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 الزراعة الذكية مناخيا  

 ) باطل حق يراد بها ةكلم (

 

مصطلح الزراعة الذكية مناخياً حاله حال المصطلحات العديدة التي اطلقت سابقا      

و روج لها وسادت في وسائل األعالم وفي تقارير ودراسات المنظمات الدولية 

ودعواتها ومحافلها العديدة وتبنتها الدول واالتحادات والجامعات ومؤتمراتها واساتذتها 

يقى ووقع جميل في األذان وصدى في القلوب، مثل وباحثيها، مصطلحات لها موس

العولمة والخصخصة والتنمية القابلة لالستمرار أو التنمية المستدامة واالكتفاء الذاتي 

 االحتباس الحراري والمحافظة أو األمن الغذائي والتمويل المبتكر والتغير المناخي أو

ثير، اواة بين الجنسين وغيرها الكعلى البيئة أو النظم الصديقة للبيئة والجندر أو المس

الدول النامية ومنظماتها المحلية واإلقليمية في تضمين وثائق مشاريعها  اخذتو

التنموية لغرض الحصول على التمويل هذه المصطلحات ومراعاتها لنيل موافقة ورضا 

 الدول المانحه والمنظمات الدولية والبنوك وصناديق االقتراض الدولية. 

لبرامج أو األنشطة التي جاءت بهذه المصطلحات ظاهرها تنمويا ويالحظ ان ا     

وذات أهداف إيجابية لصالح الدول النامية، لكن في حقيقتها تمثل اختراقا لسيادتها 

واقتصادياتها وثرواتها، وجعلها أكثر تبعية والتصاقا بالغرب أو الدول الصناعية 

https://www.facebook.com/mohammed.mahmoud.9235199?__cft__%5b0%5d=AZWfRgVdm1jr8w_kle6thrTdi00mjH8ChXLvRuKtZQUfPmPR_uyUzcDxIKXjhw_L4ykyFDKNyfkE20NvBm8_RPs5Hr9ZRlhaE-OL_LR_T5BF-N_7i5K-dU8Lkysyii5AuHdGtO1JHDMW3rvlJwte-1r1wGV4wm_b-PGvS8wb-6aXBw&__tn__=-UC%2CP-R
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شروطة والميسرة لها وتسويق المتقدمة وزيادة مديونتها من خالل منح القروض الم

المنتجات والتقنيات التي تحتكرها وشراء أصول الشركات الوطنية بعد خصصتها 

بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو يمثل سحابة دخان قوية للتغطية على نكث الدول 

الصناعية المتقدمة بالتزاماتها وخاصة في مجال الحد من االنبعاثات الملوثة للبيئة 

ذلك على عاتق البلدان النامية، كما وأنه ّصرف لالنتباه   لتغير المناخي والقاءوالمسببة ل

عن الحاجة لخلق اتّفاق عالمي جديد النتقال أكثر منهجيّة للموارد إلى البلدان منخفضة 

 .م(3102التمويل المبتكر، أكساد –محمودر ادقلابد عمحمد سعد  الدخل. )د.

 

 تعريف الزراعة الذكية مناخيا  

 

ً بأنها نهج « الفاو»لزراعة الدولية تعّرف منظمة الغذاء وا      الزراعة الذكية مناخيا

إلعداد اإلجراءات الالزمة لتحويل النظم الزراعية إلى دعم األمن الغذائي في ظل 

تغيرات المناخ، ساعية إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية، هي زيادة اإلنتاجية بشكل 

تقليل انبعاثات غازات مستداٍم، والتكيف مع تغير المناخ والصمود في وجهه، و

االحتباس الحراري التي تنتجها ممارسات الزراعة، ويرى البنك الدولي أن نهج 

الزراعة المراعية للمناخ هو نهج متكامل إلدارة األراضي الطبيعية التي تتضمن 

األراضي الزراعية والثروة الحيوانية والغابات ومصايد األسماك ذات الصلة باألمن 

في المائة من تمويل البنك الدولي للزراعة  23لمناخ، لذا استهدف الغذائي وتغير ا

الممارسات التي تسعى إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها. )د.ثامر 

 .م(3132محمود العاني 
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 "المراعي واألراضي العشبية "بالوعة كربون

 

ية هي ممارسات وفي الواقع فأن معظم الممارسات الزراعية والمشاريع الزراع      

ومشاريع صديقة للبيئة فعلى سبيل المثال فأن المراعي واألراضي العشبية )إذا ما 

أديرت جيداً( تشكل "بالوعة كربون" على نحو يفوق الغابات ذاتها في هذا المجال. 

 21مليار هكتار والتي تغطي نحو  2.3وبوسع األراضي العشبية التي تبلغ مساحتها 

من الرقعة الزراعية  % 01لبرية غير المتجمدة وتصل إلى من رقعة الكوكب ا %

الكلية، أن تؤدي دوراً حاسما في دعم جهود التكيف لتغير المناخ وتقليل حدة التعرض 

لعواقب الظاهرة سيما وأن أكثر من مليار شخص في العالم يعتمدون على الماشية 

م ض األدلة فيما يخص نظكمورد للمعيشة، طبقا لنشرة منظمة الفاو المعنونة "استعرا

 -الرعي باألراضي الجافة وعالقتها بتغير المناخ".)د.محمد عبد الرحمن محل وأخرون

 .م(3102دراسة الواقع الحالي للمراعي في البلدان العربية وسبل تطويرها، أكساد 
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