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 السلع مشكالت لجنة
 الدورة الحادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، 

 المناخ تغير مع للتكيف آلية باعتبارها التجارة لتسخير المتاحة الخيارات
 

 موجز
 

تناقش أمهية و  تغري املناخ على اإلنتاج الزراعي والتجارة واألمن الغذائياحملتملة لتستتتتتتتتتتتتتتتعرا هذه الوثيقة ا ثار  
 واحلاجة إىل مزيد قة إىل الثغرات على صتتتتتتتتتتتعيد املعر ةالتجارة باعتبارها آلية للتكّيف مع تغرّي املناخ. كذلك، تشتتتتتتتتتتتري الوثي

لى األمن الغذائي. ع ويف هناية املطاف على التجارة تغري املناخ ثار املستتتتتتتتتتتتتتتندة إىل األدلة الكمّية و تقييم المن عمليات 
وميكن استخدام نتيجة هذه التقييمات للبحث يف احلاجة واالجتاهات اليت ينبغي تعديل البيئة القائمة لسياسات التجارة 

آثار تغرّي ع دور التجارة الدولية كوستتتتيلة للتكيف م هبا على أستتتتاستتتتسا ييث تستتتتتريد منسا القرارات الستتتتياستتتتاتية، ويتعّز 
 املناخ. 

 اللجنة ِقبل من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 

مناقشتتتتتة هتوى هذه الوثيقة والرستتتتتائل الرئيستتتتتية اليت تنطوا عليسا، ولاصتتتتتة الدور احملتمل  مدعوة إىل اللجنة إن 
 تغرّي املناخ. جماهبةللتجارة الدولية يف 

 
 قد ترغب اللجنة يف الطلب إىل الراو:و  

 
  وقياس حجمسا على الصعيد القطرا. سلع هّددة على املناخ املترتبة تغرّي حتليل آثار 
  التجارة   اقاتطقياس خيارات التجارة احملتملة واحملددة باعتبارها أداة للتكّيف مع آثار تغرّي املناخ، واستكشاف

 تغرّي املناخ. آثاركوسيلة للمساعدة يف التخريف من 

 الذكية مناخياً. التجارية رات السياساتباالستناد إىل ما تقّدم، حتديد خيا 

http://www.fao.org/
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 تعددة التجارية، وال سيما االتراقات التجارية امل بيئة السياساتكانت املساحة اليت تو رها   إذا ما البحث يف
 األطراف، كا يًة ملواجسة التحديات الناشئة عن تغري املناخ بالنسبة إىل األمن الغذائي.

  عيد جسود صاملتأتية من إصالح السياسات التجارية على  الروائد املشتركةاليت تتيح جين استكشاف السبل
  .من آثارهتغرّي املناخ والتخريف لتكيف مع ا

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استرسارات أا توجيه ميكن
 بلحسن بن بوبكر السيد
 السلع مشكالت جلنة أمني

 boubaker.benbelhassen@fao.org :اإللكتروين الربيد
 

 مقدمة -لا أو  
 
مثة أدلّة متزايدة على أن تغرّي املناخ ستتتتوف يترا آثاراً ملحولة على اإلنتاج الزراعي. كما أن التغيريات يف اإلنتاج  -1

 1راستتاتعلى األمن الغذائي. وتشتتري الد وبذلكعلى التجارة الزراعية، واألستتعار الدولية  غري مباشتترةستتوف تيدا إىل آثار 
 اً هورياً اخ إىل أن التجارة لن تتأثر بتغري املناخ  حستتتتتتتتتتتتب إتا ميكنسا أن تيدا أيضتتتتتتتتتتتتاً دور اليت حتّلل ا ثار احملتملة لتغري املن

 .ثارهآمن أو التخريف  ملتوقعة الناشئة عن تغرّي املناخيف مساعدة البلدان على التكيف مع التغيريات ا
 
 على ا ثتتتار احملتملتتتة لتغري املنتتتاخ على اإلنتتتتاج الزراعي ا نوقتتتد رّكزت معظم التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتات اليت أ جريتتتت ح   -2

الذا يستتتند إليه البعد املتعلق بتوا ر األغذية يف األمن الغذائي. وكما أشتتار إليه الرريق احلكومي الدوع املعين بتغري املناخ، 
)احلصتتتتتتتتتتتتو   احملتملة على الدخلة تأثر األبعاد األخرى من دون قياس حجم ا ثار يتو ر قدر أقل من الرسم الكّمي لكيريّ 

)استتتتتتتتتقرار األغذية(. وألسر  واهلشتتتتتتتتاشتتتتتتتتةعلى األغذية(، وستتتتتتتتالمة األغذية وهتواها من املغّذيات )استتتتتتتتتخدام األغذية(، 
 يف املائة 70أن  1990بشتتتتتتتتتتتتتتأن األمن الغذائي وتغري املناخ منذ عام  يف صتتتتتتتتتتتتتتحف علمية ن شتتتتتتتتتتتتتترتملقاالت استتتتتتتتتتتتتتتعراا 

 .2تغري املناخ على غاّلت احملاصيل آثارمن الدراسات متحورت حو  توا ر األغذية، ورّكزت بصورة رئيسية على 
 
وبصتتورة عامة، تشتتري النتائ  إىل أنه من املتوقع أن تكون آثار تغري املناخ على إنتاجية احملاصتتيل ستتلبية يف املناطق  -3

وض )االستتتتتتتوائية(، وإنابية نوعاً ما يف املناطق املرترعة ومناطق خط املنخرضتتتتتتة االرتراع ومناطق خطوض العرا املنخرضتتتتتتة
على ومواستتتتتم  راعة حرارة أ املتأتية من درجاتالعرا املرترعة. وتنشتتتتتأ املنا ع يف مناطق خطوض العرا املرترعة عن ا ثار 

من مناطق خطوض العرا . والعكس صتتتتتتتتحيح بالنستتتتتتتتبة إىل العديد 3قّله ح  منتصتتتتتتتتف القرنأ، الغاًلت  يادةعلى أطو  
املنخرضة. وتكمن الصعوبة األكرب بصورة خاصة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة اليت سوف تكون معّرضة بشكل أكرب 

                                                           
 2016منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، تغرّي املناخ واألمن الغذائي: املخاطر واالستجابات، (، 2016الراو )  1
2  Wheeler, T. and von Braun, J. (2013), ‘Climate change impacts on global food security’, Science, Vol. 341(6145), cited in 

FAO (2016), op. cit. 
مم املتحدة، منظمة األغذية والزراعة لألتغرّي املناخ ونظم األغذية: عمليات التقييم العاملية وانعكاساهتا على األمن الغذائي والتجارة. (، 2015الراو )  3

 .2015روما 
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ن العتتديتتد من املنتتاطق اليت من املتوقع أن تنخر   يستتا غاّلت أ. كمتتا أعلى إىل كميتتة أقتتل من األمطتتار ودرجتتات حرارة
الصتتتادر  تقرير التقييم اخلامس. كما أن 4د أصتتتالً درجات عالية من انعدام األمن الغذائياحملاصتتتيل هي أيضتتتاً مناطق تشتتتس

قتتد يتتتأثر بتغرّي  املتتهكتتالرريق احلكومي التتدوع املعين بتغري املنتتاخ يعيتتد التتتأكيتتد ةبثقتتة عتتاليتتةة على أن نظتتام األغتتذيتتة ب نع
 .5ألمن الغذائيلاملناخ، وكذلك األبعاد األربعة 

 
. وهي تقيس والتجارة واألمن الغذائي غرّي املناخ على اإلنتاج الزراعيالوثيقة ا ثار احملتملة لت وتستتتتتتتتتتتتتتتعرا هذه -4

 أمهية التجارة باعتبارها آلية للتكّيف مع تغرّي املناخ، وتعاجل أيضتتتتتتتتتتتتتتاً حدود التجارة للتعوي  عن آثار املناخ واملقايضتتتتتتتتتتتتتتات
ألدّلة لوثيقة إىل الثغرات من حيث املعر ة واحلاجة إىل مزيد من ابني منا ع التجارة والتكاليف البيئية. كذلك، تشتتتتتتتتتتتتتتري ا

االجتاهات و وتقييمات األثر الكّمي لتغرّي املناخ على التجارة. وميكن عندها استتتتتتتتتتخدام هذه التقييمات للبحث يف احلاجة 
لسياساتية ويتعّز  دور التجارة اأن يتّم تكييف بيئة السياسة التجارية على أساسسا ييث تستريد منسا القرارات  اليت ينبغي

 الدولية كوسيلة للتكّيف مع آثار تغرّي املناخ.
 

 والتجارة واألمن الغذائي تغي ر المناخ -ثانياا 

 
 ا ثار على اإلنتاج الزراعي وتوا ر األغذية

 
 2006 عامييف املائة بني  60بنستتتتتتتتتتتتتتبة  ترترع العاملية نب أنأن اإلمدادات الغذائية  تشتتتتتتتتتتتتتتري تقديرات الراو إىل -5
حيث أن بع  الدراستتتتتات تتوّقع  7اإلستتتتتقاطات املتو رة جمموعةيف الطرف األدىن من ح  . وتقع هذه التوقعات 20506و

تضتتتتاعف اإلنتاج يلو  منتصتتتتف القرن. غري أن ايع الدراستتتتات املتو رة ح  ا ن تتوقع أن ميارس تغري املناخ ضتتتتغوطات 
 يعية، وييدا إىل ارتراع األسعار الدولية لألغذية.على قاعدة املوارد الطب

 
 والذرة والقمح قد تنخر  الغالت العاملية لألر  هاكاة توذجية، 1700وباالستتتتتتتتتتتتتناد إىل حتليل شتتتتتتتتتتتتامل لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  -6

 دراستتتتتتتتتتتتة 66. وقد قام تقرير التقييم اخلامس بتحليل 8يف املائة لكل درجة احترار  وق املستتتتتتتتتتتتتويات التار ية 10و 3ما بني 
درجة إىل درجتني  نمالرئيسية، مبا يبنّي أن غاّلت الذرة والقمح تبدأ بالتراجع  حلبوبالتأثري على الغاّلت بالنسبة إىل اعن 

من االحترار احمللي يف املناطق االستتتتتتتوائية، يف حني أن غاّلت الذرة املعتدلة واألر  االستتتتتتتوائي تتأثر بشتتتتتتكل أقّل بدرجات 
شتتتتتتتروع مذلك، إن دراستتتتتتتة موّحدة بشتتتتتتتأن آثار تغري املناخ العاملي على الزراعة، أ جريت يف إطار احلرارة هذه. وعالوًة على 

                                                           
 .املرجع نرسه(، 2016الراو )  4
 .واإلقليميّة العاملية اجلوانب: ألف اجلزء. األوضتتتاع وهشتتتاشتتتة والتكيف، األثار،: 2014 املناخ تغري(. 2014الرريق احلكومي الدوع املعين بتغري املناخ )  5

 احلكومي الدوع املعين بتغري املناخ.  الرريق تقرير التقييم اخلامس الذا وضعت مسامهة جمموعة العمل الثانية يف
C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. 
Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea & L.L. White, eds. Cambridge, UK, and New 

York, USA, Cambridge University Press.. 
6   d Agriculture towards 2030/2050, The 2012 Revision FAO, Alexandratos, N. and Bruinsma, J. (2012), Worl

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf. 
7  –1.18:8. 2016Term Food Demand, Cropland Use, and Prices Annu. Rev. Resour. Econ., -: Predicting Long et alHertel, T. 

18.25. 
8  op. cit. (2016), et al(2014), cited in Campbell  et alChallinor . 
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، 2100ام ، تشتتتتتتري إىل أنه يلو  عاألثر املشتتتتتتترا بني القطاعات تاذجومشتتتتتتروع مقارنة  الزراعية وحتستتتتتتينسا النماذجمقارنة 
 يف املائة للذرة، 45-و 20-مناخية عالية االنبعاثات بني يف لل سيناريوهات يتراوح تأثري تغري املناخ على غاّلت احملاصيل 

. كما حاو  9يف املائة لرو  الصتتتتتتويا  60-و 30-يف املائة لألر ، وبني  30-و 20-يف املائة للقمح، وبني  50-و 5-وبني
عدد من الدراستتتتتتات األخرى قياس حجم ا ثار احملتملة لتغرّي املناخ على إنتاج األحلاا واحليوانات، حيث توقعت دراستتتتتتة 

يف املائة يف الصتتتتتتتتتتتتيد احملتمل لألحلاا يف النظم اإليكولوجية البحرية االستتتتتتتتتتتتتوائية يلو  عام  10إىل  5أخرية تراجعاً ما بني 
205010. 

 
 رّي املناخ أيضتتتتتتتاً على املوارد الطبيعية ولروف الزراعة. كما أنه ستتتتتتتوف يراقم ندرة املياه، ولاصتتتتتتتةستتتتتتتوف ييثر تغ -7

 يف املناطق االستتتتتتتتتتتتتتوائية اجلا ة اليت تقع على ارتراع متوستتتتتتتتتتتتتيف، واليت ستتتتتتتتتتتتتوف تواجه تزايداً يف اجلراف، يف حني قد ييدا
اجلا ة أكثر  . ونتيجًة لذلك، من املتوقع أن تصتبح املناطقإىل  ائ  يف األمطار يف املناطق اليت تستتريد أصتاًل من األمطار

جرا اً يف حني من املرجح أن تصتتتتتتبح املناطق الرطبة أكثر رطوبة. وتعين هذه التغيريات أيضتتتتتتاً أنه من احملتمل جداً أن يقوم 
خطوض العرا  منتتاطق إلنتتتاج. وبصتتتتتتتتتتتتتتورة عتتامتتة، من املتوقع أن ينتقتتل اإلنتتتاج منالنطتتاق اجلغرايف ل بتبتتديتتلتغرّي املنتتاخ 

املنخرضتتة إىل مناطق خطوض العرا املرترعة، وبالتاع من مناطق تعاين من عجز غذائي إىل مناطق تتمتع برائ  غذائي. 
ناطق املتأثرة ف إضتتتتتا ية يف منطقتني رئيستتتتتيتني. أواًل، نب أن تعّز  املوقد حّرز هذا التحّو  الدعوات إىل اختاذ تدابري تكيّ 

 تاج الزراعي على الصتتتتتتتتتمود، وثانياً قد يتوجب تغيري بيئة الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة التجارية ييث تتيح للتجارة الزراعيةقدرة نظمسا لإلن
 أن تيدا دوراً أكثر  عالية يف سّد العجز من حيث اإلمدادات.

 

 ا ثار على احلصو  على األغذية
 
 . وتنعكس ا ثار11لرقراء منسمييثر تغرّي املناخ أيضتتتتتتتتتتتتتاً على القدرة الشتتتتتتتتتتتتترائية لدى املستتتتتتتتتتتتتتسلكني، ولاصتتتتتتتتتتتتتة ا -8

ة، من خال  املزرعة ويف نظام األغذييف على اإلنتاج بصتتتتتورة مباشتتتتترة بشتتتتتكل آثار اجتماعية واقتصتتتتتادية بدرجات  تلرة، 
جمموعة من املستتتتتتارات املختلرة اليت ميكنسا أن تيدا إىل تغيريات يف املداخيل واألستتتتتتعار الزراعية، وتيثر أيضتتتتتتاً على أتاض 

واجتاهات االستتتتتتتتثمار. وعلى الصتتتتتتتعيد الوطين، ميكنسا أن ترضتتتتتتتي إىل  يادة يف أستتتتتتتعار الستتتتتتتلع الزراعية )األغذية التجارة 
واألعالف(، تيثر بدورها على الوضتتتتع االقتصتتتتادا واالجتماعي لكا ة الستتتتكان، ولاصتتتتة يف البلدان واألستتتتر حيث ي نرق 

 .12جزء هام من الدخل املتو ر على األغذية
 
، ورة عامةوبصتتتتتت  الدراستتتتتتات أن تقيس حجم ا ثار احملتملة لتغرّي املناخ على أستتتتتتعار األغذية. وقد حاولت بع -9

مواقعسا تتراوت  أحجامسا و  وإن كانتالنموذجية إىل بع  الزيادات يف األستتعار نتيجة تغرّي املناخ،  التوقعاتتشتتري معظم 
بني ستتتتيناريوهات بشتتتتأن الستتتتكان وتو الدخل وقد ألسرت دراستتتتة اعت  .13كثرياً حستتتتب النماذج وستتتتيناريوهات املناخ

  ،2010عام ب. ومقارنًة 2050وستتتتتتتتتتيناريوهات متصتتتتتتتتتتلة بتغرّي املناخ أن األستتتتتتتتتتعار الدولية قد ترترع إىل حّد بعيد يلو  عام 
                                                           

 .املرجع نرسه(، 2016الراو )  9
10  op. citBarange et al (2014), cited in Campbell et al. (2016), . 
11  Campbell, B., et al. (2016), op. cit. 
 .املرجع نرسه(، 2016الراو )  12
13  citop. Campbell, B., et al. (2016), . 
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 وبصتتتتتتتتتورة 14يف املائة على التواع 44يف املائة و 31و يف املائة 87واألر  والقمح بنستتتتتتتتتبة  قد ترترع األستتتتتتتتتعار احلقيقية للذرة
األستتتتعار مع ارتراع درجات احلرارة. غري أن هذه الدراستتتتات تشتتتتري أيضتتتتاً إىل أن آثار  يف غري مراجئة، قد حتصتتتتل  يادات

تجارية ال  تراضتتتتتتتاتاالشتتتتتتتتركة(، مع املقتصتتتتتتتادية االجتماعية و االستتتتتتتارات املختلرة )املواقتصتتتتتتتادية الجتماعية االستتتتتتتارات امل
ّد ذاهتا. وهذا يدّ  ي الزراعية واملناخيةر األغذية واألمن الغذائي أكرب من التغريات ختلرة، قد ترضي إىل آثار على أسعاامل

 اتية للسياسة التجارية.و على أمهية قيام بيئة سياساتية مالئمة بصورة عامة، وبيئة م
 
باشر بالتغيريات موإىل جانب الظروف االقتصادية اإلاالية، سوف تتأثر مداخيل املزارعني واألسر الريرية بشكل  -10

وأحجامسا وجودهتا. وختضتتتتتتع ايع هذه العوامل إىل تغيريات نااة عن تغرّي املناخ. كما أن املنتجني  الزراعية يف املخرجات
 بصتتتتتتورة خاصتتتتتتة. وأّما على مستتتتتتتوى االقتصتتتتتتاد الكلي، ليستتتتتتوا من الشتتتتتتارين الصتتتتتتا ني لألغذية معرضتتتتتتونالزراعيني الذين 

ادة قدرة اليت تتمتع بطاقات هدودة لزي والرقرية من حيث املوارد واملستتتتتتتتتتتتتتتوردة الصتتتتتتتتتتتتتتا ية  إن البلدان املنخرضتتتتتتتتتتتتتتة الدخل
 من خال  أثر ستتتتتتتل  مضتتتتتتتاعف ناجم ائر كبرية يف احلصتتتتتتتو  على األغذيةاإلمدادات على االستتتتتتتتجابة قد تشتتتتتتتسد خستتتتتتت

 .15األسواق الدولية يفعن اخنراا اإلنتاج احمللي وارتراع أسعار األغذية 
 

 ستخدام األغذيةا ثار على ا
 
ييثر تغرّي املناخ على جتارة األغذية واستتتتتتتتتتتخدامسا ال ستتتتتتتتتتيما من خال  بعدين إثنني، ومها ستتتتتتتتتتالمة األغذية عرب  -11

. وبصتتورة عامة، من املرجح 16النتائ  التغذوية تبّد ستتلستتلة اإلمدادات، وا ثار على الصتتحة الناشتتئة عن تغري املناخ واليت 
 ة.املنقولة عرب األغذي األمراااإلصتتتتتتتتتتتتتابة بحاالت عدد أكرب من أن يقّلص تغرّي املناخ ستتتتتتتتتتتتتالمة األغذية من خال  وقوع 

و ّلرات مبيدات احلشتتتتتتتترات وتستتتتتتتتّمم األحلاا  امل الرردية، مثل الستتتتتتتتموم الرطريةدراستتتتتتتتات على العو ال وقد رّكز عدد من
 خا  املنإىل أن تغرّي  ،تغري املناخ على ستتتتالمة األغذية تأثري استتتتة أوستتتتع نطاقاً جرت ميخراً بشتتتتأن. وخلصتتتتت در 17بالستتتتغاتريا
 .18سالمة األغذية، وأنه من الضرورا إجراء مزيد من البحوث لتكوين  سم أ ضل للقضايا من قد يقّلص

 
صتتتتة للوقاية من املخاطر ومواطن الضتتتتعف  -12  احملددة وإدارهتا واليت ميكنكما أن الستتتتياستتتتات وامليستتتتستتتتات املخصتتتتّ

 ورة رئيستتتتتتتتتتتية، إتا ميكنبصتتتتتتتتتتت ، هي هليةوغريها اع الغا ية واحلرائق الربيةأن تتأثر بتغرّي املناخ، مثل ا  ات واألمراا واألنو 
 بتاتيتةالتعتاون التدوع مثاًل ملكتا حتة ا  تات الن تيستتتتتتتتتتتتتتري. ونرا واألدواتالتدوع التعتاون  برضتتتتتتتتتتتتتتلأن حتظى بتدعم  عتا  

ن شتتتتتتتأن الضتتتتتتتغيف ملصتتتتتتتحة النباتات. و املعايري الوحيد لوضتتتتتتتع  اجلسا باعتبارها تراقية الدولية لوقاية النباتات   االمن خال
إدارهتا. يضتتتتتتتتتتتتتتمن توطيد التعاون الدوع ملنع املخاطر العابرة للحدود و  أناملتزايد برعل ا  ات واألمراا نتيجة تغري املناخ 

تراق منظمة مبوجب االقيود التجارية ذات الصتتتتتتتتلة وقد حتتاج البلدان النامية بشتتتتتتتتكل خا  إىل دعم إضتتتتتتتتايف للتعامل مع 
 .التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية

                                                           
14  op. citNelson et al. (2010), cited in FAO (2016), . 
 .املرجع نرسه(، 2014) الرريق احلكومي الدوع املعين بتغرّي املناخ  15
16  op. citCampbell, B., et al. (2016), . 
17  op. cit.; FAO (2016), op. cit; IPCC (2014), op. cit.Schmidhuber, J., and Tubiello, F. N. (2007), . 
18  Impacts of climate change on food safety. Food Research International. Vol 68, Uyttendaele, M. & Hofstra, N., eds. 2015. 

No. 1, cited in FAO (2016), op. cit. 
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قالت، امن املستتتتتتتارات، مبا يف ذلك األمراا اليت حتملسا النّ  جمموعةلصتتتتتتتحة من خال  وييثر املناخ أيضتتتتتتتاً على ا -13

ري الرعاية ألوالدهم تو على واإلجساد احلرارا والكوارث الطبيعية، اليت تيثر بدورها على تغذية األشتتتتتتتتتتتخا  وعلى قدرهتم 
وحتقيق أمنسم الغذائي. وأّما ا ثار احملتملة لتغرّي املناخ على التغذية،  قد خضتعت لقدر أقل  19لوهنمييعواألشتخا  الذين 

من الدراسات رغم إمكانية حتديد عدة مسارات للتأثري. وكما سبق ذكره، سوف ييثر تغرّي املناخ على سبل عيش منتجي 
 الزيادات يف أستتتتتعار األغذية وتقلبسا املتنامي، األغذية على نطاق صتتتتتغري وعلى مداخيلسم. عالوًة على ذلك، ومن خال 

 الصتتتتتتتتا ني لألغذية من الرقراء، األمر الذا نربهم على تقليص نرقاهتم الشتتتتتتتتارينستتتتتتتتوف ييثر أيضتتتتتتتتاً على ستتتتتتتتبل عيش 
 .20على الصحة، مع ما قد يرا ق ذلك من آثار هتملة على التغذية

 
ر الذا وا لألغذية، يرد موجز لألدبيات األخرية يف التقريومن حيث التأثري املباشتتتتتتتتتتتتتتر للمناخ على احملتوى التغذ -14

هتوى  اخنرااللجنة األمن الغذائي العاملي. وتبنّي عامة البحوث حو  احلبوب مثالً  21وضتتتعه  ريق اخلرباء الر يع املستتتتوى
لقحات بسبب املناخ . وتترتب على خسارة امل22ثاين أكسيد الكربونمن درجات عالية من احلرارة و مبوا اة تسجيل الربوتني 

 انعكاستتتتتتات ملحولة بالنستتتتتتبة إىل استتتتتتتمرارية اإلنتاج احملصتتتتتتوع وبالتاع، إىل تنوّع النظم الغذائية، وهو عنصتتتتتتر أستتتتتتاستتتتتتي
. وإضتتتتا ًة إىل هذه ا ثار على التغذية، تيثر موجات اجلراف والريضتتتتانات بشتتتتكل حاد على موثوقية اإلمداد 23يف التغذية

 .24الصاحلة للشربياه املب
 

 ا ثار على أسواق السلع واستقرار األسعار
 
يف لّل تغري املناخ، تتراقم املخاطر على األمن الغذائي والتغذوا برعل الزيادة املتوقعة يف تواتر وحّدة األحداث  -15

واألعاصتتري  تطر ة مثل اجلراف والريضتتاناتاملناخية املحداث األاملتصتتلة باملناخ. كما أن الصتتدمات واأل مات اليت تستتّببسا 
يد/تربية الزراعة والبنية التحتية اخلاصتتتتتة بتربية احليوانات وبالصتتتتتكذلك واملوارد الستتتتتمكية، و  واملاشتتتتتيةاحملاصتتتتتيل  تقضتتتتتي على

دث. وميكنستا أن األغتذيتةإلنتتاج جتة، مبتا  ّرص القتدرة اإلاتاليتة األحيتاء املتائيتة واألصتتتتتتتتتتتتتتو  املنت  ستتتتتتتتتتتتتتواق األيف خلالً  حتت 
ويف التجارة، وتقّلص املداخيل، وتستتتتتتتتنرد املدخرات وستتتتتتتبل العيش. ويف الوقت ذاته، تستتتتتتتاهم الكوارث يف تدهور النظام 
اإليكولوجي وخستتتتتتارته، مبا يف ذلك تزايد ترتكل التربة، وتراجع جودة األراضتتتتتتي ومتّلح التربة. وبدوره،  إن التدهور املتنامي 

 واخلدمات وييثر سلباً على الرر  االقتصادية وخيارات سبل العيش.توا ر السلع من للبيئة يقّلص 
 
ويشتكل التقلب املتزايد يف أستعار األغذية أثراً هتماًل آخر لتغري املناخ. وغالباً ما بلغت األستعار الدولية لألغذية  -16

مااًل للحدوث وأصتتتتتتتبحت أكثر احت املنتجة،الرئيستتتتتتتية ذرواهتا يف الستتتتتتتنوات األخرية إثر أحداث مناخية متطر ة يف البلدان 
                                                           

19  op. citCampbell, B., et al. (2016), . 
 .املرجع نرسه(، 2016الراو )  20
والتغذية والتابع للجنة  من الغذائيتقرير وضعه  ريق اخلرباء الر يع املستوى املعين باأل األمن الغذائي وتغرّي املناخ.(. 2012 ريق اخلرباء الر يع املستوى )  21

 األمن الغذائي العاملي، روما.
 .املرجع نرسه(، 2015بنغري املناخ ) الرريق احلكومي الدوع املعين  22
23  S., et al. (2010), Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology and Evolution Vol.25,  Potts,

No.6.  
 .املرجع نرسه(، 2016الراو )  24
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 نتيجة االجتاهات املناخية. كذلك، تشتتتتتتتتتتري التجارب األخرية إىل أن ا ثار املتصتتتتتتتتتتلة بالطقس على تقلب أستتتتتتتتتتعار األغذية
قد تتراقم برعل الستتياستتة التجارية، حيث تستتاهم القيود على التصتتدير يف تقلبات األستتعار. ويتمثل هتديد آخر الستتتقرار 

 أن األستتتتعار الزراعية تصتتتتبح أكثر ارتباطاً بأستتتتعار الطاقة. ومن جانب املدخالت، تعتمد نظم األغذية أستتتتواق األغذية يف
 احلديثة إىل حّد بعيد على طاقة الوقود األحرورا، إّما بصتتتتتورة مباشتتتتترة كوقود )لضتتتتتّن املياه، أو مكننة احلقل أو التجسيز(،

النتروجني. وأّما من جانب املخرجات،  إن احلالة األخرية أو بصتتتتتتتورة غري مباشتتتتتتترة كمدخالت رئيستتتتتتتية يف تصتتتتتتتنيع أحلدة 
 الرتراع أستتتتتتتعار الطاقة تشتتتتتتتري إىل أن األغذية واملنتجات الزراعية ميكن أن تصتتتتتتتبح مواداً أولية تنا ستتتتتتتية يف ستتتتتتتوق الطاقة.

املنتجات  ّو  الطلب الوارد من ستتتتتتتتتتتتتتوق الطاقة كميات كبرية من، قد ي  (2013-2007) ويف لل أستتتتتتتتتتتتتتعار الطاقة املرترعة
، 25من أستتتتتتتتتواق األغذية إىل ستتتتتتتتتوق الطاقة. ويولد هذا األمر حّداً أدىن  علياً ألستتتتتتتتتعار األغذية واملنتجات الزراعية الزراعية

وينقل التغيريات يف األستتتتعار من ستتتتوق الطاقة إىل ستتتتوق األغذية. وهذا يعين أيضتتتتاً أن التّقلب املتصتتتتل باملناخ يف أستتتتواق 
 .26يف أسواق األغذية الطاقة قد يزيد من التقّلب

 
ي، وباملخاطر ، وباالختالف املتزايد يف إنتاجية النظام اإليكولوجاملوحليةاستتتقرار األستتواق أيضتتاً بالتغيريات  ويتأثر -17

 األكرب من حيتث اإلمتدادات وبتقّلص إمكتانيتة التنبي بتاإلمتدادات. وقتد تتراكم هتذه ا ثتار يف بع  األقتاليم، ولتاصتتتتتتتتتتتتتتة
لية والدو  اجلزرية الصتتتغرية برعل تراجع الوصتتتو  املادا إىل األستتتواق، وقد تتراقم على حو أكرب يف حا  يف البلدان الداخ
 .27األحداث املتطر ة

 
عالوًة على ذلك، قد تتمثل إحدى االنعكاستتتتتتات احملتملة اهلامة لتغري املناخ يف تغيري أتاض االستتتتتتتثمار مبا ييدا  -18

ويتل وقتدرة النظم الزراعيتة على الصتتتتتتتتتتتتتتمود. كمتا أن عتدم اليقني األكرب يقّلص حوا ز إىل ختري  اإلنتتاجيتة يف األجتل الط
 خاصتتتتتتتة ارتراع األستتتتتتتعار. وينطبق هذا األمر بصتتتتتتتورة ا ثار اإلنابية النااة عن يف مقابلالستتتتتتتتثمار يف اإلنتاج الزراعي، ا

 .28اتحلصو  على تسليرات أو تأمينعلى الرقراء من أسر املزارعني وأصحاب احليا ات الصغرية غري القادرين على ا
 
ويقضتتتتي ستتتتيا  حاستتتتم يف معر ة ما إذا كانت التجارة قادرة على أن جتعل األستتتتواق أقل تقلباً عن طريق توستتتتيع  -19

، أو ما إذا كانت تراقم التقّلب من خال  توليد قدر أكرب من عدم اليقني يف ما يتعلق كميات املتداولةوالحجم الستتتتتتتتتوق 
 املتو رة القابلة للتصتتتتتدير وأستتتتتعارها، وهي تيثر ايعسا على احلصتتتتتو  على األغذية. ويف األجل القصتتتتتري، ميكنباملنتجات 

أن ختّرف الواردات من احتما  حدوث نقص بستتبب  اطر اإلنتاج احمللي املتصتتلة باملناخ، غري أن االلتزامات يف ما  ّص 
ترا آثاراً للتعامل مع الصتتدمات يف األستتواق اليت ت ستتتوى الستتياستتاتاملتاحة على ماملستتاحة االتراقات التجارية قد تقّلص 

 .29سلبية على مداخيل الرقراء، وعلى استراتيجيات العمل وسبل العيش
 

                                                           
25   ass use on Schmidhuber, J. Biofuels: An emerging threat to Europe’s Food Security? Impact of an increased biom

agricultural markets, prices and food security: A longer-term perspective. http://www.institutdelors.eu/media/policypaper-
schmidhuber-en.pdf?pdf=ok, Notre Europe, 2007 

 .املرجع نرسه(، 2016الراو )  26
 .املرجع نرسه(، 2016الراو )  27
 .املرجع نرسه(، 2014بتغري املناخ )الرريق احلكومي الدوع املعين   28
، لعاموالصتتتا  ا: التجارة واألمن الغذائي: حتقيق توا ن أ ضتتتل بني األولويات الوطنية 2016-2015حالة أستتتواق الستتتلع الزراعية للرترة ( 2015الراو )  29

 .2015روما، 

http://www.institutdelors.eu/media/policypaper-schmidhuber-en.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/policypaper-schmidhuber-en.pdf?pdf=ok
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 دور التجارة الزراعية الدولية يف للّ تغري املناخ
 
رضي يتتمثل إحدى االستنتاجات اليت خلص إليسا تقرير التقييم اخلامس يف أن هذا التحّو  يف طاقة اإلنتاج قد  -20

إىل تتتد قتتات جتتتاريتتة أعلى بكثري تتتتأتى من منتتاطق خطوض العرا املتوستتتتتتتتتتتتتتطتتة إىل املرترعتتة بتتاجتتتاه منتتاطق خطوض العرا 
د قات قد تيثر يف النساية على األحجام وعلى تشتتكيلة التاملنخرضتتة. وقد ستتّليف التحليل الستتابق الضتتوء على عدة عوامل 

 تايف إطار لروف  راعية مناخية جديدة، وتغيري  ا الكامنةوطاقاهتالغاّلت  تشتتتتتتتتتتتتتتملالتجارية يف لّل تغرّي املناخ. وهي 
 التغيرياتين و يف مالءمة األراضتتتتتتتتتتتتتي الزراعية، وتوا ر األمطار واملياه للرا، والتطّورات يف أستتتتتتتتتتتتتواق الطاقة، والنمو الستتتتتتتتتتتتتكا

 يف أتاض االستسالا. وتشمل أيضاً السياسات، حيث ي سند دور واضح للسياسات على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
 
لّتب لالستتتتتتتتتتتتتتتقرار يف التعوي  عن التغيريات اإلقليميتة يف جمتا  اإلنتتاجيتة وتق مثبتتاً وميكن أن تيدا التجتارة دوراً  -21

متتدادات من املنتتاطق اليت تتمتع برتتائ  يف األغتتذيتتة إىل تلتتك اليت تعتتاين من عجز أستتتتتتتتتتتتتتعتتار األغتتذيتتة عن طريق حتويتتل اإل
 غتتذائي، ومن خال  حتويتتل اإلنتتتاج إىل املنتتاطق اليت ميكن إنتتتاج األغتتذيتتة  يستتا بكرتتاءة أكرب، األمر التتذا يعّوا جزئيتتاً 

الت احملتملة كبرية مبا يكري . غري أنه ليس من الواضتتتتتتتتتتتتتتح ما إذا كانت التحوّ 30عن اخلستتتتتتتتتتتتتتائر يف مناطق أخرى يف العام
 واقعمإلحداث تغيري أستتتتاستتتتي يف النظام التجارا العاملي لألغذية والزراعة. وتشتتتتري التوقعات املستتتتتندة إىل النماذج إىل أن 

(. على ستتتبيل املثا ، 2016)الراو،  2050التجارة الصتتتا ية للكتل التجارية الرئيستتتية لن تتغري يف األجل الطويل، ح  عام 
تبقى الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الستتتتو ياس الستتتتابق مصتتتتّدرين صتتتتا يني للقمح، كما أن الواليات املتحدة ستتتتوف 

مصتتتدرين للحبوب اخلشتتتنة. وبالنستتتبة إىل األر ، من املتوقع أن يبقى كّل من جنوب شتتترق ف تبقيان وأمريكا الالتينية ستتتو 
 ا ية للقمحلرئيستتتتية املستتتتتوردة الصتتتتقاليم املصتتتتدرة الصتتتتا ية. وأّما البلدان استتتتيا، والواليات املتحدة األمريكية واهلند من األآ

.  لكربىا واألر  واحلبوب اخلشتتتتتنة  من احملتمل أن تكون يف إقليم الشتتتتترق األوستتتتتيف ورا  أ ريقيا وأ ريقيا جنوب الصتتتتتحراء
 لبذور الزيت ني املصتتتتتتتتتتتتتتدرين الرئيستتتتتتتتتتتتتتينيوأمريكا الالتينية اإلقليم األمريكية كذلك، من املتوقع أن تبقى الواليات املتحدة

ات، ستتتتياستتتتاتية عديدة بتحديد مدى اختالف هذه االستتتتتجاب وتتصتتتتل مستتتتائلهلا.  الصتتتتايفما تبقى الصتتتتني املستتتتتورد  يف
 31.بعد أا توا ق واضح يف هذا اخلصو  إتا م يظسرومواطن وكيرية اختال سا، 

 
دان بني األقاليم الغنية باملوارد واألقاليم الرقرية هبا، ولاصتتتتتتتتتتة املياه. وتواجه البل موا ناً كذلك، تيدا التجارة دوراً  -22

األراضتتتتتتتي خياراتم هامة من حيث استتتتتتتتراتيجية التجارة.  من جسة التصتتتتتتتدير، تشتتتتتتتكل  يف اليت تعاين من ندرة يف املياه أو
ة اً كميات كبرية من املياه. وأّما من جساملنتجات مثل الراكسة واخلضتتتتتتتار مصتتتتتتتادر هامة للدخل والعمل، إتا تتطلب أيضتتتتتتت

االستتتترياد،  إن الندرة املتزايدة للمياه برعل املناخ تعين اعتماداً أكرب على الواردات اليت قد توّلد مصتتتادر جديدة للمخاطر، 
ارية ذكية استتة جت. ويف األقاليم اليت تعاين من مشتتاكل يف ندرة املياه مثاًل، بإمكان ستتي32واالعتماد على اإلمدادات الغذائية

من ناحية املياه أن حتّدد أولويات الواردات الغذائية من األغذية اليت تستتتتتتتتتتتتتتتخدم قدراً كبرياً من املياه واليت تتأتى من أقاليم 

                                                           
30  5459-5442: 5, Sustainability. Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change. 2013Julia, R. & F. Duchin. . 
31  , H. et al, (2015). ‘The role of international trade under a changing climate: insights from global economic Ahammad

modelling’. In A. Elbehri, ed. Climate change and food systems: global assessments and implications for food security and 

trade. Rome, FAO. 
32  op. citont (2015), Gilm. 
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تتمتع بو رة املياه، وأن تو ّر عنصراً هاماً يف استراتيجية التكّيف. وميكن أن تترا ق هذه السياسات بسياسات هلية مالئمة، 
 يف ذلك االستثمارات لتعزيز إنتاجية املياه والبنية التحتية ذات الصلة، وحتسني تدابري التسعري وغري التسعري.مبا 
 

 حدود التجارة
 
يف حني ميكن أن تيدا التجارة دوراً هاماً باعتبارها وستتيلة للتكيف مع ا ثار والتخريف منسا، هناا مقايضتتات  -23

ة.  قد تراقم التجارة ندرة البيئو التجارة هامة أيضتتاً ترتبيف بدور أكرب للتجارة يف لل تغري املناخ. أواًل، تقوم مقايضتتات بني 
املوارد، ولاصتتتتتة حيث ال تنعكس آثار االستتتتتتخدام املررض للموارد البيئية بصتتتتتورة مالئمة يف أستتتتتعار املوارد )الطلب املررض 

ثانياً، و املياه أو التنوّع البيولوجي الناجم عن الطلب اخلارجي على الستتتتتتتتلع املنتجة بواستتتتتتتتطة هذه املوارد(. و على األراضتتتتتتتتي 
يف مرسوم  ملكّرساقد ال تنعكس بصتتتتتتتتتتتورة تامة يف ستتتتتتتتتتتعر املنت ،  موارد يف الطاقةتطّلب التجارة يّد ذاهتا النقل، وبالتاع ت

يف املائة( من انبعاثات نظم  11ةمستا ة نقل األغذيةة، ح  وإن كان النقل ميثل يف الواقع جزءاً صتغرياً  قيف )مقّدر بنستبة 
االعتماد على الواردات لالستتتتتتتتتتتتتتتجابة إىل احلاجات الغذائية قد يزيد  اطر التعّرا إىل تقّلب ، إن . ثالثاً 33األغذية العاملية

االستتتتتترادة من القدرة . وأخرياً، تعتمد القدرة على 34أكرب يف األستتتتتواق واألستتتتتعار من املتوقع أن يصتتتتتل يف لّل تغرّي املناخ
 .35ندسة جتارية دولية تعمل بشكل جيديف التجارة الدولية، يف أا حا  من األحوا ، على ه التعوي  على

 

 األمن الغذائي التحديات في مجالتعزيز دور التجارة في معالجة  -ثالثاا 
 تغير المناخالناشئة عن 

 
بأنه ميكن للتجارة أن تيدا دوراً هاماً يف التخريف من التحديات اليت يواجسسا األمن  يف ا راء يقوم توا ق واسع -24

ع نطاق  الغذائي نتيجة تغرّي املناخ.  التجارة تتيح ملنتجات األغذية أن تتد ق من مناطق الرائ  إىل مناطق العجز، وتوستتتتتّ
 نجمالتعوي  عن اخلستتتتتتتتائر احمللية اليت قد تأحجام الستتتتتتتتوق، وختّر  تقلبات األستتتتتتتتعار. وقد تستتتتتتتتاعد التجارة أيضتتتتتتتتاً يف 

لضغوطات للتقليل اعن ضغوطات متزايدة برعل ا  ات واألمراا. غري أن بيئة السياسة التجارية احلالية قد لسرت برعل 
األستتتتتتتواق، والظروف واالجتاهات املاضتتتتتتتية، مبا يف ذلك أتاض الطقس املوجودة والبيئة  من الستتتتتتتياستتتتتتتات اليت تثري خلالً يف

لزراعية املناخية اإلاالية. وقد أثار هذا األمر املخاوف بأن بيئة الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة التجارية احلالية قد ال تو ّر املستتتتتتتتتاحة الكا ية ا
ة ملكا حة تضتتتتتعسا احلكومات الوطني كما أنه أثار قلقاً من أن الستتتتتياستتتتتات اليتملواجسة التحديات النااة عن تغرّي املناخ.  

مرونة  ، األمر الذا قد يرضتتتتتتتتتتتتي إىل دعوات العتمادالقائمةلقواعد التجارية املتعددة األطراف تغرّي املناخ قد تتعارا مع ا
ألستتتتتتتتتتتتئلة هذه الوثيقة هذه املخاوف، وال تو ّر أجوية على ا تتناو التعامل مع آثار تغرّي املناخ. ويف حني ال  عندإضتتتتتتتتتتتتا ية 

 ذات الصلة،  سي حتاو  أن حتّرز نقاشاً قد يضيف خطة تبحث يف هذه القضايا مبزيد من التراصيل. 
 

 تغري املناخ العاملي واملراوضات التجارية املتعددة األطراف
                                                           

 .املرجع نرسه(، 2013الراو )  33
34  Elbehri, A., Elliott, J. & Wheeler, T. (2015) Climate change, food security and trade: an overview of global assessments 

and policy insights. In A. Elbehri, ed. Climate change and food systems: global assessments and implications for food security 

and trade. Rome, FAO. 
  .املرجع نرسه(، 2013الراو )  35
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 .ات الدولية املعنية بتغري املناخ والقواعد التجاريةأا نزاع أستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتي بني الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتت مبدئياً ال ينبغي أن يقوم  -25

 ناخاملة تغرّي تنّص صتتتتتتتراحًة على أن التدابري اليت تت ّتخذ ملكا ح بشتتتتتتتأن تغري املناخ مثالً اإلطارية ألمم املتحدة ا إن االتراقية 
لتنمية املستتتتدامة لتجارة الدولية. كما أن خطة الأو تقييداً مقّنعاً  أو غري املربّر ال نب أن تشتتتّكل وستتتائل للتمييز التعستتتري

اليت مّت اعتمتتادهتتا ميخرًا تعز  الركرة بتتأن نظتتامتتًا جتتتاريتتًا منرتحتتًا وغري متييزا ومتعتتدد األطراف، واإلجراءات  2030لعتتام 
 املتخذة حلماية البيئة وتشجيع التنمية املستدامة ميكن، بل نب أن تساند بعضسا البع .

 
الصتتتعيد العملي، تشتتتكل املراوضتتتات الصتتترية بشتتتأن التجارة والبيئة أصتتتاًل جزءاً هاماً من خطة الدوحة إتا على  -26

 للتنمية اليت وضتتتتتتتتعتسا منظمة التجارة العاملية واليت تقضتتتتتتتتي واليتسا بتحستتتتتتتتني التنستتتتتتتتيق بني هذين ا الني للستتتتتتتتياستتتتتتتتات.
 حملددةوااللتزامات التجارية اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة ا ارة العاملّيةالتج منظمةالعالقة بني القواعد القائمة يف وهي تدعو إىل توضتتتتتتتتتتتتتتيح 

 يف االترتتاقتتات البيئيتتة املتعتتددة األطراف، ورمبتتا للحتتّد من احلواجز التعريريتتة وغري التعريريتتة على الستتتتتتتتتتتتتتلع واخلتتدمتتات البيئيتتة
 طاق اخلطواتنإلغائسا. كما أن غياب تعريف مترق عليه عاملياً للستتتتتتتتتتتتتتلع واخلدمات البيئية أّدى إىل مناقشتتتتتتتتتتتتتتات حو   وأ

موعة . وم ختلص هذه املناقشتتات بعد إىل أا نتائ ، وال ح  بالنستتبة إىل ما ي ستتم ى با لتحرير التجارةاليت ميكن اختاذها 
 الررعية للمنتجات ةالصديقة للمناخة.

 

 السياسة احمللية بشأن تغري املناخ والتدابري احلدودية
 
ميكن أن تنشتتتتأ نزاعات أيضتتتتاً بني أطر التجارة واملناخ حني تعتمد البلدان مثاًل خيارات ستتتتياستتتتاتية أحادية للحّد  -27

 ، مبتتا يف ذلتتك الضتتتتتتتتتتتتتترائتتب على الكربون والتتتدابري احلتتدوديتتة. وميكن أن يكونهيتتاكتتل تنظيميتتةمن االنبعتتاثتتات من خال  
حيث ي عترب أن التجارة  36وستتتتياستتتتات التجارة املتعددة األطرافمن الصتتتتعب جداً التو يق بني أهداف مكا حة تغري املناخ 

 رياد بالنستتتتتتتتتبةإىل اعتماد قيود على االستتتتتتتتتت بذلكثار. وقد متيل البلدان املستتتتتتتتتتوردة تقّوا اجلسود الوطنية للتخريف من ا 
دابري احلدودية شتتتكل تإىل استتتترياد الستتتلع املنتجة ببصتتتمات الكربون العميقة لترادا ةتستتتّرب الكربونة. وميكن أن تّتخذ ال

 رستتتتوم على االستتتتترياد يتم استتتتتيرارها من خال   را ضتتتترائب كربون على البلدان بالنستتتتبة إىل الستتتتلع املصتتتتّنعة يف بلدان
ال تررا الضتتتتتترائب على الكربون. وما  ا  النقاا جارياً ملعر ة ما إذا كانت تدابري االستتتتتتترياد متطابقة مع القواعد القائمة 

عاملية؛ وال يوجد حالياً أا اتراق يو ّر مرونة إضا ية وخاصة بتغرّي املناخ، األمر الذا يعين وجوب تكييف ملنظمة التجارة ال
 تعريرات إضا ية ضمن املعدالت القائمة لترادا تسّرب الكربون.

 
لتوستتتتتتتتتتتتتتيم وانتشتتتتتتتتتتتتتتار ا الكربون عمليةانبعاثات وقد وّلدت أيضتتتتتتتتتتتتتتاً الرغبة يف التمييز بني املنتجات و قاً لكثا ة  -28

املواصتتتترات. واألهم أهنا أّدت إىل ختمة يف املواصتتتترات اخلاصتتتتة اليت غالباً ما ت طبق يف قطاع البيع بالتجزئة يف البلدان ذات 
 .ألوروبيةا الستتتتتوبرماركتستتتتتالستتتتتل الدخل املرترع. وجتدر اإلشتتتتتارة إىل شتتتتترض توستتتتتيم بصتتتتتمة الكربون الذا  رضتتتتتته بع  

ذه التوستتتيمات يف حتستتتني شتتترا ية الستتتوق، وتستتتاعد بالتاع املستتتتسلكني على اختاذ خيارات ويف حني ميكن أن تستتتاعد ه

                                                           
 جلنة التخطييف الدولية -(، برنام  املركز الدوع للتجارة والتنمية املستتتتتتتتتتدامة2009جلنة التخطييف الدولية ) - املركز الدوع للتجارة والتنمية املستتتتتتتتتتدامة  36

 .املناخ، والزراعة والتجارة: االعتبارات لواضعي السياساتبشأن تغرّي 
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 للمنتجني النستتتتتتتتبةب مستتتتتتتتتنرية، ميكنسا أن تزيد أيضتتتتتتتتاً من التكاليف بالنستتتتتتتتبة إىل املنتجني؛ وهذه مستتتتتتتتألة ذات أمهية كبرية
 تية للتجسيز.ا  التسويق والبنية التح، الذين يعملون يف بيئة غري متطورة يف جمعلى نطاق صغري يف البلدان النامي

 
 إضتتتتتتا ًة إىل ذلك، ميكن أن تيدا أستتتتتتاليب  تلرة الحتستتتتتتاب كثا ة الكربون يف اإلنتاج )حتليالت لدورة احلياة( -29

ياً. إىل توستتتتتتتتتتتتتيم  تلف للمنتجات املستتتتتتتتتتتتتتوردة مقابل تلك اليت يتم إنتاجسا هل بالتاعإىل بصتتتتتتتتتتتتتمات كربون  تلرة جداً و 
ستتتتلوب املستتتتتخدم مثاًل، ميكن أن تكون االنبعاثات املرتبطة بالراكسة واخلضتتتتار املربّدة يف أوروبا أعلى أو أدىن وحستتتتب األ

وستتتتيم، . وهذا ال يعين  قيف ضتتتترورة توحيد قواعد التخارج موحلسامن االنبعاثات النااة عن الراكسة املستتتتتوردة من أ ريقيا 
 ت احتستتتتتتتتتاب حّدة االنبعاثات. وقد تتطّلب هذه القضتتتتتتتتتايا أيضتتتتتتتتتاً مزيداً إتا أيضتتتتتتتتتاً األستتتتتتتتتاليب اليت تستتتتتتتتتتند إليسا عمليا

 من التدريب وتنمية القدرات للجسات املصّدرة يف البلدان النامية.
 
 لتدابري البيئيةاباملعاملة اخلاصتتتتتة بوبصتتتتتورة عامة، من املرّجح أن تكون أنظمة التجارة املتصتتتتتلة بتغرّي املناخ موّجسة  -30

االتراق العام بشتتتتتتتتتتتتتتأن التعريرات  من 20ة املتعددة األطراف، ويبقى هذا األمر غامضتتتتتتتتتتتتتتاً. وتنّص املادة يف اتراقات التجار 
 ةماية احلياحل على بع  االستتتتتتتتتتتتتتثناءات للقواعد بشتتتتتتتتتتتتتأن التدابري احلدودية ةالضتتتتتتتتتتتتترورية (اتغالاتراق ) اجلمركية والتجارة

نح االستتتتتثناءات من االتراقيات يف ما يتصتتتتل ة أو الصتتتتحة البشتتتترية ظ املوارد الطبيعية القابلة يرأو احليوانية أو النباتيةة. ومت 
ّل القواعد احلالية ملنظمة ة. ويف لباالقتران بقيود ت ررا على اإلنتاج أو االستتتتتتتتتسالا احملليني التدابريللنراذ إذا نرِّذت هذه 

يقسم هذه التعريرات متييزية، ما يعين أن املستتتتتتتتتتتتتتتوردين غري قادرين على التمييز يف تطب التجارة العاملية، ال ميكن أن تكون
 لرستتتتتتتتتتتتتتوم االستتتتتتتتتتتتتتترياد بني املصتتتتتتتتتتتتتتتتتدرين املستتتتتتتتتتتتتتيولني عن درجتتتات  تلرتتتة من االنبعتتتاثتتتات لكتتتل وحتتتدة من املخرجتتتات

 (.2013)بالند ورد، 
 

 اإلعانات الزراعية وتغرّي املناخ
 
ييدا كّل من التجارة والسياسات احمللية دوراً هاماً يف التأثري على قدرة التجارة باعتبارها وسيلة للتكيف مع تغري  -31

يف املائة  60املناخ. على الصتعيد العاملي، وهبدف االستتجابة إىل الطلب املتنامي، من املتوقع أن يزداد إنتاج األغذية بنستبة 
 دّ يف بدور هورا يف احلاملائة يف البلدان النامية. كذلك، يضتتتتتتتتتتتتتتطلع اإلنتاج اإلضتتتتتتتتتتتتتتا يف 80، ويواع 20250عام  يلو 

 وتعزيز الدخل الريري. كما أن احلوا ز لتشتتتتتتتتتتتتتتجيع اإلنتاج الزراعي قد تيدا دوراً حاحلاً يف تعجيل هذه العملية، من اجلوع
حلم  وأ ل احلليبأن التروي  للمنتجات مث ة. كماإتا قد تراقم أيضتتتتاً انبعاثات غا ات الد يئة املرتبطة باملخرجات اإلضتتتتا ي

 يف حتستتتتتتتتني التغذية ونتائ  التنمية، وغالباً ما يتطّلب أو املاعز قد يشتتتتتتتتكل مستتتتتتتتامهة هامة اخلرافأو األر  أو حلم  األبقار
عب صتتتتتتتتتتتتتكان يموارد  من  باالستتتتتتتتتتتتتترادةإنتاجسا عماًل كثيراً، كما أن املنتجات الغذائية املشتتتتتتتتتتتتتتقة عنسا مغذية، وتستتتتتتتتتتتتتمح 

 اولكنسأو املراعي اهلامشتتتتتتتتتتتتية أو األراضتتتتتتتتتتتتي الزراعية ذات اإلنتاجية املنخرضتتتتتتتتتتتتة.  مثل األعالف سا لوال ذلك،استتتتتتتتتتتتتخدام
األنشتتتتتتتتتتتطة اليت تستتتتتتتتتتتّبب انبعاثات عالية لغا ات الد يئة. والتحّدا للتو يق بني تزايد إنتاج األغذية، وحتستتتتتتتتتتني  ديداً هي حت

 نانتشتتتتتتتتتتتتتتاراً لالقتراحات جلعل الزراعة أذكى مناخياً. لك ّلدالتغذية وارتراع الدخل مع انبعاثات منخرضتتتتتتتتتتتتتتة للكربون قد و 
تراحات تتطلب أو تربّر مستتتتتتتتاحة ستتتتتتتتياستتتتتتتتاتية إضتتتتتتتتا ية، وإىل أا مدى م يتقّدم النقاا كثرياً حو  ما إذا كانت هذه االق

 تتطلب ذلك.
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ن اإلنتاج ع الربام  اليت تعّوا على املزارعنيوإضتتتتتتتتا ًة إىل الد عات اليت تشتتتتتتتتّجع اإلنتاج، هناا عدد متزايد من  -32
السابق أو عن االمتثا  للربام  البيئية. ويف هذا ا ا  أيضاً،  إن قواعد منظمة التجارة العاملية غري هددة نسبياً. والد عات 
يف لل الربام  املتصتتتتتتتتتلة باملناخ، من أجل اعتماد تكنولوجيات جديدة مثالً أو تو ري خدمات بيئية، مثل احتجا  الكربون 

 إ الة األحراج،  من احملتمل أن تدخل يف إطار تدابري الصتتتتتتتتتتتتتتندوق األخضتتتتتتتتتتتتتتر اليت ال ختضتتتتتتتتتتتتتتع لتقليصمن خال  ترادا 
 رهن املواصرات الدقيقة لكل تدبري سياساس. سيكون (، رغم أن ذلك2013)بالند ورد،  37يف الدعم احمللي

 
 .ر وامتصتتتتتتتتتتتا  الروائ وإن جعل التجارة أذكى مناخياً يعين أيضتتتتتتتتتتتاً حتستتتتتتتتتتتني قدرهتا على منع مواطن القصتتتتتتتتتتتو  -33

وقد يتطّلب ذلك استتتتتتتتثمارات إضتتتتتتتا ية، وخاصتتتتتتتة يف البنية التحتية للنقل والتخزين. ويف لل غياب أنظمة خاصتتتتتتتة باملناخ 
إلتاحة هذه االستتتثمارات اإلضتتا ية أو ح  التروي  هلا، قد يكون من الضتترورا النظر بعناية أكرب يف املستتاحة الستتياستتاتية 

نظمة القائمة،  إن االستثمارات واإلعانات للمدخالت بالنسبة إىل املنتجني ذوا الدخل املنخر  املوجودة. ويف إطار األ
 6-2ملادة ايف منظمة التجارة العاملية معرية من حستتتتتتابات الدعم احمللي مبوجب  القليلة يف البلدان النامية األعضتتتتتتاءواملوارد 

 ،2-6. ونب أن تكون أنواع أخرى من التدابري اليت ال تتالءم مع الصتتتتتتتتتتتتتتندوق األخضتتتتتتتتتتتتتتر أو مع املادة من لوائح املنظمة
 ضمن حدود االلتزامات القائمة للدعم احمللي.

 
كذلك، نب أن يشكل متويل منشرتت التخزين شرطاً مسبقاً هاماً لضمان استقرار اإلمدادات الغذائية، ولاصة  -34

رعة الختال  احملاصتتتتتتتتتتيل أو انتشتتتتتتتتتتار ا  ات. ويف هذا الستتتتتتتتتتياق، قد تلقى أحكام منظمة التجارة يف حاالت املخاطر املرت
أكرب  أنه من احملتمل أن تستتتتتخدم البلدان املوارد العامة بشتتتتكل مباباحلراظ على املخزون اهتماماً إضتتتتا ياً،  اخلاصتتتتةالعاملية 

 ب اإلنتاج. للحراظ على املخزونات وإدارهتا يف وجه ارتراع األسعار وتقلّ 
 

 تدابري الصحة والصحة النباتية
 
ومن املتوقع أن يزيد تغرّي املناخ الضتتتتتتتتتتتتتتغوطات برعل ا  ات واألمراا يف الزراعة، وأن يّرز انتقا  األعشتتتتتتتتتتتتتتاب  -35

الضتتتارة واحلشتتترات واملمرضتتتات إىل مناطق جديدة. كذلك،  إن أحجام التجارة األكرب يف لّل ضتتتغوطات متزايدة ل  ات 
ن تواجه البلدان أنية لتدابري الصتتتتحة والصتتتتحة النباتية. وميكن واألمراا قد تطرح حتديات إضتتتتا ية بالنستتتتبة إىل النظم الوط

 . ومن املرجح أن ي ضتتتتتتتتتتاف هذا املوضتتتتتتتتتتع38النامية بصتتتتتتتتتتورة خاصتتتتتتتتتتة عبئاً متزايداً لضتتتتتتتتتتمان االمتثا  ملتطلبات هذه التدابري
 نة بني املصتتا  واواحلاجة إىل امل وصتترامتساإىل املناقشتتات بشتتأن وضتتع وتطبيق مواصتترات تدابري الصتتحة والصتتحة النباتية، 

الشتتترعية لستتتالمة األغذية، واملخاوف على صتتتعيد الصتتتحة النباتية واحليوانية، وختري  احلواجز التجارية لتعزيز دور التجارة 
باعتبارها أداة للتكّيف. وبصتتتتتتتتتتورة عامة، من املرجح أنه برعل ا دياد أحجام التجارة بالتزامن مع تزايد ضتتتتتتتتتتغوطات ا  ات 

 بري الصحة والصحة النباتية يف واجسة النقاا الدوع بشأن السياسة التجارية. واألمراا، ستبقى تدا
 

                                                           
 لالتراق بشتتتتتتتتأن الزراعة إىل الد عات يف لّل الربام  البيئية املعرية من التزامات التخري  يف إطار الصتتتتتتتتندوق األخضتتتتتتتتر. ونب الثاينيشتتتتتتتتري امللحق   37

  ، ويعتمد على حتقيق بع  الشتتتتتتروض اخلاصتتتتتتة مبوجب الربنامل واضتتتتتتحللبيئة أو للصتتتتتتون هدد بشتتتتتتكحكومي من برنام  أن تكون هذه الد عات جزءاً 
إلضا ية ااحلكومي، مبا يف ذلك الشروض املتصلة بأساليب أو مدخالت اإلنتاج. إضا ًة إىل ذلك، نب أن يكون مبلغ هذه الد عات هدوداً بالتكاليف 

 .أو لسارة الدخل املرتبيف باالمتثا  للربنام  احلكومي
 
38  .pdf0_EN_web_2http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Briefing_No. 
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 حوكمة عاملية أقوى يف التجارة باعتبارها أداة للتكيف مع تغرّي املناخ
 
من املتوقع أن يستتتتتتّبب تغرّي املناخ مزيداً من األحداث املناخية القصتتتتتتوى اليت ستتتتتتوف تستتتتتتاهم بدورها يف تقلبات  -36

ر وستتع نطاقاً وأ أكثر تواتراً  أكرب بعد يف لل  بتأرجحاتلألستتعار. كما أن تقلب األستتعار الكبري يف العقد املاضتتي قد يبشتتّ
 تغرّي املناخ. ورمبا األكثر إثارة للقلق هي تدابري السياسات اليت وّلدها التقّلب السابق يف األسعار واليت قد تبّشر بردود  عل
ستتياستتاتية يف لل تغرّي املناخ. ولضتتمان استتتقرار اإلمدادات احمللية، اختارت بع  البلدان أن تررا قيوداً على صتتادراهتا، 

نظور املردة الرعل هذه من أنه ميكن  سم . ويف حني 39 2010و 2008ني بلغت األستتتتتتتتتتتتتتعار ذروهتا يف عامي ولاصتتتتتتتتتتتتتتة ح
اتية األستتتتتواق الدولية. وقد تستتتتتّبب هذه االستتتتتتجابات الستتتتتياستتتتت  قد أدت إىل تراقم االرتراع احلاد يف األستتتتتعار يفلي، احمل

ىل أنه قد ب األخرية يف التعامل مع القيود على التصتتتتتتدير إأكرب يف األستتتتتتعار يف لّل تغرّي املناخ. وتشتتتتتتري التجار  تأرجحات
يكون من الصتتتتتتتتتتعب التوصتتتتتتتتتتل إىل توا ق؛ إتا تيكد أيضتتتتتتتتتتاً أن إطاراً تنظيمياً مترق عليه من جانب أطراف متعددين يرعى 

ادت داستتتتخدام القيود على التصتتتدير قد يكون مريداً للتخريف من تقّلب األستتتعار. وهذا ما يصتتتل بصتتتورة خاصتتتة إذا ا  
 تقلبات األسعار، وحني تزداد، يف لّل تغري املناخ.

 
إىل دعوات ملزيد من الشتتتتتترا ية يف األستتتتتتواق. ويف لّل مبادرة جمموعة  األستتتتتتعارتقّلب أيضتتتتتتاً ا دياد أ ضتتتتتتى وقد  -37

  تو ري قدر تعزيز شرا ية األسواق من خال جما  تقدماً هاماً يف نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعيةالعشرين، أحر  
أكرب وأ ضتتل وحستتن التوقيت من املعلومات عن األستتواق. واألهم هو أنه عز  حتستتني التعاون واحلوار املكثف بني البلدان 

لقطاع ااملنتجة، واملصتتتتدرة واملستتتتتوردة الرئيستتتتية. وقد يعين تغرّي املناخ أن اجلسود اإلضتتتتا ية تكرل إشتتتتراا مزيد من البلدان و 
 اخلا  بشكل أكرب يف هذه املساعي.

 
ومن شتتتتأن حتستتتتني شتتتترا ية الستتتتوق أن يستتتتاعد يف االستتتتتعداد بشتتتتكل أ ضتتتتل، ورمبا ح  أن نّنب، تزايد تقّلب  -38

األستتعار. وقد يكون من الضتترورا استتتكما  هذه التدابري تسود تتيح التعامل بشتتكل أ ضتتل مع التحديات الباقية املتأتية 
حسا يف التخريف من املخاطر املالية اليت تطر  الدولية يكمن جما  هام لإلجراءاتعن تزايد التقّلب. ويف هذا الصتتتتتتتتتتتتتتدد، 

تغرّي املناخ، ينبغي تعزيز  . ويف للّ البلدان النامية املستتتتتتوردة الصتتتتتا ية لألغذيةأستتتتتعار األغذية املرترعة واملتقّلبة بالنستتتتتبة إىل 
 قد الدوع.، رمبا من خال  تسسيالت صندوق النئنراذ هذه البلدان إىل آليات مالية يف أوقات الطوار 

 
وأخرياً، ميكن أن تكون اهلندستتتة الدولية هلبات املعونة الغذائية أكثر استتتتجابة للتحديات الناشتتتئة عن تغري املناخ.  -39

  كارأاليت ميكن أخذها يف االعتبار يف إطار اتراقية املعونة الغائية يف هذا ا ا  قد تشتتتتتتتتتتتتتتمل، من بني  40وبع  األ كار
وترتيبسا الغذائية  املستتتتتتتتتتاعداتاتراقية  موارد ( ختصتتتتتتتتتتيص2ملاحني يف اتراقية املعونة الغذائية؛ )( توستتتتتتتتتتيع قاعدة ا1أخرى: )

                                                           
اد، وبرنام  تنظر مثالً الراو، والصتتتتتتتندوق الدوع للتنمية الزراعية، وصتتتتتتتندوق النقد الدوع، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصتتتتتتتادا، واألونكا  39

التصتتتتدا أل مة األمن الر يعة املستتتتتوى املعنية ب ررقةال، ومنظمة التجارة العاملية، واملعسد الدوع لستتتتياستتتتات يوث األغذية و األغذية العاملي، والبنك الدوع
. متاح 2011. تقّلب األستتتعار يف أستتتواق األغذية والزراعة: استتتتجابات الستتتياستتتة. التقرير املشتتتترا بني الوكاالت. يونيو/حزيران 2011. الغذائي يف العام
 .https://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/48152638.pdfعلى املوقع: 

 
40   duction in , Promoting agricultural inputs under the Food Aid Convention to increase food pro2010Konandreas, P. (

emergency-prone developing countries, FAO. Available at:  http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-

detail/en/c/171067/. 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/48152638.pdf
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/171067/
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/171067/
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( دم  اهلبات بصتتتتتتتتتتتتتتورة كاملة يف جما  3لعمليات الطارئة وبرام  التدخل يف التغذية؛ )يستتتتتتتتتتتتتتب األولوية بالنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل ا
من املرونة يف املستتتتتتتتتتتتتتامهات الستتتتتتتتتتتتتتنوية للماحني، مع اإلقرار ( تو ري مزيد 4املدخالت الزراعية يف اتراقية املعونة الغذائية؛ و)

 .41بطابع متطلبات احلاالت الطارئة، سيما أهنا ختتلف بني سنة وأخرى

 

                                                           
 ، من أجل تو ري بع  املرونة للماحني يف تغيري مستتتتتتتتامهاهتمالترحيلبشتتتتتتتتأن  1999من اتراقية املعونة الغذائية لعام  6هذا قد يستتتتتتتتتوجب تعديل املادة   41

 من سنة إىل أخرى ييث يستجيبون بشكل أ ضل إىل احلاجات املتغرّية.


