلخ.
الشراكات والنھج على المستوى الوطني
تعتبر الشراكات على المستويين الوطني والمحلي للمناخ والزراعة واألمن الغذائي ضرورية إلدارة المخاطر
المناخية لألخطار الطبيعية )مثل أحداث الطقس المتطرفة( وصنع القرار بشأن الزراعة واألمن الغذائي .فعلى
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المستويين الوطني والمحلي تتخذ قرارات السياسات والتخطيط وإدارة المخاطر فضالً عن التأھب لمواجھة
الطوارئ.
وجميع الدول ستستفيد من المشاركة في اإلطار العالمي .ومن المتوقع أن تحدد الحكومات المراكز والوكاالت التي
يمكنھا حصر االحتياجات والمساھمة ببرامج لتلبية االحتياجات .ويتمثل أحد برامج الواليات المتحدة المستخدم في
قرارات إدارة الغابات ،على سبيل المثال ،في أداة تحمل اسم  .(ForWarn)17ومع أرشيف خرائط النباتات الفينولوجية
الموسمية ،والظروف المناخية ،باإلضافة إلى نظام للمراقبة بواسطة الساتل لالضطرابات الغابوية ،تقدم ھذه األداة
نواتج عن أحوال الغابات كل ثمانية أيام ويحدد أسباب التغيرات الناجمة عن الحشرات واألمراض والحرائق الكبيرة
والعواصف والتنمية البشرية أو أحوال الطقس غير المعتادة .وتعتبر المعلومات والخدمات التي تقدم للمستخدمين
والسليمة محليا ً وبناء القدرات عناصر رئيسية أساسية للخدمات المناخية المفيدة .وتتوافر بعض األمثلة والنماذج من
المشروعات التي تدعمھا المنظمة ) (WMOفي أفريقيا )الحلقات الدراسية الجوالة بشأن الطقس والمناخ والمزارعين(
ومبادرة األرصاد الجوية الزراعية في الكاريبي(.
وعلى المستوى المحلي ،سوف يعالج برنامج التواصل مع المستخدمين الثغرات بين المعلومات بالغة الفائدة المحتملة
الموجودة في مراكز المعرفة الزراعية ،والحاجة إلى ھذه المعلومات في المجتمعات الريفية .وفي كثير من البلدان،
يحصل المزارعون على المعلومات المناخية من الخدمات اإلرشادية من خالل اإلذاعات اليومية والتلفزيون
والصحف ومن خالل التفاعالت بين المجتمعات المحلية وإن كان يمكن أن يتم ذلك من خالل الدعوة التي يدعمھا
برنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPلجعل مشغلي ھذه الخدمات على دراية بطائفة عريضة من الخدمات ذات
الصلة ،وتشجيع مقدمى الخدمات على التدخل في حالة وجود ثغرات .ويمكن أن توفر الجمعيات الوطنية األعضاء
في االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر الدعم للوصول إلى المجتمعات المحلية عن طريق
شبكات متطوعيھا وفروعھا المنشأة في مختلف المستويات دون الوطنية.
ويمكن للمؤسسات التالية )ليست قائمة حصرية( أن توفر الدعم للحكومات في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSفي قطاعي الزراعة واألمن الغذائي:
2.2.1

أعضاء المنظمة  ،WMOواألجھزة الدستورية والبرامج التي تشترك في رعايتها
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
أفرقة العمل المعنية بالمناخ والزراعة
مراكز المناخ اإلقليمية
المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية )(RCOF
لجنة األرصاد الجوية الزراعية
لجنة النظم األساسية
لجنة علم المناخ
لجنة الھيدرولوجيا
البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP

 Forwarn 17ھو برنامج وضعته وزارة الزراعة والداخلية في الواليات المتحدة ومراكز غابات الجزء الشرقي وتقييم المخاطر البيئية البرية في
الجزء الغربي التابعة لمصلحة الغابات ،بشراكة مع مركز الفضاء ستينس التابع لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ) ،(NASAومصلحة المساحة
الجيولوجية في الواليات المتحدة ،ووزارة الطاقة في الواليات المتحدة ،والمركز الوطني للنمذجة والتحليل البيئي في آشفيل.
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2.2.2

وكاالت وبرامج األمم المتحدة األخرى
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
برنامج األغذية العالمي )(WFP
اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )(ISDR
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
اتفاقية األمم المتحدة المعنية بالتنوع البيولوجي )(UNCBD
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP
برنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
اليونسكو
برنامج األمم المتحدة العالمي لتقييم المياه )(UN Water
جامعة األمم المتحدة )(UNU
)(FAO

2.2.3

المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية
المنظمات اإلنسانية )كير وأوكسفام وأطباء بال حدود إلخ(
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر )بما في ذلك الجمعيات الوطنية(

2.2.4

الجامعات ومؤسسات البحوث

2.2.5

القطاع الخاص
وسائل اإلعالم – الصحف والنشرات اإلذاعية ووسائل اإلعالم االجتماعية
شركات التكنولوجيا والبنى األساسية
االتصاالت السلكية والالسلكية
قطاع التأمين – إعادة التأمين

2.2.6

غير ذلك
الشركاء الدوليون
الفريق المخصص المعني برصدات األرض
المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )(ACMAD
خدمة المناخ والزراعة )(ICPAC
المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وتطبيقھا )(AGRHYMET
شبكة نظام اإلنذار المبكر عن المجاعة )(FEWSNET
الوكاالت الحكومية
المنظمات الحكومية الدولية األخرى والجھات المانحة
الجماعة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى )(ECCAS
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )(IGAD
منظمة التعاون االقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الھادئ )(APEC
رابطة أمم جنوب شرق آسيا )(ASEAN
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جماعة التنمية ألفريقيا الجنوبية )(SADC
مصارف التنمية :صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ،مصرف التنمية اآلسيوي ،مصرف التنمية األفريقي،
مصرف التنمية لبلدان أمريكا
مؤسسة جيتس
2.3

أھداف ومعايير لتحديد األنشطة

استناداً إلى األعمال والتعليقات السابقة مع المستخدمين ،سوف يركز المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي على
اختيار األنشطة مع مراعاة الدروس المستفادة من الماضي .وعلى وجه الخصوص ،تشجيع مشاركة المستخدمين،
كما ينبغي أن تدعم الشراكات بين قطاعات المناخ والزراعة واألمن الغذائي تحقيق أولويات الزراعة واألمن الغذائي
القائمة وخطط العمل وجداول األعمال .وينبغي للمشروع ،لكى تحقق الخدمات المتوافرة فائدتھا ،أن يعترف
بالطلبات المتنوعة للحصول على المعلومات والخدمات المناخية فيما بين مجموعات المستخدمين المختلفة في قطاع
الزراعة واألمن الغذائي ،وأن يصمم الخدمات المناخية التي تستجيب لتلك االحتياجات بطريقة في الوقت المناسب،
وينبغي ألي خدمات مناخية جديدة ال أن توفر المعلومات فحسب بل تضع وتدير بصورة مشتركة نواتج وعمليات
المعلومات التي تعزز إدارة مخاطر الزراعة .ومن الضروري بالنسبة إلدارة المخاطر الشمولية لقطاع الزراعة
واألمن الغذائي ،ربط موارد إدارة المخاطر والمعلومات بالقطاعات األخرى التي تؤثر في الزراعة واألمن الغذائي
وتنسيق ھذه الموارد معھا.
وينبغي أن تركز المشروعات على تعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك تدعيم نظم الزراعة واألمن الغذائي السيما
نظم المعلومات التي تعتبر أساسية لالستخدام الفعال للمعلومات والخدمات المناخية .كما ينبغي أن تعزز تنسيق
البيانات من مختلف القطاعات )مجموعات البيانات المتعددة التخصصات( لتطبيقھا على قضايا الزراعة – البيئة
المتشابكة بما في ذلك الحلول المتعلقة بالخصوصية والملكية ،والبيانات السليمة بالشكل والمستوى المالئمين .وينبغي
أن تضع المشروعات طرائق لتحسين عملية الدمج بين بيانات األمن الغذائي والزراعة والمناخ وشدة التأثر لتحسين
الفھم بالعالقات بين ھذه القطاعات ،في نفس الوقت الذي تزيد من الفھم بقضايا فينولوجيا المحاصيل واألنماط
المحصولية واألمن الغذائي والصالت بالبيئة والمناخ.
والحصول على بيانات المراقبة المتعلقة بالمناخ والزراعة واألمن الغذائي ليس باألمر السھل دائما ً أو يتوافر بصورة
مفتوحة .والبد من بناء الثقة بين كل من الدائرتين للتمكين من تقاسم البيانات والتعاون .وفي حين أن الكثير من نواتج
المعلومات ال يستخدم بالقدر الكافي ال يمكن االفتراض بأن النواتج جاھزة لالستخدام .فال تزال ھناك حاجة إلى
البحوث والتطوير لبناء نماذج وطرائق وأدوات موثوق بھا يمكن أن تنتج نواتج متساوقة ويعتمد عليھا .وأخيراً يتعين
أن تكون ھذه النواتج قابلة للتشغيل بطبيعتھا وكاملة لألغراض المعنية ويسھل فھمھا.
وبجانب تنفيذ أنواع النواتج المدرجة في الفرع  ،2.1يتعين أن تھدف األنشطة المقترحة في المثال النموذجي للزراعة
واألمن الغذائي إلى استيفاء المعايير التالية:
 حماية السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وشدة التأثر بسبب المناخ
 دعم تحقيق األھداف القائمة لقطاع األغذية واألمن الغذائي
 معالجة ظروف الزراعة واألمن الغذائي المتأثرة بالمناخ
 معالجة الثغرات الرئيسية المحددة على المستويات اإلقليمية و/أو الوطنية في تنفيذ الشراكات والمشروعات
المتعلقة بالمناخ  -الزراعة
 إشراك طائفة من أصحاب المصلحة من الزراعة واألمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث واألرصاد
الجوية في شراكة بھدف تحقيقق الزراعة واألمن الغذائي المستدامين
 إدراج وظائف المراقبة والتقييم الفعالة
 لديھا وظيفة تواصل للتصدي للمخاطر
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تعمل على تنمية قدرات المستخدمين الوطنيين للزراعة واألرصاد الجوية
فعالة من حيث التكاليف
ّ
تعزيز قاعدة القرائن لصنع القرارات السياساتية والعملية
إدراج خطة لالستدامة أو التعميم.
خطة عمل لألنشطة ذات األولوية للزراعة واألمن الغذائي

3

سوف تشجع األنشطة السابقة للمثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي التفاعل المشترك بين القطاعات بما في ذلك
التعاون في وضع أدوات ونظم لدعم القرار لدوائر الزراعة ،وزيادة تقاسم البيانات وجمعھا وبناء القدرات والخدمات
االستشارية لقطاع الزراعة واألمن الغذائي .ويمكن أن يبدأ المثال النموذجي لألغذية واألمن الغذائي في تيسير ھذا
التقييم من خالل الترويج للممارسات الجيدة المعترف بھا وجمع الشركاء معا ً لالستجابة بطريقة مبتكرة الحتياجات
شركاء الزراعة واألمن الغذائي إلدارة المخاطر المناخية.
وتنتظم األنشطة ذات األولوية للمثال النموذجي لألغذية واألمن الغذائي في أربعة مجاالت للعمل ذات أولوية ھي
جمع البيانات ،وزيادة اإلنتاجية الزراعية وتعزيز خدمات المناخ والزراعة واألمن الغذائي وبناء القدرات .واألنشطة
المقترحة في المثال النموذجي ھي تلك التي تستجيب لالحتياجات المحددة والتي يمكن أن تزيد وتعزز من التخطيط
والممارسات ذات الصلة بالزراعة واألمن الغذائي بالتواصل والتعاون مع الخدمات المناخية .وينبغي أن تتقدم
الجھود المتزامنة في مجاالت العمل األربعة بھدف النھوض بمشاركة المستخدمين من الزراعة واألمن الغذائي
والمناخ وخاصة على المستوى الوطني في العمليات التي تعززھا الزراعة .وقد ُوضعت مجاالت العمل ھذه من قبل
وبذلت جھود إلعداد عرض نموذجي لكن يمكن إنجاز ذلك
الشركاء في المثال النموذجي أو مجموعات من الشركاءِ ُ .
عن طريق إجراء المزيد من المناقشات فيما بين الشركاء .ومجاالت العمل ھذه ليست معروضة كالئحة أنشطة كاملة
ولكن كأنشطة يمكن أن تكون نقطة بداية للتعاون وللمزيد من التفصيل.
خطة عمل لمجاالت العمل ذات األولوية

3.1

يحدد ھذا الفرع األنشطة المقترحة في كل مجال من مجاالت العمل األربعة .وتستند ھذه إلى المشروعات الناجحة
التي سبق تقديمھا في الفرع  .1.4ويقترح وضع آلية لتوجيه تقدم ھذه األنشطة .ويقترح أن يجتمع الشركاء الرئيسيون
في ھذاالمجال لمواصلة وضع ھذه الخطط .وسوف تتقدم أنشطة المثال النموذجي على عديد من المراحل :األولية –
المرحلة األولى ) ،(2015-2013والتنفيذ – المرحلة الثانية ) (2016-2015والتدعيم – المرحلة الثالثة ).(2023-2018
وسوف تحدد اإلجراءات المقترحة للمرحلة األولية الثغرات القائمة التي سوف تعالج ،والتركيز على وضع ھياكل
مؤسسية ،وإسناد األولوية للتعلم المبادرات القائمة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية وتعزيز أو توسيع
نطاق.
وسيمثل نجاح أنشطة الزراعة واألمن الغذائي دالة لفعالية توصيل ھذه المنافع الناشئة عن ھذه المبادرة ،وزيادة
الموارد والشراكات القائمة والجديدة .وسوف يتوقف التنفيذ الفعلي على توافر الموارد .وستكون عملية حشد الموارد
مسؤولية اإلطار وأصحاب المصلحة والشركاء المحددين الذين يستفيدون من الشراكة والعمل ويساھمون فيھما.
وستكون عملية حشد الموارد مسؤولية اإلطار وأصحاب المصلحة والشركاء المحددين الذين يستفيدون من الشراكة
والعمل ويساھمون فيھما.
 3.1.1مجال العمل ذو األولوية  :1تحسين جمع البيانات واستخدامھا )بيانات األرصاد الجوية والمناخية،
والزراعية والمتعلقة باآلفات واألمراض(


تقاسم البيانات من الشبكات العاملة
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االرتقاء بشبكة المراقبة وجمع البيانات في المناطق الريفية فضالً عن األرشفة المنتظمة للبيانات وإدارتھا
استخدام نواتج المعلومات الحديثة وتوقعات التنفيذ من المراكز اإلقليمية والدولية على المستوى الوطني
تحسين اإلبالغ عن إحصاءات الغالت والمساحات واإلنتاج في البلدان فضالً عن البيانات األخرى )مثل
اآلفات واألمراض(.

مشروع الزراعة واألمن الغذائي  :١زيادة جمع بيانات الطقس والمناخ والزراعة
تعتبر عملية جمع البيانات وتقاسمھا مھمة تكتسي أھمية في تحديد آثار الطقس والمناخ على توقعات الزراعة واألمن
الغذائي .وسيقيم ھذا المشروع المشروعات القائمة بما في ذلك الفريق المعني بالمراقبة الزراعية التابع للفريق
المعني برصدات األرض ) (GEOGLAMوالمثال الناجح المتعلق بالحلقات الدراسية الجوالة )انظر اإلطار  1عن
الحلقات الدراسية الجوالة( حيث قدمت أدوات قياس بسيطة لألمطار للمزارعين الريفيين لتنفيذ المشورة المتعلقة
بالمحاصيل.
ويھدف ھذا المشروع إلى إشراك دوائر المناخ وقطاع الزراعة واألمن الغذائي في جھود منسقة لمعالجة االحتياجات
من البيانات المناخية وتلك الخاصة باألمن الغذائي المعتمدة على المناخ والتي تتسق مع التوصية الرفيعة المستوى
المقدمة للجنة األمن الغذائي والتغذية "لتيسير حوار بشأن جھود جمع البيانات العالمية عن تغير المناخ واألمن
الغذائي" .وكما أشير في المثال النموذجي عن األمن الغذائي ،فإن التنفيذ الفعال للخدمات المناخية يعتمد بصورة
حاسمة على الدائرتين العاملتين معا ً ويتعلمان من بعضھما اآلخر.
ويماثل ھذا المشروع المشروع رقم  7عن الدليل الجامع لإلطار العالمي الخدمات المناخية ،وسيتعين على المناقشات
األخرى أن تجمع بين ھذين المشروعين.
وسيكون الھدف من ھذا المشروع كما يلي:







ً
تنسيقا ،والتبادل الدولي لبيانات المناخ واألمن الغذائي والنواتج المنبثقة
تحقيق الجمع المعزز واألفضل
عنھا؛
تنسيق عملية تقاسم بيانات األرصاد الجوية الزراعية فيما بين الشبكات العاملة؛
استكشاف سبل التآزر الممكنة من خالل تطبيق المعايير المتفق عليھا للبيانات والبيانات الشرحية وتحسين
قدرات تحليل البيانات وتبادلھا )أي نظام معلومات المنظمة  WMO/WISوقاعدة البيانات اإلحصائية في
منظمة األغذية والزراعة (FAO STAT؛
الربط بشبكات المعلومات العاملة؛
استكشاف وسائل الستخدام ادوات قياس األمطار البسيطة في توسيع نطاق شبكات جمع البيانات.

اإلنجازات المطلوبة
جمعت رصدات عالية الجودة للنظام المناخي ،وما يتصل بھا من بيانات اجتماعية اقتصادية والنواتج المنبثقة عنھا
وجرى تبادلھا مما مكن قطاع الزراعة واألمن الغذائي من التخطيط لمواجھة تقلبية المناخ والتكيف معھا ،وأحداث
الطقس المتطرفة ،والتغيرات في المناخ.
المدخالت
لضمان المشاركة وااللتزام رفيعي المستوى والمستدامين من جانب دوائر المناخ والزراعة واألمن الغذائي للتصدي
للتحديات المتصلة بتحسين التنسيق بين القطاعات ،توفير الموارد والخبرات الكافية لوضع آلية تنسيق فعالة
والترخيص بتنفيذھا.
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تقديرات تكلفة السنة
تشمل االجتماعات وحلقات العمل

 50,000فرنك سويسري

مجموع التقديرات لثالث سنوات

 150,000فرنك سويسري

1

وسوف يشمل ذلك تقاسم التكاليف من المشروعات القائمة .انظر الفرع
األنشطة /المشروع.
3.1.2

6

لإلطالع على موجز شامل لتكاليف

مجال العمل ذو األولوية  :2زيادة اإلنتاجية على مستوى المزرعة لسد الثغرات في الغالت والحد من

المخاطر



ينبغي أن يكون المزارعون في قلب عملية تحليل اآلثار المناخية وإستراتيجيات االستجابة؛
تنفيذ معلومات مناخية موثوق بھا حسنة التوقيت ومفھومة محليا ً مع خيارات االستجابة للمزارعين ،مع
مراعاة المدخالت والقروض واألسواق والجوانب المالية.

مشروع الزراعة واألمن الغذائي  :٢المعلومات المناخية لزيادة الغالت والحد من المخاطر
النطاق
يھدف ھذا المشروع إلى دعم الفھم العالمي للسبل التي تؤثر بھا المخاطر المناخية وتغير المناخ في محددات األمن
التغذوي في سياقات مختلفة .وسوف يعزز ھذا المشروع أيضا ً التحليل السياقي لألمن التغذوي وتغير المناخ من
خالل فحص صالت الوصل بين الصحة وتغير المناخ ،وبين األمن الغذائي وتغير المناخ ،ولمواصلة فھم المدى
الذي يمكن أن تؤثر فيه ھذه الصالت في النواتج التغذوية في سياقات مختلفة.
األھداف
يتمثل الھدف الشامل للبرنامج المقترح في تحسين توفير الخدمات المناخية للمساعدة في بناء المقاومة وتعزيز األمن
الغذائي ألشد األسر تأثراً.
وسوف يتحقق ھذا الھدف من خالل الغايات التالية:
 تنفيذ الخدمات المناخية العملية وتوسيع نطاقھا في قطاع األمن الغذائي؛
 تنمية القدرات على مستوى المجتمع المحلي والمستويين الوطني والدولي لتنفيذ الخدمات المناخية والتوسع
فيھا لألمن الغذائي؛
 وضع أدوات ونماذج جديدة لتحسين الخدمات المناخية؛
 تعزيز قاعدة المعارف بشأن تأثيرات تغير المناخ على األمن التغذوي وسوء التغذية ،وتحديد االحتياجات
المرتبطة بھذه التأثيرات؛
 وضع خدمات مناخية شاملة القطاعات تربط بين األمن الغذائي وقطاعي التغذية والصحة؛
 وضع آليات لتوفير الخدمات المناخية لمجتمعات محلية مختارة لتعزيز التخطيط وصنع القرار بشأن جھود
بناء المقاومة.
وسيرتكز المشروع على عالقاته مع الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية النوعية لبناء
القدرات وتعزيز التخطيط على مستوى المجتمع المحلي والمناطق الذي يشمل المعلومات المناخية ،وفائدته فيما
يتعلق بمجاالت األنشطة البرامجية مثل التغذية وإنشاء األصول المعيشية وأعمال التأھب.
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تقديرات تكلفة السنة

 470,000فرنك سويسري

1

 1,400,000فرنك سويسري

مجموع التقديرات لثالث سنوات

وسوف يشمل ذلك تقاسم التكاليف من المشروعات القائمة .انظر الفرع  6لإلطالع على موجز شامل لتكاليف
األنشطة /المشروع .كما يرد المزيد من التفاصيل عن ھذا المشروع في المشروع  5في الدليل العام لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSويتعين إجراء المزيد من المناقشات مع الشركاء لتوضيح األنشطة المقبلة.
3.1.3



مجال العمل ذو األولوية  :3تعزيز الخدمات المناخية والزراعية
دمج المعلومات المناخية في التأمين وتوفير القروض ،ومراقبة المحاصيل والتنبؤ بالغالت واالستجابة
اإلنسانية.
إنشاء آليات اتصال يعتمد عليھا لتوفير المعلومات القائمة على االحتياجات والتعليقات للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والبحوث الزراعية والخدمات اإلرشادية.

وستنشئ أنشطة الزراعة واألمن الغذائي قنوات معلومات يمكن لدوائر المزارعين )بما في ذلك رابطات المزارعين
والمنظمات غير الحكومية ،وزعماء قرى والصليب األحمر والھالل األحمر إلخ( فھمھا بسھولة وزيادة الثقة فيھا.
وبغية تيسير الحوار بين التخصصات لفھم متطلبات المعلومات لمختلف المستخدمين ،ووضع تطبيقات فعالة
للخدمات المناخية ،يتعين أن ييسر برنامج التواصل مع المستخدمين التدفق الفعال للمعلومات من مقدمى خدمات
الطقس والمناخ إلى صانعي القرارات بطريقة حسنة التوقيت لالستخدام السليم .وسوف يفرق ما بين مختلف أنماط
صانعي القرارات إدراكا ً منه بأن االحتياجات والقدرات تتباين فيما بين دائرة المزارعين ودوائر البحوث ،والھيئات
الحكومية والصناعة من القطاع الخاص والوكاالت الدولية.
وسوف يساعد ھذا الفھم الشامل في تصنيف المستخدمين إلى مجموعات مختلفة تستند إلى شدة تأثرھا بآثار األحداث
المناخية ،ووضع نواتج مناخية مالئمة موجھة إلى أولئك القادرين على االستفادة منھا ،والبت في أفضل آليات
التعليق التي تقام لتقييم المنتجات الموجھة لھم .ويتمثل أحد العناصر األساسية في ھذه العملية في تعليقات
المستخدمين منذ بداية ھذه الشراكة التعاونية على جميع المستويات.
وقد اقترح اجتماع الزراعة واألمن الغذائي لبرنامج التواصل مع المستخدمين وسائل لتحسين االتصال بين مقدمي
الخدمات المناخية والمستخدمين:
 وضع لغة مشتركة واستخدامھا بصورة متسقة )في حزم(
 استخدام اللغات المحلية )لغات السكان األصليين(
 وضع وسائل معيارية إلنتاج المعلومات )باستخدام لغة مريحة للمستخدمين(
 ربط المعلومات المعتمدة على العلم بالمعارف التقليدية
 تشجيع الشباب على االھتمام بقضايا المناخ والزراعة
 إشراك السياسات في االتصاالت
 تحديد أبسط المعلومات التي يمكن أن تنفذ لتلبية متطلبات المستخدمين
 إنتاج المعلومات في األوقات المطلوبة التخاذ قرارات المستخدمين وخاصة بشأن األحداث المتطرفة )قد ال
تتوافق في الوقت الحاضر عمليات قرار المستخدمين مع وضع النواتج المناخية(
 تحسين ونشر المعلومات )دراسات الحالة( ذات الصلة بقيمة المعلومات المناخية )مثل العائد االقتصادي
المحتمل من االستخدام الفعال للمعلومات المناخية(
 تحسين قنوات االتصال :بوابات الويب ،وسائل اإلعالم االجتماعية ،ووصالت الويب المخصصة
 الحصول على تعليقات من المستخدمين والتعامل معھا
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تحسين االتصال وفھم حاالت عدم اليقين والمعلومات االحتمالية
نشر نتائج التحقق لزيادة الثقة في النواتج
مساعدة المستخدمين في إدارة توقعاتھم )مثل فھم قيود علم المناخ(.

مشروع الزراعة واألمن الغذائي  :٣نظام دعم القرار في اإلطار العالمي للخدمات المناخية/المرفق العالمي
لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية )(WAMIS-DSS
ھدف النشاط
سيقدم نظام دعم القرار في المرفق العالمي لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية ) (WAMIS-DSSمجموعة كاملة من
أدوات دعم القرار لتعزيز نظم اإلنذار المبكر المتكاملة والتشاركية للزراعة واألمن الغذائي المستدامين .وستتمثل
األھداف في تسخير قوة تكنولوجيات المعلومات ) (ICTفي تحسين األداء الزراعي ،وتمكين صغار الحائزين من
زيادة إنتاجيتھم من خالل تيسير تدفق المعلومات الدقيقة وحسنة التوقيت التي تحقق مردودية تكاليفھا من مقدمي
خدمات األرصاد الجوية الزراعية والمناخية لدوائر المستخدمين.
اإلنجازات المطلوبة ألصحاب المصلحة
ً
ً
سيكون نظام ) (WAMIS-DSSبرنامجا ً حاسوبيا تفاعليا موجه نحو الطلب يمكن أن ينفذ إلى مكتبة من الموارد لدعم
نظام إدارة الطقس الزراعي ودعم القرار المعتمد على المجتمع المحلي .وسيقدم ھذا النظام نواتج ومعلومات إرشادية
لألرصاد الجوية الزراعية في الوقت الحقيقي للمزارعين والخدمات اإلرشادية وصانعي القرارات عن طريق
تكنولوجيا المعلومات واالتصال فضالً عن خدمات نظم دعم القرار ) (DSSلصانعي القرارات المحليين والوطنيين.
وسوف تشمل اإلنجازات المطلوبة مجموعة من قرارات اإلدارة اليومية للمزارع مستمدة من بعض النواتج مثل
المناخ الزراعي من جمعية المناخ الجنوبية الشرقية ) (SECCاستناداً إلى بيانات الطقس والمناخ المحلية أو مؤشرات
التخطيط طويل األجل المعتمد على التوقعات الموسمية والتنبؤات المناخية .ويمكن استخدام النواتج في إعداد
توصيات سياساتية بشأن توقعات غلة المحاصيل ،ويمكن أن تغير من قرارات إدارة المخاطر المحصولية.
المؤشرات وتدابير التقييم
ستكون الخدمة موجھة نحو تلبية احتياجات دوائر المستخدمين ،وتصمم النواتج بحسب االستخدام المحلي – وتستند
الموارد إلى التعاون والتشاور مع الشركاء وأصحاب المصلحة .وكثيراً ما تكون الخدمات اإلرشادية ھي الجسر الذي
يربط بين الدوائر العلمية والمستخدمين الزراعيين ،ويمكن أن يضطلع نظام دعم القرار في المرفق العالمي
لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية ) (WAMIS-DASSبدور حيوي في تقوية ھذا الجسر .ويحتاج المزارعون
وخبراء الزراعة إلى معلومات ومشورة فنية رفيعة المستوى ،ويقدم ) (WAMIS-DASSبرنامجا ً حاسوبيا ً لنظام دعم
القرار  DSSلصانعي القرار .فسوف ُ َّ
تنظم أوالً حلقة عمل لتقدير االحتياجات في عدد مختار من مواقع المشروعات
الرائدة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المتوافرين .وسيكون التعاون الجاري مع أصحاب المصلحة ضروريا ً
طوال تنفيذ المشروع من أجل الحصول على التعليقات والتحقق ،باإلضافة إلى إعداد وحدات للتدريب عبر شبكة
الويب بشأن نظام ).(WAMIS-DSS
معلومات أساسية
يستضيف البرنامج اإللكتروني الحالي لتشغيل ) (WAMISالنشرات واإلشعارات التي يصدرھا أعضاء المنظمة
) (WMOمما يساعد المستخدمين في تقييم مختلف النشرات وتقاسم النظرة المتعمقة لتحسين النشرات الخاصة بھم.
ويشارك أكثر من  50بلداً ومؤسسة في ھذه الخدمة ) (www.wamis.orgوتقوم المنظمة ) (WMOبتنسيق وإدارة
مخدمي  WAMISالحاليين بمساعدة المعھد اإليطالي لألرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETوالمركز الوطني لألرصاد
الجوية الزراعية ) (INCAMفي جمھورية كوريا .كما يستضيف  WAMISفرعا ً لألدوات والموارد يتضمن البيانات
والمعلومات والنشرات والتعليقات .وتتضمن ھذه الوصالت برمجيات وبوابات ويب وموارد تدريبية وحلقات
توجيھية.
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المشروع الرائد المشترك بين اإلطار العالمي للخدمات المناخية ونظام دعم القرار – المرفق العالمي لمعلومات
األرصاد الجوية الزراعية وبرنامج التواصل مع المستخدمين )(GFCS/WAMIS-DASS
سيساعد برنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPفي إقامة اتصال فعال بين علماء المناخ والباحثين في مجاالت
المناخ والزراعة .والخدمات اإلرشادية الزراعية ودوائر صنع القرار لضمان أن يحقق تطبيق العلوم االحتياجات
التشغيلية لدوائر المستخدمين .كما سيروج برنامج التواصل مع المستخدمين إلنشاء قنوات المعلومات مع دوائر
الزراعة )بما في ذلك روابط المزارعين ،والمنظمات غير الحكومية وزعماء القرى إلخ( للمساعدة في وضع
التدريب وبناء القدرات.
وسوف توفر مالمح شاملة فھم مختلف أنماط المستخدمين .وستسند المالمح اھتماما ً للفھم الكمي للمخاطر المناخية
التي يعمل المستخدمون في ظلھا ،وطبيعة إستراتيجيات إدارة المخاطر المناخية التي يستخدمونھا في الوقت الحاضر
)إن وجدت( ،وحصولھم على المدخالت ،والمعلومات عن طبيعة النواتج المناخية ومعلومات التوقعات التي
يحتاجونھا التخاذ قرارات اإلدارة .وسوف يساعد ھذا الفھم الشامل في تصنيف المستخدمين في مجموعات مختلفة
بحسب شدة تأثرھا بآثار األحداث المناخية ،ووضع نواتج مناخية مالئمة موجھة إلى أولئك القادرين على االستفادة
منھا واتخاذ القرار بشأن أفضل آليات التعليقات التي تقام لتقييم النواتج المقدمة لھم .وثمة عنصر أساسي في ھذه
العملية يتمثل في تعليقات المستخدمين منذ بدء ھذه الشراكة التعاونية على جميع المستويات .ويبين الشكل  2أنواع
نواتج برنامج التواصل مع المستخدمين لصانعي القرارات.

اتخاذ القرارات الخاصة
بالزراعة

صنع السياسات
جماعة المستخدمين

المؤسسات الوطنية

موارد المعلومات

موارد تكنولوجيا المعلومات النماذج الزراعية

أدوات األرصاد الجوية الزراعية

نظام إدارة قواعد البيانات

المخدم التواصل

برنامج التواصل مع المستخدمين

نظام معلومات الخدمات المناخية )(GSIS

مقدمو خدمات الطقس والمناخ على كافة المستويات

الشكل  :2النواتج المناخية والنماذج المناخية الزراعية وأدوات دعم القرار التي يحتاجھا صانعي القرارات الزراعية
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ويمثل برنامج التواصل مع المستخدمين الوارد في الشكل  2مخدمي تطبيقات ) (WAMISالموجودة في البلدان
األفريقية المختارة ،مثل كينيا وجنوب أفريقيا التي ستعمل كمشروعات رائدة في ھذه الدراسة .وسوف يربط
المخدمون اإلقليميون ھؤالء ُ ّ
بمخدمي ) (WAMIS-DSSالمستكملة في الواليات المتحدة وإيطاليا وجمھورية كوريا مما
سيوفر مجموعة كاملة من أدوات دعم القرار الموجھة نحو الطلب إلى مخدمي تطبيقات ) .(WAMIS-DSSويرتكز
ھذا المشروع المقترح على العملية الناجحة لمخدمي  WAMISالحالية عبر العديد من المؤسسات لما يقرب من 10
سنوات .كما سيشرك المشروع الجديد جامعة جورج ماسون ) (GMUفي شرقي الواليات المتحدة.
واستناداً إلى تقدير االحتياجات ،سوف توفر اإلنجازات من مجموعة مخدمات  WAMISفي الوقت المناسب ،وفي
صيغة صديقة للمستخدم بشكل من أشكال تكنولوجيا المعلومات واالتصال )اإلذاعة والھاتف الجوال( لصنع القرار
المناسب .والترويج لدورات تدريب المدربين عقب المشروعين الرائدين األوليين لتوسيع نطاق استخدام أنشطة
المشروع الرائد في بلدان أخرى لزيادة االستخدام التشغيلي.
تقدير التكاليف )السنة (1
)بلدان مقترحان(
مخدما التطبيق )Hardware @$15K 15 :(2
وضع ) WAMIS-DSSالمنظمة  WMOوجامعة جورج ماسون /GMU
األرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETوالمركز الوطني لألرصاد الجوية
الزراعية (NCAM
تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصال
التدريب وبناء القدرات )حلقات العمل والحلقات الدراسية(
مجموع السنة 1

 50,000فرنك سويسري
 75,000فرنك سويسري
 215,000فرنك سويسري

مجموع تقديرات التكاليف لمدة  ٣سنوات

 645,000فرنك سويسري

3.1.4



 15,000فرنك سويسري
 75,000فرنك سويسري

مجال العمل ذو األولوية  :٤تعزيز قدرات المزارعين والمؤسسات
بناء رأس المال االجتماعي والتوعية .ھذان ھما العنصران الرئيسيان لتعزيز الثقة على مستوى المجتمع
المحلي.
ينبغي أن تكون الشروط المسبقة متوافرة مثل القدرة.

ويتمثل التحدي السائد أمام جميع القطاعات بما في ذلك الزراعة واألمن الغذائي في قدرة المستخدمين وخاصة على
المستوى الوطني والمستوى دون الوطني على االعتراف بالمعلومات المناخية المتوافرة وفھمھا وتفسيرھا وتطبيقھا
بصورة سليمة .ويعتبر التعليم والوصول إلى قطاع الزراعة لمعالجة ھذه الثغرة أولوية أولى ،وسوف تتطلب عمالً
مشتركا ً بين الشركاء في المناخ والزراعة.
ويتمثل أحد األمثلة التى حدثت مؤخرا على تنمية القدرات في الجھد الذي بذل للتركيز على تعزيز البرامج األكاديمية
والبحثية المشتركة بين التخصصات في مجال الموارد الطبيعية والتي تتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
ويعترف اآلن بھذه المراكز باعتبارھا مراكز قائمة أو محتملة للبحوث والخبرات الرفيعة في مجال األرصاد الجوية
الزراعية ) .(CREAMsوتوجد ھذه المراكز بالدرجة األولى في الجامعات وفيما يلي قائمة بھا مع مجاالت تركيزھا:




جمھورية كوريا – األرصاد الجوية الزراعية والحراجية المشتركة بين التخصصات
إيطاليا – جامعة فلورنسا – الفسيولوجيا اإليكولوجية – التكيف مع المناخ
الصين – جامعة نانجينغ – مركز التدريب اإلقليمي للمنظمة )(WMO
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الواليات المتحدة األمريكية – جامعة جورج ماسون – العلم والتكنولوجيا والسياسات
الھند – إدارة األرصاد الجوية الھندية – الخدمات التوجيھية الزراعية للمزارعين
أستراليا – جامعة جنوب كوينزالند– إدارة األراضي والمياه
البرازيل – جامعة كامبيناس – نظام التوقعات لصانعي القرارات
أفريقيا الجنوبية – جامعة الوالية الحرة – إدارة اإلنذار المبكر واالتصال.

وسوف تساعد ھذه المراكز في توفير التدريب وبناء قدرات الموظفين من مختلف المنظمات بشأن الموضوعات
الخاصة باستخدام الطقس والمناخ في تطبيقات الزراعة واألمن الغذائي .وفي حين أن االھتمام الرئيسي لھذه المراكز
سيكون على بناء القدرات الوطنية واإلقليمية ،فإن من المتوخى أن يتم التعاون بين بلدان الجنوب والتدريب من خالل
ھذه المراكز .وستتجسد قوة ھذه الشبكة في تقاسم التدريب والخبرات واألفكار.









نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة )(FEWS-NET
مشاركة قطاع الزراعة في المنتديات اإلقليمية للبحوث المناخية/المنتديات الوطنية للبحوث المناخية
)) (RCOFs/NCOFsأفريقيا(
وضع واستخدام المؤشرات المناخية الزراعية ذات الصلة بالجفاف
التدريب المشترك بين التخصصات ،وبناء المعارف ،ونشر الوعي )األمريكتان وأفريقيا(
جمع وإدارة القرائن بشأن آثار تقلبية المناخ وتغير المناخ على مختلف جوانب قطاع الزراعة لتحسين
أنشطة المراقبة والتقييم والتأھب واالستجابة )تقدير اآلثار ونمذجة اآلثار إلخ( )أفريقيا واألمريكيتان
وأوروبا وآسيا(
نظم اإلنذار المبكر بأخطار متعددة على المستوى الوطني ومستوى البلديات
االتصاالت الوطنية مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وعمليات تقييم شدة التأثر والتكيف.

المشروع  :٤تحسين االتصاالت بين الدوائر المعنية بالمناخ والزراعة واألمن الغذائي
للمنظمة  WMOومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
) (IFRCوغيرھا من المنظمات الدولية مشروعات قائمة تنشر معلومات الطقس والمناخ على دوائر الزراعة.
وسوف ينسق ھذا المشروع ويوسع نطاق الحلقات الدراسية الجوالة ومدارس المزارعين الحقلية ،والمدارس المناخية
الحقلية التي نفذت بالفعل على امتداد السنوات العشر األخيرة.
النطاق
االتصال في مجال عمل حيوي ضروري لتحقيق الحد األقصى من االستيعاب والتفسير والشراكات بشأن الزراعة
والخدمات المناخية المتوافرة .وتحدد اإلجراءات ذات األولوية للزراعة واألمن الغذائي فيما يتعلق باالتصال
اإلجراءات الرامية إلى دعم شركاء الزراعة والمناخ إلبالغ الزراعة بالمخاطر المناخية ،ونشر الوعي بتوافر
الخدمات المناخية وفوائدھا والحصول على االلتزام من مستخدمي الزراعة ،والدعوة إلى الشراكات والرعاية وبناء
الثقة فيما بين دوائر الممارسة .واالستثمار في االتصاالت أساس لتوفير الطلب على الخدمات المناخية من داخل
قطاع الزراعة والتشجيع على المشاركة في الحوارات .وستعمل أنشطة الزراعة واألمن الغذائي على وضع
اتصاالت رباعية األطراف بين علماء المناخ ،والباحثين في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي ،وخدمات اإلرشاد
الزراعي ،ودوائر صنع القرار لضمان تنقيح البحوث التطبيقية وتوسيع نطاقھا لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
وستقيم أنشطة الزراعة واألمن الغذائي قنوات معلومات يمكن لدوائر الزراعة )بما في ذلك روابط المزارعين
والمنظمات غير الحكومية وزعماء القرى إلخ( أن تفھمھا بسھولة وتنمى الثقة.
ويتعين على برنامج التواصل مع المستخدمين ،لتيسير الحوار فيما بين التخصصات لفھم احتياجات مختلف
المستخدمين ووضع تطبيقات فعالة للخدمات المناخية ،أن ييسر التدفق الفعال للمعلومات من مقدمي خدمات الطقس
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والمناخ لصانعي القرارات بطريقة حسنة التوقيت لالستخدام السليم .وسوف يميز بين مختلف أنماط صانعي
القرارات إدراكا بأن االحتياجات والقدرات تتباين فيما بين دوائر الزراعة ،ودوائر البحوث والھيئات الحكومية
والصناعة من القطاع الخاص ،والوكاالت الدولية.
األھداف
.1

توفير الدعم لشركاء الزراعة والمناخ لزيادة المشاركة والطلب من خالل إبالغ :المخاطر المناخية للزراعة
واألمن الغذائي ،توافر الخدمات المناخية وفوائدھا للسياسات والتخطيط والعمليات ذات الصلة بالزراعة.

.2

إقامة دائرة الممارسة وشبكة الشركاء والخبراء والمحافظة عليھا وتيسيرھا لدعم وتنفيذ األنشطة المناخية
والزراعية )ربما في لجنة األرصاد الجوية الزراعية في المنظمة (WMO؛

.3

تيثسير ودعم الحوار والشراكات بين شركاء المناخ والزراعة مما يمكن من بناء الثقة والنجاح بين
التخصصات.

األنشطة
ستعد مالمح شاملة لتوفير الفھم بشأن األنماط المختلفة من المستخدمين .وستركز المالمح على الفھم الكمي للمخاطر
المناخية التي يعمل في ظلھا المستخدمون ،وطبيعة إستراتيجيات إدارة المخاطر المناخية التي يستخدمونھا في الوقت
الحاضر )إن ُوجدت( وحصولھم على المدخالت والمعلومات عن طبيعة النواتج المناخية ومعلومات التوقعات التي
يحتاجونھا التخاذ قرارات اإلدارة.
وسوف يساعد ھذا الفھم الشامل في تصنيف المستخدمين إلى مجموعات مختلفة تستند إلى شدة تأثرھم بآثار األحداث
المناخية ،ووضع نواتج مناخية مالئمة موجھة إلى أولئك القادرين على االستفادة منھا واتخاذ القرار بشأن أفضل
آليات التعليقات التي توضع لتقييم النواتج المقدمة لھم .ويتمثل أحد العناصر األساسية في ھذه العملية في تعليقات
المستخدمين منذ بداية الشراكة التعاونية على جميع المستويات.
اإلنجازات المطلوبة وتدابير التقييم
الشراكات التعاونية ھي بين المنظمة ) (WMOومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOوالمنظمات غير الحكومية
والوكاالت الشريكة األخرى .وصانعي السياسات والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والنظم المنشأة
والوظيفية لنشر المعلومات وتقييم الفوائد ،وتنظيم الحلقات الدراسية الجوالة ،وأيام المزارعين الحقلية .وستكون
غرب أفريقيا ھي المنطقة المستھدفة األولى على أن توسع إلى األقاليم األفريقية األخرى.
الفوائد
يجري تزويد المجتمعات المحلية ومنظمات المزارعين بالمعارف التي يحصل عليھا باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصال ،ويجري تحديد وسائل االتصال من خالل تحسين عمليات تخزين المعلومات الزراعية المعتمدة على
الويب ،وزيادة االتصاالت في المجتمعات المحلية الريفية.
تقديرات التكاليف )السنة (1
اجتماعات التنسيق
إعداد مواد التوجيه
التدريب وبناء القدرات )حلقات العمل/الحلقات الدراسية(
مجموع السنة 1

 50,000فرنك سويسري
 20,000فرنك سويسري
 330,000فرنك سويسري
 400,000فرنك سويسري

مجموع تقديرات التكاليف لمدة  3سنوات

 1,200,000فرنك سويسري
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نھج التنفيذ
3.2
ستنفذ أنشطة الزراعة واألمن الغذائي على ثالث مراحل يمتد إطارھا الزمني على  2و 5و 10سنوات .المرحلة
) (2015-2013والمرحلة  (2019-2015) 2والمرحلة  .(2023-2019) 3وتتيح ھذه الجداول الزمنية نھجا أكثر
استراتيجية لتنفيذ أنشطة خطة العمل كما أنھا ذات طابع عام .وقد ال تتجاوب بصورة خاصة مع المشاريع في الوقت
الحاضر ،لكن سيتعين القيام بالمزيد من األعمال لتوحيد مختلف الجداول الزمنية.
١

الجداول الزمنية للتنفيذ
المرحلة 2015-2013 :1
األھداف لثالث سنوات وأنماط األنشطة






إقامة آليات مؤسسية
وضع خطط عمل
وضع أول توجيه فني
توسيع /مواصلة المشروعات القائمة
التوعية و إقامة الشراكات
2019-2015 :2

المرحلة
األھداف لخمس سنوات وأنماط األنشطة
 المحافظة على المشاركة في اآلليات المؤسسية وتحسينھا
ً
تنقيحا ،ومناھج التدريب
 وضع توجيه فني أكثر
 إعداد مشروعات وعمليات جديدة
 توسيع /مواصلة المشروعات القائمة
(2023-2019) :3

المرحلة
أھداف لعشر سنوات وأنماط األنشطة
 المحافظة على اآلليات المؤسسية وتدعيمھا
 نشر استخدام التوجيه الفني ومناھج التدريب ،وتوزيع العناصر المنقحة الموسعة
 استعراض التعلم
وينبغي إنشاء أمانة للزراعة تعنى بالخدمات المناخية على المستوى العالمي للمشاركة مع اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSلدعم تنفيذ أنشطة الزراعة واألمن الغذائي ومراقبتھا ،والجمع بين الشركاء ،والمحافظة على
متطلبات النجاح ألنشطة اإلطار داخل قطاع الزراعة واألمن الغذائي ومن أجله .وينبغي أن تدار ھذه المھمة بصورة
مشتركة بين ممثلي المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSووزارات
الزراعة والبيئة وإدارة مخاطر حاالت الطوارئ ) .(ERMوينبغي إنشاء لجنة فنية داخل برنامج التواصل مع
المستخدمين في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCS UIPتحت إشراف لجنة اإلدارة في برنامج التواصل مع
المستخدمين .غير أن األمر يحتاج إلى مزيد من المناقشات لوضع ترتيبات عمل تناسب جميع المنظمات الشريكة.
3.3

مراقبة وتقييم تنفيذ األنشطة

يشار بما يلي لمراقبة وتقييم تقدم ونجاح التنفيذ:
.1

وضع إطار للمراقبة والتقييم يعتمد على النتائج ألنشطة الزراعة واألمن الغذائي يرتبط بنواتج الزراعة
واألمن الغذائي
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.2

إعداد معايير للمراقبة والتقييم للتدخالت الجديدة ووضع مؤشرات وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف االقتصادية
– األضرار والفوائد.

.3

إدراج اإلبالغ عن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي آليات الحوكمة القائمة بشأن وكاالت
األرصاد الجوية والوكاالت الزراعية مثل لجنة األرصاد الجوية الزراعية في المنظمة ) (WMOومجلس
منظمة األغذية والزراعة ) (FAOوأجھزة الحوكمة في برنامج األغذية العالمي ).(WFP

3.4

إدارة المخاطر في تنفيذ األنشطة

يوجد خطران رئيسيان يواجھان تنفيذ خطط العمل الخاصة بالكثير من القطاعات .أولھما أنه في حالة عدم وجود
التزام وملكية كبيرين وحقيقيين من جانب دائرة المستخدمين ،تظل عندئذ الشراكات واإلجراءات الخاصة بتطبيق
الخدمات المناخية على دائرة المستخدمين ھامشية ،ولن تصبح الخدمات المناخية تطبيقا ً معياريا ً ومعمما لقطاع
التطبيق .ولذا فإن االتصال يمثل مجاال عمليا ذا أولوية لتحسين الفھم وااللتزام فضالً عن تبرير الشروط المسبقة
للمشاركة في اإلطار.
والثاني أنه دون حشد واستدامة الموارد المالية على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني ،سيكون من المستحيل
المشاركة في قطاع الزراعة وغيره من القطاعات والتنفيذ.
وثمة خطر ثالث ربما يكون قاصراً على ھذا القطاع أال وھو قياس فعالية المشروعات .فالزراعة واألمن الغذائي
يتأثران بالكثير من العوامل الواقعة خارج البيئة .فالتحسينات في إنتاجية األغذية مثالً يمكن أن تعزى إلى حاالت
تقدم تكنولوجي في اآلالت وأصناف البذور ،والممارسات الزراعية ،وھي خارجة عن أية تحسينات في التوقعات
المناخية األفضل .ومن ناحية أخرى ،فإن انعدام األمن الغذائي يمكن أن ينشأ عن عوامل أخرى على الرغم من
التحسينات في الخدمات المناخية .ومجموعة المخاطر المتعلقة بالزراعة والمتأثرة بالتغييرات في ظروف الطقس
والمناخ واسعة النطاق .فاآلثار المباشرة لتقلبية المناخ وتغيره تشمل اإلنتاجية الزراعية والمياه واألمن الغذائي،
وتدھور األراضي ،وسوء إدارتھا بين جملة أمور .وألحداث األرصاد الجوية المتطرفة مثل حاالت الجفاف،
وموجات الحرارة والبرد ،والفيضانات ،والعواصف ،واألعاصير عواقب وخيمة على المجتمع .فقد أسھمت زيادة
شدة تأثر المجتمعات الحضرية مقترنة بالنمو السكاني ،وزيادة الطلب على األراضي و تناقص إمدادات المياه ،
والتنافس على الوقود الحيوي ال في أزمات األمن الغذائي في أنحاء العالم فحسب بل أدت أيضا ً إلى اضطرابات
اقتصادية واجتماعية .وأمام ھذه الخلفية سيشكل قياس نجاح المشروعات في ھذا المثال النموذجي تحديا ً.
4

آليات التمكين

4.1

حاالت التآزر مع األنشطة القائمة

يوجد بين المجموعة من األنشطة القائمة التي قدمت في القسم  1.4والمشروعات الجديدة المقترحة لمجاالت العمل
في القسم  3.1حاالت تآزر داخل برنامج الشركاء القائمة .ويوجد في جوھرھا المھام واألھداف المشتركة التي عملت
كتوجيه للعمل لتحسين أحوال البشرية .ويوجه من بينھا األھداف اإلنمائية لأللفية ،وأھداف التنمية المستدامة بعد
 ،2015وإطار عمل ھيوغو ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) .(UNCCDوتشجع سبل التآزر ھذه البرامج
التعاونية من البحوث إلى التطبيقات مثل تلك التي تدار بواسطة تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي )الفريق
االستشاري للبحوث الزراعية الدولية ) .(CGIARوفي جميع ھذه األنشطة ،تكون سبل التآزر والروابط ) (1تتعلق
مباشرة بإدارة نواتج الزراعة واألمن الغذائي المتأثرة بالمناخ ) (2يمكن أن تعزز بصورة عملية وتحسن من أداء
األولويات واألھداف وجداول األعمال الفنية ذات الصلة بالزراعة واألمن الغذائي ) (3ترتبط بوضوح باآلليات
التشغيلية لدوائر الزراعة واألمن الغذائي.
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4.2

بناء الشراكات الوطنية اإلقليمية والعالمية

سوف تتوقف جوانب القوة في الشراكات المقبلة على عوامل متعددة من بينھا الدعم السياسي لإلطار من جانب
الحكومات والشركاء في قطاع الزراعة واألمن الغذائي ،والمرونة في الخبرات الناجمة المعلنة للتشجيع على
المشاركة الحيوية في برنامج التواصل مع المستخدمين ،والقدرة على ضمان التمويل الكافي ،واإلنشاء الفعال ألمانة
وظيفية وتواصلية .ومن المھم أن توفر خطة عمل برنامج التواصل مع المستخدمين  UIPحوافز ،وفرص وميزات
حقيقية للشركاء إلقناعھم بالمشاركة.
4.3

آليات االستعراض

ينبغي إنشاء لجنة فنية للزراعة واألمن الغذائي وأن تكون مسؤولة عن استعراض التقدم ،واإلبالغ عن االحتياجات
والقضايا ،وإحاطة األعضاء بالتغييرات والفرص .ويتعين إجراء المزيد من المناقشات فيما بين الوكاالت والمنظمات
الشريكة بشأن كيفية إنشاء ھذه اللجنة على وجه الدقة .وتشمل المقترحات العديدة انتداب الموظفين لمكتب اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي جنيف ،وإنشاء فرقة خبراء مشتركة تحت إشراف لجنة األرصاد الجوية
الزراعية أو فريق عامل في إطار منظمة األغذية والزراعة ) /(FAOوبرنامج األغذية العالمي ).(WFP
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حشد الموارد
5
سيتمثل أحد الجوانب الرئيسية لنجاح أنشطة الزراعة واألمن الغذائي في الحصول على الموارد الكافية .فيمكن في
المرحلة  ١استخدام أموال المشروع بواسطة الوكاالت المشاركة لبدء بعض ھذه األنشطة .ونظراً ألن عدداً كبيراً من
ھذه األنشطة يتعلق بتوسيع األنشطة الجارية ،لن يشكل ذلك صعوبة كبيرة ،بيد أن دمج األنشطة المقترحة بين
الوكاالت المشاركة سيشكل تحديا ً.
وباالستشھاد بالدليل العملي للمؤتمر الذي ُعقد مؤخراً بشأن المثال النموذجي ١٨فإن "اإلدارة الشمولية للمخاطر
المناخية في الزراعة تتطلب نماذج جديدة ومبتكرة للتعاون والشراكات بين ثالث مجموعات أ( المنظمة )(WMO
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التي تتعامل مع القضايا المناخية؛ ب( تغير المناخ والزراعة
واألمن الغذائي )الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية ) ،((CGIARوالنظم الوطنية للبحوث الزراعية،
والخدمات اإلرشادية ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDوإدارات حفظ التربة التي تعالج مسائل
تدھور األراضي والتكنولوجيات الزراعية؛ و)ج( منظمة األغذية والزراعة والكيانات الوطنية التي تتعامل مع قضايا
الزراعة واألمن الغذائي والسياسات ،وينبغي لھذه الشراكات أن تستكشف سبل ضمان أموال التكيف العالمي ألنشطة
البحوث والتطوير التي تتعامل مع خفض تعرض الزراعة للمخاطر المتعددة وتوفير الحوافز للمزارعين للحفاظ على
الموارد ،وضمان األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر وغير ذلك من المنافع المحلية والوطنية العالمية المرتبطة
بھا" .كذلك فإن بعض الكيانات مثل المرفق العالمي للحد من الكوارث واالنعاش التابع للبنك الدولي ) (GFDRRالتى
لديھا موارد تكيف مع المناخ ،ستكون شركاء تحظى بالترحيب.
وتنبغي اإلشارة إلى ضرورة إجراء المزيد من المناقشات مع مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSبشأن استراتيجيات
حشد الموارد والكيفية التي سيخصص بھا الشركاء في المثال النموذجي مواردھم الخاصة باإلضافة إلى تنسيق
استھداف/االتصال بالمانحين.
6

موجز األنشطة /المشروعات مع التكاليف
التكاليف التقديرية )بالفرنك السويسري(

مجال النشاط

2015-2013

2019-2015

2023-2019

المشروع  ١لألغذية والزراعة
المشروع  2لألغذية والزراعة
المشروع  3لألغذية والزراعة
المشروع  4لألغذية والزراعة

150,000
1,400,000
645,000
1,200,000

500,000
2,000,000
1,500,000
1,800,000

1,000,000
3,00,000
2,000,000
2,000,000

المجموع

3,395,000

5,000,000

12,000,000

يالحظ أن ھذه التكاليف تستند إلى القسم  3.1أعاله وأنھا تقديرات مؤقتة وخاضعة للتغيير وللمزيد من المناقشات من
ِقبل الشركاء في المثال النموذجي.

 ،Aggarwal, P.K 18وآخرون.2010 ،
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التذييل
المختصرات
AARINENA
ACMAD
ACPC
AfDB
AGRHYMET
APN
ASEAN
AUC
CCFAS
CGIAR
Clim-Dev
CILSS
CRM
CREAM
CSF
CSIS
CTA
DNP
ENSO
EWS
FAO
FEWSNET
FSIEWS
GEO
GEOGLAM
GCOS
ICARDA
ICPAC
ICRISAT
IFRC
IFAP
ILRI
IGAD
IPCC
IRI
LDC
MDG

رابطة مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا
المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
المركز األفريقي للسياسات المناخية
مصرف التنمية األفريقي
المركز األفريقي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما
شبكة منطقة آسيا والمحيط الھادئ لبحوث تغير المناخ العالمي
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
لجنة االتحاد األفريقي
برنامج البحوث بشأن تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي التابع للفريق االستشاري للبحوث
الزراعية الدولية
الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية
برنامج المناخ ألغراض التنمية في أفريقيا
اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل
إدارة مخاطر المناخ
مراكز البحوث والخبرة الرفيعة في األرصاد الجوية الزراعية
إطار الخدمات المناخية
نظام معلومات الخدمات المناخية
المركز الفني للتعاون الزراعي والريفي
إدارة التخطيط الوطني
ظاھرة النينيو  -التذبذب الجنوبي
نظم اإلنذار المبكر
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة
نظام معلومات األن الغذائي واإلنذار المبكر
الفريق المعني برصدات األرض
المشروع العالمي لمراقبة الزراعة التابع للفريق المعني برصدات األرض
النظام العالمي لرصد المناخ
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
المعھد الدولي لبحوث المحاصيل المعني بالمناطق المدارية شبه القاحلة
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
االتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين
المعھد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
المعھد الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ والمجتمع
أقل البلدان نموا
أھداف األلفية للتنمية
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NMHS
NOAA
PPP
RCOF
RMP
SADC
UIP
UNCBD
UNCCD
UNDP
UNECA
UNEP
UNFCCC
UNESCAP
UNISDR
USAID
USDA
WCC-3
VIGIRISC
WFO
WFP
WMO

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )الواليات المتحدة األمريكية(
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
المنتديات اإلقليمية للتنبؤات المناخية
البحوث والنمذجة والتنبؤ
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
منتدى التواصل مع المستخدمين
اتفاقية األمم المتحدة المعنية بالتنوع البيولوجي
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا
برنامج األمم المتحدة للبيئة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ
استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية
وزارة الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية
مؤتمر المناخ العالمي الثالث
الخدمات األفريقية المناخية اإلرشادية واإلنذار المبكر
منظمة المزارعين العالمية
برنامج األغذية العالمي
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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:ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باجلهات التالية
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