انجمن بین المللی هواشناسی کشاورزی
ژانویه 3102
برگردان :دکترسیدمسعودمصطفوی دارانی عضوهیئت موسس انجمن بین المللی هواشناسی کشاورزی
درسال  ،9111دبیرخانه انجمن توسعه آفریقای جنوبی()SADCنسبت به تاسیس کمیته ارزیابی آسیب
پذیری منطقه ای ()RVACکه کمیته ای مشتمل برچندسازمان می باشداقدام نمود .کمیته مذکورپیشگام
دربهبودامنیت غذایی وتحلیل آسیب پذیری درسطوح منطقه ای وملی بوده است .درسطح اعضاء ایالتی،
کمیته های ارزیابی آسیب پذیری ملی( ،)NVACsهماهنگی ارزیابی های آسیب پذیری راعهده دارمی
باشند .این کمیته های چندبخشی توسط وزارتخانه های دولتی مربوطه بااعضاء مختلف که شامل سازمانها
ووزارتخانه های دولتی ،سازمانهای غیردولتی ()NGOsوسازمانهای بین المللی دخیل دراموراجتماعی-
اقتصادی وفقرمی باشد ،هدایت می گردد.
بعنوان مثال کمیته ارزیابی آسیب پذیری سوازیلند()Swazi VACدرسال 2002تاسیس گردیدوهدف آن
یکپارچه نمودن درک عمیق ترویکسان معیشت کشاورزان درشرایط اضطراری وبرنامه ریزی توسعه می
باشد .تحلیلهای کمیته مذکور مبتنی براطالع رسانی تصمیم گیری های سیاسی درباالترین سطوح دولت،
سازمانهای محلی سازمان ملل متحدوسازمانهای غیردولتی می باشد .درطی سالهاکمیته مذکورتالش نموده
است تااهداف تحلیلهای معیشتی راگسترده ترساخته ورویکردی جامع رااتخاذنماید.
هنگامی که مدودازی گامدز()Mduduzi Gamedzeازسازمان هواشناسی سوازیلندبرای من وبسیاری
ازافرادگزارش تحلیل وارزیابی آسیب پذیری سال  2092سوازیلندراکه درماه جوالی منتشرگردیده
بودفرستاد ،من (تااوایل اکتبر) صفحه خانگی قبلی رابرای شمافرستاده بودم .من ایشان رابخوبی می شناسم
زیرامن وپروفسورسوواکر()Sue Walkerیکی ازسمینارهایم رادرسال  2090ازطرف دانشگاه آزادایالتی
بلوم فونتین آفریقای جنوبی درسوازیلندبرگزارنمودم .نکات برجسته گزارش مذکورعبارتنداز:

*بعلت وقوع بارشهای شدیدطی ماه دسامبر ،2099تولیدذرت درمقایسه بافصل قبل(نوامبر)2099
90درصدکاهش یافت واین امرپیامدهای جدی رادرخصوص دستیابی به غذابدنبال داشت زیرااحتمال می
رودکه قیمتهاهمچنان باالباقی بماند.
دراین خصوص من می خواهم اظهارنظربنمایم که این موردیکی ازمهمترین محدودیتهای علم اقلیم شناسی
می باشدکه درپیش بینی های اقلیمی حال حاضروجوددارد .درک ماازچگونگی وزمان تاثیرالگوهای
اقیانوسی ودیگرالگوهای نوسان براقلیم مناطق ازجمله سوازیلند بسیارناکافی می باشد .آدرس اینترنتی
زیررامشاهده نمائید.
https://www.ucar.edu/news/backgrounders/weather-maker-glossary
این یکی ازدالیلی می باشدکه چرادرنشست اقلیمی  APECدرسنت پترزبورگ(مهارواستفاده ازاطالعات
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وپروفسوریونیتاوینارتو( )Yunita T.Winartoازطرف "شبکه آموزش هواشناسی کشاورزی به
کشاورزاندراندونزی-دانشگاه دیپوک اندونزی" خوشنودی خودراجهت استفاده ازرویکردکشاورزی
پاسخگو(کشاورزی پاسخگوبه تغییراقلیم)()Response Farmingاعالم نمودیم.
*تمامی مناطق بوم شناختی کشاورزی بمیزان شدیدی تحت تاثیربارشهای ناچیزقرارمی گیرندوعدم آمادگی
کافی (دسترسی به نهاده هاوقدرت اجرایی)برای فصول کشاورزی بعنوان یک چالش مهم هنوزبه قوه
خودباقی است.
این موضوع نشان می دهدکه کشاورزی پاسخگوبه تغییراقلیم حضوری نداردزیراهرچه ازطریق بخش
ترویج ودولت(خدمات اقلیمی – هواشناسی کشاورزی)نحوه آمادگی به کشاورزان آموزش داده شود،
کشاورزان بمیزان بهتری قادربه پاسخگویی دربرابربارشهای اتفاق افتاده ویاپیش بینی شده(هرچه دقیقتربلکه
هرچه صحیح ترعلیرغم عدم قطعیتها) والگوهای دوره خشک می باشند.

*درمقایسه بادوره مصرف قبلی ،تعدادافرادی که باکمبودموادغذایی روبروهستندافزایش یافته است .برای
مصرف سال 2092-2092اشکال بیانگرآنندکه 997592نفرباکمبودموادغذایی روبروبوده اند.
درچکیده تحلیل آسیب پذیری که برای بخشهای اجرایی تهیه گردیده است ،این موضوع بمیزان بیشتری
موردبحث قرارگرفته است .پیامدهای ارزیابی  2092نشاندهنده افزایش افرادی می باشدکه
دچارکمبودموادغذایی می باشند( 997592نفردرمقایسه با 11799نفردرسال  .)2099امکان دارداین
تعدادبعلت فشارهای تورمی ونزدیک شدن به فصول کم تولیدوقحطی افزایش یابد .پایش الگوهای معیشتی
باعث افزایش مداخالت مناسب جهت کاهش اثرات برخانواده های فقیرترمی گردد .تفسیراینجانب دراین
خصوص در2موردبه این شرح می باشد .اوالً(پایش)هرگزدرهیچ کجا افزایش مداخالت مناسب رابه دنبال
نداشته است وتنهانشان دهنده نیازبه آن می باشد .متاسفانه بسیارغیرمشخص می باشدکه چگونه
دیگرگزارشهاطی ده سال اخیربه جزکاهش کمکهای غذایی به عمل دیگری منجرشده باشند .دومین
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بنویسیم(درحدود997هزارنفر)به جای(تااندازه ای کمتراز10هزار) .این امربمیزان بسیاربیشترمنطقی ودقیق
می باشد!
*میزان رشداقتصادملی همچنان کاهش می یابدواقدامات جهت تشدیدروندمثبت ،جهت دستیابی به اهداف
توسعه ملی بسیارحائزاهمیت می باشد.
آری دقیقاًعدم انجام این اقدامات باعث افزایش تعدادافرادگرسنه شده است زیرااینهامردمانی هستندکه
بعلت کاهش درآمدواطالع ناکافی ازمقابله باپیامدهای تغییراقلیم ،به میزان کافی به غذادسترسی ندارند!
مامی بایست حضور انجمن توسعه آفریقای جنوبی( )SADCودراین موردبخصوص به موسسین کمیته
ارزیابی آسیب پذیری سوازیلند()Swazi VACباگزارش سالیانه اشان راتهنیت گفت .بسیارحائزاهمیت
است که چنین تحلیل هایی صورت گرفته وبه سیاستگزاری هایی مرتبط می گرددکه کشاورزان

وسایربخشهای آسیب پذیرجامعه سوازی راجهت بهبودوضعیت شان یاری می نماید .امابدون پیگیری دولت
سوازی درخصوص اطالعات منفی یافت شده درروزنامه های آفریقای جنوبی ،هیچ چیزتغییرنخواهدکرد.
اماهمچنین سازمانهای بین المللی حاضردرسوازیلندهمانندسازمانهای غیردولتی بین المللی ومحلی درحل
معضالت موجوددرپس این واقعیات ،موفق نمی باشند .این امرالبته انتقاددیرین واردبرسازمانهای بین
المللی می باشد .تشخیص عالی ،درمان خوب اماعدم مصرف داروبعلت عدم داشتن قدرت!! ماآنگاه
اعتقادپیداکردیم که سازمانهای غیردولتی بهترعمل می نمایند والبته آنهاموفقیتهای محلی داشته اندامااین
امرحتی درخصوص مسائل مهمی همچون امنیت غذایی به اصالحاتی درسطح ملی منتهی نگردیده است.
آری روال موجوددرسطح ملی وبین المللی برعلیه آنهاومامی باشدامااین دولتهای ملی ومحلی هستندکه
شکستهایی راکه آنان مستحق آن بودندرابه حساب می آورندوفقیران روستایی وشهری آنچه راکه جهت
مقابله باتغییرات ایجادشده نیازمندآن هستند ،بدست نمی آورند .بعلت عدم تصمیمات سیاسی واستراتژی
های شکست خورده ملی وبین المللی ،واگذاری واختیاردادن به مردم درهیج مرتبه ای اتفاق نمی افتد.
اعمال هرگزبه قدرنیازهانبوده و آنهاهمچنین به سمت وسویی که کمیته های ارزیابی آسیب پذیری
سوازیلند( )VACsهشدارمی دهند ،نمی روند .باچنین نتایج منفی ،مادرانجمن بین المللی هواشناسی
کشاورزی()INSAMآرزوداریم که درسال جدیدکه آغازگردیده است باتفویض اختیاربه مردم،
شاهدپیشرفت ویافتن پاسخهای بهترباشیم .امیداست که سال  2092برای تمامی شمادرزندگی شخصی
وکاری ،باتوجه به نیازهاوآرزوهای خودتان ودیگران ،سال خوبی باشد.

