201

2018

2018

2018

حالة
أسواق
السلع
الزراعية
جتارة املنتجات الزراعية
وتغري املناخ
واألمن الغذائي

هذا املنشور الرئييس هو جزء من سلسلة حالة العامل التي تنرشها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
االقتباس املطلوب:
منظمة األغذية والزراعة . 2018 .حالة أسواق السلع الغذائية  -تجارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذايئ .روما.
الرتخيصCC BY-NC-SA 3.0 IGO :
األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق
بالوضع القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وتخومها .وال تعرب اإلشارة إىل
رشكات محددة أو منتجات بعض املصنعني ،سواء كانت مرخصة أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو
تفضيلها عىل مثيالتها مام مل يرد ذكره.
ISBN 978-92-5-130839-4
© FAO 2018

بعض الحقوق محفوظة .ويتاح هذا العمل مبوجب ترخيص املشاع اإلبداعي – نسب املصنف  -غري التجاري  -الرتخيص باملثل 3.0
لفائدة املنظامت الحكومية الدولية(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) .
مبوجب أحكام هذا الرتخيص ،ميكن نسخ هذا العمل ،وإعادة توزيعه ،وتكييفه ألغراض غري تجارية ،برشط التنويه مبصدر العمل
عىل نحو مناسب .ويف أي استخدام لهذا العمل ،ال ينبغي أن يكون هناك أي اقرتاح بأن املنظمة تؤيد أي منظمة ،أو منتجات ،أو
خدمات محددة .وال يسمح باستخدام شعار املنظمة .وإذا تم تكييف العمل ،فإنه يجب أن يكون مرخصا مبوجب نفس ترخيص
املشاع اإلبداعي أو ما يعادله .وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل ،فيجب أن تتضمن بيان إخالء املسؤولية التايل باإلضافة إىل التنويه
املطلوب“ :مل يتم إنشاء هذه الرتجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة .واملنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة
هذه الرتجمة .وسوف تكون الطبعة اإلنجليزية األصلية هي الطبعة املعتمدة”.
وتجرى أي وساطة تتعلق بالنزاعات الناشئة مبوجب الرتخيص وفقا لقواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
املعمول بها يف الوقت الحارض.
مواد الطرف الثالث .يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد من هذا العمل املنسوب إىل طرف ثالث ،مثل الجداول،
واألشكال ،والصور ،مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق
التأليف والنرش .وتقع تبعة املطالبات الناشئة عن التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث يف العمل عىل عاتق املستخدم وحده.
املبيعــات ،والحقــوق ،والرتخيــص .ميكــن االطالع عىل منتجات املنظمــة اإلعالمية عىل املوقع الشــبيك للمنظمة
) (www.fao.org/publicationsوميكن رشاؤها من خالل  .publications-sales@fao.orgوينبغي تقديم طلبات االستخدام
التجاري عن طريق .www.fao.org/contact-us/licence-request :وينبغي تقديم االستفسارات املتعلقة بالحقوق والرتخيص إىل:
copyright@fao.org.

صورة الغالف ©مش ــروع تنمية غرب سيوة
مرص :واحة ســيوة هي واحدة من أفضل األمثلة بشــأن براعة املزارعني لتكييف الزراعة مع الظروف املناخية القاســية للغاية .وترتبط اإلدارة املســتدامة للموارد
املائية الشــحيحة ارتباطًا وثيقًا برتاث ســيوة الثقايف.

2018

حالة
أسواق
السلع
الزراعية

جتارة املنتجات الزراعية
وتغري املناخ
واألمن الغذائي

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2018 ،

المحتويات
تقديم
املنهجية
شكر وتقدير
موجز

سياسات خفض االنبعاثات
تقييم مجال السياسات للدعم املحيل :التكيف
والتخفيف من التأثريات يف سياق االتفاق بشأن الزراعة

iv
vi
vii
x

الديناميكيات واالجتاهات الرئيسية

تط ّور تجارة املنتجات الزراعية
من عام  2000وحتى عام 2016
اتجاهات السياسات الزراعية

دور السياسات التجارية يف التكيف مع تغري املناخ

والتخفيف من آثاره

1

دور التجارة والسياسات التجارية يف
التكيف مع تغري املناخ
دور التجارة يف التخفيف من آثار تغري املناخ
تقييم حيّز السياسة يف السياسات التجارية:
التكيف والتخفيف من التأثريات يف سياق
التزامات منظمة التجارة العاملية

2
9

اجلزء 2
الروابط بني جتارة املنتجات

الزراعية واألمن الغذائي وتغري املناخ

تغري املناخ والزراعة وتجارة املنتجات الزراعية
التحليل االسترشايف الطويل املدى آلثار تغري املناخ
عىل تجارة املنتجات الزراعية

بني جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ

اتفاق باريس ومنظمة التجارة العاملية
العالقة بني أنظمة منظمة التجارة العاملية
واتفاق باريس
حيز السياسات لتنفيذ املساهامت املحددة
وطن ًيا تنفيذًا فعالً

13

التدابري غري اجلمركية:

14

اللوائح واملعايري

19

31

32
38
40

اجلزء 4
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره:
السياسات احمللية وتدابري الدعم

سياسات تستهدف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من آثاره يف اإلنتاج مبوجب االتفاق بشأن الزراعة

61

62
69
72

اجلزء 6

اجلزء 3
استكشاف حيز السياسات املشرتك

58

اجلزء 5

اجلزء 1
جتارة املنتجات الزراعية:

53

43

44

| ii

|

75

76

الحواجز التقنية أمام التجارة وحامية البيئة
اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
تدابري الصحة والصحة النباتية

78

مسرد املصطلحات

85

ش
اهلوام 

86

الجداول واألشكال واإلطارات
الجداول

 1.1البلدان املستوردة الكربى
للمنتجات الزراعية :الحصة من قيمة
الواردات اإلجاملية 2016 ،و2000
 2.1البلدان املص ّدرة الرئيسية
للمنتجات الزراعية :الحصة من قيمة
الصادرات اإلجاملية 2016 ،و2000
 1.2تغري املناخ واألمن الغذايئ
 1.3إجاميل الدعم املحيل
 1.4امللحق  2باالتفاق
املتعلق بالزراعة :تدابري دعم
الصندوق األخرض
 2.4آثار رضيبة  20دوال ًرا أمريك ًيا لكل
طن من الكربون املكافئ عىل أسعار
مواد زراعية مختارة لبلدان محددة
(الزيادة بالنسبة املئوية)
رسب االنبعاثات
 1.5تأثري ت ّ
من خالل التجارة

5
6
16
37
47

55
70

األشكال

 1.1القيمة التجارية العاملية للبضائع
والناتج املحيل اإلجاميل العاملي:
معدالت النمو السنوية2016-2000 ،
 2.1مؤرشات أسعار املنتجات
الزراعية خالل الفرتة 2018-1990
()100=2004-2002
 3.1تقلبات مؤرش أسعار األغذية،
يناير/كانون الثاين  1991إىل
مارس /آذار ( 2018يف املائة)
 4.1تطور التجارة بني بلدان
الجنوب2015-2000 ،
أقل البلدان من ًوا:
ّ 5.1
تجارة املنتجات الزراعية
(مليار دوالر أمرييك)2015-2000 ،
 6.1أفريقيا جنوب الصحراء الكربى:
صايف تجارة املنتجات الزراعية
(مليار دوالر أمرييك)2013-2000 ،

3
4
4
7
8
9

 7.1متوسط معدالت التعريفة
الزراعية املطبقة ،املتوسط املر ّجح
10
(النسبة املئوية)2016-2000 ،
 8.1معامل الحامية اإلسمية
10
للمن ِتج2016-2000 ،
 1.2التغريات يف اإلنتاج الزراعي
يف عام  :2050تغري املناخ بالنسبة
20
إىل خط األساس
 2.2افرتاضات غلة املحاصيل
األساسية وتغري املناخ ،النسبة
املئوية للتغيري يف الفرتة 21 2050-2011
 3.2التغريات يف صايف الصادرات الزراعية يف
عام  :2050سيناريو تغري املناخ بالنسبة إىل
خط األساس (مبليارات الدوالرات األمريكية،
23
أسعار  2011الثابتة)
 4.2التغريات يف اإلنتاج الزراعي والصادرات
الصافية يف بلدان ومناطق مختارة يف
عام  :2050سيناريو تغري املناخ
23
بالنسبة إىل خط األساس
 5.2الزيادات يف صادرات املنتجات
الزراعية يف عام  :2050تغري املناخ بالنسبة
إىل خط األساس (مبليارات الدوالرات األمريكية،
24
أسعار  2011الثابتة)
 6.2االنخفاضات يف صادرات املنتجات
الزراعية يف عام  :2050تغري املناخ بالنسبة إىل
خط األساس (مبليارات الدوالرات األمريكية،
25
أسعار  2011الثابتة)
 7.2التغريات يف الناتج املحيل اإلجاميل يف عام
 :2050سيناريو تغري املناخ بالنسبة إىل سيناريو
26
خط األساس
 8.2التغريات يف الناتج املحيل اإلجاميل يف بلدان
ومناطق مختارة يف عام  :2050سيناريو تغري
26
املناخ بالنسبة إىل خط األساس
 9.2التغريات يف أسعار األغذية يف
عام  :2050سيناريو تغري املناخ بالنسبة
27
إىل خط األساس
 10.2التغريات يف أسعار األغذية والقدرة
الرشائية لألغذية يف بلدان/مناطق مختارة
| iii

|

يف عام  :2050سيناريو تغري املناخ
بالنسبة إىل خط األساس
 1.4مصادر النمو يف الناتج
الزراعي العاملي
 1.5واردات الذرة2016-2000 ،
(مليار دوالر أمرييك)
 2.5تأثري األسواق املفتوحة عىل
املراكز التجارية الصافية يف ظل تغري
املناخ يف عام 2050

27
48
63
65

اإلطارات

 1.2تجارة املنتجات الزراعية
وتغري املناخ والتغذية
 2.2حدود التحليل االسترشايف
عىل املدى الطويل
 3.2تغري املناخ ونقاط االختناق يف
التجارة العاملية باألغذية
 4.2محركات النظام وسيناريوهات
تحليل النمذجة
 5.2تأثري تغري املناخ يف مصايد األسامك
 1.3آليات التنفيذ مبوجب بروتوكول
كيوتو واتفاق باريس
 2.3حالة الواليات املتحدة
األمريكية  -البنزين
 3.3البلدان النامية:
املعاملة الخاصة والتفاضلية
 1.4االحتياطيات الغذائية اإلقليمية
 2.4خطط تبادل حقوق االنبعاثات
 3.4السياسات التنظيمية:
إزالة الغابات والوقود األحيايئ
 1.5متويل واردات الدول النامية
 2.5آثار تكامل أسواق املنتجات
الزراعية العاملية
 1.6تقدير البصمة الكربونية
للمنتجات الزراعية

15
17
18
21
28
33
39
41
52
56
57
64
65
79

تقديم
لــن يكــون هناك مســتقبل مســتدام من دون القضــاء عىل الفقر
والجــوع .وميثــل توفري األمن الغــذايئ للجميع وظيفة أساســية
للزراعــة وتحديًــا لها يف ظـ ّـل الصعوبات املتزايدة التــي تواجهها.
فمع ارتفاع عدد الســكان واتســاع التوســع الحرضي وزيادة الدخل،
ســيتعرض القطــاع الزراعــي لضغــوط متزايدة من أجــل تلبية الطلب
عــى أغذيــة آمنــة ومغذية .فال بــد للزراعة أن تســتحدث فرص عمل
الئقة وتدعم ســبل كســب عيش مليارات األشــخاص يف األرياف يف
جميــع أنحــاء العــامل ،خاصة يف البلــدان النامية حيــث يرتكز الجوع
والفقــر .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يضطلع قطــاع الزراعة بدور رئييس يف
ضــان اســتدامة املــوارد الطبيعيــة الثمينة والتنــوع البيولوجي يف
املتغي.
العامل ،وال ســيام يف ضــوء املناخ
ّ

لنــا ضــان أن يتــم تطور تجــارة املنتجات الزراعية وتوســعها عىل
قــدم املســاواة وعىل نحو يســاهم يف القضاء عــى الجوع وانعدام
األمــن الغذايئ وســوء التغذية عــى الصعيد العاملي .ولهذا الســبب،
أصبحــت العالقــة التي تربط بــن تجارة املنتجــات الزراعية واألمن
الغــذايئ يف الســنوات األخرية جــز ًء ا متناميًا من جداول األعامل
التجاريــة واإلمنائية.
وســتحتاج البلــدان الناميــة عىل وجه الخصوص إىل دعــم املجتمع
العاملــي لتيســر جهودهــا يف التكيف مــع تغري املنــاخ والتخفيف من
حــدة آثاره وتحويــل نظمها الزراعيــة والغذائية عىل نحو مســتدام.
وعــى غــرار ما أظهرته أزمة الهجرة يف الســنوات األخــرة ،ما من بلد
مل يتــرر .فــا يحدث يف جزء من العامل ســيؤثر بال شــك يف أجزاء
أخــرى منــه ،وينبغــي للسياســات املحليــة والخارجية أن تأخذ ذلك
يف الحسبان.

وســوف يؤثــر تغــر املناخ ســلبًا يف العديد مــن مناطق العامل عىل
نحــو متزايــد ،حيث ســتتعرض الفئــات الســكانية يف املناطق الواقعة
عنــد خطــوط العرض املنخفضة إىل أشــد هذه اآلثــار .وهذا يعني أن
البلــدان يف أفريقيــا وآســيا وأمريكا الالتينيــة التي يعــاين الكثري منها
بالفعــل الفقــر وانعدام األمن الغذايئ وأشــكاال مختلفة من ســوء
التغذيــة ،ســتتعرض للمخاطــر عىل نحو غري متناســب .وســوف تتأثر
الزراعــة يف هــذه املناطق عىل نحو ســلبي .أما املناطــق املعتدلة
املنــاخ ،فقد تشــهد تأثريات إيجابيــة ،مثل اســتفادة قطاعاتها
الزراعيــة مــن طقس أكــر دفئًا .ولكن ،من شــأن تغري املناخ أن
يوســع الفجــوة االقتصاديــة بني البلــدان املتقدمة والبلــدان النامية.
ومــا مل نتخــذ إجــراءات عاجلــة ملكافحة تغري املناخ ،ســتكون حالة
الزراعــة عىل املســتوى العاملي يف املســتقبل مختلفة ج ًد ا .وســوف
تشــهد تجــارة املنتجات الزراعيــة تغريات أيضً ا.

وقــد متيــز عام  2015بإطــاق مبادرتني هامتــن اعرتفتا برضورة
اتخــاذ البلــدان إجراءات جامعيــة لتعزيز التنمية املســتدامة
ومكافحــة تغــر املناخ :وهام خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030
واألهــداف املنبثقــة عنهــا وعددها  17هدفًــا واتفاق باريس يف
إطــار اتفاقيــة األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغــر املناخ .وتظهر
كلتــا املبادرتــن التفكــر املتطور بشــأن القضايــا العاملية ،وتدعوان
إىل إقامــة نظــام تجاري دويل عادل وشــفاف .وعــى صعيد األغذية
والزراعــة ،ميكــن للتجــارة أن تضطلع بدور مهم وأن تســاهم يف
تحقيــق أهــداف كل من خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030
واتفاق باريس.

وتتمتــع التجــارة الدولية بالقدرة عىل تحقيق اســتقرار األســواق
وإعــادة توزيــع األغذية من املناطــق ذات الفائض الغذايئ إىل
املناطــق ذات العجــز الغذايئ ،ما يســاعد البلدان عــى التكيف
مــع تغــر املنــاخ ويســاهم يف تحقيق األمن الغذايئ .ولكــن ،ينبغي

ويدعــم عمــل منظمــة األغذية والزراعة لألمــم املتحدة هذه
الجهــود الدولية ويسرتشــد بهــا أيضً ا .فتقــدم املنظمة ،من خالل
اســراتيجيتها بشــأن تغــر املناخ ،حلــولً تحويليــة للتكيف مع تغري
املنــاخ والتخفيــف مــن حدة آثاره عىل الزراعة عىل املســتويات
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العامليــة والوطنيــة واملحليــة .كــا تعمل املنظمة عىل تأمني أســواق
عامليــة للســلع الزراعيــة تتســم بالشــفافية والكفاءة ،وهي تدعم
أيضً ــا الــدول األعضاء من أجــل صياغة سياســات زراعية وتجارية
تفــي إىل تحســن األمن الغذايئ والتغذيــة وتنفيذ تلك السياســات.
وبهــذه الطريقــة ،تدعم أنشــطة منظمــة األغذية والزراعة
املناقشــات يف منظمــة التجــارة العاملية.

اإلجراءات السياســية واســعة النطاق رضورية لضامن إســهام التجارة
يف الجهــود الراميــة إىل ضامن األمــن الغذايئ وتعزيــز التكيف مع
تغــر املنــاخ والتخفيــف من حدة آثاره .ويؤكــد تفاوت آثار تغري
املنــاخ يف العــامل وتداعياتــه عىل تجــارة املنتجات الزراعية وال
ســيام بالنســبة إىل البلــدان الناميــة ،الحاجة إىل اتبــاع نهج متوازن
للسياســات مــن شــأنه أن يعزز الــدور التكييفي الــذي تضطلع به
التجــارة وأن يوفــر الدعم للفئات الســكانية األشــد ضعفًا.

ـينصب تركيز هذا اإلصدار من تقرير حالة أســواق الســلع
وسـ ّ
الزراعيــة عــى الصلــة املعقدة وغري املدروســة بعد بني تجارة
املنتجــات الزراعيــة وتغــر املناخ واألمن الغــذايئ .ومن الواضح أنه
ال ميكننــا معالجــة مشــكلة الجــوع من دون إيجاد حلــول للتكيف
مــع تغــر املنــاخ والتخفيف من حدة آثاره عــى صعيد الزراعة
ونظــم األغذيــة .ومــن الواضح أيضا أن تفاوت آثــار تغري املناخ يف
مــا بــن املناطــق والبلدان والتغيــرات الناجمة عنهــا عىل صعيد
توافــر األغذيــة وإمكانية الحصــول عليها ســيؤثران يف أمناط التجارة
الدوليــة وطرق التجارة.

ويعترب رســم وتنفيذ السياســات التي تح ّول مســار اإلنتاج الزراعي
العاملي إىل مســار أكرث اســتدامة ،والتي تحمي أشــد البلدان واملناطق
ضع ًفــا وتيرس يف الوقت نفســه مســاهمة التجــارة يف تحقيق الهدف 2
مــن أهداف التنمية املســتدامة ،أساسـيًا إذا مــا أردنا أن نعيش يف عامل
خــا ٍل من الجوع وســوء التغذية بحلول عام .2030

والتزمــت بلــدان عدة مبوجــب اتفاق باريس ،بخفــض انبعاثات
غــازات الدفيئــة ،مبا يف ذلــك يف قطاع الزراعة ،وهو أحــد القطاعات
التــي تســاهم بصورة رئيســية يف تغــر املناخ .وتم الرشوع يف
مشــاورات جامعية بشــأن نُ ُهــج التصدي لقابليــة تأثر الزراعة
بتغــر املنــاخ يف نوفمــر /ترشين الثاين  2017خــال املؤمتر الثالث
والعرشيــن لألطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري
املنــاخ يف إطار عمل كورونيفيا املشــرك بشــأن الزراعة.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة

ويدعــم هــذا التقرير هذه املناقشــات عن طريق تقديــم تحليل
معمــق التفــاق باريــس واتفاقيــات منظمة التجــارة العاملية من أجل
تعزيز وضوح الخيارات السياســاتية وتوفري اإلرشــادات بشــأن هذه
الخيــارات التــي من شــأنها تعزيز دور هــذه االتفاقات املتبادل
واملتمثــل يف دعــم معالجــة مشــكلتي تغري املنــاخ والجوع .وتعترب
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المنهجية
بدأ إعداد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية  2018يف مارس/آذار  .2017وبغية دعم الفريق املكلّف بكتابة التقرير ،تم تشكيل مجلس استشاري للتحرير
مؤلف من خرباء يف املنظمة وخرباء خارجيني .وتوىل املجلس االستشاري للتحرير استعراض ومناقشة وتقديم املشورة بشأن تحليل التقرير واملسودات
الالحقة له.
وخالل الفرتة من  15إىل  17نوفمرب/ترشين الثاين  ،2017انعقد مؤمتر فني دويل بشأن تغري املناخ والتجارة الزراعية واألمن الغذايئ يف روما ،شهد مشاركة
صانعي السياسات وأكادمييني ومامرسني وغريهم من أصحاب املصلحة املهتمني من مختلف أنحاء العامل من أجل تبادل األفكار وتشاطر نتائج البحوث
والخربات .واستفاد التقرير من البحوث والتحليالت واملناقشات التي جرت خالل املؤمتر .وقد أدى هذا النهج إىل توسيع معارف املنظمة ووجهات نظرها
بشكل ملحوظ بشأن القضايا املطروحة.
ولدعم التحليل الوارد يف التقرير ،عرض مركز البحوث يف جامعة فاغينينغينكان آثار تغري املناخ من خالل استخدام أداة التوازن العام التطبيقية النموذجية
( ،)MAGNETوهي منوذج عام للتوازن العام القابل للحوسبة .ووضعت السيناريوهات عىل أساس اتجاهات مستمدة من بيانات املسارات االجتامعية
االقتصادية املشرتكة الثالثة للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ والبيانات املتعلقة بغالت املحاصيل ذات الصلة باملناخ التي قدمتها املنظمة.
وكُلّــف عــدد مــن الخــراء العامليــن بإعداد مــا مجموعه  10وثائق فنية بشــأن عدة قضايا تتعلــق بتغري املناخ والتجارة الزراعية ليك يُسرتشــد بها يف
كتابة التقرير.
وجرى عرض املسودة األوىل ومناقشتها من قبل املجلس االستشاري للتحرير يف مارس/آذار  ،2018وخضعت للمزيد من النقاش من قبل فريق اإلدارة
التابع إلدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية يف املنظمة يف أبريل/نيسان  .2018واستعرض مكتب املدير العام وأخصائيون من الشعب الفنية يف املنظمة
املسودات الالحقة والتقرير النهايئ.
وعقب طلبات األعضاء ،تم مواءمة دورة البحوث واملطبوعات لفرتة السنتني لحالة أسواق السلع الزراعية مع اجتامعات لجنة مشكالت السلع .وستعرض
االستنتاجات والنتائج املنبثقة عن حالة أسواق السلع الزراعية  2018-2017عىل لجنة مشكالت السلع يف اجتامعها املقبل الذي سينعقد خالل الفرتة من
 26إىل  28سبتمرب/أيلول .2018
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شكر وتقدير
أعد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية  2018فريق متعدد التخصصات من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ظل توجيهات بوبكر بن بلحسن ،مدير
شعبة التجارة واألسواق مبنظمة األغذية والزراعة و ،George Rapsomanikisخبري اقتصادي أول ومحرر تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  .2018وقدم
التوجيهات الشاملة  ،Kostas Stamoulisمساعد مدير عام إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية والفريق اإلداري بإدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية.
فريق البحث والصياغة

يتألف فريق البحث والصياغة من Emily Carrol :و Jiyeon Chanو( Luca Lodiبيانات) و George Rapsomanikisو Andrea Zimmermannمن
إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية واستشاري منظمة األغذية والزراعة ( David Blandfordجامعة والية بنسيلفانيا).

وقد تلقى الفريق تعليقات وتوجيهات مثينة من الهيئة االستشارية لتحرير تقرير حالة أسواق السلع الزراعية  2018وهي :بوبكر بن بلحسن (مدير شعبة
التجارة واألسواق ،مبنظمة األغذية والزراعة) و( David Blandfordجامعة والية بنسيلفانيا) و( Joseph W. Glauberاملعهد الدويل ألبحاث السياسات
الغذائية) و( Christian Häberliجامعة برن واملعهد العاملي للتجارة) و( Ekaterina Krivonosمنظمة األغذية والزراعة) و( Alan Matthewsترينيتي
كوليدج دابلن) و( Georgios Mermigkasمنظمة األغذية والزراعة) و( Mirella Salvatoreمنظمة األغذية والزراعة) و( Josef Schmidhuberنائب
مدير شعبة التجارة واألسواق ،منظمة األغذية والزراعة).
املساهمون

أوراق معلومات أساسية

قام املؤلفون التالية أسامؤهم باإلسهام بأوراق معلومات تقنية يف هذا التقرير( Frank Asche :جامعة فلوريدا) و( David Blandfordجامعة والية
بنسلفانيا) و David Cuiو Marijke Kuiperو Hans van Meijlو( Andrzej Tabeauمركز واجنينجني لألبحاث االقتصادية) و( Joseph W. Glauberاملعهد
الدويل ألبحاث السياسات الغذائية) و ( Christian Häberliجامعة برن واملعهد العاملي للتجارة) و( Thomas W. Hertelجامعة بريدو) وLukas Kornher
(جامعة كيل) و( Ralf Lopianوزارة الزراعة والغابات ،فنلندا) و( C.S.C. Sekharجامعة دلهي) و( Andrea Zimmermannمنظمة األغذية والزراعة) و
( Julian Bendaمنظمة األغذية والزراعة) و( Heidi Webberمركز ليبنيز ألبحاث املناظر الطبيعية الزراعية) و( Yaghoob Jafariجامعة بون).
مدخالت إضافية

حصل هذا التقرير عىل معلومات من "املؤمتر الدويل التقني بشأن تغري املناخ والتجارة الزراعية واألمن الغذايئ" الذي انعقد يف الفرتة من  15إىل 17
نوفمرب/ترشين الثاين  2017يف روما .وميكن االطالع عىل أسامء مقدمي األوراق البحثية وأوراق املعلومات األساسية املتعلقة باملؤمتر عىل املوقع التايل:
www.fao.org/economic/est/est-events-new/climatetrade/en

وقام بتقديم املدخالت من منظمة األغذية والزراعة Lorenzo Giovanni Belluو  Shoki AlDobaiو Julian Bendaو Denis DrechslerوGünter Hemrich
(نائب مدير مؤقت بشعبة التغذية واألنظمة الغذائية) و( Alexander Jonesمدير شعبة املناخ والبيئة) و Aikaterini KavallariوMichelle Kendrick
و Ekaterina Krivonosو Brent Larsonو Yasaman Matinroshanو Georgios Mermigkasو  Mirko Montuoriو( Jamie Morrisonقائد برامج
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شكر وتقدير

اسرتاتيجية لتمكني األنظمة الزراعية والغذائية الشاملة والتي تتميز بالكفاءة) و Marc Muellerو( Zitouni Oulddadaنائب مدير شعبة املناخ والبيئة)
و Clarissa Roncato Baldinو Stefania Vannucciniو Ramani Wijesinha Bettoniو Trudy Wijnhovenو( Jingyuan Xiaسكرتري االتفاقية العاملية
لحامية النباتات) .وقدم  Fabio De Cagnoو Chiara Di Domenicoالدعم اإلداري .كام قدم  Araceli Cardenasو Raffaella RucciوEttore Vecchione
الدعم املتعلق باملسائل الخاصة باالتصاالت.
وقدم مركز خدمات االجتامعات والربامج والتوثيق بشعبة املؤمترات وشؤون املجلس والربوتوكول مبنظمة األغذية والزراعة خدمات الرتجمة والطباعة.
وقدمت املجموعة املعنية بالنرش يف مكتب االتصاالت يف املنظمة الدعم التحريري وخدمات يف مجايل التصميم وتخطيط الشكل الخارجي ،وكذلك تنسيق
الست.
إنتاج الطبعات بجميع اللغات الرسمية ِّ
هذا التقرير

يهدف إصدار عام  2018من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية إىل تعميق النقاش حول املجموعة الواسعة من األدوات السياساتية املتاحة لواضعي
السياسات من أجل تنفيذ اتفاق باريس .وينظر هذا التقرير يف كيفية ارتباط تدابري الدعم والتجارة املحلية املختلفة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من حدة آثاره؛ وكيفية استخدام هذه التدابري يف املستقبل؛ وكيفية تأثري قواعد منظمة التجارة العاملية يف رسم الخيارات السياساتية.
ويستطلع هذا التقرير خيارات سياساتية تقع عند نقطة التالقي بني اتفاق باريس وهي إطار يتيح املرونة يف تحديد األهداف واختيار التدخالت ،من
جهة؛ واتفاقيات منظمة التجارة العاملية التي تستند إىل قواعد محددة تهدف إىل تقليل اإلنتاج وأوجه تشوه التجارة إىل أقىص حد ،من جهة أخرى .وبناء
عليه ،يناقش هذا التقرير أفضل السبل لتعزيز دور الدعم املتبادل الذي تضطلع به هذه االتفاقات املتعددة األطراف.
وقد تم تنظيم هذا التقرير عىل النحو التايل:

يركز الجزء األول عىل تطور تجارة املنتجات الزراعية وهيكلها وأمناطها خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2000و .2016وميثل فهم الديناميكيات واالتجاهات التي
عامل أساس ًيا لتحليل آثار تغري املناخ املحتملة عىل الزراعة العاملية والروابط القامئة بني التجارة واألمن الغذايئ.
تقود التغيريات يف منط تجارة املنتجات الزراعية ً
ويعرض الجزء الثاين وصفًا لكيفية تأثري تغري املناخ عىل الزراعة واألمن الغذايئ ،ويف كيفية إسهام تجارة املنتجات الزراعية والسياسات ذات الصلة يف
التكيف مع تغري املناخ .ويزيد هذا الجزء من فهمنا للموضوع عن طريق تقديم توقعات بشأن التأثري املحتمل للمناخ عىل اإلنتاج الزراعي والتجارة
بحلول عام  ،2050مربزًا آثاره املتفاوتة عرب املناطق والبلدان.
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ويناقش الجزء الثالث عىل نحو معمق أوجه الرتابط بني اتفاق باريس واتفاقيات منظمة التجارة العاملية ،وال سيام اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
الزراعة .فيحدد هذا التحليل عن طريق الرتكيز عىل املبادئ األساسية التي تتضمنها هذه االتفاقات واآلليات التي تحكم تنفيذها ،حيز السياسات الذي
ميكن للبلدان الترصف ضمنه ،كام يحدد الصعوبات املحتملة.
ويتناول الجزء الرابع بالتفصيل القضايا املتعلقة بالدعم املحيل ،مثل االستثامرات يف التكنولوجيات واعتامدها ،وخطط التأمني ،ودعم أسعار السوق
واإلعانات .وتتم يف هذا الجزء مناقشة هذه السياسات التي تؤثر يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آثاره عىل الزراعة بشكل مبارش وغري
مبارش عىل حد سواء ،من ناحية التأثري املحتمل لهذه السياسات عىل التصدي لتغري املناخ وتحقيق غايات األمن الغذايئ يف سياق قواعد منظمة التجارة
العاملية واختصاصاتها.
ويناقش الجزء الخامس السياسات التجارية ،مثل التعريفات الجمركية عىل الواردات والقيود املفروضة عىل الصادرات وطرق إسهامها يف التكيف مع
تغري املناخ ،وال سيام يف حالة حدوث صدمات يف اإلنتاج ناجمة عن أحوال الطقس ،فضال عن تأثريها عىل سوق األغذية العاملي .ويركز التحليل أيضً ا عىل
استخدام السياسة التجارية باالقرتان مع جهود التخفيف من التأثريات املستندة إىل رضيبة الكربون ،ويناقش التحديات املحتملة.
أما الجزء السادس ،فينظر يف الحواجز غري املتعلقة بالتعريفة الجمركية ،مثل وضع العالمات الكربونية عىل املنتجات الزراعية ،ويدرس كيفية تنفيذ
التدابري التي من شأنها التأثري يف خيارات املستهلك بهدف املساهمة يف عملية التخفيف من التأثريات يف إطار القواعد واالختصاصات الحالية .ويركز هذا
الجزء أيضً ا عىل تأثري تغري املناخ يف ظهور اآلفات واألمراض ،وينظر يف ما إذا كان االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية يوفر حيزا سياسيًا
كافيًا لألعضاء التخاذ التدابري املناسبة يف الوقت املناسب.
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الموجز
سوف يؤثر تغري املناخ يف الزراعة واألمن الغذائي يف

الســنوات املقبلة ،ميكن أن تشــهد تجارة املنتجات الزراعية تغيريات
إضافيــة تظهــر تأثري تغري املناخ املتفاوت وغري املتناســب عىل القطاعات
الزراعيــة يف جميــع أنحاء العــامل .وبينام يؤثر تغري املناخ يف امليزة
النســبية للزراعة وقدرتها التنافســية يف ما بني املناطق والبلدان ،قد
يتكبّد بعض البلدان الخســائر فيام قد يســتفيد البعض اآلخر.

بلدان عديدة

سوف يؤثر تغري املناخ تأث ًريا كب ًريا يف الزراعة واألمن الغذايئ .فمن
املتوقع ،بحلول منتصف هذا القرن ،أن يؤدي ارتفاع متوسط درجات
الحرارة ،والتغريات يف هطول األمطار ،وارتفاع مستويات البحار ،والزيادة
فضل عن احتامل زيادة
يف تواتر الظواهر الجوية القصوى وشدتهاً ،
األرضار الناجمة عن اآلفات واألمراض ،إىل التأثري سل ًبا يف إنتاج املحاصيل
والرثوة الحيوانية فضال عن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.

وميكــن للتجــارة الدولية أن تضطلــع بدور مهم يف جهود التكيف عىل
وجه الخصوص ،فتســاهم يف تحقيق األمن الغذايئ يف العديد من
البلــدان .وعــى املدى القصري ،ميكن أن توفــر التجارة آلية مهمة ملعالجة
حــاالت النقص يف اإلنتــاج الناجمة عن األحوال الجوية القصوى عن
طريــق نقل الغذاء مــن املناطق ذات الفائض الغذايئ إىل املناطق ذات
العجــز الغــذايئ .أما عىل املدى الطويل ،فقد تســهم التجارة الدولية يف
تعديــل اإلنتاج الزراعــي عىل نحو فعال يف ما بني البلدان.

وســيكون هذا التأثري متفاوتًا بــن املناطق والبلدان .ففي املناطق
الواقعــة عند خطوط العــرض املنخفضة ،حيث يتواجد العدد األكرب
مــن البلــدان النامية واألقل من ًوا ،تتأثر الزراعة بالفعل تأث ًرا ســلبيًا بتغري
املناخ ،وال ســيام بســبب تزايد وترية موجات الجفاف والفيضانات.
وبالنســبة إىل البلــدان الناميــة ،ميكن أن يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم
التحديــات املرتبطة باألمن الغــذايئ التي تواجهها بالفعل.

ومــن املتوقع أن يعزز تكامل األســواق الزراعية عىل الصعيد العاملي
دور التجــارة التكييفــي من حيث زيــادة توافر األغذية والحصول عليها
يف البلدان التي ســتتأثر ســلبًا بتغري املناخ .ولك ّن من شــأن تكامل
األســواق الزراعية عىل الصعيد العاملي أن يؤثر أيضً ا يف توزيع املكاســب
والخســائر بني املنتجني واملســتهلكني .وقد يترتتّب عن ذلك خسائر
عــى صغار املزارعني األرسيــن يف املناطق الواقعة عند خطوط العرض
املنخفضة ،بينام ميكن ملســتهليك األغذية جني املكاســب .ومن املتوقع
أن تكون النتيجة معاكســة يف املناطق املعتدلة.

وســرتبط تأثريات تغري املنــاخ باملوقع الجغرايف ،مع وجود تفاوتات
كربى يف املحاصيل وبني املناطق .وستشــهد املناطق القاحلة وشــبه
القاحلــة كميات أقل من األمطار ودرجات حرارة أعىل وســتعاين ،نتيجة
لذلك ،من خســارة املحاصيل .وعــى النقيض من ذلك ،من املتوقع
أن تســتفيد البلــدان يف املناطق املعتدلة التــي يتمتع عدد كبري منها
باقتصــادات متقدمة ،من طقس أكرث دفئًا خالل موســم الزرع فيها.
ونتيجــة لذلــك ،قد يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم أوجه الالمســاواة القامئة
وإىل اتســاع الفجوة بني البلــدان املتقدمة والبلدان النامية.

وتكتيس السياســات الزراعية والتجارية املناســبة أهمية كربى يف
تعزيــز دور التجارة التكييفــي ويف تحقيق التوازن بني أهداف القطاع
املتعــددة .إذ ال بــد للزراعة مــن التكيف مع آثار تغري املناخ والحد
من انبعاثات غازات الدفيئة عىل حد ســواء .ويف الوقت نفســه ،تلبي ًة
ـيتعي عــى الزراعة بحلول عام  2050زيادة إنتاجها
للطلب املتزايد ،سـ ّ
بنســبة  50يف املائــة تقريبًا عــا كانت تنتجه يف عام  2012من أغذية
وأعالف ووقود أحيايئ .وبالتايل ،ســيتمثل أحد التحديات الرئيســية يف

ميكن لتجارة املنتجات الزراعية أن تساهم يف اجلهود
الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من

حدة آثاره

منــذ بداية القرن الحــادي والعرشين ،تطورت أمناط تجارة املنتجات
الزراعية متاشـ ًيا مع النمو االقتصادي يف االقتصادات الناشــئة .ويف
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املســتقبل يف إنتاج كميات أكرب مبوارد أقل مع الحفاظ عىل املوارد
الطبيعية وتعزيز ســبل عيش صغار املزارعني األرسيني.

وإ ّن رغبــة البلــدان يف التصدي لتغري املناخ واضحة وتتمثل يف االســتثامر
خصوصا
يف القطاعــات الزراعية وتحويلها .فتشــدد البلدان النامية
ً
عــى أهمية الزراعة واألمن الغذايئ يف مجال التكيف يف مســاهامتها
املحــددة وطنيًــا؛ فيام تعتــر بلدان أخرى أن قطاعات الزراعة مهمة يف
تحقيــق مقاصدهــا املرتبطــة بالتخفيف من آثار تغري املناخ .ومع ذلك،
ال تزال املســاهامت املحددة وطن ًيا واســعة النطاق وهي ال تشمل
مبعظمها سياسات محددة.

ويبــدو أن التغيريات التحويلية يف النظــم الزراعية والغذائية مجدية
عــى الصعيدين االقتصادي والتقني .فيمكن لتدابري الدعم والسياســات
التجاريــة املحلية أن تعزز منــو اإلنتاجية وأن تضمن وجود نظام
تجاري دويل منفتح وعادل وشــفاف .ويف الوقت نفســه ،ينبغي لهذه
السياســات أن تســاعد الزراعة والتجارة عىل حد ســواء يف التكيف مع
تغــر املناخ والتخفيف من حدة آثاره.

ويجــري العمل يف الوقت الراهن لتحويل اتفاق باريس واملســاهامت
املحددة وطن ًيا إىل تدخالت ملموســة يف مجال املناخ عىل صعيد
الزراعة .وهناك مجموعة واســعة من األدوات السياســاتية املتاحة ،من
االســتثامرات يف التكنولوجيــات املبتكرة إىل اإلعانات التي توفر حوافز
للمزارعني ليعتمدوا مامرســات زراعية ذكيــة مناخيًا؛ ومن ال ُنظم التي
تحــد من االنبعاثات الناجمة عن األنشــطة الزراعية إىل فرض الرضائب
عــى الكربون .وتغطي اتفاقات منظمــة التجارة العاملية معظم هذه
األدوات السياســاتية ،وال ســيام االتفاق بشأن الزراعة الذي يهدف إىل
الحد من األثر املشــوه الناجم عن تدابري الدعم واملرتتب عىل اإلنتاج
والتجــارة ،وإقامة نظام تجاري عادل وغري متييزي من شــأنه تعزيز
الوصول إىل األســواق وتحسني ســبل كسب عيش املزارعني يف جميع
أنحــاء العامل .وســيتمثل التحدي يف تعزيز دور الدعم املتبادل الذي
يضطلــع بــه كل من اتفاق باريس واتفاقــات منظمة التجارة العاملية.

وال بد من معالجة مســائل الجوع وســوء التغذية والفقر وتغري املناخ
م ًعــا مــن أجل تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية املســتدامة للقضاء
املحســنة وتعزيز الزراعة
عــى الجوع وتحقيق األمن الغذايئ والتغذية ّ
املســتدامة .وتتيح االتفاقات واآلليات املتعددة األطراف اتخاذ
إجـراءات جامعية عىل الصعيد العاملي وتشــجع عىل تحقيق األهداف
املتعــددة مثل القضاء عىل الجوع؛ وتحقيق الزراعة املســتدامة؛ وتعزيز
الـراكات والتعاون عىل الصعيد العاملي يف ســياق التجارة؛ ومكافحة
تغري املناخ.
االتفاقات املتعددة األطراف :دور الدعم املتبادل
الذي يضطلع به اتفاق باريس والتزامات منظمة

التجارة العاملية اخلاصة بالزراعة

ـات الرامية إىل مكافحة تغري
ال بد من تكامل السياسـ

يف عام  ،2015حدد اتفاق باريس بشــأن تغري املناخ الهدف الطويل
األجل املتمثل يف إبقاء ارتفاع متوســط درجة الحرارة العاملية دون
درجتني مئويتني فوق مســتويات ما قبل الحقبة الصناعيةُ ،مسـل ًّم بأن
ذلــك ســيؤدي إىل تقليص مخاطــر تغري املناخ وآثاره عىل نحو كبري.
ومي ّكــن االتفــاق أيضً ا كل بلد من تحديــد املقاصد الخاصة به وما يعتربه
مســاهمة عادلة يف الحد من الزيادة يف متوســط درجة الحرارة العاملية.
وتــرد املقاصد والنهج العام الواجب اتباعه لتحقيقها يف “املســاهامت
رصا أساسـ ًيا يف هذا االتفاق.
املحددة وطن ًيا” التي متثل عن ً

املناخ وتشجيع التنمية والتجارة يف جمال الزراعة

ال يوجــد مــن حيث املبدأ أي تضارب جوهري بني السياســات املدرجة
يف أطــر تغــر املناخ الدوليــة وقواعد التجارة .وســتمثل التدابري الرامية
إىل تعزيــز التكيــف مــع تغري املنــاخ والتخفيف من حدة آثاره يف
مجال الزراعة جز ًءا من السياســات األوســع نطاقًــا املتعلقة بالزراعة
واألمــن الغذايئ ،وبالتايل ســتكون خاضعة لقواعــد اتفاق منظمة
التجــارة العاملية بشــأن الزراعة واختصاصاته .وميكــن تحقيق تقدم
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كبــر يف التكيــف مــع تغري املنــاخ والتخفيف من حدة آثاره عن
تخل بالتجارة ،مثــل تخصيص قدر أكرب من
طريــق اتخــاذ تدابــر ال ّ
اإلنفــاق للتقنيات املبتكرة؛ واالســتثامر يف اعتامدها وتوســيع نطاق
املامرســات الزراعيــة الذكيــة مناخيًا التي تعزز اإلنتاجيــة والتكيف مع
تغــر املناخ وتزيــد من احتباس الكربون .ويعتــر اإلنفاق عىل الربامج
البيئيــة وخدمــات النظــم اإليكولوجية ،التي من شــأنها أن تقلل اآلثار
الخارجيــة الســلبية لالنبعاثــات الناجمة عــن اإلنتاج الزراعي ،من بني
التدابري اإلضافية التي تتســبب بتشــويه طفيف أو ال تتســبب بأي
تشــويه يف اإلنتاج والتجارة.

وميكن أن تســاهم السياســات التجارية يف توفري أسواق دولية تعمل
نقصا يف اإلنتاج بســبب
عــى نحــو جيد ،فتتمكن البلدان التي تعاين ً
الصدمات املتأتية عن األحوال الجوية من اللجوء إىل هذه األســواق
لتحقيــق أمنها الغذايئ .وميكن لتكامل األســواق العاملية أن يعزز دور
التجــارة يف التكيف مع تغري املناخ ،ما دامت السياســات التجارية
مرتافقــة مع التدابري واالســتثامرات املحلية الذكية مناخ ًيا.
وقــد تؤدي التجارة أيضً ا دو ًرا أساسـيًا يف الجهود املبذولة للتخفيف
من حدة آثار تغري املناخ .فإذا ما اســتطاعت التجارة توفري اإلشــارات
الرضوريــة للمزارعني إلنتاج منتجــات ذات بصمة كربونية منخفضة،
قــد يكــون خفض االنبعاثات عىل املســتوى العاملي ممك ًنا .ومن الناحية
العمليــة ،قد يســتدعي ذلك فــرض رضيبة عىل الكربون (أو اتخاذ تدبري
مســاو للتخفيــف من حدة آثار تغــر املناخ) عىل املنتجات الزراعية عىل
املســتوى املحيل ،عىل أن يقرتن ذلك بتعديــل التعريفة املقابلة عىل
املنتجــات املســتوردة ذات بصمة كربونيــة عالية .ومع أن أحكام منظمة
التجــارة العاملية توفر املرونة للحصول عىل اســتثناءات أو إعفاءات من
االمتثــال ملبــدأ عدم التمييز ،قد تظهر صعوبات يف تفســر هذه األحكام
وتطبيقهــا بســبب غياب تعريف وقياس متفــق عليهام دول ًيا للبصمة
الكربونيــة .ومع ذلك ،مثة خيارات بديلة تشــمل وضع العالمات
الكربونيــة للمنتجات الزراعية التي قد تؤثر يف خيارات املســتهلكني
وتســاهم يف خفض االنبعاثات الناجمة عن الزراعة.

وقد تؤدي تدابري مثل دعم أســعار الســوق وبعض أنواع اإلعانات
للمدخالت إىل تشــويه التجارة .ولكن ،قد تكون اإلعانات املحددة
األهــداف والذكية مناخيًا أداة فعالــة إلعطاء الحوافز للمزارعني ليك
يعتمدوا التقنيات واملامرســات التــي تعزز التكيف مع تغري املناخ
والتخفيــف من حدة آثــاره ،أو للتأمني والتحوط ضد مخاطر األحوال
الجويــة القصوى .وميكن لهذه السياســات أن توفر حاف ًزا للزراعة
الذكيــة مناخيًــا وأن تعالــج بفعالية املقايضات بني أهداف األمن الغذايئ
وتغري املناخ.
كام ميكن أن يســاعد توفري الدعم الــذيك مناخيًا والفعال للمزارعني
عىل تحســن امليزة النســبية للزراعة يف البلدان التي ســتتأثر سلبًا
بتغري املناخ ،ما يســمح لهذه البلدان بأن تصبح قادرة عىل املنافســة
وأن تحقــق توازنًا أفضل يف عمليتي التصدير واالســترياد .وتعترب هذه
التدابري حاســمة للبلدان النامية التي قد تشــهد زيادة ملحوظة يف
واردات األغذيــة الصافية بســبب تغــر املناخ .أما البلدان التي قد تكون
عرضة ملشــاكل خطرية ناجمة عن تغري املناخ ،فســتكون شبكات األمان
رضورية لها ،عىل املســتوى الدويل من أجل التخفيف من الضغوط
املحتملة يف متويل واردات األغذية ،وعىل املســتوى الوطني من خالل
االحتياطيــات الغذائية لحــاالت الطوارئ وبرامج الحامية االجتامعية
التي تســتهدف الفئات الســكانية الفقرية والضعيفة.

ورغــم الحاجــة إىل إيجاد حيز كاف ملناقشــة السياســات عند النقاط
املشــركة بــن منظمــة التجارة العاملية واتفــاق باريس ،يجب أال تؤثر
السياســات ســلبًا يف البلدان األخرى وال ســيام البلدان النامية عن
طريــق تقييــد التجــارة .فمن الواضح أن الــدول املتقدمة تكون ،عند
تحديــد خياراتهــا ،يف وضع يختلف عن وضــع الدول النامية ذات
الدخــل املنخفض .وينطبق ذلك بشــكل خاص عــى البلدان النامية
خصوصا
حيث تتســم الزراعة بنســبة انبعاثات مرتفعــة وتتأثر
ً
بتغــر املناخ ســواء عىل صعيد اإلنتاج أو عــى صعيد تزايد اآلفات
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واألمــراض .ويعــرف كل من اتفاق باريس واتفاقــات منظمة التجارة
العامليــة بالصعوبــات املختلفة التي تواجههــا البلدان املتقدمة
والناميــة وذلك من خالل مبدأ املســؤوليات والقــدرات املتباينة؛
واملعاملــة الخاصــة والتفضيلية للبلــدان النامية ،عىل التوايل.

وســتمكِّن مناقشة سياســات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من
حــدة تأثرياته وتنفيذ هذه السياســات من إحداث التغيري التحوييل
الــروري لتمكني الزراعــة من مواجهة تحديات عرصنا هذا.
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فيوميتشينو  ،إيطاليا
تقع مزرعة أورتو سوليه التعاونية وسوقها يف
فيوميتشينو يف موقع تاريخي محمي مصنوع
محسنة
من الرتبة الرملية التي تتطلب إدارة ّ
ملوارد املياه وتقنيات تكيّف ذكية مناخياً
للحفاظ عىل بنية الرتبة.
©FAO/Alessandra Benedetti

الجزء 1
تجارة المنتجات
الزراعية:
الديناميكيات
واالتجاهات
الرئيسية

الرسائل الرئيسية:
11زادت تجارة املنتجات الزراعية عىل نحو ملحوظ من

حيث القيمة منذ عام  .2000غري أن معدالت منو تجارة املنتجات
الزراعية الرسيعة يف الفرتة املمتدة بني عامي  2000و 2008قد
شهدت انكامشً ا خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2009و ،2012وما
زال النمو بطيئًا منذ ذلك الحني.

22

ازداد دور االقتصادات الناشئة يف األسواق الزراعية العاملية
منذ عام  .2000وقد أدى ارتفاع دخل الفرد والحد من الفقر إىل
زيادة استهالك األغذية وزيادة الواردات ،يف حني أدى من ّو اإلنتاجية
الزراعية إىل زيادة الصادرات.

33

تشارك البلدان النامية عىل نحو متزايد يف األسواق الدولية.
كام توسعت تجارة املنتجات الزراعية يف ما بني بلدان الجنوب
عىل نحو ملحوظ .وبالنسبة إىل أقل البلدان من ًوا ،كانت الزيادة يف
وارداتها الزراعية أرسع من الزيادة يف صادراتها.

اجلزء 1

تجارة المنتجات الزراعية:
الديناميكيات واالتجاهات الرئيسية
منذ بداية القرن الحادي والعرشين ،تطورت األسواق الزراعية العاملية
عىل نحو كبري .وكان النمو االقتصادي القوي يف االقتصادات الناشئة
العامل الذي دفع عجلة الطلب عىل املنتجات الزراعية عىل الصعيد
العاملي .وأدت التغريات التي طرأت عىل الدخل وتوزيعه يف كل من
االقتصادات الناشئة والبلدان النامية عىل حد سواء ،إىل إحداث تغريات
يف أمناط االستهالك.

ويرتبط منو التجارة باألداء االقتصادي .فمنذ األزمة املالية يف عام ،2008
شهدت تجارة البضائع العاملية (مبا يف ذلك الوقود ومنتجات التعدين
واملنتجات الزراعية والسلع املصنعة) تباطؤا ً بسبب ضعف النمو
االقتصادي .أما تجارة املنتجات الزراعية فقد كانت أكرث صمو ًدا مقارنة
بالوقود ومنتجات التعدين والسلع املصنعة التي تراجعت التجارة بها
الكل الناجم عنها .وكانت
بسبب تراجع االستثامرات وضعف الطلب ّ
االستثامرات ،التي تع ّد أكرث عنارص إجاميل الناتج املحيل اعتام ًدا عىل
1
الواردات ،ضعيفة للغاية يف االقتصادات النامية منذ األزمة املالية.

وتوسعت التجارة عىل نحو
وواصل اإلنتاج العاملي منوه لتلبية الطلب ّ
كبري ،فتبعت مكوناتها وأمناطها التغريات التي طرأت عىل الطلب وظهور
مص ّدرين ومستوردين جدد يف قطاع الزراعة .وقد شكلت األهمية
الكبرية التي اتسمت بها االقتصادات الناشئة مثل الربازيل واالتحاد
الرويس والهند وإندونيسيا والصني ،تطو ًرا أساسيًا يف األسواق الزراعية
العاملية .وقد شملت التغريات التي طرأت عىل أمناط التجارة أيضً ا
تزايد املبادالت التجارية بني البلدان النامية .وميثل فهم الديناميكيات
واالتجاهات التي تدفع عجلة هذه التغريات يف أمناط تجارة املنتجات
عامل أساسيًا لتحليل آثار تغري املناخ يف األسواق
الزراعية ومكوناتها ً
الزراعية العاملية والروابط القامئة بني التجارة واألمن الغذايئn .

وبالفعل ،هناك اقرتاحات تشري إىل تراجع مرونة التجارة يف ما يتعلق
بإجاميل الناتج املحيل .ففي خالل الفرتة املمتدة بني عامي 2001
و ،2007أي قبل األزمة املالية ،كانت التقديرات تشري إىل أن زيادة
الدخل بنسبة  1يف املائة تؤدي إىل زيادة بنسبة  1.5يف املائة يف حجم
التجارة .أما يف الفرتة املمتدة بني عامي  2008و ،2013فقد أدت زيادة
الدخل بنسبة  1يف املائة إىل زيادة حجم التجارة بنسبة  0.7يف املائة.
وقد يعزى سبب هذه االختالفات يف تالزم تزايد التجارة مع تزايد
الدخل ،إىل انخفاض حصة االستثامرات املخصصة للطلب الكيل أو
إىل تباطؤ معدل تطور سالسل القيمة العاملية 2.أما عىل صعيد تجارة
املنتجات الزراعية ،فقد يعزى سبب هذا التفاوت إىل تنامي النزعة
الحامئية ،مبا يف ذلك التغيريات يف سياسات الدعم املحلية ،يف أعقاب
االرتفاع الحاد الذي شهدته أسعار األغذية يف عامي  2008و.2011

تطور جتارة املنتجات الزراعية
ّ
من عام  2000وحىت عام 2016

أما تجارة املنتجات الزراعية فقد كانت أقل تأث ًرا بالتغريات يف االستثامر
مقارنة بتأثر الوقود واملنتجات املعدنية واملصن ّعة ،إال أنها تأثرت مبارشة
بنمو عدد السكان والتغريات يف الدخل .وقد توقف االتجاه اإليجايب
الذي سجلته تجارة املنتجات الزراعية منذ عام  ،2000عىل نحو مفاجئ
عام  2008بسبب الركود االقتصادي العاملي ،غري أن الرتاجع يف االقتصاد
رض بالتجارة
العاملي وال سيام يف االقتصادات الناشئة مثل الصني فقد أ ّ
وبأسعار السلع عىل نحو كبري ،عىل الرغم من تعايف االقتصاد العاملي يف
عامي  2010و .2011وكان النم ّو يف الصني وتزايد إنتاج الوقود األحيايئ

يف الفرتة املمتدة بني عامي  2000و ،2016ازدادت تجارة املنتجات
الزراعية يف العامل بأكرث من ثالثة أضعاف من حيث القيمة .ويف املتوسط،
سجلت تجارة املنتجات الزراعية من ًوا سنويًا بنسبة فاقت  6يف املائة،
فازدادت قيمتها من  570مليار دوالر أمرييك يف عام  2000إىل 1.6
تريليون دوالر أمرييك يف عام ( 2016الشكل  .)1.1وقد قاد هذا االتجاه
النمو االقتصادي  -إذ تضاعف إجاميل الناتج املحيل العاملي منذ عام
 - 2000والنمو السكاين وتطور وسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتحسينات يف فرص الوصول إىل األسواق.
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الشكل 1.1
القيمة التجارية العاملية للبضائع والناجت احمللي اإلمجايل العاملي:
معدالت النمو السنوية2016-2000 ،
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املصــدر :العمليــات الحســابية التــي قــام بها مؤلفو التقرير باســتخدام إحصاءات منظمة التجــارة العاملية ،ومؤرشات التنمية يف العامل( ،البنك الدويل) .وتتضمــن التجارة يف املنتجات الزراعية
املشــمولة باالتفاق بشــأن الزراعة ،امللحق  ،1أي أنها تشــمل األغذية واملواد الزراعية الخام لكنها تســتثني األســاك واملنتجات الحرجية.

االرتفاع الحاد يف األسعار يف عامي  2008و .2011وقد تسبب الطلب
القوي عىل الغذاء واألعالف وانخفاض نسب االستخدام إىل املخزون
وتوسع إنتاج الوقود الحيوي م ًعا إىل زيادة الصدمات يف األسواق وتقلب
األسعار .ومنذ ذلك الحني ،انخفضت أسعار املنتجات الزراعية مع أنها
ال تزال أعىل مام كانت عليه يف عام  .2007ويف عامي  2015و،2016
عكست األسعار العاملية أيضً ا ارتفاع قيمة الدوالر األمرييك .كام أصبحت
األسواق أكرث هدو ًءا وقلت فيها تقلبات األسعار عىل نحو كبري مقارنة
بفرتات تقلب األسعار العنيفة التي شهدتها الفرتة املمتدة بني عامي
 2008و( 2011الشكل .)3.1

عامل محف ًزا للنمو غري املسبوق الذي شهده الطلب عىل
يف العامل ً
املنتجات الزراعية .أما الرتاجع الذي شهدته الصني مؤخ ًرا عىل صعيد
الدخل والطلب ،وتقلّص ميل األرس املعيشية إىل إنفاق املزيد من املال
عىل األغذية ،فقد تسببا ،بدورهام ،يف تراجع تجارة املنتجات الزراعية
العاملية بنسبة  11يف املائة يف عام  2015رغم التعايف البسيط الذي
سجلته يف عام  ،2016أي زيادة نسبتها  1يف املائة.
وتظهر األسعار قوى العرض والطلب األساسية وتحدد معالِم التجارة
العاملية .وقد أ ّدت التغريات الهيكلية يف األسواق الزراعية العاملية
(الشكل  )2.1إىل ارتفاع أسعار السلع الزراعية منذ عام  ،2000فضالً عن
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الشكل 2.1
مؤشرات أسعار املنتجات الزراعية خالل الفرتة )100=2004-2002( 2018-1990 ،
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املصــدر :مــؤرش منظمة األغذية والزراعة ألســعار األغذية ،حالة األغذية يف العامل ()/http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en

الشكل 3.1
تقلبات مؤشر أسعار األغذية ،يناير/كانون الثاين  1991إىل ديسمرب/كانون األول ( 2018يف املائة)
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة ،مؤرشات أســعار التغذية شــهريا ( ،)100 = 2004-2000تحســب كل  12شــهرا.
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اجلدول 1.1
البلدان املستوردة الكربى للمنتجات الزراعية :احلصة من قيمة الواردات اإلمجالية 2016 ،و2000
االتحاد األورويب (منظمة عضو)
الواليات املتحدة األمريكية
الصني
اليابان
كندا
املكسيك
الصني ،منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة
الهند
جمهورية كوريا
االتحاد الرويس
إندونيسيا
فييت نام
اإلمارات العربية املتحدة
ماليزيا
أسرتاليا
تركيا
سويرسا
سنغافورة
تايلند
اململكة العربية السعودية
املجموع

الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2016

الحصة
39.1
10.1
8.2
4.2
2.7
2
1.9
1.9
1.9
1.9
1.4
1.3
1.2
1.1
1
1
0.9
0.9
0.9
0.9
84.5

االتحاد األورويب (منظمة عضو)
الواليات املتحدة األمريكية
اليابان
كندا
املكسيك
الصني
الصني ،منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة
جمهورية كوريا
االتحاد الرويس
اململكة العربية السعودية
سويرسا
إندونيسيا
الربازيل
ماليزيا
مرص
تركيا
الهند
تايلند
الفلبني
الجزائر
املجموع

الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2000

الحصة
45.3
10.1
8.7
2.8
2.3
2.3
2
2
1.7
1.2
1.2
1
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
86.5

املصدر :العمليات الحســابية ملنظمة األغذية والزراعة باســتخدام البيانات املســتمدة من الحل التجاري العاملي املتكامل (اطُّلع عليه يف فرباير/شــباط  .)2018وتشــمل تجارة املنتجات الزراعية املنتجات
املشــمولة باالتفاق بشأن الزراعة ،امللحق .1

شكّلت األهمية املتزايدة لالقتصادات الناشئة تطو ًرا ملحوظًا يف األسواق
الزراعية العاملية منذ عام  .2000فقد ازدادت حصة الصني من الواردات
العاملية من  2.3يف املائة يف عام  2000إىل  8.2يف املائة يف عام  ،2016ما
جعلها تحتل املرتبة الثالثة يف قامئة أكرب عرشين مستور ًدا بعد الواليات
املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب (منظمة عضو) (الجدول  .)1.1وبني
عامي  2000و ،2016رفعت االقتصادات الناشئة األخرى ،مثل االتحاد
الرويس والهند وإندونيسيا ،حصتها اإلجاملية من الواردات العاملية من
 3.4إىل  5.2يف املائة .وشهدت االقتصادات املتقدمة ،مثل االتحاد األورويب
(منظمة عضو) واليابان ،انخفاضً ا يف حصتها من إجاميل قيمة الواردات
العاملية إال أنها ظلت يف املراتب األوىل يف قامئة أكرب عرشين مستوردا.

التقليديني ،مثل الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب (منظمة
عضو) ما زاال يحتالن املرتبتني األوىل والثانية يف قامئة املصدرين من
حيث الحصة من إجاميل قيمة الصادرات ،ازدادت حصة الربازيل من
إجاميل قيمة الصادرات من  3.2يف املائة يف عام  2000إىل  5.7يف عام
 .2016وأصبحت الصني رابع أكرب مص ّدر مهم إذ ازدادت حصتها من
إجاميل قيمة الصادرات من  3.0يف املائة يف عام  2000إىل ما يقارب 4.2
يف املائة يف عام .2016
وفضل عن الصني والربازيل ،زادت اقتصادات الهند وإندونيسيا الناشئة
ً
صادراتها الزراعية إىل حد كبري .ففي عام  ،2016استأثرت هذه البلدان
األربعة بنسبة  14.5يف املائة من قيمة الصادرات العاملية مقارنة بنسبة
سجل مجموع حصص
 8.5يف املائة يف عام  .2000ويف الفرتة نفسهاّ ،
الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب (منظمة عضو) وأسرتاليا

وتؤكد التغيريات يف أمناط التصدير بوضوح األهمية املتزايدة لالقتصادات
الناشئة يف األسواق الزراعية العاملية (الجدول  .)2.1فمع أن املصدرين
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اجلدول 2.1
املصدرة الرئيسية للمنتجات الزراعية :احلصة من قيمة الصادرات اإلمجالية 2016 ،و2000
البلدان
ّ
االتحاد األورويب (منظمة عضو)
الواليات املتحدة األمريكية
الربازيل
الصني
كندا
األرجنتني
أسرتاليا
إندونيسيا
املكسيك
الهند
تايلند
ماليزيا
نيوزيلندا
فييت نام
تركيا
االتحاد الرويس
شييل
سنغافورة
سويرسا
جنوب أفريقيا
املجموع

الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2016

الحصة
41.1
11
5.7
4.2
3.4
2.8
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
1.8
1.6
1.3
1.3
1.1
0.9
0.8
0.7
0.7
89.8

االتحاد األورويب (منظمة عضو)
الواليات املتحدة األمريكية
كندا
أسرتاليا
الربازيل
الصني
األرجنتني
املكسيك
نيوزيلندا
تايلند
ماليزيا
الهند
إندونيسيا
تركيا
كولومبيا
شييل
سنغافورة
فييت نام
جنوب أفريقيا
سويرسا
املجموع

الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2000

الحصة
46.9
14
3.9
3.7
3.2
3.0
2.7
1.9
1.6
1.5
1.4
1.2
1.1
0.9
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
90.9

املصدر :العمليات الحســابية ملنظمة األغذية والزراعة باســتخدام البيانات املســتمدة من الحل التجاري العاملي املتكامل (اطُّلع عليه يف فرباير/شــباط  .)2018وتشــمل تجارة املنتجات الزراعية املنتجات
املشــمولة باالتفاق بشأن الزراعة ،امللحق .1

عام ( 2015استنادا إىل أسعار عام  .)2010وبني عامي  2004و ،2011
انخفضت نسبة عدد الفقراء – أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل
من  1.9دوالر يف اليوم  -من  38.2يف املائة إىل  21.2يف املائة .فأدت
هذه الزيادات يف الدخل املقرتنة بالحد من الفقر إىل تعزيز الطلب عىل
األغذية ما أسفر عن زيادة الواردات الزراعية .أما يف الصني ،بني عامي
 2000و ،2015فقد ارتفع نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل من
 1 771دوالرا أمريكيا إىل  6 498دوالرا أمريكيا (استنادا إىل أسعار عام
 ،)2010يف الوقت الذي تم فيه انتشال عدد كبري من الناس من براثن
الفقر  -فانخفضت نسبة عدد الفقراء من  31.9يف املائة يف عام 2002
إىل  1.8يف املائة يف عام  .2013وستبقى هذه االقتصادات الناشئة من
كبار مستوردي املنتجات الزراعية مع أن وارداتها ستزداد عىل األرجح

وكندا – وكلها بلدان مص ّدرة تقليدية – من قيمة الصادرات العاملية،
انخفاضً ا بواقع عرش نقاط مئوية أي من  68.5يف املائة يف عام  2000إىل
 58.0يف املائة يف عام .2016
وتظهر املشاركة املتزايدة لالقتصادات الناشئة يف تجارة املنتجات الزراعية
العاملية وترية التغيري الهيكيل يف مسار التنمية .فخالل العقدين األخريين،
أدى النمو االقتصادي الرسيع والزيادات يف نصيب الفرد من الدخل يف
هذه االقتصادات إىل تحفيز الطلب عىل املنتجات الزراعية ،وقد أسفر
ذلك ،باالقرتان مع عدد سكانها الكبري ،عن زيادة كبرية يف الواردات.
وعىل سبيل املثال ،ارتفع نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل يف
الهند من  770دوال ًرا أمريكيًا يف عام  2000إىل  1 751دوال ًرا أمريكيًا يف
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الشكل 4.1
تطور التجارة بني بلدان اجلنوب2015-2000 ،
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صادرات البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )النسبة املئوية للقيمة العاملية(

الصادرات يف ما بني بلدان الجنوب )النسبة املئوية للقيمة العاملية(
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املصدر :العمليات الحســابية ملنظمة األغذية والزراعة باســتخدام البيانات املســتمدة من الحل التجاري العاملي املتكامل (اطُّلع عليه يف فرباير/شــباط  .)2018وتشــمل بلدان الجنوب
مجموعــات البلــدان التابعــة للبنــك الدويل من البلدان املتوســطة واملنخفضة الدخل والبلدان غري األعضاء يف منظمة التجارة العاملية .وتشــمل تجارة املنتجات الزراعية املنتجات املشــمولة
باالتفاق بشــأن الزراعة ،امللحق .1

ظل تقلص امليل إىل إنفاق املزيد من املال عىل األغذية
بوترية أبطأ يف ّ
مع ارتفاع دخل الفرد.

مامثل ،حيث كانت
يف املائة يف عام  .2015واتبعت الواردات اتجا ًها ً
االقتصادات الناشئة الكربى ،وال سيام الصني والربازيل والهند وإندونيسيا،
املحركات الرئيسية لهذا النمو (الشكل .)4.1

ومبوازاة ذلك ،أدى منو اإلنتاجية الزراعية يف االقتصادات الناشئة إىل
تحفيز اإلنتاج والصادرات .ففي الربازيل ،زادت القيمة املضافة لكل
عامل يف الزراعة بأكرث من الضعف بني عامي  2000و – 2015فارتفعت
من  4 578دوال ًرا أمريك ًيا إىل  11 149دوال ًرا أمريك ًيا (استنادا إىل أسعار
عام  - )2010مع ارتفاع حصة البالد من قيمة الصادرات العاملية أيضً ا.
كام عززت الزيادات يف اإلنتاجية يف القطاعات الزراعية يف الصني والهند
وإندونيسيا اإلنتاج والصادرات ،مام زاد من مشاركة هذه البلدان يف
تجارة املنتجات الزراعية العاملية.

وكان النمو الرسيع للتجارة يف ما بني بلدان الجنوب -أي تجارة املنتجات
الزراعية يف ما بني مجموعة البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل ،من
أبرز سامت زيادة مشاركة البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل يف
األسواق الزراعية العاملية .فازدادت حصة واردات البلدان املتوسطة
واملنخفضة الدخل املستمدة من بلدان أخرى متوسطة ومنخفضة
الدخل من  41.9يف املائة يف عام  2000إىل  54.4يف املائة يف عام .2015
مامثل .فقد تم تصدير
وخالل الفرتة نفسها ،اتبعت الصادرات اتجا ًها ً
نصف صادرات البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل تقري ًبا إىل بلدان
أخرى يف "الجنوب" بحلول عام .2015

وقد ازدادت صادرات البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل من  9.4يف
املائة من قيمة تجارة املنتجات الزراعية العاملية يف عام  2000إىل 20.1
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الشكل 5.1
منوا :جتارة املنتجات الزراعية (مليار دوالر أمريكي)2015-2000 ،
ّ
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المصدر :العمليات الحســابية لمنظمة األغذية والزراعة باســتخدام البيانات المســتمدة من الحل التجاري العالمي المتكامل (اطُّلع عليه في فبراير/شــباط  .)2018وجمعت البيانات وفقًا لقائمة أقل
البلدان نم ًوا كما حددتها لجنة السياســات االنمائية التابعة لألمم المتحدة وشــعبة السياســات اإلنمائية والتحليل اإلنمائي ،إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتماعية .وتشــمل تجارة المنتجات الزراعية
المنتجات المشــمولة باالتفاق بشــأن الزراعة ،الملحق .1

أقل البلدان من ًوا ككل بنسبة  3.4يف املائة
ومنا الدخل يف مجموعة ّ
املتوسط  2.4يف املائة
سنويًا تقري ًبا .غري أن النمو السكاين ،الذي بلغ يف ّ
سنويًا ،هو الذي أدى يف املقام األول إىل تعزيز الطلب عىل األغذية
وتحفيز الواردات .وبالفعل ،لقد كانت اإلنتاجية الزراعية البطيئة ،التي
مل تتمكن من مواكبة النمو السكاين ،السبب يف تحول أقل البلدان من ًوا
عىل مر السنني من وضع امل ُص ِّدر الصايف للمنتجات الزراعية إىل وضع
املستورد الصايف لها .ويتجىل ذلك ،بصورة خاصة ،يف بلدان أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى (الشكل  .)6.1وما زالت أقل البلدان من ًوا تحقق
مكاسب محدودة يف اإلنتاجية والقدرة التنافسية .فالبنية التحتية السيئة
والنقص يف تكنولوجيات اإلنتاجية والنقص يف الحصول عىل مدخالت
اإلنتاج وضعف املؤسسات ،كلها عوامل تجتمع لتعيق منو اإلنتاجية .وما
زالت مستويات اإلنتاجية أقل بكثري من املستويات املمكن تحقيقها عن
طريق اللجوء إىل أفضل املامرسات والتقنيات املتاحة .وكان منو اإلنتاجية
الزراعية ضعيفًا منذ عام  .2000ويف أقل البلدان من ًوا ،ككل ،زادت

وتواجه ،ضمن هذه املجموعة ،أقل البلدان من ًوا تحديات كبرية .إذ تحتل
الزراعة مكانة أساسية يف هذه البلدان حيث تستأثر مبا يرتاوح بني  30و60
يف املائة من إجاميل الناتج املحيل ،وتوظف أكرب عدد من العامل مقارنة بأي
قطاع اقتصادي آخر ،كام أنها تعزز األمن الغذايئ وعائدات التصدير والتنمية
فيها.
وقد شهدت الواردات الزراعية يف أقل البلدان من ًوا زيادة هائلة حيث ارتفعت
قيمتها من  2.5مليار دوالر أمرييك تقري ًبا يف عام  2000إىل حوايل  32.8مليار
دوالر أمرييك يف عام  ،2015ما ميثل نسبة  2.5يف املائة من قيمة الواردات
الزراعية العاملية (الشكل  .)5.1أما الصادرات فقد سجلت تراج ًعا ضعيفًا ،إذ
بلغت نسبة  1.4يف املائة فقط من قيمة الصادرات العاملية ما أدى إىل تفاقم
العجز يف امليزان التجاري للمنتجات الزراعية فبلغ  15مليار دوالر أمرييك يف
عام  .2015وتتألف صادرات أقل البلدان من ًوا مبعظمها من سلع زراعية غري
مص ّنعة وغالبيتها من السلع الزراعية األولية ،مبا يف ذلك النب والشاي والقطن
والجوت والتوابل واملوز.
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الشكل 6.1
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى :صايف جتارة املنتجات الزراعية
(مليار دوالر أمريكي)2013-2000 ،
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المصــدر :العمليــات الحســابية لمنظمــة األغذية والزراعة باســتخدام بيانات قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة بشــأن تجارة منتجــات المحاصيل والثروة الحيوانية.

وانخفض الدعم املحيل املش ّوه للتجارة يف البلدان املتقدمة الرئيسية
منذ عام  2000مع دخول اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة
حيز النفاذ ،ما يحد من اإلنفاق عىل هذه التدابري عن طريق القياس
الكيل املفصل للدعم (انظر الجدول .)1.3وشهد الدعم املش ّوه للتجارة
مثل دعم أسعار السوق ،واملدفوعات املقرتنة باإلعانات للمدخالت
واملخرجات تراج ًعا يف االتحاد األورويب (منظمة عضو) عىل نحو خاص،
حيث تضمن حوايل  68يف املائة من الدعم الذي يوفره االتحاد األورويب
مدفوعات منفصلة غري مش ّوهة للتجارة يف عام  ،2014مقارنة بنحو 35
4
يف املائة يف عام .2000

القيمة املضافة لكل عامل يف الزراعة بنسبة  2يف املائة سنويًا أي من
 490دوالرا يف عام  2000إىل  657دوالرا يف عام n .2015

اجتاهات السياسات الزراعية
أدى تحسني الوصول إىل األسواق ،نتيجة اتفاق منظمة التجارة العاملية
توسع تجارة املنتجات الزراعية منذ عام
بشأن الزراعة لعام  ،1995إىل ّ
 .2000فاﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت التعريفات الجمركية املطبقة مع
وفاء اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻤﺑﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀً ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ االتفاقات
التجارية الثنائية واإلقليمية واﻟﺘﻐﻴﺮﻴات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ األحادية الطرف
(اﻟﺸﻜﻞ  .)7.1ومع ذلك ،يخفي هذا املتوسط تباي ًنا كب ًريا يف الحامية
الجمركية للمنتجات الفردية عرب البلدان .فقد حافظ عدد من البلدان
عىل حواجز جمركية عالية عىل منتجات مثل األلبان واألر ّز والسكر التي
3
كانت محمية تاريخ ًيا بشكل كبري.

ويف بعض االقتصادات املتقدمة مثل االتحاد األورويب (منظمة عضو)،
اقرتن تخفيض الدعم املش ّوه للتجارة بزيادة اإلنفاق عىل ما يسمى
تدابري "الصندوق األخرض" (انظر الجدول  1.3و ،)1.4مثل املدفوعات
املبارشة التي تقدم للمزارعني والتي تكون منفصلة عن اإلنتاج .ويف
خالل الفرتة نفسها ،أدى ارتفاع مستويات التنمية وزيادة نصيب الفرد
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الشكل 7.1
املرجح (النسبة املئوية)،
متوسط معدالت التعريفة الزراعية املطبقة ،املتوسط
ّ
2016-2000
25

20

15

10

5

0
2000

2001

2002

2003

2004

2006

2005

2008

2007

البلدان املرتفعة الدخل

2010

2009

2011

2012

2013

2014

2016

2015

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

املصدر :العمليات الحســابية ملنظمة األغذية والزراعة باســتخدام البيانات املســتمدة من الحل التجاري العاملي املتكامل (اطُّلع عليه يف فرباير/شــباط  .)2018وتعاريف البلدان املرتفعة
واملتوســطة واملنخفضة الدخــل توافق تصنيف البنك الدويل.

الشكل 8.1
معامل احلماية اإلسمية للمن ِتج2016-2000 ،
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مالحظة :معامل الحامية اإلســمية للمنتج هو اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻦﻴ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﻤﻟﻨﺘﺠﻮن (ﻋﻨﺪ ﺑﻮاﺑﺔ اﻤﻟﺰرﻋﺔ) ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﻌﺮ اﻟﺤﺪود
(ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻮاﺑﺔ اﻤﻟﺰرﻋﺔ).
املصــدر :إحصاءات منظمة التعــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

| 10

|

2016

إندونيسيا

حالة أسواق السلع الزراعية 2018

من الدخل والحاجة إىل تحفيز اإلنتاج يف بعض االقتصادات الناشئة
والبلدان النامية ،إىل زيادة الدعم املقدم للمزارعني وذلك من خالل
تدابري مش ّوهة للتجارة مثل دعم أسعار السوق .ويوضح الشكل 8.1
االتجاه السائد يف معامل حامية املنتج اإلسمي لبلدان مختارة ،مظه ًرا
تأثري التدابري الجمركية واملدفوعات املقرتنة باإلنتاج عىل مستوى سعر
املنتج املحيل.

وباإلضافة إىل ذلك ،تراجع استخدام البلدان املتقدمة إلعانات التصدير
مبوجب اتفاق منظمة التجارة الدولية بشأن الزراعة ،وكان ارتفاع مستوى
يست
أسعار السلع الزراعية بني عامي  2000و 2008من العوامل التي ّ
هذا االنخفاض .وقد ساهم إنفاذ االتفاق خالل املؤمتر الوزاري ملنظمة
التجارة العاملية الذي عقد يف نريويب يف ديسمرب /كانون األول  2015من
أجل إلغاء إعانات التصدير للمنتجات الزراعية ،يف ضامن تكافؤ الفرص يف
مجال التجارة بني االقتصادات الناشئة والبلدان الناميةn .
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تريا ،باجريغا ،النيجر
نســاء يف الحقل يستعدن ملوسم
األمطار املقبل بحفر ســدود عىل شكل
نصــف قمر لتوفري املياه ،وهو جزء
مــن مرشوع منظمة األغذية والزراعة،
وصنــدوق التنمية األورويب ،ومجموعة
دول أفريقيــا والكاريبي واملحيط
الهادئ لتعزيز اإلدارة املســتدامة
لألرايض واستعادة األرايض الجافة
والرتبة املتدهورة.
©FAO/Giulio Napolitano

الجزء 2
الروابط بين
تجارة المنتجات
الزراعية واألمن
الغذائي وتغير
المناخ

الرسائل الرئيسية:
11سيؤثر تغري املناخ عىل مناطق العامل بطريقة غري متكافئة.
وهو يؤثر بالفعل عىل البلدان الضعيفة وسيشكل تهدي ًدا رئيسيًا
ألمنها الغذايئ.

22

سيع ّدل تغري املناخ ظروف الزراعة .وميكن أن يؤدي ذلك
إىل تغيريات يف امليزة النسبية عرب املناطق ،وبالتايل إىل تغيريات يف
تجارة املنتجات الزراعية.

33

ميكن أن تساعد تجارة املنتجات الزراعية عىل التكيف مع
تغري املناخ وضامن األمن الغذايئ .كام أنها تدعم جهود التكيف
بتحقيق استقرار األسواق وإعادة توزيع األغذية من مناطق
الفائض إىل مناطق العجز.

اجلزء 2

الروابط بين تجارة
المنتجات الزراعية واألمن
الغذائي وتغير المناخ
تغري املناخ والزراعة وجتارة
املنتجاتالزراعية

التجارب وبيانات الرصد إىل أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب ســيكون
له آثار ســلبية عىل املتناول من العلف ،عىل معدل منو املاشــية وزيادة
وزنهــا ،ومنتجات األلبــان .ومن املتوقع أن ترتفع معدالت األمراض
والطفيليــات وكذلــك معدالت النفــوق .كذلك فإن تغري املناخ ميكنه ،من
خــال تغيــره ملعدل منو املراعــي ،أن يؤثر ،بصورة غري مبارشة أيضً ا ،عىل
إنتاجية املجرتات واأللبان.

يعترب املناخ أحد املدخالت األساســية يف اإلنتاج الزراعي .وإن التحوالت
يف مســتويات متوســط درجات الحرارة وهطول األمطار لها حتام
تأثري عىل اإلنتاجية الزراعية ودخل املزارع واألســعار .كام تســاهم
الزراعــة يف تغري املناخ ،مبارشة .من خالل انبعاثات امليثان وأكســيد
النيرتوز وثاين أوكســيد الكربــون ،وبصفة غري مبارشة ،من خالل التأثري
يف صــايف انبعاثات الكربون عــن طريق تأثريها عىل الرتبة والغابات
واالســتخدامات األخرى لألرايض (انظر الجزء الرابع ،اإلطار  .)3.4وقد
أصبحــت آثار احرتار الكوكب تنكشــف بالفعل يف أجزاء كثرية من
العــامل ،ومن املتوقع أن تتســارع وتريتهــا خالل العقود املقبلة 5.وإن فهم
التغــرات الطارئة عىل املناخ وآثارهــا املحتملة عىل الزراعة ،والعكس
بالعكــس ،قد أصبح مجال بحث نشــط يجمــع م ًعا مختلف اختصاصات
العلــوم الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية.

وبإيجــاز ،هنــاك وســائل متعــددة يؤثر تغري املناخ مــن خاللها عىل
الزراعــة حيث تتســع التأثريات الســلبية كلــا ارتفعت درجات
الحــرارة 6 .وســيؤثر تغري املنــاخ البطيء عــى املناطق والبلدان
بطريقــة متفاوتــة .وحيــث أنــه من املرجح أن تواجــه أغلب املناطق
املداريــة خســائر يف اإلنتاج بســبب ارتفــاع درجات الحرارة ،من
املتوقــع أن يســتفيد اإلنتــاج يف املناطــق املعتدلــة من املناخ األكرث
دفئًــا ومواســم النمو األطول .وقــد يصبح اإلنتــاج الزراعي مرب ًحا
حتــى يف املناطــق التــي ال يكون فيها هذا هــو الحال يف الوقت
7
الراهــن مثــل إنتاج الحبــوب يف املناطق الهامشــية يف فنلندا.
وميكــن أن تــؤدي تركيزات ثاين أكســيد الكربــون املرتفعة إىل
زيــادة املحصــول يف بعــض املحاصيل املعتدلــة ،مثل القمح واألر ّز
والبطاطــس ،ولكــن قــد ال يكون لها هــذا التأثري عــى املحاصيل التي
تنمــو يف املناطــق املدارية 8 .وإضافــة إىل اآلثار املناخيــة البطيئة
الظهــور ،تتنبــأ النــاذج املناخية بزيــادة احتامل وقوع األحداث
املناخيــة القصــوى  -مثل حــاالت الجفــاف والفيضانات والعواصف -
رة محتملة عــى املحاصيل والــروة الحيوانية عىل
التــي لهــا آثار مـ ّ
املدى القصري.

ويؤثــر املنــاخ يف الزراعــة من خالل قنــوات متعددة .وميكن أن
تكــون الرتفــاع درجات الحــرارة تأثريات كبرية عىل منــو املحاصيل،
حيــث ينتــج ،عــن ذلك ،منو رسيــع للمحاصيل ومرحلــة قصرية المتالء
الحبــوب وانخفــاض الغــات .كام ميكــن أن تكون الرتفاع درجات
الحــرارة أرضار عــى خاليــا النباتات وتزيد الحرارة الشــديدة ،خالل
مرحلــة اإلزهــار ،من معــدالت العقم .ومتيل األعشــاب الغازية
إىل أن تكــون متكيفــة عــى نحــو أفضل مع تغــر املناخ مع أطوار
منــو قصــرة ،وانتثار البذور عىل مســافات بعيدة واســتجابة أكرب
لرتكيزات ثاين أكســيد الكربــون املرتفعة.

ومن املتوقع أن يبطئ تغري املناخ انخفاض عدد األشــخاص الذين
يعانــون مــن نقص التغذية ،مام يعــوض جزئ ًيا عن األثر اإليجايب للنمو
االقتصادي عىل األمن الغذايئ .وتشــر معظم الدراســات املتعلقة بوضع
النــاذج إىل أن التأثري املحتمــل لتغري املناخ عىل األمن الغذايئ ،عىل
الصعيــد العاملــي ،قد يكون ضئيالً نســبياً مقارنة بالعوامل األخرى ،من

كــا أن الرتفاع درجات الحـرارة تأثريا عىل الرثوة الحيوانية .ويف حني
أن هناك أدلة محدودة عىل تلك التأثريات عىل نطاق واســع ،تشــر
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اإلطار 1.2
جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ والتغذية
إن العالقة بني تغري املناخ والتغذية عالقة مهمة ،أبرزها املؤمتر الدويل الثاين
املعني بالتغذية الذي يؤكد عىل “الحاجة إىل معالجة آثار تغري املناخ وتأثري
العوامل البيئية األخرى عىل األمن الغذايئ والتغذية ،وال سيام عىل كمية األغذية
املنتجة وجودتها وتنوعها ،واتخاذ اإلجراءات املناسبة للتصدي لآلثار السلبية”.
رشا
وترتبط الزيادة يف ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي ارتباطًا مبا ً
بالجودة الغذائية للمحاصيل .وقد أفادت دراسة تقارن بني  143محصوال متت
زراعتها يف اليابان وأسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية ،عن انخفاض ذي داللة
إحصائية يف ما يخص تركيز الزنك والحديد يف األر ّز والقمح والذرة وفول الصويا
والبازالء الحقلية والذرة الرفيعة .وبالنظر إىل تأثري نقص املغذيات الدقيقة
عىل اضطرابات منو الطفولة وزيادة التعرض لإلصابة باألمراض ،فإن التخفيض
الحاصل يف الجودة التغذوية للمحاصيل الناتج عن تغري املناخ ميكن أن يؤثر
سلبًا عىل النتيجة التغذوية العاملية.
رض تغري املناخ أيضً ا بسالمة األغذية ،عن طريق زيادة مسببات
وقد ي ّ
األمراض التي تنقلها األغذية أو إحداث تغيريات كيميائية ميكن أن تزيد من
انتشار املركّبات السامة يف األغذية .عىل سبيل املثال ،أظهرت الكسافا التي تزرع
تحت مستويات عالية من ثاين أكسيد الكربون مستويات متزايدة من السيانيد

يف أوراقها ،والتي تستهلك عادة يف العديد من البلدان كمصدر غني بالربوتينات
واملعادن والفيتامينات.
وميكن أن يؤدي ارتفاع أسعار املواد الغذائية الناجم عن تغري املناخ إىل
إضعاف تنوع األغذية املستهلكة ،وذلك بتقويض القدرة الرشائية لألرس الفقرية.
وتجد األرس الفقرية مشقة يف االبتعاد عن األغذية األساسية حتى عندما ترتفع
األسعار ،ألنها تعتمد عىل محتواها الذي يتميز باحتوائه عىل سعرات حرارية
عالية كمصدر رئييس الحتياجات الطاقة .ويكون هذا عىل حساب استهالك
منتجات أقل من الخضار والربوتينات التي متيل إىل أن يكون سعرها أعىل.
وأجربت الزيادات يف أسعار األغذية بني عامي  2012و 2013يف إثيوبيا األرس
عىل خفض عدد الوجبات يف اليوم والتحول إىل املواد الغذائية األقل تفضيالً .ويف
املناطق الريفية من تنزانيا ،ارتبطت الزيادات يف أسعار الذرة بانخفاض الطلب
عىل املغذيات األخرى ،مام أثر عىل مستويات نقص الحديد والفيتامني ألف.
ويف هذا الصدد ،ميكن أن تساعد التجارة يف تخفيف تأثري تغري املناخ عىل
اإلنتاج الزراعي وأسعاره وان تعزز أيضا تنوع األغذية املتاحة وسالمتها ،مام
يساهم يف تحسني التغذية من خالل تشجيع النظم الغذائية املحسنة.

املصادر:
;Adapted from Kornher, L. 2018. The market for maize in Eastern and Southern Africa in the context of climate change. SOCO 2018 Background Paper, Rome, FAO
;D’Souza, A. & Jolliffe, D. 2014. Food Insecurity in Vulnerable Populations: Coping with Food Price Shocks in Afghanistan American Journal of Agricultural Economics; 96(3): 790–812
Abdulai, A., & Aubert, D. 2004. A cross-section analysis of household demand for food and nutrients in Tanzania Agricultural Economics, 31(1): 6779-; Matz, J.A., Kalkuhl, M. & Abegaz,
;G.A. 2015. The short-term impact of price shocks on food security – Evidence from urban and rural Ethiopia; Food Security, 7(3): 657679
FAO. 2014. Second International Conference on Nutrition. Conference Outcome Document: Rome Declaration on Nutrition; and UNSCN. 2010.

قبيل منو الســكان والناتــج املحيل اإلجاميل .ولكن تغري املناخ ميكن
أن يشــكل ،نظرا ً إىل آثاره املتفاوتة ،عامالً حاسـاً بالنســبة إىل األمن
الغــذايئ يف بعض املناطق .وميكــن أن يكون لتغري املناخ تأثري عىل
التغذيــة (اإلطار  .)1.2ويرد ملخص عــن اآلثار املمكنة لتغري املناخ
عىل الجوانب األربعة لألمن الغذايئ  -التوافر والنفاذ واالســتخدام
واالســتقرار  -يف الجدول .1.2

وميكن أن تقوم التجارة الدولية بدور مهم يف تسهيل التكيف مع تغري
املناخ يف سياق األمن الغذايئ .ويف بلد يواجه انخفاضً ا يف اإلنتاج بسبب
النقص الناتج عن أحوال الطقس ،ميكن أن تساهم التجارة يف تحقيق
األمن الغذايئ من حيث التوافر والنفاذ .وميكن أن تساعد يف مواجهة
عدم استقرار األسعار املحلية بسبب األحداث الجوية القصوى .وعالوة
عىل ذلك ،قد يكون للتجارة تأثري إيجايب عىل االستخدام حيث تتيح
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اجلدول 1.2
تغري املناخ واألمن الغذائي

10

أبعاد األمن الغذايئ

آثار تغري املناخ عىل األمن الغذايئ

األفق الزمني

e eمن املتوقع أن ينخفض متوسط املحاصيل الزراعية العاملية من األر ّز والذرة والقمح بنسبة
ترتاوح بني  3و10يف املائة لكل درجة من درجات الحرارة
e eالتأثريات عىل الرثوة الحيوانية من خالل تقليل كمية  /نوعية األعالف ،وانتشار اآلفات
واألمراض ،واإلجهاد البدين؛ وإنتاج اللحوم والبيض والحليب وتراجع الجودة
e eانخفاض بنسبة ترتاوح بني  5و 10يف املائة من كمية مصيد األسامك املحتمل يف النظم
اإليكولوجية البحرية املدارية

بطيء الحدوث ،عىل املدى الطويل

إمكانية الوصول

e eارتفاع أسعار األغذية
e eنقل اإلنتاج مع تأثريات عىل األسعار وتدفقات التجارة والوصول إىل األغذية

بطيء الحدوث ،عىل املدى الطويل

االستخدام

e eانخفاض سالمة األغذية بسبب ارتفاع معدالت منو امليكروبات يف درجات الحرارة املتزايدة
e eانخفاض الجودة التغذوية للمحاصيل بسبب النقص يف نيرتوجني األوراق والحبوب
والربوتينات وتركيز الربوتينات واملغذيات الكلية والدقيقة املرتبطة بزيادة تركيزات ثاين
أكسيد الكربون واملناخ األكرث تقلّ ًبا ودفئًا

بطيء الحدوث ،عىل املدى الطويل

االستقرار

e eالرضر الذي يلحق باملحاصيل وسبل العيش من جراء األحداث املناخية القصوى (موجات
الح ّر والجفاف والفيضانات والعواصف وغريها)
e eاالضطرابات القصرية األجل التي تلحق بالتجارة من خالل التأثري عىل
أنظمة النقل

الحوادث املناخية القصوى ،عىل املدى القصري

التوافر

املصدر :بناء عىل بيانات من منظمة األغذية والزراعة ()2016؛  Campbellوآخرون ()2016؛ و Schmidhuberو .(2007) Tubiello

اإلســقاطات لســيناريوهات تفرتض وجود مسارات مناخية واقتصادية
وسياســية مختلفة .وتنتج عادة النامذج االقتصادية ســيناريو خط
أســاس  -هو إسقاط بشأن املســتقبل عىل افرتاض أن الظروف املناخية
الحالية واالتجاهات االقتصادية الكلية والسياســات الزراعية ستســتمر.
وال تفرتض ســيناريوهات خط األســاس هذه عادة أي جهود للتكيف مع
تغري املناخ أو التخفيف منه .واســتنا ًدا إىل خط األســاس هذا ،تتم بعد
ذلك مقارنة الســيناريوهات االفرتاضيــة البديلة التي تُدخل تغيريات
مناخية أو سياســاتية لتقييم آثارها عىل الزراعة.

تنوعا أكرب يف األغذية املتوافرة ،ال سيام يف املناطق التي قد ال تسمح فيها
العوامل املناخية بإنتاج مجموعة كبرية ومتنوعة من املحاصيل املختلفة.
وميكن أن يؤدي تغري املناخ ،عىل املدى الطويل ،من خالل تغيري امليزة
النسبية للزراعة عرب املناطق ،إىل تحول كبري يف أمناط اإلنتاج وإعادة
تشكيل التجارة الدولية .وقد يؤدي ذلك إىل تعميق أو عكس اتجاهات
التجارة الصافية يف املناطق والبلدان .وميكن أن تزيد بلدان مستوردة
صافية لألغذية من وارداتها لتلبية احتياجاتها .وقد تصبح املناطق التي
كانت تتمتع ذات يوم باالكتفاء الذايت أو التي كانت من بني املناطق
املصدرة الصافية ،مناطق مستوردة صافية للمحاصيل يف مواجهة تغري
املناخ املعاكس .وميكن أن تصبح مناطق أخرى  -ال سيام يف خطوط
العرض األعىل  -أكرث تنافسية بالنسبة إىل مجموعة أوسع من املنتجات
الزراعية وأن تزيد من صادراتها.

وعىل الصعيد العاملي ،تتوقع معظم مناذج التقييم املتكاملة تراجع
اإلنتاج الزراعي ،وارتفاع أسعار املواد الغذائية وزيادة التجارة بالنسبة
إىل خط األساس نتيجة لتغري املناخ يف عام  .2050وغال ًبا ما يأخذ
املحللون يف االعتبار عد ًدا من النامذج املختلفة التي تعتمد عىل مختلف
سيناريوهات تغري املناخ والسياسات من أجل تحديد عدم اليقني عىل
املدى الطويل (انظر أيضً ا اإلطار  .)2.2ويتوقع استعراض لتسعة مناذج
أجراه  Nelsonوآخرون ( )2014أن يؤدي تغري املناخ إىل تغريات يف
استخدام األرايض واألسعار والتجارة .ويف املتوسط ،من املتوقع أن ترتفع
أسعار املنتجني الدولية بنسبة  20يف املائة ،يف حني أن التجارة الدولية قد
11
تزيد بنسبة  1يف املائة كحصة من اإلنتاج العاملي.

تجارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ
تجمــع مناذج التقييــم املتكامل بني املناخ واملحاصيل والنامذج
االقتصادية ضمن سلســلة منوذجيــة لعرض التأثريات الطويلة املدى
لتغــر املناخ ،غال ًبــا حتى عام  2050أو ما بعده .وتخضع هذه
| 16

|

حالة أسواق السلع الزراعية 2018

اإلطار 2.2
حدود التحليل االستشرايف على
املدى الطويل

(مثل مناذج ال تنظر إال إىل القطاع الزراعي مقارنة مع مناذج
النموذج ً
االقتصاد الكيل) ،واملواصفات (مثال التجارة الصافية أو تدفقات التجارة
الثنائية ،واالختالفات يف املرونة) واملحاصيل املشمولة يف الدراسة 15.ومع
ذلك ،تتفق أغلب الدراسات عىل تفاوت تأثري تغري املناخ عرب املناطق.
وتعترب الهند وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا مناطق من
املتوقع أن تتأثر سلبًا بتغري املناخ يف كثري من األحيان ،يف حني أن أمريكا
الشاملية وأجزا ًءا من أمريكا الجنوبية (عىل سبيل املثال ،شييل) وأوروبا
16
الرشقية وآسيا الوسطى تشهد عاد ًة تأثريات إيجابية إىل حد كبري.
وتشري النتائج النموذجية أيضً ا إىل أن األسواق الدولية قد تصبح أكرث
تركي ًزا ،حيث يهيمن عدد أقل من املناطق عىل الصادرات يف ظل ظروف
مناخية قاسية مقارنة بسيناريو تؤدي فيه جهود التخفيف إىل انبعاثات
17
أقل نسب ًيا.

يف حني أن النامذج االقتصادية تعد أدوات مفيدة لفهم كيفية تفاعل
املحركات املتنوعة يف األنظمة املعقدة بشكل أفضل ،إال أنها تستند إىل
العديد من االفرتاضات وغالبًا ما تركز عىل جوانب محددة ،بينام تهمل الكثري
من الجوانب األخرى .ويف العديد من الحاالت ،عىل سبيل املثال ،تستند
تأثريات تغري املناخ عىل املدى الطويل إىل التغيريات يف املحاصيل ،يف حني يتم
تجاهل التأثريات عىل إنتاجية الرثوة الحيوانية  -املبارشة وغري املبارشة من
خالل تأثريات تغري املناخ عىل إنتاجية األرايض العشبية  -واألحداث املناخية
القصوى وغريها من تأثريات تغري املناخ ،مثل ارتفاع مستوى سطح البحر،
والتأثريات عىل الطلب عىل الطاقة والصحة وإنتاجية العمل.
وتتجمع الشكوك يف االفرتاضات عىل امتداد سلسلة النموذج ،من املناخ
إىل املحصول ،إىل النامذج االقتصادية وعىل مستوى أفق اإلسقاط عىل
املدى الطويل .والستكشاف مجموعة النتائج املحتملة ،غالبًا ما يتم تشغيل
مجموعات متعددة من السيناريوهات املناخية واالجتامعية االقتصادية من
خالل مجموعات منوذجية كاملة  -العديد من النامذج املناخية واملحصولية
واالقتصادية التي تعمل باالستناد إىل مجموعة السيناريوهات نفسها.

دور السياسات التجارية الزراعية يف التك ّيف
حيــث إنــه من املتوقع أن يتفاوت تأثــر تغري املناخ عرب املناطق ،ميكن
أن تكون التجارة الدولية وســيلة مهمة لضامن األمن الغذايئ .ويف
األســواق العاملية التي تعمل بشــكل جيد ،ستستجيب أمناط التجارة
للتغريات يف امليزة النســبية عرب املناطق والبلدان .فاألســواق العاملية
مهمة ،وقد ركز عدد من الدراســات التي أجريت بشــأن ترابط التجارة
وتغــر املناخ عىل كيفية تعزيز السياســة التجارية لدور التكيف
الــذي تقــوم به التجارة من خالل تعديل آثار تغري املناخ عىل أســعار
املنتجــات الزراعيــة والرعاية االجتامعية واألمن الغذايئ .ووجدت
إحدى الدراســات ،عىل ســبيل املثال ،أن زيادة أسعار املنتجات الزراعية
بســبب تغري املناخ هي أكرب وأكرث انتشــا ًرا عندما تكون التجارة مق ّيدة
بــن املناطــق ،مقارنة بالوقت الذي يتــم فيه إزالة جميع التعريفات
18
وإعانات التصدير عــى املنتجات الزراعية والغذائية.

كام يشري تحليل متعدد النامذج آخر قام به  von Lampeوآخرون
( )2014إىل أن تغري املناخ من شأنه أن يؤدي إىل ارتفاع األسعار
الدولية للمنتجات الزراعية ويعطي أدلة قوية عىل أنه قد يؤدي إىل
ارتفاع كبري يف التجارة الدولية يف األغذية 12.كام تدعم الدراسات ،التي
أجرتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي 13،االستنتاجات التي تدل عىل انخفاض اإلنتاج الزراعي
العاملي والدور املتزايد للتجارة يف ظل تغري املناخ .وخلصت دراسة
أجراها البنك الدويل إىل أنه ،بحلول عام  ،2030ستظل آثار تغري املناخ
محدودة عىل الصعيد العاملي .ومع ذلك ،ومبا أن التغريات املناخية قد
أصبحت أكرث وضو ًحا ،باتت التجارة الدولية ،بدورها ،أداة مهمة للتكيف
14
تزيد ما بني  0.4و 1.2يف املائة كحصة من اإلنتاج العاملي.

ويف إطار سيناريو افرتايض يسمح بالتجارة الحرة باملنتجات الزراعية يف
جميع أنحاء العامل ،من املتوقع أن تنخفض خسائر الرفاهية العاملية
الناجمة عن تغري املناخ بنحو الثلثني مقارنة بالسيناريو الذي يفرتض
أن تؤدي السياسات التجارية إىل ارتفاع مستويات الحامية السائدة يف
عام  19.1995ومن املتوقع أيضً ا يف معظم األقاليم أن تتحسن الرفاهية -
وهي مجموع املكاسب والخسائر التي يواجهها املنتجون واملستهلكون
للمنتجات الزراعية املتأثرة بتغري املناخ والسياسات  -يف ظل التجارة الحرة.
وتشري دراسة أخرى إىل أن األسواق الزراعية املفتوحة ميكن أن تخفف من

ومع أن النامذج تتفق عمو ًما عىل اآلثار الواسعة لتغري املناخ عىل
الزراعة والدور التكيفي الذي تقوم به التجارة ،غري أنها تختلف من
حيث حجم التغريات املتوقعة .ويرجع هذا إىل اختالفات يف بنية
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اإلطار 3.2
تغري املناخ ونقاط االختناق يف التجارة العاملية باألغذية
e eنقاط اختناق املياه الداخلية والساحلية (يف مناطق تصدير املحاصيل
الرئيسية) :الواليات املتحدة األمريكية ،والربازيل والبحر األسود (تشكل م ًعا
 53يف املائة من الصادرات العاملية من القمح واألر ّز والذرة وفول الصويا).

تؤثر األحداث املناخية القصوى وتغري املناخ البطيء الحدوث أيضً ا عىل طرق
النقل الرئيسية لتجارة املنتجات الزراعية .ووفقًا لتقرير حديث صادر عن
معهد  ،Chatham Houseفإن معظم التجارة الدولية باملواد الزراعية تعتمد
عىل عدد صغري فقط من “نقاط االختناق” ،التي تم تحديد  14منها عىل أنها
ذات أهمية حاسمة لألمن الغذايئ.
وقد تؤدي حاالت الجفاف والعواصف والفيضانات إىل إغالقات مؤقتة لنقاط
االختناق ،يف حني أن تدهور واهرتاء الهياكل األساسية املتصل بالطقس ميكن أن
يقلل من كفاءتها ويجعلها أكرث عرضة لألحداث املناخية القصوى .ومن املرجح
أن يهدد ارتفاع مستويات البحار سالمة عمليات امليناء والبنية التحتية للتخزين
الساحيل ،وسيزيد من ضعفها أمام موجات العواصف .وقد يؤدي تغري املناخ
أيضً ا إىل زيادة مخاطر انقطاع اإلمدادات ،حيث أن األحداث املناخية القصوى
تصبح أكرث شيو ًعا ومتزامنة يف مواقع مختلفة.
وأهــم نقاط االختناق الرئيســية هي ما ييل:
(e eاملضائق والقنوات) البحرية :قناة بنام ،ومضيق ملقة (عبور أكرث من ربع
صادرات فول الصويا العاملية) ،واملضائق الرتكية (مير عربها خُمس صادرات
القمح العاملية ،إىل حد كبري من منطقة “سلة الخبز” يف البحر األسود)؛

ويشري تقرير معهد تشاثام هاوس ،عىل سبيل املثال ،إىل ضعف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،وهي من أكرب املناطق يف العامل التي تعتمد اعتامدا
كبريا عىل الواردات الغذائية ،أمام إغالق نقاط االختناق .وتأيت أكرث من  %30من
واردات الحبوب التي تتجه إىل هذه املنطقة عرب إحدى نقاط االختناق البحرية.
ويتطلــب الحــد مــن مخاطر إغالق نقاط االختنــاق تحقيق التكامل يف
تحليــل نقــاط االختناق يف إدارة املخاطر العامة واســتثامرات البنيــة التحتية
وتعزيــز الثقــة والقدرة عىل التنبــؤ بالتجارة العاملية ووضــع ترتيبات لتبادل
املــؤن أثنــاء حاالت الطوارئ .ويف ضوء ما ســبق ،طالبــت مجموعة العرشين
بالتوســع يف أنشــطة نظام معلومات األســواق الزراعية بحيث يتضمن
تقييــا ملخاطــر إغالق نقاط االختناق ورصــد أداء نقاط االختناق من
خــال جمع بيانــات حول االنتاجية واالحتقان والقــدرة عىل الصمود أمام
العوامل املناخية.

املصــدرBailey, R. & Wellesley, L. 2017. Chokepoints and Vulnerabilities in Global Food Trade, Chatham House Report, Chatham House, The Royal Institute of :
International Affairs. London, United Kingdom; Declaration, G20 Meeting of Agriculture Ministers 2018, 27–28 July 2018, Buenos Aires, Argentina.

التأثري السلبي لتغري املناخ عىل الناتج املحيل اإلجاميل العاملي من انخفاض
بنسبة  1.36إىل  0.58يف املائة 20.كام توصلت دراسة ثالثة إىل أن التجارة
الحرة ميكن أن تعوض جزئيًا عن خسائر الرفاه الناتجة عن تغري املناخ،
ولكن بطريقة هامشية فقط (من انخفاض  0.27يف املائة إىل  0.26يف
املائة) 21.ورغم ذلك ،فمن امله ّم أن تكون املكاسب والخسائر موزّعة عرب
املناطق .ومن خالل التعويض عن التأثري عىل األسعار الزراعية الناجم عن
تغري املناخ ،من شأن األسواق املفتوحة أن تفيد املستهلكني يف املناطق
األشد ترض ًرا ،بينام تتسبب يف خسائر للمستهلكني يف الشامل املعتدل
واملناطق القطبية الشاملية 22.ويتم عكس اآلثار عىل املنتج :فاملزارعون،
يف املناطق التي يستفيد فيها اإلنتاج من تغري املناخ ،يحصلون عىل مزيد
من فرص الوصول إىل األسواق ،بينام ميكن للمنتجون يف املناطق املتأثرة
سل ًبا تك ّبد خسائر بسبب مواجهتهم منافسة أكرث شدة من املزارعني يف

الشامل .وتشري هذه النتائج إىل رضورة أن يكون تسهيل التجارة جز ًءا من
جهود موسعة لتعزيز التكيّف ،ال سيام تلك التي تستهدف زيادة اإلنتاجية
الزراعية للمزارعني األرسيني عىل نحو مستدام.
كام ميكن أن تساهم األسواق املفتوحة يف تحقيق األمن الغذايئ ،خاصة
يف املناطق التي ميكن أن تتأثر بتغري املناخ والتي تتميز بارتفاع انتشار
نقص التغذية .وتشري إحدى الدراسات إىل أنه ،يف إطار سيناريو تغري
مناخي شديد ويف بعض املناطق ،ميكن أن يرتفع معدل الجوع بنسبة
تصل إىل  55يف املائة بالنسبة لخط األساس يف عام  2050يف حال عدم
تكامل األسواق اإلقليمية  -أي أن التجارة ال تتم بسهولة فيها .وعندما
ظل نفس االفرتاضات الخاصة بتغري
يتم دمج األسواق بالكامل ويف ّ
املناخ ،من املتوقع أن يرتفع معدل الجوع بنسبة  30باملائة بسبب
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تأثريات تغري املناخ حيث ميكن للفقراء الوصول إىل الغذاء بتكلفة أقل
23
من الخارج.

خاصة من قبل املزارعني األرسيني الصغار يف أفقر البلدان التي ستتأثر،
بشكل غري متناسب ،بتغري املناخ (انظر الجزء الرابع).

ويف حني أن التجارة قادرة عىل املساعدة يف تخفيف آثار تغري املناخ عىل
توافر األغذية والوصول إليها ،قد تكون لها أيضً ا آثار جانبية إيجابية
وسلبية عىل السواء .وعىل املدى الطويل ،قد تؤدي املنافسة األكرب،
مقرتنة بالسياسات املناسبة ،إىل زيادة اإلنتاجية املستدامة من خالل
24
تقنيات محسنة أو استثامرات ميكن أن تدعم النمو والعاملة.

وألن األســواق املفتوحة من املرجح أن تزيد الضغط التنافيس عىل
القطاعات املنافســة للواردات ،فإن الحاجة إىل منو مســتدام لإلنتاجية
الزراعيــة تصبح أكــر وضو ًحا يف تحقيق توازن أفضل بني أداء
الصادرات والواردات .ويجب أن تســاهم التجارة والسياســات األخرى
يف اســتقرار األســعار املحلية التي تش ّجع األمن الغذايئ ،مبوازاة إعطاء
الحوافز املناســبة للمزارعني للتكيــف مع تغري املناخ وزيادة اإلنتاجية.
كام ينبغي أن تركز الجهود عىل تحســن األســواق لألرايض والعمل
واالئتامن ،وهي أمور أساســية لتعزيز تبني التكنولوجيا واســتثامرها
وضامن تخصيــص املوارد الطبيعية بكفاءةn .

ومع ذلك ،ميكن أن يؤدي ازدياد التجارة الدولية إىل زيادة انبعاثات
غازات الدفيئة بسبب النقل وإزالة الغابات من جراء التوسع يف
25
استخدام األرايض الزراعية يف البلدان املص ّدرة.

التحليل االستشرايف الطويل
املدى آلثار تغري املناخ على جتارة
املنتجاتالزراعية

وبصفة عامة ،تعترب املنافع الناشئة عن تجارة املنتجات الزراعية بالنسبة
إىل البلدان النامية مرهونة مبوقعها التجاري الصايف (املص ّدر الصايف أو
املستورد الصايف) وبجهود سياساتها الخاصة .ويف ظل الظروف املتدهورة
لإلنتاج الزراعي من جراء تغري املناخ ،ينبغي أن تأيت الواردات الغذائية
للبلدان عند خطوط العرض املنخفضة (النامية يف أغلب األحيان) من
بلدان واقعة عىل خطوط عرض عالية (غالباً ما تكون بلدان متقدمة).
ورغم قدرة التجارة عىل أن تخفف الضغوط الناجمة عن تغري املناخ
عىل األسواق املحلية ،وعىل املدى الطويل ميكن أن تؤدي إىل اعتامد
البلدان املتأثرة سلب ًيا عىل الواردات الغذائية .كام ميكن أن تزيد من
مخاطر التعرض إىل ارتفاع معدل السوق وتقلب األسعار بسبب
األحداث املناخية الشديدة التي ميكن أن تؤثر عىل الجهات الفاعلة
26
الكبرية يف األسواق الدولية (انظر الجزء الخامس).

سيكون لتفاوت تأثري تغري املناخ عرب املناطق عواقب عىل تجارة
املنتجات الزراعية ،حيث تق ّدم عملية حديثة لوضع النامذج رؤية
متعمقة حول كيفية تغري التدفقات التجارية وحول مدى قدرة التجارة
28
عىل تخفيف آثار تغري املناخ عىل املدى الطويل.

توافر األغذية وتغري املناخ

ويطرح االعتامد عىل الواردات مسألة ما إذا كانت البلدان ستتمتع
بالقدرة املالية عىل الحد من خسائر اإلنتاج الزراعي بسبب تغري املناخ
عىل املدى الطويل .وميكن أن تكون التجارة مكونًا ها ًما لضامن األمن
الغذايئ يف سياق تغري املناخ ،لكن هناك حاجة إىل مجموعة من التدابري
لبناء املرونة 27.ويجب أن تركز خيارات السياسات عىل تشجيع التحول
الهيكيل للزراعة ،ولكن أيضً ا عىل وضع االقتصاد األوسع عىل مسار
مستدام .وينبغي مواجهة الضغوط املناخية عىل الزراعة  -التي توفر
العاملة يف البلدان النامية لجزء كبري من السكان  -بالجهود الرامية إىل
تسهيل النمو املستدام يف كل من الزراعة وقطاعات االقتصاد األخرى.
ويتطلب هذا األمر يف القطاع الزراعي تحقيق منو مستدام لإلنتاجية
الزراعية ،مبا يف ذلك من خالل اعتامد تكنولوجيات ومامرسات محسنة،

ميكن ،يف العديد من املناطق ،التغلب ،جزئيًا ،عىل اآلثار السلبية لتغري
املناخ عىل غالت املحاصيل واإلنتاج الزراعي من خالل االستجابات
عىل مستوى املزرعة والتكيف الذايت ،مثل تكثيف اإلدارة (مثال زيادة
استخدام األسمدة) وتوسيع املنطقة الصالحة للزراعة .ومع ذلك ،مقارنة
بخط األساس ،من املتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل انخفاض اإلنتاج
الزراعي يف أجزاء واسعة من أفريقيا والرشق األوسط وجنوب آسيا
وجنوب رشق آسيا .ويتوقع أن تصبح هذه االنخفاضات أكرث وضو ًحا يف
غرب أفريقيا والهند ،حيث ميكن أن ينخفض اإلنتاج بنسبة  2.9و2.6
يف املائة ،عىل التوايل ،بسبب آثار تغري املناخ (الشكل  .)1.2ويف مناطق
خطوط العرض األعىل ،من املتوقع أن تؤدي درجات الحرارة األعىل
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الشكل 1.2
التغريات يف اإلنتاج الزراعي يف عام  :2050تغري املناخ بالنسبة إىل خط األساس

انخفاض

ارتفاع

مالحظــة :مل تحـدّد بعد الحدود النهائية بني جمهورية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحدّد بعــد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.
املصدر :اســتنادًا إىل بيانات قدمها معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية
والســلع الزراعية واألمن الغذايئ .حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

إىل زيادة اإلنتاج الزراعي ،كام هو الحال مثال يف كندا ( 2.5يف املائة)
29
واالتحاد الرويس ( 0.9يف املائة).

لتغري املناخ ،إىل جانب االختالفات يف القدرة عىل التكيف ،إىل تزايد
33
الهوة بني البلدان املتقدمة والنامية.

وتعترب جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،خاصة غرب
أفريقيا ،من بني أشد املناطق تعرضً ا لتغري املناخ 30.ويف هذه املناطق،
تعتمد االقتصادات الوطنية عىل الزراعة للحصول عىل حصة كبرية من
الناتج املحيل اإلجاميل والعاملة .ويف الوقت نفسه ،ال يتمتع املزارعون
األرسيون الصغار بفرص الوصول إىل التكنولوجيات واملدخالت املبتكرة،
مام يحد من قدرتهم عىل التكيف مع التغريات املناخية 31.ومن املرجح
أن تؤدي االختالفات يف الوصول إىل األسواق والتكنولوجيات ،عرب البلدان
وداخلها ،إىل تفاقم آثار تغري املناخ 32.وبالفعل ،قد تؤدي اآلثار املتفاوتة

ومن املتوقع أن تعمد املناطق ،التي تشهد انخفاضً ا يف اإلنتاج الزراعي
بسبب تغري املناخ ،إىل زيادة الواردات من املنتجات الزراعية .ومن
املتوقع أن تزداد صادرات املناطق املعتدلة من املنتجات ،حيث يتوقع
أن يرتفع اإلنتاج .وبحلول عام  ،2050سيؤثر تغري املناخ عىل صايف
املواقع التجارية للبلدان واملناطق مقارنة بخط األساس (الشكل .)3.2
ومن املتوقع أن تزيد البلدان املستوردة الصافية لألغذية يف شامل
أفريقيا وغرب أفريقيا من صايف وارداتها بنسبة  2.6و 7.7يف املائة ،عىل
التوايل .كام أنه من املتوقع أن يزيد صايف الواردات بالنسبة إىل خط
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اإلطار 4.2
حمركات النظام وسيناريوهات حتليل النمذجة
استخدم منوذج التوازن العام القابل للحساب العاملي وأداة التوازن املعيارية
التطبيقية  -وهو منوذج لالقتصاد العاملي مبا يف ذلك الزراعة  -ملحاكاة خط
األساس وسيناريو تغري املناخ من أجل إسقاط التطورات الزراعية واالقتصادية
العاملية واإلقليمية املحتملة حتى عام .2050
ويعكس ســيناريو خط األســاس اســتمرا ًرا لالتجاهات الحالية وهو
مســتمد من املســار االجتامعي االقتصادي املشــرك التابع للهيئة الحكومية
الدوليــة املعنيــة بتغري املناخ لعــامل يتميز بالتنافــس اإلقليمي .ومن املفرتض
أن ينمــو الناتــج املحيل اإلجاميل والســكان يف العامل مبعدل  134.7و38.7
يف املائــة عــى التوايل يف الفرتة ما بني  2011و .2050وال يقدم ســيناريو
خــط األســاس أي افرتاضات حول تغري املناخ .ومــن املفرتض أن تزداد غلة
املحاصيــل يف جميــع املناطق بســبب التقــدم التكنولوجي وأن ترتفع عىل
الصعيــد العاملي بنســبة  38يف املائة (الشــكل  .)2.2وتفــرض توقعات الغلة
أن املناطــق التــي يكون فيها معــدل اعتامد التكنولوجيــا منخفضً ا يف الوقت
الحــايل ،مثــل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب رشق آســيا وأوروبا
الرشقيــة ،ستشــهد اتجاهاً إيجابيـاً نحو االلتحاق بركب بقية العامل .ومتاشـيًا

مــع افرتاضــات منظمة األغذية والزراعة حتــى عام  ،2050من املتوقع
أن يتوســع اإلنتــاج والتجارة العامليان خــال الفرتة  2050-2011مقارنة
بســيناريو خط األســاس .ويُعزى هذا التوســع بشكل أسايس إىل الزيادة يف
الطلــب نتيجــة للنمو الســكاين والناتج املحيل اإلجاميل والتحســنات يف غلة
املحاصيــل املدفوعة بالتقــدم التكنولوجي.
ويقوم ســيناريو تغري املناخ عىل افرتاضات مســارات الرتكيز التمثيلية
 ، )RCP6.0( 6.0وأحد مســارات تركيز غازات الدفيئة األربعة التي
اعتمدتهــا الهيئــة الحكومية الدولية املعنية بتغــر املناخ يف تقرير تقييمها
الخامــس .ويف إطار مســارات الرتكيــز التمثيلية  ، )RCP6.0( 6.0من املتوقع
أن تكون انبعاثات غازات الدفيئة العاملية عىل مســتوى متوســط ،ومن
املتوقع أن تكون الزيادة املقابلة يف متوســط درجة حرارة ســطح األرض
بحلول نهاية هذا القرن ( )2100-2081نســبة إىل البداية ()2005-1986
يف نطاق من  1.4درجة مئوية إىل  3.1درجة مئوية مع متوســط  2.2درجة
مئويــة .وتســتمد تأثريات تغــر املناخ عىل غالت املحاصيل عن طريق إدراج
املعلومــات مــن مناذج الدوران العامليــة إىل مناذج منو املحاصيل ،التي توفر

الشكل 2.2
افرتاضات غلة احملاصيل األساسية وتغري املناخ ،النسبة املئوية للتغيري يف الفرتة 2050-2011
70
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جنوب أفريقيا

شامل أفريقيا

سائر أفريقيا الجنوبية

أمريكا الوسطى

جنوب رشق آسيا

سائر جنوب آسيا

الهند

سائر أوروبا الوسطى

غرب أفريقيا

الرشق األوسط

سائر أمريكا الجنوبية

أوروبا الرشقية

سائر أوروبا الرشقية

الربازيل

أوسيانيا

الصني ورشق آسيا

تركيا

إندونيسيا وجنوب رشق
املحيط الهادئ

رشق أفريقيا

أوروبا الغربية

اليابان

آسيا الوسطى

االتحاد الرويس والقوقاز

املكسيك

الواليات املتحدة األمريكية وباقي
أمريكا الشاملية

سائر رشق آسيا
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تغري مفرتض يف غلة املحاصيل بسبب التقدم التكنولوجي (SSP3) 2050-2011

كندا

تغري مفرتض يف غلة املحاصيل بسبب تغري املناخ (RCP6.0) 2050-2011
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اإلطار 4.2
(يتبع)
توقعات اإلنتاجية يف ظل تغري املناخ .وال تؤخذ يف الحســاب إال تغريات
غلــة املحاصيل بســبب تغري املناخ؛ وال تأخــذ عملية النمذجة بعني االعتبار
التأثــرات عىل الرثوة الحيوانية واألحــداث الجوية القصوى وأي جهود خاصة
للتكيــف أو التخفيف من التأثريات.
وبــن عامــي  2011و ،2050يفرتض أن ينخفض متوســط املحصول
العاملي بالنســبة إىل جميع املحاصيل بنســبة  1.1يف املائة بســبب تغري
املنــاخ فقــط .ومع ذلك ،فإن هذا املتوســط العاملي يخفــي تباي ًنا كب ًريا عرب

املناطــق .إذ مــن املتوقــع أن ترتفع غلة املحاصيل بســبب تغري املناخ ،عىل
ســبيل املثــال ،يف كندا ( 27يف املائة) وبعــض البلدان األوروبية ( 16يف
املائــة) واملكســيك ( 8يف املائة) واالتحاد الــرويس والقوقاز ( 4يف املائة).
ويف البلــدان واملناطــق األخــرى ،من املتوقع أن تنخفــض العوائد ،مع توقع
حــدوث االنخفاضات األكــر يف العديد من االقتصادات النامية ،عىل ســبيل
املثــال ،يف أجــزاء مــن أفريقيا (12 -يف املائــة) والهند ( -5يف املائة) وجنوب
رشق آســيا ( -5يف املائة).

املصــادرO’Neill, B.C., Kriegler, E., Ebi, K.L., Kemp-Benedict, E., Riahi, K., Rothman, D.S., van Ruijven, B.J., et al. 2017. The Roads Ahead: Narratives for Shared Socioeconomic Pathways :
Describing World Futures in the 21st Century. Global Environmental Change, 169 -80؛ والبيانات املقدمة من الفريق املعني بالدراسات املنظورية العاملية ،شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية يف منظمة األغذية
والزراعة؛ Wageningen Economic Research. 2018. Climate Change and Global Market Integration: Implications for global economic activities, agricultural commodities and food security؛ وحالة
أسواق السلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساسية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما؛ والهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .2014 .تغري املناخ  :2014التقرير التجميعي .مساهمة الفرقة العاملة األول والثاين والثالث
يف تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ [فريق التأليف الرئييس R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds). :الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،جنيف ،سويرسا 151 ،صفحة.

ميزان املدفوعات (انظر املناقشة الواردة يف الجزء الخامس بشأن شبكات
أمان متويل الواردات).

األساس يف سائر مناطق جنوب آسيا ( 3.6يف املائة) والهند ( 20.4يف
املائة) .وميكن أن تقوم أغلب البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
بتعزيز موقع وارداتها الصافية .وعىل النقيض من ذلك ،ستقوم كندا
 وهي بلد زراعي تقليدي مص ّدر صاف  -بتوسيع صادراتها الصافيةبنسبة  21.9يف املائة بالنسبة إىل خط األساس .وسيشهد االتحاد الرويس
والقوقاز ،باعتبارهام منطقة مستوردة صافية لألغذية ،زيادة يف اإلنتاج
بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،وستستوردان كميات أقل وتصدران
كميات أكرث ،مام يؤدي إىل انخفاض قدره  35.5يف املائة يف وارداتهام
الصافية (الشكالن  3.2و4.2؛ انظر أيضً ا املناقشة الواردة يف الجزء األول
34
بشأن أهمية البلدان يف األسواق العاملية).

ومن املتوقع أن تنخفض صادرات البلدان الواقعة يف جنوب وجنوب رشق
آسيا إىل أمريكا الشاملية وأوروبا وآسيا الوسطى والرشق األدىن وشامل
أفريقيا بفعل تك ّيف املنطقة مع آثار تغري املناخ (الشكل  .)6.2ومع ذلك،
ستعمل جنوب رشق آسيا ،مع أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
عىل زيادة الصادرات إىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وإن التأثري غري
املتكافئ لتغري املناخ واآلثار املناظرة له عىل أمناط اإلنتاج والتجارة يعني
أنه ،يف حني من املتوقع أن تزيد التجارة من أمريكا الشاملية وأوروبا
وآسيا الوسطى إىل االقتصادات الناشئة األخرى والبلدان النامية بأكرث من
 15مليار دوالر أمرييك ،فمن املرجح أن ترتاجع التجارة بني بلدان الجنوب
مع زيادة متوقعة بنحو  4مليارات دوالر أمرييك (انظر املناقشة الواردة
يف الجزء األول املتعلقة بالتجارة بني بلدان الجنوب).

وسيكون لتغري املناخ تأثري عىل التدفقات التجارية الثنائية .ويتوقع أن
تزيد الصادرات الزراعية من أمريكا الشاملية ،ومن أوروبا وآسيا الوسطى
إىل الرشق األدىن وشامل أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب
وجنوب رشق آسيا (الشكل  .)5.2وعىل النقيض من ذلك ،من املتوقع
أن تصدر أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي كميات أقل ألوروبا
وآسيا الوسطى والصني ورشق آسيا وأمريكا الشاملية ورشق آسيا والرشق
األدىن وشامل أفريقيا .ويتوقع أن تستورد أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
منتجات زراعية من أغلب املناطق والبلدان األخرى ،مع التشديد عىل
الحاجة إىل منو مستدام لإلنتاجية يف املنطقة .وبالنسبة إىل البلدان النامية
املستوردة الصافية لألغذية ،قد تؤدي الزيادات يف الواردات إىل مشاكل يف

الحصول عىل األغذية وتغري املناخ
ككل ،ال سيام يف البلدان ذات
ميكن لتغري املناخ أن يؤثر عىل االقتصاد ّ
القطاعات الزراعية األوسع التي ميثل فيها إنتاج املحاصيل جز ًءا كب ًريا من
الناتج املحيل اإلجاميل والعاملة الكاملة أو لدى البلدان التي تعترب من كبار
املص ّدرين (الشكل  .)7.2ويف حني أن بعض املناطق قد تستفيد ،إىل حد ما،
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الشكل 3.2
التغريات يف صايف التجارة الزراعية يف عام  :2050سيناريو تغري املناخ بالنسبة
إىل خط األساس (مبليارات الدوالرات األمريكية ،أسعار  2011الثابتة)

سائر أوروبا
الغربية

االتحاد الرويس
والقوقاز
سائر رشق
آسيا
اليابان

آسيا
الوسطى
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ورشق آسيا
سائر جنوب
آسيا

كندا

سائر أوروبا
الرشقية
أوروبا
الرشقية
تركيا

أوروبا
الغربية
سائر أوروبا
الوسطى
شامل
أفريقيا

الرشق
األوسط

جنوب رشق
آسيا

الواليات املتحدة
األمريكية وباقي
أمريكا الشاملية
أمريكا
الوسطى

املكسيك

رشق أفريقيا

إندونيسيا وجنوب
رشق املحيط الهادئ

الهند

غرب
أفريقيا

سائر أفريقيا
الجنوبية

الربازيل

سائر أمريكا
الجنوبية

جنوب
أفريقيا

أوسيانيا

بلدان مصدرة صافية
بلدان مستوردة صافية
زيادة يف صايف الصادرات
انخفاض يف صايف الصادرات
مبليارات الدوالرات األمريكية
)أسعار  2011الثابتة(

مالحظــة :مل تحـدّد بعد الحدود النهائية بني جمهوية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحدّد بعــد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.
املصدر :اســتنادا إىل بيانات معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية والســلع الزراعية
واألمن الغذايئ .حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

الشكل 4.2
التغريات يف اإلنتاج الزراعي والصادرات الصافية يف بلدان ومناطق
خمتارة يف عام  :2050سيناريو تغري املناخ بالنسبة إىل خط األساس
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الصادرات الزراعية الصافية

املصدر :اســتنادًا إىل بيانات معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية والســلع الزراعية واألمن الغذايئ.
حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
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الشكل 5.2
الزيادات يف صادرات املنتجات الزراعية يف عام  :2050تغري املناخ بالنسبة
إىل خط األساس (مبليارات الدوالرات األمريكية ،أسعار  2011الثابتة)

الصني ورشق
آسيا
أوروبا وآسيا
الوسطى
جنوب وجنوب
رشق آسيا
أمريكا الالتينية
والكاريبي
الرشق األوسط
وشامل أفريقيا
أمريكا الشاملية
أوسيانيا
مبليارات الدوالرات األمريكية
)أسعار  2011الثابتة(
0.5 − 0
0.9 − 0.5
≤ 0.9

املصدر :اســتنادًا إىل بيانات معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية
والســلع الزراعية واألمن الغذايئ .حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

من تغري املناخ ،كام هو الحال يف خطوط العرض الشاملية ،فقد ينخفض
الناتج املحيل اإلجاميل بشكل كبري يف أفريقيا وجنوب آسيا ،مع خسائر قد
تصل إىل  2.5و 1.9يف املائة عىل التوايل ،نسبة إىل خط األساس.

يف الغالل التي يســببها املناخ ،وبســبب هيكلها االقتصادي الذي متثل
فيــه املحاصيل عادة حصة كبرية نســبيًا من إجاميل قيمة اإلنتاج.
وبحلول عام  ،2050من املتوقع أن تبلغ قيمة املحاصيل يف البلدان
النامية يف املتوسط  3.5يف املائة من قيمة اإلنتاج يف جميع القطاعات -
وهو ما يتناقض مع متوسط  0.6يف املائة فقط يف االقتصادات املتقدمة -
بسبب مزيج من مسارها املتوقع نحو التنمية وتغري املناخ .ومن املتوقع
أن يكون أكرث من  23يف املائة من قيمة اإلنتاج الزراعي وتجهيز األغذية
ناجم عن املحاصيل يف عام .2050
يف غرب أفريقيا ،عىل سبيل املثالً ،
وهذا االعتامد الكبري عىل املحاصيل يجعل االقتصادات النامية أكرث
عرضة لألحداث الجوية القصوى ويؤكد أهمية التحول الهيكيل من أجل
التكيف مع تغري املناخ.

وميكــن فهــم تأثري تغري املنــاخ عىل الناتج املحيل اإلجاميل إىل حد كبري
عىل أنه التأثري املشــرك لعاملني رئيســيني مساهمني .يتعلق العامل
األول باتجــاه وحجم تأثريات تغــر املناخ عىل املحاصيل عىل النحو
املحــدد يف الصدمــات التي تطال املحاصيــل الزراعية نتيجة تغري املناخ
(الشــكل  .)2.2ويتعلق العامل الثــاين مبدى أهمية القطاع القابل
للزراعة بالنســبة إىل االقتصاد ،وهو ما تعكســه حصة املحاصيل من
قيمــة اإلنتاج يف جميع القطاعات االقتصادية (الشــكل  .)8.2ويتضح أن
االقتصادات النامية تترضر جزئ ًيا عىل نحو أكرب بســبب ارتفاع الخســائر
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الشكل 6.2
االخنفاضات يف صادرات املنتجات الزراعية يف عام  :2050تغري املناخ بالنسبة
إىل خط األساس (مبليارات الدوالرات األمريكية ،أسعار  2011الثابتة)

الصني ورشق
آسيا
أمريكا الالتينية
والكاريبي
الرشق األوسط
وشامل أفريقيا
أوسيانيا
أفريقيا جنوب
الصحراء
جنوب وجنوب
رشق آسيا
مبليارات الدوالرات األمريكية
)أسعار  2011الثابتة(
0.5 − 0
0.9 − 0.5
≤ 0.9

املصدر :اســتنادًا إىل بيانات معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية
والســلع الزراعية واألمن الغذايئ .حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

الحصول عىل األغذية ،الذي يتم حسابه من خالل نسبة سعر املواد
الغذائية عىل معدل األجور  -مام يطرح تهدي ًدا كب ًريا عىل األمن الغذايئ.
ويف غرب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،ستنخفض القدرة الرشائية بنسبة
 12يف املائة تقريبًا بسبب تغري املناخ (الشكل  .)01.2ويف الهند ،من
املتوقع أن تنخفض القدرة الرشائية بنسبة  6.2يف املائة .ومن املرجح
أن تترضر األرس الريفية الفقرية بشدة بسبب انخفاض القوة الرشائية
لألغذية .وستكون التدخالت املحددة التي ميكن أن تعزز قدرتها عىل
التكيف ،مثل ربط السياسات الذكية يف ما يتعلق باملناخ بآليات الحامية
االجتامعية ،رضوريةn .

وعىل الصعيد العاملي ،من املتوقع أن يؤدي االنخفاض يف اإلنتاج
الزراعي بسبب تغري املناخ إىل زيادة طفيفة نسب ًيا يف أسعار األسواق
العاملية لألغذية .ومع ذلك ،ستختلف التغريات يف أسعار األغذية عرب
املناطق تب ًعا لتفاوت تأثري التغري املناخي عىل اإلنتاج الزراعي ومدى
تكيف البلدان واملناطق مع تغري املناخ من حيث الناتج املحيل اإلجاميل
واألجور والتجارة .ومن املتوقع أن تزيد أسعار االستهالك الغذايئ بالنسبة
إىل خط األساس يف العديد من املناطق ،مثل غرب أفريقيا ( 5.6يف
املائة) ،والهند ( 4.6يف املائة) ،وسائر جنوب آسيا ( 1.3يف املائة) ،وشامل
أفريقيا ( 1.2يف املائة) (الشكل  .)9.2وسيكون لهذه التغريات يف أسعار
األغذية تأثري عىل القدرة الرشائية لألغذية  -وهو مؤرش عىل إمكانية
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الشكل 7.2
التغريات يف الناجت احمللي اإلمجايل يف عام  :2050سيناريو تغري املناخ
بالنسبة إىل خط األساس

انخفاض

ارتفاع

مالحظــة :مل تحـدّد بعد الحدود النهائية بني جمهوية الســودان وجمهورية جنوب الســودان؛ ومل يحدّد بعــد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.
املصدر :اســتنادًا إىل بيانات معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية والســلع الزراعية واألمن الغذايئ.
حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

الشكل 8.2
التغريات يف الناجت احمللي اإلمجايل يف بلدان ومناطق خمتارة يف عام :2050
سيناريو تغري املناخ بالنسبة إىل خط األساس
0.5
0.0

النسبة املئوية

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0

كندا

االتحاد الرويس
والقوقاز

شامل أفريقيا

الناتج املحيل اإلجاميل

سائر جنوب آسيا

الهند

التغريات املحصولية الناتجة عن املناخ مرجحة بحصة قيمة إنتاج املحاصيل

املصدر :معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية والســلع الزراعية واألمن الغذايئ.
حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
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الشكل 9.2
التغريات يف أسعار األغذية يف عام  :2050سيناريو تغري املناخ
بالنسبة إىل خط األساس

انخفاض

ارتفاع

املصدر :اســتنادًا إىل بيانات معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية والســلع الزراعية واألمن الغذايئ.
حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

الشكل 10.2
التغريات يف أسعار األغذية والقدرة الشرائية لألغذية يف بلدان/مناطق خمتارة
يف عام  :2050سيناريو تغري املناخ بالنسبة إىل خط األساس
6
4
2

النسبة املئوية

0
-2
-4
-6
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-12

شامل أفريقيا

الهند

سائر جنوب آسيا
أسعار استهالك األغذية

غرب أفريقيا

القدرة الرشائية لألغذية

املصدر :اســتنادًا إىل بيانات معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018 .تغري املناخ وتكامل الســوق العاملية :اآلثار املرتتبة عىل األنشــطة االقتصادية العاملية والســلع الزراعية واألمن الغذايئ.
حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
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اإلطار 5.2
تأثري تغري املناخ يف مصايد األسماك
تعترب األسامك واملنتجات السمكية من بني املنتجات الغذائية األكرث تداوال
يف التجارة .ويف عام  ،2016تم تداول حوايل  35يف املائة من اإلنتاج العاملي
لألسامك ،ويقدّر باإلجامل أن  78يف املائة منها عرضة للمنافسة األجنبية.
وقد منت التجارة الدولية يف األسامك ،التي تم قياسها من خالل إجاميل قيمة
الصادرات الحقيقية ،من ًوا كب ًريا خالل العقود األربعة املاضية .وبني عامي
 1976و ،2016ارتفعت القيمة اإلجاملية للعمليات التجارية بأربعة أضعاف
من  33.1مليار دوالر أمرييك إىل  142.5مليار دوالر أمرييك .وشكلت التجارة
الدولية يف األسامك  52يف املائة من إجاميل قيمة تجارة الربوتينات الحيوانية
يف عام .2016
ومن املتوقع أن تكون تأثريات تغري املناخ عىل كل من مصايد األسامك
وتربية األحياء املائية ملحوظة وإن كانت غري مؤكدة .وستتعرض األسامك
ملزيج معقد من الظروف الالأحيائية املتغرية ،مثل التغريات يف درجة الحرارة
وامللوحة واألكسجني ودرجة الحموضة املائية .كام ستكون هناك تغيريات يف
الظروف الحيوية ،تتعلق بنقل التوزيع وأمناط الهجرة ،وتركيبات األنواع ،ووفرة
الحيوانات املفرتسة والفريسة ،من بني أمور أخرى .وقد تؤثر هذه التغيريات
عىل فسيولوجيا األسامك وظواهرها األحيائية املوسمية وسلوكها يف أي مرحلة
من مراحل تاريخ الحياة ،وميكن أن تزيد الوفرة املحلية أو تقللها .ومع ذلك،
فإن القدرة عىل التكيف سوف تختلف من نوع إىل آخر .وتشري دراسة أجرتها
املنظمة مؤخ ًرا إىل أنه ،بحلول سنة  ،2050قد يؤدي تغري املناخ (عىل النحو
املبني من خالل مسار الرتكيز التمثييل  )2.6إىل انخفاضات يف طاقات املصيد
القصوى يف املناطق االقتصادية الخالصة يف العامل مبا يرتاوح بني  2.8و5.3
يف املائة .ويشري سيناريو أش ّد لتغري املناخ (مسار الرتكيز التمثييل  )8.5إىل
انخفاضات ترتاوح بني  7.0يف املائة و 12.1يف املائة .وتعكس هذه اإلسقاطات
التغريات يف قدرة املحيطات عىل إنتاج األسامك وال تراعي تدابري التكيّف التي
قد تع ّوض عن تأثريات تغري املناخ.
وبوجه عام ،من املتوقع أن يزداد إنتاج األسامك عند خطوط العرض
أقل عند خطوط العرض الجنوبية املرتفعة ،خاصة
الشاملية املرتفعة ،وبدرجة ّ
يف جنوب املحيط الهادئ .وقد بدأت بالفعل التغيريات يف أمناط اإلنتاج
والتوزيع يف طرح قضايا االختصاص الدويل ونجمت عنها تحديات لهيكل إدارة
مصايد األسامك عىل املستويني الدويل والوطني .وهذا هو الحال يف ما يتعلق
بهجرة مخزونات القد واملاكريل يف شامل املحيط األطليس واألرصدة السمكية

التي تحولت إىل منطقة إدارة املجالس اإلقليمية الجديدة إلدارة مصائد
األسامك يف الواليات املتحدة األمريكية.
وقلام تعرتف املنافسة عىل املوارد املائية الشحيحة بقيمة مساهامت
املصايد الداخلية يف تحقيق األمن الغذايئ .وتواجه حاليًا املصايد الداخلية
يف باكستان والعراق واملغرب وإسبانيا مستويات ضغط مرتفعة من املتوقع
أن تتفاقم يف املستقبل .ويف بلدان أخرى مثل ميامنار وكمبوديا والكونغو
وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا ،تتميز حاليًا املصايد الداخلية مبستوى
ضغط منخفض ومن املتوقع أن تبقى كذلك يف املستقبل .وميكن توقع حدوث
تداعيات ملحوظة نتيجة تغري املناخ عىل األفراد واملجتمعات املحلية والبلدان
التي تعتمد عىل املصايد الداخلية.
وكانت تربية األحياء املائية هي نظام اإلنتاج الغذايئ األرسع من ًوا يف العامل
منذ سبعينيات القرن املايض .وتم دعم النمو يف إنتاج تربية األحياء املائية من
خالل التكنولوجيات الجديدة التي سهلت تدجني األنواع الجديدة وتطوير
سالالت أكرث إنتاجية .وميكن أن يزيد ارتفاع درجات حرارة املياه بسبب تغري
املناخ من معدل منو املخزون املستزرع ،مام قد يعزز إنتاج تربية األحياء
املائية .ومع ذلك ،عندما ترتفع درجات الحرارة فوق النطاق األمثل ،قد تؤدي
إىل انخفاض استهالك العلف وكفاءة استخدام األعالف .وبالنسبة إىل األنواع
الساحلية ،قد تكون الظواهر الجوية القصوى وارتفاع مستوى سطح البحر
هي أهم التحديات ،وقد تؤدي الزيادة يف درجات الحرارة إىل ترسيع معدل
زيادة التشبع الغذايئ وتكاثر الطحالب الضارة وانتشار األمراض البكتريية،
مام يؤثر سل ًبا عىل صحة األسامك وإنتاجها .وبالنسبة لألنواع التي تستزرع
يف األحواض ،قد تؤدي ملوحة الرتبة إىل ٍ
تحد إضايف .ومع ذلك ،بوجه عام،
يُنظر إىل القدرة التكيفية لرتبية األحياء املائية عىل أنها أعىل مام هي عليه يف
مصايد األسامك ،ألن التحكم يف عمليات اإلنتاج يسهل انتقال اإلنتاج إىل مواقع
وأنواع أكرث مالءمة.
وإن معرفتنا بآثار تغري املناخ عىل سبل العيش التي تتمحور حول مصايد
األسامك وتربية األحياء املائية هي أكرث محدودية .ومع ذلك ،تشري دراسة
حول قابلية تأثر  132اقتصادا وطنيًا بتغري املناخ عىل مصايد األسامك ،إىل أن
أكرث املجتمعات ضعفا متيل إىل أن تكون يف أفريقيا املدارية ،وشامل غرب
أمريكا الجنوبية ويف آسيا ،حيث يشكل استهالك األسامك حصة عالية جدًا من
الربوتني واملغذيات يف النظام الغذايئ .كام عانت هذه البلدان من التحديات
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اإلطار 5.2
(يتبع)
اإلضافية التي يفرضها اإلفراط يف الصيد وانخفاض مستوى مصايد األسامك ،مام
يؤكد حقيقة أن آثار تغري املناخ عىل املجتمعات واألمن الغذايئ ال تقترص عىل
التأثريات املادية املبارشة .أكرث من  33يف املائة من األرصدة البحرية العاملية
التي تقوم منظمة األغذية والزراعة برصدها تتعرض لالستغالل املفرط .وهناك
بعض األدلة عىل أن اإلفراط الحاد يف الصيد يجعل املخزونات أكرث عرضة
لتغري املناخ ،مام يجعل نظم إدارة مصايد األسامك مهمة يف جهود التكيف.

وتتسم مصايد األسامك وتربية األحياء املائية بأهمية حاسمة بالنسبة إىل
ماليني البرش يف املناطق الساحلية وعىل ضفاف األنهر والجزرية والداخلية
حيث أ ّن سبل عيشهم تعتمد عىل هذا القطاع .وهذه الفئات السكانية هي
األش ّد عرضة لتاثريات تغري املناخ وال بد من إيالء عناية خاصة لها عند تصميم
تدابري التك ّيف ليك يواصل قطاع مصايد األسامك املساهمة يف تحقيق الهدفني
العامليني املتمثلني يف الحد من الفقر والقضاء التام عىل الجوع.

املصدر :مقتبس من  .Asche, F.، 2018آثار تغري املناخ عىل إنتاج األســاك واملنتجات الســمكية واالتجار بها .حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساســية ،منظمة األغذية
والزراعة ،روماBarange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge-Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. Impacts of climate change on fisheries and .
aquaculture: synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 627. Rome, FAO. 628
pp.; FAO, 2018 The State of World Fisheries and Aquaculture 2018. Rome.
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الجزء 3
استكشاف حيز
السياسات
المشترك بين
تجارة المنتجات
الزراعية وتغير
المناخ

الرسائل الرئيسية:
11ال يوجد من حيث املبدأ أي تعارض جوهري بني سياسات

تغري املناخ وقواعد التجارة املتعددة األطراف .تتيح أحكام متعددة
من اتفاقات منظمة التجارة العاملية تنفيذ السياسات املتعلقة
باملناخ التي ينص عليها اتفاق باريس.

22

إن املجال مفتوح أمام البلدان للسعي إىل تحقيق أهداف
حامية البيئة مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية .غري أن تفسري
هذه القواعد وتطبيقها يف ما يتعلق مبعاملة املنتجات الغذائية
املتطابقة التي تختلف فقط يف بصمتها الكربونية ليس مثبتًا بعد.
وميكن للتعريف املتفق عليه دوليًا للبصمة الكربونية أن ييرس
تنفيذ سياسات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آثاره.

33

ال بد من متابعة املناقشات بشأن املجاالت املشرتكة بني
اتفاق باريس واتفاقات منظمة التجارة العاملية من أجل تعزيز
نهج الدعم املتبادل لهذه االتفاقات .وقد يساهم ذلك يف خفض
االنبعاثات الناجمة عن قطاع الزراعة عىل الصعيد العاملي.

اجلزء 3

استكشاف حيز السياسات
المشترك بين تجارة المنتجات
الزراعية وتغير المناخ
اتفاق باريس واتفاقيات منظمة
التجارةالعاملية

بحســب انبعاثات غازات الدفيئــة التي ولدتها يف املايض ،ميثل اتفاق
باريــس اختالفًــا عن هذا النهج .فيقــر هذا االتفاق الجديد بأن التوزيع
الجغرايف لألنشــطة االقتصاديــة العاملية قد تغري (انظر الجزء األول)،
وبأن هناك حاجة ملشــاركة مجموعة أوســع من البلدان املسؤولة عن
زيــادة كبرية يف انبعاثات غــازات الدفيئة يف إدارة األخطار الناجمة عن
تغري املناخ بفعالية يف املســتقبل.

ســيؤدي تأثــر تغري املناخ غري املتكافئ عــى اإلنتاج الزراعي عرب
األقاليــم إىل زيــادة دور التجــارة يف التكيف مع تغري املناخ واملســاهمة
يف تحقيــق األمــن الغذايئ .ويعتمد تحقيــق قدرة التجارة عىل
االضطــاع بهــذا الدور إىل حد كبري عــى نظام تجاري جيد األداء،
وبالتــايل عىل السياســات املحلية والتدابــر املتخذة عىل الحدود.
وقــد نجــح اتفاق باريس يف التوصل إىل إجامع ســيايس حول التصدي
للتحديــات املتعلقــة بتغــر املناخ عىل نحو جامعي .ولكـ ّن فعالية هذا
االتفــاق يف تعزيــز التكيــف مع تغري املنــاخ والتخفيف من حدة آثاره
عــى الزراعــة ســتعتمد عىل إجراءات محددة مل تتم مناقشــتها بعد.
ويجــب أن تتم هذه املناقشــة عىل أســاس جملة أمــور منها اتفاق
باريــس واتفاقــات منظمــة التجارة العاملية ،وال ســيام اتفاق منظمة
التجــارة العاملية بشــأن الزراعة الذي يغطي الصكوك السياســاتية
املتعلقــة بالزراعــة؛ وتســعى هذه االتفاقات إىل تحديــد كيفية تعزيز
35
نهــج الدعم املتبــادل يف االتفاقني املذكورين.

ويعــرف اتفــاق باريس بالدور املتزايد الــذي تضطلع به البلدان النامية
وبإمكاناتهــا يف اإلســهام يف جهــود التخفيف من حدة آثار تغري املناخ،
وهــو يراعــي أيضً ا مبدأ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ
املتمثل يف “مبدأ اإلنصاف واملســؤوليات املشــركة وإن كانت متباينة
ومراعــاة قدرات كل طــرف” .38ويعرتف هذا االتفاق عىل وجه التحديد
بــأن البلــدان ال تختلف فقط يف انبعاثاتهــا التاريخية والحالية ،من حيث
قيمتهــا النســبية واملطلقة ،وإمنا تختلــف أيضً ا يف أولوياتها وقدرتها عىل
اتخــاذ تدابــر للتكيف مع تغــر املناخ والتخفيف من حدة آثاره مبا
يتــاىش مع الجهود العامليــة الرامية إىل التصدي لتغري املناخ.
ويتحقق التوازن بني مشاركة األطراف عىل الصعيد العاملي ومسؤولياتها
املتباينة يف اتفاق باريس من خالل إتاحة استقاللية أكرب يف الطريقة التي
ميكن للبلدان أن تساهم من خاللها يف تحقيق الهدف الجامعي املتمثل
يف اإلبقاء عىل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العاملية يف حدود أقل بكثري
من درجتني مئويتني .ويتناقض ذلك مع بروتوكول كيوتو الذي وضع
أهدافًا فردية محددة (للبلدان املتقدمة) لخفض االنبعاثات استنا ًدا إىل
جدول زمني محدد عىل نحو جيد ،ونص عىل الصكوك وآليات التنفيذ
املستندة إىل السوق متت صياغتها خالل عمليات اتخاذ القرارات
التدريجية من القاعدة إىل األعىل (اإلطار .)1.3

اتفاق باريس
شـكّل اعتامد اتفاق باريس يف ديســمرب/كانون األول  2015خطوة
كبــرة إىل األمــام يف الجهود العامليــة الرامية إىل التصدي لتغري املناخ.
وتــم الرتحيب باالتفاق التاريخي الذي توصل إليه  196طرفًا مشــاركًا
يف اتفاقيــة األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ باعتباره نه ًجا
جديـ ًدا للتعــاون الدويل يظهر التفكــر املتطور يف كيفية تصدي البلدان
لتغــر املنــاخ عىل نحــو جامعي 36.ويف حني أ ّن بروتوكول كيوتو  -وهو
اتفاق املناخ الســالف املقرر انتهاؤه يف نهاية عام  – 2020ينطوي
37
عــى التمييز الصارم بني مســؤوليات مختلف مجموعات البلدان

وتظهر املرونة املتاحة مبوجب اتفاق باريس من خالل املساهامت
املحددة وطن ًيا – وهي أطر السياسات الوطنية التي ترسل البلدان من
| 32

|

حالة أسواق السلع الزراعية 2018

اإلطار 1.3
آليات التنفيذ مبوجب بروتوكول كيوتو واتفاق باريس
يف حني أن اتفاق باريس يفتقر إىل املعايري املشــركة ،وآليات اإلنفاذ ،أو
العقوبــات عىل عدم االمتثال ،فإن االتفاق الســابق عىل اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشــأن تغــر املناخ ،وبروتوكول كيوتو ( ،)2007يصفان
ببعض التفصيل تدابري التنفيذ املشــرك املحلية والدولية .وتشــمل هذه
التدابــر خطــط تداول االنبعاثات وآليتها املشــركة املتمثلة يف تبادل حقوق
إطــاق االنبعاثــات ،وآلية التنمية النظيفة ،وخطة االســتثامر األخرض ،وتدابري
التسوية عند الحدود.
ويف الوقــت نفســه ،بينــا كانت آليات التنفيذ أكــر وضو ًحا بكثري ،فإن
الطبيعــة امللزمــة لاللتــزام ،إىل جانب العبء الــذي امتصه إىل حد كبري
العــامل املتقــدم ،حــال دون تصديق عدد من البلدان  -مبــا فيها الواليات
املتحــدة األمريكيــة ،التــي تعد أكرب بلد يولد انبعاثــات غازات الدفيئة يف
العــامل خــال وقت توقيع االتفاق  -عــى الترشيعات محل ًيا.

واتفاق باريس اتفاق مرن يف ما يتعلق بأدوات التنفيذ؛ ألنه يرتك الخيار -
واملسؤولية عن احرتام قواعد التجارة واالستثامر الدولية – للبلدان نفسها .وعىل
نحو فعال ،فإنه يعتمد عىل الحوافز من خالل ضغط األقران .وتوفر “عملية
استخالص الحصيلة العاملية” كل خمس سنوات فرصة الستعراض املساهامت
الوطنية وتشجيع الطموحات العليا .وتتيح هذه اآللية ،إىل جانب لجنة دامئة
معنية بالتنفيذ واالمتثال واستعراضات الخرباء التقنيني ،الرتكيز عىل الجوانب
السياسية والتقنية لألداء.
ورغم عدم وجود إرشادات رصيحة بشأن الصكوك ،فإن اتفاق باريس يشجع
عىل استخدام اآلليات القامئة عىل السوق من قبل البلدان للوفاء بالتزاماتها
الخاصة باملساهامت املحددة وطنيًا .كام يعرتف بالدور الهام للتنفيذ الجامعي
والنهج املشرتكة للتكيف والتخفيف من التأثريات يف تحقيق الهدف الجامعي
املتمثل يف إبقاء االرتفاع يف متوسط درجة الحرارة أقل بكثري من درجتني مئويتني.

املصدرHäberli, C. 2018. Potential Conflicts Between Agricultural Trade Rules and Climate Change Treaty Commitments. SOCO 2018 Background Paper, ; :
Rome, FAO.; Giroud, J., Lancesseur, N. and Roulleau, T. 2016. Economic Analysis of the Paris Agreement. Trésor Economics, No. 187, December.

خاللها اقرتاحات إجراءاتها املناخية إىل املجتمع الدويل وتقدم تقارير عن
التقدم املحرز يف تحقيقها 39.وليست البلدان ملزمة بتحقيق األهداف
الواردة يف املساهامت املحددة وطنيًا ،ولكن من املتوقع أن تسعى إىل
اتخاذ تدابري تخفيف محلية بهدف تحقيق أهدافها 40.وعالوة عىل ذلك،
يحثّ االتفاق البلدان عىل تعزيز جهودها عىل نحو تدريجي استنا ًدا إىل
“آلية تصاعدية لتكثيف الجهود” التي يتوقع مبوجبها أن تح ّدث البلدان
التزاماتها لتظهر تعزيزها ملستوى الطموح املتعلق بأهداف التخفيف إىل
أقىص حد ممكن كل خمس سنوات ،ابتداء من عام .2020

املشاركة يف هذه العملية ،سيستند التقييم إىل تحقيق الجهود الجامعية
عىل املستوى العاملي .وباإلضافة إىل ذلك ،ستق ّيم عملية استخالص
الحصيلة العاملية أيضً ا ما إذا كانت البلدان املتقدمة تقدم مساعدات
كافية إىل البلدان النامية ،ما يؤكد أنه يتعني عىل البلدان املتقدمة أن
تأخذ زمام املبادرة يف مختلف مجاالت العمل املبينة يف االتفاق عىل
41
الرغم من مشاركة جميع البلدان يف جهود التكيف والتخفيف.
وتسـلّم املســاهامت املحددة وطنيًا املقدمة حتى اآلن بأهمية الزراعة
(املحاصيــل والرثوة الحيوانيــة) يف جهود التكيف مع تغري املناخ
والتخفيــف من حدة آثاره ،وبقابلية تأثــر القطاع بالصدمات والتغريات
املرتبطــة باملنــاخ 42.وميثــل التخفيف يف قطاع الزراعة زهاء  80يف املائة
من املســاهامت املقررة املحددة وطنيًا 43املقدمة ابتداء من عام
 ،2016وهــي تــأيت يف املرتبة الثانية فقــط بعد قطاع الطاقة .وتنتج

وسيتم تقييم املساهامت املحددة وطن ًيا من خالل عمليات استخالص
الحصيلة العاملية الدورية .وستجري أول عملية من هذا النوع يف عام
 ،2023يف إطار إعداد مجموعة جديدة من أطر السياسات التي سيتم
تنفيذها خالل الفرتة  .2030 - 2026ورغم الطلب من جميع البلدان
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البلدان التي شــملت الزراعة يف مســاهامتها املحددة وطن ًيا املتعلقة
بالتخفيــف م ًعــا أكرث مــن  90يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس
الحـراري الناجمة عن الزراعة عىل الصعيد العاملي 44.وباملثل ،يشــر
أكرث من  90يف املائة من املســاهامت املقررة املحددة وطنيًا التي
قدمتهــا البلــدان النامية إىل مجاالت يف القطاعات الزراعية التي تتســم
باألولويــة يف التكيف ،مــا يؤكد دور الزراعة يف تعزيز األمن الغذايئ
وتوفــر مصدر رئيــي للدخل يف املناطق الريفية.

هــدف إندونيســيا املتمثل يف تعزيز الزراعة واملزارع املســتدامة أو
رغبة باكســتان يف تشــجيع الزراعة بال حراثة من أجل تحســن تخزين
الكربــون يف الرتبــة فهام أكرث تحدي ًدا وميكــن تحقيقهام من خالل
عــدد ال يحىص مــن التدابري السياســاتية املحلية ،بدءا من الرضائب
واإلعانات وصــوالً إىل النظم واملعايري.
ومــن الواضح أنــه يتم اليوم العمــل لتحويل اتفاق باريس
واملســاهامت املحــددة وطنيًا إىل إجراءات ملموســة تتعلق باملناخ،
وال ميكــن إجــراء تقييم شــامل ملدى فعالية هذه األطر السياســية يف
املســاهمة يف جهــود التكيف والتخفيف إال يف الوقت املناســب .ومع
ذلك ،قد تعزى اإلشــارة املحدودة إىل صكوك معيّنة يف املســاهامت
املحــددة وطنيًــا التي تــم تقدميها حتى اآلن إىل التحديــات التقنية
يف تصميــم السياســات املالمئة وتنفيذها – وهي سياســات قد
تشــمل أيضً ــا أوجــه التفاعل بني االتفاقات املرتبطــة باملناخ والنظم
التجاريــة 47 .وبحســب املرونة التي يتيحها اتفاق باريس ،ســتكون
املســاهامت املحــددة وطنيًا العامل املحفــز لإلجراءات املرتبطة
باملنــاخ عــى الصعيد العاملي .وســتؤثر كيفية تنفيــذ تلك االلتزامات
عــى أرض الواقــع – باللجوء إىل تدابــر بدءا من اإلعانات ووصوالً
إىل املعايــر  -بدورهــا يف اإلنتاج واالنبعاثــات والتدفقات التجارية،
ويف بعــض الحــاالت ســيتعني النظر فيها يف ضــوء القواعد التجارية
املتعــددة األطــراف 48 .وال بد من فهم مثل هذه املخاوف ومناقشــتها
عىل نحو جيد لتقديم اإلرشــادات الالزمة لواضعي السياســات.

وقد أتاح النهج التصاعدي التفاق باريس ومرونته ،ملجموعة أوسع من
البلدان التوصل إىل توافق سيايس ،ما أسهم يف تج ّنب أوجه القصور
التي اتسم بها بروتوكول كيوتو إذ أدت األهداف امللزمة قانونًا لخفض
االنبعاثات وآليات اإلنفاذ إىل عزل الجهات الرئيسية املتسببة يف
االنبعاثات عن املشاركة يف االتفاق .ولك ّن حرية الترصف األكرب هذه
مل تسلم من االنتقاد .فقد أثار غياب األهداف امللزمة قانونياً لخفض
االنبعاثات عىل املستوى الوطني ونقص أدوات اإلنفاذ املخاوف بشأن
قدرة االتفاق عىل مساءلة البلدان وتقديم هياكل تحفيزية تتوافق مع
اإلجراءات الوطنية.
ويف معظم املســاهامت املقررة املحددة وطنيًا التي تشــمل الزراعة
يف جهــود التخفيف ،يتم تضمني األهــداف املتعلقة باالنبعاثات كجزء
من أهداف أوســع نطاقًا غال ًبا ما تكون عىل مســتوى االقتصاد ككل
من دون اإلشــارة إىل إجراءات ملموســة يف قطاع الزراعة لتحقيق هذه
األهداف .وغالبًا ما تتســم املســاهامت املقررة املحددة وطنيًا للبلدان
املتقدمــة بالغموض بشــكل خاص وغالبًا ما يتــم التعبري عنها بوصفها
التزاما عاما بأهداف عىل مســتوى االقتصاد ككل 45.أما املســاهامت
املقــررة املحــددة وطن ًيا للبلدان الناميــة فغال ًبا ما متيل إىل إعطاء مزيد
مــن التفاصيــل إذ يحدد العديد منهــا اإلجراءات املناخية التي يتعني
اتخاذها يف الزراعة إىل جانب هدف أشــد طمو ًحــا لنقل التكنولوجيا
46
وتنميــة القــدرات والدعم املايل من البلدان املتقدمة.

وقد أفسحت املرونة املتاحة مبوجب اتفاق باريس املجال للتفاوض عىل
املقايضة بني املشاركة العاملية من ناحية ،ودقة االلتزامات وطموحها
من ناحية أخرى .ويف املراحل املقبلة ،سيكون من الرضوري توفري هيكل
للحوافز ين ّمي الدعم والثقة املتبادلني لبناء الثقة وااللتزام من أجل
تعاون أعمق.
وقــد تــم بالفعل اتخاذ الخطــوات األوىل إذ تعمل األطراف يف اتفاق
باريــس عــى إيجاد حيز للمشــاورات الجامعية .فأعربت األطراف
يف االتفــاق عــن التزامهــا بوضع املعايري مبا يف ذلك تلــك املتعلقة
بالزراعــة .وعــى ســبيل املثال ،يضع عمل كورونيفيا املشــرك يف مجال
الزراعــة 49 ،املنبثــق عن مؤمتر األطراف الثالــث والعرشين يف نوفمرب/
ترشيــن الثــاين  ،2017إطا ًرا ميكن من خاللــه الربط بني املعارف
التقنيــة واإلجــراءات املتصلة باملناخ .وميثل حــوار تاالنوا ،وهو عبارة
عــن عملية اســتخالص النتائج عىل مــدار عام ( 2018ومن املتوقع

ومــع أن املســاهامت املحددة وطن ًيا ،تركز عــى قطاع الزراعة أكرث
مــن غــره ،إال أنها ال تحدد الصكوك التي ســيتم اســتخدامها للوفاء
بااللتزامــات .وتلتزم نيوزيلندا حيث تســتأثر الزراعــة بحصة كبرية
نســب ًيا من األنشــطة االقتصادية ،عرب مســاهامتها املحددة وطن ًيا،
بالحــد مــن االنبعاثات عىل نطاق االقتصاد بنســبة  30يف املائة
باألرقــام املطلقــة مقارنة مبســتويات عام  ،2005ولكنها ال تبت مبســألة
السياســات املحددة التي ســيتم اعتامدهــا لتحقيق هذا الهدف .أما
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إجــراء أول عملية اســتخالص الحصيلــة العاملية يف عام  ،)2023خطوة
أوىل مهمــة للوفــاء بااللتزام املتمثل يف إتاحة مســتوى أعىل من
الطمــوح يف املســاهامت املحددة وطنيًا عىل نحــو تدريجي عن طريق
50
اتخــاذ خطوات متت ّد عىل خمس ســنوات.

وميثل مبدأ عدم التمييز مبدأ أساس ًيا ضمن مجموعة ضوابط منظمة
التجارة العاملية وهو يهدف إىل ضامن معاملة جميع املشاركني عىل نحو
عادل ومنصف .وقد وضع مبدأ عدم التمييز يف التجارة يف السلع من
خالل التزام مببدأ الدولة األَوىل بالرعاية (املادة األوىل من اتفاق الغات)
الذي يحظر التمييز بني املنتجات املامثلة من بلد منشأ أجنبي مختلف،
ومبدأ املعاملة الوطنية (املادة  3من االتفاق) الذي يحظّر التمييز بني
املنتجات املامثلة من بلد منشأ أجنبي ومحيل .ويظهر كذلك مبدأ
عدم التمييز يف سائر اتفاقات منظمة التجارة العاملية ،وال سيام االتفاق
املتعلق بالحواجز الفنية أمام التجارة (انظر الجزء .)6

ونظ ًرا إىل الطيف الواســع من الصكوك السياســاتية املتاحة لواضعي
السياســات يف تنفيذ اتفاق باريس يف مجال الزراعة ،ســيكون من املهم
تعميــق النقاش بشــأن تأثري تلــك التدابري عىل تغري املناخ وعىل اإلنتاج
فضل عن التفاعل املحتمل
الزراعــي والتجارة واألمن الغذايئ أيضً ــاً ،
لهــذه التدابري مع قواعد التجارة العاملية .وســيكون هذا النوع من
مهم لتشجيع تنفيذ املســاهامت املحددة وطنيًا والتخفيف
املناقشــات ً
من املخاوف املحتملة .ومع بدء البلدان يف التداول بشــأن الجدول
الزمنــي وطبيعة تعهدات املســاهامت املحددة وطن ًيا وعمليات
االســتعراض ،ســيكون من الرضوري فهم التفاعل بني اتفاق باريس
والقواعــد التجارية املتعددة األطـراف بصورة أفضل لضامن تفاعل هذه
االتفاقات عىل نحو مثمر من شــأنه توفري ظروف داعمة لسياســات
التكيــف والتخفيف عىل نحو متبادل.

وتسلّم اتفاقات منظمة التجارة العاملية بأهمية األهداف األخرى وال
سيام من خالل املادة  20من اتفاق الغات املتعلقة باالستثناءات العامة
التي تتيح لألعضاء اتخاذ جميع التدابري الالزمة“ :من أجل حامية اآلداب
العامة 51”،و”حامية حياة وصحة البرش والحيوانات والنباتات 52”،أو
“التدابري املتعلقة بحفظ املوارد الطبيعية القابلة للنفاد إذا نفِّذت هذه
53
التدابري باالقرتان مع قيود تُفرض عىل اإلنتاج أو االستهالك املحليني”.
ولكن ،ﻻ يجوز تطبيق هذه التدابري “بطريقة قد تشكّل وسيل ًة للتمييز
التعسفي أو غري امل ّربر أو تقييدا ً مق ّنعاً للتجارة الدولية 54”.وتظهر كذلك
رشعية أهداف السياسة غري التجارية مبا يف ذلك تلك املتعلقة بحامية
55
الصحة العامة أو البيئة يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية األخرى.

مبادئ منظمة التجارة العاملية وضوابطها الرئيسية
املتعلقة بالزراعة

ويرتبط التحدي الرئييس الذي قد تواجهه سياسات التخفيف من التأثريات
يف مجال الزراعة مببدأ عدم التمييز الذي يحظر التمييز مثال يف املنتجات
“املامثلة” التي تختلف فقط يف بصمتها الكربونية نتيجة الختالف عمليات
اإلنتاج وأساليبه .وبعبارات بسيطة ،واستنادا إىل هذه القاعدة ،ميكن
التساؤل عام إذا كان البلد الذي يزداد فيه السعر املحيل للحوم نتيجة
اعتامد سياسات للحد من االنبعاثات يف قطاع الرثوة الحيوانية  -بسبب
التكاليف اإلضافية املتكبدة عىل املنتجني املحليني من أجل االمتثال
للسياسات الجديدة – سيكون قادرا عىل ضامن تكافؤ الفرص يف أسواقه
عن طريق زيادة معدالت التعريفة الجمركية عىل واردات اللحوم املنتجة
استنادا إىل أساليب تولد مستويات أعىل من االنبعاثات.

تضطلع منظمة التجارة العاملية التي تأسست عام  1995باعتبارها خلفًا
لالتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (اتفاق الغات) ،بدور
املؤسسة الراعية للمعاهدات التي تنظم التجارة الدولية .ويتمثل الهدف
الرئييس ملنظمة التجارة العاملية يف إنشاء نظام لقواعد التجارة الدولية
شفاف وقابل للتنبؤ وبتشجيع تحرير التجارة تدريج ًيا عن طريق تقليل
التشوهات فيها.
وميكــن تحقيق هذا الهدف من خــال مجموعة من االتفاقات التي
تشــمل التجارة يف الســلع والتجارة يف الخدمات والتجارة يف جوانب
حقــوق امللكية الفكرية املتصلــة بالتجارة ،ويتم اعتامد هذه االتفاقات
كمجموعة كاملة ال تتجزأ .وتشــمل هذه االتفاقات االتفاق العام بشــأن
التعريفــات الجمركيــة والتجارة لعام ( 1994اتفاق الغات) باإلضافة
إىل اتفــاق منظمة التجارة العاملية بشــأن الزراعة وعدد من االتفاقات
األخــرى من بينها االتفاق املتعلــق باإلعانات والتدابري التعويضية
واالتفــاق املتعلق بتدابري الصحة والصحــة النباتية واالتفاق املتعلق
بالحواجــز الفنية أمام التجارة.

ومن الواضح أنه ينبغي للتحليل املجدي الذي يتم إجراؤه استنادا إىل
قواعد منظمة التجارة العاملية أن يأخذ يف الحسبان طبيعة التدابري
املحددة واملتوخى اتخاذها وااللتزامات املرتبطة مبوضوع النقاش .وإذا
كانت تدابري السياسات الزراعية الذكية مناخيًا تنطوي عىل اختالفات
يف معالجة املنتجات من بلدان منشأ مختلفة ،فإن تحديد مدى مالءمة
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مثل هذه التدابري مع تدابري منظمة التجارة العاملية قد ينطوي عىل
تقييم ما ييل )1( :ما إذا كان املنتج املستورد ،الذي ينتج بطريقة تولد
مستوى مختلفًا من االنبعاثات مقارنة باملنتج املحيل “املامثل”؛ ()2
ً
وما إذا كان إجراء معني مينح معاملة “أقل تفضيالً” للواردات مقارنة
باملنتجات املحلية املامثلة ،ويف هذه الحالة ،إىل أي مدى ميكن تفسري
أوجه التمييز النظامية بني املنتجات املعنية من خالل السعي إىل تحقيق
هدف مرشوع 56.ويتمثل جزء من التحدي يف كون تعريف البصمة
الكربونية وقياسها مل يتم تحديدهام واالتفاق عليهام دوليا بعد.

بتدابري وسياسات التخفيف من االنبعاثات التي تتخذ شكل لوائح فنية
أو معايري (انظر الجزء .)6
ويوضّ ح اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة مفهوم “عدم
التمييز” ويُعترب هذا االتفاق املصدر الرئييس للضوابط األساسية املتعلقة
بالتجارة يف املنتجات الزراعية الذي ينظم تدابري الحدود وسياسات
الدعم يف إطار الركائز الرئيسية الثالث التالية:
النفاذ إىل السوق :مبوجب قواعد النفاذ إىل السوق ،تعترب الرسوم الجمركية
العادية الشكل الوحيد ألدوات حامية الحدود املسموح بها .وتخضع
هذه الرسوم ملستويات التقييد القصوى التي ال ميكن للتعريفات املطبقة
تجاوزها .وال ميكن زيادة التعريفات الجمركية التقييدية املقررة من دون
تعويض (املادة  28من اتفاق الغات) .وتحظر جميع التدابري غري الجمركية
مثل القيود الكمية املفروضة عىل الواردات ،وحظر االسترياد الكامل،
ورسوم االسترياد املتغرية ،وما إىل ذلك (املادة  4من اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن الزراعة ،واملادة  11من اتفاق الغات).

ويتضمن اختبار “املنتج املامثل” الذي يتم تطبيقه عمو ًما يف القضايا
التي تبت فيها منظمة التجارة العاملية أربع فئات من الخصائص التي
قد تتشاركها املنتجات املعنية:
1.1الخصائص الفيزيائية للمنتجات؛
2.2مدى قدرة املنتجات عىل توفري االستخدامات النهائية نفسها أو عىل
توفري استخدامات مامثلة؛
3.3مدى اعتبار املستهلكني للمنتجات والتعامل معها كوسائل بديلة
ألداء وظائف معينة من أجل تلبية رغبة أو طلب معني؛
57
4.4التصنيف الدويل للمنتجات ألغراض التعريفات.

وتتيح قواعد النفاذ إىل السوق الخاصة باملنتجات الزراعية بعض
االستثناءات املحدودة زمنيًا إذا تم استيفاء رشوط معينة .فعىل سبيل
املثال ،تنص املادة  5من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة
عىل رشوط ميكن مبوجبها تطبيق تدابري وقائية تستند إىل السعر أو
الحجم بشكل مؤقت ملعالجة حاالت االرتفاع الحاد يف الواردات .وتتيح
أيضً ا قواعد منظمة التجارة العاملية الخاصة برسوم مكافحة إغراق
األسواق أو الرسوم التعويضية للحكومات اتخاذ تدابري تصحيحية
للواردات التي تغرق األسواق أو الواردات املدعومة .وعالوة عىل
ذلك ،فإن حامية الحدود املحدودة زمن ًيا ضد الواردات التي تهدد
اإلنتاج املحيل مسموح بها مبوجب املادة  19من اتفاق الغات ،ما يتيح
للحكومات تطبيق رسوم إضافية أو فرض قيود كمية مؤقتة.

أما بالنسبة إىل عمليات وأساليب اإلنتاج املحددة التي ال ترتك أي
أثر يف املنتج النهايئ – مثل البصمة الكربونية للمنتج  -وال تغري أيًا
من خصائصه األساسية ،فيمكن السعي إىل تحقيق األهداف البيئية
مبوجب املادة العرشين من اتفاق الغات رشط أال متثل هذه األهداف
متيي ًزا تعسفيًا أو غري مربر .غري أنه مل يتم طرح مسألة تطبيق أحكام
منظمة التجارة العاملية عىل املنتجات للتفريق بينها استنادا إىل بصمتها
الكربونية 58وحسب ،أو مسألة اعتبار مثل هذه املنتجات منتجات “غري
مامثلة” ،يف أي من املنازعات القانونية ملنظمة التجارة العاملية.
أما يف ما يتعلق بالرشط اآلخر النتهاك االلتزام بعدم التمييز ،قد تخضع
“املعاملة األقل تفضيالً” وتسويغاتها املحتملة ألسباب بيئية مرشوعة،
أي السبيل لفرض معيار بيئي عىل الواردات مقارنة باملنتجات املحلية،
مثل اإلطار .)2.3
لتدقيق منظمة التجارة العاملية (انظر ً

سليم يف ظل هذه
ولكن ،طاملا أن تغري املناخ ال يشكل مرب ًرا ً
االستثناءات ،فإن استخدام مقاييس النفاذ إىل األسواق ألغراض التكيف
والتخفيف من التأثريات سيكون محدو ًدا ،ما مل يكن باإلمكان إثبات أنه
ميكن التفريق بني املنتجات عىل أساس االنبعاثات الناجمة عن إنتاجها،
وتكون مؤهلة للحصول عىل معدالت مختلفة للتعريفة الجمركية (انظر
الجزء  5للمناقشة بالتفصيل).

وقد تم توضيح مبدأ عدم التمييز عىل نحو أكرب يف االتفاق املتعلق
بالحواجز الفنية أمام التجارة الذي يطبق عىل اللوائح الفنية الخاصة
بالتجارة واملعايري واالعرتاف املتبادل .وسيكون هذا االتفاق مرتبطًا
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اجلدول 1.3
إمجايل الدعم احمللي
التدابري التي ال تخضع اللتزامات التخفيض .وميكن استخدام هذه القيود دون حدود مالية للدعم برشط
استيفاء معايري التنفيذ ذات الصلة .وقد يندرج اإلعفاء من تدابري الدعم من التزامات التخفيض تحت فئات
أو “صناديق” السياسات األساسية الثالث التالية.
الصندوق األخرض
(االتفاق املتعلق بالزراعة -
امللحق )2

صندوق التنمية
(املادة  2.6من االتفاق
املتعلق بالزراعة)

الصندوق األزرق
(املادة  5.6من االتفاق
املتعلق بالزراعة)

تشمل تدابري الصندوق
األخرض السياسات املحلية
التي ال يكون لها أي تأثري
أو تأثري ضئيل عىل التجارة
واإلنتاج ،مثل الخدمات
الحكومية يف مجال البحث
والتطوير واإلرشاد واالستثامر
يف البنية التحتية .كام
تشمل املدفوعات املبارشة
ملنتجي املنتجات الزراعية
األساسية ،مثل دعم الدخل
الذي ينفصل عن اإلنتاج،
واملساعدة يف تعزيز
التكيف الهيكيل يف الزراعة،
واملدفوعات املبارشة يف
إطار برامج املساعدة البيئية
واإلقليمية.

توفر تدابري صندوق التنمية
للبلدان النامية مرونة إضافية
من أجل تقديم الدعم
املحيل .وتشمل هذه الفئة
التدابري التي تتخذها البلدان
النامية ،سواء أكانت مبارشة
أو غري مبارشة ،والتي تشكل
جز ًءا ال يتجزأ من برامجها
اإلمنائية وتشجع التنمية
الزراعية والريفية .وتشمل
هذه التدابري اإلعانات
لالستثامرات املتاحة بوجه
عام للزراعة ،وإعانات
املدخالت الزراعية املتاحة
عموما للمنتجني ذوي الدخل
املنخفض أو املوارد الفقرية،
والدعم املحيل للمنتجني
لتشجيع التنويع من زراعة
محاصيل املخدرات غري
املرشوعة.

تشبه تدابري الصندوق األزرق
تدابري الصندوق الكهرماين
ولكنها تتطلب من املزارعني
الحد من اإلنتاج ،وبالتايل
الحد من تشوهات اإلنتاج.
ويف الوقت الحارض ،ال توجد
حدود عىل دعم الصندوق
األزرق.

الدعــم املحــي :يضع اتفاق منظمة التجارة العاملية بشــأن الزراعة ح ًدا
الســتخدام تدابري الدعم لصالح املنتجني الزراعيني الذين يتســببون
بتشــويه اإلنتاج والتجارة (ما يُعرف بالصنــدوق الكهرماين)؛ ويتم تقييم
حجم هذا الدعم باســتخدام منهجية حســاب قياس الدعم الكيل.
وال يخضع تقديم الدعم ،الذي يُعترب غري مشـ ّوه ،أو مشـ ّوه طفيف
للتجــارة( ،ما يعرف بتدابري الصندوق األخــر) ،وفقًا للمعايري املعمول
بهــا ،لقيــود مالية .أما الدعــم الكهرماين الخاص مبنتج محدد أو الدعم
غــر املحدد مبنتج الذي يقــدم للمنتجني الزراعيني ،فال يدرجان يف
حســاب مقياس الدعم اإلجاميل إذا مل يتجاوز هذا الدعم مســتويات
الحــد األدىن املحــددة .وال تخضع املدفوعات املبارشة للمزارعني ،يف

التدابري التي تخضع اللتزامات التخفيض املقررة والحدود املقيدة.
وكث ًريا ما يشار إىل التدابري التي ال تستويف معايري اإلعفاء الخاصة
بالصندوق األخرض أو صندوق التنمية أو الصندوق األزرق كتدابري
للصندوق الكهرماين.
الصندوق الكهرماين
(املادة  6من االتفاق املتعلق بالزراعة)
الحد األدىن
يشمل الصندوق الكهرماين
تدابري لدعم األسعار أو دعم
املدخالت املرتبطة مبارشة
باإلنتاج .وهذا الدعم خاضع
لحدود :قام  32بلدًا عضوا
يف منظمة التجارة العاملية
لديها دعم محيل غري معفى
خالل فرتة األساس بالتزامات
التخفيض .ويجب عىل
األعضاء الذين ال ميتثلون
لهذه االلتزامات الحد من
دعم الصندوق الكهرماين
ضمن مستويات الحد األدىن.
ويتم التعبري عن التزامات
التخفيض بعبارة " قياس
الدعم اإلجاميل" (Total
 ،)AMSالذي يحد فعلياً من
الدعم املشوه للتجارة.

مستويات الحد األدىن هي
كميات الحد األدىن للدعم
املحيل املسموح به حتى وإن
كان يشوه التجارة – حيث
يصل إىل  5يف املائة من
قيمة اإلنتاج بالنسبة إىل
البلدان املتقدمة ،و 10يف
املائة ملعظم البلدان النامية.
وينطبق حكم الحد األدىن
كل من الدعم املرتبط
عىل ٍّ
مبنتج معني وبدعم ال يتعلق
مبنتج معني.

إطار برامج الحد من اإلنتاج (ما يســمى بتدابري الصندوق األزرق)،
تفصيل لضوابط منظمة
ً
لقيــود ماليــة .ويقدم الجدول  1.3وصفًا أكــر
التجــارة العاملية يف مجال الدعم املحيل.
ويكون الدعم املشوه للتجارة الذي من املمكن أن تغطيه أحكام
الصندوق الكهرماين من دون حد أقىص مايل إذا استخدمت البلدان
النامية هذا الدعم كإعانات لالستثامرات متاحة بوجه عام للزراعة ،أو
كإعانات للمدخالت التي تستهدف املنتجني ذوي الدخل املنخفض أو
املوارد الفقرية ،أو كتدابري لتشجيع التنويع بعي ًدا عن زراعة املحاصيل
املخدرة غري املرشوعة (ما يعرف بصندوق التنمية) .ولكن ،ال يتم ذكر
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اجلزء  3استكشاف حيز السياسات املشرتك بني جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ

تقر ديباجة اتفاق مراكش بأهمية تنســيق السياســات املتعلقة بالتجارة
والبيئة مشــرة إىل أن منظمة التجارة العاملية تهدف إىل:

التكيف مع تغري املناخ كحافز للسياسات التي تسعى إىل الحصول عىل
إعفاء مبوجب املادة  ،2.6ومل يتم رفع أي قضية بهذا الشأن يف إطار آلية
تسوية النزاعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية.

االستخدام األمثل ملوارد العامل وفقًا لهدف التنمية؛ وذلك مع
توخي حامية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق
ذلك بصورة تتالءم واحتياجات واهتاممات كل منها يف مختلف
59
مستويات التنمية االقتصادية ،يف آن واحد.

املنافســة يف التصدير :اتخذ املؤمتر الــوزاري ملنظمة التجارة العاملية
يف دورتــه العــارشة املنعقدة يف نريويب يف عام  2015قرا ًرا بإلغاء
اإلعانــات للتصدير وفقًا لجــدول زمني متفق عليه .ومبوازاة ذلك ،تم
االتفاق عىل ضوابط جديدة بشــأن أدوات املنافســة األخرى املرتبطة
بالصــادرات ،وهي ائتامنات التصديــر ،واملعونة الغذائية الدولية،
واملؤسســات التجارية الحكومية املعنية بالتصدير .وتســتكمل هذه
الضوابط ســائر أحكام منظمة التجارة العاملية ذات الصلة وال ســيام
االتفاق بشــأن الدعم والتدابــر التعويضية واتفاق منظمة التجارة
العاملية بشــأن الزراعة واملادة  17من اتفاق الجات املعنية باملؤسســات
التجارية الحكوميةn.

ويف إطار االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (اتفاق الغات)
لعام  ،1994تنص املادة  20الخاصة باالستثناءات العامة عىل أحكام إضافية
تهدف إىل ضامن أال تعيق االلتزامات التي تعهد بها األعضاء السعي إىل
تحقيق األهداف السياساتية املرشوعة .وتشمل هذه األهداف حامية حياة
وصحة البرش والحيوانات والنباتات وحفظ املوارد الطبيعية القابلة للنفاذ
ما دام تحقيق هذه األهداف يتوافق مع مبدأ عدم التمييز.

العالقة بني أنظمة منظمة
التجارة العاملية واتفاق باريس

ويف هذا الصدد ،تعترب حامية البيئة ،يف إطار اتفاقات منظمة التجارة
العاملية املختلفة ،ومن حيث املبدأ ،تربي ًرا مرشو ًعا للتدابري السياساتية
التي ترمي إىل التكيف والتخفيف والتي قد تنتهك قواعد منظمة
60
التجارة العاملية.

ال يوجــد ،مــن حيــث املبدأ ،أي تعارض جوهري بني السياســات
املدرجــة يف أطــر تغري املنــاخ الدولية وقواعــد التجارة .فتنص
اتفاقيــة األمــم املتحدة اإلطارية بشــأن تغــر املناخ رصاحة عىل أنه
ـكل للتدابــر املتخــذة ملكافحة تغري املناخ وســيلة
ينبغــي إال تشـ ّ
للتمييــز التعســفي أو غــر املــرر أو تقييـ ًد ا مق ّن ًعــا للتجارة الدولية.
وتعـ ّزز خطــة التنميــة املســتدامة لعام  2030الفكــرة القائلة بأنه
ينبغــي للنظــام التجــاري املفتــوح وغري التمييــزي واملتعدد األطراف
ولإلجــراءات الراميــة إىل حامية البيئــة وتعزيز التنمية املســتدامة،
أن يدعــم كل منها اآلخر.

ونذكر ،عىل سبيل املثال ،مسألة البنزين يف الواليات املتحدة األمريكية
وهي القضية الوحيدة التي متت تسويتها حتى اآلن ضمن منازعة
رسمية 61،حيث قضت هيئة االستئناف يف منظمة التجارة العاملية بأن
الطريقة التي طبقت بها معايري تلوث الهواء والتي تنطوي عىل قواعد
أكرث رصامة للبنزين املستورد من تلك املطبقة عىل البنزين املحيل متثل
متيي ًزا ال مربر له وقي ًدا مق ّن ًعا للتجارة الدولية ،منتهكًا رشط عدم التمييز
الوارد يف املادة ( 20اإلطار .)2.3

ويف إطــار منظمة التجــارة العاملية ،تُ نح البلدان قد ًرا كب ًريا من
االســتقاللية لتحديد أهدافها البيئية والترشيعات البيئية التي تســنها
وتنفِّذهــا ،طاملــا أنها تحرتم املتطلبــات الواردة يف مبادئ منظمة التجارة
العامليــة .ويف حــن أن االلتزام بعدم التمييز هــو مبدأ توجيهي ملنظمة
التجــارة العاملية ،يتم االعــراف بأهمية األهداف األخرى ،مبا فيها
األهــداف البيئية ،يف قواعد املنظمة وأنظمتها من خالل االســتثناءات
التــي تشــكل جز ًءا ال يتجزأ من اتفاقــات منظمة التجارة العاملية
وينبغي أن يتم النظر فيها مع الضوابط األساســية .فعىل ســبيل املثال،

ويف منظمة التجارة العاملية ،تضطلع هيئة االستئناف وأفرقة الخرباء- 62
وهي الهيئات القضائية التابعة لهيئة تسوية النزاعات يف منظمة التجارة
العاملية  -بدور توضيح االتفاقات القامئة التي تحدد حيز السياسات
وتحرتم القيم املتفق عليها دول ًيا مبا يف ذلك املعايري املتعلقة بالبيئة
وحقوق اإلنسان .ولكن ،ال يحق ألي من هيئة االستئناف أو أفرقة
الخرباء وضع قواعد جديدة بل ينبغي لها النظر يف مختلف األحكام
املنصوص عليها يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية التي رجعت إليها
األطراف املتنازعة.
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اإلطار 2.3
حالة الواليات املتحدة
األمريكية  -البنزين

اجتهاد ملزم قانونًا يف إطار اختصاصات املؤمتر الوزاري واملجلس العام
(املادة  2.9من اتفاق منظمة التجارة العاملية) عىل عكس االجتهاد يف
63
تسوية املنازعات.

حالة الواليات املتحدة األمريكية – البنزين هي واحدة من الحاالت األوىل
املعروضة عىل آلية تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية ،تناولت
تنظيم قامت به وكالة حامية البيئة األمريكية مبوجب قانون الهواء
ً
النظيف لعام  ،1990للتحكم يف التلوث السام وغريه من أشكال التلوث
الناتج عن احرتاق البنزين املص ّنع يف الواليات املتحدة أو املستورد إليها.
ووضعت الالئحة بعض مواصفات الرتكيب واألداء للبنزين املعاد تركيبه.
وكانت نقطة الخالف هي أن الالئحة التنظيمية وضعت طرقًا مختلفة لتحديد
أرقام خط األساس للبنزين املحيل واملستو َّرد املباع يف السوق األمرييك  -وهي
حالة “معاملة أقل تفضيالً”.
قابل للنفاد
وتم االعرتاف بالهواء النظيف عىل أنه يشكل موردًا طبيع ًيا ً
يقع ضمن نطاق املادة ( 20ز) من االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة
(اتفاق الغات) ،والذي ينص عىل استثناءات عىل أساس الحفاظ عىل املوارد
الطبيعية القابلة للنفاد إذا تم تنفيذ هذه التدابري بفعالية مع القيود
املفروضة عىل اإلنتاج املحيل أو االستهالك .وبينام وجدت هيئة االستئناف
أن الالئحة كانت تدب ًريا يتعلق بحفظ املوارد الطبيعية القابلة للنفاد ،إال
أنها خلصت مع ذلك إىل أنه ،حسب التطبيق ،مل يستوف هذا اإلجراء
متطلبات مقدمة املادة  20من االتفاق العام ألن ما يسمى بقواعد تأسيس
خط األساس يف اللوائح األمريكية  -حيث تم تفويض بائعي البنزين املحيل
باستخدام خط األساس الفردي ،يف حني كان عىل بائعي البنزين املستورد
(املامثل كيميائيا) أن يستخدموا خط األساس القانوين األكرث تشددًا  -وبالتايل
“ليست لديهم مربرات مبوجب املادة  20من االتفاق العام”.

وقــد تكون أحــكام منظمة التجارة العامليــة موضوع تعديالت،
ويتخــذ كل مــن املؤمتر الوزاري أو املجلــس العام هذه القرارات
(املــادة  10من اتفــاق منظمة التجارة العامليــة) .وليس هناك حتى
اآلن ســوى ثالثــة تعديالت عــى اتفاق منظمة التجــارة العاملية منذ
إنشــائها .وتشــمل هذه التعديالت التعديل املتعلق “باألدوية بأســعار
معقولــة” يف اتفــاق بشــأن جوانب حقوق امللكيــة الفكرية املتصلة
بالتجــارة الــذي أتاح تعديــل القواعد لحامية احتياجــات الصحة العامة
64
للســكان يف البلدان الفقرية.
وينطبــق إجــراء مامثل عىل اإلعفاءات ،التي ميكــن اللجوء إليها
إلعفــاء عضــو معني يف منظمــة التجارة العامليــة أو مجموعة معينة
مــن األعضــاء من وجوب االمتثال للقواعــد وااللتزامات املحددة.
وعــى الرغــم من أن هذه اإلعفاءات أكرث تواتـ ًرا وميكن الحصول
عليهــا بســهولة أكرب مــن التعديالت ،فهي تخضع لقيــود زمنية ويجب
تســويغ كل طلــب لتمديدها 65 .فعىل ســبيل املثــال ،تم اعتامد “إعفاء
كيمربيل” يف عام  2006للســاح للمســتوردين برفض حقوق الدولة
األَوىل بالرعاية بالوصول إىل ســوق ما يســمى “املاس امللطخ بالدماء”
(الذي اســتخدمت إيــرادات مبيعاته لتمويل األنظمة االســتبدادية
والقمــع والرصاعــات) 66 .ويقع هذا اإلعفاء عنــد ملتقى الطرق بني
التجــارة وحقوق اإلنســان ،وهو ميثل الحالة الوحيــدة التي تنطوي
عــى “عمليات اإلنتاج وأســاليبه غــر املتعلقة باملنتــج” والتي لها صلة
محتملــة بالتدابــر الراميــة إىل التكيف مع تغري املنــاخ والتخفيف من
حدة آثاره.

املصدرAppellate Body Report, US – Gasoline, dated 29 April : :
1996, p.28 lit.a and c, cited in Häberli, C. 2018. Potential Conflicts
Between Agricultural Trade Rules and Climate Change Treaty
Commitments؛ حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات
أساسية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

ويتيح نطاق االستثناءات والتعديالت ورشوط اإلعفاءات القامئة املجال
الستيعاب اآلثار املحتملة ملبدأ عدم التمييز يف التدابري الرامية إىل
التكيف والتخفيف .ومع ذلك ،بالنسبة لسياسات التكيف والتخفيف
الفعالة ،ينبغي إجراء مناقشة شاملة بشأن التدابري الذكية مناخيًا
والضوابط املقابلة يف منظمة التجارة العاملية ،وال سيام يف ما يتعلق
بإمكانية التمييز بني املنتجات الزراعية القامئة عىل عمليات اإلنتاج
وأساليبه غري املتعلقة باملنتجn .

ويف الوقت نفسه ،ومع أن النتائج التي تستخلصها هيئة تسوية النزاعات
تشكل تفس ًريا مفي ًدا لقواعد منظمة التجارة العاملية ،فال ينطبق الحكم
الصادر عنها إال عىل القضية املطروحة وال ميكن اعتباره اجتها ًدا نهائيًا.
إذ يجوز لألطراف املتنازعة أو هيئة التحكيم يف إطار قضية أخرى أن
تعترب أنه مثة تفسري مختلف أكرث مالءمة .ويف املقابل ،يندرج إصدار
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اجلزء  3استكشاف حيز السياسات املشرتك بني جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ

حيز السياسات لتنفيذ
املساهمات احملددة وطنيا
ً
فعال
ً
تنفيذا ً

مختل ًفــا عنــد القيــام بخياراتها من البلدان الفقــرة .وينطبق ذلك
بصفــة خاصــة عىل البلــدان الفقرية ذات البصمــة الكربونية العالية،
كــا هــو الحــال يف الكثري من األحيان حني يتمثــل القطاع الزراعي
باملزارعــن والبدو والصيادين.
وتتضمــن اتفاقــات منظمــة التجــارة العاملية أحكا ًمــا خاصة متنح
البلــدان الناميــة بعــض املرونة مثــل فرتات زمنية أطــول لتنفيذ
االتفاقــات وااللتزامــات أو تدابــر لزيادة الفــرص التجارية (انظر
اإلطــار  .)3.3ومــع أن اتفاق باريــس يقتيض مــن جميع البلدان
أخــذ بُعــد التنمية يف الحســبان عنــد صياغة مســاهامتها املحددة
وطنيًــا ،يحظــى كل بلــد باملرونــة يف اختيار األدوات السياســاتية التي
يعتربهــا ذكيــة مناخيًــا أو صديقــة للتنمية ،مــع مراعاة الظروف
الســائدة والظروف الفردية.

سوف تكتيس املناقشات حول تفسري وتطبيق قواعد منظمة التجارة
العاملية يف سياق التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آثاره
أهمية خاصة.
فاملجال مفتوح أمام أعضاء منظمة التجارة العاملية ملواصلة السعي إىل
تحقيق أهداف حامية البيئة املرشوعة .غري أن تفسري هذه القواعد
وتطبيقها يف ما يتعلق مبعاملة املنتجات الغذائية املتطابقة التي تختلف
فقط يف بصمتها الكربونية ليس مثبتًا بعد ،وهو ميثل تحديًا لتدابري
تغري املناخ التي غالبًا ما تستهدف عمليات اإلنتاج وأساليبه .وقد تواجه
تدابري معينة مثل اإلعانات والرضائب وهي تدابري ميكن اللجوء إليها
للوفاء بالتزامات اتفاق باريس ،استنا ًدا إىل تصميمها وتطبيقها ،تحديات
يف إطار قواعد التجارة.

ومبا أنه مل يتم تنفيذ عملية استعراض األقران املتعددة األطراف
للمساهامت املحددة وطنيًا بعد ،فمن الصعب اقرتاح حلول ملموسة.
ويف هذا الصدد ،ستساعد مناقشة قواعد منظمة التجارة العاملية واتفاق
باريس يف تحديد املجاالت والتدابري املتعلقة بالسياسات:
1.1التي ال تخضع اللتزامات؛
2.2التي قد تتيح توفري حلول رسيعة لتعزيز نهج الدعم املتبادل؛
3.3حيث قد يكون من الرضوري إجراء استعراض للقواعد التجارية (أو
اإلعفاءات بهذا الصدد) واملعايري الدولية املتاحة.

ومــع وجــود عدد قليل من املســاهامت املقــررة املحددة وطنيًا
واملســاهامت املحــددة وطن ًيــا التي تحــدد الرغبة يف الحد من
االنبعاثــات يف نظــم األغذية وتدابري السياســة العامــة لتحقيق
ذلــك ،قــد ميثل تحويــل طموح اتفاق باريس إىل إجراءات ملموســة،
تحديًــا .ويف الوقــت نفســه ،ميكــن لهذا التحــدي أن يتيح الفرصة
لواضعــي السياســات للنظــر يف السياســات التي ستســاهم يف خفض
االنبعاثــات عامل ًيا.

ينبغي اختيار األدوات السياساتية فقط بعد إجراء استعراض وتقييم
شاملني للتكاليف واملنافع النسبية يف سياق معني .فقد ال تكون الحوافز
مثل مؤهلة للحصول عىل دعم
لتشجيع السياسات الذكية مناخ ًيا ً
الصندوق األخرض ،بغض النظر عن دورها يف الحد من االنبعاثات (انظر
الجزء  4لالطالع عىل املناقشة الخاصة بالدعم املحيل) .وباملثل ،قد تكون
الرضيبة عىل الكربون ذكية مناخ ًيا ولكنها أكرث تقيي ًدا للتجارة مقارنة
بربنامج احتباس الكربون املدعوم (انظر الجزء  5لالطالع عىل املناقشة
الخاصة بتأثريات رضيبة الكربون عىل التجارة).

ومن الناحية العملية ،ينبع هذا التحدي ،جزئيًا ،من غياب تعريف متفق
عليه دول ًيا للبصمة الكربونية ،األمر الذي قد يق ّيد املناقشات.
ومع أن مثة حاجة إىل حيز أكرب ملناقشــة الجوانب املشــركة بني
اتفاقــات منظمة التجــارة العاملية واتفاق باريــس ،ينبغي لحيز
السياســات أن يضمــن أيضً ــا أال تؤثر التدابري الوطنية ســل ًبا يف البلدان
األخــرى ،وأال تــؤدي إىل تقييد التجارة واالســتثامر بغري وجه حق وال
خاصا يف إطار
ســيام يف البلــدان الناميــة .وميثل البعد اإلمنــايئ تحديًا ً
قواعــد التجــارة املتعددة األطراف .ومن الواضــح أن البلدان املتقدمة
والبلــدان التي تشــكل فيها الزراعــة قطاعا صغ ًريا نســب ًيا تتخذ موقفًا

ومن املحتمل أن يؤثر تغري املناخ يف الزراعة أكرث مام ســيؤثر يف
القطاعــات األخرى ،وســيكون املنتجون عىل نطاق صغري يف البلدان
الناميــة – وهــم ميثلــون أغلبية املزارعني األرسيني يف العامل  -من بني
األشــخاص الذين يواجهون أكرب التحديات يف غياب حلول فعالة
ومتســمة بالكفاءة مرتبطة باملنــاخ والتجارة .ويف هذا الصدد ،ينبغي
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اإلطار 3.3
البلدان النامية :املعاملة اخلاصة والتفاضلية
يتم االعرتاف بالتحديات املختلفة التي تواجهها البلدان النامية واملتقدمة
يف كل من اتفاق باريس واتفاقات منظمة التجارة العاملية .ويعرتف اتفاق
باريس باملسؤوليات والقدرات املتميزة ويشدد عىل دور التعاون الدويل ،وال
سيام من خالل أحكامه بشأن الرعاية املالية والتقنية ملساعدة البلدان النامية
عىل تحقيق أهدافها بشأن التخفيف من تأثريات تغري املناخ والتكيف معه.
ويف منظمة التجارة العاملية ،يتم االعرتاف بالتمييز من خالل املعاملة الخاصة
والتفاضلية بالنسبة للبلدان النامية.
وخالل الســنوات األخــرة ،ركزت املعاملة الخاصــة والتفاضلية عىل
مســاعدة البلــدان الناميــة عىل اغتنام الفرص لتوســيع نطاق الصادرات،
وال ســيام مــن خــال املعونة من أجل التجارة .ويف ســياق تغري املناخ ،ميكن
تعزيــز مبــادرة املعونــة من أجل التجارة لتعزيــز املرونة يف القطاعات
الزراعيــة يف البلــدان الناميــة ومتكينها من التعامل مــع التحديات والفرص
التــي قد تنشــأ من جراء تغري املنــاخ يف النظام التجاري الدويل.
ويف ســياق السياســة املناخية ،تشــر املعاملة الخاصة والتفاضلية إىل أنه
باإلمــكان منــح البلدان النامية ،وال ســيام أقل البلــدان منوا ً ،فرتات تكيف
أطــول للوفــاء بااللتزامات الصارمــة ومعايري املنتجات املتعلقــة بالبصمة
الكربونيــة .وميكــن أيضاً إســناد األولوية لبناء القدرات وتقديم املســاعدة
التقنيــة التــي تسـ ّهل االنتقال إىل نظام غذايئ وزراعــي منخفض االنبعاثات -
عــى ســبيل املثــال ،يف تنفيذ املعايري التقنية واملســاعدة يف املحاســبة املتعلقة

بالكربــون للحصــول عىل الشــهادات .وميكن أن يكون التوســيم آلية أخرى
مفيــدة لتعزيــز بيع املنتجــات الغذائية املســتدامة املنخفضة الكربون من
البلدان النامية يف البلدان املســتوردة (انظر الجزء الســادس).
وقــد تســاهم التجــارة الدولية ،يف بعض الحاالت ،ســلبًا يف تغري املناخ
عــن طريــق تحفيز إنتــاج املنتجات الزراعية ذات البصمــة الكربونية
العاليــة .ويوفــر إنتــاج زيت النخيل يف آســيا مثاال عىل ذلك ،حيث أدى
الطلــب والتجــارة العاملية إىل إزالة الغابات عىل نطاق واســع وزيادة
يف اســتخدام أرايض الخــث العالية االنبعاثــات .لكن عىل املدى األطول،
فــإن االنتقــال إىل النظــم الزراعية والغذائية املنخفضــة االنبعاثات هو
أقــل اعتــادًا عىل التجارة وأكــر اعتامدًا عىل نقل التكنولوجيا املحســنة
واعتامدها ،وعىل اعتامد سياســات محلية مناســبة تســاعد عىل توفري
األرايض وتحفيــز التحســينات يف اإلنتاجيــة الزراعية بحيــث يتم تقليل
االنبعاثات لــكل وحدة من املخرجات.
ويف هــذا الصــدد ،لــن كان من املهم أن توفر التجــارة آليات كافية
ملســاعدة البلــدان النامية عىل إدارة حاالت النقــص والطوارئ القصرية
األجــل الناجمــة عــن الطقس ،فإن تدابري السياســات التجارية يجب أن
تضمــن أيضً ــا اتخاذ تدابري محلية مناســبة لزيادة مرونــة الزراعة واالقتصاد
بصفة عامة ،مام سيســاعد البلدان عىل زيادة االســتقرار يف األســواق الدولية
للســلع الزراعية األساسية.

املصدر .Blandford, D. 2018 :التدابري الحدودية وذات الصلة يف سياق التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أثره .حالة أسواق السلع الزراعية يف لعام  2018وثيقة معلومات أساسية،
منظمة األغذية والزراعة ،روما.

النظــر يف القضايا الرئيســية التي تــم تحديدها يف هذا التقرير عرب
منصــات دوليــة متعددة ،مبا يف ذلك يف تلــك املتعلقة باملناخ (مؤمتر
األطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ) والتنمية
(أهداف التنمية املســتدامة) والتجارة املتعددة األطراف .وســيكون
للتعــاون الحكومي الدويل أهميــة خاصة لوضع إطار يخدم التجارة
والتنمية من أجل اســتحداث سياســات ذكية مناخيًا مبوجب اتفاق
باريــس .ويف  14نوفمــر /ترشين الثاين  ،2017قرر مؤمتر األطراف
الثالــث والعرشون يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ

“معالجــة القضايا املتعلقــة بالزراعة ]...[ ،مع األخذ يف االعتبار مواطن
ضعــف الزراعة لتغري املنــاخ وال ُنهج ملعالجة األمن الغذايئ” 67.وإذا ما
كانت البلدان ترغب يف مواصلة تنفيذ السياســات التي تتســم بالفعالية
يف تحقيــق التكيــف مع تغري املنــاخ والتخفيف من حدة آثاره ،والتي
تحقــق يف الوقت نفســه أهدافًــا دولية أخرى  -مثل نظام تجاري عادل
متعــدد األطـراف ،وتنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام  – 2030ينبغي
لها مناقشــة النهج الذي ســيعزز دور الدعم املتبادل يف إطار االتفاقات
ذات الصلةn .
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امرأتان من السكان األصليني يف
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الرسائل الرئيسية:
11ميكن أن تعزز العديد من التدابري الحكومية التكيف

الجزء 4
التكيف مع تغير
المناخ والتخفيف
من آثاره:
السياسات المحلية
وتدابير الدعم

والتخفيف من حدة تغري املناخ واألمن الغذايئ وليس لها تأثري
مشوه عىل التجارة أو أ ّن تأثريها قليل .وهذه التدابري تشمل
البحوث والتطوير واإلرشاد والتدريب واملساعدة التقنية
واالستثامرات التي ميكن لها جميعا أن تشجع عىل اعتامد
مامرسات الزراعة الذكية مناخيًا.

22

مع ذلك قد تكون الحوافز املناسبة رضورية لتسهيل التكيف
والتخفيف من حدة تغري املناخ بقدر أكرب يف قطاع الزراعة .وعىل
سبيل املثال ،ميكن لبعض أنواع اإلعانات تشجيع تبني املامرسات
الزراعية الذكية مناخيًا عىل نطاق واسع .ويف حني أن املناقشات
ميكن أن تركز عىل تأثريها املحتمل عىل اإلنتاج والتجارة ،ينبغي
إيالء االعتبار أيضً ا لفعاليتها يف عملية التكيف مع تغري املناخ
والتخفيف من آثاره.

33

سيكون التأمني الزراعي رضوريًا أكرث فأكرث للحامية من
مخاطر املناخ ،بيد أنه من املرجح أن ترتفع كلفته .ويف حني أن
استخدام إعانات التأمني قد يكون ،يف بعض الحاالت ،مشوها
للتجارة ،فإنه ينبغي النظر يف رضورة التحوط ضد مخاطر املناخ.

44

ميكن الحتياطيات األغذية اإلنسانية الطارئة عىل املستوى
اإلقليمي أن تعزز التكيف مع تغري املناخ وتساهم يف تحقيق األمن
الغذايئ .وميكن أن تعزز تلك االحتياطات الكفاءة وتقلل التكاليف
عن طريق تجميع املوارد عرب البلدان.

اجلزء 4

التكيف مع تغير المناخ
والتخفيف من آثاره :السياسات
المحلية وتدابير الدعم
سياسات تستهدف التكيف
مع تغري املناخ والتخفيف من
آثاره يف اإلنتاج مبوجب االتفاق
بشأن الزراعة

تتناول السياســات الزراعية مجموعة واســعة من األهداف .فهي تعزز
الكفاءة وتصحح إخفاقات الســوق ،مثــل القيود التي يواجهها املزارعون
يف اعتــاد تكنولوجيات جديدة بســبب نقص املعلومات .وهي
معي يف املزرعة
تدعم اإلنصاف وتســاعد عىل تحقيق مســتوى دخل ّ
واملحافظــة عليه بحيث يواكــب الدخل يف القطاعات االقتصادية األخرى
ويتامىش مع طموحات املجتمع .وهي تســعى جاهدة إىل ضامن
ككل .ويف العديد من البلدان النامية،
توفــر الســلع العامة للمجتمــع ّ
تعــزز تلك السياســات األمن الغذايئ من خــال تدابري موجهة للمنتجني
واملستهلكني عىل السواء.

من املحتمل أن يؤثر تغري املناخ عىل األسعار النسبية للمنتجات الزراعية
وأسعار املدخالت (انظر الجزء الثاين) .وقد تدفع هذه التغيريات
املزارعني إىل تغيري املحاصيل التي يزرعونها وأنواع املاشية التي يربونها
من أجل زيادة العائدات والحد من املخاطر .وقد يغري املزارعون أيضً ا
مامرساتهم يف اإلدارة ،وميكن لبعض اإلجراءات التي يتخذونها لتعزيز
اإلنتاجية أن تقلل من االنبعاثات.

وتقدم البلدان أنوا ًعا مختلفة من الدعم للمزارعني ،ترتاوح ما بني
املدفوعات املبارشة التي تساهم يف الحفاظ عىل املداخيل الزراعية من
دون التأثري عىل اإلنتاج؛ إىل تقديم إعانات للمدخالت مثل الكهرباء
واملياه واألسمدة التي ميكن أن تزيد من اإلنتاج .وكل هذه التدابري
تحدد شكل تكيف الزراعة مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره .كام
تخضع تدابري الدعم املحلية لقواعد وضوابط اتفاقات منظمة التجارة
العاملية ،ال سيام االتفاق بشأن الزراعة ،الذي يهدف إىل الحد من
التشوهات التجارية وإنشاء نظام تجاري زراعي أكرث إنصافًا من شأنه
زيادة إمكانية الوصول إىل األسواق وتحسني سبل عيش املزارعني يف
جميع أنحاء العاملn .

وستكون السياسات رضورية لتسهيل جهود التكيف والتخفيف من
اآلثار املستقلة هذه .وإذا كانت لدى املزارعني املعلومات الرضورية
وإمكانية الوصول إىل األسواق والتكنولوجيا ومل يواجهوا حواجز مؤسسية
أمام اعتامد هذه التدابري ،مثل االفتقار إىل التمويل ،فمن املرجح أن
يستفيدوا من التكنولوجيات واملامرسات الجديدة التي تؤدي إىل خفض
التكاليف وتكون صديقة للمناخ.
ويشري أكرث من  30بلدا ،أغلبها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
بالتحديد ،إىل الزراعة الذكية مناخ ًيا يف املساهامت املح ّددة املقررة
وطنياً التي تقدمها التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.
والزراعة الذكية مناخ ًيا هي نهج يساعد عىل توجيه اإلجراءات بهدف
تحويل وإعادة توجيه الزراعة والنظم الغذائية (مبا يف ذلك مصايد
األسامك وتربية األحياء املائية) لدعم التنمية وضامن األمن الغذايئ يف
ظل املناخ املتغري .وتتضمن الزراعة الذكية مناخيًا ثالثة أهداف رئيسية
ّ
هي زيادة اإلنتاجية والدخل الزراعي عىل نحو مستدام؛ والتكيف وبناء
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القدرة عىل مواجهة تغري املناخ؛ وتخفيض و /أو إزالة انبعاثات غازات
68
الدفيئة ،حيثام أمكن ذلك.

فعىل ســبيل املثال ،يشــار إىل برنامج تغطية خســائر األسعار أو
برنامــج تغطيــة املخاطر الزراعية يف الواليــات املتحدة األمريكية،
الــذي اعتمــد يف إطار قانون الزراعة لعــام  2014بالدعم الكهرماين.
ويف إطــار برنامج تغطية خســائر األســعار ،يتلقــى منتجو الحبوب
والبــذور الزيتية املشــاركون مدفوعات عندما تنخفض أســعار املزارع
الوطنية للموســم املتوســط إىل ما دون األســعار املرجعية الثابتة .ويف
إطــار برنامــج تغطية املخاطر الزراعية ،تحــدث املدفوعات عندما
تنخفــض عائــدات املقاطعة أو املزرعــة لكل فدان دون  86يف املائة
من املعيار 69 .ويف الهند ،تهدف سياســات األســعار إىل دعم املزارعني
وتعزيــز التنميــة الريفية ويف نفس الوقــت إىل التصدي النعدام
األمن الغذايئ .وتقدم مؤسســة الهند لألغذية الدعم لألســواق من
خــال تحديد أســعار دنيا تضمن عائــدات للمزارعني ،مع دعم توزيع
األغذية ملســاعدة املســتهلكني الفقراء مبــا يتامىش مع قانون األمن
70
الغــذايئ الوطني لعام .2013

وتخلق مجموعة واســعة من السياســات واللوائح مجموعة حوافز
ومثبطــات إلحـراز تقدم عرب األهداف الثالثة ،غري أن االنتقال إىل
الزراعــة الذكية مناخيًا يتطلــب تحقيق توازن يف املقايضات عرب
األهداف االقتصادية واالجتامعية والبيئية .وهناك عامل أســايس
للزراعــة الذكية مناخيًا هو تطوير واعتامد تكنولوجيات ومامرســات
مبتكــرة تعزز منو اإلنتاجية والتكيف والتخفيف من اآلثار .وتشــمل
تدابري أخرى إدخال تحســينات عىل إدارة املخاطر الزراعية وشــبكات
األمــان مثل احتياطات األغذيــة الطارئة والحامية االجتامعية ،ولكن
أيضً ــا تدابري ولوائح لتعزيــز التخفيف يف الزراعة من خالل خفض
االنبعاثــات أو زيادة احتباس الكربون.
ومام ال شــك فيه أ ّن الزراعة الذكية مناخ ًيا تتطلّب اتســاق السياســات
عــر التدخــات الخاصة بكل قطاع وعىل مســتوى االقتصاد .كام أنها
تنطــوي عــى تكاليف أعــى يف ما يتعلق بتمويل االســتثامرات الذكية
مناخيًــا وتوفــر القدرة والحوافــز الالزمة للمنتجــن للتكيف مع املناخ
املتغــر ،وخاصــة صغار املزارعني يف البلدان النامية حيث تُســند
األولويــة لألمن الغــذايئ والتنمية الريفية.

وقد ثبت أن دعم أسعار السوق ،الذي يستخدم يف كثري من األحيان
باالقرتان مع السياسات التجارية ،يزيد من اإلنتاج ،مام يساهم يف توافر
األغذية املحلية .بيد أن هذا الدعم ميكن أن يؤدي أيضً ا إىل فوائض
غذائية ميكن أن تشوه بدورها التجارة إىل حد كبري يف حالة البلدان
املنتجة الكربى .ويف سياق تغري املناخ ،ما مل تُتخذ تدابري لتحسني كفاءة
انبعاثات الزراعة (أي تخفيض االنبعاثات لكل وحدة إنتاج) ،فإن الزيادة
يف اإلنتاج ،بسبب دعم أسعار السوق ،تؤدي أيضً ا إىل زيادة يف إجاميل
االنبعاثات .وميكن أن يؤدي االنخفاض يف هذا الدعم املحيل ،املقرتن
باإلنتاج ،إىل خفض اإلنتاج واالنبعاثات بطريقة مامثلة لفرض رضيبة
71
االنبعاثات الكربونية.

السياسات املشوهة للتجارة :دعم أسعار السوق
وتقديم اإلعانات للمدخالت

يندرج دعم األســعار أو املدفوعــات املرتبطة باإلنتاج ضمن الصندوق
الكهرمــاين وهي تخضع لقيود مع إعفــاءات محددة للبلدان النامية
(انظر املناقشــة الواردة يف الجزء الثالث) .ويف إطار هذه القيود،
ميكن أن تســتخدم البلدان هذه السياســات للتأثري عىل إنتاج الســلع
التــي تعتــر مهمة لألمن الغــذايئ أو لتنويع اإلنتاج للحد من الضعف
املحتمــل يف اإلمــدادات الغذائية يف ظل تغري املناخ.

وعىل غرار دعم أســعار الســوق ،ميكن أن تؤدي اإلعانات املقدمة
للمدخــات أيضً ا إىل ارتفــاع اإلنتاج .وتخضع اإلعانات املقدمة
للمدخــات ألحكام الصندوق الكهرماين ،ولكن ليس إذا اســتخدمت من
قبــل البلــدان النامية ،لفائــدة املنتجني ذوي الدخل املنخفض أو الذين
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الدعم املحيل مع الحد األدىن من اآلثار املشوهة للتجارة

يفتقــرون إىل املوارد (انظــر الجدول  .)1.4وبالفعل ،ميكن يف البلدان
الناميــة أن تدعم اإلعانات املقدمــة للمدخالت األمن الغذايئ عن طريق
تقويم حاالت الفشــل الســوقي ،عىل األقل مؤقتًا ،مثل فقدان األسواق
لالئتــان واملدخالت ،وعدم املعرفة بفوائد اســتخدام التكنولوجيات،
مثل البذور واألســمدة املقاومة للجفاف.

تشــمل تدابــر الدعم املحليــة التي يشــملها الصندوق األخرض
(املرفــق الثــاين من االتفاق بشــأن الزراعة) الربامــج املنفصلة عن
اإلنتــاج .وتشــمل هذه التدابــر اإلنفاق عىل البحــوث والتطوير
واإلرشــاد ،واملدفوعــات يف إطار برامج االســتثامر الهيــكيل واإلقليمي،
ودعــم االحتياطــي الغــذايئ وإدارة املخاطر الزراعيــة .وهذه التدابري
ليســت لهــا تأثريات مشــوهة عــى التجارة أو لها تأثــرات طفيفة
للغايــة (انظر الجدول .)1.4

ففي أفريقيا ،عىل ســبيل املثال ،حيث يبلغ متوســط اســتهالك الســاد
 22كيلوغرامــا مــن املغذيــات لــكل هكتار  -أي  15يف املائة فقط
مــن املتوســط العاملــي  -طبقت العديد من البلدان إعانات لألســمدة
واســعة النطاق ولعدة ســنوات 72 .ويعترب برنامج دعم املدخالت
الزراعيــة يف مالوي وبرنامج دعم الســاد يف زامبيــا أمثلة عىل ذلك.
وتهــدف هذه الربامــج إىل معالجة القيود النقديــة التي يواجهها
املزارعــون وتقويــة الطلب عىل املدخالت لزيــادة اإلنتاج وتعزيز
األمــن الغذايئ .وهي تســتهدف املزارع األرسيــة الصغرية من خالل
القســائم واملنح ،وتحــاول تعزيز حلول القطاع الخــاص لتوفري وتوزيع
املدخــات ،بهدف توحيد نظم تســويق املدخالت ،التــي تعاين حاليًا
73
مــن نقص يف وفورات الحجم.

البحوث والتطوير وبرامج اإلرشاد

تعتــر خدمــات البحوث والتطوير والتدريب واإلرشــاد ،والخدمات
االستشــارية ذات أهميــة كربى ملتابعة أهــداف التكيف مع تغري املناخ
والتخفيــف مــن آثاره (الجدول  ،1.4الفقرة  .)2وتعترب التحســينات
املدخلــة عــى التكنولوجيا واعتامد املزارعني لها أم ًرا أساسـ ًيا.
واســتفادت اإلنتاجيــة يف الزراعة إىل حد كبــر من التغيريات يف
التكنولوجيــا التــي أحدثهــا البحث والتطوير .ومنذ أوائل الخمســينيات
وحتــى أواخر الســبعينيات من القــرن املايض ،أدت الثورة الخرضاء يف
آســيا  -مدفوعة بإدخال تحســينات عىل التكنولوجيا التي تســتهدف
املــزارع الصغــرة  -إىل زيادة إنتاج األغذية بأكــر من الضعف ،رغم
أنهــا تســببت يف الوقت ذاته يف رضر بيئي.

وتشــر األدلــة املتوفرة إىل أن اإلعانات كانــت فعالة يف زيادة
اســتخدام األســمدة ومتوســط غلة املحاصيل واإلنتاج الزراعي .غري
أن نجاحهــا مرهــون ،بقوة ،بــأداء التنفيذ ،وال ميكن فصلهــا بالكامل
عــن العوامــل الخارجيــة مثل الطقس املالئم 74 .وقد يــر تغري املناخ
بفعاليــة هــذه الربامــج ،ولكن هناك أيضً ــا مقايضة بني أهداف
األمــن الغذايئ وغايــات التكيف والتخفيــف من اآلثار .وميكن
لإلعانــات أن تشــجع اإلنتــاج ولكن أيضً ا االســتخدام غري الفعال
أقل من قيمتها ،فســوف متيل إىل
لألســمدة :وإذا كانــت املدخــات ّ
اإلفــراط يف اســتخدامها وميكن أن يؤدي ذلك عــى املدى الطويل
إىل ســوء التكيــف مــع تغري املناخ .ورغم ذلك ،ومع وجود أســمدة
ذات إنتاجيــة هامشــية عاليــة يف بعض األجزاء مــن أفريقيا (ميكن
أن تــؤدي كميــات صغرية من األســمدة إىل كميات أكرب نســب ًيا من
الناتــج) ،ميكــن أن تؤدي هذه اإلعانات إىل زيــادة اإلنتاج وكفاءة
االنبعاثــات .ومــن أجل زيــادة اإلنتاج وتقليــل االنبعاثات لكل وحدة
مــن وحــدات اإلنتاج ،ينبغي أن تشــجع برامج اإلعانات االســتيعاب
الفعــال للمدخــات كجزء مــن حزمة متكاملة من مامرســات اإلنتاج
املســتدامة .فعىل ســبيل املثال ،يف حالة اإلعانات املتصلة باألســمدة،
يجب أن تعزز الربامج االســتخدام الرشــيد لألســمدة وأن تعزز معرفة
75
املزارعــن بخصائــص الرتبة وإدارة املغذيــات الخاصة باملوقع.

وقد أدى اعتامد التكنولوجيا ،إىل جانب التحسينات يف إدارة املحاصيل
والرثوة الحيوانية ،إىل حدوث زيادات كبرية يف مجموع عامل اإلنتاجية
يف العديد من املناطق 76.وتشري التقديرات إىل أن منو مجموع عامل
اإلنتاجية قد بلغ ما يقرب من ثلثي الزيادة يف اإلنتاج الزراعي العاملي
خالل الفرتة  ،2014 - 2001حيث ميثل منو املدخالت ،مثل األرايض
والعاملة واألسمدة والطاقة والري ،الجزء الباقي (انظر الشكل .)1.4
وال ينبغي أن تؤدي التحسينات يف التكنولوجيا وإدارة املزارع إىل تعزيز
اإلنتاجية فحسب ،بل أيضً ا إىل تعزيز التكيف وتقليل االنبعاثات لكل
وحدة من وحدات اإلنتاج ،كام هو الحال بالنسبة إىل مامرسات الزراعة
الذكية مناخيًا ،عىل سبيل املثال.
وسيقوم التغيري التكنولوجي واإلرشاد والتدريب بدور حيوي يف تعزيز
نُهج الزراعة الذكية مناخيًا وضامن االستدامة يف الزراعة يف وجه
تغري املناخ .وستقوم التكنولوجيات الذكية مناخيًا املعتمدة اليوم
بإحداث فرق كبري يف املستقبل .فعىل سبيل املثال ،يف مايل ومالوي،
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اجلدول 1.4
امللحق  2باالتفاق املتعلق بالزراعة :تدابري دعم الصندوق األخضر
الفقرة

األحكام الرئيسية

الوصف

2

توفري خدمات عامة تولّد فوائد للزراعة أو املجتمع الريفي ،مثل
البحوث واإلرشاد ،ومكافحة اآلفات واألمراض ،وخدمات التفتيش،
وخدمات التسويق والرتويج وخدمات البنية التحتية ،مبا يف ذلك
الخدمات املرتبطة بالربامج البيئية.

يجب أال تتضمن مدفوعات مبارشة للمنتجني أو املجهزين .وينبغي أن
يقترص دعم خدمات البنية التحتية عىل التكاليف الرأساملية وليس
تكاليف التشغيل.

3

برامج املخزونات العامة ألغراض األمن الغذايئ.

ميكن أن تشمل املعونة للتخزين الخاص .ويجب أن تكون املشرتيات
واملبيعات بأسعار السوق الحالية.

4

برامج املعونة الغذائية املحلية.

ميكن أن يكون توفري الطعام بطريقة مبارشة أو بأسعار مدعومة .يجب
أن تكون املشرتيات الحكومية بأسعار السوق الحالية.

 5و6

دعم الدخل املنفصل للمنتجني.

يجب أال تتعلق املدفوعات ،بأسعار اإلنتاج أو عوامل اإلنتاج .وال يوجد
إنتاج مطلوب للحصول عىل أجر.

7

املشاركة املالية الحكومية يف برامج تأمني الدخل وبرامج شبكة
سالمة الدخل.

التعويض بحد أقىص قدره  70يف املائة من خسارة الدخل وذلك بسبب
خسارة الدخل التي تتجاوز  30يف املائة مقارنة بالفرتة املرجعية.

8

تسديد املدفوعات (إما مبارشة أو عن طريق املشاركة املالية الحكومية
يف خطط تأمني املحاصيل) للتخفيف من الكوارث الطبيعية.

ناتج عن خسارة يف اإلنتاج تزيد عن  30يف املائة يف ما يتعلق مبتوسط
السنوات السابقة وتقترص عىل تكلفة االستبدال .واملدفوعات املجمعة
مبوجب الفقرتني  7و 8ال تتجاوز  100يف املئة من إجاميل الخسارة.

9

املساعدة عىل التكيف الهيكيل املقدمة من خالل برامج تقاعد املنتجني.

مرشوطة بالتقاعد الكيل والدائم.

10

املساعدة عىل التكيف الهيكيل املقدمة من خالل برامج سحب املوارد.

تتطلب إراحة األرض ملدة ال تقل عن ثالث سنوات أو التخلص الدائم
من املاشية.

11

املساعدة عىل التكيف الهيكيل املقدمة من خالل مساعدات االستثامر.

ال يُسمح بأي ربط للمعونة مبنتجات محددة أو بأسعارها.

12

املدفوعات يف إطار الربامج البيئية.

الدفع يقترص عىل التكاليف اإلضافية أو خسارة الدخل التي ينطوي
عليها االمتثال لرشوط طرق اإلنتاج أو املدخالت.

13

املدفوعات للمنتجني يف املناطق املحرومة يف إطار برامج
االستثامر اإلقليمية.

املدفوعات تقترص عىل التكاليف اإلضافية أو خسارة الدخل التي ينطوي
عليها اإلنتاج الزراعي يف منطقة محددة .ال ميكن أن تستند هذه عىل
اإلنتاج أو األسعار يف أي عام بعد فرتة األساس.

إحداث الحد األدىن من االضطرابات يف الرتبة والدورة الزراعية والغطاء
العضوي للرتبة 78.ومتتلك الزراعة املحافظة عىل املوارد إمكانات هائلة
لجميع أحجام املزارع واألنظمة الزراعية اإليكولوجية .وميكن أن تيّرس
التكيف من خالل زيادة ترسب املياه التي تسمح للرتبة بامتصاص
معظم مياه األمطار حتى يف حاالت األمطار الغزيرة ،وتحسني قدرة
االحتفاظ باملياه التي تزيد من قدرة النباتات عىل البقاء خالل فرتات
الجفاف .ويف الوقت نفسه ،ميكن أن تقلل الزراعة املحافظة عىل
املوارد من انبعاثات الوقود األحفوري مقارنة مع الزراعة التقليدية
بنسبة قد تصل إىل  60يف املائة ،والحد من استخدام األسمدة واملواد

نجد أن نصف عدد السكان العاملني يف الزراعة هم من النساء اللوايت
يحصلن ،نتيجة لعدم املساواة بني الجنسني ،عىل حصة أقل من األرايض
واملعلومات والتمويل واملدخالت الزراعية .ولن تزداد التحديات التي
تواجهها إال سو ًءا يف ضوء تغري املناخ ،وتعمل برامج الزراعة الذكية
مناخ ًيا يف هذه البلدان عىل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات
77
واالتصاالت من أجل تزويد النساء باملدخالت الزراعية.
ويف زامبيا ،تم االستثامر يف اإلرشاد والتدريب من أجل تعزيز الزراعة
املحافظة عىل املوارد  -وهي مامرسة زراعية ذكية مناخ ًيا تعتمد عىل
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الشكل 1.4
مصادر النمو يف الناجت الزراعي العاملي

متوسط معدل النمو السنوي خالل الفرتة

%3.0

%2.5

%2.0

%1.5
%1.0

%0.5

%0.0
1970–1961

1980–1971

أرض جديدة

1990–1981

امل ُدخل/املنطقة

الري

2000–1991

2014–2001

إنتاجية عوامل اإلنتاج

املصدر :وزارة الزراعة األمريكية ،دائرة البحوث االقتصادية ،بيانات اإلنتاجية الزراعية الدولية ،اعتبا ًرا من أكتوبر/ترشين األول  .2017وتشمل املدخالت األسمدة
واآلالت والعمل واملدخالت األخرى لكل فدان من األرايض الزراعية.

الكيميائية الزراعية عىل املدى الطويل بنسبة  20يف املائة .ومع ذلك،
ميكن الحصول عىل أكرب مساهمة للزراعة املحافظة عىل املوارد يف الحد
من تغري املناخ من خالل احتباس الكربون  -يف ظل الظروف املناخية
الرطبة ،حيث ميكن احتباس  0.5 - 0.1طن من الكربون العضوي يف
79
املتوسط لكل هكتار من األرايض.

يركز برنامج البحث عىل استخدام التكنولوجيا املحسنة إلدارة السامد
الطبيعي (تخزين النفايات الحيوانية ومعالجتها) بغية خفض انبعاثات
81
أكسيد النيرتوز.
وويجــري حاليــا بناء األدلة حــول تأثري ال ُنهج الزراعيــة الذكية مناخ ًيا
عــى التكيــف والتخفيــف .ويف زامبيا ،حيث تم بــذل جهود مكثّفة
لتطبيق الزراعة املحافظة عىل املوارد ،تشــر الدراســات إىل أن
يحســن مســتوى اإلنتاجية والدخل املســتدام للمحاصيل،
اعتامدها ّ
وأن املكونــات الفرديــة للزراعة املحافظــة عىل املوارد (الحد األدىن من
الحراثــة وغطــاء الرتبة الدائم والدوران املتنــوع) لها تأثريات محددة
82
عىل تحســن خصوبة الرتبة.

وقد عادت االستثامرات يف التدريب واإلرشاد يف زامبيا بالفائدة عىل
حوايل  16يف املائة من صغار املزارعني األرسيني يف البالد ،حيث مل تؤ ِّد
إىل تحسني مستوى اإلنتاج واألمن الغذايئ فحسب ،بل أيضً ا إىل تحسني
محتوى املواد العضوية يف الرتبة .وأحدث ذلك زيادة يف النيرتوجني يف
80
وحسن القدرة عىل االحتفاظ باملياه وترسبها.
الرتبة ّ

وبوجه أعم ،يتمتـــع البحث والتطوير الزراعي بقيمة اجتامعية
عالية .وترتاوح معدالت العائدات الداخلية الســـنوية عىل
83
االســـتثامرات يف البحث والتطوير الزراعي ما بني  20و 80يف املائة.
ويف البلـــدان النامية ،يكون عادة تأثري مبدأ الدوالر مقابل الدوالر

ويف كندا ،يهدف برنامج غازات الدفيئة الزراعية يف صناعة األلبان للحد
من انبعاثات امليثان من األبقار من خالل تحقيق النمط الغذايئ األمثل؛
واستخدام الدهون يف حمية املاشية لخفض االنبعاثات املعوية؛ وحصاد
األعالف خالل مرحلة النضج األمثل لتعظيم طاقتها القابلة للهضم .كام
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الناجم عن هذه االســـتثامرات بشأن قيمة اإلنتاج الزراعي يف نطاق
يرتاوح بني  6و 12يف املائة عرب البلدان 84 .فالبلدان التي اســـتثمرت
بشـــكل كبري يف البحوث الزراعية بينام كانت تستثمر يف الوقت
85
نفســـه يف خدمات اإلرشاد س ّجلت النمو األقوى يف اإلنتاجية.
وميكن أن يكـــون للتحفيز الذيك مناخ ًيا عىل البحث والتطوير
وخدمات اإلرشـــاد فائدة كبرية عىل اإلنتاجية والتكيف مع تغري
املناخ والتخفيف من آثاره.

مناســبة إلدارة مخاطر اإلنتاج بســبب الظواهر الجوية القصوى .ولهذا
الغــرض ،غال ًبا ما يســتخدم التأمني الزراعي أو قد تقدم الحكومة
املســاعدة يف حاالت الكوارث  -ويتضمن امللحق الثاين من االتفاق
املتعلــق بالزراعة عدة برامــج موجهة نحو تعزيز أدوات إدارة املخاطر
هــذه (انظر الجدول  ،1.4الفقرتني  7و.)8
ويتسم التأمني الزراعي ،بصفة عامة ،بربامج قامئة عىل التعويضات
تغطي الخسائر ضد املخاطر املسامة (مثل ال َربد) أو املخاطر املتعددة
(مثل الجفاف أو الرطوبة الزائدة وال َربد والرياح والصقيع والحرشات
واألمراض) .وينطوي التأمني القائم عىل التعويض عىل تكاليف باهظة
مرتبطة بإدارة العقود وتحديد الخسائر مع أعداد كبرية من املزارعني
املشتتني .كام أنه عرضة ألخطار معنوية ومشاكل االختيار السلبية التي
87
تضاف إىل هذه التكاليف.

دعم إدارة املخاطر

من املرجح أن يزيد تغري املناخ من تواتر وشــدة الظواهر الجوية
القصــوى .ويكاد يكــون من املؤكد أن تواتر وحجم درجات الحرارة
القصوى اليومية الدافئة ســيزيدان بحلــول نهاية القرن .ومن املحتمل
ج ًدا أن يزداد طول موجات الحرارة وتواترها و /أو شــدتها ،وكذلك
عــدد مرات هطول األمطار الغزيرة .وهناك ثقة متوســطة بأن الجفاف
سيشــتد يف بعض املواســم واملناطق .ومن الصعب التنبؤ بتأثري الظواهر
الجوية القصوى عىل املحاصيل الرئيســية ،لك ّن معظم التحليالت تشــر
إىل أن التباين يف املواد الغذائية األساســية مثل األر ّز والذرة والقمح
ســيزداد مع الوقت يف القرن الحايل 86.وســتؤثر هذه املخاطر املتزايدة
ســلبًا عىل العائدات االقتصادية للزراعة وســبل عيش املزارعني وقدرة
القطاع عىل االســتثامر واالبتكار .وســيكون تعزيز القدرة عىل إدارة
مهم.
املخاطر أم ًرا ً

وألن التكاليــف مرتفعــة بوجه عام مقارنة باســراتيجيات إدارة
املخاطــر األخــرى ،مثل تنويع الدخل ،فإن الطلــب عىل منتجات
التأمــن الزراعيــة ،يف غياب اإلعانات ،مييــل إىل االنخفاض .وهذا يجعل
أســواق التأمــن غــر قابلة للبقاء تجاريًا ،يف حــن أ ّن برامج التأمني
دعم عاليًا بوجه عام .ووفقًا لدراســة
يف البلــدان املتقدمــة تقدم ً
اســتقصائية لربامــج التأمــن الزراعي يف  65بل ًدا مــن البلدان املتقدمة
والناميــة ،فــإن ثلثــي البلدان تقري ًبا قد دعمت تكاليف األقســاط
مبتوســط معدل إعانة قدره  47يف املائة 88 .وعىل ســبيل املثال ،يتوقع
أن تتجــاوز التكاليــف العامة للربنامــج األمرييك  8مليارات دوالر
أمريــي ســنويًا خالل الفرتة  ،2027 - 2017وهــي نفقات تبلغ 90
89
ســنتًا تقري ًبــا مقابل كل قســط مكتتب قدره  1دوالر أمرييك.

ويديــر املزارعــون التغريات يف اإلنتاج واألســعار كجزء من أعاملهم
العاديــة .ويف البلــدان املتقدمة حيث تندمج الزراعة بشــكل مالئم
مع األســواق املالية ،ميكن إدارة مخاطر األســعار من خالل اســتخدام
أســواق العقــود اآلجلة واألدوات املالية ذات الصلــة .وقد تكون أيضً ا
عقــود التســليم اآلجــل ممكنة من خالل قيام املنتج بإغالق ســعر
البيــع مع مشـرٍ يف املســتقبل عند اتخاذ القــرارات الخاصة باإلنتاج.
فعــى ســبيل املثــال يف البلدان النامية ،يســتخدم برنامج الرشاء من
أجــل التقدم لربنامــج األغذية العاملي عقود التســليم اآلجلة لرشاء
املــواد الغذائيــة التي ينتجهــا املزارعون األرسيون من أصحاب
الحيــازات الصغــرة من خالل منظــات املزارعني .كام تدير األرس
الزراعيــة املخاطــر عن طريق تنويع اإلنتــاج أو مصادر دخلها ،عىل
ســبيل املثال من خــال التوظيف خارج املزرعة.

إن ارتفــاع تكلفــة التأمــن التقليــدي القائم عىل دفــع تعويضات
يجعــل مــن الصعــب عىل البلــدان النامية توفــر تغطية مدعومة
للعديــد مــن املزارعني األرسيــن الصغار واملوزعني جغراف ًيا .وتســعى
ابتــكارات ،مثــل التأمــن القائم عىل مــؤرش الطقس ،إىل التصدي
لهــذا التحــدي .ويف إطــار الربامج القامئة عــى املؤرش ،يحصل
املزارعــون عــى مدفوعات كلــا كان هطول األمطار أو درجة
الحــرارة أقــل أو أعىل مــن العتبات املحددة التي مــن املحتمل أن
تتســبب يف انخفــاض كبــر يف غلــة املحاصيل .كام ميكــن أن تتضمن
أحــداث ،مثــل الجفــاف أو الصقيع أو األمطــار ،عتبات محددة
ومعينــة؛ ثم يتم أخذ القياســات بواســطة محطــات األرصاد الجوية
أو حتــى بواســطة تكنولوجيــا األقامر االصطناعيــة .وميكن توفري

وميكن اســتخدام اســراتيجيات إدارة املخاطر الخاصة هذه إلدارة
مخاطر األســعار القصرية األجل ،ولكن من غري املحتمل أن تكون
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معايــر معينة ،تتعلق بعتبات خســارة اإلنتاج ،وحدود الدفع يف ما
يتعلق بخســارة الدخل ،أو الرثوة الحيوانية ،أو األرايض ،أو عوامل
فضل عن حســاب هذه املدفوعات .وتضع الفقرتان 7
اإلنتاج األخرىً ،
و 8م ًعــا (انظر الجدول  )1.4حدو ًدا للمدفوعات عىل ســبيل التعويض.

التأمــن القائــم عىل املــؤرشات بتكاليف أقــل  -وال تحتاج رشكات
التأمــن إىل إجــراء تقييامت عىل املســتوى امليداين وبالتــايل تخفيض
تكاليــف التشــغيل ،وتب ًعــا لذلك تخفيض أقســاط التأمني.
ويف الهنــد ،يوفر نظام تأمني املحاصيل املســتند إىل األحوال الجوية
( )WBCISتأمي ًنــا ألكرث مــن  13مليون مزارع يف مواجهة مختلف
املخاطــر املناخية مثل قلة األمطــار وموجات الجفاف والهطول املفرط
يف األمطــار ودرجات الحـرارة املنخفضة ودرجات الحرارة املرتفعة
والرطوبة العالية والرياح الشــديدة .وتعد مؤسســة الزراعة واملخاطر
املناخيــة ( )ACREيف أفريقيــا جنوب الصحراء الكربى أكرب برنامج
تأمــن قائــم عىل املؤرشات يف العامل النامي حيث يدفع املزارعون قسـطًا
يف الســوق ،وأول برنامج تأمني زراعي يف جميع أنحاء العامل يصل إىل
أصحــاب الحيازات الصغرية باســتخدام التكنولوجيات املتنقلة .غري
أن اإلعانات ال تزال تقوم بدور حاســم 90.وبالنســبة إىل نظام تأمني
املحاصيل املســتند إىل األحوال الجوية ،تتباين إعانات األقســاط حسب
برنامــج التأمني وحســب الدولة ،غــر أن الحكومة بصفة عامة تقدم ما
بني  60و 75يف املائة من األقســاط.

وتجعــل هــذه املعايري من الصعب اإلبالغ عــن برامج التأمني يف
الصنــدوق األخــر .ومتيل معظم برامــج العائدات القامئة عىل
املنطقــة ،أو منتجــات املشــتقات القامئة عىل املــؤرش ،إىل توفري تغطية
للخســائر التــي ﺗﻔوق  70يف املائــة من الدخــل أو العائد .وغال ًبا ما
تســتند مســتويات التغطيــة هذه إىل العائد املتوقــع أو نتائج الدخل،
والتــي قــد تختلف عن متوســطات النتائج الســابقة .وهناك نقطة
أخــرى مهمــة وهي أن حد التغطية بنســبة  70يف املائة مبوجب
الفقــرة  7مــن امللحــق الثاين قد يكون صار ًما بشــكل مفرط للتأمني
القائــم عىل املــؤرشات حيث تتباين آثار املخاطــر عىل اإلنتاج الفردي
أو العائــدات عىل نطاق واســع بني املزارعــن ،إال أن تقلبات املؤرشات
أقل بشــكل كبري.
تكون عادة ّ
رصا ها ًما ضمن الزراعــة الذكية مناخ ًيا.
ويشـكّل التأمني الزراعــي عن ً
ومــع ذلك ،وبســبب االختالفات بني الربامــج املوجودة بالفعل،
والظــروف الالزمة للوفــاء مبعايري امللحق الثاين ،فــإن معظم البلدان
التــي تبلــغ عن برامج التأمــن لدى منظمة التجــارة العاملية تفعل
دعم مبوجب الصنــدوق الكهرماين .ومن املرجح
ذلــك باعتبارهــا ً
أن تفاقــم زيــادة التقلبات يف الغالل بســبب تغــر املناخ تكاليف
التأمــن وأقســاطه .وهذا قــد يقلل من جاذبية التأمــن الزراعي كخيار
للتكيــف ،مــا مل تســتمر الحكومات يف دعم حصة كبــرة من تكاليف
األقســاط .وقــد تكون رشكات التأمــن أيضً ا أقل رغبة يف ضامن
املخاطــر مــن دون دعم عام كبري يف شــكل إعــادة التأمني .وبالتايل من
املرجــح أن يــزداد حجم الدعم الذي ينبغي اإلبــاغ عنه كصندوق
كهرمــاين مبوجــب االتفــاق املتعلق بالزراعة مع تغــر املناخ ،ما مل يتم
إجــراء تغيريات يف الظــروف التي تحكم ذلك.

وقــد شــهد التأمني الزراعي من ًوا كبـ ًرا إىل حد كبري نتيجة للدعم
الحكومــي القوي .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،عىل ســبيل املثال،
زاد متوســط مســتويات التغطية ملعظم املحاصيل املزروعة يف صفوف
بشــكل كبري ومســتمر منذ أواخر تســعينيات القرن املايض ،عندما متت
زيــادة اإلعانات من أجل مســتويات تغطية أعىل 91.ورغم ذلك ،فالتأمني
الزراعــي ليس محاي ًدا متا ًما عندما يتعلق األمر بتشــوهات اإلنتاج.
وكانــت إلعانات التأمني عــى املحاصيل تأثريات ضئيلة عىل اإلنتاج يف
املناطــق التــي يتوفر فيها التأمني عىل نطاق واســع عرب املحاصيل .ومن
املرجــح أن تكون التأثريات أكرب عىل خيــار املحاصيل عندما تتنافس
املحاصيــل املؤ ّمنة عىل األرايض ضــد املحاصيل غري املؤمنة ،أو عندما
تتنافــس املحاصيــل التي يتاح فيهــا تأمني اإليرادات ضد املحاصيل التي
92
ال يتوفــر فيها إال التأمني عىل العائدات.

استقرار األسواق املحلية  -دعم املخزون

ويف الوقت نفســه ،أثارت العالقة بــن اإلنتاج والتأمني ،رغم ضعفها،
مخــاوف من أن اإلعانات ال تســاعد فقــط عىل تقليل املخاطر ،بل قد
تشــوه اإلنتاج والتجارة ،ال ســيام يف البلدان املتقدمة .ويعترب الدعم
الحكومــي للتأمني عىل املحاصيل والدخل ،فضالً عن املســاعدة يف
معفى مــن التزامات التخفيض مبوجب االتفاق
حــاالت الكوارث،
ً
املتعلــق بالزراعة .وليك تكون هذه الربامج معفاة ،يجب أن تســتويف

رغم أهمية التأمني الزراعي  ،فإن الحاجة إىل إدارة املخاطر تتخطى
حدود املزرعة إىل عموم السكان ،حيث أن توافر األغذية وإمكانية
الحصول عليها ميكن أن يتأثرا بالصدمات الناجمة عن تغري املناخ .ويف
العديد من البلدان النامية ،ميثل اإلنفاق عىل األغذية جز ًءا رئيسيًا من
إجاميل إنفاق املستهلكني ،وميكن أن تكون لحدوث ارتفاعات حادة يف
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عىل املخزون العام بنســبة  1.9يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف
عام  ،2011يف حني بلغ اإلنفاق عىل الزراعة ككل يف عام  2010نســبة
93
 0.6يف املائــة من الناتج املحيل اإلجاميل.

األسعار عىل املدى القصري ،بسبب التخفيضات الناجمة عن تغري املناخ،
آثار خطرية عىل األمن الغذايئ ،خاصة بالنسبة إىل الفقراء والضعفاء.
ويف هذا الســياق ،ميكن أن تســاهم مخزونات األغذية يف التكيف مع
تغــر املناخ .وإن االحتفاظ باملخزونــات الغذائية ،مثل الحبوب ،يكلف
الكثــر مــن األموال من خالل التكاليف التــي ينطوي عليها الحفاظ عىل
مرافق التخزين وتشــغيلها ،وتكلفة الفرصة البديلة لتأخري بيع الســلعة.
ويحتفــظ أصحاب املخزونــات يف القطاع الخاص مبخزونات تتامىش
مع توقعاتهم بشــأن األســعار ،ويشرتون األغذية عندما تكون األسعار
منخفضة ويصدرون املخزونات إىل األســواق عندما تكون األســعار
مرتفعــة .وبهذه الطريقــة ،متيل املخزونات ،عىل غرار التجارة ،إىل
التخفيــف من آثار التقلبات يف العرض.

وعىل خالف خطط املخزونات االحتياطية الواسعة النطاق ،فإن
االحتياطيات الغذائية العامة الصغرية نسب ًيا املصممة حرصيًا لتلبية
االحتياجات الغذائية الطارئة تقلل إىل أدىن حد التأثريات املش ِّوهة مع
املساعدة يف الوقت نفسه عىل تخفيف أثر النقص يف اإلنتاج ،خاصة
يف البلدان التي قد تؤخر تكاليف النقل فيها الواردات يف أوقات نقص
يقل احتامل أن تؤدي احتياطيات
اإلمدادات .وباإلضافة إىل ذلكّ ،
الطوارئ الغذائية هذه إىل تعطيل نشاط تخزين القطاع الخاص،
وميكنها ،إذا ارتبطت بآليات الحامية االجتامعية ،أن تستهدف الفقراء
والضعفاء عىل نحو فعال.

ولربامج املخزونات العامة تاريخ طويل .ويف الكثري من الحاالت ،يكون
هدفها األسايس ضامن األمن الغذايئ ومعالجة نقص األغذية يف حاالت
الطوارئ .ويف حاالت أخرى ،تستخدم املخزونات االحتياطية  -وهي
برامج عامة كربى للمخزونات تعمل من خالل املشرتيات املحلية من
أجل تثبيت األسعار ضمن نطاق محدد سلفًا وباالقرتان مع تدابري
تجارية  -لدعم أسعار املنتجني.

وميكــن تخفيــض تكاليف االحتياطيــات يف حاالت الطوارئ من خالل
التعــاون اإلقليمي يف سياســة املخزونات ومن خــال جمع املخزونات
املاديــة مــع املوارد املالية التي تســمح للبلدان بـراء اللوازم اإلضافية
يف أوقــات الحاجــة 94 .فبدالً من مطالبة كل بلــد بحيازة مخزونات
غذائيــة كافيــة ملواجهة النقص يف إنتاجــه املحيل ،فإن خطط
مخزونــات األغذية يف حــاالت الطوارئ اإلقليمية ،مثــل هيئة احتياطي
األرز يف حــاالت الطــوارئ التابع لرابطة أمم جنوب رشق آســيا 3 +
( )APTERRواحتياطــي األمــن الغذايئ اإلقليمــي للجامعة االقتصادية
لــدول غرب أفريقيا ( ،)ECOWASميكن أن تســمح للــدول بتجميع
املخاطــر (انظر اإلطار .)1.4

وجــرى انتقــاد برامج املخزونات العامــة الكربى هذه لعدد من
األســباب .أولً  ،ألنها متيل إىل أن تكون مكلفة ،ســواء من حيث
تكاليــف الرشاء أو مــن حيث تكاليف التخزيــن .فكلام طال وقت
تخزيــن الســلع الغذائية ،كلــا أصبحت كلفتها أكــر عرضة للتدهور
ويف حاجــة إىل تغيــر املخزونات املوجــودة بصفة دورية .وثان ًيا،
ألنــه غال ًبا ما يتم تحديد أســعار الرشاء عند مســتويات أعىل
مقارنة بأســعار الســوق ،مام يؤدي إىل عمليات اســتحواذ كبرية عىل
املخزونــات وإىل تشــويه القرارات املتعلقــة باإلنتاج .وثالثًا ،ألنه
ميكن للمخزونات االحتياطية أن تشـ ّوه األســواق الدولية إذا قررت
الحكومــات التخلص مــن املخزونات عرب الصادرات.

وإن النفقــات املرتبطــة برشاء املخزونات وحيازتها ألغراض األمن
الغذايئ ،رشيطة أن تســتويف أيضً ا املعايري الخاصة بالسياســات املنصوص
عليهــا يف الفقــرة  3من امللحق الثاين باالتفاق بشــأن الزراعة ،ميكن أن
تكــون مؤهلة مبوجــب الصندوق األخرض (انظر الجدول  .)1.4وميكن
اعتبار املخزونات االحتياطية وآليات تثبيت األســعار التي تســتند فيها
املشــريات إىل األســعار القانونية املعلنة سلفًا والتي تتجاوز األسعار
املرجعية لفرتة األســاس دعم مشــوه للتجارة .ويف هذه الحالة ،ميكن
اعتبار النفقات التي تغطي خســائر التشــغيل مبثابة إعانات يتم اإلبالغ
95
عنهــا يف إطار الصندوق الكهرماين.

ويف الواقع ،كان اإلنفاق العام عىل الخســائر التشــغيلية لربامج
املخزونات الواســعة النطاق يف العديد من البلدان أعىل من االســتثامر
يف البحــث والتطوير الزراعي .ويف الهند ،عىل ســبيل املثال ،بلغ
اإلنفاق العام عىل برامج املخزونات يف الفرتة  2009 - 2008نســبة
 1.5يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل مقارنة بنســبة  0.06يف املائة
املخصصــة للبحث والتطوير الزراعــي .ويف زامبيا ،قدرت تكلفة الحفاظ

وكانت األحكام الواردة يف الفقرة  3من امللحق الثاين مثرية للجدل يف
منظمة التجارة العاملية ،حيث سعى عدد من األعضاء إىل تخفيف
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اإلطار 1.4
االحتياطيات الغذائية اإلقليمية
احتياطي األمن الغذائي اإلقليمي للجماعة

أرز الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب
هيئة احتياطي ّ

أنشئ احتياطي األمن الغذايئ اإلقليمي للجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
عقب قرار صادر عن مؤمتر رؤساء دول منظمة التعاون االقتصادي لدول غرب
إفريقيا ( )ECOWASيف فرباير/شباط  .2013ويحتوي االحتياطي عىل مكون
مادي مؤلف بشكل أسايس من الحبوب (الدخن والذرة الرفيعة والذرة واألرزّ)
والدرنات (الكسافا) .ومثة أيضً ا مكون مايل ،يساوي حوايل ثلثي إجاميل املوارد.
ويهدف هذا االحتياطي إىل أن يكون خط الدفاع الثالث يف منع األزمات
الغذائية وإدارتها ،واستكامل املخزونات املحلية يف القرى واملجتمعات املحلية
واملخزونات الوطنية لألمن الغذايئ يف الدول األعضاء .ولديه القدرة عىل
التدخل املخطط تبلغ  410 000طن ،وتستند خطة متويله إىل مجموعة من
املوارد الوطنية واإلقليمية والدولية ،بينام قدم االتحاد األورويب (منظمة عضو)
متويل أول ًيا للحصول عىل املخزونات .وتتوىل وحدة خاصة ضمن الوكالة
ً
اإلقليمية للزراعة واألغذية ،ومقرها يف لومي ،توغو ،مسؤولية اإلدارة الفنية
لالحتياطيات مبشاركة شبكة رشكات ووكاالت التخزين الوطنية لألمن الغذايئ.
ويعزز احتياطي األمن الغذايئ اإلقليمي الوضع املتقدم للمساعدة اعتامدًا عىل
البنية التحتية للتخزين املوجودة يف أربعة مناطق فرعية )1( :شامل نيجرييا،
والنيجر ،وشامل بنني (املنطقة الفرعية الرشقية)؛ و( )2جنوب مايل ،وجنوب
بوركينا فاسو ،وشامل غانا ،وشامل كوت ديفوار ،وشامل توغو (املنطقة
الفرعية املركزية)؛ و( )3السنغال وغامبيا وكابو فريدي وغينيا بيساو (املنطقة
الفرعية غرب املحيط األطليس)؛ و( )4غينيا وليبرييا وسرياليون (املنطقة
الفرعية يف خليج املحيط األطليس).

اتفقت البلدان األعضاء العرشة يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا ،بالرشاكة
مع جمهورية الصني الشعبية واليابان وجمهورية كوريا ،عىل إنشاء هيئة
احتياطي أر ّز الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب رشق آسيا  3+يف أكتوبر/
ترشين األول  .2011وبارشت هيئة احتياطي أر ّز الطوارئ التابعة لرابطة أمم
جنوب رشق آسيا  3+عملها يف يوليو/متوز  2012وهي تتكون من تعهدات
مخصصة وتعهدات مادية (أر ّز مخصص حرصيًا لالحتياطي) .والحجم اإلجاميل
لألرز املخصص يف إطار هذا املخطط هو  787 000طن .وال يتطلب االتفاق
مخزونات مادية مميزة لألرزّ ،طاملا أن العضو يجعل املخزون الخاص به متا ًحا
لألعضاء اآلخرين ،كالتزام دائم .وهيئة احتياطي أر ّز الطوارئ التابعة لرابطة
أمم جنوب رشق آسيا  3 +يحكمها مجلس مؤلف من ثالثة عرش عض ًوا ،عضو
واحد من كل املوقعني عىل االتفاق .وتتوىل اإلدارة اليومية أمانة مقرها يف
تايلند ،حيث يتم دعم العمليات من خالل الهبات األولية واملساهامت املالية
السنوية التي تقدمها األطراف يف هيئة احتياطي أر ّز الطوارئ التابع لرابطة
أمم جنوب رشق آسيا .3+
وهناك ثالثة برامج أو “مستويات” ميكن مبوجبها ترصيف مخزونات هيئة
احتياطي أر ّز الطوارئ التابعة لرابطة أمم جنوب رشق آسيا  .3+ففي إطار
املستوى  ،1يف حالة الطوارئ ،ميكن إصدار االحتياطيات املخصصة مبوجب
رشوط العقد اآلجل التي تكون صالحة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .ويف
إطار املستوى  ،2ميكن ترصيف املخزونات إىل البلدان الطالبة عىل أساس
طوعي من خالل اتفاقات أو منح قروض طويلة األجل .ويغطي املستوى 3
ترصيف املخزونات املتربع بها والتربعات النقدية لرشاء األر ّز ملواجهة حاالت
الطوارئ الحادة (واملوضعية املحتملة) .وال يتم نرش االحتياطي اإلقليمي
لتحقيق سعر مستهدف أو حتى نطاق سعري ،ولكن فقط لتلبية املتطلبات
الغذائية لبلد عضو يف الحاالت القصوى .ويتضمن االتفاق التزا ًما بأن عمليات
االحتياطي لن تشوه التجارة الدولية العادية يف األرز.

شرق آسيا 3+

االقتصادية لدول غرب أفريقيا

املصدر :وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ولجنة الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .2012 .الدليل املنهجي لعمليات الوكالة اإلقليمية للزراعة واألغذية؛ .2011 .M.R ,senoirB
التعاون اإلقليمي من أجل األمن الغذايئ :حالة احتياطيات األرز الطارئة يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا Sustainable Development Working Paper Series No. 18, Asian 3 +
Development Bank.
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لــي يتم أخذهــا يف االعتبار ضمن دعم الصندوق األخرض ،يجب أن
تســتويف معايري محددة .ويتمثل الرشط الرئييس يف رضورة أن تقترص
هــذه املدفوعات عىل التكاليف اإلضافية أو خســارة الدخل املتكبدة يف
االمتثــال لربنامج الحكومــة .وإذا تضمنت املدفوعات يف إطار الربامج
رصا محف ًزا (إعانة) للتشــجيع عىل اعتامد أفضل املامرســات
البيئية عن ً
التــي تتجــاوز هذه الحدود ،فإن ذلك ســيجعلها غري مؤهلة للتمتع
بإعفاء الصندوق األخرض.

املعايري إفسا ًحا يف املجال لربامج املخزونات الحكومية للبلدان النامية
التي تتضمن دعم األسعار للتأهل للصندوق األخرض .وقد عارض عدد
من البلدان املص ّدرة ،بشدة ،التغيريات املقرتحة عىل أساس أنه إذا تم
تحديد أسعار مرتفعة ج ًدا لألسعار التي تجري إدارتها ،سيؤدي ذلك إىل
تشويه القرارات الخاصة باإلنتاج ،مام قد يؤدي إىل فوائض وصادرات
ميكن أن تخفض أسعار السوق العاملية.

دعم آخر غري مش ّوه للتجارة يف إطار الصندوق األخرض

املساعدة على التكيف اهليكلي

االستثمارات يف البنية التحتية وإدارة املوارد

قــد تتطلــب مســألة تغري املناخ إجراء عمليات تكييف أساســية
يف الزراعــة أكــر من مجرد تغيري املامرســات .ويف بعض األقاليم
قــد تــزداد ،إىل حد كبري ،األرضار الالحقــة بالزراعة أو قد ال تعود
قابلة لالســتمرار .وميكن اســتخدام العديــد من الربامج املحددة
يف امللحــق الثــاين ملعالجــة هذه القضايا .وميكــن توفري املعونة عىل
أســاس مســتدام للمنتجني يف املناطق املحرومــة مبوجب الفقرة 13
مــن امللحــق الثاين (انظر الجدول  .)1.4كام ميكن مســاعدة املنتجني
املســتعدين للتقاعــد من خالل األحكام الــواردة يف الفقرة  .9كذلك
ميكــن أن يحصل املنتجون الذين يشــاركون يف األنشــطة الخاصة
باملحاصيــل أو تربيــة املاشــية التي تصبح غري قابلــة للتطبيق يف ظل
تغــر املناخ عــى املعونة مبوجب الفقرة  .10وميكــن تقديم املعونة
لالســتثامرات من أجل إعــادة هيكلة العمليات بســبب آثار تغري
املنــاخ مبوجب الفقرة .11

ميكــن لتطبيقــات الزراعة الذكية مناخ ًيا أن تســتفيد من مجموعة من
األنشــطة املحددة يف امللحق الثاين (انظر الجدول  ،1.4الفقرة ،)2
مبــا يف ذلك النفقات الرأســالية لتطويــر البنية التحتية خارج املزرعة
والتــي قــد تكون مطلوبة لتعزيز التكيــف مع تغري املناخ والتخفيف
من حدته ،والطرق والبنى األساســية للنقل األخرى ،ومرافق إمدادات
املياه ،والســدود ونظم الرصف الصحــي ،والبنية التحتية املرتبطة
96
بالربامج البيئية.
ويف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكربى  -وهي منطقــة معرضة بالفعل
لتغــر املناخ  -تعترب االســتثامرات يف الطــرق الريفية والري أكرث
إلحا ًحــا نظـ ًرا للحاجــة إىل االبتعاد عن النظم الزراعيــة البعلية
واإلتجــاه نحــو النظم املروية .فعىل ســبيل املثــال يف غامبيا  -حيث
مــن املتوقــع أن تؤدي التغريات يف هطــول األمطار ودرجة الحرارة،
فضـاً عــن ملوحــة الرتبة ،إىل الحد من إنتاجيــة املحاصيل  -تركز
الخطــة الوطنية لالســتثامر الزراعي عىل تحســن إدارة املياه .وتقوم
بذلــك من خالل إرســاء بنــى للتحكم باملياه ومرافــق الري لتعزيز
إنتــاج األرزّ ،ويف الوقت نفســه تعزيز احتبــاس الكربون من خالل
97
إدارة املراعي والغابات.

ويف حني أ ّن محور الرتكيز األسايس يف العديد من البلدان سيكون عىل
ضامن استمرارية الزراعة يف ظل تغري املناخ ،فقد ال يكون ذلك ممك ًنا
أصل والتي ستتأثر بشكل خاص
بالنسبة إىل بعض املناطق املحرومة ً
بتغري املناخ .ويف هذه الحاالت ،قد تكون هناك حاجة إىل موارد مالية
كافية لتسهيل حدوث املزيد من التكيف الجذريn .

الربامج البيئية

سياسات خفض االنبعاثات

تتعلق فئة أخرى ذات أهمية يف إطار امللحق الثاين بالربامج البيئية
وخدمات النظم اإليكولوجية (انظر الجدول  ،1.4الفقرة  .)12ويف
البلدان املتقدمة ،أصبحت هذه الربامج تحظى بشعبية متزايدة ملكافأة
املزارعني لقاء توريدهم السلع البيئية وملعالجة بعض اآلثار الخارجية
السلبية الناجمة عن اإلنتاج الزراعي.

ميكن ،من الناحية النظرية ،معالجة انبعاثات غازات الدفيئة من
الزراعة والعوامل الخارجية البيئية األخرى (مثل تلوث املياه) من خالل
فرض الرضائب .وتعالج الرضائب بشكل مبارش فشل السوق يف أخذ
التكاليف االجتامعية لتغري املناخ يف االعتبار .وهي “تستوعب” كلفة
العوامل الخارجية البيئية ليك يتمكن الناس من بناء قراراتهم اإلنتاجية
واالستهالكية عىل أساس التكاليف الكاملة للمنتج.

وميكن أن تندرج بعض الربامج املصممة لتشــجيع تبني مامرســات تقلل
من االنبعاثات أو تشــجع احتبــاس الكربون ضمن هذا العنوان .ولكن
| 53

|

اجلزء  4التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره :السياسات احمللية وتدابري الدعم

الثابتــة ،مثــل محطــات توليد الطاقة التي تعمل بواســطة حرق الوقود
األحفــوري ،أمــر ممكن .وميكن رصد االنبعاثات مــن املدخنة وميكن
تطبيــق رضيبــة عىل كمية ثاين أكســيد الكربون التــي يتم إطالقها
يف الغــاف الجــوي .كام ميكن تحويل الرضيبــة لكل وحدة من ثاين
أكســيد الكربــون إىل رضيبــة لكل لرت من الوقود متاشـ ًيا مع بصمة
الكربون يف الوقود.

كام ميكن خفض الرضر البيئي من خالل وضع لوائح .وتعكس اللوائح
البيئية القواعد واملتطلبات التي تتحكم بالتلوث أو بانطالق مواد غري
مرغوب فيها  -عىل سبيل املثال ،معايري األداء التي تحددها الحدود
القصوى ملقدار االنبعاثات الصادرة من املركبات.

الرضائب عىل الكربون وتسعري الكربون

يقرتح العديد من املحللني فرض رضائب عىل الكربون ملعالجة العوامل
الخارجية املجتمعية الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة من خالل
االحرتار العاملي .وبالفعل ،توجد خطط للرضائب عىل الكربون أو
لتسعري الكربون يف العديد من البلدان 98.وينطوي استخدام الرضائب
عىل تحديني رئيسيني هام أولً وجود صعوبات يف تحديد املستوى
املناسب للرضيبة؛ وثانيًا ،وجود مشاكل يف تطبيق الرضيبة عىل
االنبعاثات الناجمة عن الزراعة.

غري أن مصادر االنبعاثات يف الزراعة واستخدام األرايض غالبًا ما تكون
مشتتة ويصعب رصدها .فعىل سبيل املثال ،يعترب استخدام األسمدة
مصد ًرا رئيس ًيا النبعاثات أكسيد النيرتوز ،ولكن قياس االنبعاثات من
منطقة معينة من األرض أمر معقد ،ألنه يعتمد عىل عوامل أخرى
غري كمية األسمدة املستخدمة ،والكثري منها خاص باملوقع (عىل سبيل
املثال ،مامرسات اإلدارة وأنواع الرتبة والطقس) .ومن أجل تجاوز هذه
التحديات التقنية ،ميكن فرض الرضائب عىل املنتجات الزراعية عىل
أساس تقديرات االنبعاثات املبارشة التي ينطوي عليها إنتاجها .وعىل
خالف استهالك الوقود ،فإن اإلنتاج الزراعي مع ذلك يتضمن العديد
من مصادر االنبعاثات التي يجب تغطيتها .وبالنسبة إىل املحاصيل،
فهي تشمل االنبعاثات الناتجة عن استخدام األسمدة العضوية أو غري
العضوية ،ونضوب كربون الرتبة من خالل الحراثة ،وحرق مخلفات
املحاصيل ،وإدارة املياه (خاصة لألرزّ) .وبالنسبة إىل الرثوة الحيوانية،
فإنها تشمل االنبعاثات من التخمر املعوي وإدارة السامد.

ومــن الصعــب للغاية تقديــر الكلفة االقتصادية املحتملــة لتغري املناخ.
وقــد يجادل الخــراء االقتصاديون بأن حجم الرضيبة يجب أن يســتند
إىل التكاليــف التــي تفرضهــا االنبعاثات عىل املجتمــع .وقد يتطلب
هــذا تقديرات بشــأن )1( :تأثري االنبعاثــات مع مرور الوقت عىل
االحــرار العاملــي؛ ( )2وقيمة الرضر الناشــئ عن االحرتار العاملي؛ ()3
ومعــدل الرضيبــة الالزمة لتجنب هذا الــرر .ويتطلب إجراء هذه
الحســابات اســتخدام النامذج املناخية ،فضـ ًـا عن النامذج املادية
واالقتصادية .ويف املامرســة العملية ،فإن معظم الدراســات تقدر
الرضائــب املطلوبــة لخفض االنبعاثات إىل مســتوى معني أو للحد
مــن الزيــادة املتوقعة يف درجة الحرارة العامليــة إىل قدر معني .ولكن
األوضــاع مختلفــة بالنســبة إىل تقدير القيمــة االقتصادية لألرضار التي
تســببها غــازات الدفيئــة ،ولكن من الناحيــة العملية ،فإن الرضيبة
املحســوبة بهذه الطريقة من شــأنها أن تقلل من النشــاط املؤدي إىل
االنبعاثــات ،وبالتايل االنبعاثات نفســها.

ومع ذلك ،وبغض النظر عن كيفية هيكلة رضيبة الكربون عىل الزراعة،
فإن تأثريها املبارش يتجىل من خالل رفع أسعار املنتجات الزراعية مبا
ويبي الجدول  2.4اآلثار
يتامىش مع االنبعاثات التي تتطابق مع إنتاجهاّ .
املرتتبة عىل رضيبة مقدارها  20دوال ًرا أمريك ًيا للطن من مكافئ ثاين
أكسيد الكربون عىل القمح واألر ّز واللحم البقري والدجاج يف بلدان
مختارة ،مام يؤكد املقايضات بني أهداف األمن الغذايئ وتغري املناخ،
خاص ًة بالنسبة إىل البلدان النامية.

كــا أن تطبيق الرضيبة مســألة معقــدة .وألن الزراعة ،والتغريات
املرتبطــة بهــا عىل صعيد اســتخدام األرايض ،تنطوي عــى انبعاثات من
جميــع غــازات الدفيئة الرئيســية الثالثة  -أي ثاين أكســيد الكربون
وأكســيد النيــروز وامليثان  -فإن وضع هيكليــة لرضيبة الكربون
ألغراض الزراعة مســألة معقدة للغاية 99 .ويف الوقت نفســه ،فإن
احتبــاس الكربــون ميكن أن يســتحق إعانة .كــا أن تطبيق رضيبة عىل
األنشــطة الزراعيــة ميثــل تحديًا أيضً ا نظ ًرا إىل طبيعــة االنبعاثات غري
املحــددة املصــدر .وإن فرض الرضائب عــى االنبعاثات من املصادر

وحيــث أن اإلنتــاج الحيواين املكثف تنبعث منه مســتويات عالية من
غازات الدفيئة الناجمة عن كل وحدة ،فإن أســعار لحوم األبقار
ســرتفع بالنســبة إىل الحبوب والدواجن ،ومن املحتمل أن يؤدي ذلك
إىل تحول االســتهالك نحو بدائل عن لحوم األبقار .وســتكون تأثريات
األســعار أقل بالنســبة إىل البلدان التي يكون فيها اإلنتاج الزراعي أكرث
كفاءة يف االنبعاثات .ويف املثال ،ســيكون ألثر  20دوال ًرا أمريكيًا لكل
طن من مكافئ ثاين أكســيد الكربون تأثري أكرب نســب ًيا عىل منتجي
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اجلدول 2.4
أمريكيا لكل طن من الكربون املكافئ على أسعار مواد زراعية خمتارة
دوالرا
آثار ضريبة 20
ً
ً
لبلدان حمددة (الزيادة بالنسبة املئوية)
البلد

القمح

األر ّز

لحم البقر

لحم الغنم

لحم الدجاج

أسرتاليا

3.0

3.4

11.0

13.4

0.2

الربازيل

2.2

2.5

16.5

16.7

0.2

الصني

2.6

4.0

12.5

5.9

0.6

إثيوبيا

1.2

7.1

71.5

25.2

2.8

االتحاد األورويب (منظمة عضو)

2.4

13.1

8.2

10.1

0.2

الهند

3.6

3.5

54.4

22.4

0.5

إندونيسيا

2.4

5.6

22.6

22.3

2.9

نيوزيلندا

2.4

---

8.9

8.1

0.2

الواليات املتحدة األمريكية

2.4

5.6

6.0

---

0.2

املصدرBlandford, D. and Hassapoyannes, K. 2018. The role of agriculture in global GHG mitigation. OECD Food, Agriculture and Fisheries :
Papers No. 110. OECD Publishing.

الوقود والطاقة املستخدمة يف املزارع ويف تجهيز األغذية وتخزينها
ونقلها وتسليمها للمستهلكني.

لحوم األبقار التي تعيش عىل العشــب واألرايض (يف الهند وإندونيســيا
وإثيوبيــا) مقارن ًة بالبلدان التي تكــون فيها التغذية املحصورة أكرث
انتشــا ًرا (يف االتحاد األورويب (منظمة عضو) والواليات املتحدة).

ويف حني يتم فرض الرضائب مبارشة عىل الطاقة املستمدة من الوقود
األحفوري يف بعض البلدان (عىل سبيل املثال عىل وقود النقل أو الغاز
الطبيعي املستخدم للتدفئة) ،هناك نهج أكرث شمولية ألسعار االنبعاثات
من خالل خطط تحديد وتبادل االنبعاثات (انظر اإلطار  .)2.4وتعاقب
هذه الخطط منتجي املنتجات والخدمات التي تولّد أعىل االنبعاثات من
خالل إجبارهم عىل دفع بدل ُرخص إلطالق االنبعاثات ،مع توفري حوافز
العتامد التكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات.

ومع أن هذه التقديرات لتأثري رضيبة الكربون مفيدة ألغراض توضيحية،
إال أ ّن هذا النهج ال يزال ينطوي عىل مشاكل .فعىل سبيل املثال ،إذا تم
تطبيق الرضيبة عىل أساس متوسط االنبعاثات املتولدة عن إنتاج طن
واحد من الحبوب أو كيلوغرام واحد من اللحوم ،فإن ذلك سيؤدي إىل
انخفاض اإلنتاج ،ولك ّنه لن يؤدي بالرضورة إىل تقليل االنبعاثات .وقد
ال يكون لدى فرادى املنتجني أي حافز لخفض االنبعاثات من خالل
التغيريات يف مامرسات اإلنتاج .وميكنهم يف الواقع استخدام أساليب
اإلنتاج التي تولد انبعاثات أعىل من املعدالت من دون مواجهة عقوبة.

ولكن حتى مع وجود خطط تحديد وتبادل االنبعاثات ،يشكل إدراج
الزراعة يف النظام تحديًا بسبب ارتفاع تكاليف مراقبة االنبعاثات لضامن
نزاهة نظام مقايضة االنبعاثات .ومع ذلك ،فإن االئتامنات لخفض
االنبعاثات الخاصة بالزراعة والحراجة وغريهام من استخدامات األرايض،
مثل إنتاج الطاقة األحيائية يف املزارع أو زراعة األشجار ،مدرجة بالفعل
يف بعض الخطط .وعىل غرار رضيبة الكربون ،فإن قيمة تعويضات

ومن املرجح أن يتأثر اإلنتاج الزراعي بفرض رضائب الكربون عىل الطاقة
من خالل تأثريها عىل الوقود األحفوري .وتعترب األغذية والزراعة قطا ًعا
كثيف االستخدام للطاقة يف العديد من البلدان ،سواء من حيث الطاقة
املستخدمة يف إنتاج املدخالت الزراعية ،مثل األسمدة ،أو من حيث
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اإلطار 2.4
خطط تبادل حقوق االنبعاثات
تستخدم خطط تبادل حقوق االنبعاثات (تبادل حقوق االنبعاثات) مزيجا من
األدوات التنظيمية والسوقية لتخفيض االنبعاثات مع قيام الحكومة بوضع حد
(أقىص) عىل الحجم اإلجاميل لالنبعاثات لقطاع معني عىل مدى فرتة زمنية
محددة .وليك يحق للرشكات إطالق انبعاثات ملوثة (مثل غازات الدفيئة)،
يتعني عىل الرشكات التي يشملها الحد األقىص الحصول عىل ُرخص لتغطية حجم
انبعاثاتها .وغال ًبا ما تعطى للرشكات مخصصات ُرخص مساوية النبعاثات خط
األساس (الحجم قبل فرض الحد األقىص) ،مع أنه باإلمكان تحديد املخصصات
بوسائل أخرى (عىل سبيل املثال من خالل املزاد) .ومبجرد تشغيل الخطة،
يتعني عىل الرشكات التي تحتاج إىل الحصول عىل ُرخص إضافية لتغطية حجم
خصا من رشكات أخرى .ويوازي سعر الرخصة فرض رضيبة
انبعاثاتها أن تشرتي ُر ً
عىل االنبعاثات .ومبا أن هناك حاف ًزا لدى رشكة فردية لخفض التكاليف ،فهناك
حافز لخفض االنبعاثات من خالل اعتامد تكنولوجيات تخفض االنبعاثات .وعىل
العكس من رضيبة الكربون ،التي لها تأثري غري مؤكد عىل حجم االنبعاثات ،فإن
خطة تبادل حقوق االنبعاثات لها ميزة الرتكيز املبارش عىل تحقيق أهداف كمية
للحد من االنبعاثات .ولذلك من األسهل تنفيذها يف سياق األهداف العاملية
لتخفيض االنبعاثات من أجل تقييد الزيادة يف درجة الحرارة العاملية.
وإن سعر االنبعاثات الناتج عن خطة تبادل حقوق االنبعاثات يتأثر
إىل حد كبري بكيفية ارتباط حجم الحد األقىص بإجاميل االنبعاثات .وعندما
ينطوي الحد األقىص عىل تخفيض كبري (متواضع) يف االنبعاثات ،ستكون أسعار
ال ُرخص عالية (منخفضة) .وتتسم أسعار ال ُرخص يف معظم خطط تبادل حقوق
االنبعاثات باالنخفاض نسبيا ،فعىل سبيل املثال ،بلغت أسعار الرخص مبوجب
الخطة الحالية األكرب ،وهي خطة تبادل حقوق إطالق االنبعاثات يف االتحاد
األورويب ،حوايل  6دوالرات أمريكية للطن الواحد من مكافئ ثاين أكسيد
الكربون .ويعزى ذلك باألساس إىل فائض يف رخص االنبعاثات املرتاكمة جراء
األزمة االقتصادية التي بدأت عام  .2008ولكن أسعار الرخص ارتفعت مؤخرا
لتبلغ حوايل  18دوال ًرا أمريك ًيا .ومن املتوقع أن يتعزز هذا االتجاه التصاعدي
جراء تدابري جديدة ستتخذ كجزء من حزمة إصالح خطط تبادل حقوق إطالق
االنبعاثات يف االتحاد األورويب ،ستعالج االختالل القائم بني العرض والطلب

عىل الرخص .من أجل تلبية الهدف املتعلق بدرجة الحرارة ضمن اتفاق
باريس ،تشري التقديرات إىل رضورة أن ترتاوح أسعار الكربون العاملية بني 40
و 80دوال ًرا أمريكيًا عام  2020وبني  50و 100دوالر أمرييك بحلول عام .2030
وكان الدافع الستخدام نظام تبادل حقوق االنبعاثات هو اعتامد بروتوكول
كيوتو لعام  ،1997الذي وافقت مبوجبه معظم الدول املتقدمة عىل أهداف
ملزمة قانونًا يف ما يخص انبعاثات غازات الدفيئة .وقد أدخلت خطط تبادل
حقوق االنبعاثات يف  36بلدًا  -مع  5بلدان إضافية قيد النظر  -وتستخدم
 15من تلك البلدان تبادل حقوق االنبعاثات باالقرتان برضائب الكربون .كام
تستخدم خطط تبادل حقوق االنبعاثات عىل املستوى دون الوطني من قبل
املدن والواليات واملقاطعات.
ويشــمل عدد من خطط تبادل حقــوق االنبعاثات التعاون عرب الحدود.
وتعتــر خطة تبادل حقوق إطــاق االنبعاثات التابع لالتحاد األورويب
(منظمة عضو) ســوقًا إقليم ًيا للكربون يشــتمل عىل  31بلدًا ،مع وجود رابط
إضــايف مقـ ّرر مع خطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات يف ســويرسا .وتعترب
أســواق الكربــون يف كاليفورنيا وكيبــك مرتابطة ،مع اعتزام أونتاريو االنضامم
إليهــا يف عــام  .2018وتغطي معظم خطــط تبادل حقوق االنبعاثات نطاقًا
محــدودًا من الصناعات ،ال ســيام محطات توليــد الكهرباء والصناعات الثقيلة
وغريهــا مــن الجهات التي تطلق انبعاثات غــازات الدفيئة التي ميكن مراقبة
االنبعاثات الصادرة منها بســهولة نســبية .وتســمح بعض الخطط الوطنية
برشاء تعويضات الكربون من أجل اســتخدام األرايض عىل املســتوى الوطني
(مثــل الغابات يف خطط تبادل حقــوق إطالق االنبعاثات يف نيوزيلندا).
وتســمح بعض الخطط برشاء تعويضــات دولية (مثال ،خطة تبادل حقوق
إطــاق االنبعاثات يف االتحاد األورويب) .ويديــر برنامج األمم املتحدة للبيئة
برنامجــن دوليــن للتعويضات هام آلية التنميــة النظيفة وبرنامج تخفيض
االنبعاثــات الناجمة عن إزالــة الغابات وتدهورها .وال توجد يف الوقت
الحــارض أي خطــة لتبادل حقوق االنبعاثات مبا يشــمل االنبعاثات الناجمة
عــن الزراعة ،رغم تقديم اقرتاحــات إلدراج االنبعاثات من الزراعة الرعوية
ضمــن خطة تبــادل حقوق إطالق االنبعاثات يف نيوزيالندا.

املصادرSchmalensee, R. and Stavins, R.N. 2015. Lessons learned from three decades experience with cap - and - trade. Discussion Paper 15−51.:
Resources for the Future, Washington, DC; World Bank/Ecofys/Vivid Economics. 2016. State and Trends of Carbon Pricing. Washington, DC.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25160/9781464810015.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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اإلطار 3.4
السياسات التنظيمية :إزالة الغابات والوقود األحيائي
تنتج الزراعة والحراجة وغريهام من استخدامات األرايض حوايل خُمس انبعاثات
غازات الدفيئة .وتسهم الزراعة يف تغري املناخ مبارشة عن طريق إطالق غاز
امليثان وأكسيد النيرتوز وثاين أكسيد الكربون عرب إنتاج املحاصيل والرثوة
الحيوانية واستخدام طاقة الوقود األحفوري ،وبشكل غري مبارش عن طريق التأثري
يف صايف انبعاثات الكربون من خالل تأثريها عىل الرتبة والغابات وغريها من
استخدامات األرايض ،خاصة من خالل إزالة الغابات من األرايض بهدف تحويلها
إىل أراض زراعية .وعىل النقيض من ذلك ،ميكن للرتبة والكتلة األحيائية لزراعة
األشجار والنباتات أن تعمل كبالوعات طبيعية للكربون ،مام يقلل من التأثري
البرشي النبعاثات غازات الدفيئة.

موجودة أو قيد النظر .وقد اعتربت نسب استهالك الوقود األحيايئ سياسات ذكية
مناخيًا حيث أنها تعترب آلية لتشجيع االستعاضة عن مصادر الطاقة من الوقود
األحفوري مبصادر الطاقة املستدامة .ومع ذلك ،ال يزال الوقود األحيايئ موضع جدال
بسبب التأثري املحتمل عىل انبعاثات غازات الدفيئة عند النظر يف مامرسات اإلنتاج
الزراعي وآثار االستخدام املبارش وغري املبارش لألرايض .وقد تع ّرض الجيل األول من
الوقود األحيايئ الذي يعتمد عىل املحاصيل الزراعية  -مثل الذرة وقصب السكر
إلنتاج اإليثانول أو البذور الزيتية إلنتاج وقود الديزل األحيايئ  -النتقادات خاصة
عىل اعتبار أنها منافسة الستخدامات الغذاء ،مام يضع ضغوطا متزايدة عىل أسعار
املواد الغذائية ومن املحتمل أن يزيد من تقلباتها .ورهنا بتكاليف إنتاج اإليثانول،
ميكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إىل تعزيز الطلب عىل الوقود األحيايئ وزيادة
أسعار املحاصيل .وعندما تكون أسعار النفط منخفضة بالنسبة إىل تكاليف إنتاج
الوقود األحيايئ ،فإن أسعار املحاصيل ال تتحدد إال من خالل العرض والطلب عىل
الغذاء ،ما مل تكن النسب اإللزامية لالستهالك قد دخلت حيز التنفيذ.
ومن املرجح أن ينخفض الطلب العاملي عىل الوقود السائل يف وسائل
النقل يف املستقبل بسبب التقدم يف استخدام مصادر الطاقة البديلة ،مثل
الكهرباء .ولكن يف الحاالت التي من املرجح أن يستمر فيها الوقود السائل
مهم .وإذا هبطت
بالقيام بدور رئييس ،من املرجح أن يصبح الوقود األحيايئ ً
أسعار النفط كنتيجة للتحول من الوقود األحفوري ،قد يكون من الصعب
منافسا يف غياب النسب اإللزامية لالستهالك
عىل الوقود األحيايئ أن يكون
ً
أو رضائب الكربون التي تجعل استخدام النفط باهظ التكلفة .وإن النسب
اإللزامية لالستهالك الخاصة باملنتجات الزراعية ليست مشمولة رصاحة يف
االتفاق بشأن الزراعة .ومع ذلك ،من املحتمل أن تُطرح قضايا الدعم املحيل
ملنظمة التجارة العاملية إذا تم استخدام اإلعانات لتشجيع إنتاج الوقود
األحيايئ أو استهالكه ،وهذا بدوره ميكن أن يؤثر عىل إنتاج املحاصيل .وعىل
هذا النحو ،فإن سياسات الوقود األحيايئ تشوه إنتاج املحاصيل ،وبالتايل فإنها
من فئة الصندوق الكهرماين يف طبيعتها .ويف إطار برنامج مساعدة محاصيل
الكتلة األحيائية ،تقدم الواليات املتحدة األمريكية مساعدة مالية ملاليك
ومشغيل األرايض الحرجية الزراعية وغري الصناعية الخاصة الذين يرغبون
يف إنشاء وإنتاج وتوريد املواد األولية للكتلة األحيائية  -حيث تقع النفقات
املتعلقة بربنامج مساعدة محاصيل الكتلة األحيائية داخل الصندوق الكهرماين.

إزالة الغابات

رغم قدرة الزراعة عىل احتباس الكربون ،فإن صايف انبعاثات غازات الدفيئة
(املبارشة وغري املبارشة) الناتج عن الزراعة والحراجة وغريهام من استخدامات
األرايض يعترب إيجاب ًيا .وباإلضافة إىل الرضائب وخطط تبادل حقوق االنبعاثات،
ميكن أيضً ا متابعة خفض هذه االنبعاثات فقط من خالل لوائح تنظيمية .وميكن
وضع قيود عىل مامرسات معينة من أجل خفض االنبعاثات ،عىل سبيل املثال
عىل كيفية إدارة السامد .وميكن استخدام اللوائح الخاصة باستخدام األرايض يف
قطاع الزراعة والحراجة وغريهام من استخدامات األرايض للحد من االنبعاثات
أو لزيادة احتباس الكربون .وتشمل األمثلة عىل ذلك وضع قيود عىل تحويل
األرايض الرطبة أو إزالة الغابات .وتحظر معظم البلدان إزالة الغابات يف املناطق
املحمية ،مثل املتنزهات الوطنية ومحميات األحياء الربية .ويف حاالت أخرى،
تنص األحكام القانونية عىل األسباب التي قد تربر تحويل األرايض الحرجية إىل
االستخدام الزراعي والظروف املرتبطة بها واملؤسسات املسؤولة عن تطبيق
القانون وإنفاذه .فعىل سبيل املثال ،يعترب الرشط الخاص بتقييم التأثري البيئي
شائ ًعا عندما يكتسب املستثمرون أراض حرجية ويرغبون يف تحويلها إىل الزراعة.
وتشمل البلدان التي لديها مثل هذه الرشوط إندونيسيا وغابون وغانا وفييت
نام والكامريون وكمبوديا وأعضاء االتحاد األورويب (منظمة عضو).

الوقود األحيائي

اعتبا ًرا من بداية عام  ،2018كانت لدى  65بلدًا (مبا يف ذلك أعضاء االتحاد األورويب
[منظمة عضو]) نسب إلزامية أو أهداف استهالك بشأن استخدام الوقود األحيايئ

املصادر :منظمة األغذية والزراعة .2016 ،حالة الغابات يف العامل  .2016الغابات والزراعة :تحديات وفرص استخدام األرايض .2014 Rome; Smith, P., Bustamante, M. et al. .الزراعة
والحراجة وغريهام من استخدامات األرايض .يف تغري املناخ  .2014تخفيف تغري املناخ ،مساهمة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخCambridge University Press New York; Biofuels Digest. 2018. Biofuels mandates around the world; USDA. 2016. Building blocks for climate smart .
agriculture and forestry. Washington, DC; Balcombe, K. G. & Rapsomanikis, G. 2008. Bayesian Estimation and Selection of Nonlinear Vector Error
Correction Models: The Case of the Sugar - Ethanol - Oil Nexus in Brazil. American Journal of Agricultural Economics, 90(3): 658 - 668.
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اجلزء  4التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره :السياسات احمللية وتدابري الدعم

الكربون ستخضع إىل عدم يقني مامثل يف عملية القياس ،باإلضافة إىل
طرح قضايا للرصد واإلنفاذ .وبالنسبة إىل بعض البلدان ،خاصة تلك التي
تعاين من منو سكاين رسيع ،ميكن للتعويضات أيضاً أن تطرح مخاوف
تتعلق باألمن الغذايئ ،عىل سبيل املثال ،إذا تم إخراج األرايض الزراعية
من اإلنتاج ألغراض احتباس الكربونn .

خاصــة يف البلــدان النامية .وعالوة عىل ذلك ،هناك حاجة إىل إدخال
تحســينات كبرية يف أنظمة اإلرشــاد والتدريب واملعلومات واالتصاالت
من أجل الرتويج ملامرســات الزراعة الذكية مناخيًا عىل نطاق واســع
والتي من شــأنها تعزيز اإلنتاجية وتشــجيع التكيف مع تغري املناخ
والحد من االنبعاثات.

تقييم جمال السياسات للدعم
احمللي :التكيف والتخفيف من
التأثريات يف سياق االتفاق بشأن
الزراعة

ومــع ذلك ،فقد ال يكون اإلنفــاق عىل هذه الخدمات العامة ،بحد
ذاته ،كافيًا لتشــجيع التكنولوجيــات الزراعية الذكية مناخيًا .ويف
البلــدان النامية ،عىل وجــه الخصوص ،يواجه املزارعون األرسيون قيو ًدا
نقديــة كبرية .وعالوة عىل ذلك ،فإن اســتحداث تكنولوجيات جديدة،
بالنســبة إىل أعداد كبرية من املزارعني  -الذين يتحاشــون املخاطرة
ويواجهــون قيو ًدا وحوافز مختلفة  -يشــكل تحديًا من دون وجود
حوافــز إضافية .وتتمثل إحدى املتطلبات الرئيســية لربامج املدفوعات
للخدمــات البيئية ،للتأهل لالســتفادة من الصندوق األخرض ،يف أن
يكــون لهــذه الربامج تأثري ضئيل عــى اإلنتاج ،ويف أالّ تكون لها تكاليف
إضافيــة أو ترتتب عليها خســارة يف الدخل يتكبدها املزارعون .وقد
يكــون مــن الصعب حثّ املنتجني عىل تبني مامرســات منافعها جل ّية يف
مــا يخــص التكيف مع تغري املنــاخ أو التخفيف من تأثرياته من منظور
املجتمــع ،ولكنهــا تحقق مكاســب قليلة ،أو معدومة ،عىل املدى القصري.
ويف بعــض الحــاالت ،قد تكون هناك حاجة ملناقشــة القواعد التي تحكم
اســتخدام مامرســات املزارع الذكية مناخ ًيا التي تتمتع مبردود اجتامعي
مرتفــع مــن حيث تقليل كثافــة االنبعاثات يف اإلنتاج ،وتحديد مجموعة
من الخيارات التي تكون مؤهلة للحصول عىل اإلعفاء بشــأن اســتخدام
مدفوعات تشــجيعية للتحفيز عىل تبنيها .وميكن للحوافز املناســبة
العتامد مامرســات وتكنولوجيات الزراعــة الذكية مناخ ًيا التي تعزز
اإلنتاجيــة وتخفــض االنبعاثات أن تعزز الفعالية واإلنصاف.

يجب أن تساهم الزراعة يف تحقيق أهداف متعددة عرب األبعاد
االقتصادية واالجتامعية والبيئية لالستدامة ،وينبغي أن يعمل صانعو
السياسات عىل تحقيق التوازن بني املقايضات بني األهداف واالحتياجات
القصرية والطويلة األجل .ويجب أن تعزز أدوات الدعم املحيل الزيادات
يف اإلنتاجية وأن تحقق أيضً ا التكيف والتخفيف من التأثريات ،وضامن
األمن الغذايئ ،وكذلك الحفاظ عىل االستدامة البيئية للزراعة يف مواجهة
تغري املناخ .ويتأثر مجال السياسة العامة بالتحديات الفنية ،ال سيام
الصعوبات يف استيعاب تكلفة االنبعاثات يف اإلنتاج واالستهالك .كام
تدعمها وتشكلها ضوابط منظمة التجارة العاملية التي تهدف إىل إقامة
نظام تجاري زراعي أكرث عدلً من شأنه زيادة فرص الوصول إىل األسواق
وتحسني سبل عيش املزارعني يف جميع أنحاء العامل.
وهناك تكنولوجيات ومامرسات زراعية مجدية اقتصاديًا ومستدامة،
لكنها يجب التغلب عىل العوائق التي تحول دون اعتامدها .وميكن أن
يؤدي تبني مامرسات معينة عىل نطاق واسع ،مثل الزراعة املحافظة
عىل املوارد ،إىل تعزيز اإلنتاجية وتشجيع التكيف والتخفيف من
الـتأثريات .ميكن عمل الكثري ضمن القواعد وااللتزامات الحالية يف
امللحق الثاين من االتفاق بشأن الزراعة  -كتشجيع البحوث والتطوير
ونرش التقنيات التحويلية املندرجة يف الصندوق األخرض.

وميكن للتأمني الزراعي أن يساعد املزارعني يف إدارة املخاطر املناخية
املتزايدة واالستثامر يف مزارعهم .لكن من غري املمكن تح ّمل تكاليف
هذا التأمني ،خاصة بالنسبة إىل املزارعني األرسيني ،يف مواجهة تغري
املناخ .لذلك ميكن تربير استخدام اإلعانات لتشجيع برامج التأمني
املبتكرة عىل املحاصيل يف سياق الزيادات املحتملة يف تواتر الظواهر
الجوية القصوى وش ّدتها .فعىل سبيل املثال ،ميكن مناقشة مسألة الحد
األدىن من إعانات التأمني (نسبة مئوية كحد أقىص من تكلفة البوليصة)
التي تعزز اعتامد التأمني ،ولكن يف نفس الوقت تقلل من احتامل
حدوث تشوهات ،يف ما يتعلق باإلعفاء مبوجب الصندوق األخرض.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تساعد برامج التأمني الزراعي اإلقليمية،

كذلك يلزم توفري مســاعدات فنية كبرية للمزارعني والتنســيق يف مجال
فضل عن االســتثامرات يف البنى التحتية الخرضاء،
البحــوث والتطويرً ،
مــن أجل اســتنباط خيارات فنية عالية التأثــر وقابلة للتنفيذ برسعة
يســهل الوصول إليها من أجل تعزيز االســتدامة وتحسني اإلنتاجية،
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مثل مؤسسة الزراعة واملخاطر املناخية يف أفريقيا الرشقية والجنوبية،
عىل خفض التكاليف بالنسبة إىل مقدمي الخدمات حيث أنها تشمل
مناطق جغرافية متنوعة ذات معدل مرتفع من املخاطر غري املرتابطة.

اســراتيجيات األمن الغذايئ للبلدان الناميــة الضعيفة .وميكن للخطط
اإلقليمية تحســن الكفاءة وخفض التكاليــف عىل االحتياطيات الوطنية،
عــن طريق تجميع املوارد عرب البلدان .ومن شــأن هذه االحتياطيات
أن تعمــل عــى أفضل وجه عندما ترتبــط بأنظمة اإلنذار املبكر التي
تحــدد املخاطر املتصلة باملناخ واألســعار وتأثرياتها عىل األمن الغذايئ
وســبل العيش .وعالوة عىل ذلك ،فإن ربــط هذه االحتياطيات بأنظمة
الحامية االجتامعية ميكن أن يوفر أيضً ا تدخالت مســتهدفة لألشــخاص
100
املحتاجنيn .

وميكــن للجهود اإلقليمية أيضً ا أن تعــزز االحتياطيات الغذائية لحاالت
الطــوارئ ،مثل االحتياطي اإلقليمــي لألمن الغذايئ التابع للجامعة
االقتصاديــة لدول غــرب أفريقيا .وبالنظر إىل خطر حدوث صدمات يف
اإلنتــاج بســبب تغري املناخ ،ينبغي إدمــاج هذه االحتياطيات الغذائية يف
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كانو  ،نيجرييا
بائع قصب السكر يف سوق قصب السكر يف
كانو حيث يهدف مرشوع ملنظمة األغذية
والزراعة إىل زيادة اإلنتاجية وإنتاج الغذاء
عىل أساس مستدام اقتصاديًا وبيئ ًيا ،والحد
من التغري يف اإلنتاج الزراعي من سنة إىل
أخرى ،وتحسني وصول الناس إىل الغذاء.
©FAO/Pius Ekepi

الجزء 5
دور السياسات
التجارية في
التكيف مع تغير
المناخ والتخفيف
من آثاره

الرسائل الرئيسية:
11ميكن للتجارة أن تساهم يف تحسني األمن الغذايئ .ميكن

للتجارة أن توفر ،عىل املدى القصري ،آلية ملعالجة حاالت النقص
يف اإلنتاج التي تتسبب بها األحوال الجوية القصوى .وعىل املدى
الطويل ،ميكن للتجارة أن تساهم يف تحسني اإلنتاج الزراعي عىل
نحو فعال يف جميع البلدان.

22

توفر األسواق العاملية ذات األداء الجيد مصد ًرا موثوقًا
لألغذية .ميكن للسياسات التجارية السليمة والشفافة والقابلة
للتنبؤ أن تسهم يف تحقيق استقرار السوق عىل الصعيد العاملي ويف
دعم جهود التكيف مع تغري املناخ.

33

ميكن أن تدعم التجارة جهود التخفيف من التأثريات وأن
تساهم يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الزراعة.
قد يكون مفي ًدا التوصل إىل توافق يف اآلراء حول كيفية تحديد
وحساب البصمة الكربونية وتدابري تيسري التجارة يف املنتجات ذات
البصمة الكربونية املنخفضة.

اجلزء 5

دور السياسات التجارية
في التكيف مع تغير المناخ
والتخفيف من آثاره
دور التجارة والسياسات
التجارية يف التكيف مع تغري
املناخ

رصا رئيسـيًا يف أي
متثــل التجــارة عامـ ًـا أساسـيًا للنمو االقتصادي وعن ً
اســراتيجية ترمــي إىل تحقيــق األمــن الغذايئ .ومثــة إمكانية كبرية يف
أقل نســب ًيا .أما
العديــد مــن البلــدان لزيادة اإلنتاج الزراعــي بتكلفة ّ
يف البلــدان األخــرى ،حيــث تختلــف تكاليف اإلنتــاج ،فقد يرتتب عىل
توفــر جميــع احتياجــات الســكان الغذائية تكاليــف ضخمة .وبوجه
عــام ،يتمتــع كل بلــد مبزايا نســبية يف بعض الســلع والخدمات،
ويحتمــل أن تحقــق جميــع البلــدان أربا ًحــا يف التجارة .ولكن ،يف ظل
تغــر املنــاخ الــذي من املتوقع أن يبـ ّد ل امليزة النســبية للزراعة عرب
املناطــق والبلــدان ،تضطلــع التجارة بدور هام يف تيســر التكيف
عىل املديــن القصري والطويل.

تســتخدم ،عادة ،السياســات التجارية الزراعية مثل التعريفات
الجمركيــة والقيود املفروضة عىل التصدير ،بالتوازي مع السياســات
املحليــة ،لحامية املنتجني املحليني من املنافســة الدولية .ويف البلدان
النامية ،تُســتخدم هذه السياســات أيضً ا للحد من االعتامد عىل
الواردات أو لتشــجيع االكتفاء الذايت يف األغذية األساســية .ويف بعض
البلــدان ،متثل التعريفــات الجمركية والرضائب املفروضة عىل الصادرات
مهم لعائدات الحكومة.
مصــد ًرا ً

فعــى املــدى القصري ،تســاعد التجارة يف الحد من أثــر تقلبات
اإلنتــاج عــى الصعيد املحيل مــن خالل توفري آليــة للحصول عىل
إمــدادات إضافيــة .وعىل املدى الطويل ،تســاعد التجارة يف تيســر
تغيــر مواقــع اإلنتــاج عرب املناطق بســبب تغري املنــاخ (انظر الجزء
 .)2ويشــر تأثــر تغــر املناخ عىل امليــزة النســبية لإلنتاج الزراعي يف
بعــض البلــدان إىل أن الســعي إىل تحقيــق االكتفاء الذايت يف الغذاء
حل فعــالً  .إذ ينبغي للبلــدان تقييــم جميع الخيارات
ليــس دامئًــا ً
املتاحــة وتنفيــذ مجموعة من التدابري واالســتثامرات لتشــجيع
التكيــف (انظــر الجــزء  ،)4مبا يف ذلــك التجارة واعتــاد تكنولوجيات
مبتكــرة مــن أجــل تعزيز اإلنتاجيــة والحفاظ عىل امليزة النســبية
أو زيادتهــا مــن أجل ضامن اســتمرارية الزراعــة وحيوية املناطق
الريفيــة واألمن الغذايئn .

ويف املقابل ،تؤدي التجارة والسياسات التجارية دو ًرا ها ًما يف تحديد
إجراءات التكيف مع تغري املناخ واألحوال الجوية القصوى ويف ضامن
األمن الغذايئ يف األوقات التي يتناقص فيها اإلنتاج بسبب أحوال
الطقس .ففي عام  ،2008زادت كينيا وارداتها لتلبية الطلب عندما
شهدت انخفاضً ا بنسبة  20يف املائة يف إنتاج الذرة مقارنة مبتوسط
السنوات الخمس املاضية بسبب الظروف الجوية غري املؤاتية وحالة
عدم االستقرار السيايس .أما ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وهي من بني البلدان املنتجة
التقليدية واملصدرة الصافية للذرة ،فقد زادت مؤخ ًرا وارداتها للتخفيف
من أثر تعاقب موجات الجفاف (اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ .)1.5
ويف بنغالديش ،أدت األرضار التي لحقت بالقطاع الزراعي بسبب
الفيضانات الشديدة يف عام  ،2017إىل زيادة أسعار التجزئة لألرز بأكرث
من  30يف املائة .بغية ضامن استقرار السوق ،زادت الحكومة حجم
واردات األرز ،بحسب التقديرات ،إىل حوايل  1.3مليون طن ( أي زيادة
كبرية مقارنة بحجمها يف عام  2016وقدره  62ألف طن ،عندما كانت
املخزونات وفرية والتعريفات الجمركية مرتفعة) ،وخفضت الرسوم
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الشكل 1.5
واردات الذرة( 2016 - 2000 ،مليار دوالر أمريكي)

مبليارات الدوالرات األمريكية
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جنوب أفريقيا :واردات الذرة
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املصدر :حسابات منظمة األغذية والزراعة باستخدام البيانات املستمدة من الحل التجاري العاملي املتكامل (اطُّلع عليه يف مارس /آذار .)2018

الجمركية عىل األر ّز من  25يف املائة إىل  10يف املائة يف يونيو /حزيران
 2017ومن  10يف املائة إىل  2يف املائة يف منتصف شهر أغسطس/آب.

ويف االقتصــاد املغلــق ،عمو ًمــا ،حيث تعزل الرســوم الجمركية
املرتفعــة عــى الواردات أو القيود املفروضة عىل االســترياد الســوق
املحليــة عــن التجارة الدوليــة ،قد تؤدي الصدمــات الناجمة عن
أحــوال الطقــس يف اإلنتاج الغذايئ املحــي إىل تغريات كبرية يف
أســعار األغذيــة .ويف حالة األغذية األساســية يف البلــدان النامية مثل
األر ّز يف آســيا والــذرة يف بلــدان رشق أفريقيا وجنوبهــا التي ال ميكن
للطلــب أن يســتجيب برسعــة للتغــرات التي تطرأ عىل أســعارها،
يــؤدي ارتفاع األســعار إىل تقويض قــدرة حصول الفئات الســكانية
الفقــرة واملســتضعفة عىل األغذية.

101

وبالفعل ،يتعني عىل املناطق ،التي قد تتأثر بالظواهر الجوية القاسية،
استرياد األغذية لتغطية العجز يف اإلنتاج وضامن األمن الغذايئ عىل
املدى القصري .ويقتيض استرياد األغذية توافر موارد مالية ،وقد تواجه
أقل البلدان من ًوا والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية مشاكل يف
ميزان مدفوعاتها بسبب تغري املناخ .ويف هذه الحالة ،تضطلع آليات
شبكات األمان الدولية بدور هام (انظر اإلطار .)1.5
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أما يف االقتصاد املنفتح ،فقد تســاعد األســواق الدولية يف إيجاد حاجز
أمام تقلبات اإلنتاج الغذايئ املحيل وقد تؤثر عىل اســتقرار األســعار
املحلية .وقد يســاهم انفتــاح التجارة يف التكيف عىل املدى القصري
ولكنه ال يضمن أن تكون األســعار يف فرادى البلدان أكرث اســتقرا ًرا
ألن صدمــات اإلنتــاج يف البلدان ،التــي تضطلع بدور إنتاجي كبري ،قد
تؤدي إىل تقلبات أســعار الســوق العاملية .ويف الوقت نفســه ،قد تؤثر
السياســات التجارية أيضً ا يف نطاق التقلبات يف أســعار الســوق العاملية
وتواترهــا ،وبالتايل فقد تؤثر يف دور األســواق العاملية كمصدر موثوق
وثابت لألغذية.

اإلطار 1.5
متويل واردات الدول النامية
يتطلب استرياد األغذية موارد مالية ومن املمكن أن تعاين أقل البلدان
من ًوا والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية من مشاكل يف ميزان
املدفوعات بسبب تغري املناخ .والعديد من البلدان النامية املستوردة
الصافية لألغذية تصدّر املحاصيل النقدية  -مثل القطن وال ّنب والكاكاو
والسكر  -التي ميكن أن ينخفض إنتاجها كذلك ،مام يؤدى إىل خسائر يف
عائدات التصدير .كام أُدرجت مسألة مشاكل ميزان املدفوعات الناشئة
عن واردات األغذية يف قرار منظمة التجارة العاملية يف مراكش بشأن
التدابري املتعلقة باآلثار السلبية املحتملة لربنامج اإلصالح عىل أقل البلدان
من ًوا والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية.
ويف حني أن هناك حاجة طويلة األجل لتحويل الزراعة واالقتصاد األوسع
نطاقًا (انظر الجزء الثاين) ،عىل املدى القصري ،ميكن للبلدان التي تعاين من
مشاكل يف ميزان املدفوعات بسبب األحداث املناخية القصوى ونقص اإلنتاج
اللجوء إىل آليات شبكة األمان الدولية التي يوفرها صندوق النقد الدويل.
فعىل سبيل املثال ،يوفر “مرفق االئتامن الرسيع” رصفًا رصي ًحا لألموال
دعم
من دون رشوط قامئة عىل الربنامج؛ كام يوفر املرفق االئتامين الدائم ً
لالحتياجات القصرية األجل للتمويل والتسوية بسبب انحرافات السياسات أو
الصدمات؛ كام يسمح مرفق االئتامن املطول بتقديم املساعدة ملعالجة أوجه
حل لها يف املدى املتوسط.
الخلل الرئيسية التي من املتوقع إيجاد ّ

فمن جهة أوىل ،يحدث ذلك من خالل أثر انتقال تقلبات األسعار
املحلية لألسواق الدولية حيث تسمح السياسات بتوجيه تقلبات أسعار
اإلنتاج املحيل إىل األسواق الدولية من خالل تباين األسعار يف الواردات
أو الصادرات .ويف هذه الحالة ،يكون البلد الذي يستجيب لنقص اإلنتاج
عن طريق استرياد املواد الغذائية “مص ّد ًرا” لتقلبات األسعار إىل السوق
العاملية .ومن جهة أخرى ،يعتمد تأثري التجارة يف اقتصاد معني أيضً ا
عىل قوة تأثري االستيعاب وهو يشري إىل مدى استيعاب األسواق املحلية
لتقلبات األسعار الدولية .ويعتمد مدى “استرياد” البلدان لتقلبات
األسعار العاملية عن طريق التجارة ،بدوره ،عىل مستوى تدابري الحدود
102
ومدى ارتباط االقتصاد بتقلبات األسعار العاملية أو انعزاله عنها.
ويف هذا الصدد ،تكون السياســات التجارية مهمة لتشــجيع االستقرار
يف األســواق الدولية ويف تعزيز قدرتها الوقائية يف ســياق تغري املناخ.
وقــد يكون األثر املحتمل لإلجراءات ،التــي تتخذها البلدان التي تص ّدر
أو تســتورد كميات كبرية بالنســبة إىل حجم التجارة العاملية ،عىل وجه
الخصوص ،كب ًريا يف عدم اســتقرار األســعار الدولية .ومع ذلك ،ال تقترص
أهمية االســتخدام الرشيد للسياســات التجارية عىل الجهات الفاعلة
يف األســواق الكبرية ،بل قد يتســبب أثر انتقال تقلبات األســعار املرتفع
وتأثري اســتيعابها املنخفض بأثــر تراكمي أيضً ا عرب البلدان الصغرية.
فعــى ســبيل املثال ،قد تكــون التقلبات الناتجة عن أحوال الطقس
مرتابطــة عــى نحو إيجايب عرب البلــدان يف منطقة جغرافية معيّنة ،مام
يضاعف تأثريها عىل األســواق الدولية.

واالستهالك الناجمة عن التدابري املتخذة عند الحدود وإعانات التصدير
إىل زيادة حجم التجارة عىل الصعيد العاملي ،ما يعزز دورها التكيفي
عن طريق تسهيل حركة املنتجات الزراعية من مناطق الفائض الغذايئ
إىل مناطق العجز الغذايئ (انظر اإلطار .)2.5
وعليــه ،يتعــن النظر بعناية يف السياســات التجارية يف ضوء تأثريها
املحتمل يف تحديد دور األســواق العاملية للســلع الزراعية يف تيسري
التكيــف مــع آثار تغري املناخ .ويحظر اتفــاق منظمة التجارة العاملية
بشــأن الزراعة اســتخدام التدابري التجارية ،مثل إعانات التصدير،
والتعريفــات الجمركيــة عىل الواردات ،والقيود عىل الصادرات ،وهي
تدابري تحد من انفتاح أســواق املنتجــات الزراعية املحلية وتغيري
الروابط القامئة بني األســعار املحلية والدولية.

عالوة عىل ذلك ،ال يفيد االنفتاح عىل األسواق العاملية يف ضامن
استقرار األسعار الدولية عىل املدى القصري فحسب ،بل ميكن أن
ييرس أيضا التكيف الطويل األجل .ففي ظل تغري املناخ الذي يؤثر يف
اإلنتاج الزراعي عرب البلدان ،يؤدي القضاء عىل أوجه الخلل يف اإلنتاج
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اإلطار 2.5
آثار تكامل أسواق املنتجات الزراعية العاملية
أكد الجزء الثاين من هذا التقرير عىل األثر املتفاوت لتغري املناخ عىل اإلنتاج
والتجارة يف القطاع الزراعي .وبوجه عام ،من املتوقع أن تزداد التجارة من أجل
تعويض التأثري عىل توافر الغذاء بسبب انخفاض اإلنتاج يف املناطق الواقعة
عند خطوط العرض املنخفضة .ولكن املناطق املترضرة تواجه انخفاض قدرتها
الرشائية الغذائية وحاجتها املتزايدة إىل استرياد األغذية.
وإذا تم إدخال فتح األسواق من خالل إزالة جميع التدابري الحدودية عىل
املنتجات الزراعية (مبا يف ذلك التعريفات الجمركية عىل الواردات ورضائب
التصدير واإلعانات) يف النموذج ،فمن املرجح أن تتسع تجارة املنتجات
الزراعية العاملية .ويعزز تكامل األسواق والتجارة الحرة الدور التكيفي للتجارة
مع تغري املناخ؛ غري أ ّن ذلك ينطوي عىل أرباح وخسائر يف آنٍ م ًعا.

وبالنسبة إىل العديد من املناطق املستوردة الصافية لألغذية (مثل معظم
أفريقيا)  ،فإن األسواق املفتوحة ستع ّمق من موقعها الصايف لالسترياد أكرث مام
هو متوقع يف ظل سيناريو تغري املناخ .وبالنسبة إىل املناطق التي يُتوقع أن
تتمتع مبيزة نسبية يف اإلنتاج الزراعي يف ظل سيناريو تغري املناخ وأن تكون
مص ّد ًرا صافيًا ها ًما (عىل سبيل املثال ،أمريكا الجنوبية وأوسيانيا) ،فإن إلغاء
التدابري عند الحدود واإلعانات سيزيد من صادراتها الصافية .كام ستزداد
التدفقات التجارية الثنائية بني جميع املناطق .فعىل سبيل املثال ،من املتوقع
أن تزيد أمريكا الالتينية صادراتها بشكل كبري إىل جميع املناطق
األخرى ،مبا يف ذلك مناطق يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
وجنوب وجنوب رشق آسيا.

الشكل 2.5
تأثري األسواق املفتوحة على املراكز التجارية الصافية يف ظل تغري املناخ يف عام 2050

االتحاد الرويس
والقوقاز

اليابان

كندا
آسيا
الوسطى

سائر رشق
آسيا

الصني
ورشق آسيا

إندونيسيا وجنوب
رشق املحيط الهادئ

أوسيانيا

أوروبا
الرشقية

الهند

الواليات املتحدة األمريكية
وباقي أمريكا الشاملية

أوروبا
الغربية

تركيا

سائر جنوب
آسيا
جنوب رشق
آسيا

سائر أوروبا
الرشقية

شامل
أفريقيا

الرشق
األوسط

املكسيك

أمريكا
الوسطى

غرب
أفريقيا

رشق
أفريقيا

الربازيل
سائر أفريقيا
الجنوبية

سائر أمريكا
الجنوبية
جنوب
أفريقيا

بلدان مصدرة صافية
بلدان مستوردة صافية
زيادة يف صايف الصادرات
انخفاض يف صايف الصادرات
مبليارات الدوالرات األمريكية
)أسعار  2011الثابتة(
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اإلطار 2.5
(يتبع)
تؤدي األسواق املفتوحة إىل انخفاض أسعار املواد الغذائية يف جميع
املناطق تقري ًبا .وتؤدي زيادة الناتج املحيل اإلجاميل واألجور وانخفاض أسعار
املواد الغذائية إىل تحسن شامل يف القوة الرشائية لألغذية ،وبالتايل زيادة
فرص الحصول عىل األغذية.
ومن املهم التأكيد عىل أن السياسات التجارية تشكل جز ًءا من مجموعة
واسعة من التدابري التي ميكن استخدامها لتعزيز التكيف مع تغري املناخ .ومع
أن فتح األسواق سيكون له تأثريات إيجابية عىل األمن الغذايئ ،فإ ّن املنتجني يف

املناطق التي من املتوقع أن تـاثر سل ًبا بتغري املناخ سيواجهون منافسة شديدة.
وينبغي للسياسات التجارية أن توفّق بني أهداف التنمية الريفية وغايات اإلنتاج
الزراعي املستدام واالحتياجات املتصلة باألمن الغذايئ .وستكون هناك حاجة إىل
طيف واسع من السياسات لتعزيز اإلنتاجية الزراعية املستدامة وتعويض آثار
تغري املناخ عىل امليزة النسبية للزراعة ،مبا يف ذلك السياسات التي تشجع تبني
صغار املزارعني األرسيني لتكنولوجيا ذكية مناخ ًيا ومبتكرة ،وتكامل األسواق،
واأله ّم من ذلك إمكانية الوصول إىل التأمني الزراعي وأسواق االئتامن.

مالحظة :مل تحدّد بعد الحدود النهائية بني جمهوية السودان وجمهورية جنوب السودان؛ ومل يحدّد بعد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.
املصدر :معهد واجنينغن للبحوث االقتصادية .2018.تغري املناخ وتكامل السوق العاملية :حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2018وثيقة معلومات أساسية ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.

إعانات التصدير وترصيف الفوائض واملعونة
الغذائية الدولية

تتأثــر بتغري املناخ ،إزاء توافر املعونــة الكافية ملواجهة حاالت نقص
اإلمــدادات الطارئة الناجمة عن أحوال الطقــس .ويتطلب التكيف أيضً ا
الرتكيــز عىل األحــكام ذات الصلة .ففي عام  ،2015أكّد القرار الوزاري
الصــادر عن منظمة التجــارة العاملية ،خالل املؤمتر الوزاري العارش يف
نريويب ،بشــأن املنافســة يف مجال الصادرات ،من جديد ،عىل رضورة
الحفاظ عىل مســتوى ٍ
كاف مــن املعونات الغذائية الدولية ملراعاة
مصالح املســتفيدين ،ومعالجــة العوائق غري املقصودة التي تحول دون
إيصــال املعونة الغذائية يف حاالت الطوارئ ،وااللتزمات التي من شــأنها
توفــر الدعم املجــدي لالحتياطات الغذائية يف حاالت الطوارئ ،ومنع،
أو عــى األقل ،التقليل من خطــر تحويل مجرى املبادالت التجارية.
وتضمنــت نتائج القرار أيضً ــا مجموعة مفيدة من القواعد التي
تســتحدث إطا ًرا تشــغيل ًيا جدي ًدا للمعونة الغذائية ومعايري محددة
مثــل الحــد من تحويل املعونة الغذائيــة العينية إىل قيمة نقدية،
ومراعاة ظروف الســوق املحلية ،وتشــجيع األعضاء عىل زيادة رشاء
104
األغذية من األســواق املحلية أو اإلقليمية.

متثل إعانات التصدير أكرث الصكوك السياساتية إخاللً بالتجارة ،وقد وضع
اتفاق منظمة التجارة الدولية بشأن الزراعة منذ عام  1995ح ًدا لقيمة
إعانات التصدير وحجم الصادرات املدعومة .ويف املؤمتر الوزاري العارش
ملنظمة التجارة العاملية الذي عقد يف نريويب يف كانون األول/ديسمرب
 ،2015تم التوصل إىل اتفاق إللغاء إعانات التصدير ووضع ضوابط جديدة
الستخدام ائتامنات التصدير وضامنات االئتامن وبرامج التأمني واملعونة
الغذائية الدولية واملؤسسات التجارية الحكومية املص ّدرة التي قد توفر
103
إعانات ضمنية للصادرات.

وستقيض هذه التغيريات عىل أوجه الخلل املحتملة يف األسواق الدولية
الناجمة عن ترصيف الفائض من السلع .وعىل املدى القصري ،ستقيض
أيضً ا عىل عدم استقرار األسعار الدولية الناجم عن االختالفات يف
الصادرات املدعومة التي تتسبب بها التقلبات يف اإلنتاج املحيل .أما
عىل املدى الطويل ،فسوف تقلل هذه التغريات من أثر انخفاض سعر
ترصيف املخزونات املرتاكمة يف فرتات دعم األسعار املحلية املرتفعة.

التعريفات الجمركية عىل الواردات

ميكــن للبلدان التي تواجه صدمة عىل مســتوى اإلنتاج وارتفا ًعا يف
األســعار املحلية االعتامد عىل الســوق الدولية لتأمني اإلمدادات وتلبية
احتياجــات مواطنيها الغذائية .وإذا مــا اعتربنا أن التعريفات املطبقة

ويرتبط ترصيف الفائض أيضً ا باملناقشــات بشــأن املعونة الغذائية
الدولية .ويســاور القلق البلدان النامية ،وال ســيام األقل من ًوا التي
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غــر باهظة الثمن ،من املمكن أن يختلف حجم الواردات اســتجابة
للتغريات يف األســعار الدولية .وميكن للبلدان أن تؤثر بحســب متطلبات
تحقيــق أمنها الغذايئ يف توافر األغذية وأســعارها املحلية من خالل
تعديل معــدالت التعريفات الجمركية املطبقة.

باملزارعــن األرسيني أصحــاب الحيازات الصغرية يف البلــدان النامية
مام يضعف حوافز االســتثامر.
وقــد ينجم االرتفاع الحــاد يف الواردات عن عوامل خاصة باالقتصاد
املحــي مثــل نقص اإلنتاج املحيل بســبب الظواهر املناخية .وقد ينجم
أيضً ــا عن عوامل خارجية مرتبطة بالســوق العاملية مثل انخفاض
األســعار العاملية بســبب اإلعانات التي يخصصها البلد املصدر لصادراته
107
والتي قد تشـ ّوه الزراعة عىل الصعيد املحيل.

ولكــن ،برصف النظر عــن الصدمات يف اإلنتاج أو الصدمات املحلية
األخــرى ،متيل بلدان عديدة إىل تغيــر تعريفاتها الجمركية عىل
الواردات بعكس التغريات يف األســعار العامليــة .فهي تخفض التعريفات
الجمركيــة عىل الواردات عندما تكون األســعار العاملية مرتفعة وترفعها
عندما تكون األســعار العاملية منخفضة ،فتســتخدم التعريفات بفعالية
كأداة لحامية األســواق املحلية .ويــؤدي مثل هذا التعديل املعاكس
للتقلبــات الدوريــة يف التعريفات املفروضة عىل الواردات إىل عزل
الســوق املحلية جزئ ًيا عن التغريات يف األســعار الدولية .ولكنها قد
تســاهم ،من خالل الحد من تأثري االســتيعاب ،يف زيادة تقلبات األســعار
الدولية – أي تعزيز الطلب يف األســواق الدولية عندما تكون األســعار
العامليــة مرتفعة وتقليصه عندما تكون األســعار العاملية منخفضة.
وعىل هذا النحو ،ميكن لسياســات التجارة القطرية األوســع نطاقًا أن
تزيد من تقلب األســعار يف العامل وتولّد عوامل خارجية تؤثر ســل ًبا يف
105
حجم.
البلدان األصغر ً

ومنذ الرشوع ،بنشاط ،يف املناقشات بشأن اآللية الخاصة للوقاية يف
عام  ،2005تغريت بيئة السوق العاملية عىل نحو ملحوظ .فقد ازدادت
األسعار العاملية وحجم الواردات اإلجاملية للبلدان النامية (انظر
املناقشة يف الجزء  :)1أشارت دراسة أجريت يف عام  ،2014باستخدام
طرق مختلفة لتحديد االرتفاع الحاد املحتمل يف الواردات يف  103بلدان،
إىل أن الفرتة  2011 - 2004شهدت انخفاضً ا ملحوظًا يف معدل حدوث
االرتفاع الحاد يف حجم الواردات ،مقارنة بالفرتة  .2004 - 1983عالوة
عىل ذلك ،فقد تراجع معدل انخفاض األسعار الحاد إىل الصفر يف معظم
108
مجموعات السلع الزراعية ،يف الفرتة .2011 - 2004
ومن املتوقع أن تؤدي تأثريات تغري املناخ عىل الزراعة إىل الضغط
يف اتجاه ارتفاع األسعار العاملية ،فضالً عن تعزيز االتجاه التصاعدي
للواردات وتقلباتها ،وال سيام يف البلدان الواقعة عىل خطوط العرض
املنخفضة التي سيتأثر اإلنتاج فيها سلبًا بسبب التغريات يف درجات
فضل عن األحوال الجوية القصوى .وقد تؤدي
الحرارة وهطول األمطار ً
هذه االتجاهات املتوقعة يف األسعار والواردات ،بالتزامن مع إلغاء
إعانات التصدير ،إىل إضعاف مالءمة هذه اآللية الخاصة للوقاية يف
املستقبل .عوضً ا عن ذلك ،فقد يساعد الحد من التدابري املش ّوهة
للتجارة ،املقرتنة بتخفيض التعريفات الجمركية املقيّدة املفروضة عىل
املنتجات الزراعية ،ومجموعة واسعة من السياسات لتعزيز امليزة
النسبية للزراعة عىل نحو مستدام ،يف تيسري التحوالت الطويلة األجل يف
منط التجارة التي ستكون بحاجة إىل التكيف مع تغري املناخ.

وتعـ ّد التجــارة الدولية آلية قويــة للحد من التقلبات يف اإلمدادات يف
جميــع أنحــاء العامل ،وال ميكن لوظائفهــا التجميعية املفيدة أن تدعم
جهــود التكيــف مع تغري املناخ إذا كانت السياســات املعمول بها ال
تتيح املبادالت التجارية السلســة بني البلدان .وبالتايل ،فإ ّن السياســات
التجارية مهمة لتســهيل األداء الفعال لألســواق العاملية ولضامن األمن
الغــذايئ من خالل زيــادة دور التجارة التنافيس (انظر اإلطار .)2.5
ويفــرض اتفــاق منظمــة التجارة العاملية بشــأن الزراعة قيو ًدا عىل
التعريفــات القصــوى التــي يجوز تطبيقهــا عىل الواردات .وتجري
املفاوضــات الراميــة إىل خفــض التعريفات عــى املنتجات الزراعية
بشــكل أكــر منــذ انطالق جولة الدوحة يف عــام  ،2001ولك ّن التقدم
املحــرز محدود .وكان إنشــاء آليــة خاصة للوقاية تتيــح للبلدان
الناميــة زيــادة التعريفــات الجمركية عىل الواردات الزراعية بشــكل
مؤقــت يف حــال حدوث ارتفاع حــاد يف الواردات أو انخفاض يف
أســعارها مــن بني القضايــا املثرية للجــدل 106 .وبالفعل ،فقد يؤدي
انخفــاض األســعار محليًــا ،املقرتن بارتفــاع كبري يف حجم الواردات أو
“االرتفــاع الحــاد يف الواردات” ،إىل إلحاق الرضر ،عىل وجــه التحديد،

القيود املفروضة عىل التصدير

مثة تباين ملحوظ بني الضوابط الدولية املتعلقة بالرضائب املفروضة عىل
الصادرات ،وغري املقيّدة يف جداول منظمة التجارة العاملية ،والتعريفات
الجمركية عىل الواردات التي تكون مقيّدة فيها .وقد استخدمت قيود
التصدير  -الرضائب ويف بعض الحاالت القيود الكمية عىل الصادرات أو
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1.1وضع تعريف تشغييل لحالة النقص الخطري يف األغذية ،األمر الذي
قد يسوغ النظر يف فرض قيود عىل التصدير؛
2.2والحاجة إىل وضع حدود لحظر التصدير باعتباره املالذ األخري ،وال
يجوز اللجوء إىل هذا التدبري إال عندما تستنفد التدابري األخرى ،مع
مراعاة احتياجات األمن الغذايئ ألقل البلدان من ًوا والبلدان النامية
112
املستوردة الصافية لألغذيةn .

حظر الصادرات  -عىل نطاق واسع يف املايض ،وما زالت تستخدم اليوم
يف إدارة أسواق املنتجات الزراعية .ويجوز للبلدان تطبيق هذه التدابري
الحتواء ارتفاع األسعار املحلية وتعزيز اإلمدادات الغذائية عىل الصعيد
املحيل .وتشري إحدى الدراسات إىل أنه من بني  105بلدان شملتها
الدراسة ،استخدمت  31يف املائة منها صكًا أو أكرث من قيود التصدير،
109
خالل الفرتة .2011 - 2007

دور التجارة يف التخفيف من آثار
تغري املناخ

وتشــمل أحــكام املادة  ،11مــن االتفاق العام بشــأن التعريفات
الجمركيــة والتجــارة (الغــات) ،قيود التصديــر ،وهي تنص عىل
إمكانيــة فــرض رضائب عىل التصديــر ولكنها تحظر ،بشــكل عام،
القيــود الكميّــة .بينــا تنص املادة نفســها عــى إعفاء “لحظر
التصديــر أو القيــود املفروضة بشــكل مؤقــت ملنع أو الحد من
النقــص الخطــر يف املواد الغذائية أو ســائر املنتجات األساســية
للطــرف املتعاقــد املصـ ِّد ر ”.ومبا أنــه مل يتم تعريــف عبارة “النقص
الخطــر” عــى نحــو واضح ،فقــد تتعدد وجهات النظــر إزاء كيفية
تفســر البلــدان “للنقص الخطــر” عند اتخاذ قرارات سياســاتية
بشــأن قيود التصديــر الكمية.

يتطلــب الحد من انبعاثات غــازات الدفيئة ،الناجمة عن الزراعة،
تطبيق مامرســات الزراعة الذكية مناخ ًيا واالســتثامر يف التكنولوجيا
وخدمات اإلرشــاد والبنية األساســية (انظر الجزء  .)4وميكن للتجارة أن
تؤدي دو ًرا يف التكيف مع تغري املناخ .بيد أن زيادة اإلنتاج وتوســع
التجــارة ،قــد يؤديان إىل زيادة االنبعاثــات العاملية عىل الرغم من أنهام
يعززان األمن الغذايئ.
ومن املنظور العاملي ،فإن التصدي للتحدي املزدوج املتمثل يف تلبية
منو الطلب عىل األغذية يف املستقبل والحد من االنبعاثات قد يتطلب
أيضً ا إعادة توزيع اإلنتاج الزراعي يف املناطق التي تكون فيها كفاءة
االنبعاثات أعىل (أي حيث تكون االنبعاثات الناجمة عن كل وحدة من
الناتج هي األدىن) .ومن الناحية النظرية ،ميكن أن توفر التجارة الدولية
اإلشارات الالزمة لتسهيل إعادة توزيع اإلنتاج عىل املنتجني األكرث كفاءة
من الناحية االقتصادية (أي الذين ينتجون املزيد من األغذية باستخدام
موارد أقل نسب ًيا) ويعملون بكفاءة أعىل من ناحية االنبعاثات (أي
يتسببون بانبعاثات أقل نسبيًا لكل وحدة من األغذية املنتجة).

وتســاهم القيــود املفروضة عىل التصدير يف حــدوث التقلبات يف
األســعار عــى الصعيد الدويل ،وخاصة إذا تم فرض هــذه القيود عند
مثل حظــر تصدير األر ّز يف الهند
ارتفــاع األســعار العامليــة .فقد أدى ً
وفييــت نــام خالل فرتة ارتفاع األســعار الحاد يف عام  2008إىل الحد
من تقلبات الســوق املحلية ولكنه ســاهم يف زيادة تقلب األســعار
يف ســوق األر ّز الدويل .وكان حظر الصادرات بشــكل كامل رد فعل
شــائ ًعا أمام ارتفاع أســعار األغذية يف عام  2008يف البلدان األفريقية.
وواجــه املجلــس الوطني للحبوب واإلنتاج ،وهو مجلس التســويق
التابــع للحكومــة يف كينيا ،خالل ذروة االرتفاع الحاد يف أســعار
األغذيــة ،صعوبات يف اســترياد كميات كافية من الذرة بســبب حظر
التصديــر الــذي ط ّبقه عدد من البلدان يف اإلقليــم .ويؤدي تنفيذ
املصدريــن الرئيســيني لحظــر التصدير ،عىل نحو متســق ،إىل تحويل
الســوق العامليــة إىل مصدر غري موثوق لألغذيــة ،مام يلحق الرضر
111
باملســتوردين الصافــن لألغذية والرشكاء التجاريــن التقليديني.

أما الناحية العملية ،فإن إعادة التوزيع ليست باألمر اليسري .فعندما
يقوم بلد ما بفرض رضيبة الكربون عىل املنتجات الزراعية ،ترتفع
األسعار املحلية (انظر املناقشة يف الجزء  4والجدول  2.4عن تأثري رضيبة
الكربون عىل أسعار املواد الغذائية) .فمن دون التجارة ،سيؤدي ارتفاع
األسعار إىل إضعاف الطلب ،ما يؤدي إىل تراجع اإلنتاج ورمبا االنبعاثات
أيضً ا .ومع التجارة ،قد يؤدي فرض رضيبة الكربون ،من طرف واحد ،إىل
تراجع القدرة التنافسية للبلد الذي يتخذ تدابري التخفيف من الـتأثريات.
وقد تؤدي رضيبة الكربون (أو خطة تحديد سقف االنبعاثات وتداولها)،
ببساطة ،إىل استبدال املنتجات املحلية األقل تسب ًبا بانبعاثات للكربون،

ويف سياق تغري املناخ ،مثة حاجة إىل مناقشة تعزيز ضوابط منظمة
التجارة العاملية لتقييد التصدير ،من أجل تجنب تشويه أسواق األغذية
الدولية وانهيار الثقة فيها .وقد ينطوي تعزيز الضوابط الحالية عىل
عنارص مثل:
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اجلدول 1.5
تأثري تسرب االنبعاثات من خالل التجارة
ّ
كفاءة االنبعاثات النسبية
(بني الواردات التي تحل محل املنتجات املحلية)

التأثري عىل االنبعاثات العاملية

نتائج ترسب االنبعاثات

يتم إنتاج الواردات يف أنظمة ذات كفاءة
انبعاثات أدىن (انبعاثات مرتفعة لكل
وحدة إنتاج)

ارتفاع االنبعاثات العاملية

سوء تخصيص االنبعاثات

يتم إنتاج الواردات يف أنظمة ذات كفاءة
انبعاثات أعىل (انخفاض االنبعاثات لكل
وحدة من وحدات املخرجات)

انخفاض االنبعاثات العاملية

إعادة توزيع االنبعاثات

بواردات أرخص مث ًنا وذات بصمة كربونية أعىل من بلدان ال تتخذ تدابري
113
مامثلة لخفض االنبعاثات.

ومــن الناحيــة النظرية ،قد تحاول البلدان ،التــي تتخذ تدابري
للتخفيــف من الـــتأثريات ،الحد من تــرب االنبعاثات ،عن طريق
اســتخدام التدابــر التجارية .ولكن ،ينبغــي أن تتوافق الجهود
املبذولــة ملعالجــة أوجه االختالف يف كفــاءة االنبعاثات من خالل
السياســات التجاريــة وينبغــي لها االمتثال ألحــكام منظمة التجارة
العامليــة ،مثــل تلــك التي تنص عىل معاملــة الدولة األوىل بالرعاية،
وتنظيــم مســتويات التعريفــات الجمركية عىل الواردات ،وتوفري
املســاواة يف املعاملــة الوطنية .ويف هــذا الصدد ،يجب مراعاة
الضوابــط التجاريــة ،إىل جانب اســتيعاب التكلفة االجتامعية
لالنبعاثــات (انظر املناقشــة يف الجزء .)4

ونتيجة لذلك ،تؤدي االنبعاثات الناجمة عن زيادة اإلنتاج يف أماكن
ما وزيادة الواردات اإلضافية إىل البلد الذي يتخذ تدابري التخفيف من
التأثريات إىل ترسب االنبعاثات (أو ما يعرف أيضً ا باسم ترسب الكربون).
ويف هذه الحالة ،قد يكون تأثري هذا الترسب عىل االنبعاثات العاملية
إيجابيًا (إعادة توزيع االنبعاثات) أو سلبيًا (سوء توزيع االنبعاثات)
استنا ًدا إىل كفاءة اإلنتاج املحيل النسبية من حيث االنبعاثات مقابل
الواردات (انظر الجدول .)1.5
ونظ ًرا إىل الطلب الذي ستشهده املوارد الزراعية العاملية من ِقبل سكان
العامل املتزايدين وتزايد الدخول ،فمن املهم أن تقرتن زيادة اإلنتاج
بتعزيز كفاءة االنبعاثات .ويشري احتامل ترسب االنبعاثات إىل أن
استيعاب تكاليف االنبعاثات يف الزراعة من جانب واحد ،وإن كان مرب ًرا،
رمبا ال يكون فعالً دومنا تضافر الجهود العاملية ،إذا متكنت البلدان،
التي ال تتخذ تدابري للتخفيف من التأثريات ،ببساطة ،أن تعيد توزيع
املنتجات املحلية املنخفضة االنبعاثات الكربونية.

تعديل التعريفات الجمركية

إن البلدان التي تحاول استيعاب تكلفة غازات الدفيئة ،مثالً ،عن طريق
فرض رضيبة الكربون ،قد متنح ،عن غري قصد ،ميزة تنافسية لسائر
مامثل ،ما قد يؤدي إىل ترسب االنبعاثات
البلدان التي ال تفرض تدب ًريا ً
وسوء توزيعها .ويك ال يؤدي ذلك إىل تقويض جهود التخفيف من
التأثريات ،عىل املستوى العاملي ،ميكن أن تواصل البلدان إجراءات
فرصا متكافئة.
تعديل التعريفات التي توفر ً

ويف هذا الصدد ،قد ال ميثل الرتكيز عىل كل من الكفاءة االقتصادية
واالنبعاثات الناجمة عن اإلنتاج الزراعي يف كل بلد عىل حدة ،الحل
األكرث فعالية للحد من االنبعاثات العاملية .ويقر اتفاق باريس بالحاجة
إىل اتخاذ إجراءات مشرتكة واتباع نُهج تعاونية تنطوي عىل استخدام
نتائج للتخفيف من التأثريات منقولة دوليًا عىل أساس طوعي 114.ولكن،
ظل غياب آلية تبني االختالفات يف كفاءة االنبعاثات ،فقد ال تكون
يف ّ
اإلجراءات التعاونية فعالة.

وتخضــع قدرة البلدان عىل زيادة تعريفاتهــا الجمركية للتصدي لترسب
االنبعاثــات ،مبوجب اتفاقات منظمــة التجارة العاملية ،إىل التعريفات
املق ّيــدة ومبدأ عدم التمييز .فيجــوز للبلدان زيادة التعريفات
الجمركيــة للحد من واردات املنتجــات ذات البصمة الكربونية العالية
بــرط أن تبقى معدالت التعريفــة املطبقة أقل من املعدالت املقيّدة
(انظر الجزء  3بشــأن الوصول إىل األســواق) .وال بد من تنفيذ ذلك
بطرق غري متييزية.
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وبــدلً من ذلك ،ميكــن تخفيض التعريفــات الجمركية ،مبوجب
اتفاقــات التجــارة اإلقليميــة أو يف حالة البلــدان النامية ،من خالل
املعاملــة الخاصــة والتفضيلية (انظر اإلطار  )3.3من أجل تشــجيع
التجــارة يف املنتجــات ذات البصمــة الكربونيــة املنخفضة .ولكن ،مرة
أخــرى ،ولتجنب املشــاكل املحتملة يف إطار آلية تســوية املنازعات
التابعــة ملنظمــة التجــارة العاملية ،ال يجوز تخفيــض التعريفات
بطريقة قــد تعترب متييزية.

وتنشأ املشاكل يف حساب التسوية الرضيبية عند الحدود حني يقوم
املو ّردون بتضمني تكاليف االنبعاثات يف أسعارهم .فإذا فرض بلد ما
رضيبة الكربون عىل املنتجني ،مبعدل يساوي ،أو يفوق ،املعدل املطبق يف
البلد املستورد ،ال يجوز تطبيق أي تسوية رضيبية عند الحدود .ويف حال
جرى تطبيق التسوية الرضيبية عند الحدود ،قد يعترب ذلك إجراء حامئ ًيا.
ويف حال طبق املو ّرد رضيبة الكربون مبعدل أقل مام هو عليه يف البلد
املستورد ،يجب أن متثل التسوية الرضيبية عند الحدود الفارق الرضيبي.
وباملثل ،يف حال تجاوزت الرضيبة املطبقة يف البلد املص ّدر الرضيبة املطبقة
يف البلد املستورد ،ميكن طلب حسم رضيبي عىل الواردات.

التسويات الرضيبية

يشــر فــرض رضيبة الكربون عىل املنتجــات الزراعية إىل أن القدرة
التنافســية للمزارعــن يف البلــد الذي يتخذ تدابــر للتخفيف من
التأثريات ســتكون أضعف من قدرة املزارعني يف ســائر البلدان ما
مل تُفرض الرضيبة نفســها عىل الواردات .ويف الوقت نفســه ،فإن
صــادرات البلد الــذي يتخذ تدابري التخفيف من التأثريات ســتكون
أقــل تنافســية أيضً ــا إال إذا تم فرض رضائب عــى املنتجات املحلية
املقابلــة يف بلد املقصد.

وتصبح التسوية الرضيبية عند الحدود أكرث تعقي ًدا عندما يتم اتخاذ
تدابري أخرى غري رضيبة الكربون محليًا ويف البلدان املصدرة ،مثل
الرتويج ملامرسات الزراعة الذكية مناخ ًيا أو األنظمة املرتبطة مبعايري
األداء (قد تؤدي إىل زيادة تكاليف اإلنتاج وبالتايل إىل فرض رضيبة) .ويف
هذه الحالة ،يكون من الرضوري تحديد رضيبة الكربون املقابلة يف هذه
سهل بالرضورة ،ألن تحديد
التدابري لكل وحدة إنتاج .وهذا األمر ليس ً
املستوى الضمني للرضائب املفروضة محل ًيا وعىل املوردين مهمة كربى.

وقد نالت مســألة احتامل التســوية الرضيبية عند الحدود ،اســتنا ًدا
إىل البصمــة الكربونيــة ،اهتام ًما كب ًريا .وتشــر تســوية رضيبة الكربون
إىل فــرض رضيبــة الكربون املطبقة عىل املنتجــات املحلية عىل
الــواردات أيضً ــا .فتكون الرضيبة املفروضة عــى مص ّدري املنتجات،
ذات البصمــة الكربونيــة املنخفضــة ،ضئيلة ،األمر الــذي يتيح لهم
منافســة املنتجــات املحلية .أما مصـ ّدرو املنتجات ذات البصمة
الكربونيــة املرتفعــة فترتتــب عليهم رضيبة عاليــة ويصبحون ،بالتايل،
غــر قادرين عىل املنافســة .وقد تؤدي التســوية الرضيبية عند
الحــدود إىل التصــدي لترسب االنبعاثــات ،ولكنها لن تؤدي بالرضورة
إىل إعادة توزيــع انبعاثات الكربون.

وباملثــل ،فــإن تصدير األغذيــة الخاضعة لرضيبــة الكربون أمر
معقــد .وكثـ ًرا مــا يتم تطبيق الحســومات عىل الصادرات يف ســياق
الرضيبــة عــى القيمة املضافــة ،يك ال يتمتع املصــدرون املحليون
مبيــزة تنافســية .ولكــن من الصعــب تطبيق املنطق نفســه عىل
رضيبــة الكربــون ،ألن الغرض من هــذه الرضيبة يتمثل يف اســتيعاب
التكاليــف االجتامعيــة لالنبعاثــات التــي ال يحســبها املنتجون
واملســتهلكون لــوال ذلــك .وعليه ،فإن الحســومات عىل رضيبة
الكربــون عــى املنتجات التــي يتم تصديرها ســتكون ضارة من
منظــور تدابــر التخفيف عــى الصعيد العاملي.

ويتمثل أحد التحديات التقنية الرئيســية يف تحديد وتطبيق التســوية
الرضيبيــة عند الحدود يف حســاب البصمة الكربونيــة للمنتجات املحلية
والواردات ،وفرض رضيبة مناســبة عىل املنتجات املحلية وفرض
التســوية الرضيبية عند الحــدود للواردات من أجل ضامن تكافؤ الفرص
(انظر اإلطار  1.6بشــأن تقديــر البصمة الكربونية) .ويف الحاالت التي
يتــم فيهــا فرض رضيبة الكربون عــى نحو رصيح محل ًيا ،قد يبدو من
الســهل نسبيًا تطبيق التســوية الرضيبية عند الحدود عىل الواردات
بــرط أن يتــم تحديد بصمتها الكربونيــة (االنبعاثات الناجمة عن إنتاج
هذه الواردات ونقلها).

وتطرأ صعوبات تقنية رئيسية يف تحديد التسوية الرضيبية عند الحدود.
إذ يواجه أي نهج للتسوية الرضيبية صعوبة يف تحديد البصمة الكربونية
للمنتجات املحلية واملستوردة من أجل تطبيق هذه التسوية الرضيبية
استنا ًدا إىل املادة  20من االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية
والتجارة (الغات).

حظر االسترياد

بدلً من محاولة معالجة الزيادات يف الواردات التي تتسبب بها معدالت
رضيبة الكربون التفاضلية ،عن طريق استخدام التعريفات الجمركية
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تقييم حيز السياسة يف
ّ
السياسات التجارية :التكيف
والتخفيف من التأثريات
يف سياق التزامات منظمة
التجارة العاملية

والتسوية الرضيبية عند الحدود ،مثة نهج آخر ميكن اعتامده ويتمثل يف
حظر واردات املنتجات ذات البصمة الكربونية العالية التي من املرجح
أن تعيق الجهود املبذولة لخفض االنبعاثات عىل املستوى الوطني.
وتنص املادة  20من اتفاق الغات عىل اســتثناءات اللجوء إىل تدابري
الحــدود املك ّملة للضوابط األساســية لهذا االتفاق يف الحاالت التي ترمي
فيهــا التدابــر إىل حامية حياة أو صحة اإلنســان أو الحيوان أو النبات
والحــاالت املتعلقــة بحفظ املوارد الطبيعيــة القابلة للنفاذ (انظر الجزء
 3لالطالع عىل مناقشــة مفصلة بشــأن االستثناءات).

تضطلــع التجــارة بدور مهــم يف تحقيق األمن الغذايئ إذ تتفاوت آثار
تغــر املناخ عىل اإلنتاج الزراعــي عرب البلدان .فعىل املدى القصري،
توفــر التجارة آلية ملعالجة نقــص اإلنتاج الناجم عن األحوال الجوية
القصوى .وعىل املدى الطويل ،توفر األســواق الدولية ،التي تعمل
بشــكل جيد ،إشارات األســعار الالزمة لتعديل اإلنتاج الزراعي مبا
يتامىش مع التغريات يف امليزة النســبية.

وقــد أدى اســتخدام التدابري املتعلقة بهذه االســتثناءات إىل عدد من
قضايــا تســوية املنازعات ،مثل قضية األربيان  -الســاحف ،املرفوعة
ضــد الواليــات املتحدة األمريكية 115 .فقد اشــرطت الواليات املتحدة
األمريكيــة ،مبوجــب قانونها الخاص باألنواع املهــددة باالنقراض لعام
 ،1973أن تســتخدم ســفن صيد األربيان األمريكية “أجهزة اســتبعاد
الســاحف” يف شــباكها عنــد الصيد يف املناطق التــي يحتمل أن تتواجد
فيهــا الســاحف البحرية .وال ميكن تصديرمصيد األربيان باســتخدام
التكنولوجيــا التــي قد تؤثر ســل ًبا يف بعض الســاحف البحرية إىل
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ما مل يحصل املو ّرد عىل شــهادة تؤكد أنه
يتبــع برنام ًجــا مشــابها يف بلده .ومتثل الحكم يف هــذه القضية يف حظر
اســترياد املنتجات التي قد تتســبب بإصابة الســاحف البحرية أو
نفوقهــا نتيجــة صيد األربيان املســموح به مــن حيث املبدأ ،برشط أن
يطبــق هــذا الحظــر بطريقة غري متييزيــة .وبالفعل ،ويف أعقاب صدور
القــرار ،عدلت الحكومة األمريكية سياســتها التــي تثبت حصول
املورديــن عــى برامج فعالة لحامية الســاحف حتى ال يجــري التمييز
ضــد الواردات بطريقة غري مربرة وتعســفية .ويتيــح ذلك إمكانية
فــرض قيود غــر متييزية عىل الواردات.

وســوف يســتفيد الجميع من إعادة توزيع اإلنتاج مبا يتامىش مع امليزة
النســبية .وال يعنــي ذلك أنه يتوجــب عىل البلدان التي تواجه الزراعة
فيها ظروفًا متدهورة بســبب تغري املناخ ،أن تســتورد لتلبية معظم
احتياجاتهــا الغذائية .بل عىل هذه البلــدان تقييم جميع الخيارات
املتاحــة واتخاذ مجموعة من التدابري والقيام باالســتثامرات الالزمة
لتعزيــز اإلنتاجيــة الزراعية املســتدامة والتكيف مع تغري املناخ ،مبا يف
ذلك ،من خالل التجارة ،ما من شــأنه تحقيق األمن الغذايئ واســتدامة
تحســن منو
الزراعة ً
فضل عن زيادة ميزة القطاع النســبية .ومن شــأن ّ
تحســن أداء
اإلنتاجية املســتدامة وقدرتها عىل الصمود ،إىل جانب ّ
األســواق الدولية والوصول إليها ،متكني البلدان ،يف أشــد املناطق ضعفًا،
من التك ّيــف ،بفعالية ،مع تغري املناخ.
عامل أساسـيًا يف تعزيز القدرة العازلة
ومتثل السياســات التجارية ً
لألســواق الدولية .وسوف يســاهم القرار الوزاري الصادر عن منظمة
التجارة العاملية يف ســنة  ،2015بشــأن إلغاء اإلعانات للصادرات ،يف
إرســاء مناخ ٍ
موات أكرث عىل صعيــد التجارة الدولية .وميكن لخفض
التعريفــات الرضيبيــة أن يســاهم يف التكيّف مع تغري املناخ ،يف املدى
معي ،مســتقرة
القريب ،وإن كان ال يضمن أن تكون األســعار ،يف بلد ّ
بقدر أكرب .ال بل إ ّن مســتويات التعريفات تســاهم ،يف العديد من
البلدان ،يف تحديد أســعار املواد الغذائية .وتعكس األســعار ،بدورها،
الحوافز االقتصادية التي تحدد اإلنتاجية واالســتهالك واالســتثامر
والعاملــة يف الريــف .وهي قد تؤثر أيضً ا يف اســتخدام املوارد الطبيعية،

ومــع أن هــذه الحالة ،بالذات ،قد توفر إرشــادات حول كيفية
اســتخدام املادة  20من االتفاق العام بشــأن التعريفــات الجمركية
والتجــارة (الغــات) يف فرض قيود غــر متييزية عىل الواردات ،فقد
يواجــه حظر االســترياد الكامل ،يف حالة فــرض رضيبة الكربون
الذكيــة مناخ ًيــا ،أو غريها من تدابــر التخفيف املامثلة من
التأثــرات ،صعوبــات يف تحديد البصمــة الكربونيــة للمنتجات املحلية
واملســتوردة واالتفاق عليهاn .
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كاألرايض وامليــاه ،وتوزيعها عرب مختلف القطاعات .ولألســعار تداعيات
هامــة أيضً ــا عىل صعيد الدخل وتوزيعه عىل املنتجني واملســتهلكني .ويف
ظل تغري املناخ ،يتعني عىل واضعي السياســات ،عند تصميم السياســات
ّ
التجاريــة ،تحقيق األهداف املتصلة باألمن الغذايئ ،ويف الوقت نفســه،
إعطــاء حوافــز للنمو الزراعي والتنمية الريفية املســتدامني .وال بد أن
تركز املناقشــات ،حول السياســات التجارية ،عىل حظر التصدير الذي
رض بالبلدان النامية املســتوردة الصافية لألغذية ،ويجعل الســوق
قد ي ّ
الدوليــة مصد ًرا غري موثوق لألغذية.

متنع النظام التجاري الدويل من االضطالع بدوره يف جهود التخفيف من
آثار تغري املناخ .وميكن أن تؤدي التجارة إىل خفض االنبعاثات عامل ًيا
ولكنها قد تتسبب أيضً ا بزيادة االنبعاثات عندما ال تتضمن األسعار
التكاليف االجتامعية لهذه االنبعاثات.
ومع أن استخدام التدابري عند الحدود قد يوفر آلية إلصالح أوجه الخلل
التجارية الناجمة عن التسعري التفاضيل للكربون ،يبقى اللجوء إىل هذه
التدابري صعبًا من الناحية الفنية ويفتح املجال أمام فرض تدابري حامئية.
وحتى ولو كان من املمكن إيجاد حلول للصعوبات الفنية املتعلقة
بقياس البصمة الكربونية للمنتجات ،فإنه يتعني عىل واضعي السياسات
مناقشة كيف ميكن لالتفاقات التجارية أن تدعم حلول التخفيف القامئة
عىل السوقn .

ومع أن النهج التصاعدي للتخفيف من آثار تغري املناخ ،الذي تم
اعتامده يف اتفاق باريس ،قد سهل التوصل إىل توافق يف اآلراء ،إال أن
غياب آلية لتحديد السعر العاملي لرضيبة الكربون قد يؤدي إىل مشاكل
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كوردونسيلو بونتاريناس  ،كوستاريكا
مزارعون يعملون يف مزارع األناناس،
يطبقون مامرسات جيدة زراعية
وتتعلق بالصحة النباتية يف كافة
مراحل عملية اإلنتاج وتعبئة الفاكهة.
©FAO/Ezequiel Becerra

الرسائل الرئيسية:
11قد يساعد توسيم الكربون يف تحديد تفضيالت املستهلكني،

الجزء 6
التدابير غير
الجمركية :اللوائح
والمعايير

ما يساهم يف االنتقال إىل اقتصاد منخفض االنبعاثات .ويتطلب
ذلك نه ًجا معرتفًا به عىل الصعيد الدويل لوضع املعايري الخاصة
بهذا املجال.

22

قد يؤدي تغري املناخ إىل تزايد الشكوك املحيطة باملخاطر
عىل الصحة والصحة النباتية .وقد يؤدي ذلك إىل عرقلة التجارة وال
سيام بالنسبة إىل البلدان النامية ،إال يف حال تم االضطالع بعمليات
فضل عن توفري
تقيم املخاطر ومراقبتها ورصدها عىل نحو مالئم ً
البنية األساسية الحدودية املناسبة.

33

قد متثل التكاليف اإلضافية املرتبطة بتوسيم املنتجات
وتحديد املعايري عبئًا كب ًريا وال سيام للمزارعني األرسيني ومجهزي
األغذية أصحاب الحيازات الصغرية .وقد تكون املساعدة يف تنمية
القدرات رضورية.

اجلزء 6

التدابير غير الجمركية:
اللوائح والمعايير
احلواجز التقنية أمام التجارة
ومحاية البيئة

يحق لكل بلد ضامن حامية صحة اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة من
خالل إنفاذ اللوائح واملعايري .وتُستخدم تدابري الصحة والصحة النباتية
لضامن سالمة األغذية وحامية صحة الحيوان والنبات ،بينام يشار أحيانًا
إىل اللوائح الفنية واملعايري وإجراءات تقييم املطابقة باعتبارها حواجز
تقنية أمام التجارة .ولهذه التدابري أهداف سياساتية مختلفة ،مبا يف ذلك
حامية البيئة وصحة اإلنسان وسالمته ومنع املامرسات الخادعة .وقد
يكون لهذه التدابري السياساتية العامة ،املعروفة أيضً ا باسم التدابري غري
الجمركية ،تأثري كبري عىل التجارة الدولية.

معايري املنتجات وتوســيم الكربون
والتجارة الدولية
أصبح تطبيق املعايري البيئية عىل املنتجات الغذائية ،والتوسيم البيئي،
أمرا ً شائ ًعا يف العديد من البلدان .ويف الواقع ،هناك عدد متزايد من
االتفاقات التجارية ،الثنائية واإلقليمية ،التي تتضمن أحكا ًما تدعم
التعاون يف مجال استخدام املعايري البيئية .وقد ساهم وضع معايري
املنتجات وتوسيمها البيئي يف استحداث سوق مستدامة للمنتجات
“العضوية” و”التجارة العادلة” واملنتجات الخشبية والورقية .وإذا كان
من املمكن التمييز بني املنتجات ،فيام يتعلق مبستويات االنبعاثات
الناجمة عن إنتاجها ،ميكن القيام ،باليشء نفسه ،إلنشاء سوق لألغذية
ذات البصمة الكربونية املنخفضة .وبالفعل ،فإن تحديد تفضيالت
املستهلكني للتوجه نحو املنتجات الزراعية والغذائية ،التي يتم إنتاجها
بفضل أساليب إنتاج منخفضة االنبعاثات ،قد يوفر الحوافز الرضورية
للزراعة ليك تساهم ،عىل نحو أكرب ،يف جهود التخفيف من التأثريات.

لكنها ،وحتى لو تم اتخاذ معظم التدابري لتاليف مخاوف حقيقية ،إال أن
اتخاذ بعضها قد يكون غري مربر ،ويتم تنفيذه لغرض حامية املنتجني
املحليني والصناعة املحلية من املنافسة .وقد تص ّدت منظمة التجارة
العاملية ،منذ إنشائها ،يف عام  1995لهذا الخطر من خالل االتفاق بشأن
تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية ،واالتفاق بشأن الحواجز التقنية
أمام التجارة .ويهدف هذان االتفاقان إىل ضامن أال تكون هذه التدابري
تعسفية أو غري مربرة أو مقيّدة للتجارة ،أكرث من الالزم ،لتحقيق أهداف
السياسات املحلية.
ويؤثر تغري املناخ ،عىل نحو كبري ،يف اإلنتاجية الزراعية ،وبالتايل ،يف حجم
التجارة والتدفقات التجارية .وتؤدي املخاوف العديدة ذات الصلة إىل
تحديات كبرية للسلطات التنظيمية الوطنية يف جهودها الرامية إىل
اعتامد تدابري الصحة والصحة النباتية املالمئة ملواجهة قضايا تغري املناخ
الناشئة .وقد تؤدي هذه املخاوف إىل اتخاذ تدابري حذرة للغاية وإىل
إمكانية وضع حواجز غري مربرة للتجارة .وقد تؤدي أيضً ا إىل اتخاذ تدابري
غري مالمئة ،وبالتايل ،إىل زيادة اآلفات واألمراض .وباإلضافة إىل ذلك،
قد تستخدم التدابري املرتبطة بالحواجز التقنية أمام التجارة ،عىل نحو
متزايد ،باعتبارها جز ًءا من جهود التخفيف ،ما قد يؤدي إىل استخدام
التدابري غري الجمركية عىل نحو متزايدn .

ويتنــاول االتفاق ،بشــأن الحواجز التقنية أمــام التجارة ،معايري
املنتجــات واللوائــح الفنية وإجراءات تقييــم املطابقة .وينص هذا
االتفــاق عىل وضــع ضوابط لضامن أن تعامل هــذه املقاييس املنتجات
املســتوردة واملنتجات املامثلــة للمنتجات الوطنيــة معاملة عادلة
(املــادة  .)1:2ويســاهم الوعي املتزايد لدى املســتهلكني بقضايا
تغــر املنــاخ يف زيادة الطلب عىل توســيم الكربون .ويف هذا الصدد،
يكــون مــن املهم إمعــان النظر يف ما إذا كانت األحكام البيئية ســتتيح
للبلــدان فــرض لوائح فنية مرتبطــة بالخصائص البيئيــة للمنتجات،
مثــل بصمتهــا الكربونية .ومع أن االتفاق ،بشــأن الحواجــز التقنية
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الصحــة والصحــة النباتيــة عىل نحو رصيح إىل املعايــر الدولية التي
وضعتهــا هيئة الدســتور الغذايئ ،وأمانة االتفاقيــة الدولية لوقاية
النباتــات (التــي تديرهــا هيئة تدابري الصحــة النباتية) ،واملنظمة
العامليــة لصحــة الحيــوان .واألهم من ذلك ،أن التدابري التي تســتند إىل
املعايــر واملبــادئ التوجيهيــة ،والتوصيات التي وضعتها هيئة الدســتور
الغــذايئ ،وأمانــة االتفاقية الدوليــة لوقاية النباتــات واملنظمة العاملية
لصحــة الحيــوان ،تتوافق مــع اتفاق منظمة التجارة العاملية بشــأن
تدابــر الصحة والصحــة النباتية .وتؤدي املعايري الدولية دو ًرا أساسـيًا
يف االتفــاق بشــأن الحواجــز التقنية أمــام التجارة مع أن هذا االتفاق
ال يشــر إىل أي منظمــة معينة لتحديــد املعايري .ويفرتض االتفاق
بشــأن الحواجــز التقنيــة أمام التجارة أنه ينبغي أال يؤدي اســتخدام
املعايــر الدوليــة ذات الصلة ،كأســاس للوائــح التقنية ،إىل عقبات غري
رضوريــة أمــام التجارة الدولية (املادة  .)5.2ومن شــأن اتباع نهج
دويل لتحديــد الخصائــص البيئية للســلع ،مثل البصمــة الكربونية ،أن
يقلــل مــن احتامل مواجهــة منظمة التجــارة العاملية صعوبات يف ما
يتعلــق باســتخدام التدابــر املتعلقة مبتطلبات توســيم املنتجات وأن
يســاعد يف الحد من انتشــار املعايري الخاصة.

أمــام التجــارة ،ال يتيح للبلدان وضــع متطلباتها الخاصــة للمنتجات
املســتوردة ،فإنــه يقتــي أن تكون هذه املتطلبــات غري متييزية  -أي
أنــه ينبغــي أال تكون معاملة املنتجات املســتوردة أقــل مؤاتاة من تلك
املمنوحــة للمنتجــات املحلية املامثلة.
ويف حــال طلــب بلــد ما ،مثالً ،أن يجري توســيم جميع املنتجات
املحلية واملســتوردة عىل أســاس بصمتها الكربونية  -مبا أن توســيم
املنتجــات مطلــوب للمنتجات املحلية واملســتوردة  -فقد يتوافق
ذلــك مــع أحكام املعاملة الوطنية املتســاوية التي ينــص عليها االتفاق
بشــأن الحواجــز التقنية أمــام التجارة .ولكن ،مبا أن البصمــة الكربونية
ليســت ،يف جوهرهــا ،جز ًءا ماديًا من املنتجــات (ولكنها باألحرى
نتيجــة لطريقــة اإلنتاج واملعالجة والنقل) فــإن اآلثار املرتتبة عىل
متطلبــات االتفاق ،بشــأن الحواجز التقنية أمــام التجارة املرتبطة
باملعاملــة املتســاوية للمنتجــات املامثلة املســتوردة ،ال تزال غري أكيدة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فإن تحديــد انبعاثــات الكربون ،عىل نحو
دقيــق ،يعــد أمرا ً صعبًــا وقد يؤدي إىل نزاعــات تجارية ما مل يتم
االتفــاق بهــذه املبــادالت التجارية عــى آليــة لتقييم ذلك بني الدول
املعنيــة (انظــر أيضــا الجــزء  .)5ويتمثل الحد األدىن مــن املتطلبات
يف وضــع نهــج موضوعــي لقياس البصمــة الكربونيــة كميًا وقبول
أساســا لتوســيم
اســتخدام هــذا النهــج عىل الصعيد الدويل ،باعتباره ً
الكربــون .ويف العديــد مــن البلدان ،تأخذ الــركات الخاصة ،مثل
املحــال التجاريــة الكربى ،زمام املبــادرة يف تطوير معايــر املنتجات
وعالماتهــا .غــر أن االفتقــار املحتمــل للشــفافية واملواءمة يف تطوير
وتطبيــق املعايــر الخاصة بتوســيم الكربون قــد يؤدي إىل اختالفات
بني الــركاء التجاريني.

وقــد وضعــت املنظمة الدوليــة لتوحيد املقاييس وهــي منظمة دولية
غــر حكوميــة تضم  162هيئــة وطنية لتوحيد املقاييس ،سلســلة من
املعايــر للتوســيم البيئي (سلســلة  .)ISO 14020وتتعاون منظمة
األغذيــة والزراعة ،عىل نحو نشــيط ،مع املنظمــة الدولية لتوحيد
مثل يف مجال تغري
املقاييــس مــن خــال ما يقارب  40لجنة فنيــةً ،
املنــاخ واآلثــار البيئية األخرى ،من أجل وضع مبــادئ توجيهية توفر
ـليم لألداء البيئي ،اســتنا ًدا إىل معايري اإلدارة البيئية
تقييم شـ ً
ـامل وسـ ً
ً
(مجموعــة معايــر  .)ISO 14000ويشــمل معيار  ،ISO 14021عىل
وجــه التحديد ،تقييم االدعــاءات املتعلقة بانبعاثــات غازات الدفيئة
والتحقــق منهــا .ويتطلب ذلك اســتخدام مواصفات قابلــة للتحقق
خاصــة بتحليــل دورة الحياة (انظر اإلطــار  )1.6لعالمات البصمة
الكربونيــة .ويغطــي معيار  ،ISO 14067وهــو قيد األعداد حال ًيا،

وضع املعايري الدولية واستخدامها

تشــدد اتفاقــات منظمة التجارة العامليــة ،عىل نحو خاص ،عىل
مواءمــة اللوائــح الوطنية مع املعايري الدولية .فتشــر ،مثالً ،إجراءات
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اجلزء 6

التدابري غري اجلمركية :اللوائح واملعايري

املتطلبــات واملبــادئ التوجيهية لقيــاس البصمة الكربونيــة للمنتجات
واإلعالن عنها.

التجــارة الدوليــة ،مــن خالل تزويد مــوردي املنتجــات املنخفضة
االنبعاثــات الدوليــن مبيــزة تنافســية غــر مرتبطة باألســعار (انظر
الجــزء  5لالطــاع عىل املناقشــة بشــأن إعادة توزيــع االنبعاثات).
وبطبيعــة الحــال ،لــي يكــون توســيم املنتجــات فعالً  ،ال بد من
إحاطــة املســتهلكني علـ ًـا  ،عىل نحــو مالئم ،بتأثــرات الخيارات
التــي يتخذونها.

وعىل خالف هيئة الدســتور الغذايئ وهيئــة تدابري الصحة النباتية
واملنظمــة العاملية لصحة الحيوان ،ليســت املنظمة الدولية لتوحيد
املقاييــس منظمة حكومية دولية حتــى ولو كانت اللجان الفنية
التي تقوم بتطوير معايري األيزو تشــمل مجموعة واســعة من الخرباء
فضل عن جمعيات املســتهلكني واألوســاط األكادميية
من الصناعة ً
واملنظــات غري الحكوميــة ،والحكومية ،ويف بعض الحاالت ،ممثلني عن
إحدى هيئات وضع املعايري الدولية .إن االتفاق عىل اعتامد أســاليب
موضوعيــة لتحديــد االنبعاثات الضمنية ،مثل تلــك التي اعتربتها املنظمة
الدوليــة لتوحيد املقاييس ،وتطبيقها عىل املنتجات املحلية واملســتوردة
عىل نحو منصف ،قد يشــجع البلدان عىل اتباع نهج جامعي الســتخدام
العالمــات الكربونية األمر الذي قد يســاهم يف جعل النظامني الزراعي
والغــذايئ أقل إنتا ًجا لالنبعاثات.

وعــى غــرار االختيار بني “املنتجــات العضوية” وتلــك “التي تراعي
رفــاه الحيوانــات” واملنتجــات التقليدية ،ميكــن للمســتهلكني اختيار
تجاهــل خصائــص املنتــج “املالمئة للمنــاخ” واتخاذ قرارات الرشاء
اســتنا ًد ا إىل عوامــل أخرى .ويجــب أن يكونوا مســتعدين لدفع
عــاوة ســعر املنتجــات ذات البصمــة الكربونية املنخفضــة .وتتمثل
الطريقــة الوحيــدة لضامن الدعم املتبادل بني األســعار وتوســيم
الكربــون (أي تشــجيع خفــض االنبعاثــات يف األغذية والزراعة عىل
الصعيــد العاملــي) يف أن تظهــر أســعار املنتجات التي تحمل وســم
الكربــون عــى نحو كامــل وموثوق التكلفــة الضمنيــة لالنبعاثات
الناجمــة عــن عمليــة إنتاجها وتســليمها إىل املســتهلكني .وباإلضافة
إىل ذلــك ،ســوف يحتاج املســتهلكون إىل أخذ البصمــة الكربونية
يف الحســبان لدى إجراء مشــرياهم ،وهو أمر أســهل لذوي الدخل
املرتفــع .وعليــه ،فإن توســيم املنتجات ليس الدواء الشــايف ،وال
تــزال هنــاك حاجة إىل وضع سياســات للحد مــن انبعاثات اإلنتاج
الزراعــي مــن خالل تعزيــز كفاءة االنبعاثات .وقد يؤدي اســتخدام
نهــج تعــاوين يف توســيم الكربون دو ًرا ها ًمــا يف االنتقال إىل اقتصاد
منخفــض االنبعاثاتn .

ولكــن مــن املحتمل أن يرتتب عىل اســتخدام معايري الكربون
وتوســيمه ،ومــا يرتبط بهام مــن متطلبات التجهيــز والرصد والتحقق،
تكاليــف إضافيــة عىل املوردين .وقــد يؤدي ذلك إىل جعل ظروف
عمــل املزارعــن األرسيني واملنتجني أصحــاب الحيازات الصغرية ،ال
ســيام يف البلــدان النامية ،غــر مؤاتية ،وبخاصة عندما ال يســتطيعون
تحميــل هــذه التكاليف للمســتهلك .وقد تكون املعونة واملســاعدة
التقنيــة رضوريتــن للتغلب عىل هــذه الصعوبات (انظر اإلطار 3.3
بشــأن املعاملة الخاصــة والتفضيلية).

اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن تدابري
الصحة والصحة النباتية

وتجــدر اإلشــارة إىل أن توســيم الكربــون ال يتطلــب تقديم أي
معلومــات عــا إذا كانــت البلــدان قد اتخذت خطــوات للحد
مــن انبعاثــات الكربــون الناجمــة عن املنتجــات من خالل فرض
رضيبــة الكربــون أو أي وســيلة أخرى .وقــد ينتج بعــض البلدان
انبعاثــات كربونيــة منخفضــة بفضــل مزايــا طبيعيــة (مثل املوارد
الوفــرة) ،يف حــن يتعني عــى بلدان أخــرى اللجوء إىل تدابري
سياســاتية للحــد مــن بصمتهــم الكربونيــة ،مبا يف ذلــك التدابري غري
الرضيبيــة .ومــع ذلــك ،يوفر توســيم املنتجــات ،متى كانــت البصمة
الكربونيــة املنخفضــة تبـ ّـن الكفــاءة املتزايــدة لالنبعاثــات ،طريق ًة
لتصويــر املكانــة التنافســية للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة وتوجيــه
املســتهلكني الختيــار املنتجــات املنخفضــة االنبعاثــات .وكذلــك ميكن
لتوســيم املنتجــات أن يدعــم إعــادة توزيع االنبعاثــات عن طريق

يهــدف اتفــاق منظمة التجارة العاملية بشــأن تطبيــق تدابري الصحة
والصحــة النباتيــة إىل ضامن اســتخدام تدابري الصحة والصحــة النباتية
لغــرض تجنب املخاطــر عىل الصحة والصحــة النباتية وليس ألغراض
حامئيــة .ولكــن ،يف ظل القضايا الناشــئة عن تأثــرات تغري املناخ يف ما
يتعلــق مبســائل الصحــة والصحة النباتية ،من الــروري إمعان النظر
يف مــا إذا كان اتفــاق منظمــة التجارة العاملية بشــأن تطبيق تدابري
الصحــة والصحــة النباتية يوفر حيـ ًزا كاف ًيا للسياســات ليتمكن األعضاء
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اإلطار 1.6
تقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية
اﻟﺜﺎﻟﺚ أكرث التقديرات الخاصة بغازات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ د ً
ﻗﺔ وينبغي اﺳﺘﺨﺪامه يف ما
يخص اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ويجري العمل حال ًيا عىل تنقيح املبادئ التوجيهية
لعام  2006ليك تأخذ يف االعتبار املعارف العلمية والتقنية الجديدة ،خاصة يف
ما يتعلق بعوامل االنبعاثات بالنسبة إىل بعض فئات األنشطة والغازات.
ويتسم تقييم دورة الحياة أيضا باألهمية لتوسيم الكربون .فعىل سبيل
املثال ،تشرتط املنظمة الدولية للتوحيد القيايس أن يتم تحديد مقدار بصمة
الكربون الواردة عىل بطاقات التوسيم البيئية من خالل تقييم دورة الحياة
بنا ًء عىل معايري املنظمة الدولية للتوحيد القيايس .ولذلك ،ينبغي أن ميثل
توسيم الكربون قصة الكربون الكاملة للمنتج ،مبا يف ذلك التخزين والنقل.
وهذا ال يشبه ،عىل سبيل املثال ،وضع بطاقات توسيم توضح األميال املقطوعة
لنقل األغذية  -التي توفر معلومات عن املسافة التي قطعتها األغذية من
املنتج إىل املستهلك لتعكس الطاقة املستخدمة يف نقلها  -والتي ميكن القول
مبسطة للغاية.
إنها تعطي صورة ّ
وتظل عمليات تقييم دورة الحياة الخاصة بكثافة االنبعاثات يف األغذية
ّ
والزراعة صعبة للغاية ،وذلك بسبب املشاكل املنهجية واملتطلبات املتعلقة
بالبيانات عىل السواء .وألهداف معينة ،ميكن أن يكون التحليل الجزيئ مفيدًا
أيضً ا  -عىل سبيل املثال تقييم البصمة الكربونية للمنتج عند نقطة معينة يف
سلسلة اإلمداد.
وتصدر منظمة األغذية والزراعة تقديرات عن مكافئ بصمة الكربون
(كثافة االنبعاثات التابعة لقاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة
(فاوستات)) ملجموعة من السلع ،استنادًا إىل كفاءتها يف اإلنتاج ،حسب
البلد وعىل مدار الوقت .وتس ّهل هذه التقديرات تحليل االتجاهات الزراعية
البيئية الوطنية واإلقليمية .وتتوفر البيانات ملجموعة من السلع الزراعية (مثل
الحبوب واألر ّز واللحوم والحليب والبيض) ويتم التعبري عنها بالكيلوغرام من
مكافئات ثاين أكسيد الكربون ( )CO2eلكل كيلوغرام من السلع الزراعية.
ويقترص الحساب عىل االنبعاثات الناشئة ضمن بوابة املزرعة .ويتم استبعاد
االنبعاثات اإلضافية من عمليات اإلنتاج واالستهالك عند املنبع واملصب،
وبالتايل ،فإن البيانات التحليلية ليست قابلة للمقارنة مع تقييم كامل لدورة
أساسا ممتازًا للعمل املتصل بتقييم دورة الحياة.
الحياة ،ومع ذلك ،فإنها توفر ً

تشري البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية بصفة عامة إىل املكافئ الرتاكمي
للكربون لالنبعاثات الناتجة عن جميع مراحل إنتاجها عرب سلسلة التوريد
(كمية مكافئ ثاين أكسيد الكربون أو  CO2eلكل كلغ من املنتج) .ويُعرف
تحليل التأثريات املرتبطة بجميع مراحل حياة املنتجات بتقييم دورة الحياة.
ومن شأن عملية تقييم دورة حياة كاملة ألي منتج أن تأخذ يف االعتبار
االنبعاثات الناجمة عن إنتاج وتوريد املدخالت التي يستخدمها املزارعون (يف
املقام األول ثاين أكسيد الكربون) واالنبعاثات املبارشة وغري املبارشة املتولدة يف
عمليات اإلنتاج الزراعي (امليثان وأكسيد النيرتوز وثاين أكسيد الكربون ،مبا يف
وتغي استخدام األرايض)،
ذلك االنبعاثات الصافية املرتبطة باستخدام األرايض ّ
واالنبعاثات الالحقة املرتبطة بنقل املنتجات وتجهيزها وتخزينها وتسليمها إىل
املستهلكني .كام أنها ستحسب االنبعاثات املرتبطة بالنفايات عىل طول سلسلة
التوريد وعند نقطة االستهالك النهايئ (يف املقام األول ثاين أكسيد الكربون).
وترد املبادئ التوجيهية لتقدير االنبعاثات املرتبطة بالزراعة من خالل
تقييم دورة الحياة يف املبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ لعام  2006بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية ألغراض
الزراعة والحراجة وغريهام من استخدامات األرايض .وتغطي هذه املبادئ
التوجيهية انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها من خالل األرايض الزراعية
(األرايض الصالحة للزراعة واألرايض الصالحة للحراثة ،وحقول األرزّ ،ونظم
الحراجة الزراعية) ،وكذلك من خالل اإلنتاج الحيواين وإدارة السامد .وال
يتم إدراج االنبعاثات املرتبطة بأنشطة املنبع واملصب يف ما يتعلق بالزراعة،
وكذلك استخدام الطاقة يف املزارع ،يف تقديرات الزراعة والحراجة وغريهام
من استخدامات األرايض ،ولكن يتم احتساب االنبعاثات غري املبارشة املتعلقة
باستخدام الطاقة يف الزراعة والحراجة وغريهام من استخدامات األرايض يف
قطاع الطاقة.
وتستخدم األطراف يف اتفاق باريس منهجية الهيئة الحكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ إلعداد تقارير الجرد الوطنية عن االنبعاثات البرشية
بحسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة مصارف غازات الدفيئة .وتقسم
هذه املنهجية إىل ثالثة مستويات تتضمن درجات متزايدة من التعقيد ،من
حيث املتطلبات والطرق الخاصة بالبيانات عىل السواء .وﻳﻌﻄﻲ اﻤﻟﺴﺘﻮى

املصادر .Blandford, D. 2018 :التدابري الحدودية وذات الصلة يف ســياق التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أثره .حالة أســواق الســلع الزراعية لعام 2018
وثيقــة معلومــات أساســية ،منظمــة األغذية والزراعة ،روما؛ الهيئة الحكومية الدوليــة املعنية بتغري املناخ .2006 .املبادئ التوجيهيــة لعمليات الجرد الوطنية لغازات
الدفيئــة .املجلــد الرابع.Agriculture, Forestry and Other Land Use (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html); FAO. 2017 .
كثافــة االنبعاثات. In FAOSTAT. [online] http://www.fao.org/faostat/en/#data/EI/visualize .
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اجلزء 6

التدابري غري اجلمركية :اللوائح واملعايري

مــن اتخــاذ التدابري املناســبة يف مجال الصحة والصحــة النباتية يف
الوقت املناسب.

التــي قــد تتأثر أيضً ا بانخفــاض املحتوى الغذايئ للمنتجــات الحيوانية
بســبب زيادة حاالت مســببات األمراض واألمراض التي تصيب
األعالف والحيوانات.

يؤثــر تغري املناخ يف ســامة األغذيــة وصحة الحيوان والنبــات ،وينبغي
ألعضــاء منظمــة التجــارة العاملية التمتــع باملرونة والقدرة عىل
اعتــاد وتنفيــذ التدابري الالزمة للصحــة والصحة النباتيــة للتصدي
لهــذه التأثــرات املتوقعة مبوجــب اتفاق منظمة التجــارة العاملية
بشــأن تطبيــق تدابري الصحة والصحــة النباتية.

وكذلــك ،قــد يؤثر تغــر املناخ أيضً ا ،بصــورة غري مبارشة ،يف األمراض
مثل
الحيوانيــة التــي ال تحملهــا النواقل ،عــى غرار إنفلونــزا الطيورً ،
عــن طريــق تغــر وجهة الطيــور املهاجرة أو تزايد انتشــار الحيوانات
املضيفــة .ويف الواقــع ،قد تكــون التغريات يف نظــم اإلنتاج الحيواين
مثــل انخفــاض عــدد األبقار واملجرتات الصغــرة ،والجامل ،يف املواقع
القاحلــة وشــبه القاحلة ،الســبب يف زيادة انتشــار مرض “طاعون
املجــرات الصغــرة” املعروف أيضً ا باســم طاعــون األغنام واملاعز
وهــو مــن أبرز األمراض التــي تصيب هــذه الحيوانات .وقد يؤدي
تغــر املنــاخ أيضً ــا إىل تعديل نظــم اإلنتاج الحيواين عــى نحو متزايد،
فيجــري تفضيــل أنواع أو ســاالت معينة مــن الحيوانات ملدى
مالءمتهــا للظــروف املناخيــة املتغرية أو توافر األعالف.

آثــار تغري املناخ عىل ســامة األغذية وصحة
الحيوان والنبات

مــن املتوقــع ،عمو ًمــا ،يف ما يتعلق بصحــة النبات ،أن يؤدي تغري
نطــاق املحاصيــل وتغري أمناط الرياح وأحــوال الطقس القصوى إىل
تغــر يف توزع اآلفات .فقد تســمح درجــات الحرارة األكرث دفئًا ،عىل
وجــه التحديــد ببقاء بعض اآلفات ويف بعــض الحاالت قد تكون
هنــاك زيــادة يف حدة اآلفات وتغري يف ديناميكيــات تجمعات اآلفات،
مــا قد يؤدي إىل أرضار عىل نطاق أوســع .أما آثــار تغري املناخ غري
املبــارشة  -مثل القضاء عىل أشــجار املانغروف والغابــات الطبيعية
– فقــد تــؤدي إىل تفيش اآلفات واألمــراض وما يرتتب عىل ذلك
مــن انتقال اآلفــات عرب الحدود .وعليه ،فإن صحــة النبات معرضة
بشــدة آلثــار تغــر املناخ نظ ًرا إىل التنوع الهائــل يف أنواع النباتات
واآلفــات والتفاعــات املعقدة واملتعقدة بــن العوائل واآلفات والنظم
اإليكولوجية وأنشــطة اإلنســان للتصدي لهذه املشــاكل (مثل أنشطة
إدارة اآلفــات) .وبالفعــل ،فإن تنوع اآلفات النباتيــة كبري ج ًدا لدرجة
أن التنبــؤ بقــدرة األنواع عىل التســبب باألمراض وتوزع هذه األنواع
وعلــم األوبئة قــد أصبح صع ًبا للغاية ،إن مل يكن مســتحيال.

وعــى غــرار تأثــر تغري املناخ يف صحة النبــات والحيوان ،يُعتقد أن
تأثــر تغــر املناخ عــى الكائنات الدقيقة التي تؤثر يف ســامة األغذية
كبــر .ويف الواقــع ،فقد أفادت الهيئــة الحكومية الدوليــة املعنية بتغري
املنــاخ ،بــأن املناخ األكرث دفئًا املقرتن بســلوك غذايئ غري مالئم قد
يســاهامن يف زيــادة حاالت األمراض التي تنتقــل عن طريق األغذية.
وعــى وجــه التحديد ،قد يزداد عدد نواقل األمراض التــي تنقلها
األغذيــة واآلفــات الصحية الرئيســية يف البيئــة املحلية ،مثل الذباب
والرصاصــر والقــوارض ،نتيجة لتغري املناخ .وقــد تكون هناك أيضا
زيــادات أو تحوالت يف الكائنــات الحية املنتجة للســموم الفطرية
واألحيائيــة املنشــأ ،وهي كائنات تعتمد ،بشــكل كبري ،عىل درجات
الحــرارة املناســبة .وتنتــج أنواع معينة من الفطريــات ،التي تصيب،
بأغلبيتها ،الحبوب األساســية ،الســموم الفطرية .أما الســموم األحيائية
املنشــأ فتنتجهــا أنواع معينــة من العوالق النباتيــة التي تتجمع
يف أنــواع بحريــة مختلفة .وقد تؤثر هذه التغيريات يف مســتويات
الســموم وتوزعها ،بصورة مبارشة ،يف صحة اإلنســان واألمن الغذايئ.

أمــا فيــا يتعلــق بصحة الحيوانات ،فإن توزع األمراض التــي تحملها
النواقــل وإيكولوجيــا النواقل ومعدل تطور مســببات األمراض ،تعتمد،
بشــدة ،عىل الظــروف البيئية .وقد لوحظــت بالفعل هذه اآلثار مع
توزع مرض اللســان األزرق عند املجرتات ،ويعزى الســبب يف ذلك
عمو ًمــا ،إىل تغــر املناخ .فقد تزداد حدة مســببات األمراض يف األماكن
التــي تصبــح فيهــا العوائل وفرية أو محصنــة ضدها .وقد يحدث ذلك
أيضً ــا عندما تنتقل مســببات األمــراض من نوع إىل آخر بني األنواع
املســتضيفة ،عىل األرجح بســبب تزايد خلط هذه األنواع 116 .ويف
حالــة األمــراض الحيوانية املنشــأ املعدية ،قد يكون النتقال مســببات
األمــراض مــن نوع إىل آخر تأثري مبارش وضار عىل صحة اإلنســان،

وأخـ ًرا ،قد تزيد أنشــطة اإلنســان الرامية إىل التصــدي لتغري املناخ
مثل
مــن تلــوث مصادر الغذاء باملــواد الكيميائيــة .فقد يزداد ً
اســتخدام منتجــات وقايــة النباتات أو األدوية البيطريــة نتيجة
للتعديــات التــي تطرأ عىل املامرســات الزراعية بســبب تغري املناخ
والزيــادة املتوقعــة يف الضغوط الناشــئة عن اآلفات واألمراض.
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وعــاوة عــى ذلك ،قد يؤدي اســتخدام هذه املنتجــات أو تخزينها
عــى نحــو غري ســليم إىل إحداث مخلفات كثــرة وإىل زيادة املخاطر
117
عىل ســامة األغذية.

e eاملنظمــة العامليــة لصحــة الحيوان ،يف مجال صحــة الحيوانات؛
e eأمانــة االتفاقيــة الدولية لوقايــة النباتات ،يف مجال صحــة النباتات؛
e eوهيئة الدســتور الغذايئ املشــركة بني منظمــة األغذية والزراعة
ومنظمــة الصحــة العاملية ،يف مجال ســامة األغذية.

تحديــات اإلطــار التنظيمي الدويل يف التعامل مع
قضايــا تدابري الصحــة والصحة النباتية املرتبطة
بتغري املناخ

وتشمل هذه املنظامت الثالث واتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
تدابري الصحة والصحة النباتية اإلطار التنظيمي الدويل الحايل يف ما
يتعلق بتدابري الصحة والصحة النباتية.

يؤثــر تغري املناخ يف توزع اآلفــات واألمراض وتدفقات تجارة املنتجات
الزراعيــة بطــرق ال ميكن التنبؤ بها بســهولة .وقد ازداد عدد تدابري
الصحــة والصحــة النباتية امل ُبلّغ عنهــا عىل نحو مطرد ما يظهر عىل
األرجح زيادة يف الشــفافية (إذ يتم اإلبالغ عن املزيد من التدابري) وقد
ازداد كذلــك عدد تدابري الصحة والصحــة النباتية الجديدة أو املتغرية.
وقــد يقتــي تغري املناخ من أعضاء منظمــة التجارة العاملية تكييف
تدابــر الصحــة والصحة النباتيــة القامئة أو وضع تدابري جديدة للتصدي
للتغريات الناشــئة عــى صعيد مخاطر اآلفات واألمراض وتزايد املخاوف
بشــأن هذه املخاطر ،مام يســاهم يف زيادة النشاط التنظيمي .االتفاق
مهم أكرث من أي وقت
بشــأن تطبيــق تدابري الصحة والصحــة النباتية ً
مــى ،لضامن تنفيذ تدابري عادلة تحمي صحة اإلنســان والحيوان
وتيس التجارة الدوليــة .ويندرج االلتزام بتطبيق تدابري
والنبــات ّ
الصحــة والصحــة النباتية اســتنا ًدا إىل املبادئ العلمية ،يف صلب االتفاق
بشــأن تطبيــق تدابري الصحة والصحــة النباتية ،غري أن اآلثار املرتتبة
عــى العديــد من العمليات البيولوجية يف ظــل تصورات مختلفة لتغري
املنــاخ ال تزال مجهولة بكل بســاطة .إذ ال يـزال البحث العلمي املتعلق
باآلفات واألمراض وســلوكها يف ظل تغري املناخ يف مراحله األوىل،
وتضاعــف الفجوات املعرفية صعوبــات تنفيذ تدابري الصحة والصحة
النباتيــة عىل نحو فعال.

وتغطــي املعايري ،التــي وضعتها املنظمة العامليــة لصحة الحيوان وأمانة
االتفاقيــة الدوليــة لوقاية النباتات وهيئة الدســتور الغذايئ ،مجموعة
واســعة من املنتجات والســلع املتداولة .وســيكون من املفيد ألعضاء
منظمــة التجــارة العاملية ،وبخاصة للبلــدان النامية ،إدراج معلومات
عــن التعديــات املمكنة املطلوبة يف ظــل تغري املناخ ضمن هذه
املعايــر .وســيرتتب عىل غياب املعايري واملبــادئ التوجيهية والتوصيات
الدولية التي تســتهدف الحاالت الناشــئة عن تغري املناخ أو التأخر يف
وضــع مثل هذه املعايري تأثريات ســلبية عــى تحقيق مواءمة تدابري
الصحــة والصحــة النباتية .وقد يزيد ذلــك أيضً ا من عدد النزاعات بني
الــركاء التجاريــن .ولك ّن تحديد املعايري قد يكــون عملية طويلة األمد
وقــد تحدث حــاالت تأخري عندما يتعذّر التنبــؤ بتأثري تغري املناخ عىل
الظــروف البيولوجية ألن ذلك قد يشــكل صعوبة أمــام العمل العلمي
األسايس الذي يســتند إليه املعيار.
وعندما تتخذ البلدان تدابري ال تتوافق مع املعايري أو املبادئ التوجيهية
أو التوصيات الدولية ،ينبغي لهذه التدابري أن تكون مربرة علم ًيا .وال
بد أن يتم التربير من خالل تقييم املخاطر العلمية (املادة  5من اتفاق
منظمة التجارة العاملية بشأن تدابري الصحة والصحة النباتية) .ويندرج
تقييم املخاطر يف صلب اإلطار التنظيمي الدويل ويف ماهية الحاجة
إىل اعتامد تدابري الصحة والصحة النباتية املربرة تقن ًيا .ويؤدي تقييم
املخاطر كذلك دو ًرا مركزيًا يف كل نزاع رئييس بشأن تدابري الصحة
والصحة النباتية يتم البت فيه عن طريق إجراء تسوية املنازعات يف
منظمة التجارة العاملية .ولك ّن التغري يف العمليات البيولوجية بسبب
تغري املناخ قد يؤثر يف عمليات تقييم املخاطر يف مجال تدابري الصحة
والصحة النباتية.

ويدعــو اتفــاق تدابري الصحــة والصحة النباتيــة إىل جملة من املبادئ
مــن بينهــا مواءمة تدابري الصحــة والصحة النباتية عــى الصعيد
الــدويل 118 .ولتحقيــق هذا الهدف ،تُشـ ّجع الدول األعضــاء يف منظمة
التجــارة العامليــة عىل وضع تدابــر الصحة والصحــة النباتية الخاصة
بهــا باالســتناد إىل املعايري الدوليــة واملبادئ التوجيهيــة والتوصيات
املعــرف بهــا يف مجال تدابري الصحــة والصحة النباتيــة 119 .ويعتمد
األعضــاء يف منظمــة التجارة العامليــة لتحديد املعايــر الخاصة بتدابري
الصحــة والصحــة النباتيــة ذات الصلة بالتجارة الدوليــة ،عىل الكفاءة
العلميــة والتقنيــة التــي تتمتع بهــا الهيئات الدولية الثــاث املعنية
بتحديــد املعايري ،وهي:

وحتى لو مل يكن تغري املناخ موجودا ،ينبغي لجميع عمليات تقييم املخاطر
أن تراعي الشكوك العلمية إىل حد ما ،غري أن ندرة البيانات العلمية
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اجلزء 6

التدابري غري اجلمركية :اللوائح واملعايري

املراقبة والرصد

األساسية يف الوقت الراهن التي ميكن االعتامد عليها تجعل عمليات تقييم
املخاطر أكرث ميولً للتكهن ،مام يزيد من صعوبة وضع تدابري للصحة
والصحة النباتية مربرة علميًا وثابتة وأقل تقيي ًدا للتجارة .ولسوء الحظ،
ميكن أن يؤدي غياب تدابري محددة للصحة والصحة النباتية إىل اتخاذ
تدابري مؤقتة مبوجب املادة  7.5من االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة
120
والصحة النباتية ،وقد يؤدي ذلك إىل زيادة القيود التجارية.

تعترب مراقبة اآلفات واألمراض ورصدها من بني األنشطة األساسية
للخدمات البيطرية وخدمات الصحية النباتية .ولن يكون باإلمكان
الكشف ،بشكل مبكر ،عن اآلفات التي وفدت حديثًا والسامح باتخاذ
اإلجراءات الفورية ملكافحة هذه اآلفات والقضاء عليها سوى من خالل
تنفيذ أنشطة املراقبة عىل نحو كاف .وعىل النحو املذكور آنفًا ،متثل
عمليتا املراقبة والرصد أداتني مهمتني لتنفيذ التدابري التي تعزز التجارة
بال قيود أو تكاليف معامالت مثل إعالن املناطق الخالية من اآلفات أو
األمراض واملناطق التي ينخفض فيها انتشار اآلفات أو األمراض.

ومبــا أن اآلفات واألمراض ال توزع بشــكل موحد حــول العامل حيث
أن العديــد مــن املناطــق خالية من بعض اآلفــات واألمراض ،غال ًبا
ما تتمثل ســبل التجارة األقل تقيي ًدا وأكرثها أمانًا يف اســترياد ســلع
معيّنــة مــن املناطق الخالية من اآلفات واألمراض .وتشــجع
املــادة  6من االتفاق بشــأن تطبيــق تدابري الصحة والصحــة النباتية
هــذا املفهــوم عىل وجــه التحديد إذ تنص عــى أن تعرتف البلدان
مبفهــوم املناطــق الخالية من اآلفات أو األمــراض واملناطق التي
ينخفــض فيها انتشــار اآلفات أو األمراض 121 .ولكـ ّن تغيري أمناط
التجــارة وأشــكال اإلنتــاج الحيواين من أجل التصــدي لتغري املناخ قد
يــؤدي إىل تغيريات يف انتشــار اآلفات واألمراض عــى الصعيد الدويل.
وقــد يحفــز ذلك البلدان املســتوردة عىل تطبيــق متطلبات جديدة
للصحــة والصحــة النباتية للمنتجات املســتوردة مــن املناطق التي
كانــت خالية من اآلفات يف الســابق.

وتع ّد املراقبة من أبرز األنشطة الرئيسية التي يتعني االضطالع بها
وتعزيزها للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغري املناخ .وقد يكون من
الرضوري مراقبة آفات وأمراض معينة عىل املستويني اإلقليمي أو
دون اإلقليمي .وميكن حتى يف الوقت نفسه مراقبة األمراض الحيوانية
124
ومسببات األمراض التي تحملها األغذية.
تدابري الطوارئ واحلاالت الطارئة األخرى

قد يؤدي تغري املناخ إىل ترسيع وترية تفيش اآلفات واألمراض الحيوانية
والنباتية وتن ّوعها وانتشار مسببات األمراض التي تنتقل عن طريق
األغذية .وقد يتسبب تغري املناخ أيضً ا يف تفيش آفات أو أمراض جديدة.
وتتمثل الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذه الحاالت الجديدة ،عىل نحو
مالئم ،يف الكشف املبكر عنها واتخاذ تدابري فورية للقضاء عىل املخاطر
الناجمة عنها .ويساعد توافر خطط طوارئ محددة مسبقًا وأساليب
للقضاء عىل هذه اآلفات واألمراض يف اجتثاث التهديدات املستجدة
برسعة 125.ويعترب تعزيز القدرة عىل االستجابة الرسيعة 126تدب ًريا رضوريًا
ملكافحة آثار تغري املناخ .ورغم توفر قدر كبري من املعلومات عن
االستعداد لألمراض الحيوانية ،مل تتم معالجة مسألة التخطيط لحاالت
الطوارئ يف قطاع صحة النباتات بوضوح .ومثة حاجة إىل إرشادات بشأن
كيفية القضاء عىل تفيش اآلفات النباتية املستجدة وال سيام كيفية
القضاء عليها يف الوقت املناسب.

وعند تحديد املناطق الخالية من اآلفات أو األمراض واملناطق التي
يتعي عىل
ينخفض فيها انتشار اآلفات أو األمراض الحيوانية والنباتيةّ ،
البلدان مراعاة املخاطر الناشئة املتمثلة يف قدوم اآلفات واألمراض إليها
مهم يف
بسبب تغري املناخ .ومتثل كل من عمليتي املراقبة والرصد ً
عامل ً
إنشاء هذه املناطق واملحافظة عليها.

القدرة املطلوبة لتنفيذ تدابري الصحة والصحة
ظل تغري املناخ
النباتية يف ّ

مــن املهم معالجة مســألة حصول البلدان عىل األدوات الالزمة ملواجهة
التهديــدات التــي ميثلها تغري املناخ وتنفيــذ إطار تدابري الصحة والصحية
النباتية الخاص بها عىل النحو املناســب 122.وســوف تتحمل البلدان
الواقعــة عند خطوط العرض املنخفضة العبء األكرب من مســاوئ تغري
املنــاخ 123،مام يعني أن البلدان يف إفريقيا وآســيا وأمريكا الالتينية
ســتكون معرضة للخطر بشــكل غري متناســب ،وأنها ستكون بحاجة إىل
تعزيــز قدرتهــا عىل التخفيف من املخاطر عــى الصحة والصحة النباتية
املرتبطــة بتغري املناخ والتكيف معها.

تنمية القدرات

يق ّر اإلطار التنظيمي للصحة والصحة النباتية بالحاجة إىل توفري
املساعدة من أجل تنمية قدرات البلدان النامية حيث تكون املخاطر
عىل الصحة والصحة النباتية هي األكرب .ويقدم مكتب الشؤون القانونية
ملنظمة األغذية والزراعة الدعم للحكومات يف إعداد مشاريع القوانني
وأنشطة تنمية قدرات املحامني واملنظمني .ونفذت املنظمة أيضً ا
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نقاط التفتيش احلدودية املرتبطة بتدابري الصحة

مشاريع عدة للمساعدة الفنية يف مجال الصحة والصحة النباتية ،مثل
صحة الحيوان وصحة النبات ،أو مشاريع مرتبطة بسالمة األغذية ،وهي
تواصل تطبيق معرفتها الواسعة بنظم األغذية البتكار حلول متكاملة
ومستدامة لقضايا سالمة األغذية .وبالعمل مبارشة مع املزارعني األرسيني
أصحاب الحيازات الصغرية والحكومات ،ساعدت هذه املشاريع يف
تحسني إمكانية تتبع األمراض والتحكم فيها ،ومتكني الحجر الصحي
127
الرسيع يف مناطق تفيش األمراض ،وتيسري تحديد مناطق التصدير.

والصحة النباتية

يف ما يتعلق بإجراءات مراقبة الصحة والصحة النباتية أو إجراءات
التفتيش ،ينص امللحق (جيم) من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية ،عىل أن “يتم اتخاذ مثل هذه
اإلجراءات واستكاملها من دون تأخري غري مربر وبطريقة ال متيز بني
املنتجات املستوردة واملنتجات املحلية ”.ومتثل نقاط التفتيش الحدودية
املرتبطة بتدابري الصحة والصحة النباتية “خط الدفاع األول” ضد اآلفات
واألمراض التي يتم إدخالها من غري قصد عن طريق التجارة وتحديد
رسعة التدفقات التجارية وسهولتها .وتحد املراكز الحدودية الجيدة
الخاصة بالصحة والصحة النباتية ذات البنية األساسية الكافية من
التأخري يف تدفق التجارة والتكاليف املرتبطة بها ،مع ضامن الحامية
الفعالة من املخاطر عىل الصحة والصحة النباتية .ويف العديد من
البلدان النامية ،ال بد من االستثامر يف نقاط التفتيش الحدودية من أجل
إعدادها ملواجهة تحديات تغري املناخ والتجارة املتزايدة ،وال سيام يف
البلدان ذات الحدود الربية الواسعة النطاق.

وال بد من التنسيق ،عىل الصعيدين الوطني والدويل ،لضامن كفاءة
املساعدة املقدمة وتأثريها .وإن مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة
رشاكة عاملية بني منظمة األغذية والزراعة (التي متثل هيئة الدستور
الغذايئ وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) ومنظمة التجارة
العاملية ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان والبنك
الدويل .ويدعم مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة البلدان النامية يف
تنمية قدرتها عىل تنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية
للصحة والصحة النباتية من أجل تحسني صحة اإلنسان والحيوان
والنبات ،وبالتايل النفاذ إىل األسواق أو البقاء فيها 129.ويف السنوات
األخرية ،ركزت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عملها بشكل
متزايد عىل مسائل التنفيذ ،وأنشأ البنك الدويل 130الرشاكة العاملية من
أجل سالمة األغذية ملعالجة قضايا سالمة األغذية.
128

وستكون البلدان النامية األكرث تأث ًرا مبخاطر الصحة والصحة النباتية
املتغرية .وسيحتاج الكثري منها إىل املساعدة لتحديث البنية األساسية
الضعيفة للصحة النباتية والبيئية ،وينبغي لتنمية القدرات أن تشمل
تقييم املخاطر واملراقبة والرصد والتشخيص والبنية األساسية عند
الحدود .وينبغي النظر ،بإمعان ،يف ال ُنهج الجديدة مثل املختربات
اإلقليمية أو مراكز التفوق بهدف اقتصاد املوارد وتسهيل التعاون.

وســوف تحتــاج البلــدان النامية ،عىل وجه الخصــوص ،إىل تعزيز تنمية
قدراتهــا يف جميــع مجــاالت الصحة والصحــة النباتية ذات الصلة ،مبا
يف ذلك:

ولقد ب ّدل تغري املناخ الطريقة التي ينبغي للسلطات املعنية بالصحة
والصحة النباتية ،عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،أن
تلجأ إليها للنظر يف عمليات صنع القرار واالختصاصات إذ لن يكون
باإلمكان تصميم إجراءات مستقبلية استنادا ً إىل السوابق التاريخية .ومن
الرضوري ج ًدا أن تحظى قضايا الصحة والصحة النباتية ،فيام يتعلق
بتغري املناخ ،باهتامم كاف يف النقاش األوسع حول السياسات املرتبطة
بتغري املناخ .ولن يتاح الثقل السيايس وال الدعم الالحق الحتياجات
الصحة والصحة النباتية ،عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،
رصا
إال عندما يتم االعرتاف بقضايا الصحة والصحة النباتية ،باعتبارها عن ً
ها ًما يف النقاش حول تغري املناخn .

القدرة التشخيصية

تخصصا ضمنيًا أساسيًا لألنشطة املتعلقة بالصحة
يعترب التشخيص
ً
العامة سواء أكان ذلك الختبار عينات من أنشطة املراقبة أو األنشطة
عند الحدود .ويفتقر العديد من البلدان النامية إىل القدرة التقنية عىل
إنشاء مختربات تشخيصية أو مختربات للسم ّية متطورة .ويعترب تشخيص
اآلفات واألمراض ،إىل جانب املختربات للسمية ،من بني العوامل
الرضورية لتحديد رسيع لآلفات واألمراض واألخطار التي تحملها
األغذية .وتس ّهل االختبارات وعمليات التشخيص املوثوقة التدفقات
التجارية وتجنب الخسائر التجارية ،بسبب الخطأ ،يف تحديد هذه
اآلفات واألمراض.
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مسرد المصطلحات
االنبعاثات

بصمة الكربون

انظــر انبعاثات غــازات الدفيئة أو غازات االحتباس الحراري

متثــل بصمــة الكربون قياس حجم مجموع االنبعاثات من ثاين أكســيد
الكربــون (أو غريها من انبعاثات غازات الدفيئة ذات نســبة كربون
معي أو
معادلة) التي يســببها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة نشــاط ّ
التــي ترتاكم عىل مدى دورة حياة املنتج.

االنبعاثــات الناجمة عن كل وحدة إنتاج

توسيم الكربون

سوء توزع االنبعاثات

كفاءة االنبعاثات

يشــر ســوء توزع االنبعاثات إىل ترسب الكربون حينام يكون التأثري
العام عىل الصعيد العاملي ســلبياً

يوفر توســيم الكربون معلومات عن انبعاثات ثاين أكســيد الكربون (أو
غريها من انبعاثات غازات الدفيئة ذات نســبة كربون معادلة) وتشــكل
منتجـاً ثانويـاً ينجم عن عمليات تصنيــع املنتج ونقله والتخلص منه.
ويهدف توســيم املنتجات إىل تشــجيع السلوك الذي يساهم يف الحد
مــن انبعاثات غازات الدفيئة

إعادة توزيع االنبعاثات

تشــر إعادة توزيع االنبعاثــات إىل حصيلة توزع االنبعاثات حينام
يحتمــل أن يكون التأثري العام عــى الصعيد العاملي إيجابياً.

ترسب الكربون (املعروف أيضاً بترسب االنبعاثات)

غازات الدفيئة

انتقــال انبعاثات ثاين أكســيد الكربــون من البلدان التي تتخذ اجراءات
صارمــة للتخفيــف من انبعاثات ثاين أكســيد الكربون إىل البلدان التي
تتخــذ اجـراءات تخفيف أقل رصامــة أو ال تتخذ أي اجراءات للتخفيف.

تشــر غازات الدفيئة إىل ثاين أكســيد الكربون وأكسيد النيرتوز وامليثان
واألوزون ومركبــات الكلوروفلوروكربــون والغازات األخرى التي تحدث
طبيعياً أو نتيجة األنشــطة البرشية (اإلنتاج واالســتهالك) والتي تساهم
يف ظاهــرة االحتباس الحراري (االحرتار العاملي).

الزراعة الذكية مناخياً

الزراعــة التي تزيد اإلنتاجيــة والقدرة عىل الصمود (التكيف) عىل
نحو مســتدام؛ وتخفض انبعاثات غــازات الدفيئة /أو تقيض عليها
(التخفيــف)؛ وتســاهم يف تحقيق األهــداف الوطنية يف ما يتعلق باألمن
الغذايئ والتنمية.

الفصل يف سياسات الدعم

يف ســياق السياســات الداعمة للزراعة ،يشري الفصل يف سياسات الدعم
إىل الدعم املقدم للمســتفيدين املؤهلني غري املرتبطة باألســعار أو
بالقـرارات الخاصة باإلنتــاج ،وعليه ،ال يخل هذا الدعم بالتجارة أو
بحجــم االنتاج الزراعــي أو يكون أثره طفيفا عليهام.
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Organization (WTO) Agreement on Agriculture: Export Competition
after the Nairobi Ministerial Conference. Trade Policy Brief No. 21, May.
FAO. 2017. The WTO Agreement on Agriculture: Export 1104
competition after the Nairobi Ministerial Conference. Trade Policy
Briefs, No. 21, May.

 1114اتفاق باريس ،املادة  ،6الفقرة .2

See India etc. versus US: ‘shrimp - turtle’ (https://www.wto.org/ 1115
english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm).

 1105لالطالع عىل مناقشة بشأن التعديالت املدخلة عىل السياسات املعاكسة
للتقلبات الدورية يف بلدان رشق أفريقيا وجنوبها ،يرجى االطالع عىل Kornher,
L. 2018. The market of maize in Eastern and Southern Africa in the
context of climate change. SOCO Background Paper, Rome, FAO.

Lubroth, J. 2012. Climate change and animal health. In: Building 1116
;Resilience for Adaptation to Climate Change in the Agriculture Sector
Proceedings of an FAO/OECD Workshop, p. 63–70.
Available at: http://www.fao.org/agriculture/crops/news-eventsbulletins/detail/en/item/134976/.

 1106ستكون هذه اآللية يف متناول جميع البلدان النامية بخالف التدابري
االحتياطية الخاصة بالزراعة التفاق جولة أوروغواي بشأن الزراعة الذي اقترص عىل
البلدان واملنتجات الخاضعة للتعريفة الجمركية تاركاً العديد من البلدان النامية بال
تدابري احتياطية.

 1117ملزيد من املعلومات عن تأثريات تغري املناخ عىل صحة النبات والحيوان
وسالمة األغذية ،يرجى االطالع عىل Lopian, R. 2018. Climate Change,
Sanitary and Phytosanitary Measures and Agricultural Trade. SOCO
2018 Background Paper, Rome, FAO.

Morrison, J. & Mermigkas, G. 2014. Import Surges and the 1107
Special Safeguard Mechanism in a Changing Global Market Context.
In R. Meléndez - Ortiz, C. Bellmann & J. Hepburn, eds. Tackling
Agriculture in the Post - Bali Context. International Centre for Trade
and Sustainable Development, Geneva, Switzerland.

 1118تنص املادة  3من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة
وتدابري الـصحة النباتية عىل أنه ينبغي للبلدان وضع التدابري وفقاً ملقاييس أو خطوط
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 ،contingency-plans/وانظر أيضا http://www.fao.org/docrep/004/X2720E/
X2720E00.HTM.

توجيهية أو توصيات دولية (منظمة التجارة العاملية )1995 ،التي وضعتها املنظمة
العاملية لصحة الحيوان وهيئة تدابري الصحة النباتية وهيئة الدستور الغذايئ .وتستند
هذه الفرضية إىل أن تطبيق املعايري والخطوط التوجيهية والتوصيات املتفق عليها
بحق الرشكاء التجاريني.
دولياً سيحول تلقائياً دون اتخاذ تدابري تعسفية ومتييزية ّ

 1127عىل سبيل املثالhttp://www.fao.org/3/a-ax460e.pdf :

 1128إ ّن مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة رشاكة عاملية تساعد البلدان النامية يف
تحقيق املكاسب واملحافظة عىل قدرتها يف الوصل إىل األسواق من خالل سد الفجوات
املرتبطة بالصحة والصحة النباتية ،وتشجيع سالمة األغذية وصحة الحيوان والنبات.
وتستهدف أنشطة هذه الرشاكة التي أنشأتها منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية
لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومجموعة البنك الدويل
والتي تشمل هيئة الدستور الغذايئ وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،دعم النمو
االقتصادي املستدام والحد من الفقر وتحقيق األمن الغذايئ وحامية البيئة .ويوفر مرفق
املعايري وتنمية التجارة منصة تجمع املنظامت الدولية والجهات املانحة وخرباء الصحة
والصحة النباتية من البلدان النامية والقطاع الخاص من أجل مناقشة االحتياجات يف
مجال تنمية القدرات املتعلقة بالصحة والصحة البيئية وتشارك الخربات واملامرسات
الجيدة وحشد األموال والعمل عىل إيجاد حلول متسقة ومنسقة .وقد تم إنجاز أعامل
رائدة ضمن مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة مثل )1( :مخاطر تغري املناخ والصحة
والصحة النباتية؛ ( )2والتجارة الدولية واألصناف الغريبة الغازية؛ ( )3والرشاكات العامة
والخاصة لبناء القدرات املتصلة بالصحة والصحة النباتية؛ ( )4وتسهيل التجارة اآلمنة ،يف
سياق امللحق جيم من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة
النباتية (إجراءات الرقابة والتفتيش واملوافقة) واتفاق تيسري التجارة .وتتوافر املطبوعات
ومذكرات اإلحاطة واألفالم القصرية التي تسلط الضوء عىل الخربات والدروس والتي تحدد
املامرسات الجيدة عىل املوقع اإللكرتوين ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة .وباإلضافة إىل
ذلك ،قدم مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة التمويل الالزم لتطوير وتنفيذ أكرث من 180
مرشوعا تعاونيا ومبتكرا للصحة والصحة النباتية وهو يساعد البلدان النامية عىل استيفاء
املعايري الدولية والوصول إىل األسواق .وتتوافر املعلومات الخاصة مبشاريع مرفق وضع
املعايري وتنمية التجارة أيضا عىل املوقع اإللكرتوين.

 1119منظمة التجارة العامل ّية .1995 .اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق
تدابري الصحة وتدابري الـصحة النباتية متاح عىل العنوان التايلhttps://www.wto. :
org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.
STDF/World Bank. 2011. Climate Change and Trade: The 1120
Link to Sanitary and Phytosanitary Standards. Joint paper of the
World Bank, Development Research Group, Trade and International
Integration (DECTI) and the Standards and Trade Development
Facility (STDF). Available at: http://www.standardsfacility.org/sites/
default/files/STDF_Climate_Change_EN_0.pdf.
 1121منظمة التجارة العامل ّية .1995 .اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق
تدابري الصحة والـصحة النباتية متاح عىل العنوان https://www.wto.org/english/
tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.
 1122ملزيد من املعلومات بشأن القدرات املطلوبة لتنفيذ تدابري الصحة والصحة
النباتية يف ظل تغري املناخLopian R. 2018. Climate Change, Sanitary :
and Phytosanitary Measures and Agricultural Trade. SOCO 2018
Background Paper, Rome, FAO.

 1123الهيئة الحكوميّة الدوليّة املعنيّة بتغري املناخ .تغري املناخ  :2014آثاره ،والتكيف
معه ،ومدى التأثر به .إسهام من الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الخامس للهيئة
الحكوميّة الدوليّة املعنيّة بتغري املناخ[Field, C.B., 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, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1132 pp.

 1129ملزيد من املعلوماتhttp://www.standardsfacility.org/sites/default/ :
files/STDF_Results_Factsheet_Final.pdf.
 1130انظر أيضاًhttp://www.worldbank.org/en/news/press- :
release/2013/12/11/global-partnership-food-safety.

de Balogh, K., Halliday, J. & Lubroth, J. 2013. Integrating the 1124
surveillance of animal health, foodborne pathogens and foodborne
diseases in developing and in - transition countries. Revue scientifique
et technique (International office of epizootonics)., 32(2): 539–48.

 1131اقتباس من امللحق جيم ( 1أ) من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق
تدابري الصحة والصحة النباتية .منظمة التجارة العاملية.1995 .
Sutherst, R.W. 2008. Climate change and vulnerability to 1132
introductions by plant and animal pests and diseases. In FAO: Climate
 .- related Transboundary Pests and Diseasesوثيقة معلومات أساسية فنية
صادرة عن مشاورة الخرباء التي عقدت يف الفرتة من  25إىل  27فرباير/شباط ،2008
منظمة األغذية والزراعة .روما( .متاحة ايضً ا عىل العنوانhttp://www.fao.org/3/a- :
.)ai785e.pdf

Sutherst, R.W. 2008. Climate change and vulnerability to 1125
introductions by plant and animal pests and diseases. In FAO: Climate
- related Transboundary Pests and Diseases. Technical Background
Document from the Expert Consultation held on 25–27 February 2008,
FAO, Rome. (Also available at: http://www.fao.org/3/a-ai785e.pdf).
 1126انظر http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/
the-world-animal-health-information-system/national-disease-
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حالة
أسواق
السلع الزراعية
جتارة املنتجات الزراعية
وتغري املناخ واألمن الغذائي

تغي منطها أيضا ،فاالقتصادات
تشهد تجارة املنتجات الزراعية عىل الصعيد العاملي ارتفا ًعا ملحوظًا من حيث القيمة منذ عام  .2000وقد ّ
الناشئة والبلدان النامية باتت تضطلع بدور أكرب يف األسواق الدولية ،وتزايدت بشكل ملحوظ التجارة الزراعية فيام بني بلدان الجنوب.
ومن املتوقع أن يؤثر تغري املناخ عىل الزراعة واألمن الغذايئ والتغذية بصورة متفاوتة باختالف البلدان واألقاليم .كام ستؤثر التغيريات
التي تطرأ عىل امليزة النسبية يف قطاع الزراعة يف مختلف أنحاء العامل عىل التجارة الدولية.
وينصب تركيز هذا اإلصدار من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية عىل الرتابط املعقّد وغري املدروس بالقدر الكايف القائم بني التجارة
الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذايئ .ويسهم هذا التقرير إسها ًما ها ًما يف مناقشات السياسات املتعلقة بالتك ّيف مع تغري املناخ
والتخفيف من آثاره تحت إطار اتفاق باريس وقواعد التجارة الزراعية املتعددة األطراف .كام يناقش التقرير السياسات  -الدعم املحيل
وتحسن سبل عيش
والتدابري التجارية عىل حد سواء -التي ميكن أن تنهض باألمن الغذايئ والتك ّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره،
ّ
املزارعني األرسيني يف مختلف أرجاء العامل .وبالنظر إىل كلٍ من اآلثار البطيئة والرسيعة الظهور لتغري املناخ ،من شأن السياسات التي
مم يجري يف املحافل الدولية من مناقشات أعمق بشأن السبل
تع ّزز بشكل كبري التك ّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره أن تستفيد ّ
الكفيلة بتعزيز الدور التعاضدي للقواعد التجارية والتدابري املتخذة يف مجال املناخ.

ISBN 978-92-5-130839-4

3 0 8 3 9 4
I9542AR/1/09.18

7 8 9 2 5 1

9

