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 المنتجات الزراعية وتغير المناخ واألمن الغذائيتجارة  – 2018أسواق السلع الزراعية حالة 
 

 موجز
 

يكون القطاع  من املتوقع أن يرتك تغّير املناخ آثاراً سلللللللللللللللبية متزايدة على أقالي  عدة مل العان. ومن املر   أن 
الزراعي مل املناطق واألقالي  املنخفضللة االرتفاع األكثر تضللرراً، مل ح  أن تليت الم تتمتع  ناخ معتد  قد تشللرد آثاراً 

األقالي  والبلدان، والتغيّيات النامجة عنه مل جما  إنتاج األغذية وتوافرها سوف يؤثر  مل املتكافئإجيابية. فرذا الوقع غّي 
 على تدفقات التجارة الدولية والطرق التجارية.

 
إىل تعميق النقاش حو  الطيف الواسلللللللع من الصلللللللكوك  2018حالة أسلللللللواق السللللللللع الزراعية لعام  بعةطوترمي  

ن ينفرذون اتفاق باريس بشأن تغّير املناخ. وهي تنظر مل كيفية اتصا  أنواع السياساتية املتاحة لصانعي السياسات الذي
خمتلفة من تدابّي الدع  احمللي والتجارة بالتكيف مع تغّي املناخ والتخفيف من وطأته؛ وكيف ميكن اسللللللللللللللتخدامرا مل 

درد اخليارات السياساتية.  املستقبل؛ وكيف أن قواعد منظمة التجارة الدولية ُتح
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 

حالة أسلللللللواق السللللللللع الزراعية  بعةطإلحاطة علًما  ضلللللللمون هذه الوثيقة وباسلللللللتنتا ات االلجنة مدعوة إىل  إنر  
 :راءات ومناقشترا، والبحث مل النقاط التالية الختاذ مزيد من اإل

 
  النظر واإلقرار بللدور رللارة املنتجللات الزراعيللة مل التكيف مع تغّي املنللاخ والتخفيف من وطللأتلله، و سلللللللللللللللا تلله

ضلللللللمان األمن الغذائي العاملي، وتشلللللللجيع اإلنتا ية الزراعية على الصلللللللعيد العاملي، ور ا ا در من انبعاثات  مل
 ؛الدفيئة غازات
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  اإلشللارة إىل ضللرورة تيسللّي ا وار السللياسللاا مل مرحلة اتفاق باريس واتفاقات منظمة التجارة العاملية من أ ل و
 ؛ألطرافاملتعددة ا تعزيز الدور الداع  املتباد  هلذه االتفاقات

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

 

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

 كبّي االقتصادي ، شعبة التجارة واألسواق
 george.rapsomanikis@fao.org الآليد اإللكرتوين:

 
    

mailto:boubaker.benbelhassen@fao.org
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 قدمةم -ًل أو  
 
متناسللبة على اإلنتاج الزراعي ب  األقالي  مثة أدلرة متزايدة على أن تغّي املناخ سللوف يرتك آثاراً غّي متكافئة وغّي  -1

مل العان. ومن املتوقع أن تؤثر در ات ا رارة املرتفعة والتغيّيات مل هطو  األمطار بشلللكل سللللا على القطاعات الزراعية 
را يعاين مل البلدان الواقعة مل مناطق خطوط العرض املنخفضللللللللة مل أفريقيا، وآسلللللللليا وأمريكا الالتينية، سلللللللليما أن العديد من

أصاًل من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ومل الوقت ذاته، من املر   أن يؤدي تغّير املناخ إىل آثار إجيابية مل املناطق 
 ذات املناخ املعتد ، حيث سوف تستفيد الزراعة من مناخ أكثر دفئاً وموس  زراعي أطو .

 
ناطق الم تشلللرد فائضلللاً إىل تليت الم تشلللرد عجزاً،  ا يسلللاعد وبإمكان التجارة الدولية أن ُتور  األغذية من امل -2

، 2030البلدان على التكيف مع تغّير املناخ ويساه  مل ُتقيق األمن الغذائي. ويشّي كل من خطة التنمية املستدامة لعام 
تفاقان إىل إقامة نظام عاد  واتفاق باريس التفاقية األم  املتحدة اإلطارية بشللللللللللللللأن تغّي املناخ إىل دور التجارة. ويدعو اال

وشلللفاف للتجارة الدولية يسلللاه  مل ُتقيق أهداف التنمية املسلللتدامة،  ا يحبقي الزيادة مل متوسلللط در ات ا رارة مل العان 
 .أقل بكثّي من در ت  مئويت 

 
ريس واتفاقات منظمة ُتلياًل تفصلللليلياً للتقاطع ب  اتفاق با 2018حالة أسللللواق السلللللع الزراعية لعام  بعةطوتوفرر  -3

التجارة العاملية لتعزيز الوضلللللللوري، وتوفّي التو يرات بشلللللللأن اخليارات السلللللللياسلللللللاتية الم قد تعزرز الدور الداع  املتباد  هلذه 
االتفاقات مل التطررق إىل تغّير املناخ وانعدام األمن الغذائي. ومن الضللروري وضللع إ راءات سللياسللاتية واسللعة النطاق لتعزيز 

 املتكافئارة مل ضمان األمن الغذائي، وتشجيع التكيف مع تغّير املناخ والتخفيف من وطأته. كما أن التأثّي غّي دور التج
لتغّير املناخ مل العان، وتداعياته على رارة املنتجات الزراعية، وخباصللللللللة مل البلدان النامية، يشللللللللّي إىل ضللللللللرورة اعتماد    

 .عزرز الدور التكييفي للتجارة ويدع  السكان األكثر ضعفاً مل الوقت ذاتهإزاء السياسات، من شأنه أن ي متوازن
 

 رات في تجارة المنتجات الزراعيةالتطو   -ثانًيا
 
مل السللللنوات األخّية، اترسللللمت األسللللواق الزراعية العاملية بأ ية متزايدة لالقتصللللاديات الناشللللئة. وخال  العقدين  -4

الطلب على  ىل زيادةإات النمو االقتصللللللادي السللللللريع والزيادة مل الدخل للفرد الواحد مل هذه االقتصللللللادي أدىاملاضللللللي ، 
، وبالتزامن مع عدد السللللللكان الكبّي، إىل زيادة ملحولة مل الواردات الزراعية. وتحالح  أ اط ا أفضللللللىمماملنتجات الزراعية 

مماثلة للو ود املتزايد لالقتصلللاديات الناشلللئة مل األسلللواق الزراعية العاملية مل الصلللادرات الزراعية،  ا يلقي الضلللوء على وتّية 
  اهليكلي مل مسار التنمية والتحسينات مل اإلنتا ية الزراعية.التغّير 

 
مشاركة البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل مل األسواق الزراعية العاملية لتزايد وقد متثرلت إحدى امليزات الرئيسية  -5

ب  البلدان أكثر من نصلللللف حج  التجارة  سلللللجرلو ، 2015مل النمو السلللللريع للتجارة ما ب  بلدان ا نول. وعلو  عام 
املتوسللللطة واملنخفضللللة الدخل وبلدان أخرى مل  ا نول . ومل الوقت ذاته، يكشللللف ُتور  ديناميكية التجارة عن ُتديات 
 ديدة، وال سلللليما مل أقل البلدان  واً، حيث أن النمو السللللريع مل اإلنتا ية الزراعية نسللللبًة إىل وتّية النمو السللللكاين حور  
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وهي مسللألة  -سللابقاً إىل بلدان مسللتوردة صللافية، أو عمرق وضللع االسللتّياد الصللامل لبلدان أخرى البلدان املصللدررة الصللافية
 ذات أ ية خاصة نظراً أل ية الزراعة بالنسبة إىل االقتصاد، والعمالة واألمن الغذائي مل هذه البلدان.

 
تجات الزراعية من خال  وصلللو  ومنذ بداية القرن ا ادي والعشلللرين، أصلللب  من األسلللرل أيضلللاً توسللليع رارة املن -6

سعت البلدان  اهدًة إىل الوفاء بالتزاماهتا  و ب  ما أفضل إىل األسواق مع املعدالت األدىن ملتوسط التعريفة املطبقة، مل
ت . كذليت، سللا ت االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية، والتغيّيا1995اتفاق منظمة التجارة العاملية بشللأن الزراعة لعام 

مل السلللللياسلللللات احمللية مل ُتسللللل  الوصلللللو  إىل األسلللللواق. وترا ع أيضلللللاً الدع  احمللي املشلللللو ه للتجارة مل البلدان املتقدمة 
، مل ح  حصلللت ختفيضللات كبّية أخرى مل اسللتخدام إعانات التصللدير. ومن شللأن تنفيذ القرار 2000الرئيسللية منذ عام 

يقضلللللي  الذيو ، 2015الذي انعقد مل نّيويب مل ديسلللللمآلنكانون األو   لعامليةا الصلللللادر عن املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة
 بإلغاء إعانات التصدير بالنسبة إىل منتجات املزرعة، أن يساه  مل توفّي فرصة متساوية مل جما  رارة املنتجات الزراعية.

 
 غير المناخ على األمن الغذائي ودور التجارة الدوليةتأثير ت -ثالثًا

 
ناخ إىل حدر كبّي ب  احملاصلللللللللللليل يؤثر املناخ على الزراعة من خال  قنوات متنوعة، وسللللللللللللوف ختتلف آثار تغّير امل -7

 -واألقالي ، وحسللب املدى الزم . ومل األ ل القصللّي، من املتوقع أن يتأثر اإلنتاج باحتما  متزايد لوقوع أحداو قصللوى
قد تكون مفاعيلرا ضللارة على احملاصلليل والثروة ا يوانية. وأمرا مل األ ل  -والعواصللف والفيضللاناتمثل مو ات ا فاف، 

فمن املتوقع أن يؤثر االرتفاع مل در ات ا رارة على حنو سللللللللللللا على الغالرت مل معظ  املناطق االسلللللللللللتوائية، مل الطويل، 
 ح  قد تستفيد منرا الغالرت مل املناطق املعتدلة املناخ.

 
ع على حنو أكآل الفجوة القائمة ب  ال -8 بلدان ونتيجًة لذليت، قد يفاق  تغّير املناخ الالمسللللللللللللللاواة القائمة، ويوسللللللللللللللر

املتقدمة )الم يقع معظمرا مل املناطق املعتدلة( والبلدان النامية )الم يقع معظمرا مل املناطق االسلللللللللللللتوائية(. وهذا يع  أن 
األمن الغذائي وأشكا  خمتلفة  نعداماو صالً من الفقر، أالبلدان مل أفريقيا، وآسيا وأمريكا الالتينية، والم يعاين العديد منرا 

 .ذية، سوف تتعرض إىل اخلطر بشكل غّي متناسبمن سوء التغ
 
وفيما سلللللللتكون ااثار على تغّير املناخ ملدردة املوقع مع اختالفات كبّية ب  احملاصللللللليل واألقالي ، بإمكان التجارة  -9

، ومن الدولية أن تؤدي دوراً هاماً مل تيسللللللللّي التكيرف مع تغّير املناخ وتشللللللللجيع األمن الغذائي العاملي. مل األ ل القصللللللللّي
خال  نقل األغذية من املناطق الم تشلللللرد فائضلللللاً إىل تليت الم تشلللللرد عجزاً، ميكن أن متثرل التجارة آليًة هامة للتصلللللدي 
للنقص مل اإلنتاج بفعل األحداو املناخية القصللللللللللللوى، وتوفّي اسللللللللللللتقرار األسللللللللللللعار وتعزيز األمن الغذائي. وأمرا مل األ ل 

مل تكييف اإلنتاج الزراعي بطريقة كفوءة مل البلدان واألقالي . عالوًة على ذليت،  الطويل، فقد تسللللللللللللللاه  التجارة الدولية
بإمكان التجارة أن تسلللللاه  مل ُتسللللل  التغذية مل األقالي  حيث قد ال تسلللللم  العوامل املناخية بإنتاج جمموعة واسلللللعة من 

  احملاصيل، عآل إتاحة مزيد من التنورع مل األغذية املتاحة للمسترلك .
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 جارة المنتجات الزراعية وتغي ر المناخ: اإلطار السياساتيت -ابًعار 
 

املصلللادقة على مبادرت  هامت   داً أقررتا بضلللرورة أن تتخذ البلدان إ راءات مجاعية لتشلللجيع  2015رد عام شللل -10
واتفاق باريس التابع التفاقية األم  املتحدة  2030: خطة التنمية املسللللللللللتدامة لعام املناخالتنمية املسللللللللللتدامة ومكافحة تغّير 

 اإلطارية بشأن تغّير املناخ.
 

نللة الم يوفررهللا اتفللاق بللاريس، سللللللللللللللوف يكون العمللل العللاملي مل جمللا  املنللاخ مو رللًا إىل حللدر كبّي و و للب املرو  -11
وهي أطر سللللللللياسللللللللاتية وطنية تبلرا البلدان من خالهلا عن إ راءاهتا املقرتحة مل جما   - للبلدان احملددة وطنياباملسللللللللا ات 

سللوف  -باسللتخدام تدابّي ترتاوري ب  اإلعانات واملعايّي -رسللةاملناخ. كما أن طريقة الوفاء هبذه االلتزامات من حيث املما
تؤثر بلللدورهلللا على اإلنتلللاج، والتجلللارة واالنبعلللاثلللات، ومل بعا ا لللاالت، ينبغي عثرلللا على ضللللللللللللللوء القواعلللد التجلللاريلللة 

 األطراف. املتعددة
 

األطراف. بالفعل، ينصر  وما من نزاع أسلللللاسلللللي ب  السلللللياسلللللات املتصللللللة بتغّي املناخ والقواعد التجارية املتعددة -12
اتفاق باريس صللللللراحًة على عدم و ول أن تشللللللكل التدابّي املتخذة ملكافحة تغّير املناخ وسلللللليلًة للتمييز التعسللللللفي أو غّي 

تعزز الفكرة بأن نظاماً رارياً منفتحاً  2030املآلرر أو تقييداً مقنرعاً للتجارة الدولية. كما أن خطة التنمية املسللللللللللللللتدامة لعام 
 متييزي ومتعدد األطراف، واإل راءات املتخذة  ماية البيئة وتشللللللللجيع التنمية املسللللللللتدامة ميكن، بل جيب أن تسللللللللاند وغّي

 بعضرا البعا.
 

من  20وتقرر اتفلاقلات منظملة التجلارة العلامليلة بلأ يلة األهلداف اال تملاعيلة والبيئيلة، وال سللللللللللللليملا من خال  امللادة  -13
بشللللأن االسللللتثناءات مل الظروف العامة الم تسللللم  ليعضللللاء اختاذ مجيع )الغات( والتجارة  ت ا مركيةاللتعريف العام االتفاق

أو   مل ما يتصللللللل  2ا ياة أو الصللللللحة البشللللللرية، أو ا يوانية أو النباتية ، و محاية 1التدابّي الضللللللرورية   ماية اادال العامة 
 .3عف  املوارد الطبيعيلة القلابللة للنفلاذ إذا نفل ذت هلذه التلدابّي بلاالقرتان بقيود تحفرض على اإلنتلاج أو االسلللللللللللللترالك احمللي  

راعيللللة املتمللللاثلللللة والم ختتلف فقط من حيللللث يت ر بعللللد اختبللللار تطبيق القواعللللد مل مللللا تصر معللللا للللة املنتجللللات الز  ن إ للللا
 الكربونية. بصمترا

 
لكن التحدري الرئيسلللي الذي قد توا ره السلللياسلللات اخلاصلللة بالتكيف مع تغّي املناخ والتخفيف من وطأته على  -14

ن حيث بصلللللللمترا الزراعة يترصلللللللل  بدأ عدم التمييز، الذي تظرر التمييز مثاًل ب  املنتجات  املتماثلة ، الم ختتلف فقط م
الكربونية نتيجة عمليات وطرق إنتاج خمتلفة. وحسلللللللللللللب تصلللللللللللللميمرا وتطبيقرا، ن يت  بعد اختبار عدد من التدابّي، مثل 
الضلللللللللرائب واإلعانات، الم ميكن اسلللللللللتخدامرا لتنفيذ التزامات باريس، ضلللللللللمن سلللللللللياق القواعد التجارية، سللللللللليما أ ا قد 

 تستردف العمليات وطرق اإلنتاج.
 

                                                      
  والتجارة ت ا مركيةاللتعريف العام االتفاقمن  )أ( 20املادة   1
 والتجارة ت ا مركيةاللتعريف العام االتفاقمن  )ل( 20املادة   2
 والتجارة ت ا مركيةاللتعريف العام االتفاقمن  )ز( 20املادة   3
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هذا اخلصوص، ميكن إ راء املناقشات عند التقاطع ب  اتفاق باريس واتفاقات منظمة التجارة العاملية لتعزيز ومل  -15
 جيرما الداعم  لبعضللللرما. ومل الوقت ذاته، من شللللأن ا يرز السللللياسللللاا أن ترص أيضللللاً على أالر تؤثر التدابّي الوطنية 

 .الئمة على التجارة واالستثمار، وخباصة مل البلدان الناميةسلباً على بلدان أخرى، أو ال تفرض قيوداً غّي م
 

 المناخ وتدابير الدعم المحلي رتغي   -خامًسا
 

تؤدي تدابّي الدع  احمللي الم تشلللللوره التجارة، مثل دع  أسلللللعار السلللللوق وإعانات املدخالت، إىل زيادة اإلنتاج.  -16
ا بإمكا ا أن تشللوره ورغ  أن هذه التدابّي ميكن أن تعزرز توافر األغذية مل األسللواق احمللية، فري قد تفضللي أيضللاً إىل فوائ

التجارة، مل حا  البلدان املنتجة الكبّية. ومل سياق تغّير املناخ، ما ن تلحترخذ التدابّي لتحس  كفاءة االنبعاثات النامجة عن 
الزراعة )ما يع  خفا االنبعاثات لكل وحدة إنتاج(، فإن الزيادة مل اإلنتاج النامجة عن دع  أسلللللللللعار السلللللللللوق قد تؤدي 

  زيادة مل إمجايل انبعاثات الغازات.أيضاً إىل

 
 ا مل ذليت على سللبيل املثا  وليس ا صللر البحوو والتنمية، واإلرشللاد،  -كذليت، بإمكان تدابّي حكومية عدة -17

أن تشللللللللللجرع التكيرف مع تغّير املناخ والتخفيف من وطأته، وكذليت األمن  -والتدريب، واملسللللللللللاعدة الفنية واالسللللللللللتثمارات
يه آثاراً مشللللورهة دنيا أو معدومة على التجارة. فمن األسللللاسللللي االسللللتثمار مل التغيّي التكنولو ي والرتوي  الغذائي الذي لد

له، وتيسلللّي اعتماد ممارسلللات زراعية ذكية مناخياً من  انب املزارع ، ليس  رة تعزيز النمو مل اإلنتا ية وتشلللجيع األمن 
االنبعاثات من كل وحدة إنتاج. إ ا قد يكون من الضللللروري بذ  الغذائي فحسللللب، إ ا أيضللللاً  رة املسللللاعدة مل خفا 

 رود إضلللللللافية لتيسلللللللّي التكيرف مع تغّي املناخ والتخفيف من وطأته مل قطاع الزراعة. سللللللليكون من الصلللللللعب مثالً عرض 
 .الذين ينفرون من املخاطرة ويوا رون قيوداً وحوافز خمتلفة -على املزارع  تكنولو يات  ديدة

 
ىل أنه من املر ر  أن يزيد تغّير املناخ من تواتر وحدرة األحداو املناخية القصللللللوى، سللللللوف يترسلللللل  التأم  ونظراً إ -18

الزراعي بأ ية متزايدة بالنسللللبة إىل املزارع  الذين يتحورطون ضللللد خماطر املناخ. غّي أن التكاليف املرتفعة للتأم  التقليدي 
أخرى إلدارة املخاطر، مثل تنويع الدخل، جيعل التأم  غّي معقو  الكلفة،  القائ  على التعويا نسلللللبًة إىل اسلللللرتاتيجيات

وخباصللللللة بالنسللللللبة إىل صللللللغار املزارع  األسللللللري . و ا أن أسللللللواق التأم  غالباً ما تكون غّي قابلة لالسللللللتمرار من الناحية 
ترد مثاًل مل برام  التأم  املسللللللللللللللتندة إىل التجارية بفعل التكاليف املرتفعة، تترسلللللللللللللل  االبتكارات مل برام  التأم ، كالم 

مؤشللللللرات الطقس الم ختفرا التكاليف، بأ ية حيوية لتشللللللجيع االسللللللتثمارات املؤدية إىل زيادات مسللللللتدامة مل اإلنتا ية 
 الزراعية.

 
إمكان ومل العديد من البلدان النامية، يشكل اإلنفاق على األغذية حصًة كبّية من إمجايل إنفاق املسترلك ، وب -19

االرتفاعات ا ادة القصّية األ ل بفعل ختفيضات مل اإلنتاج، تكون نامجًة 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 

 مع تغّير املناخ.
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وتتف  القطاع اخلاص بقوائ  حصللر تتماشللى مع توقعاته بشللأن األسللعار، فيشللرتي األغذية ح  تكون أسللعارها  -20
منخفضلللللللللللة ويطلق املخزونات مل السلللللللللللوق ح  ترتفع األسلللللللللللعار. وهبذه الطريقة، ختفرف املخزونات من آثار التقلربات مل 

بعيد. ففي حاالت عديدة، يقضي هدفرا األساسي بضمان اإلمدادات. وترقى برام  االحتفاظ  خزونات عامة إىل زمن 
برام   -مل األغذية. ومل حاالت أخرى، تحسللللللللللللللتخدم املخزونات االحتياطية الطارئُتقيق األمن الغذائي ومعا ة النقص 

 -االحتفاظ  خزونات عامة كبّية تعمل من خال  مشللللللرتيات مللية لتأم  اسللللللتقرار األسللللللعار ضللللللمن نطاق ملدرد مسللللللبقاً 
 لدع  أسعار املنتج .

 
وقد تكون املخزونات االحتياطية الواسللللعة النطاق مكلفًة وميكن أن تشللللوره، مل بعا ا االت، األسللللواق الدولية  -21

مل حلللا  قرررت ا كوملللات التخلرص من املخزونلللات من خال  الصللللللللللللللللادرات. وعلى عكس هكلللذا برام  للمخزونلللات 
صلللللغّية نسلللللبياً واملصلللللممة حصلللللراً لتلبية االحتيا ات الغذائية الطارئة تقلرل من االحتياطية، إن احتياطات األغذية العامة ال

ااثار املشلللللللللللورهة فيما تسلللللللللللاعد مل التخفيف من تأثّي النقص مل اإلنتاج. ومن األقل احتمااًل أن توقف هذه االحتيا ات 
ة اال تماعية، ميكن أن تسلللللللللللتردف الغذائية الطارئة نشلللللللللللاط القطاع اخلاص مل جما  التخزين، وإذا ارتبطت ب ليات ا ماي

 ا .الفقراء والضعفاء على حنو فعر 
 

 دور السياسات التجارية في التكيف مع تغي ر المناخ والتخفيف من وطأته -ادًساس
 

إن تأثّي تغّي املناخ على امليزة النسللبية لتنتاج الزراعي مل بعا البلدان يع  أن السللعي إىل ُتقيق الكفاية الذاتية  -22
 تشكل دوماً اسرتاتيجية فعالة.من األغذية قد ال 

 
وإضافًة إىل تنفيذ التدابّي الم سوف تعزرز اإلنتا ية الزراعية املستدامة، بإمكان األسواق الدولية الم تعمل  يداً  -23

 .أن توفرر مصدراً موثوقاً ليغذية وتساه  مل ُتس  األمن الغذائي

 
آليللًة ملعللا للة النقص مل اإلنتللاج بفعللل األحللداو املنللاخيللة  ن توفرر التجللارة الللدوليللة، مل األ للل القصللللللللللللللّي،أوميكن  -24

القصلللللوى. وأمرا مل األ ل الطويل، فيمكن أن تسلللللاه  التجارة مل تكييف اإلنتاج الزراعي على حنو كفوء مل البلدان. لكن 
ادة االعتماد على رغ  أنه ميكن للتجارة أن تسلللاه  أيضلللاً مل ُتسللل  األمن الغذائي مل سلللياق تغّي املناخ، قد تؤدي إىل زي

 الواردات مل البلدان حيث يعاين قطاع الزراعة من تأثّيات سلبية.

 
كما أن السللللياسللللات التجارية هامة لتشللللجيع االسللللتقرار مل األسللللواق الدولية وتعزيز قدرهتا العازلة مل سللللياق تغّي  -25

ولة من الصادرات أو الواردات نسبًة إىل ملح املناخ. وميكن أن تؤدي اإل راءات الم تتخذها البلدان الم تشرد أحجاماً 
حج  التجارة العاملية، بصللللورة خاصللللة، إىل تأثّي كبّي على عدم اسللللتقرار األسللللعار الدولية. وميكن أن تسللللاه  القيود على 

 التصدير مثاًل مل عدم استقرار األسعار الدولية، وخباصة مل حا  متر فرضرا ح  تكون األسعار العاملية على ارتفاع.
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 ا ال تقتصلللللر أ ية توخري ا ذر مل اسلللللتخدام السلللللياسلللللات التجارية على ا رات الفاعلة الكبّية مل األسلللللواق. إ -26
بالفعل، غالباً ما ترتبط التقلربات النامجة عن الطقس مثالً بشللللكل إجيايب ببعضللللرا مل البلدان ضللللمن منطقة  غرافية معينة، 

 ممرا يضاعف ااثار على األسواق الدولية.
 

سللللللللياق تغّير املناخ، ونظراً إىل الطلبات الواردة من عدد متزايد من السللللللللكان مل العان ومن املداخيل املتنامية  ومل -27
على املوارد الزراعية العاملية، قد تدع  التجارة نظرياً  رود التخفيف من آثار تغّير املناخ وتسللللللللللللللاه  مل ا در من انبعاثات 

خال  ا رص على إرفاق تزايد اإلنتاج بتعزيز كفاءة االنبعاثات. إ ا مل الواقع، هذا غازات الدفيئة الزراعية العاملية، من 
 ليس سراًل.

 
فإذا نفرذ بلد مثالً سلللللياسلللللات للتخفيف من وطأة تغّير املناخ، ترمي إىل ا در من االنبعاثات مل كل وحدة إنتاج،  -28

وف جيد املنتجون احملليون أنفسلللللر  مل وضلللللع غّي تنافسللللي. إ ا تزيد أيضلللللاً من تكاليف اإلنتاج وترفع األسلللللعار احمللية، سللللل
 فالواردات األرخص مثناً من شركاء راري  ال يعملون على التخفيف من وطأة تغّي املناخ قد تنحري املنتجات احمللية.

 
نية وقد يكون أيضللللللللاً للمنتجات املسللللللللتوردة من بلدان ال تعمل على التخفيف من وطأة تغّي املناخ بصللللللللمة  كربو  -29

أعلى من املنتجات احمللية، ممرا يؤدي إىل انبعاثات إمجالية أعلى )أو تسللللللللللللللررل مل االنبعاثات، أي االنبعاثات النامجة عن 
زيادة اإلنتاج مل مكان آخر وإمداد البلد الذي يعمل على التخفيف من وطأة تغّي املناخ بواردات إضلللللافية(. لذا، رغ  أن 

لزراعة بشلللللللللكل أحادي مآلرر، قد ال تكون وسللللللللليلة فعالة من دون تضلللللللللافر اإل راءات اسلللللللللتيعال تكاليف االنبعاثات مل ا
أن تنحري بكل بسللللللللللللللاطة املنتجات احمللية  املناخالعاملية، مل حا  ميكن للواردات من البلدان الم ال ختفف من وطأة تغّي 

العاملي؛ إ ا ميكن أن تزيد أيضلللللللاً  ذات بصلللللللمة كربونية متدنية. وميكن أن تفضلللللللي التجارة إىل انبعاثات أقل على الصلللللللعيد
 االنبعاثات ح  ال تكون تكاليفرا متضمرنة مل األسعار.

 
ومن النللاحيللة النظريللة، قللد ُتللاو  البلللدان الم تعمللل على التخفيف من وطللأة تغّي املنللاخ التقليللل من تسللللللللللللللررل  -30

الراميلللة إىل معلللا لللة االختالفلللات مل كفلللاءة االنبعلللاثلللات من خال  اللجوء إىل تلللدابّي رلللاريلللة. إ لللا جيلللب أن متتثلللل ا رود 
االنبعاثات عآل سياسات رارية ألحكام منظمة التجارة العاملية، مثل األحكام الم تنصر على الدولة األوىل بالرعاية وتنظر  

مع  مسلللللللتويات التعريفات على الواردات، وتضلللللللمن املسلللللللاواة مل املعاملة الوطنية. وينبغي مراعاة االختصلللللللاصلللللللات التجارية
 استيعال الكلفة اال تماعية لالنبعاثات.

 
نتائ  ختفيف منقولة تنطوي على اسلللللللتخدام تعاونية ويقرر اتفاق باريس بضلللللللرورة وضلللللللع إ راءات مشلللللللرتكة و حح   -31
لكن غيال آلية لتحديد البصللللللللمة الكربونية للمنتجات الزراعية يولرد صللللللللعوبات بالنسللللللللبة إىل  4سللللللللا  طوعي.على أ دولياً 

صللللللللل . لذا، قد يكون من املفيد التو وطأة تغّير املناخالنظام التجاري الدويل ليتمكن من تأدية دور مل  رود التخفيف من 
إىل توافق بشلللللأن كيفية ُتديد واحتسلللللال البصلللللمة الكربونية، والتدابّي الرامية إىل تيسلللللّي التجارة باملنتجات ذات البصلللللمة 

  عمل التعاوين.الالكربونية املتدنية، هبدف تيسّي 

                                                      
  اتفاق باريس ،6املادة  من 2الفقرة   4
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 ة النباتيةة والصحالصحب الخاصة تدابيرالالحواجز التقنية أمام التجارة و  -سابًعا
 

انبعاثات  يقد يسللللاعد توسللللي  الكربون مل ُتديد أفضللللليات املسللللترلك ،  ا يسللللاه  مل االنتقا  إىل اقتصللللاد ذ -32
رلك  منخفضللة. وقد يوفرر توسللي  الكربون وسلليلًة لتحديد وضللع املنتجات الغذائية والزراعية  رة تنافسلليترا وتو يه املسللت

 حنو خيارات االنبعاثات املتدنية.
 

ن التوسي  أنظراً إىل  -ومل حا  طلب بلد  توسي  مجيع املنتجات احمللية واملستوردة على أسا  بصمترا الكربونية -33
الوطنية مل اتفاق  ملعا ةاقد يبدو هذا األمر متمشلللللللللللياً مع أحكام  -مطلول للمنتجات احمللية واملسلللللللللللتوردة على السلللللللللللواء

ابّي التقنية أمام التجارة. لكن، نظراً إىل أن البصلللمة الكربونية ال تشلللكرل مل  وهرها  زءاً مادياً من املنتجات )إ ا هي التد
باألحرى نتيجة وسللللليلة اإلنتاج، والتجريز والنقل(، ن يت  بعد اختبار تداعيات الشلللللرط الوارد مل االتفاق اخلاص با وا ز 

 علق باملعاملة املتساوية للواردات من املنتجات  املشاهبة .التقنية أمام التجارة مل ما يت
 

ورغ  أنه ميكن راوز الصلللللللللعوبات التقنية املتصللللللللللة بقيا  البصلللللللللمة الكربونية للمنتجات الزراعية، من املر   أن  -34
تحقق، تكاليف يفرض اسلللللتخدام معايّي الكربون والتوسلللللي  واملتطلبات املرافقة هلذه العملية من حيث التجريز والرصلللللد وال

إضللللافية على املورردين. وهذا قد يلقي بعبئه بصللللورةل خاصللللة على املزارع  األسللللري  وجمررزي األغذية على نطاق صللللغّي مل 
 البلدان النامية، ممرن قد يتطلبون املعونة واملساعدة الفنية لبناء قدراهت .

 
ارة باملنتجات الزراعية بطرق ال ميكن التنبؤ هبا، وسللللللللللوف يبدر  تغّير املناخ توزرع اافات واألمراض وتدفقات التج -35

ة النباتية. فإلزامية إسلللللناد هذه التدابّي إىل مبادىء علمية ة والصلللللحتدابّي الصلللللحممرا يزيد من عدم اليق  احمليط بترديدات 
العمليات البيولو ية الم  ة النباتية، إ ا التداعيات على العديد منة والصللللللللحتدابّي الصللللللللحتقع مل  وهر االتفاق اخلاص ب

ختضللللللللللللللع لسلللللللللللللليناريوهات خمتلفة مل تغّي املناخ جمرولة بكل بسللللللللللللللاطة. كذليت، ما زالت البحوو العلمية املتعلقة باافات 
تدابّي واألمراض وسللللوكرا مل للر تغّي املناخ مل بداياهتا، كما أن الفجوات املعرفية تضلللاعف التحديات القائمة أمام تنفيذ 

 .ة النباتية على حنو كفوءحة والصالصح
 

ة النباتية املبلرغة إىل منظمة التجارة العاملية زيادًة مطرردة، األمر الذي يعكس ة والصحتدابّي الصحوقد شرد عدد  -36
ة. لذا، قد يتطلرب تغّير املناخ من األعضلللللللللللللاء مل منظمة  زيادة مل الشلللللللللللللفافية وزيادة مل عدد هذه التدابّي ا ديدة أو املتغّير

األمراض  التجارة العاملية تكييف تدابّيها القائمة أو وضلللللللللللع تدابّي  ديدة لالسلللللللللللتجابة إىل التغيّيات مل خماطر اافات أو
وإىل عدم اليق  املتزايد حيا  هذه املخاطر، األمر الذي يسللللللللللللللاه  مل زيادة النشللللللللللللللاط التنظيمي. وهذا قد يعيق التجارة، 

ما ن توضللع عملية مالئمة لتقيي  املخاطر، واملراقبة، والرصللد والتشللخيص إضللافًة إىل سلليما بالنسللبة إىل البلدان النامية،  ال
 بىن ُتتية حدودية مناسبة.

 


