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حالة أسواق السلع الزراعية  – 2018تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ واألمن الغذائي
موجز
تغّي املناخ آثاراً س ل ل ل ل ل لللبية متزايدة على أقالي عدة مل العان .ومن املر أن يكون القطاع
من املتوقع أن يرتك ر
الزراعي مل املناطق واألقالي املنخفضللة االرتفاع األكثر تضللرراً ،مل ح أن تليت الم تتمتع ناخ معتد قد تشللرد آثاراً
إجيابية .فرذا الوقع غّي املتكافئ مل األقالي والبلدان ،والتغيّيات النامجة عنه مل جما إنتاج األغذية وتوافرها سوف يؤثر
على تدفقات التجارة الدولية والطرق التجارية.
وترمي طبعة حالة أس ل ل لواق السل ل لللع الزراعية لعام  2018إىل تعميق النقاش حو الطيف الواسل ل للع من الصل ل للكوك
تغّي املناخ .وهي تنظر مل كيفية اتصا أنواع
السياساتية املتاحة لصانعي السياسات الذين ين رفذون اتفاق باريس بشأن ر
خمتلفة من تدابّي الدع احمللي والتجارة بالتكيف مع تغّي املناخ والتخفيف من وطأته؛ وكيف ميكن اس ل ل ل ل ل للتخدامرا مل
املستقبل؛ وكيف أن قواعد منظمة التجارة الدولية حُت ردد اخليارات السياساتية.
اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
علما ضل ل للمون هذه الوثيقة وباسل ل للتنتا ات طبعة حالة أس ل ل لواق السل ل لللع الزراعية
إ رن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة ً
ومناقشترا ،والبحث مل النقاط التالية الختاذ مزيد من اإل راءات:


النظر واإلقرار بللدور رللارة املنتجللات الزراعيللة مل التكيف مع تغّي املنللاخ والتخفيف من وطللأتلله ،و س ل ل ل ل ل ل للا تلله
مل ضل ل للمان األمن الغذائي العاملي ،وتشل ل للجيع اإلنتا ية الزراعية على الصل ل للعيد العاملي ،ور ا ا رد من انبعاثات
غازات الدفيئة؛

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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واإلشللارة إىل ضللرورة تيسللّي ا وار السللياسللاا مل مرحلة اتفاق باريس واتفاقات منظمة التجارة العاملية من أ ل
تعزيز الدور الداع املتباد هلذه االتفاقات املتعددة األطراف؛



والتشلديد على ضلرورة إ راء ُتليل أكآل اثار التجارة والسلياسلات ذات الصللة من أ ل ُتقيق أهداف األمن
الغذائي والتغذية ،وهدف اتفاق باريس بإبقاء االرتفاع مل متوسط ا رارة العاملية دون در ت مئويت بكثّي.

ميكن تو يه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
George Rapsomanikis

كبّي االقتصادي  ،شعبة التجارة واألسواق
الآليد اإللكرتوينgeorge.rapsomanikis@fao.org :
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أوًل -مقدمة
مثة أدلرة متزايدة على أن تغّي املناخ سللوف يرتك آثاراً غّي متكافئة وغّي متناسللبة على اإلنتاج الزراعي ب األقالي
-1
مل العان .ومن املتوقع أن تؤثر در ات ا رارة املرتفعة والتغيّيات مل هطو األمطار بش للكل س لللا على القطاعات الزراعية
مل البلدان الواقعة مل مناطق خطوط العرض املنخفض ل ل للة مل أفريقيا ،وآس ل ل لليا وأمريكا الالتينية ،س ل ل لليما أن العديد منرا يعاين
تغّي املناخ إىل آثار إجيابية مل املناطق
أصالً من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .ومل الوقت ذاته ،من املر أن يؤدي ر
ذات املناخ املعتد  ،حيث سوف تستفيد الزراعة من مناخ أكثر دفئاً وموس زراعي أطو .
ُتو األغذية من املناطق الم تش للرد فائضل لاً إىل تليت الم تش للرد عجزاً ،ا يس للاعد
-2
وبإمكان التجارة الدولية أن ر
تغّي املناخ ويساه مل ُتقيق األمن الغذائي .ويشّي كل من خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
البلدان على التكيف مع ر
واتفاق باريس التفاقية األم املتحدة اإلطارية بش ل ل ل ل ل للأن تغّي املناخ إىل دور التجارة .ويدعو االتفاقان إىل إقامة نظام عاد
وشللفاف للتجارة الدولية يسللاه مل ُتقيق أهداف التنمية املسللتدامة ،ا يحبقي الزيادة مل متوسللط در ات ا رارة مل العان
أقل بكثّي من در ت مئويت .
وتوفرر طبعة حالة أس ل لواق السل لللع الزراعية لعام ُ 2018تليالً تفصل لليلياً للتقاطع ب اتفاق باريس واتفاقات منظمة
-3
تعزز الدور الداع املتباد هلذه
التجارة العاملية لتعزيز الوض ل ل للوري ،وتوفّي التو يرات بش ل ل للأن اخليارات الس ل ل للياس ل ل للاتية الم قد ر
تغّي املناخ وانعدام األمن الغذائي .ومن الضللروري وضللع إ راءات سللياسللاتية واسللعة النطاق لتعزيز
التطرق إىل ر
االتفاقات مل ر
تغّي املناخ والتخفيف من وطأته .كما أن التأثّي غّي املتكافئ
دور التجارة مل ضمان األمن الغذائي ،وتشجيع التكيف مع ر
لتغّي املناخ مل العان ،وتداعياته على رارة املنتجات الزراعية ،وخباص ل ل للة مل البلدان النامية ،يش ل ل للّي إىل ض ل ل للرورة اعتماد
ر
عزز الدور التكييفي للتجارة ويدع السكان األكثر ضعفاً مل الوقت ذاته.
متوازن إزاء السياسات ،من شأنه أن ي ر

ثانيًا -التطورات في تجارة المنتجات الزراعية
مل السل للنوات األخّية ،اترسل للمت األس ل لواق الزراعية العاملية بأ ية متزايدة لالقتصل للاديات الناشل للئة .وخال العقدين
-4
املاضل ل للي  ،أدى النمو االقتصل ل للادي الس ل ل لريع والزيادة مل الدخل للفرد الواحد مل هذه االقتصل ل للاديات إىل زيادة الطلب على
املنتجات الزراعية مما أفض ل للى ،وبالتزامن مع عدد الس ل للكان الكبّي ،إىل زيادة ملحولة مل الواردات الزراعية .وتحالح أ اط
مماثلة للو ود املتزايد لالقتص للاديات الناش للئة مل األس لواق الزراعية العاملية مل الص للادرات الزراعية ،ا يلقي الض للوء على وتّية
التغّي اهليكلي مل مسار التنمية والتحسينات مل اإلنتا ية الزراعية.
ر
وقد متثرلت إحدى امليزات الرئيسية لتزايد مشاركة البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل مل األسواق الزراعية العاملية
-5
لجل أكثر من نص ل للف حج التجارة ب البلدان
مل النمو الس ل لريع للتجارة ما ب بلدان ا نول .وعلو عام  ،2015وس ل ل ر
ُتو ديناميكية التجارة عن ُتديات
املتوس للطة واملنخفض للة الدخل وبلدان أخرى مل ا نول  .ومل الوقت ذاته ،يكش للف ر
حو
ديدة ،وال س لليما مل أقل البلدان واً ،حيث أن النمو الس ل لريع مل اإلنتا ية الزراعية نس للبةً إىل وتّية النمو الس للكاين ر
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عمق وضللع االسللتّياد الصللامل لبلدان أخرى -وهي مسللألة
البلدان املص ل ردرة الصللافية سللابقاً إىل بلدان مسللتوردة صللافية ،أو ر
ذات أ ية خاصة نظراً أل ية الزراعة بالنسبة إىل االقتصاد ،والعمالة واألمن الغذائي مل هذه البلدان.
ومنذ بداية القرن ا ادي والعش لرين ،أصللب من األسللرل أيض لاً توسلليع رارة املنتجات الزراعية من خال وصللو
-6
أفضل إىل األسواق مع املعدالت األدىن ملتوسط التعريفة املطبقة ،مل ما سعت البلدان اهد ًة إىل الوفاء بالتزاماهتا و ب
اتفاق منظمة التجارة العاملية بشللأن الزراعة لعام  .1995كذليت ،سللا ت االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية ،والتغيّيات
مل الس ل للياس ل للات احمللية مل ُتسل ل ل الوص ل للو إىل األسل ل لواق .وترا ع أيضل ل لاً الدع احمللي املش ل للوه للتجارة مل البلدان املتقدمة
الرئيسللية منذ عام  ،2000مل ح حصلللت ختفيضللات كبّية أخرى مل اسللتخدام إعانات التصللدير .ومن شللأن تنفيذ القرار
الص ل للادر عن املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد مل نّيويب مل ديس ل للمآلنكانون األو  ،2015والذي يقض ل للي
بإلغاء إعانات التصدير بالنسبة إىل منتجات املزرعة ،أن يساه مل توفّي فرصة متساوية مل جما رارة املنتجات الزراعية.

ثالثًا -تأثير تغير المناخ على األمن الغذائي ودور التجارة الدولية
تغّي املناخ إىل ح رد كبّي ب احملاص ل ل ل ل لليل
-7
يؤثر املناخ على الزراعة من خال قنوات متنوعة ،وس ل ل ل ل للوف ختتلف آثار ر
واألقالي  ،وحسللب املدى الزم  .ومل األ ل القصللّي ،من املتوقع أن يتأثر اإلنتاج باحتما متزايد لوقوع أحداو قصللوى-
مثل مو ات ا فاف ،والفيضللانات والعواصللف -قد تكون مفاعيلرا ضللارة على احملاصلليل والثروة ا يوانية .و رأما مل األ ل
الطويل ،فمن املتوقع أن يؤثر االرتفاع مل در ات ا رارة على حنو س ل ل ل ل لللا على الغالرت مل معظ املناطق االس ل ل ل ل للتوائية ،مل
ح قد تستفيد منرا الغالرت مل املناطق املعتدلة املناخ.
تغّي املناخ الالمس ل ل ل ل ل للاواة القائمة ،ويو رسل ل ل ل ل ل لع على حنو أكآل الفجوة القائمة ب البلدان
-8
ونتيجةً لذليت ،قد يفاق ر
املتقدمة (الم يقع معظمرا مل املناطق املعتدلة) والبلدان النامية (الم يقع معظمرا مل املناطق االس ل ل ل ل ل للتوائية) .وهذا يع أن
البلدان مل أفريقيا ،وآسيا وأمريكا الالتينية ،والم يعاين العديد منرا أصالً من الفقر ،وانعدام األمن الغذائي وأشكا خمتلفة
من سوء التغذية ،سوف تتعرض إىل اخلطر بشكل غّي متناسب.
تغّي املناخ مل رددة املوقع مع اختالفات كبّية ب احملاصل ل لليل واألقالي  ،بإمكان التجارة
-9
وفيما سل ل للتكون ااثار على ر
تغّي املناخ وتشل ل ل للجيع األمن الغذائي العاملي .مل األ ل القصل ل ل للّي ،ومن
الدولية أن تؤدي دوراً هاماً مل تيسل ل ل للّي التكيرف مع ر
خال نقل األغذية من املناطق الم تشل للرد فائض ل لاً إىل تليت الم تشل للرد عجزاً ،ميكن أن متثرل التجارة آليةً هامة للتصل للدي
للنقص مل اإلنتاج بفعل األحداو املناخية القص ل ل ل ل للوى ،وتوفّي اس ل ل ل ل للتقرار األس ل ل ل ل للعار وتعزيز األمن الغذائي .و رأما مل األ ل
الطويل ،فقد تس ل ل ل ل ل للاه التجارة الدولية مل تكييف اإلنتاج الزراعي بطريقة كفوءة مل البلدان واألقالي  .عالوًة على ذليت،
بإمكان التجارة أن تسل للاه مل ُتس ل ل التغذية مل األقالي حيث قد ال تسل للم العوامل املناخية بإنتاج جمموعة واسل للعة من
التنوع مل األغذية املتاحة للمسترلك .
احملاصيل ،عآل إتاحة مزيد من ر
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ابعا -تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ :اإلطار السياساتي
رً
أقرتا بض للرورة أن تتخذ البلدان إ راءات مجاعية لتش للجيع
 -10شل لرد عام  2015املص للادقة على مبادرت هامت داً ر
تغّي املناخ :خطة التنمية املس ل ل ل للتدامة لعام  2030واتفاق باريس التابع التفاقية األم املتحدة
التنمية املس ل ل ل للتدامة ومكافحة ر
تغّي املناخ.
اإلطارية بشأن ر
 -11و و للب املرونللة الم يوفررهللا اتفللاق بللاريس ،س ل ل ل ل ل للوف يكون العمللل العللاملي مل جمللا املنللاخ مو رلاً إىل حل رد كبّي
باملسل ل ل للا ات احملددة وطنيا للبلدان  -وهي أطر سل ل ل للياسل ل ل للاتية وطنية تبلرا البلدان من خالهلا عن إ راءاهتا املقرتحة مل جما
املناخ .كما أن طريقة الوفاء هبذه االلتزامات من حيث املمارسللة -باسللتخدام تدابّي ترتاوري ب اإلعانات واملعايّي -سللوف
تؤثر ب للدوره للا على اإلنت للاج ،والتج للارة واالنبع للاث للات ،ومل بعا ا للاالت ،ينبغي عثر للا على ض ل ل ل ل ل للوء القواع للد التج للاري للة
املتعددة األطراف.
ينص
 -12وما من نزاع أس ل للاس ل للي ب الس ل للياس ل للات املتص ل لللة بتغّي املناخ والقواعد التجارية املتعددة األطراف .بالفعل ،ر
تغّي املناخ وس ل لليلةً للتمييز التعس ل للفي أو غّي
اتفاق باريس ص ل ل لراحةً على عدم و ول أن تش ل للكل التدابّي املتخذة ملكافحة ر
املآلر أو تقييداً مقنرعاً للتجارة الدولية .كما أن خطة التنمية املس ل ل ل ل ل للتدامة لعام  2030تعزز الفكرة بأن نظاماً رارياً منفتحاً
ر
وغّي متييزي ومتعدد األطراف ،واإل راءات املتخذة ماية البيئة وتش ل ل للجيع التنمية املس ل ل للتدامة ميكن ،بل جيب أن تس ل ل للاند
بعضرا البعا.
وتقر اتفلاقلات منظملة التجلارة العلامليلة بلأ يلة األهلداف اال تملاعيلة والبيئيلة ،وال س ل ل ل ل ل لليملا من خال امللادة  20من
-13
ر
االتفاق العام للتعريفات ا مركية والتجارة (الغات) بش للأن االس للتثناءات مل الظروف العامة الم تس للم ليعض للاء اختاذ مجيع
التدابّي الض ل للرورية ماية اادال العامة  ،1و محاية ا ياة أو الص ل للحة البشل ل لرية ،أو ا يوانية أو النباتية  2أو مل ما يتص ل للل
عف املوارد الطبيعيلة القلابللة للنفلاذ إذا نفلذت هلذه التلدابّي بلاالقرتان بقيود تحفرض على اإلنتلاج أو االس ل ل ل ل ل للترالك احمللي .3
تص مع للا للة املنتج للات الزراعي للة املتم للاثل للة والم ختتلف فقط من حي للث
إ للا ن يت ر بع للد اختب للار تطبيق القواع للد مل م للا ر
بصمترا الكربونية.
 -14لكن التح ردي الرئيسللي الذي قد توا ره السللياسللات اخلاصللة بالتكيف مع تغّي املناخ والتخفيف من وطأته على
الزراعة يترص ل ل للل بدأ عدم التمييز ،الذي تظرر التمييز مثالً ب املنتجات املتماثلة  ،الم ختتلف فقط من حيث بص ل ل للمترا
الكربونية نتيجة عمليات وطرق إنتاج خمتلفة .وحس ل ل ل ل ل للب تص ل ل ل ل ل للميمرا وتطبيقرا ،ن يت بعد اختبار عدد من التدابّي ،مثل
الض ل ل ل لرائب واإلعانات ،الم ميكن اسل ل ل للتخدامرا لتنفيذ التزامات باريس ،ضل ل ل للمن سل ل ل للياق القواعد التجارية ،سل ل ل لليما أ ا قد
تستردف العمليات وطرق اإلنتاج.
1
2
3

املادة ( 20أ) من االتفاق العام للتعريفات ا مركية والتجارة
املادة ( 20ل) من االتفاق العام للتعريفات ا مركية والتجارة
املادة ( 20ز) من االتفاق العام للتعريفات ا مركية والتجارة
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 -15ومل هذا اخلصوص ،ميكن إ راء املناقشات عند التقاطع ب اتفاق باريس واتفاقات منظمة التجارة العاملية لتعزيز
جيرما الداعم لبعض للرما .ومل الوقت ذاته ،من ش للأن ا يرز الس للياس للاا أن ترص أيض ل لاً على أالر تؤثر التدابّي الوطنية
سلباً على بلدان أخرى ،أو ال تفرض قيوداً غّي مالئمة على التجارة واالستثمار ،وخباصة مل البلدان النامية.

خامسا -تغير المناخ وتدابير الدعم المحلي
ً
 -16تؤدي تدابّي الدع احمللي الم تشل ل رلوه التجارة ،مثل دع أسل للعار السل للوق وإعانات املدخالت ،إىل زيادة اإلنتاج.
تعزز توافر األغذية مل األسلواق احمللية ،فري قد تفضللي أيضلاً إىل فوائا بإمكا ا أن تشل رلوه
ورغ أن هذه التدابّي ميكن أن ر
تغّي املناخ ،ما ن تحلترخذ التدابّي لتحس كفاءة االنبعاثات النامجة عن
التجارة ،مل حا البلدان املنتجة الكبّية .ومل سياق ر
الزراعة (ما يع خفا االنبعاثات لكل وحدة إنتاج) ،فإن الزيادة مل اإلنتاج النامجة عن دع أس ل ل ل للعار الس ل ل ل للوق قد تؤدي
أيضاً إىل زيادة مل إمجايل انبعاثات الغازات.
 -17كذليت ،بإمكان تدابّي حكومية عدة -ا مل ذليت على سللبيل املثا وليس ا صللر البحوو والتنمية ،واإلرشللاد،
تغّي املناخ والتخفيف من وطأته ،وكذليت األمن
لجع التكيرف مع ر
والتدريب ،واملسل ل ل ل للاعدة الفنية واالسل ل ل ل للتثمارات -أن تشل ل ل ل ل ر
الغذائي الذي لديه آثاراً مش ل رلوهة دنيا أو معدومة على التجارة .فمن األس للاس للي االس للتثمار مل التغيّي التكنولو ي والرتوي
له ،وتيس للّي اعتماد ممارس للات زراعية ذكية مناخياً من انب املزارع  ،ليس رة تعزيز النمو مل اإلنتا ية وتش للجيع األمن
الغذائي فحسل للب ،إ ا أيض ل لاً رة املسل للاعدة مل خفا االنبعاثات من كل وحدة إنتاج .إ ا قد يكون من الضل للروري بذ
رود إضل ل للافية لتيسل ل للّي التكيرف مع تغّي املناخ والتخفيف من وطأته مل قطاع الزراعة .سل ل لليكون من الصل ل للعب مثالً عرض
تكنولو يات ديدة على املزارع  -الذين ينفرون من املخاطرة ويوا رون قيوداً وحوافز خمتلفة.
تغّي املناخ من تواتر وح ردة األحداو املناخية القص ل للوى ،س ل للوف يترس ل ل ل التأم
 -18ونظراً إىل أنه من املر ر أن يزيد ر
يتحوطون ض للد خماطر املناخ .غّي أن التكاليف املرتفعة للتأم التقليدي
الزراعي بأ ية متزايدة بالنس للبة إىل املزارع الذين ر
القائ على التعويا نس ل للبةً إىل اس ل لرتاتيجيات أخرى إلدارة املخاطر ،مثل تنويع الدخل ،جيعل التأم غّي معقو الكلفة،
وخباص ل للة بالنس ل للبة إىل ص ل للغار املزارع األسل ل لري  .و ا أن أسل ل لواق التأم غالباً ما تكون غّي قابلة لالس ل للتمرار من الناحية
التجارية بفعل التكاليف املرتفعة ،تترسل ل ل ل ل ل ل االبتكارات مل برام التأم  ،كالم ترد مثالً مل برام التأم املس ل ل ل ل ل للتندة إىل
مؤش ل ل لرات الطقس الم خت رفا التكاليف ،بأ ية حيوية لتش ل للجيع االس ل للتثمارات املؤدية إىل زيادات مس ل للتدامة مل اإلنتا ية
الزراعية.
 -19ومل العديد من البلدان النامية ،يشكل اإلنفاق على األغذية حصةً كبّية من إمجايل إنفاق املسترلك  ،وبإمكان
االرتفاعات ا ادة القصّية األ ل بفعل ختفيضات مل اإلنتاج ،تكون نامجةً عن املناخ ،أن تؤدي إىل تداعيات خطّية على
األمن الغذائي ،وخباصللة بالنسللبة إىل الفقراء والضللعفاء .ومل هذا السللياق ،بإمكان خمزونات األغذية أن تسللاه مل التكيرف
تغّي املناخ.
مع ر
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 -20وتتف القطاع اخلاص بقوائ حصللر تتماشللى مع توقعاته بشللأن األسللعار ،فيشللرتي األغذية ح تكون أسللعارها
منخفض ل ل ل ل للة ويطلق املخزونات مل الس ل ل ل ل للوق ح ترتفع األس ل ل ل ل للعار .وهبذه الطريقة ،خت رفف املخزونات من آثار التقلربات مل
اإلمدادات .وترقى برام االحتفاظ خزونات عامة إىل زمن بعيد .ففي حاالت عديدة ،يقضي هدفرا األساسي بضمان
ُتقيق األمن الغذائي ومعا ة النقص الطارئ مل األغذية .ومل حاالت أخرى ،تحس ل ل ل ل ل للتخدم املخزونات االحتياطية -برام
االحتفاظ خزونات عامة كبّية تعمل من خال مشل ل لرتيات مللية لتأم اس ل للتقرار األس ل للعار ض ل للمن نطاق مل ردد مس ل للبقاً-
لدع أسعار املنتج .
 -21وقد تكون املخزونات االحتياطية الواس للعة النطاق مكلفةً وميكن أن تش ل رلوه ،مل بعا ا االت ،األس ل لواق الدولية
قررت ا كوم للات التخلرص من املخزون للات من خال الص ل ل ل ل ل ل للادرات .وعلى عكس هك للذا برام للمخزون للات
مل ح للا ر
االحتياطية ،إن احتياطات األغذية العامة الص ل للغّية نس ل للبياً واملص ل للممة حص ل لراً لتلبية االحتيا ات الغذائية الطارئة تقلرل من
ااثار املش ل ل ل ل ل رلوهة فيما تس ل ل ل ل للاعد مل التخفيف من تأثّي النقص مل اإلنتاج .ومن األقل احتماالً أن توقف هذه االحتيا ات
الغذائية الطارئة نشل ل ل ل للاط القطاع اخلاص مل جما التخزين ،وإذا ارتبطت ب ليات ا ماية اال تماعية ،ميكن أن تسل ل ل ل للتردف
فعا .
الفقراء والضعفاء على حنو ر

ادسا -دور السياسات التجارية في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته
س ً
 -22إن تأثّي تغّي املناخ على امليزة النسللبية لتنتاج الزراعي مل بعا البلدان يع أن السللعي إىل ُتقيق الكفاية الذاتية
من األغذية قد ال تشكل دوماً اسرتاتيجية فعالة.
تعزز اإلنتا ية الزراعية املستدامة ،بإمكان األسواق الدولية الم تعمل يداً
 -23وإضافةً إىل تنفيذ التدابّي الم سوف ر
أن توفرر مصدراً موثوقاً ليغذية وتساه مل ُتس األمن الغذائي.
 -24وميكن أن توفرر التجللارة الللدوليللة ،مل األ للل القص ل ل ل ل ل للّي ،آليلةً ملعللا للة النقص مل اإلنتللاج بفعللل األحللداو املنللاخيللة
القصل للوى .و رأما مل األ ل الطويل ،فيمكن أن تسل للاه التجارة مل تكييف اإلنتاج الزراعي على حنو كفوء مل البلدان .لكن
رغ أنه ميكن للتجارة أن تس للاه أيض لاً مل ُتس ل األمن الغذائي مل س للياق تغّي املناخ ،قد تؤدي إىل زيادة االعتماد على
الواردات مل البلدان حيث يعاين قطاع الزراعة من تأثّيات سلبية.
 -25كما أن الس للياس للات التجارية هامة لتش للجيع االس للتقرار مل األسل لواق الدولية وتعزيز قدرهتا العازلة مل س للياق تغّي
املناخ .وميكن أن تؤدي اإل راءات الم تتخذها البلدان الم تشرد أحجاماً ملحولة من الصادرات أو الواردات نسبةً إىل
حج التجارة العاملية ،بصل للورة خاصل للة ،إىل تأثّي كبّي على عدم اسل للتقرار األسل للعار الدولية .وميكن أن تسل للاه القيود على
التصدير مثالً مل عدم استقرار األسعار الدولية ،وخباصة مل حا متر فرضرا ح تكون األسعار العاملية على ارتفاع.
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توخي ا ذر مل اسل للتخدام السل للياسل للات التجارية على ا رات الفاعلة الكبّية مل األس ل لواق.
 -26إ ا ال تقتصل للر أ ية ر
بالفعل ،غالباً ما ترتبط التقلربات النامجة عن الطقس مثالً بشل للكل إجيايب ببعضل للرا مل البلدان ضل للمن منطقة غرافية معينة،
ممرا يضاعف ااثار على األسواق الدولية.
تغّي املناخ ،ونظراً إىل الطلبات الواردة من عدد متزايد من السل ل ل للكان مل العان ومن املداخيل املتنامية
 -27ومل سل ل ل للياق ر
تغّي املناخ وتس ل ل ل ل ل للاه مل ا رد من انبعاثات
على املوارد الزراعية العاملية ،قد تدع التجارة نظرياً رود التخفيف من آثار ر
غازات الدفيئة الزراعية العاملية ،من خال ا رص على إرفاق تزايد اإلنتاج بتعزيز كفاءة االنبعاثات .إ ا مل الواقع ،هذا
ليس سرالً.
تغّي املناخ ،ترمي إىل ا رد من االنبعاثات مل كل وحدة إنتاج،
 -28فإذا ن رفذ بلد مثالً س ل للياس ل للات للتخفيف من وطأة ر
إ ا تزيد أيض ل لاً من تكاليف اإلنتاج وترفع األسل للعار احمللية ،س ل لوف جيد املنتجون احملليون أنفسل للر مل وضل للع غّي تنافسل للي.
تنحي املنتجات احمللية.
فالواردات األرخص مثناً من شركاء راري ال يعملون على التخفيف من وطأة تغّي املناخ قد ر
 -29وقد يكون أيض ل ل ل لاً للمنتجات املسل ل ل للتوردة من بلدان ال تعمل على التخفيف من وطأة تغّي املناخ بصل ل ل للمة كربونية
أعلى من املنتجات احمللية ،ممرا يؤدي إىل انبعاثات إمجالية أعلى (أو تس ل ل ل ل ل ل رلرل مل االنبعاثات ،أي االنبعاثات النامجة عن
زيادة اإلنتاج مل مكان آخر وإمداد البلد الذي يعمل على التخفيف من وطأة تغّي املناخ بواردات إض ل للافية) .لذا ،رغ أن
مآلر ،قد ال تكون وسل ل ل لليلة فعالة من دون تضل ل ل للافر اإل راءات
اسل ل ل للتيعال تكاليف االنبعاثات مل الزراعة بشل ل ل للكل أحادي ر
تنحي بكل بس ل ل ل ل ل للاطة املنتجات احمللية
العاملية ،مل حا ميكن للواردات من البلدان الم ال ختفف من وطأة تغّي املناخ أن ر
ذات بصل ل للمة كربونية متدنية .وميكن أن تفضل ل للي التجارة إىل انبعاثات أقل على الصل ل للعيد العاملي؛ إ ا ميكن أن تزيد أيض ل ل لاً
متضمنة مل األسعار.
االنبعاثات ح ال تكون تكاليفرا ر
 -30ومن النللاحيللة النظريللة ،قللد ُتللاو البلللدان الم تعمللل على التخفيف من وطللأة تغّي املنللاخ التقليللل من تس ل ل ل ل ل ل رلرل
االنبعللاثللات من خال اللجوء إىل تللدابّي رللاريللة .إ للا جيللب أن متتثللل ا رود الراميللة إىل معللا للة االختالفللات مل كفللاءة
تنص على الدولة األوىل بالرعاية وتنظر
االنبعاثات عآل سياسات رارية ألحكام منظمة التجارة العاملية ،مثل األحكام الم ر
مسل ل للتويات التعريفات على الواردات ،وتضل ل للمن املسل ل للاواة مل املعاملة الوطنية .وينبغي مراعاة االختصل ل للاصل ل للات التجارية مع
استيعال الكلفة اال تماعية لالنبعاثات.
ويقر اتفاق باريس بضل ل للرورة وضل ل للع إ راءات مشل ل للرتكة وحح تعاونية تنطوي على اسل ل للتخدام نتائ ختفيف منقولة
-31
ر
دولياً على أس ل ل للا طوعي 4.لكن غيال آلية لتحديد البص ل ل للمة الكربونية للمنتجات الزراعية يولرد ص ل ل للعوبات بالنس ل ل للبة إىل
تغّي املناخ .لذا ،قد يكون من املفيد التوص ل ل للل
النظام التجاري الدويل ليتمكن من تأدية دور مل رود التخفيف من وطأة ر
إىل توافق بش ل للأن كيفية ُتديد واحتس ل للال البص ل للمة الكربونية ،والتدابّي الرامية إىل تيس ل للّي التجارة باملنتجات ذات البص ل للمة
الكربونية املتدنية ،هبدف تيسّي العمل التعاوين.
4

الفقرة  2من املادة  ،6اتفاق باريس

CCP 18/5

9

سابعا -الحواجز التقنية أمام التجارة والتدابير الخاصة بالصحة والصحة النباتية
ً
 -32قد يس للاعد توس للي الكربون مل ُتديد أفض للليات املس للترلك  ،ا يس للاه مل االنتقا إىل اقتص للاد ذي انبعاثات
منخفضللة .وقد يوفرر توسللي الكربون وسلليلةً لتحديد وضللع املنتجات الغذائية والزراعية رة تنافسلليترا وتو يه املسللترلك
حنو خيارات االنبعاثات املتدنية.
 -33ومل حا طلب بلد توسي مجيع املنتجات احمللية واملستوردة على أسا بصمترا الكربونية -نظراً إىل أن التوسي
مطلول للمنتجات احمللية واملس ل ل ل ل للتوردة على السل ل ل ل ل لواء -قد يبدو هذا األمر متمش ل ل ل ل للياً مع أحكام املعا ة الوطنية مل اتفاق
التدابّي التقنية أمام التجارة .لكن ،نظراً إىل أن البص للمة الكربونية ال تش ل ركل مل وهرها زءاً مادياً من املنتجات (إ ا هي
باألحرى نتيجة وس ل لليلة اإلنتاج ،والتجريز والنقل) ،ن يت بعد اختبار تداعيات الش ل للرط الوارد مل االتفاق اخلاص با وا ز
التقنية أمام التجارة مل ما يتعلق باملعاملة املتساوية للواردات من املنتجات املشاهبة .
 -34ورغ أنه ميكن راوز الصل ل ل للعوبات التقنية املتصل ل ل لللة بقيا البصل ل ل للمة الكربونية للمنتجات الزراعية ،من املر أن
يفرض اس ل للتخدام معايّي الكربون والتوس ل للي واملتطلبات املرافقة هلذه العملية من حيث التجريز والرص ل للد والتحقق ،تكاليف
وجمرزي األغذية على نطاق ص للغّي مل
املوردين .وهذا قد يلقي بعبئه بص للورةل خاص للة على املزارع األس ل لري
ر
إض للافية على ر
البلدان النامية ،ممرن قد يتطلبون املعونة واملساعدة الفنية لبناء قدراهت .
توزع اافات واألمراض وتدفقات التجارة باملنتجات الزراعية بطرق ال ميكن التنبؤ هبا،
تغّي املناخ ر
 -35وس ل ل ل للوف يب رد ر
ممرا يزيد من عدم اليق احمليط بترديدات تدابّي الصل للحة والصل للحة النباتية .فإلزامية إسل للناد هذه التدابّي إىل مبادىء علمية
تقع مل وهر االتفاق اخلاص بتدابّي الص ل ل للحة والص ل ل للحة النباتية ،إ ا التداعيات على العديد من العمليات البيولو ية الم
ختض ل ل ل ل ل للع لس ل ل ل ل ل لليناريوهات خمتلفة مل تغّي املناخ جمرولة بكل بس ل ل ل ل ل للاطة .كذليت ،ما زالت البحوو العلمية املتعلقة باافات
لل تغّي املناخ مل بداياهتا ،كما أن الفجوات املعرفية تض للاعف التحديات القائمة أمام تنفيذ تدابّي
واألمراض وس لللوكرا مل ر
الصحة والصحة النباتية على حنو كفوء.
 -36وقد شرد عدد تدابّي الصحة والصحة النباتية املبلرغة إىل منظمة التجارة العاملية زياد ًة مطرردة ،األمر الذي يعكس
تغّي املناخ من األعضل ل ل ل ل للاء مل منظمة
املتغّية .لذا ،قد يتطلرب ر
زيادة مل الشل ل ل ل ل للفافية وزيادة مل عدد هذه التدابّي ا ديدة أو ر
التجارة العاملية تكييف تدابّيها القائمة أو وضل ل ل ل للع تدابّي ديدة لالسل ل ل ل للتجابة إىل التغيّيات مل خماطر اافات أو األمراض
وإىل عدم اليق املتزايد حيا هذه املخاطر ،األمر الذي يس ل ل ل ل ل للاه مل زيادة النش ل ل ل ل ل للاط التنظيمي .وهذا قد يعيق التجارة،
ال سلليما بالنسللبة إىل البلدان النامية ،ما ن توضللع عملية مالئمة لتقيي املخاطر ،واملراقبة ،والرصللد والتشللخيص إضللافةً إىل
بىن ُتتية حدودية مناسبة.

