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النظم الغذائية المستدامة لشعوب وكوكب بصحة جيّدة  

مقدمة

يمثّـل تشـجيع التغذيـة الجيـدة والصحـة والنظـم الغذائيـة المسـتدامة فـي سـياق النمـو 
السـكاني والتحـول الغذائـي وتغيّـر المنـاخ تحديـاً رئيسـياً فـي عصرنـا هـذا. ففـي حيـن يؤثـر 
تغيـر المنـاخ فـي أنماطنـا الغذائيـة، تؤثـر النظـم الغذائيـة )وبالتالـي أنماطنا الغذائيـة( أيضا في 
تغيـر المنـاخ. فيمثـل إنتـاج األغذيـة واسـتهالكها نسـبة تتـراوح بيـن 19 و 29 فـي المائـة مـن 
انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري الناجمـة عـن األنشـطة البشـرية، ونسـبة 60 فـي المائة من 
فقـدان التنـوع البيولوجـي علـى األرض ونسـبة 70 فـي المائـة مـن اسـتخدام الميـاه العذبـة. أما 
  Vermeulen وآخـرون، 2006؛ Steinfeld( األغذيـة الحيوانيـة المصـدر فهـي المسـؤول الرئيسـي
وآخـرون، 2012؛ Tubiello  وآخـرون، 2014؛ االتفاقيـة بشـأن التنـوع البيولوجـي، 2015( إذ تمثل 
المنتجـات الحيوانيـة مـا يقـدر بنحـو 14.5 فـي المائـة مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري 
انبعاثـات  ترتفـع  أن  المتوقـع  مـن   ،2050 عـام  وبحلـول  والزراعـة، 2013أ(.  األغذيـة  )منظمـة 
غـازات االحتبـاس الحـراري الناجمـة عـن األغذيـة والزراعـة بنسـبة قـد تصـل إلـى 80 فـي المائة 
بسـبب زيـادة اسـتهالك المنتجـات الحيوانية )Popp وآخـرون، 2010؛ Hedenus وآخرون، 2014؛ 
Springmann وآخـرون، 2016ب؛ Tilman وClark، 2014 (. وبالفعـل، مـن الممكـن أن تشـكل 
انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري المرتبطـة بالغـذاء نصف مجمـوع االنبعاثات التـي تحددها 
المقاصـد مـن أجـل إبقـاء االرتفـاع العالمـي في درجـة الحرارة أقل مـن درجتيـن مئويتين بحلول 
منتصـف القـرن، ويمكـن أن يتجـاوز المسـتويات اإلجماليـة المسـموح بهـا بحلـول عـام 2070 

)Hedenus وآخـرون، 2014؛ Springmann وآخـرون، 2016ب(.
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وفـي الوقـت نفسـه، تدهـورت األنمـاط الغذائيـة عالميًـا )الفريـق العالمـي المعنـي بالزراعـة ونظـم 
األغذيـة مـن أجـل التغذيـة، 2016( مـا أدى إلـى زيـادة فـي األمـراض غيـر السـارية، وال سـيما داء السـكري 
 ،Clarkو Tilman وآخـرون، 2010؛ Lim( مـن النمـط الثانـي ومـرض القلـب التاجي وبعض أنـواع السـرطان

.)2014 ،Soretو  Sabate 2014؛ 

الشكل 1-  التكاليف البيئية والصحية للنظم واألنماط الغذائية الحالية
النظم واألنماط الغذائية العالمية: التكاليف على البيئة وصحة اإلنسان

في ظل النظام الغذائي العالمي الحالي، يعاني 795 مليون شخص من الجوع )منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي 2015( ومليارا نسمة نقص المغذيات الدقيقة )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 

 .)2014
وأكثر من 600 مليون شخص السمنة و1.9 مليار نسمة الوزن الزائد )منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية 

والبنك الدولي، 2016؛ المتعاونون في دراسة عوامل الخطر للعبء العالمي للمرض لعام 2015(.

تتجاوز عدة نظم غذائية في العالم الحدود العالمية أو تقترب منها وهي تهدد قدرة الكوكب على إنتاج الغذاء في المستقبل. 
تتجاوز عدة نظم غذائية في العالم الحدود العالمية أو تقترب منها وهي تهدد قدرة الكوكب على إنتاج الغذاء في المستقبل. 

)اللجنة الدائمة للبحوث الزراعية في االتحاد األوروبي، Springmann ،2011 وآخرون، 2016أ؛ وWhitmee وآخرون، 2014(.

يمثل إنتاج األغذية واستهالكها نسبة تتراوح بين 19 و 29 في المائة من مجموع انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن 
األنشطة البشرية، ونسبة 70 في المائة من استخدام المياه العذبة، وأكثر من 60 في المائة من فقدان التنوع البيولوجي األرضي، 

 Tubiello وآخرون، 2012؛ Vermeulen( علماً بأن األغذية ذات المصدر الحيواني تمثل عامالً أساسياً في هذه التغيرات البيئية
وآخرون، 2014؛ Steinfeld وآخرون، 2006(.

تشكل النظم الغذائية الحالية القائمة على تناول كمية كبيرة من اللحوم والدهون والملح والسكر، خطرا كبيرا على النظم الصحية 
واالجتماعية والنظم البيئية التي تحافظ على الحياة )اللجنة الدائمة للبحوث الزراعية في االتحاد األوروبي Lim ،2011 وآخرون؛ 

.)2016 ،Aleksandrowicz الفريق العالمي المعني بالزراعة ونظم األغذية من أجل التغذية 2016؛

قد يؤدي التحول إلى النظم الغذائية ذات المصدر الحيواني إلى زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة 
واألغذية  بنسبة تصل إلى 80 في المائة بحلول عام 2050، مما يجعلها مسؤولة عن نصف مجموع االنبعاثات التي تحددها الخطوط 

التوجيهية من أجل إبقاء االرتفاع العالمي في درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين؛ بل يمكن أن تتجاوز االنبعاثات اإلجمالية 
المسموح بها بحلول عام Popp( 2070  وآخرون، 2010؛ Hedenus  وآخرون، 2014؛ Springmann  وآخرون، 2016ب؛ Tilman  و

.)2014 ،Clark

سيعاني عدد من المناطق آثارا مدمرة حتى ولو التزمت هذه المناطق بميزانية الكربون العالمية )إن مقدار ثاني أكسيد الكربون 
الذي يمكن انبعاثه على نحو يرجح احتمال الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون الدرجتين المئويتين فوق مستويات 

الفترة السابقة للحقبة الصناعية وتجنب أخطر آثار تغير المناخ(، )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2014(.

ويمثـل سـوء التغذيـة تحديـاً عالميـاً يؤثـر فـي جميـع البلـدان بأشـكاله المختلفـة، مـن نقـص التغذيـة 
والـوزن المفـرط والسـمنة إلـى نقـص المغذيـات الدقيقـة أو مزيج منهـا. فيعاني حوالي 795 مليون شـخص 
نقصـاً مزمنـاً فـي التغذيـة )منظمـة األغذيـة والزراعـة والصندوق الدولـي للتنميـة الزراعية وبرنامـج األغذية 
العالمـي، 2015(، ويعانـي مليارا نسـمة نقـص المغذيات الدقيقة )منظمة األغذيـة والزراعة ومنظمة الصحة 
العالميـة 2014(، ويعانـي 42 مليـون طفـل زيادة الوزن قبل بلوغ سـن الخامسـة، كما يعانـي 1.9 مليار بالغ 
زيـادة الـوزن أو السـمنة )منظمـة األمم المتحـدة للطفولة ومنظمـة الصحة العالمية والبنـك الدولي، 2016؛ 
ودراسـة عـبء المـرض العالمـي لعـام 2015، المتعاونـون فـي دراسـة عوامـل الخطـر لعـام 2015(. وعلـى 
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الرغـم مـن أنـه يمكـن لنمـو الدخـل التقليـل مـن نقـص التغذية، فليس هـذا هو الحـال دائما. فقد تسـببت 
التنميـة االقتصاديـة والعولمـة والتحضـر وتغييـر نمـط الحيـاة فـي تحـوالت كبيـرة أدت إلـى سـوء التغذيـة، 
واإلفـراط فـي تنـاول السـعرات الحراريـة، وتراجـع مسـتوى مزاولـة الرياضـة، مـا أدى إلـى ارتفـاع سـريع في 
السـمنة واألمـراض غيـر السـارية. وتقتضـي منـا الوتيـرة المقلقـة للتغير المناخـي والبيئي وآثـاره على النظم 

الغذائيـة والتغذيـة والصحـة إعـادة النظـر في كيفية إنتـاج األغذية واسـتهالكها.

وتربـط هـذه الوثيقـة بيـن النظم الغذائية المسـتدامة واألنمـاط الغذائية والصحـة والتغذية والتخفيف 
مـن آثـار تغيـر المنـاخ. وتحـدد األطـر واالتفاقـات العالميـة المرتبطـة بتغيـر المنـاخ، والغـذاء والتغذيـة، 
وتستكشـف الطـرق المتعـددة والمعقـدة التـي يؤثـر فيهـا النمـط الغذائـي فـي تغيـر المنـاخ، والعكـس 
بالعكـس. وهـي تتنـاول مسـألة األنمـاط الغذائيـة التـي تعـزز الصحة والمسـتدامة بيئيـا، فضال عـن التدابير 
الالزمـة لتوجيـه إنتـاج األغذيـة واسـتهالكها بهـذا االتجاه، مع التشـديد علـى أهمية وضع سياسـات متضافرة 

ومتسـقة لتطويـر نظـم وأنمـاط غذائيـة مسـتدامة والحفـاظ علـى كوكـب األرض فـي الوقت نفسـه.
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إطار السياســات وااللتزامــات العالمية 2
المتعلقــة بالتغذيــة وتغير المناخ

يشـدد إعـالن رومـا بشـأن التغذيـة الصـادر عـن المؤتمـر الدولـي الثانـي المعنـى بالتغذيـة 
علـى ضـرورة معالجـة أثـر تغير المناخ وغيـره من العوامـل البيئية على األمن الغذائـي والتغذية. 
وينصـب تركيـز هـذا اإلعـالن علـى تعزيـز النظـم الغذائيـة المسـتدامة مـن خالل وضع سياسـات 
عامـة متسـقة بيـن القطاعـات مـن اإلنتـاج إلـى االسـتهالك لتشـجيع التغذيـة الجيـدة واألنمـاط 

الغذائيـة الصحيـة والمتنوعـة للجميـع )انظـر اإلطار 1(.

اإلطار 1-  إطار عمل المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية 
وتوصياته من أجل نظم أغذية مستدامة وأنماط غذائية صحية

التوصية 9
تدعيـم اإلنتـاج والتجهيـز المحلييـن لألغذية، ال سـيما مـن جانب أصحاب الحيـازات الصغيرة 
والمزارعيـن األسـريين، وإيـالء اهتمـام خـاص لتمكيـن المـرأة، مـع التسـليم بـأن للتجـارة 

الكفـؤة والفعالـة أهميـة رئيسـية فـي تحقيـق أهـداف التغذية.

التوصية 10
تشـجيع تنويـع المحاصيـل التقليديـة غيـر المسـتغلة اسـتغالال كافيـاً والمزيـد مـن إنتـاج 
الفواكـه والخضـروات واإلنتـاج المناسـب للمنتجـات ذات المصـدر الحيواني حسـب الحاجة، 

مـع تطبيـق الممارسـات المسـتدامة لإلنتـاج الغذائـي وإدارة المـوارد الطبيعيـة.

التوصية 11
تحسـين تكنولوجيـات التخزيـن والحفـظ والنقـل والتوزيـع وبناهـا التحتيـة لخفـض االنعدام 

الموسـمي لألمـن الغذائـي وفقـدان وهـدر األغذيـة والمغذيات.

التوصية 12
اإلمـدادات  قـدرة  لتعزيـز  والخدمـات  والبرامـج  والسياسـات  المؤسسـات  وتدعيـم  إقامـة 
الغذائيـة علـى التكيـف فـي المناطـق المعرضـة لألزمـات، بمـا في ذلـك المناطـق المتضررة 

مـن تغيـر المنـاخ.

التوصية 13
وضـع واعتمـاد وتكييـف خطـوط توجيهيـة دوليـة بشـأن النظـم الغذائيـة الصحيـة، حسـب 

االقتضاء.
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علـى سـبيل المتابعـة للمؤتمـر الدولـي الثانـي المعنـي بالتغذيـة، اعتمـدت الجمعيـة العامـة لألمـم 
المتحـدة قـرارا قضـى بإعـالن عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة خـالل الفتـرة الممتـدة مـن 
عـام 2016 إلـى عـام 2025. ويدعـو القـرار 259/70 إلـى اتخـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات للقضـاء علـى الجـوع 
والقضـاء علـى جميـع أشـكال سـوء التغذيـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، وضمان حصـول الجميع علـى أنماط 
غذائيـة صحيـة أكثـر وأكثـر اسـتدامة. ويحـدد عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة فتـرة زمنية 
محـددة مـن الفـرص لتعزيـز التنسـيق والتعـاون بيـن جميـع الجهـات الفاعلـة ودفـع العمـل المتكامـل عبر 
القطاعـات للتسـريع فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتمثـل النظـم الغذائيـة المسـتدامة القادرة 
علـى المواجهـة مـن أجـل أنمـاط غذائيـة صحيـة1 أحـد مجـاالت العمـل السـتة لبرنامـج عمـل عقـد األمـم 

المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذية.

وترتبـط عـدة أهـداف مـن بيـن أهـداف التنميـة المسـتدامة باألمـن الغذائـي والتغذيـة بمـا فـي ذلـك 
تلـك المتعلقـة بالفقـر والصحة والمسـاواة بين الجنسـين والتعليـم والمياه والصرف الصحـي وأنماط اإلنتاج 
واالسـتهالك المسـؤولة وتغيـر المنـاخ )القـرار A/RES/70/1؛ اللجنة الدائمة للتغذيـة التابعة لمنظومة األمم 
المتحـدة، 2014(. وإن الهـدف 2 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة هـو األكثـر تركيـزاً علـى مسـألتي الجوع 
والتغذيـة، ويلـزم البلـدان بالقضـاء علـى الجـوع وتحقيـق األمـن الغذائـي والقضاء على جميع أشـكال سـوء 
التغذيـة بحلـول عـام 2030. وتشـير أهـداف أخـرى إلـى التغذيـة كوسـيلة لتحقيـق أهـداف أخـرى. فعلـى 
سـبيل المثـال، يسـعى الهـدف 3 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة إلـى ضمـان الصحـة والرفـاه للجميـع في 
كل مرحلـة مـن مراحـل الحيـاة، فـي حيـن تركّـز مقاصـد الهـدف 12 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة على 
أنمـاط االسـتهالك واإلنتـاج المسـتدامة. ويحـث الهـدف 13 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة البلـدان علـى 
اتخـاذ إجـراءات عاجلـة لمكافحـة تغيـر المنـاخ وآثاره مع اإلقـرار بأن اتفاقيـة األمم المتحدة اإلطارية بشـأن 
تغيـر المنـاخ تمثـل المنتـدى الدولـي الحكومـي الدولـي الرئيسـي للتفاوض بشـأن االسـتجابة العالمية لتغير 

المنـاخ )انظـر اإلطار 2(.

اإلطار 2-  أهداف التنمية المستدامة لنظم غذائية مستدامة وأنماط غذائية 
صحية

الهدف 2 
 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

الهدف 3 
 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.

الهدف 12 
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.

الهدف 13 
 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

1 برنامج عمل عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية )2025-2016( )2017(
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وتقـدم اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المناخ سلسـلة مـن آليـات الدعم الفنـي والمالي 
لبنـاء القـدرات الوطنيـة مـن أجـل توفيـر اسـتجابة أكثـر شـموال ومنهجيـة لتغيـر المنـاخ. وعلـى الرغـم من 
الفـرص المتاحـة إلدمـاج الصحـة والتغذيـة واألنمـاط الغذائيـة فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطارية بشـأن 
تغيـر المنـاخ )Tirado  وآخـرون، 2013؛ الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ، 2014؛ منظمـة 
الصحـة العالميـة، 2014(، ال تـزال هنـاك إمكانيـات هائلة لتوسـيع نطـاق العمل للنظر فـي التدابير الواجب 

اتخاذهـا والمرتبطـة بالتغذيـة فـي مجـال التكيـف مـع تغيـر المنـاخ والتخفيف مـن آثاره.

وقـد آذن اعتمـاد اتفـاق باريـس بشـأن المناخ في عام 2015 بعهـد جديد في االسـتجابة العالمية لتغير 
المنـاخ. ويهـدف هـذا االتفـاق إلى الحد من ارتفـاع درجة الحرارة العالمية إلى مـا دون الدرجتين المئويتين 
فـوق مسـتويات الفتـرة السـابقة للحقبـة الصناعية ومواصلة الجهـود للحد من ارتفاع درجـة الحرارة إلى 1.5 
درجـة مئويـة. وينـص االتفـاق على أن الحق في الصحة سـيكون عامالً أساسـياً في  إجـراءات العمل الوطنية 
المتعلقـة فـي المنـاخ، ويعتـرف بالقيمـة االجتماعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة لإلجـراءات التخفيفيـة الطوعيـة 
وفوائدهـا المشـتركة للتكيـف مـع تغيـر المنـاخ والصحـة والتنميـة المسـتدامة. وفـي هـذا السـياق، يمثـل 
تشـجيع النظـم الغذائيـة المسـتدامة واألنمـاط الغذائيـة الصحيـة عامـالً بالـغ األهميـة للحد مـن االنبعاثات 
وتحقيـق أهـداف التخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ والتغذيـة والصحـة )منظمـة الصحـة العالميـة، 2016(. 
واتفـاق باريـس هـو أول اتفـاق دولـي بشـأن تغيـر المناخ يعطـي األولوية لألمـن الغذائي. ففي عـام 2016، 
صدقـت األطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاریـة بشـأن تغیّـر المنـاخ علـی طلـب مزیـد مـن العمل 
المرتبـط بالصحـة فـي إطـار برنامـج عمـل نیروبـي بشـأن تأثیـرات تغیر المنـاخ وقابليـة التأثر بهـا والتکیف 

معهـا، بمـا فـي ذلـك سـوء التغذیـة، ممـا یوفّر فرصة أخـرى لتشـجيع التغذیة واألنمـاط الغذائیـة الصحیة.
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وتقـع المسـاهمات المحـددة وطنيـا فـي صميـم اتفـاق باريـس. وتضـع هـذه المسـاهمات خططـاً 
وطنيـة للحـد مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحراري وتحسـين قدرة البلـدان على الصمود فـي وجه تغير 
المنـاخ. ويتيـح إعطـاء التوجيهـات واالسـتعراض الـدوري للمسـاهمات المحـددة وطنيـاً فرصـة لمجتمعـات 
الصحـة والتغذيـة للعمـل علـى تعزيـز التزاماتهـا التـي تعهـدت بهـا في إطـار المسـاهمات المحـددة وطنيا 
مـع الحـرص علـى إدراج األمـن الغذائـي والتغذيـة والتشـجيع على اعتماد أنمـاط غذائية مسـتدامة وصحية 
ضمـن خطـط العمـل الخاصـة بتغيـر المنـاخ، سـواء مـن وجهـة نظـر التكيـف معـه أو التخفيف مـن آثاره.

وبموجـب اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغير المنـاخ، تقوم البلـدان أيضاً بوضـع برامج عمل 
وطنيـة للتكيـف مشـتركة بيـن القطاعـات، ومؤخـرا بوضع خطـط وطنية للتكيـف تمّكن البلـدان من تحديد 
اإلجـراءات ذات األولويـة اسـتجابة لحاجتهـا الملحـة للتكيـف مـع تغيـر المناخ. وتحـدد عادة برامـج العمل 
الوطنيـة للتكيـف وبرامـج العمـل الوطنية قطاعات الصحـة والزراعة واألمن الغذائـي كقطاعات ذات أولوية، 
ولكنهـا غالبـا مـا ال تأخـذ الجوانـب التغذويـة فـي االعتبـار. وبالمثـل، لـم تستكشـف إجـراءات التخفيـف 
المالئمـة وطنيـاً حتـى اآلن خيـارات التخفيـف مـن جانـب الطلـب، مثـل التغيـرات فـي األنمـاط التغذويـة 
بهـدف التوصـل إلـى أنمـاط غذائيـة تنتـج كمية أقل مـن غـازات االحتباس الحـراري، أو تغييـرات أخرى في 
نمـط الحيـاة مثـل النقـل النشـط )اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ، 2015(. ولـم يعر 
المجتمـع الدولـي االهتمـام المناسـب للصلـة التـي تربـط بيـن تغير المنـاخ والتغذيـة. فال تُخصـص للصحة 
سـوى نسـبة 1 فـي المائـة تقريبًـا فقـط من مجموع التمويـل المتاح لتغيـر المناخ، وال تتوافـر أي معلومات 

عـن المبلـغ المسـتخدم لمعالجة المسـائل التغذوية.

ومـن خـالل تنفيـذ التزامـات إعـالن رومـا بشـأن التغذية وإطـار العمـل الذي اعتمـده المؤتمـر الدولي 
الثانـي المعنـي بالتغذيـة فـي إطـار أهـداف التنميـة المسـتدامة، يوفـر عقـد التغذيـة مهلـة زمنيـة محددة 
التخـاذ إجـراءات متضافـرة بشـأن صحة اإلنسـان والكوكب، من خـالل ترجمة االلتزامـات وإدراجها وإنفاذها 

فـي السياسـات الوطنية واإلجـراءات المرتبطـة بالمناخ.
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الترابــط بيــن تغير المناخ، والنظــم الغذائية، 3
الغذائية واألنماط 

3-1  الربط بين تغير المناخ والنظم الغذائية واألنماط 
الغذائية وسوء التغذية

تمثـل النظـم واألنمـاط الغذائيـة عوامـل أساسـية وحاسـمة للتغذيـة والصحـة. وفـي الوقـت 
نفسـه، تـؤدي هـذه النظـم دوًرا مهمـا فـي تدهـور البيئـة وتغيـر المنـاخ. إذ ينتج النظـام الغذائي 
العالمـي، الـذي يشـمل إنتـاج األغذيـة واسـتهالكها والمهـدر منها، جـزءا كبيرا من انبعاثـات غازات 
االحتبـاس الحـراري التـي تـؤدي إلـى التغيـر المناخـي والبيئـي. وفـي الوقـت نفسـه، يؤثـر تغيـر 
المنـاخ فـي إنتـاج األغذيـة، والنظـم واألنماط الغذائيـة، والظـروف االجتماعيـة واالقتصادية، ويؤثر 

فـي نوعيـة نظـم األغذيـة وسـوء التغذية.

وتتسـم العالقـات الديناميـة بيـن تغيـر المنـاخ والصحـة والتغذيـة بالتنـوع والتعقيـد. فيؤثـر 
تغيـر المنـاخ فـي العوامـل األساسـية الحاسـمة لسـوء التغذيـة، مثـل الوصـول إلى األغذيـة ورعاية 
األم والطفـل والحصـول علـى الخدمـات الصحية والصحة البيئية. وتسـتند العوامل المحددة لسـوء 
التغذيـة بدورهـا إلـى عوامـل اجتماعيـة واقتصاديـة أخـرى تتأثـر هي أيضـا بتغير المناخ، وتشـمل 
الالمسـاواة  وأوجـه  الغذائيـة  والمعونـة  االجتماعـي  األمـان  والتعليـم وشـبكات  والثـروة  الدخـل 
المؤسسـية والتجـارة واالقتصـاد والبنـى التحتيـة والمـوارد والهيـاكل السياسـية واإلعمـال الكامـل 
لحقـوق اإلنسـان. وللظواهـر المناخيـة القصـوى المرتبطـة بتغيـر المنـاخ أثر سـلبي علـى األنماط 
الغذائيـة أيضـا. وفـي الوقـت نفسـه، يـؤدي نقـص التغذيـة إلـى إضعـاف القـدرة علـى مواجهـة 
الصدمـات المناخيـة واسـتراتيجيات التعامـل معهـا  لـدى الفئـات السـكانية األكثر تأثـرا، مما يقلل 
مـن قدرتهـا علـى مقاومـة آثـار تغيـر المنـاخ والتكيـف معهـا. فالفئـات الفقيـرة والمهمشـة هـي 
األكثـر تضـررا وبالتالـي ينبغـي إعطـاء األولوية على نحو واضـح ومنهجي لتلك الفئـات االجتماعية.

ومـن شـأن الجمـع بيـن تدابيـر التكيف مـع تغير المنـاخ والتخفيف مـن آثـاره وإدارة مخاطر 
الكـوارث أن يخفـف مـن مخاطـر تغيـر المنـاخ علـى التغذيـة. إذ يُعـّد التكيـف مـع تغيـر المنـاخ 
عنصـرا أساسـيا فـي إدارة أثـر تغيـر المنـاخ على النظـم الغذائية وبيئـة األغذية والصحـة والتغذية. 
إن التدخـل المبكـر مهـم فـي الوقت الذي تتضـاءل فيه خيـارات التكيف الناجح وتـزداد التكاليف 
المرتبطـة بـه مـع تسـارع تغيـر المنـاخ. أمـا اسـتراتيجيات التخفيـف مـن حـدة انبعاثـات غـازات 
االحتبـاس الحـراري الناجمـة عـن الغـذاء فـي القطاعـات الزراعيـة والنظـم الغذائية - مثـل اإلنتاج 
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المسـتدام لألغذيـة وأنمـاط التغذيـة الصحيـة، والحد من الفاقـد والمهدر من األغذية وفقدانهـا - فلها فوائد 
بالنسـبة إلـى المنـاخ والتغذيـة وصحة االنسـان والبيئة.

3-2  تغير المناخ وآثار تقلّبه على التغذية والصحة
يؤثـر تغيـر المنـاخ فـي النظـام العالمـي إلنتـاج األغذيـة فـي الوقـت الـذي يحتـاج فيـه هـذا النظـام 
بالفعـل إلـى االسـتجابة لتحديـات تزايـد عـدد سـكان العالـم وتغيـرات النظـم الغذائيـة والتوسـع الحضـري 
)منظمـة األغذيـة والزراعـة، 2015(. وكمـا ذكـر فـي اتفاقيـة باريـس )اتفاقية األمـم المتحدة اإلطارية بشـأن 
تغيـر المنـاخ 2015(، اتفقـت جميـع البلـدان تقريبـاً علـى العمل ليبقى ارتفـاع درجة الحـرارة العالمية دون 
الدرجتيـن المئويتيـن والسـعي إلـى الحـد مـن هـذه الزيـادة إلـى 1.5 درجـة مئوية فـوق مسـتويات الفترة 
السـابقة للحقبـة الصناعيـة. ويمثـل الحـد األقصـى وقـدره 1.5 درجة مئوية أفضـل خط دفاع أمام أسـوأ آثار 
تغيـر المنـاخ. فبصـرف النظـر عـن تأثيرات انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون، من المتوقع أن تـؤدي التحوالت 
فـي درجـات الحـرارة واألمطـار إلـى ارتفـاع أسـعار األغذيـة العالميـة بحلـول عـام 2050، مـع زيـادات تقدر 
بنسـبة 3 فـي المائـة وقـد تصـل إلـى نسـبة 84 فـي المائـة، اسـتناًدا إلـى نـوع الغـذاء. )Porter  وآخـرون، 

.)2014

وفـي المناطـق القريبـة من خط االسـتواء، يمكن أن تـؤدي درجات الحرارة المرتفعـة واألنماط المتغيرة 
لهطـول األمطـار إلـى حـدوث موجـات جفـاف أو فيضانـات، ممـا يضـر بالمحاصيـل ويـؤدي إلـى زيـادة في 
أسـعار السـوق. وتـؤدي تقلبـات أسـعار األغذيـة الناجمة عن تغيـر المناخ إلى زيـادة انعدام األمـن الغذائي 
)Hertel وآخرون، 2010(. وفي مواجهة ارتفاع األسـعار، قد يختار المسـتهلكون شـراء أغذية ال تحتوي على 
الكثيـر مـن المغذيـات ولكـن غنيـة بالسـعرات الحراريـة و/أو تحّمـل الجـوع، مـع تبعـات تتـراوح من نقص 

التغذيـة ونقـص المغذيـات الدقيقـة إلى زيـادة الوزن والسـمنة المفرطة.

وقـد يؤثـر تغيـر المنـاخ أيضـا فـي معـدالت التقـزّم. وتقـدر توقعـات أسـوأ االحتمـاالت باالسـتناد إلـى 
التركيـزات العاليـة لغـازات االحتبـاس الحـراري، والنمـو السـكاني المتزايـد والنمـو االقتصـادي المنخفض، أن 
عـدد األشـخاص المعرضيـن لخطـر نقـص التغذية على الصعيـد العالمي قد يزداد بمقـدار 175 مليونًا مقارنة 

بالمسـتويات المسـجلة اليـوم بحلـول عـام Brown( 2080 وآخـرون، 2015(.
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الشكل 2- عدد األطفال )بالماليين( دون الخامسة من العمر الذين يعانون 
نقص التغذية في عام 2000 وبحلول عام 2050 بالماليين استناًدا إلى نموذج 

المناخ للمركز الوطني لبحوث الغالف الجوي وسيناريو الهيئة الحكومية 
A2 الدولية المعنية بتغير المناخ

المصدر: المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية )2017(.

عام 2010،اإلقليم
المناخ 

المرجعي

من دون
تغير المناخ

مع 
تغير المناخ

العدد اإلجمالي لألطفال الذين 
يعانون نقص التغذية بسبب 

تغير المناخ 2050-2010

40.937.039.32.4أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

77.150.451.91.4جنوب آسيا

21.97.88.20.4شرق آسيا/المحيط الهادي

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

4.31.51.80.3

4.01.71.90.2الشرق األوسط/ شمال أفريقيا

1.81.51.60.1أوروبا واالتحاد السوفييتي سابقا

150.099.9104.84.8العالم

ومـا لـم تتخـذ إجـراءات للحد مـن االنبعاثـات العالمية، من المتوقـع أن يؤدي تغير المنـاخ إلى تقليص 
كميـة األغذيـة المتوفـرة عالميًـا بنحـو الثلـث بحلول عـام 2050، وإلى انخفاض متوسـط توافر الغـذاء للفرد 
الواحـد بنسـبة 3.2 فـي المائـة )99 سـعرة حراريـة فـي اليوم(، وإلى نسـبة 4 فـي المائة )14.9 غـرام يومياً( 
 Springmann( السـتهالك اللحوم الحمـراء )ًللفاكهـة والخضـار، وإلـى نسـبة 0.7 في المائـة )0.5 غرام يوميا
وآخـرون، 2016أ(. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه النسـب المئويـة قـد ال تبـدو عاليـة جـًدا، فهـي متوسـطات 

عالميـة، مـا يعنـي أن بعـض المناطـق قـد يتأثر أكثـر  بكثير مـن غيرها.

وقـد تسـهم هـذه التغييـرات في حـدوث 000 529 حالة وفـاة إضافية مرتبطة بالمنـاخ في جميع أنحاء 
العالـم بيـن عامـي 2010 وSpringmann( 2050 وآخرون، 2016أ(. وسـوف يشـعر السـكان الفقـراء واألكثر 
ضعًفـا بهـذه اآلثـار علـى نحـو أكبـر إذ ال تتوفـر لديهـم المـوارد الالزمـة للتكيـف مـع الواقـع الجديـد وهـم 
ينفقـون أصـال جـزءا كبيـرا مـن دخلهـم على الغـذاء. وعالوة علـى ذلك، تحـذر منظمة األغذيـة والزراعة من 
أنـه مـا لـم يتـم اتخـاذ إجـراءات بشـأن تغيـر المناخ، قـد يقع بيـن 35 و122 مليون شـخص في دائـرة الفقر 
نتيجـة األثـر السـلبي علـى الدخـل فـي القطاع الزراعي. وسـيكون لذلك تأثيـر صارخ على النسـاء. فقد يؤدي 
تغييـر األنمـاط الزراعيـة إلـى زيـادة عـبء العمـل على المـرأة في كثيـر من المناطـق وإلى تحويـل اإلنتاج 
مـن أجـل االسـتهالك المنزلـي إلـى أغذيـة ذات قيمـة تغذويـة أقـل. ومـن شـأن زيادة أعبـاء العمـل أيضا أن 

تقلـل مـن قـدرة المـرأة علـى رعاية أسـرتها وقد تزيد مـن احتياجاتهـا الخاصـة بالتغذية/الطاقة.
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ويمكـن أن تـؤدي التقلبـات المناخيـة، بمـا فـي ذلـك الظواهـر المناخيـة المتطرفـة إلـى تفاقـم النقص 
الموسـمي فـي األغذيـة، مـع مـا يترتـب عـن ذلك مـن عواقـب وخيمة علـى نوعية النظـام الغذائـي وتنوعه 
ونتائجـه التغذويـة، وال سـيما فـي البلـدان الناميـة. وأثـرت األحـداث المرتبطـة بظاهـرة النينيـو للتذبـذب 
الجنوبـي فـي عامـي 2015-2016 فـي األمـن الغذائـي والتغـذوي لمالييـن األشـخاص، وال سـيما فـي شـرق 
وجنـوب أفريقيـا )منظمـة األغذيـة والزراعـة، 2016(. ويمكـن أن تكـون هـذه اآلثـار دائمـة لـدى األطفـال 
الذيـن يعانـون نقـص التغذيـة خـالل أول ألـف يوم مـن حياتهـم )Danysh وآخـرون، 2014؛ المعهد الدولي 
لبحـوث سياسـات األغذيـة، 2016( ألن األضـرار التـي تحدث خالل هذه الفترة نهائيـة ال رجوع عنها. ويرتبط 
أكثـر مـن 80 فـي المائـة مـن الكـوارث الطبيعيـة بتغيـر المنـاخ ويمكـن أن يكـون أثرهـا على المسـاعدات 
اإلنسـانية كبيـرا جـدا )االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، 2013(. ومـع تزايـد مخاطـر الظواهـر 
المناخيـة البالغـة الشـدة، ال بـّد مـن حمايـة أفضـل للفئات السـكانية التي تعاني أشـد ظروف انعـدام األمن 

التغـذوي عـن طريـق وضـع اسـتراتيجيات مراعيـة للتغذيـة للحـد مـن مخاطـر الكـوارث وإدارة المخاطر.

3-3  الطلب العالمي على األغذية واألنماط التغذوية - اآلثار 
على تغير المناخ والصحة

تمثـل األنمـاط الغذائيـة العالميـة صلـة الوصـل بين االسـتدامة البيئية وصحة اإلنسـان. غيـر أن األغذية 
تختلـف اختالفًـا كبيـرًا علـى صعيـد كميـة األرض والميـاه والطاقـة الالزمـة لـكل وحـدة من وحـدات الطاقة 

والبروتينـات المسـتهلكة، فضـال عـن كميـة غازات االحتبـاس الحـراري المولدة.

ومـن المتوقـع أن يزيـد إجمالـي الطلـب علـى األغذيـة فـي الفتـرة الممتـدة بيـن عامـي 2007-2005 
و2050 بنسـبة 70 فـي المائـة )منظمـة األغذيـة والزراعـة، 2013(. وفـي الوقـت نفسـه، تشـهد األنمـاط 
الغذائيـة تحـوالت مـع اسـتهالك المزيـد مـن األغذيـة الحيوانيـة المصـدر، بمـا فـي ذلـك األسـماك )منظمـة 
األغذيـة والزراعـة، 2013(. ووفقـا لتقرير معهـد الموارد العالمية  المعنون »تحول النظم الغذائية لمسـتقبل 
غذائـي مسـتدام: اسـتحداث مسـتقبل غذائـي مسـتدام« مـن المرجـح أن يزيـد الطلـب العالمـي على لحوم 
البقـر بنسـبة 95 فـي المائـة، والطلـب علـى األغذيـة الحيوانيـة المصـدر عمومـا بنسـبة 80 فـي المائة، بين 
عامـي 2006 و2050. ومـن المرجـح أن يتركـز النمـو فـي المناطـق الحضرية لالقتصادات الناشـئة، وال سـيما 

فـي الصيـن والهنـد )معهد المـوارد العالميـة، 2016(.

ومـن المتوقـع أن يـؤدي ازديـاد اسـتهالك اللحـوم علـى الصعيـد العالمـي إلـى ازديـاد انبعاثـات غازات 
االحتبـاس الحـراري المرتبطـة بالغـذاء مـن 30 إلـى 80 فـي المائـة بحلـول عـام 2050. وقـد تكـون للطلـب 
الكبيـر علـى منتجـات اللحـوم أيضـا آثـار عميقـة وطويلـة األجل علـى توافر بعض السـلع الغذائية األساسـية 
وأسـعارها وعلـى إمكانيـة الحصـول علـى مصـادر أغذيـة متنوعـة مـن الناحيـة التغذويـة )Friel وآخـرون، 

.)2009
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وتتوقـع الدراسـات أنـه إذا تغيـرت األنمـاط الغذائيـة العالميـة بطريقـة تعتمـد علـى الدخـل )أي أنهـا 
تميـل إلـى احتـواء المزيـد مـن البروتينـات الحيوانيـة(، فـإن المتوسـط العالمي للفـرد من انبعاثـات غازات 
االحتبـاس الحـراري الغذائيـة الناجمـة عـن إنتـاج المحاصيـل والمنتجـات الحيوانيـة قـد يزيد بنسـبة 32 في 
المائـة بيـن عامـي 2009 وTilman( 2050 وClarke، 2014(. وتشـير التوقعـات إلـى أن النظـم الغذائيـة 
البديلـة المتوازنـة أو الصحيـة )مثـل النظـم الغذائيـة المتوسـطية أو النظـم الغذائيـة النباتيـة التـي تحتـوي 
علـى األسـماك أو النباتيـة( قـد تقلـل االنبعاثـات الناجمـة عـن إنتـاج األغذيـة إلى مـا دون انبعاثـات النظام 
الغذائـي المعتمـد علـى الدخـل المتوقعـة لعـام 2050 مـع تخفيضات محتملة للفـرد الواحد بنسـبة 30 في 
المائـة و45 فـي المائـة و55 فـي المائـة علـى التوالـي )Tilman وClarke، 2014(. وتؤكـد هـذه الدراسـات 

الحاجـة إلـى االنتقـال نحـو أنمـاط اسـتهالك غذائـي أكثـر اسـتدامة وصحة فـي العقـود المقبلة.

وقـد انخفـض اسـتهالك اللحـوم الحمـراء فـي جميـع المناطـق فـي السـنوات األخيـرة، باسـتثناء شـرق 
آسـيا، حيـث ارتفـع بنسـبة 40 فـي المائـة تقريبـا )الفريـق العالمـي المعنـي بالزراعـة ونظـم األغذيـة مـن 
أجـل التغذيـة، 2016(، مـا يشـير إلـى أنـه مـن الممكن خفض اسـتهالك اللحـوم إذا كانت العوامـل المحركة 
المناسـبة موجـودة. وقـد يظهـر ذلـك تحـوال فـي النمـط الغذائـي إذ تصبـح البلـدان أكثـر ثـراء وتفضـل 
»المكونـات األكثـر صحـة« الموجـودة فـي النظـم الغذائيـة األعلـى جـودة. وهـذا مـا يعكس أيضا اسـتبدال 
اللحـوم الحمـراء بأنـواع أخـرى مـن اللحـوم الطازجـة، ومـع ذلـك، ثمـة حاجـة إلـى إجـراء دراسـات تحليلية 
أكثـر تعمًقـا. ومـن الضـروري أن يصبـح خفض مسـتوى األغذيـة ذات المصـدر الحيواني في النظـم الغذائية 
للبلـدان التـي تسـتهلك كميـات كبيـرة مـن اللحوم عنصراً رئيسـياً فـي اسـتراتيجيات التخفيف مـن آثار تغير 

المنـاخ )Hedenus وآخـرون، 2014؛ Ripple وآخـرون، 2014(2.

2 غير أنه من المهم اإلشارة إلى أن لتناول اللحوم فوائد تغذوية في المناطق التي تعاني نقًصا حاًدا في التغذية حيث يعتمد الناس في كثير من األحيان على محاصيل أساسية 
قليلة وأنماط غذائية ذات نوعية سيئة.
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األنمــاط الغذائية المســتدامة والصحية

يمثّـل ضمـان حصـول سـكان األرض البالـغ عددهم 9 مليارات نسـمة بحلول عـام 2050 على 
أنمـاط غذائيـة مغذيـة وصحيـة منتجـة بطريقـة مسـتدامة تحديـاً عالميـاً ضخمـاً. ويشـير تقرير 
التقييـم الخامـس الصـادر عـن الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ3 إلـى الفـرص 
المتاحـة لتحقيـق فوائـد مشـتركة مـن اإلجـراءات التـي تحـد مـن االنبعاثـات وتحسـن الصحـة 
فـي البلـدان المسـتهلكة للحـوم، عـن طريـق تحويـل االسـتهالك مـن المنتجـات الحيوانيـة، وال 
  Smith( سـيما المجتـرات، إلـى أنمـاط غذائيـة تبعـث بكمية أقـل من غـازات االحتباس الحـراري
وآخـرون، 2014(. ولكـن، فـي األماكـن التـي يكون فيهـا الدخل منخفضا جداً، يمثل تحسـين فرص 
الحصـول علـى البروتينـات الحيوانيـة أمـرا ضروريـا لتحسـين التغذية لفئات السـكان التـي تفتقر 

إلـى مصـادر غذائيـة متنوعة.4   

البيئيـة  التأثيـرات  ذات  »النظـم  بأنهـا  المسـتدامة  الغذائيـة  األنمـاط  تعريـف  تـم  وقـد 
المنخفضـة التـي تسـهم فـي تحقيـق األمـن الغذائـي والتغذوي وتسـهم فـي حياة صحيـة ألجيال 
الحاضـر والمسـتقبل«. واألنمـاط الغذائية المسـتدامة حمائيـة وتحترم التنـوع البيولوجي والنظم 
اإليكولوجيـة، وهـي مقبولـة ثقافيـاً وسـهلة المنـال ومنصفـة وميسـورة اقتصاديـاً، وكافيـة وآمنـة 
وصحيـة غذائيـاً، فـي حيـن تعظـم االسـتفادة مـن المـوارد الطبيعيـة والبشـرية )منظمـة األغذية 
والزراعـة والمنظمـة الدوليـة للتنوع البيولوجـي، 2012(. وكلما ازداد تنوع األنمـاط الغذائية كلما 

ازدادت قدرتهـا علـى مواجهـة تغيـر المنـاخ وغيـره مـن العوامـل المسـببة لإلجهـاد.

ومـن الناحيـة العمليـة، يختلـف تكويـن النظـام الغذائـي المتنـوع والمتـوازن والصحي وفقا 
لالحتياجـات الفرديـة )مثـل العمـر ونوع الجنـس ونمط الحياة ودرجة النشـاط البدني( والسـياق 
الثقافـي واألغذيـة المتاحـة محليـا والعـادات الغذائيـة. وتـرد المبادئ األساسـية لما يشـكل نمطًا 

غذائيـا صحيـا فـي اإلطار 3.

3 إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي الهيئة الدولية لتقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ.
4 تعتبر المنتجات الحيوانية عنصراً حاسماً من عناصر الدخل واألمن الغذائي في المناطق الريفية الفقيرة المتضررة من تغير المناخ وحاالت الجفاف في جنوب 

الصحراء الكبرى في أفريقيا ومنغوليا ومناطق أخرى في شرق آسيا.

4
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اإلطار 3-  النمط الغذائي الصحي للبالغين )منظمة الصحة العالمية، 2015(
يسـاعد اتبـاع نمـط غذائـي صحـي علـى الوقايـة مـن سـوء التغذيـة فـي جميـع أشـكاله، فضال عن 
األمـراض غيـر السـارية، بمـا فـي ذلـك داء السـكري وأمـراض القلـب والسـكتة الدماغيـة والسـرطان. 

ويتضمـن النمـط الغذائـي الصحـي للبالغيـن مـا يلـي:

)مثل 	  الكاملة  والحبوب  الجوزية  والثمار  والفول(  العدس  )مثل  البقولية  والحبوب  والخضار  الفاكهة 
الذرة غير المصنعة والدخن والشوفان والقمح واألرز البني(.

ما ال يقل عن 400 غرام )5 حصص( من الفاكهة والخضار يوميا. وهذا ما يمكن أن ينقذ حياة 2.7 	 
مليون شخص )منظمة الصحة العالمية، 2008(.

أقل من 10 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة من السكريات الحرة أي ما يعادل 50 غراما )أو 	 
حوالي 12 ملعقة صغيرة( لشخص يتمتع بوزن صحي يستهلك حوالي 000 2 سعرة حرارية في اليوم، 

ولكن أقل من 5 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة لمزيد من الفوائد الصحية.

المشبعة )مثل 	  الدهون غير  الدهون. وإن  الطاقة من  المائة من إجمالي استهالك  أقل من 30 في 
الكانوال  وزيت  الشمس  دوار  وزيت  الجوزية  والثمار  واألفوكادو  األسماك  في  الموجودة  الدهون 
وزيت  والزبدة  اللحوم  في   الموجودة  الدهون  )مثل  المشبعة  الدهون  من  أفضل  الزيتون(  وزيت 
النخيل وزيت جوز الهند والقشدة والجبن والسمن وشحم الخنزير(. أما الدهون الصناعية المتحولة 
)الموجودة في األغذية المصنعة، والوجبات السريعة، والوجبات الخفيفة، واألطعمة المقلية، والبيتزا 
غذائي  نظام  من  جزءاً  فليست  الصناعي(  )السمن  والمارجرين  والبسكويت،  والفطائر،  المجمدة، 

صحي.

المعالج 	  الملح  الملح )أي ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة( يوميا واستخدام  أقل من 5 غرامات من 
باليود.

4-1  الفوائد المشتركة لألنماط الغذائية المستدامة والصحية  
يمكـن لألنمـاط الغذائيـة أن تحّسـن الصحـة العامـة والنتائـج التغذويـة وأن تسـاعد علـى الحـد مـن 
انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري )Friel، 2009؛ وفريـق الخبراء الرفيع المسـتوى المعني باألمن الغذائي 
والتغذيـة، 2012؛ Tilman وClark، 2014؛ Green وآخـرون، 2015؛ Springmann وآخـرون، 2016ب(. 
ومـن المتوقـع أن يـؤدي االنتقـال إلـى نظـم غذائيـة أكثـر فائـدة مـن الناحيـة الغذائيـة وأكثـر تنوعـاً )مـع 
عـدد أقـل مـن األغذيـة المصنعـة والمزيـد مـن الفاكهـة والخضـار( إلـى خفـض انبعاثـات غـازات االحتباس 
 Milner وآخـرون، 2015؛ Green( الحـراري، فضـالً عـن تخفيضـات محتملـة فـي األمـراض غيـر السـارية
وآخـرون، 2015(. فعلـى سـبيل المثـال، إذا كان متوسـط النمـط الغذائـي للبالغيـن فـي المملكـة المتحـدة 
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يتوافـق مـع توصيـات منظمـة الصحـة العالميـة، فـإن انبعاثات غـازات االحتباس الحـراري الناجمـة عن هذا 
النظـام الغذائـي سـتنخفض بنسـبة 17 فـي المائـة )Green وآخـرون، 2015(. ويمكـن تحقيـق المزيـد مـن 
التخفيضـات فـي االنبعاثـات بنحـو 40 فـي المائـة مـن خالل إجـراء تعديالت واقعيـة على األنمـاط الغذائية 
لتتضمـن عـددا أقـل مـن المنتجـات الحيوانيـة والوجبـات الخفيفـة المصنعـة، وعـدداً أكبـر مـن الفاكهـة 

والخضـار والحبـوب )Green وآخـرون، 2015(.

وعلـى الصعيـد العالمـي، مـن المتوقـع أن يـؤدي االنتقـال إلى نمط غذائـي أكثر اعتماداً علـى النباتات، 
تماشـيًا مـع توصيـات منظمـة الصحـة العالميـة بشـأن األكل الصحـي )منظمـة الصحـة العالميـة، 2015( 
وتوصيـات   )2004 العالميـة،  الصحـة  )منظمـة  البشـرية  الطاقـة  متطلبـات  بشـأن  التوجيهيـة  والخطـوط 
الصنـدوق العالمـي لبحـوث السـرطان )الصنـدوق العالمـي لبحـوث السـرطان/ المعهـد األمريكـي ألبحـاث 
السـرطان، 2007(، إلـى انخفـاض عـدد الوفيـات العالميـة بنسـبة تتـراوح بيـن 6 و10 فـي المائـة وانبعاثات 
غـازات االحتبـاس الحـراري ذات الصلـة باألغذيـة بنسـبة تتـراوح بيـن 29 و70 فـي المائة مقارنة بالسـيناريو 
المرجعـي لعـام Springmann( 2050 وآخـرون، 2016ب(. ومـع ذلـك، فـإن أقل من نصـف جميع المناطق 
تلبـي أو مـن المتوقـع أن تلبـي التوصيـات الغذائيـة السـتهالك الفاكهة والخضـار واللحوم الحمـراء، في حين 

أنهـا تتجـاوز الحـد األمثـل إلجمالـي اسـتهالك الطاقة.

الشكل 3-  حاالت الوفيات التي تم تجنبها باتباع الخطوط التوجيهية الغذائية 
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لبحوث السرطان 

الخاصة باستهالك الفاكهة والخضار واللحوم الحمراء والطاقة )توافر األغذية 
مقابل توقعات منظمة األغذية والزراعة لعام 2050( بحسب المناطق

المصدر: Springmann وآخرون، 2016ب.

400

600

800

1000

1200

0

200

الوزن الزائد

السمنة والفاكهة
الخضار واللحوم الحمراء

ب 
ـو

جن
ـا 

قي
ري

أف
رى

كب
 ال

راء
حـ

ص
ال

سيا
ب آ

نو
ج

ية
ام

الن
ن 

دا
لبل

ا

لم
عا

ال

سيا
ق آ

شر

مة
قد

مت
 ال

ان
لد

الب

مة
س

ن ن
يو

مل
ل 

لك
ها 

جنب
م ت

ي ت
الت

ت 
فيا

لو
د ا

عد

ة 
طق

من
 و

ية
تين

لال
ا ا

يك
مر

أ
ي

ريب
كا

 ال
حر

الب



18 

وثيقة للمناقشة

وقـد أظهـرت مقارنـات األنمـاط الغذائية القائمـة على األغذية النباتيـة والحيوانية المصـدر مع األنماط 
الغذائيـة األكثـر اسـتدامة، مثـل النظـم الغذائيـة المتوسـطية واألنمـاط الغذائيـة النباتيـة التـي تحتوي على 
األسـماك واألنمـاط الغذائيـة النباتيـة، أن هـذه األخيـرة تخفـض مـن االنبعاثـات الناجمـة عن إنتـاج األغذية 
وتقلـل مـن مخاطـر األمـراض علـى الصعيـد العالمـي. فقـد انخفضـت معـدالت اإلصابـة بـداء السـكري مـن 
النمـط الثانـي بنسـبة تتـراوح بيـن 16 و41 فـي المائة والسـرطان بنسـبة تتـراوح بين 7 و13 فـي المائة، في 
حيـن انخفضـت المعـدالت النسـبية لحـاالت الوفـاة مـن مـرض القلـب التاجي بنسـبة تتـراوح بيـن 20 و26 
فـي المائـة، وتقلصـت معـدالت الوفيات اإلجمالية لجميع األسـباب مجتمعة بنسـبة تتراوح بيـن الصفر و18 

.)2014 ،Clarkو Tilman( فـي المائـة

ومـع ذلـك، يمكـن أن يكـون لألنمـاط الغذائيـة تأثيـر محـدود علـى البيئـة وأن تكـون مضـرة بصحـة 
اإلنسـان. فقـد ينجـم عـن المـواد الغذائيـة المصنعـة التـي تحتـوي علـى نسـب عاليـة مـن السـكريات أو 
الدهـون أو الملـح، انبعاثـات أقـل مـن غـازات االحتبـاس الحـراري، ولكنهـا أقـل صحـة مـن المـواد الغذائية 
األساسـية الغنيـة بالسـكريات التـي تحـل محلهـا. وبالمثـل، وعلـى الرغـم مـن أوجـه التفاعـل بيـن األنمـاط 
الغذائيـة الصحيـة وانخفـاض االنبعاثـات، فإن األنماط الغذائية الحامية للقلب ليسـت دائما مسـتدامة بيئيا. 
فعلـى سـبيل المثـال، تـم ربـط اسـتهالك الثمـار الجوزيـة واألسـماك بانخفاض خطـر اإلصابة بأمـراض القلب 

واألوعيـة الدمويـة )Zhao وآخـرون، 2015؛ Mozaffarian وآخـرون، 2012(.

ولكـن، يبـدو أنـه ثمـة مفاضـالت بين الفوائـد الصحية واألثـر البيئي الرتفاع اسـتهالك األسـماك5 والثمار 
الجوزيـة، التـي تولـد بصمـات بيئيـة ومائيـة كبيرة على التوالـي )Downs وFanzo، 2015(. وعليـه، ال بّد لنا 
مـن النظـر فـي نظـام األغذيـة بأكملـه، وبخاصـة إلى إنتـاج األغذية، لضمـان زيادة التنـّوع بوجه عـام، األمر 
الـذي يتطلّـب أعمـاال بحثيـة ومـوارد مخصصـة. وباإلضافـة إلى ذلـك، يتعيّن علـى المسـتهلكين االختيار من 
بيـن البدائـل األكثـر اسـتدامة )مثل تناول الثمـار الجوزية ذات البصمـة المائية المنخفضة، أو األسـماك التي 
تـم صيدهـا علـى نحـو مسـتدام، أو األصناف غير المسـتغلة بالكامـل(. أما المبـادرات التثقيفيـة الرامية إلى 
زيـادة معرفـة المسـتهلك واتخـاذ القـرارات المسـتنيرة، فضالً عن الحوافـز لجعل هذه األغذيـة متوافرة على 

نحـو أكبـر وبأسـعار معقولـة )Downs وFanzo، 2015( فستشـّكل عوامل مسـاعدة لتحقيـق هذا الهدف.

5 على الرغم من أن األسماك ال تتسم ببصمة كربونية ملحوظة، فإن البصمة البيئية المرتبطة بممارسات الصيد غير المستدامة مرتفعة نسبياً )مثل االستغالل المفرط للثروة 
السمكية واستخدام قوارب الصيد، وما إلى ذلك(.
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4-2  تحويل األنماط الغذائية نحو األنماط الغذائية المستدامة 
والصحية

تشـمل االسـتراتيجيات والسياسـات والتدابيـر الراميـة إلى جعل األنمـاط الغذائية أكثر صحة واسـتدامة، 
التدخـل االقتصـادي، والتغييـرات فـي إدارة اإلنتـاج أو االسـتهالك، والتغييرات في السـياق، وحـاالت التقصير 
وقواعـد اإلنتـاج أو االسـتهالك. ويمكـن أن يشـمل ذلـك أيضـاً، بشـكل محـدد أكثـر، فـرض ضرائـب علـى 
اقتصاديـة السـتهالك خيـارات غذائيـة صحيـة،  األغذيـة غيـر الصحيـة، وتقديـم إعانـات أو توفيـر حوافـز 
وتشـجيع التعـاون واالتفاقـات المشـتركة، بما في ذلك االسـتدامة فـي الخطوط التوجيهية لألنمـاط الغذائية، 
 وتنظيـم حمـالت توعيـة عامـة وبرامـج تعليميـة فـي المدارس، وتوسـيم األغذية مـن بين جملة أمـور أخرى 
)Foresight، 2011؛ Garnett وآخـرون، 2015(. ويُذكـر علـى سـبيل المثـال االلتـزام األخيـر بفرض الضرائب 
وتوسـيم األغذيـة الـذي تعهـّدت بـه حكومـة البرازيـل فـي إطـار عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل 

التغذية6 

وعلـى صعيـد اإلنتـاج، قـد يـؤدي إلغـاء اإلعانـات الزراعيـة للسـلع األساسـية التـي تؤثـر سـلباً في صحة 
اإلنسـان وتشـّجع اإلنتـاج المحلـي للفاكهـة والخضـار، إلـى جعـل األغذيـة الصحية فـي متنـاول المجتمعات 
المحليـة ذات الدخـل المنخفـض، فضـالً عـن دعـم األهـداف البيئيـة )Foresight، 2011؛ Jacoby وآخـرون، 
2014(. وقـد تـّم اقتـراح تشـجيع النظـم الغذائية الصحيـة القائمة على اإلنتـاج المحلي والموسـمي لألغذية 
المرتكـزة علـى الزراعـة اإليكولوجيـة، إلـى جانـب تشـجيع دوائـر التسـويق القصيـرة، باعتبارهـا فرصـاً لرفع 
القيمـة المضافـة وإقامـة روابـط أوثق بين المزارعين والمسـتهلكين واألرض )Jacoby وآخـرون، 2014(. وقد 
يـؤدي تطويـر السالسـل الغذائيـة المحليـة، وخاصـة بالنسـبة إلـى المنتجـات الصحيـة والطازجة والسـريعة 
التلـف، إلـى تسـهيل عمليـة تسـويق المنتجـات األقل توحيـداً، وتقليص هـدر األغذية في النقل واالسـتهالك 

)فريـق الخبـراء الرفيـع المسـتوى المعنـي باألمـن الغذائي والتغذيـة، 2014(.

أمـا علـى صعيـد المسـتهلك، فقـد يـؤدي فـرض الضرائـب علـى االنبعاثـات المرتبطـة باألغذيـة وإيجـاد 
حوافـز اقتصاديـة إلـى جعـل األنمـاط الغذائيـة أكثـر اسـتدامة وصحـة )Springmann وآخـرون، 2017(. 
وتُظهـر دراسـات النمذجـة أن إمكانيـات التخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ عـن طريـق تسـعير االنبعاثـات 
الناجمـة عـن السـلع الغذائيـة قـد تكـون كبيـرة جـدا )انظـر اإلطـار 4(. ووحدهـا الحكومـات تملـك الموارد 
الالزمـة والشـرعية لتحديـد إطـار تنظيمـي ومالـي عالمـي يضـع األنمـاط الغذائية على مسـار أكثر اسـتدامة 

ويرتكـز علـى النباتـات )Wellesley وآخـرون، 2015(.

.https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1684    6
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اإلطار 4-  تعزيز النظم الغذائية المستدامة والصحية من خالل فرض 
الضرائب على االنبعاثات المرتبطة باألغذية

يمكـن أن تكـون الضريبـة علـى انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري المفروضـة علـى األغذيـة 
)بالتناسـب مـع كثافـة انبعاثاتهـا(، إذا مـا تم تصميمها بالشـكل الصحيح، سياسـة مناخيـة فّعالة ومعززة 
للصحـة مـن شـأنها التأثيـر علـى التحسـينات في مجـال الصحة حول العالـم. كما أن إعفـاء المجموعات 
الغذائيـة المعروفـة بأنهـا مفيـدة للصحـة مـن الضرائـب، مثـل الفاكهـة والخضـار، والتعويـض بصـورة 
انتقائيـة عـن خسـائر الدخـل المرتبطـة بارتفاع األسـعار الناجم عن فـرض الضرائب، واسـتخدام جزء من 
اإليـرادات الضريبيـة لتعزيـز الصحـة، مـن الخيـارات المحتملـة للسياسـات التـي يمكن أن تسـاعد على 
تجنـب معظـم اآلثـار الصحيـة السـلبية التي تختبرهـا الفئات السـكانية الضعيفة، والتشـجيع في الوقت 
 Springmann( نفسـه علـى إحـداث تغييـرات نحـو نظـم غذائيـة أكثـر اسـتدامة مـن الناحيـة البيئيـة

وآخـرون، 2017(.

ومـن الممكـن إحـداث تغييـرات إيجابيـة فـي تعّدد األنمـاط الغذائيـة ونوعيتها من خـالل حمالت 
تثقيفيـة مبتكـرة تسـتهدف المسـتهلكين الشـباب، علـى وجـه الخصـوص، فضـالً عـن حوافـز اقتصاديـة 
توفـق بيـن الممارسـات التسـويقية لتجار التجزئـة والمجهزين من جهة وأهداف الصحـة العامة والمناخ 
مـن جهـة أخـرى )الجماعـة االستشـارية للبحوث الزراعيـة الدوليـة، 2012(. وتمثّل حوافـز القطاع العام 
المقّدمـة إلـى شـركات الخدمـات الغذائيـة وتجـار التجزئـة والموزعيـن طريقـة أخـرى محتملـة لتعزيـز 
أنمـاط الغـذاء الصحـي المسـتدامة. ويمكن لهذه الحوافز أن تشـّجع على تطوير أغذية صحية وتوسـيم 
األغذيـة )لإلشـارة إلـى المحتـوى التغـذوي، والبصمـات الكربونيـة والمائيـة، ومـا إلـى ذلـك( علـى نحو 

يسـاعد المسـتهلكين علـى تلبيـة االحتياجـات التغذويـة وتحقيـق األهـداف البيئية في الوقت نفسـه.

وتعتبـر الخطوط التوجيهية بشـأن األنماط الغذائية 
القائمـة علـى األغذية وسـيلة رئيسـية لتشـجيع األنماط 
الغذائيـة الصحية والمسـتدامة والصديقة للمناخ. وحتى 
اآلن، لـم يُـدرج سـوى عـدد قليـل مـن البلـدان )بخاصًة 
البرازيل وألمانيا وقطر والسـويد( معايير االسـتدامة في 
خطوطهـا التوجيهيـة الوطنيـة بشـأن التغذيـة )منظمـة 
األغذية والزراعة/شـبكة بحوث المنـاخ والغذاء، 2016(. 
عـن  الصـادرة  المشـورة  تركّـز  أوسـع،  نطـاق  وعلـى 
هـذه البلـدان علـى خفـض اسـتهالك اللحـوم، واختيـار 
المهـددة  غيـر  المخزونـات  مـن  البحريـة  المأكـوالت 
والمنتجـات  النباتـات  مـن  المزيـد  وتنـاول  باالنقـراض، 
الطاقـة  اسـتهالك  مـن  والحـد  النباتـات،  علـى  القائمـة 
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وخفـض هـدر األغذيـة. وقـد شـّددت السـويد ودول الشـمال األوروبـي المجـاورة لهـا على األثـر البيئي 
للنمـط الغذائـي فـي معاييـر االسـتدامة الخاصـة بهـا )انظـر اإلطـار 5(. وتتنـاول الخطـوط التوجيهيـة 
األغذيـة  تجّنـب  علـى  النـاس  وتحـّث  لالسـتدامة،  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  الجوانـب  أيضـاً  للبرازيـل 

المصنعـة للغايـة التـي تضـّر بثقافـات األغذيـة التقليديـة وبالصحـة.

اإلطار 5-  الخطوط التوجيهية لألنماط الغذائية الجديدة في السويد ترتكز 
على التوصيات التغذوية المشتركة لبلدان الشمال األوروبي لعام 2014 

وتسعى إلى معالجة الشواغل البيئية

تسـتند الخطـوط التوجيهيـة لألنمـاط الغذائيـة الجديـدة الصـادرة عـن مصلحـة األغذية السـويدية 
الشـمال األوروبـي لعـام 2012،  لبلـدان  المشـتركة  التغذويـة  التوصيـات  الخامسـة مـن  الطبعـة  إلـى 
وتشـمل تقييمـات المصلحـة لمخاطـر وفوائـد اسـتهالك الثمـار الجوزية واللحـوم النيئـة والمصنعة، إلى 
جانـب سلسـلة مـن التقاريـر بتكليـف مـن مصلحـة األغذيـة السـويدية بشـأن األثـر البيئـي إلنتـاج األغذية.

وقـد تضّمنـت التوصيـات، ألول مـرّة، فصالً يتنـاول اآلثار البيئية إلنتاج األغذية. وقد تمت االسـتعانة 
بهـذه المعلومـات لوضـع الخطـوط التوجيهيـة السـويدية، إلـى جانـب معلومـات عـن تفاصيـل أنمـاط 
االسـتهالك الحاليـة فـي السـويد، واألفضليـات الثقافيـة والتحديـات الغذائيـة، مـن أجل تقديم المشـورة 
الغذائيـة حـول تنـاول األغذيـة التـي تحاكـي معظـم السـكان والتي يسـهل عليهـم فهمهـا. وتتألف هذه 
المشـورة مـن تسـع توصيـات تركز علـى: الفاكهة والخضـار، واألسـماك والمحاريات، وممارسـة الرياضة، 
والحبـوب الكاملـة، والدهـون، ومنتجـات األلبـان، واللحـوم، والملـح، والسـكر، وتحقيـق التـوازن بيـن 
الطاقـة المسـتهلكة والمسـتنزفة )أي تنـاول مـا يكفـي مـن الطعـام(. وشـملت الطبعـة الخامسـة مـن 
التوصيـات التغذويـة المشـتركة لبلـدان الشـمال األوروبـي أيضـاً تقريـراً شـامالً عـن الصحـة، فضـالً عـن 
األثـر البيئـي لمختلـف الخيـارات الغذائيـة وكيفيـة إدماج ذلـك عند وضـع الخطوط التوجيهيـة الخاصة 

بالسويد.

وال بـد مـن اإلشـارة إلـى أنـه تـم إحـراز الجـزء األكبر مـن التقدم فـي معالجة مسـألة االسـتدامة البيئية 
فـي الخطـوط التوجيهيـة للنظـم الغذائيـة حتـى اآلن فـي الـدول المتقدمة. ويتضـح من خالل ذلـك أن األثر 
البيئـي العـام للنظـم الغذائيـة فـي الـدول المتقدمـة كان أسـوأ ممـا هـو عليـه فـي الـدول الناميـة )اللجنـة 
الدائمـة للتغذيـة التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة، 2016(. وفـي المقابـل، مـن الضـروري االسـتثمار فـي 
البحـوث واإلجـراءات المتعـددة التخصصات لمعالجة األبعـاد االجتماعية واالقتصادية األوسـع نطاقاً لألنماط 
الغذائيـة المسـتدامة، وال سـيما فـي الـدول النامية )منظمة األغذية والزراعة/ شـبكة بحـوث المناخ والغذاء، 

.)2016
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4-3  االحتياجات في مجالي البحوث واالستثمارات
والعوامـل  والصحـة  الزراعـة  مثـل  المسـتدامة،  الغذائيـة  لألنمـاط  المحـددة  العوامـل  تعقيـد  إن 
االجتماعيةوالثقافيـة، والبيئيـة، واالجتماعيـة واالقتصاديـة، كثيـراً مـا تجعل فهم فوائد هـذه األنماط الغذائية 
صعبـاً علـى واضعـي السياسـات )Johnston وآخـرون، 2014(. وباإلضافـة إلـى ذلـك، ثمـة تحديـات فنيـة 

وسياسـية لوضـع مقاييـس فعالـة لألنمـاط الغذائيـة المسـتدامة، وال سـيما فـي الـدول الناميـة. 

ويُعتبـر االسـتثمار فـي البحـوث ضروريـاً للحصـول على البيانـات واألدلة الالزمـة لتطوير أنمـاط غذائية 
مسـتدامة وصحيـة فـي بيئـات اجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة مختلفـة، ولقيـاس مسـاهمتها فـي تحقيـق 
األهـداف الصحيـة والمناخيـة. كمـا ينبغـي النظـر فـي عاملـي االسـتدامة والمقايضـات اللذيـن يدخـالن في 
مقاربـات اإلنتـاج المختلفـة، مـن أجـل التأكـد مـن إعطـاء األولويـة الحتياجـات وحقـوق األشـخاص األكثـر 
تهميشـاً عنـد القيـام بهـذه الخيـارات. ويتطلـب تقييـم االسـتدامة والنتائـج الصحيـة ورصدها قاعـدة بيانات 
عالميـة موثوقـة ألنمـاط اسـتهالك األغذيـة )علـى الصعيديـن الوطنـي واإلقليمـي(، وخطوطـاً عامـة للوضـع 
الصحـي الوطنـي، وتركيـب األغذيـة، وتحليـل دورة حيـاة اإلمـدادات الغذائيـة العالميـة، وال سـيما بحسـب 

المنطقـة الجغرافيـة المناخيـة )Johnston وآخـرون، 2014(.

كمـا ال بـّد مـن وضـع مقاييـس ومؤشـرات لتقييـم تأثيـر مختلـف العوامـل المحـددة فـي اسـتدامة 
النمـط الغذائـي والمقايضـات المرتبطـة بالتوصيـات التي تهـدف إلى جعل األنمـاط الغذائية أكثر اسـتدامة 
)Johnston وآخـرون، 2014(. ويعتبـر ذلـك بالـغ األهميـة لتوفيـر البيانـات واألدلـة لفوائـد النظـم الغذائيـة 
المسـتدامة والصحيـة المشـتركة علـى المنـاخ والصحـة إلى الهيئـات العلمية مثـل الهيئة الحكوميـة الدولية 
المعنيـة بتغيـر المنـاخ والهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة التابعـة التفاقيـة األمـم المتحـدة 
اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ. وعليـه، ال بـّد مـن االعتـراف بهـا كأولويـة لتمويـل االجـراءات المخصصـة 

لمواجهـة تغيـر المناخ.

وكخطـوة أولـى، تعمـل منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصحـة العالميـة علـى إعـداد أداة لجمـع 
البيانـات عـن االسـتهالك الفـردي لألغذيـة فـي العالـم. ويتمثـل هـدف المنصـة اإللكترونيـة، التـي يجـري 
تطويرهـا بالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للتنـوع البيولوجي ومبـادرة هارفيسـتبلوس وغيرهمـا، في تجميع 
قوائـم مفّصلـة تحـوي قواعـد بيانـات لالسـتهالك الفـردي الكمـي لألغذيـة الموجـود حاليـاً في جميـع أنحاء 
العالـم. والهـدف مـن ذلـك هو تقاسـم المعارف المتعلقة باالسـتهالك الفـردي لألغذية ومواءمتهـا، ما يجعل 
تصنيـف بيانـات اسـتهالك األغذيـة بحسـب الموقـع الجغرافـي والعمر ونوع الجنـس أمرًا ممكناً، وهو شـرط 

مسـبق أساسـي لتدخـل موّجـه فّعال.

ولدعـم النظـم الغذائيـة الصحيـة أكثـر والمسـتدامة، ثمـة خيـارات اسـتثمارية كثيرة، تختلـف باختالف 
النـوع، بـدءاً مـن التحسـينات فـي البنـى التحتية الواسـعة النطاق مـروراً بالمسـاعدة الفنية ودعم التسـويق 
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ووصـوالً إلـى تثقيـف المسـتهلكين والحوافـز علـى نطـاق أصغر )اللجنـة الدائمـة للتغذية التابعـة لمنظومة 
األمـم المتحـدة، 2016(. كذلـك، ثمـة حاجـة أكبـر إلـى مزيد من االسـتثمارات لمسـاعدة أصحـاب الحيازات 
الصغيـرة والمزارعيـن فـي الـدول الناميـة علـى االنتقـال إلـى نظـم غذائيـة مسـتدامة، مـع التركيـز علـى 
االسـتخدام الفّعـال للمـوارد الطبيعيـة والمقاربـات الزراعية اإليكولوجية واالسـتفادة من الفـرص التي تتيحها 

الزراعـة الحضريـة وشـبه الحضريـة للتوصـل إلـى أنمـاط غذائية مسـتدامة وصحية.

وفـي مـا يتعلـق بالنظم الغذائيـة الصناعية والمختلطة في البلدان المرتفعة الدخل، ينبغي لالسـتثمارات 
أن تعـّزز مواءمـة السياسـات العامـة على نحو أفضل مـع أهداف الصحة والتغذية واالسـتدامة، وبوجه خاص 
دعـم اإلنتـاج الطـازج والمتخصـص بـدالً مـن عـدد صغيـر مـن الحبـوب الخشـنة )اللجنـة الدائمـة للتغذيـة 
التابعـة لمنظومـة األمـم، 2016(. ومـن الضـروري إجراء تغييرات في السياسـات والحوكمة من شـأنها تحفيز 
سـلوك المسـتهلك الصحـي وتقييـد بعض الممارسـات والسـلطات الصناعيـة )اللجنة الدائمـة للتغذية التابعة 
لمنظومـة األمـم المتحـدة، 2016(. كمـا تبـرز الحاجـة إلـى تحسـين فعاليـة ورصـد ومسـاءلة االسـتثمارات 
الراميـة إلـى تطويـر نظـم غذائيـة مسـتدامة مـن شـأنها توفير أنمـاط غذائية صحية والتشـديد علـى ضرورة 
خفـض مسـتويات الكربـون، باإلضافـة إلى تماشـيها مـع االلتزامات بموجـب اتفاقية األمم المتحـدة اإلطارية 
بشـأن تغيـر المنـاخ وجمعيـة الصحـة العالميـة، فضـالً عن رصـد التقدم المحرز فـي تحقيق أهـداف التنمية 

المستدامة.

4-4  الحاجة إلى سياسات متكاملة ومتسقة 
يمثـل االعتـراف بـأن اسـتراتيجيات التخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ، والزراعـة، والتغذيـة، والصحـة 
دعـوات متداخلـة إليجـاد حلـول أكثر تكامالً وسياسـات أكثر اتسـاقا. وتتطلـب التداعيات السـلبية المحتملة 
للتخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ علـى التغذيـة مزيـداً مـن االتسـاق فـي السياسـات مـن خـالل التعـاون 
المؤسسـي والمشـترك بيـن القطاعـات علـى المسـتويات المحليـة والوطنيـة والدوليـة، وقـد يسـتلزم األمـر 
وضـع آليـات للحوكمـة التشـاركية لضمـان أن تحقـق تلك السياسـات نتائج منصفـة. ويجب دائمـاً المفاضلة 
بيـن المنـاخ والتغذيـة واالقتصـاد )أو القطاعـات األخـرى( مـن منظور حقوق اإلنسـان. أمـا المجتمع المدني 
فيحتـاج إلـى االنخـراط بفعاليـة علـى مسـتويات عدة لضمـان عملية شـفافة وتوافقية، وإيجاد بيئة سياسـية 

يمكـن فيهـا مواءمـة السياسـات المناخيـة والبيئيـة والزراعيـة والصحيـة اسـتناًدا إلـى حقوق اإلنسـان.

وال بـد مـن تكامـل السياسـات المتعلقـة بالزراعـة والصحـة والغـذاء والتغذيـة والتوجيهـات الغذائيـة 
والبيئـة والميـاه والطاقـة والتجـارة والنقـل واالقتصاد، على سـبيل المثال ال الحصر، من خالل عملية يتشـارك 
فيهـا أصحـاب المصلحـة المتعـددون مـن أجل تشـجيع األنماط الغذائية المسـتدامة والصحية. وسـيثير ذلك 
عـدداً كبيـراً مـن التحديـات ويحـدث تغيـراً سـلوكياً، ولكـن علينا أن نسـتفيد مـن كل من التجـارب اإليجابية 
والسـلبية لمحاولـة إحـداث تغييـر سـلوكي في جوانب أخرى من تشـجيع الصحة )على سـبيل المثال التركيز 

علـى األطفـال علـى صعيد توفيـر الحماية لهـم بصفتهـم مناصرين للتغييـر اإليجابي(.
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وعلـى االسـتراتيجيات الراميـة إلـى اإلسـراع فـي التحـول نحـو أنمـاط غذائية تنتـج انبعاثات أقـل كثافة 
لغـازات االحتبـاس الحـراري وتكـون أكثـر صحـة، أن تتطـور مـن السـياق االجتماعـي واالقتصـادي والثقافـي 
وظـروف النظـام الغذائـي المعنـي، وأن تشـمل الحكومـات والمسـتهلكين والمنتجيـن. وتمثـل الحكومـة 
وصانعـو السياسـات عامليـن أساسـيين فـي عمليـة اسـتحداث اإلطـار التنظيمي والقـدرة المؤسسـية للتحول 

إلـى أنمـاط غذائيـة أكثـر صحـة واسـتدامة )Wellesley وآخـرون، 2015(.

وتتخـذ المبـادرات العالميـة، مثـل برنامـج الُنظـم الغذائيـة المسـتدامة التابـع لإلطـار العشـري للبرامج 
المتعلقـة بأنمـاط االسـتهالك واإلنتـاج المسـتدامة، خطـوات فـي مجـاالت رئيسـية مثـل األنمـاط الغذائيـة 
المسـتدامة وتقليـص النفايـات الغذائيـة، وتقـدم نتائـج واعـدة يمكـن أن توفـر هيـكالً للعديد مـن أصحاب 
المصلحـة لتسـريع التحـوالت نحـو أنماط االسـتهالك واإلنتاج المسـتدامة. ويتعين وضع هـذه المبادرات في 
إطـار عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة، فضالً عن خطـة العمل الخاصـة بتغير المنـاخ وخطة 

التنمية المسـتدامة.
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االستنتاجات  5  

يمثـل تطويـر نظـام غذائـي عالمـي يوفـر أنماطًـا غذائيـة صحية لعـدد السـكان المتزايد، مع 
الحـد مـن التأثيـر البيئـي وكبـح جمـاح تغيـر المنـاخ، أحـد أكبـر التحديـات العالمية فـي عصرنا. 

وتخلـص وثيقـة المناقشـة هذه إلـى االسـتنتاجات والتوصيـات التالية:

يمكـن لألنمـاط الغذائيـة المسـتدامة والصحية أن تحقق فوائد مشـتركة للبيئـة ورفاه الناس 
وحالتهـم التغذويـة. وال بـد من إدمـاج االعتبارات الغذائية والتغذوية في جـدول األعمال الخاص 
بتغيـر المنـاخ. وقـد سـلطت الهيئـة الحكومية الدوليـة المعنية بتغيـر المناخ الضوء علـى الفوائد 
المشـتركة للتدابيـر التـي تحـد مـن االنبعاثـات المغيرة للمناخ والتي تحّسـن الصحـة وفي الوقت 
نفسـه، علـى سـبيل المثـال، االبتعـاد عـن اإلفراط في اسـتهالك لحـوم المجترات فـي المجتمعات 
التـي تسـتهلك كميـات كبيـرة مـن اللحـوم. ويمكن أن يـؤدي االنتقال الشـامل إلى أنمـاط غذائية 
تعتمـد أكثـر علـى النباتـات إلـى انخفـاض انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري وتراجـع محتمل 
فـي األمـراض غيـر السـارية المرتبطـة بالنظـام الغذائـي. وفـي هذا السـياق، من الضـروري تعزيز 
خيـارات التخفيـف مـن تأثيـرات تغيـر المنـاخ مـن جانـب الطلب فـي قطاعـي الزراعـة والغذاء، 
مثـل التغييـرات فـي األنمـاط التغذويـة لالنتقال إلى أنمـاط غذائية أقـل انتاًجـا لالنبعاثات وأكثر 
صحـة واعتمـادا علـى النباتـات تحتـوي علـى المزيـد مـن الفاكهـة  والخضـار والحبـوب الكاملـة 

والبقول.

إن اعتمـاد الخطـوط التوجيهيـة بشـأن النظـم الغذائيـة القائمـة علـى األغذيـة التي تشـمل 
معاييـر االسـتدامة أمـر بالـغ األهميـة. تعتبر الخطـوط التوجيهية الغذائية بشـأن النظـم الغذائية 
القائمـة علـى األغذيـة التـي تشـمل معاييـر االسـتدامة أساسـية لتغييـر األنمـاط الغذائيـة نحـو 
أنمـاط غذائيـة أكثـر اسـتدامة وصحـة. وقـد يـؤدي االنتقـال إلـى أنمـاط غذائيـة قائمـة علـى 
النباتـات بمـا يتماشـى مـع الخطـوط التوجيهية الصادرة عـن منظمة الصحة العالميـة وغيرها من 
الخطـوط التوجيهيـة الدوليـة بشـأن التغذيـة، إلـى خفـض معـدل الوفيـات فـي العالـم، وتقليـص 
الفجـوة الغذائيـة العالميـة، والحـد بشـكل كبيـر مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري ذات 
بشـأن  التوجيهيـة  الخطـوط  فـي  االسـتدامة  معاييـر  إدراج  ويتطلـب  الغذائـي.  بالنظـام  الصلـة 
النظـم الغذائيـة القائمـة علـى األغذيـة منهجيـة لوضـع خطوط توجيهيـة للنظام التغـذوي خاصة 

بسـياقات محـددة ووطنيـة وصحيـة ومسـتدامة.

ينبغـي للعالـم المشـاركة فـي إجـراءات مواجهـة تغيـر المنـاخ الداعمـة للتغذيـة. يتعيّـن 
علـى مجتمـع التغذيـة أن يشـارك فـي عمليـات صنـع القرار المشـتركة بيـن القطاعـات المختلفة 
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التـي تدعـم مبـادرات التكيـف مـع تغيـر المنـاخ والتخفيف من آثـاره والحد مـن مخاطر الكـوارث والتنمية 
المسـتدامة والتـي تراعـي التغذيـة وتشـّجع النظـم واألنماط الغذائيـة المسـتدامة والصحيـة. وينبغي النظر 
فـي التغذيـة فـي االجـراءات الوطنيـة المتعلقـة بالمنـاخ فـي إطـار اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطارية بشـأن 
تغيـر المنـاخ، علـى غـرار الخطـط الوطنيـة للتكيـف، والمسـاهمات المحـددة وطنيـا، وإجـراءات التخفيف 
المالئمـة وطنيًـا. وينبغـي لمجتمـع التغذيـة أن يسـهم فـي عمليـات التقييـم التـي تجريها الهيئـة الحكومية 
الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ وفـي العمـل المتعلـق بالتكيـف والصحة )بما فـي ذلك سـوء التغذية( الذي 
يتـم تنفيـذه فـي إطـار برنامـج عمـل نیروبي بشـأن تأثیـرات تغیر المنـاخ وقابلية التأثـر بهـا والتکیّف معها. 
وينبغـي ألصحـاب المصلحـة المشـاركين فـي أعمـال اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ 
بشـأن الزراعـة واألمـن الغذائـي أن يعتمـدوا علـى الدعـم الـذي توفـره اللجنـة الدائمـة للتغذيـة التابعـة 
لمنظومـة األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المؤسسـات الدوليـة المعنيـة مثـل لجنـة األمـن الغذائـي العالمـي، 
مـن أجـل إدراج االعتبـارات المتعلقـة بالتغذيـة واألمـن الغذائي في عمليتـي التخطيط والبرمجـة الخاصتين 
بالتكيـف مـع تغيـر المنـاخ والتخفيـف مـن آثاره. وال بد من االسـتعانة بالحـق في الغذاء وغيـره من حقوق 

اإلنسـان لتكـون بمثابـة مبـادئ إرشـادية في هـذا المجال.

ال بـد مـن اعتبـار تشـجيع األنمـاط الغذائيـة والتغذية المسـتدامة والصحيـة أولوية من أجـل التمويل 
المخصـص لمواجهـة تغيـر المنـاخ. إذ ينبغي أن يكون التحول نحو نظـم وأنماط غذائية منخفضة االنبعاثات 
ومسـتدامة وصحيـة أولويـة للتمويـل المخصـص لمواجهـة تغيـر المنـاخ واتخـاذ مقاربـة قائمة علـى حقوق 

اإلنسـان. وينبغـي للبلـدان األكثـر ضعفـا أن تتلقى المسـاعدة لوضع اسـتراتيجيات تيسـر الحصول على 

التمويـل لمواجهـة تغيـر المنـاخ مـن أجـل تعزيـز التغذيـة وضمـان نظـم وأنمـاط غذائيـة مسـتدامة 
. وصحية

ثمـة حاجـة إلـى االسـتثمارات والبحوث لتعزيز المعارف بشـأن األنماط الغذائية المسـتدامة والصحية 
التخصصـات  المتعـددة  البحـوث  التغذيـة. ينبغـي االسـتثمار فـي  والتخـاذ تدابيـر فعالـة لتغييـر أنمـاط 
للحصـول علـى األدلـة الالزمـة للتأثير فـي التحول نحو أنماط غذائية مسـتدامة وصحية فـي مختلف البيئات 
االجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة، وال سـيما فـي البلـدان ذات الدخـل المنخفـض. ولكـي تكـون األنمـاط 
الغذائيـة المسـتدامة أولويـة عندمـا يتعلـق األمـر بالتمويـل المخصص لمواجهـة تغير المنـاخ، ينبغي لجهود 
البحـوث أن تدعـم وضـع مقاييـس ومؤشـرات لفوائد األنمـاط الغذائية المسـتدامة والصحية المشـتركة على 
المنـاخ والصحـة إلـى الهيئـات العلمية مثل الهيئـة الحكومية الدوليـة المعنية بتغير المنـاخ والهيئة الفرعية 

للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة التابعـة التفاقيـة األمـم المتحدة اإلطارية بشـأن تغيـر المناخ.

ينبغـي وضـع سياسـات عامـة متسـقة بيـن مختلـف القطاعـات من اإلنتـاج إلـى االسـتهالك. إذ ينبغي 
اتخـاذ إجـراءات متسـقة وإيجـاد حلـول مبتكرة للنظـم الغذائية لضمان حصـول الجميع على أنمـاط غذائية 
مسـتدامة ومتوازنـة وصحيـة. وال بـد مـن تحقيـق االتسـاق فـي السياسـات عـن طريـق التعـاون المؤسسـي 
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والمشـترك بيـن القطاعـات، فضـال عـن الحكـم الرشـيد، ويتعيـن تنـاول هـذه المسـألة مـن منظـور حقـوق 
اإلنسـان. ويتعيـن علـى مخططـي المناطـق الريفيـة والحضريـة أن يأخـذوا فـي االعتبـار توزيـع أغذيتهـم 
وتجارتهـا، وأن يعطـوا األفضليـة للمنتجـات المحليـة والطازجـة بدال مـن األغذية المصنعة مـن الخارج. وفي 
إطـار أهـداف التنميـة المسـتدامة، يوفـر عقـد األمـم المتحـدة للعمل من أجـل التغذية فتـرة زمنية محددة 
لترجمـة العمـل المشـترك بشـأن اإلنتـاج الزراعي وصحة اإلنسـان والبيئة وإدراجها ضمن السياسـات الوطنية 

واإلجـراءات المخصصـة لمواجهـة تغيـر المناخ.

توفـر أهـداف التنمیـة المسـتدامة وعقـد األمم المتحدة للعمل مـن أجل التغذية أطراً حاسـمة للعمل 
المشـترك مـن أجـل تغذیـة العالـم علی نحو مسـتدام. يتطلـب تنفيذ خطـة التنمية المسـتدامة لعام 2030 
إعـادة تشـكيل النظـام الغذائـي العالمـي ليصبـح نظاًمـا كفؤا وشـامالً وذكيًا مناخياً ومسـتداماً تكـون الصحة 
والتغذيـة محرّكيـن لـه )المعهـد الدولي لبحوث سياسـات األغذية، 2016(. وينبغـي أال يترك أحد خلف نظم 
األغذيـة المتحولـة. ومـن الضـروري البـدء بنهـج قائم على حقوق االنسـان واالسـتثمار في دعـم طويل األمد 

إلتاحـة االنتقـال الضـروري إلـى نظام لألغذيـة واألمن الغذائـي أكثر عدالة.

ويتعيـن علـى الحكومـات وقطـاع األعمـال والمجتمـع المدنـي التعـاون في مختلـف القطاعـات من أجل 
تنفيـذ أهـداف دوليـة تدعـم االنتقـال إلى نظم وأنمـاط غذائية أكثر اسـتدامة وصحة كجزء مـن تنفيذ أهداف 
التنميـة المسـتدامة. وثمـة حاجـة إلى مزيـد من االعتراف بمبـادئ االسـتدامة القائمة على الحقـوق وإنفاذها 
فـي تعزيـز األنمـاط الغذائيـة الصحيـة، ألنـه يجـب أن تكـون حقـوق اإلنسـان األسـاس للبـت فـي المقايضات 
بيـن البيئـة والصحـة واالقتصـاد والقطاعات األخرى. فالسياسـات المتكاملة التي يتم تنفيذهـا من خالل العمل 
التعاونـي للحـد مـن تغيـر المنـاخ وعواقبه وضمان نتائج أفضـل في مجالي التغذية والصحة في الوقت نفسـه 

حاسـمة مـن أجـل تنفيـذ أهداف التنمية المسـتدامة وخطة التنمية المسـتدامة لعـام 2030.
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الملحــق 1-  قائمــة بالمصطلحات

التغذية
سـوء التغذيـة حالـة فيزيولوجيـة غيـر طبيعيـة ناتجـة عـن نقـٍص أو خلـٍل مزمـن أو االسـتهالك 
المفـرط ألحـد المغذيـات الكبـرى و/أو المغذيـات الدقيقـة. وتشـمل سـوء التغذية حـاالت نقص 
التغذيـة والتغذيـة الزائـدة والنقـص فـي المغذيـات الدقيقـة )منظمـة األغذيـة والزراعـة، حالـة 

انعـدام األمـن الغذائـي فـي العالـم 2015(.

نقـص التغذيـة يعانيهـا الفـرد حيـن يـؤدي النقـص فـي تنـاول الطعـام والعـدوى المتكـررة وقلـة 
ممارسـات الرعايـة الصحيـة إلـى حالـة أو أكثـر مـن الحـاالت التاليـة: نقـص الـوزن بالنسـبة إلـى 
العمـر، والقصـر بالنسـبة إلـى العمـر )التقـزم(، والضعف بالنسـبة إلـى الطول )هزيـل( أو النقص 
الوظيفـي فـي الفيتامينـات و/أو المعـادن )سـوء التغذيـة فـي المغذيـات الدقيقـة( )اسـتنادا إلى 

اللجنـة الدائمـة للتغذيـة التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة 2010(.

التقزم يشـير إلى طفل قصير جدا بالنسـبة لسـنه. والتقزم هو الفشـل في النمو جسـدياً وإدراكياً 
علـى حـد سـواء، وهـو نتيجـة سـوء التغذية المزمـن أو المتكرر. ويمكـن آلثار التقـزم المدمرة أن 
تـدوم مـدى الحيـاة )صندوق رعاية الطفولة التابـع لألمم المتحدة )اليونيسـيف( ومنظمة الصحة 

العالميـة والبنك الدولي 2016(.

الهـزال يشـير إلـى انخفـاض وزن الطفل بالنسـبة إلى طولـه. وينجم الهزال أو سـوء التغذية الحاد 
عـن فقـدان الـوزن السـريع أو الفشـل فـي زيـادة الـوزن. ويزيـد مـن خطـر الوفـاة لـدى الطفـل 
المعتـدل أو الشـديد الهـزال، ولكـن العـالج ممكن )صنـدوق رعاية الطفولة التابـع لألمم المتحدة 

)اليونيسـيف( ومنظمـة الصحـة العالمية والبنـك الدولي 2016(.

النظـام الغذائـي يتألـف مـن جميـع العناصر )البيئـة، والناس، والمدخـالت، والعمليـات، والهياكل 
األساسـية، والمؤسسـات، ومـا إلـى ذلـك( واألنشـطة المتصلـة بإنتـاج األغذية وتجهيزهـا وتوزيعها 
وإعدادهـا واسـتهالكها ونتائـج هـذه األنشـطة، أي الحالـة التغذويـة والصحية، والنمـو االجتماعي 
باألمـن  المعنـي  المسـتوى  الرفيـع  الخبـراء  )فريـق  البيئيـة  واالسـتدامة  والعدالـة،  واالقتصـادي 

الغذائـي والتغذيـة 2014(.

األمـن الغذائـي متوافـر عندمـا يكون لجميع النـاس، في جميع األوقات، إمكانيـة الحصول المادي 
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واالجتماعـي واالقتصـادي علـى الغـذاء الكافـي والمأمـون والمغـذي مـن أجـل تلبيـة احتياجاتهـم الغذائيـة 
وأذواقهـم مـن أجـل حيـاة ناشـطة وصحيـة. واسـتنادا إلى هـذا التعريـف، يمكن تحديـد أربعة أبعـاد لألمن 
الغذائـي وهـي: توافـر األغذيـة، والوصـول االقتصـادي والمـادي إلـى الغـذاء، واسـتخدام األغذيـة واالسـتقرار 

علـى مـر الزمـن )منظمة األغذيـة والزراعـة 1996 و2009(.

والنظـم  البيولوجـي  التنـوع  تحتـرم  التـي  الوقائيـة  الغذائيـة  النظـم  هـي  المسـتدامة  الغذائيـة  النظـم 
اإليكولوجيـة، والتـي تكـون مقبولـة ثقافيا، ويمكن الوصول إليهـا، وتكون منصفة اقتصادياً وبأسـعار معقولة؛ 
وكافيـة مـن الناحيـة التغذويـة، وآمنـة وصحيـة؛ مـع تحسـين المـوارد الطبيعيـة والبشـرية )منظمـة األغذية 

والزراعـة، 2012(

النظـام الغذائـي المسـتدام يوفـر األمـن الغذائـي والتغذيـة للجميـع على نحـو ال يعرّض األسـس االقتصادية 
واالجتماعيـة والبيئيـة التـي تولـد األمـن الغذائـي والتغذيـة ألجيال المسـتقبل للخطـر )فريق الخبـراء الرفيع 
المسـتوى المعنـي باألمـن الغذائـي والتغذيـة، 2014(. ومـن شـأن نظـام األغذية المسـتدام أن يطعـم العالم 
ويغذيـه باسـتخدام أقـل عـدد مـن المـوارد الممكنـة وأن يحّسـن فـي الوقـت عينـه توافـر المـوارد الغذائية 

وإمكانيـة الحصـول عليهـا واسـتخدامها على مـر الزمن.

تغير المناخ
تغيـر المنـاخ وفقـا للهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ، يشـير إلـى أي تغيـر في المنـاخ على 
مـر الزمـن )عقـود أو أكثر(، سـواء كان ذلك ألسـباب طبيعية أم نتيجة النشـاط البشـري. )تنظـر اتفاقية األمم 

المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ فـي التغيـرات المناخية الناجمة عن النشـاط البشـري فقط(.

تقلـب المنـاخ يشـير إلـى تغيُّرات في متوسـط اإلحصـاءات المناخية الرسـمية وغيرها من اإلحصـاءات )مثل 
االنحرافـات المعياريـة، وحـدوث الظواهـر البالغـة الشـدة، إلـخ( فـي المنـاخ على مـدى فترة زمنيـة معينة، 
مثـل شـهر أو موسـم أو سـنة، مقارنـة باإلحصـاءات المناخيـة الطويلـة األجـل المتعلقـة بالفتـرة التقويميـة 
المقابلـة. ومـن أمثلـة التقلبـات المناخيـة التقلبـات التـي تحـدث مـن سـنة إلـى سـنة أخـرى، وإحصـاءات 
الظـروف المناخيـة البالغة الشـدة مثل العواصف الشـديدة أو المواسـم الحارة بصورة غيـر عادية، والظروف 
المناخيـة الناجمـة عـن أحـداث النينيـو والنينيـا الدورية. وبسـبب تغير المنـاخ، يتزايد التقلـب المناخي في 

معظـم المناطق.

التعـرض للمخاطـر هـو مـدى تعرض النـاس والمجتمعات المحليـة والنظم التي يعتمدون عليهـا ألضرار تغيّر 
المنـاخ وتقلباتـه، وعـدم قدرتـه علـى التعامـل والتكيّـف معهـا. ويمكـن النظـر إلـى القـدرة علـى المواجهة 

علـى أنهـا عكس حالـة التعـرض للمخاطر.
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وثيقة للمناقشة

القـدرة علـى الصمـود مـدى قدرة النـاس والمجتمعـات المحلية والنظم التـي يعتمدون عليهـا على مواجهة 
تغيـر المنـاخ والتكيف معه.

القـدرة علـى التكيـف هـي قـدرة النـاس والمجتمعـات المحلية - باسـتخدام المعـارف والمهـارات والموارد 
والمعلومـات والتكنولوجيـا والخدمـات والمؤسسـات المتاحة – على التعامل مع المخاطـر المرتبطة بالمناخ 
والتكيـف مـع تغيـر المنـاخ، مثـل توقـع الخطر واالسـتعداد له؛ ومنـع اآلثار السـلبية للخطر وتخفيـف آثاره؛ 
واالسـتجابة إلـى اآلثـار السـلبية للخطـر والتعافـي السـريع؛ والتكيـف مـع اإلجهـاد والتغييـر واالسـتفادة من 
الفـرص المحتملـة مـع الحفـاظ علـى أوضاعهـا ووسـائل عملها أو تحسـينها مقارنـة بالفترة السـابقة للخطر.

التكيـف مـع تغيـر المنـاخ يشـير إلـى اإلجـراءات والتدابيـر والعمليـات التـي يتخذهـا النـاس والمجتمعات 
والمؤسسـات والتـي مـن شـأنها أن تـؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى الحـد مـن أوجـه الضعـف وبنـاء القدرة 
علـى المواجهـة وتعزيـز القـدرات علـى التكيف مـع التغيـرات المناخية الحاليـة أو المتوقعـة وآثارها ضمن 

السـياق العـام للتنمية المسـتدامة.

التخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ يشـير إلـى اإلجـراءات والتدابيـر والعمليـات المتخـذة من أجـل الحد من 
مصـادر غـازات االحتبـاس الحـراري أو تعزيز احتباسـها.
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