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ــؤثر  فارتفــاع درجــات الحــرارة، وتغيــر أنمــاط هطــول األمطــار، واضــطرابات سالســل التوريــد، جميعهــا عوامــل ت

حتماليـة بشكل كبيـر علـى إنتـاج الغـذاء، وتقـوِّض الجهـود العالميـة للقضـاء علـى الجـوع؛ مـا يـؤدي بالنهايـة إلـى ا

األمــم "، طبًقــا لمــا أعلنتــه منظمــة 2050وجــود مــا يقــرب مــن مليــار شــخص يواجهــون شــبح الجــوع بحلــول عــام 

).FAO) (الفاو" (المتحدة لألغذية والزراعة

حـل فـي تُشكل هذه المعدالت تـذكيًرا صـارًخا بالحاجـة الُملحـة إلـى أن تكـون أنظمـة األغذيـة الزراعيـة جـزًءا مـن ال

تقليــل أزمــة التغيــر المنــاخي؛ فــاألمر يتطلــب إعــادة توظيفهــا بشــكل صــحيح، بحيــث يمكــن االســتفادة منهــا فــي

. االنبعاثات بدًلا من زيادتها

واعتباًرا من عـام . هذه القضيةإلحاحيةتأكيد ) COP26(للتغير المناخي 26وبالفعل أعاد مؤتمر األمم المتحدة الـ 

 European Bank for Reconstruction and)" البنــــك األوروبــــي إلعــــادة اإلعمــــار والتنميــــة"، قــــدم 2021

Development) مشروع من المتوقـع أن 2000مليار يورو لالستثمارات الخضراء، ووفر تمويًلا ألكثر من 36نحو

. مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا100تقلل أكثر من 

دينا حلمي. أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

: خطوات أساسية

*بوني؟كيف يمكن االستثمار في الحياد الكر 

هكـذا يمكـن وصـف حـال أنظمـة األغذيـة ... الجاني والضحية في أزمة التغيـر المنـاخي

سه أحد الزراعية؛ فهي سبب رئيس في زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري، لكنها في الوقت نف

دًءا من صغار األنظمة األكثر تأثًرا بالتغير المناخي الذي يؤثر سلًبا على مختلف الجهات الفاعلة بها، ب

. المزارعين إلى كبار ُمصنعي األغذية

الطريق إلى إزالة الكربون. . آفاق المناخ 201

*Santos. N and others. "Investing in carbon neutrality – Utopia or the new green wave? Challenges and opportunities for agrifood
systems". FAO. 2022.
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لمنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة ) 2031-2022(فــي الســياق ذاتــه، جــاء اإلطــار االســتراتيجي الجديــد 

ا للجميــع، متضــمًنا أربعــة أهــداف رئيســ) الفـاو( ة، وهــيليؤكــد رؤيــة المنظمــة لعــالم أكثــر اســتدامة وأمًنـا غــذائي :

مــة ومــن خاللهــا، أكــد هــذا اإلطــار علــى التــزام المنظ. إنتــاج أفضــل، وتغذيــة أفضــل، وبيئــة أفضــل، وحيــاة أفضــل

ة، ومكافحـة بتخضير أنظمة األغذية الزراعيـة، وتعزيـز االسـتخدام الُمسـتدام للـنظم اإليكولوجيـة البريـة والبحريـ

.  التغير المناخي

،  والمعنـــون "الفـــاو"ومنظمـــة " البنـــك األوروبـــي إلعـــادة اإلعمـــار والتنميـــة"اتصـــاًلا، جـــاء التقريـــر الصـــادر عـــن 

موقـف أنظمـة ليقدم تحليًلا مفصـًلا ل، "يوتوبيا أم الموجة الخضراء الجديدة؟: االستثمار في حيادية الكربون"بـ 

فـرص األغذية الزراعية من جهود إزالة الكربون، ويوفر رؤى حـول كيفيـة تحقيـق مسـارات منخفضـة الكربـون، وال

إزالـة والتحديات في هذا المسار، ليحدد بالنهاية خمسة خطوات أساسية يمكن من خاللها الدفع قدًما بخطط

. الكربون

اهتمام عالمي بدور أنظمة األغذية الزراعية في الحّد من التغير المناخي

أدت عقــود طويلــة مــن عمليــات إزالــة الغابــات، وســوء ممارســات إدارة التربــة، إلــى جعــل نظــم األغذيــة الزراعيــة 

بئــة بمــا فــي ذلــك الزراعــة والتخــزين والنقــل والتع-مســاهًما رئيًســا فــي التغيــر المنــاخي؛ حيــث أدت هــذه الــنظم 

مــــن إجمـــالي االنبعاثــــات% 37و% 21إلــــى زيـــادة االنبعاثــــات الكربونيـــة بمـــا يتــــراوح بـــين –والمعالجـــة والتجزئـــة

.2016وحتى 2007خالل الفترة من ) جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في العام19.1و10.8(

ناجمــة عـن األنشـطة المتعلقــة بالمحاصـيل والثــروة % 14إلـى % 9وتضـمنت هـذه النســبة انبعاثـات بنسـبة مــن 

من أنشطة استخدام األراضي وتـدهورها بمـا فـي ذلـك إزالـة الغابـات، فيمـا % 14و% 5الحيوانية، وما يتراوح بين 

جيجـا طـن مـن مكـافئ ثـاني أكسـيد 5.2إلى 2.6% (10إلى % 5أسهمت أنشطة سالسل التوريد بما يُقدر بنسبة 

.من إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ) الكربون

202



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 203

الشكل

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من النظم الغذائية

1

إجمالي النظام الغذائي
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نطاق االنبعاثات حسب المكونات 

الفرعية للنظم الغذائية

متوسط إجمالي نطاق االنبعاثات 
)حسب المكون الفرعي لنظام الغذاء(

نطاق االنبعاثات في العام متوسط إجمالي نطاق االنبعاثات

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ومنظمة الفاو: المصدر

ديه أنظمة واليوم، مع استعداد العالم لمكافحة التغير المناخي، فثمة تعويل كبير على الدور الذي يمكن أن تؤ

األغذيــة الزراعيـــة فــي هـــذا المســار، خاصـــة أن العوائــد االقتصـــادية مــن مشـــاركتها فــي نـــزع الكربــون ليســـت 

إلـــى أن إمكانـــات ) IPCC" (الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ"بالضـــئيلة؛ حيـــث تُشـــير تقـــديرات 

مـن إجمـالي % 7التخفيف االقتصادي التي تتمتع بها األنشطة الزراعيـة وحـدها، يمكـن أن تصـل إلـى مـا ُيعـادل 

ات مليـارات االنبعاثات البشرية المنشأ، ويمكن أن ُيترجم ذلك على شكل منافع اقتصادية محتملة تعادل مئ

.الدوالرات األمريكية

، كان هنـاك اعتـراف "اتفاقية باريس للمناخ"وبعد توقيع 2015هذا االستعداد لم يكن وليد اللحظة، فمنذ عام 

واســع بــأن الممارســات الزراعيــة وتجهيــز األغذيــة وتصــنيعها واســتهالكها هــي عوامــل أساســية فــي التغيــر

. المناخي، لكن يمكنها في الوقت ذاته المساهمة في مواجهة هذا التغير

مـــن خطـــط المنـــاخ الوطنيـــة، المعروفـــة باســــم % 90ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أشـــار مـــا يقـــرب مـــن 

ـا  المساهمات المحددة وطني)NDCs(،إلـى أهميـة قطاعـات الزراعـة فـي مواجهـة التغيـر المنـاخي .

ومــع ذلــك، فعلــى أرض الواقــع، لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان التــي أدرجــت بالفعــل

يعات أهداًفا محددة كميا لخفض االنبعاثات من القطاع الزراعي، وأقل من ذلك قام بفـرض تشـر 

.للحد من االنبعاثات من أنشطة األغذية الزراعية
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ــا، تعهــدت الحكومــات والشــركات بشــكل متزايــ د فــي ظــل هــذه األوضــاع ولحــل معضــلة الزراعــة الذكيــة مناخي

عــدة عبــر القطــاعين العــام والخـاص، وترافــق هــذا التعهــد باســتراتيجيات مــن" الحيــاد الكربــوني"بالوصـول إلــى 

، والتي خرجت "2050استراتيجية االتحاد األوروبي إلنشاء اقتصاد محايد للكربون بحلول عام : "بلدان، من بينها

.كمثال بارز على هذا التركيز الجديد في السياسة الدولية2020إلى العلن عام 

ات على المسار ذاته، كانت هناك استراتيجيات ومبادرات من القطاع الخاص؛ حيث خرجت الدعوات من الشرك

مـــن للحـــد) أمـــازون ومايكروســـوفت(والشـــركات التكنولوجيـــة مثـــل ) دانـــون ونســـتلة(الغذائيـــة الكبيـــرة مثـــل 

". الحياد الكربوني"االنبعاثات والوصول إلى 

وفــــــي ظــــــل االعتــــــراف المتزايــــــد بضــــــرورة 

مواجهــة التغيــر المنــاخي، يجــب هنــا تأكيــد أن

ــوني، يمكــن أن يســاعد الجهــات الحيــاد الكرب

الفاعلــــة فــــي مجــــال األغذيــــة الزراعيــــة، وال 

جـرد سيما الشركات، على القيام بـأكثر مـن م

ــــدعم  وضــــع اســــتراتيجيات طويلــــة األجــــل ل

االنتقــــال نحــــو أنظمــــة منخفضــــة الكربــــون؛

ـــون مشـــروع شـــامل يمكـــن أن  ـــاد الكرب فحي

يــــؤدي إلــــى نتــــائج ملموســــة فــــي مقــــدمتها 

التخفيضــــــات والوفــــــورات فــــــي اســــــتهالك 

الطاقة، واستخدام المواد الخام، والخـدمات 

.اللوجستية

ورغــــم هـــــذه المزايـــــا التــــي يوفرهـــــا الحيـــــاد 

واقـع الكربوني، ال توجد صيغة سـحرية فـي ال

يبـدو لتحقيقه، واألمـر لـيس بالبسـاطة التـي

عليهــــا؛ فحتــــى اآلن ال توجــــد معــــايير متفــــق 

ا لقياس حياد الكربـون، وعـاد ة مـا عليها دولي

تتســم أيـــة جهـــود للوصــول إلـــى هـــذا الحيـــاد 

إلــى وهكــذا، فاالفتقــار. بالطبيعــة التطوعيــة

ــــــة  تعريفــــــات واضــــــحة والطبيعــــــة الطوعي

لجهــود الجهــات الفاعلــة فــي مجــال األغذيــة 

الزراعيـــة، يعنـــي أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة ال

يمكـــــن وضـــــع نهـــــج موحـــــد يمكـــــن اتباعـــــه 

. لتحقيق الحياد الكربوني
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ا، فماذا عن الت: الحياد الكربوني حديات؟ المسار األهم للزراعة الذكية مناخي
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اعة كــذلك يعــاني مفهــوم حيــاد الكربــون مــن التــداخل والتوظيــف طبًقــا للمصــالح إلــى حــد كبيــر؛ ففــي صــن

أهــداف المشــروبات، علــى ســبيل المثــال، ُيالَحــظ أن الشــركات التــي تبيــع المنــتج نفســه لهــا وجهــات نظــر و

هـدف التـرويج مختلفة تماًما فيما يتعلق بالحيـاد الكربـوني؛ فبعضـها يسـتخدم مصـطلح الحيـاد الكربـوني؛ ب

ًلـا لمـا تقـره لمنتجاتها على أنها صديقة للبيئة، ما يسمح لها بدخول السوق، والـبعض اآلخـر يلتـزم بـه؛ امتثا

ي قــرارات لسياســة الوطنيــة داخــل الدولــة أو اللــوائح الدوليــة، والــبعض الثالــث يلجــأ إلــى توظيفــه تحســبا أل

.مستقبلية يصبح بموجبها الحياد الكربوني أمًرا ملزًما على الجميع االمتثال له

فــي الســياق ذاتــه، ونظــًرا لعــدم وجــود إرشــادات إلزاميــة موحــدة؛ يمكــن أن تتخــذ 

بها مسارات حياد الكربـون اتجاهـات مختلفـة؛ ممـا يتـرك للشـركات حريـة اختيـار أفضـل مـا يناسـ

اتهـا ويمكن أن يؤدي هذا التباين إلى قيام الشركات بـاإلعالن عـن منتج. ويتماشى مع مصالحها

.ومؤسساتها على أنها محايدة للكربون، دون أي تقييم أو مراقبة خارجية
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يق الحياد في ظل هذه التحديات، قدم التقرير خمس آليات واستراتيجيات أساسية يمكن االعتماد عليها لتحق

:الكربوني وتوظيف نظم األغذية الزراعية في مواجهة التغير المناخي، وتمثلت هذه اآلليات في

حياد الكربون كهدف استراتيجي 01

ة هـذا على الجهـات الفاعلـة فـي أنظمـة األغذيـة الزراعيـة أن تضـع الحيـاد الكربـوني كهـدف اسـتراتيجي، ولترجمـ

ــة الكربــون، ســواء علــى ــة؛ يجــب أن تكــون هنــاك اســتراتيجيات وخــرائط طريــق إلزال الهــدف فــي خطــوات فعلي

اعلـة مستوى الدولة ككل أو علـى مسـتوى القطاعـات؛ حيـث يمكـن لهـذه االسـتراتيجيات أن تـدعم الجهـات الف

.في االستعداد للتغييرات وتطوير أهدافها

هــذه يتطلــب األمــر أيًضــا تحديــد األفــق الزمنــي لتنفيــذ

االســتراتيجيات، ومــنح الشــركات فــي القطــاع الخــاص

ــ . ف معهــاالفرصــة لتوقــع التغييــرات التنظيميــة والتكيُّ

إعداد ولعل أبرز األمثلة على هذه االستراتيجيات توجيه

الخـــــاص 2014لســـــنة 95التقـــــارير غيـــــر الماليـــــة رقـــــم 

ـــي  ـــى ) EU/ 2014/95(باالتحـــاد األوروب ـــذي يفـــرض عل وال

الشـــركات الكشـــف عـــن جهودهـــا المتعلقـــة بمواجهـــة 

" روبـياالتفاقية الخضراء لالتحـاد األو"التغير المناخي؛ و

دول التي تحدد األهداف والمسارات التي يتعـين علـى الـ

ــــة ــــات غــــازات الدفيئ ــــل انبعاث األعضــــاء اتباعهــــا لتقلي

. 2030على األقل بحلول عام % 55بنسبة 

هنــاك حاجــة أيًضــا إلــى تقــديم الــدعم لضــمان مشــاركة

ن؛ القطاع الخاص فـي إعـداد اسـتراتيجيات إزالـة الكربـو

ــة أن تواصــل تيســير حــوار ــى الجهــات الفاعل إذ يجــب عل

السياســـــات علـــــى المســـــتوى الـــــوطني مـــــع القطـــــاع 

ـــائج خطـــط االســـتثم ـــى نشـــر نت ـــز عل ار الخـــاص، والتركي

ـــــــــة، وتقـــــــــديم قصـــــــــص النجـــــــــاح وأفضـــــــــل  التجريبي

.الممارسات

ة خطــ: "ومــن بــين األمثلــة لخــرائط طريــق إزالــة الكربــون

يــق خريطــة طر "، و"كوســتاريكا الوطنيــة إلزالــة الكربــون

ريق خريطة ط"، و"منتجات األلبان في المملكة المتحدة

ا ، وجميعهــ"العمــل المنــاخي التحــاد التجزئــة البريطــاني

. تُعد نقاًطا مرجعية لنهج الحد من االنبعاثات

خمس خطوات رئيسة : لحل المعضلة
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يانــات تطـوير االســتراتيجيات وخــرائط الطريــق يجـب أن يكــون مــدعوًما بالمنهجيــات التـي تــدعم عمليــة جمــع الب

كـــذلك، فهنـــاك حاجـــة. والتقـــدير، ويتطلـــب هـــذا تعاونًـــا بـــين الحكومـــات والوكـــاالت الدوليـــة والقطـــاع الخـــاص

وتطـوير قواعـد البيانـات لقيـاس االنبعاثـات ) (MRVلالستفادة من المناهج الموحدة للرصد واإلبـالغ والتحقـق 

ير وعمليات إزالة الكربون في قطاع األغذية الزراعية، كما يجب أن يتماشـى هـذا الـنهج مـع منـاهج إعـداد التقـار 

.المالية لتحقيق مزيد من الشفافية بين المستهلكين والمستثمرين

ـــــي تقودهـــــا الحكومـــــات فـــــي نشـــــر  يمكـــــن للجهـــــود الت

المعلومـــــات وتبســـــيطها أن تُعـــــزز فهـــــم المســـــتهلك 

ملــة لتــداعيات التغيــر المنــاخي، وتــؤدي إلــى تغييــرات محت

ــ. فــي ســلوكيات الشــراء ى وفــي هــذا الســياق، يتعــين عل

ف الجهات الفاعلة في نظـام األغذيـة الزراعيـة نشـر تعريـ

ــا لحيــاد الكربــون؛ حيــ ث ومعيــار موحــد وُمعتــرف بــه عالمي

ن أدى االســـتخدام غيـــر المتســـق لتعريفـــات حيـــاد الكربـــو

ومصــطلحات االنبعاثـــات إلـــى حــدوث ارتبـــاك مـــن جانـــب 

.المستهلكين والمستثمرين على حد سواء

، وكذلك معيـار خـاص 2018عام " لمعيار الكربون الفرنسي"ولعل أبرز األمثلة في هذا المسار هو تطوير فرنسا 

والذي يحدد طرًقا لمطوري المشروعات لحسـاب االنبعاثـات ،)(CARBON AGRIبالقطاع الزراعي تحت مسمى 

يمكــن للحكومــات أيًضــا الشــروع فــي حمــالت إعالميــة، بــالتوازي مــع مؤسســات البحــث. فــي القطــاع الزراعــي

ـــة قـــيم  ـــى مقارن ـــة، إلجـــراء البحـــوث وتقـــديم إرشـــادات؛ لتطـــوير قـــدرة المســـتهلكين عل واألوســـاط األكاديمي

. االنبعاثات في المنتجات المختلفة

تحسين األدوات والمنهجيات 02

تطوير وتعزيز آليات الحوكمة 03

ــــــاج الحكومــــــات  ــــــاخي؛ تحت ــــــة للتغيــــــر المن ونظــــــًرا للطبيعــــــة العالمي

د والمنظمــات والمؤسســات الماليــة الدوليــة إلــى مواءمــة معــايير الحيــا

منظمة "ل وعلى المستوى الدولي، يمكن للوكاالت الفنية، مث. الكربوني

ـــاس "الفـــاو ـــة للقي ـــُنهج المعياري ـــد مـــن ال ، تنســـيق الجهـــود نحـــو المزي

.واإلبالغ

مـن وفي ظـل تنـوع أنظمـة األغذيـة الزراعيـة، فـاألمر يتطلـب خبـرة فنيـة

مجموعة واسعة من المنظمات بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة

وهنـا .للربح واألوساط األكاديمية، فضًلا عن القطاعين الخاص والعام

ــــة  ــــة بمثاب ــــد"ســــتكون المنظمــــات الدولي لتســــهيل" الوســــيط المحاي

.المناقشات مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص
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الدعم المباشر لجهود إزالة الكربون 04

دفع تحتاج الشركات إلى دعم الجهات الفاعلة في مجـال األغذيـة الزراعيـة؛ للتأهـل ألسـواق الكربـون وخطـط الـ

ـــ. مقابـــل الخـــدمات البيئيـــة ر ويمكـــن فـــي هـــذا الصـــدد، أن يســـاعد الـــدعم المباشـــر مـــن خـــالل التمويـــل الُميسَّ

.واإلعانات واألشكال األخرى في أن تتخذ الشركات خطوات جدية في هذا المسار

نهــا، ومــن جانبهــا، يمكــن للحكومــات النظــر فــي دعــم بعــض تكــاليف قيــاس االنبعاثــات واإلبــالغ ع

ــات الزراعــة الدقيقــة  ــل االستشــعار عــن بعــد وتقني  Precision)ودعــم اعتمــاد التكنولوجيــات مث

Agriculture Techniques, PAT)لتوسيع نطاق جهود جمع بيانات االنبعاثات والرصد والتحقـق؛ .

فمــن المــرجح أن يشــجع هــذا الــدعم المزيــد مــن الشــركات علــى بــذل الجهــد فــي قيــاس واعتمــاد 

.تخفيضات االنبعاثات

دعم كــذلك يمكــن للمؤسســات الماليــة الدوليــة، اســتخدام قــدرتها علــى حشــد التمويــل لــ

ة، جهود جمـع البيانـات والرصـد، والوصـول إلـى خطـوط االئتمـان الخضـراء بشـروط مواتيـ

.بما في ذلك معدالت الفائدة المخفضة

تطوير القدرات وتقاسم المعرفة 05

يمكــــــن لــــــدمج المصــــــطلحات المتعلقــــــة بإزالــــــة الكربــــــون 

وممارســات القيــاس والتحقــق فــي جــداول أعمــال التعلــيم، أن 

كمـــا أن دمجهـــا فـــي . يـــدعم تخضـــير أنظمـــة األغذيـــة الزراعيـــة

هم فـي المناهج الدراسية للمديرين والخبراء التقنيـين، سُيسـ

ت دفــع الجيــل القــادم مــن الشــركات للمشــاركة فــي اســتثمارا

.إزالة الكربون

ـــة ـــة الدولي وفـــي هـــذا المســـار، تســـتطيع المؤسســـات المالي

ــــوعي  ــــا فــــي زيــــادة ال والوكــــاالت المعنيــــة أن تــــؤدي دوًرا مهم

ــــة والخــــدمات  والتعــــاون مــــع شــــركات االستشــــارات الزراعي

ة االستشـــارية المحليـــة ومؤسســـات البحـــث؛ لتعمـــيم دراســـ

.معهالجدوى، وتبني ممارسات الحد من تغير المناخ والتكيُّف

ة يمكـــن للحكومـــات والوكـــاالت الدوليـــة المعنيـــوختاًمـــا، 

ب، دعم نشر أفضل الممارسات، وتمويل البحث المطلو

عمال وتبسيط ممارسات اإلفصاح المتعلقة بالمناخ لأل

مخـاطر التجارية الزراعية، والتي ستوفر فرًصـا لتسـعير ال

. بشكل مناسب
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