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 السلع سعارأ على األجل الطويلة االنعكاسات: المناخ وتغّير االقتصادي النمو: الثانية المستديرة المائدة
 والتجارة األساسية

 
 أسباب أهمية هذا الموضوع؟هي ما 
 

 وستتوزّع الوقت مع اتالتأثري  هذه تتفاقم وسوف. بالفعل واسع نطاق على منتشرا   اإليكولوجية نظمنا على املناخ تغرّي  تأثريات من العديد بات 
 .والبلدان املناطق خمتلف على متفاوتة بصورة تداعياهتا

 نبذهلا اليت اجلهود تعرتضس وهي( التغذية) واالستخدام واالستقرار والنفاذ التوافر أي كافة  جبوانبه الغذائي األمن املناخ تغري تأثريات تطال وسوف 
 .مجعاء للبشرية أساسيا   هدفا   ذلك باعتبار للجميع مقبولة وبكلفة ومغذ   آمن غذاء من يكفي ما ضمان سبيل يف

  ّوتدهور األراضي تخداماس يف التغريات بفعل احلراري االحتباس غازات انبعاثات يف أيضا   هاما   مسامها   وعامل   املناخ لتغري ضحّية الزراعة وتُعد 
 .التأثريات من والتخفيف التكّيف جهود صلب يف الزراعة يضع مما. احليوانية الثروة قطاع ويف األراضي

 
 الخلفية

 تزداد أنّ  املتوقع ومن .فيها املسجلة احلرارة ودرجات املومسية األمطار هطول أمناط يف تدرجيية لكن طفيفة تغريات حاليا   البلدان من العديد يشهد 
 .املفاجئة القصوى املناخية األحداث وترية ازدياد جانب إىل حّدة التغريات هذه

 
 درجات ارتفاع بفعل غللال تتأثر وسوف. واإليكولوجية الزراعية األحوال على تطرأ اليت التغيريات بفعل األغذية إنتاج على املناخ تغري ويؤثّر 

 ومن. الفيضاناتو  اجلفاف موجات ازدياد عن فضل   البحار، مستويات ارتفاع بسبب للزراعة الصاحلة األراضي وفقدان األمطار هطول أمناط وتغرّي  احلرارة
 .األمراض وتفشي اآلفات تتفاقم أن أيضا   املتوقع

 
 البلدان ببعض يضرّ  ناخامل تغرّي  أنّ  حني ويف. الريفية والتنمية املزارع مداخيل أيضا   ستطال بل فحسب اإلنتاجية على التأثريات تقتصر ولن 

 أكثر هي الغلل على لسلبيةا التأثريات أنّ  إىل الدراسات وتشري. املناطق خمتلف بني ستتفاوت األغذية إنتاج على تأثرياته فإنّ  أخرى، بلدان منه وتستفيد
 وقت يف املناخ السلبية غرّي ت تأثريات ستتجلى حيث االستوائية املناطق يف عادة أكرب الغذائي األمن على املخاطر وأنّ  اإلجيابية التأثريات من بكثري شيوعا  
 .غريها من معاناة أكثر التكّيف على احملدودة القدرة وذات عّدة ضغوطات من تعاين اليت البلدان وستكون. مبكر

 
 احتياجاهتم لبيةت على الفقراء بقدرة كبري  حد إىل سيضّران وتقلّبها الغذائية املواد أسعار مستويات على ذلك وانعكاس الغلل اخنفاض وإنّ  

 .أصل   متدنية إنتاجيتهم أنّ  علما   املداخيل، يف اخلسائر أكرب نياألسريّ  نياملزارع صغار وسيسّجل. الغذائية
 

 التوقعات
 ترتاجع قد والقمح والذرة األرزّ  من العاملية الغلل أنّ  الزراعية واملخرجات العاملي املناخ على املناخ لتغرّي  احملتملة التأثريات بشأن اإلسقاطات تفيد 

 الغلل يف فاضاالخن هذا تأثريات وستتجلى. تارخييا   املسجلة احلرارة درجات فوق ما العاملي االحرتار من درجة كل  مقابل املائة يف 10و 3 بني ترتاوح بنسبة
 .املذكورة احلرارة درجات بلوغ عند احلرارة املعتدلة املناطق يف الغلل على التأثريات وستنخفض. فيها وستتفاقم مبكر وقت يف االستوائية املناطق يف
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 املائة يف 60 بنسبة يزداد أن األغذية إلنتاج بد وال. 2050 سنة حبلول نسمة مليارات 9.7 عتبة العامل سكان يبلغ أن املتوقع من ذلك، ومبوازاة 
 احلياة أمناط وانتشار لاملداخي ارتفاع فإنّ  النامية، البلدان يف الواقعة احلضرية املناطق يف معظمه يف سيسّجل السكاين النمو أنّ  ومبا.  الزيادة هذه ملواكبة

 زيادة اجملّهزة واألغذية لباناأل ومنتجات اللحوم على املستهلكني طلب يشهد أن املتوقع ومن. املستهلكة األغذية أنواع يف حتّول إىل بدورمها سيؤديان احلضرية
 ايضا   مرتبط وهو املياه، اطليعته ويف الطبيعية، املوارد من أكرب كما    األلبان وإنتاج احليواين اإلنتاج ويتطّلب. احلبوب إىل بالنسبة املسجلة تلك من أسرع

 . املناخ تغري تأثريات تفاقم إىل ويؤدي اهلّشة اإليكولوجية النظم على الضغط من يزيد مما احلراري، االحتباس غازات بانبعاثات
 

 الطبيعية اردنامو  على بكثري أكرب ضغط إىل يؤدي سوف - الطلب أمناط وتبّدل املناخ تغري أي - االجتاهني هذين جراء املزدوج الضغط وإنّ  
 .  العامل يف والتغذية الغذائي األمن يهدد مما اإليكولوجية نظمنا وعلى

 
 تكثيف من تتأتى أن بجي اإلنتاج يف الزيادة معظم فإنّ  واِعدة، زراعية بإمكانات تتمّتع واليت املستخدمة غري األراضي مساحة تقّلص إىل وبالنظر 

 فعالية أكثر تصبح أن راعةللز  بد وال. البيئية الناحية من واحلساسة اهلامشية املناطق لتشمل مساحتها توسيع من أو حاليا   املوجودة الزراعية األراضي يف اإلنتاج
 . واستدامة

 
 ممارسات ُصّممت دوق. نفسه الوقت يف الصمود على وقدرة كفاءة  أكثر تكون أن إىل الزراعية النظم حلاجة استجابة مناخيا   الذكّية الزراعة وتُعدّ  

 واملداخيل إلنتاجيةا يف مستدامة زيادة إىل تؤدي حبيث املتدهورة، األراضي وتأهيل الزراعية واحلراجة حراثة دون من الزراعة غرار على مناخيا ، الذكّية الزراعة
 .وجهه يف الصمود على الزراعة قدرة وتعزز املناخ تغري مع وتتكّيف الزراعية

 
 إىل ذلك ؤديي أن دون من تكاليفية مردودية وذي مأمون بشكل اجلوّ  من احلراري االحتباس غازات إزالة على القادر الوحيد القطاع الزراعة وتُعدّ  

 الدعم إىل املزارعون وحيتاج. الرتبة يف الكربون احتباس تزيد وأن االنبعاثات من حتدّ  أن مجيعها مناخيا   الذكّية الزراعة ممارسات شأن ومن. اإلنتاجية خفض
 مناخيا   الذكّية عةالزرا أجل من خصيصا   املصممة لذلك املصاحبة واالستجابات الطبيعي حميطهم على تؤثر اليت املناخية للمخاطر عرضتهم مدى ملعرفة

 .املخاطر هذه مبجاهبة والكفيلة
 

 القدر تأمني سبيل يف العاملية واقباألس فأكثر أكثر تستعني أن حّدة أكثر املناخ لتغري السلبية التأثريات فيها ستكون اليت البلدان على يتعنّي  وقد 
 يف األسواق وأداء ةباألغذي التجارة تيسري يساهم وسوف. العاملي الغذائي األمن على للمحافظة أساسية أداة التجارة وستشّكل.  لشعوهبا األغذية من الكايف

 تسّهل أن مبكان يةاألمه ومن. غذاء من يكفيها ما شراء من املناخ لتغري السلبية التأثريات بسبب نقص من تعاين اليت األقاليم وسيمّكن األسعار استقرار
 .األسواق إىل وإنتاجهم املزارعني صغار نفاذ أيضا   التجارية السياسات

 
 أن مثل   التجارية يودالق أشكال بعض شأن ومن. الدولية التجارة إضعاف إىل املناخ تغري ومكافحة البيئة حلماية املتخذة التدابري تؤدي أال وجيب 

 ويثبط األغذية على حلصولا على قدرهتم يقّوض مما األغذية أسعار يف املفاجئ االرتفاع عن النامجة الفقراء على السلبية التأثريات ومن األسعار تقّلب من تزيد
 البيئة حتمي امةع وسياسات ومفتوح متييزي وغري األطراف متعدد جتاري نظام وجود شأن ومن. لألغذية العاملية األسواق موثوقية من ويقلل االستثمارات

 .الدور هذا يةتأد هبا جيدر بل ال البعض، بعضها تساند أن املستدامة التنمية وتشّجع
 

 أسئلة توجيهية لواضعي السياسات
 

 فيها تكون أن املتوقع نم اليت البلدان يف الغذائي األمن حتسني أجل من بشأهنا املستقبلية التوقعات هي وما التجارية والسياسات التجارة أمهية ما 
 حّدة؟ األشدّ  املناخ تغري تأثريات

 هلا وكيف املستهلك ضلياتأف يف والتغريات الوسطى الطبقة واتساع السريع التحّضر من اجلديدة البيئة تستبق أن التجارية للسياسات ميكن كيف 
 معها؟ تتكّيف أن

 املناخ لتغرّي  عرضةامل الفئات طليعة يف موجودة أسر وهي األغذية على فقرا   األشدّ  الريفية األسر حصول تكفل أن العامة للسياسات ميكن كيف 
 مهدد؟ الغذائي وأمنها
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