
يهدد تغير المناخ األبعاد األربعة كافة لألمن الغذائي - توفر األغذية والحصول عليها واستخدامها واستقرارها.	 
يتطلب خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة اتخاذ إجراءات متعددة، بما في ذلك اتباع أنماط غذائية أكثر 	 

استدامة واتخاذ تدابير ترمي إلى الحد من إزالة الغابات وتطبيق ممارسات وسياسات الزراعة الذكية مناخًيا. 
يمكن أن تدعم تجارة المنتجات الزراعية الجهود الرامية إلى التخفيف من وطأة تغير المناخ وأن تسهم في خفض انبعاثات غازات 	 

االحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة.
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تغير المناخ واألمن الغذائي

- توفــر  الغذائــي  كافــة لألمــن  المنــاخ األبعــاد األربعــة  يهــدد تغيــر 
األغذيــة والحصــول عليهــا واســتخدامها واســتقرارها. ويؤثــر، علــى 
ــد قدرتهــا  ــدان الضعيفــة مــن خــال تهدي ــى البل وجــه الخصــوص، عل

علــى إنتــاج األغذيــة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2018(.

ويحّتــم هــذا بالتالــي اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن أجــل تحويــل النظــم 
وضمــان  بفعاليــة  الزراعيــة  التنميــة  دعــم  بغيــة  والغذائيــة  الزراعيــة 
ــاخ. وفــي هــذا الصــدد، تهــدف  ــر المن األمــن الغذائــي فــي ظــّل تغي
ــا¹ إلــى زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة والمداخيــل  ُنهــج الزراعــة الذكيــة مناخًي
الناجمــة عــن الزراعــة علــى نحــو مســتدام والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
وبنــاء القــدرة علــى الصمــود أمامــه وخفــض انبعاثات غــازات االحتباس 

الحــراري و/أو تفاديهــا، متــى أمكــن ذلــك.

ــن األهــداف  ــة بي ــا المقايضــات الممكن ــة مناخًي ــة الذكي ــاول الزراع وتتن
جهــة،  فمــن  بالمنــاخ.  المتصلــة  وتلــك  الغذائــي  باألمــن  المتصلــة 
ــة  ــة وآمن ــة كافي ــد الزراعــة مــن إنتاجهــا لكــي توفــر أغذي ينبغــي أن تزي
ومغذيــة بغيــة تلبيــة طلــب العــدد المتنامــي مــن ســكان العالــم. ومــن 
جهــة أخــرى، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى أن يخّفــض القطــاع انبعاثــات 
ــادة  ــه مــن المحتمــل أن تســبب زي ــاس الحــراري، وبمــا أن ــازات االحتب غ
اإلنتــاج وتجــارة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة زيــادة االنبعاثــات فــي 
العالــم، ينبغــي أن تعمــل السياســات علــى تشــجيع التكنولوجيــات 
المنخفضــة االنبعاثــات مــن كل وحــدة مــن اإلنتــاج التــي يجــري إنتاجهــا 

ــاخ. ــر المن ــف مــن وطــأة تغي ــك فــي التخفي ونقلهــا، فتســهم بذل

تدابير التخفيف من وطأة تغير المناخ في الزراعة والتجارة

جــزًءا  المنــاخ  لتغيــر  التصــدي  أجــل  مــن  المتخــذة  التدابيــر  ســتكون 
مــن مجموعــة واســعة مــن سياســات اســتخدام األراضــي والزراعــة 
ــة والحــد مــن الفاقــد  ــة. وإن التحــوالت فــي األنمــاط الغذائي واألغذي
والمهــدر مــن األغذيــة وزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة علــى نحــو مســتدام 
ــار الزراعــة علــى  ــج ســتؤدي جميعهــا دوًرا فــي عكــس آث وإعــادة التحري
المنــاخ. وتســتخدم فــي بعــض األحيــان تدابيــر تجاريــة بهــدف إيجــاد 
محفــزات مــن أجــل الحــد مــن بصمــة الكربــون الناجمــة عــن اإلنتــاج 
الزراعــي، علًمــا أّن هــذه التدابيــر تخضــع إلــى قواعــد ونظــم أرســتها 

منظمــة التجــارة العالميــة.

اإلعانــات الداعمــة للزراعــة الذكيــة مناخًيــا: يمكــن أن تشــجع الحوافــز 
ــا. وعلــى  ــة مناخًي المناســبة المزارعيــن علــى تبنــي الممارســات الذكي
البيئيــة  الخدمــات  لصالــح  دفعــات  تســديد  يمكــن  المثــال،  ســبيل 
وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة المصممــة مــن أجــل التشــجيع علــى 
اعتمــاد الممارســات التــي تخفــض االنبعاثــات أو تعــزز احتجــاز الكربــون.

الضرائــب علــى الكربــون: يمكــن التصــدي النبعاثــات غــازات االحتبــاس 
وتعالــج  ضرائــب.  فــرض  طريــق  عــن  الزراعــة  عــن  الناجمــة  الحــراري 
الضرائــب علــى الكربــون بصــورة مباشــرة إخفــاق األســواق فــي مراعــاة 
التكاليــف االجتماعيــة المتكبــدة بســبب تغيــر المنــاخ. لكــن وفــي الوقــت 
نفســه، فــإن اتخــاذ إجــراء أحــادي الجانــب لفــرض ضريبــة علــى الكربــون 
علــى األغذيــة قــد يضــع البلــد الــذي يتخــذ هــذا اإلجــراء فــي وضــع 

ــة. تنافســي ســيء فــي األســواق العالمي

وقــد تــؤدي الضريبــة علــى الكربــون إلــى تســرب الكربــون – مــن خــال 
ثمًنــا  واألرخــص  األعلــى  الكربونيــة  البصمــة  ذات  الــواردات  إحــال 
القادمــة مــن بلــدان ال تطبــق تدابيــر مماثلــة للحــد مــن االنبعاثــات محــل 
األغذيــة المحليــة ذات البصمــة الكربونيــة األدنــى. وقــد يفضــي ذلــك 
ــات علــى  ــادة االنبعاث ــن وزي ــن المحليي ــى خســائر فــي دخــل المنتجي إل

ــد العالمــي. الصعي

ويمكــن أن تســاعد التعديــات الضريبــة الحدوديــة القائمــة علــى بصمة 
للتخفيــف  المبذولــة  الجهــود  فــي  اإلســهام  علــى  التجــارة  الكربــون 
مــن االنبعاثــات. ويعنــي التعديــل مــن أجــل الضريبــة علــى الكربــون 
أن يطبــق المعــدل نفســه علــى بصمــة الكربــون للمنتجــات المحليــة 
قــد  الحالــة،  هــذه  حــد ســواء. وفــي  علــى  المســتوردة  والمنتجــات 
تفــرض علــى مــوردي المنتجــات المنخفضــة االنبعاثــات ضريبــة أدنــى 
وســيصبحون قادريــن علــى منافســة المنتجــات المحليــة، فــي مقابــل 
فــرض ضريبــة أعلــى علــى مــوردي المنتجــات العاليــة االنبعاثــات، وهــو 

مــا قــد يجعلهــم أقــل قــدرة علــى التنافــس.

تفضيــات  توجيــه  إن  الكربــون:  ببصمــة  التعريــف  عامــات  وضــع 
بطــرق  المنتجــة  والغذائيــة  الزراعيــة  المنتجــات  باتجــاه  المســتهلكين 
منخفضــة االنبعاثــات مــن شــأنه أن يوفــر حوافــز فعالــة للزراعــة بحيــث 
تســاهم بشــكل أكبــر فــي جهــود التخفيــف مــن وطــأة تغيــر المنــاخ. 
وقــد دعمــت مواصفــات المنتجــات ووضــع العامــات التعريفيــة عليهــا 

موجز السياسات التجارية

كيف يمكن أن تدعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية
التخفيف من وطأة تغير المناخ؟

منظمة األغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خالل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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¹ الزراعــة الذكيــة مناخًيــا هــي نهــج يســاعد علــى إرشــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل تحويــل النظــم الزراعيــة 
وتغييــر وجهتهــا لكــي تدعــم التنميــة بصــورة فعالــة وتضمــن األمــن الغذائــي فــي ظــل تغيــر المنــاخ.

George Rapsomanikis :تأليف



إنشــاء ســوق للمنتجــات الغذائيــة العضويــة ومنتجــات التجــارة العادلــة، 
ويمكــن أن يســهم وضــع عامــات التعريــف ببصمــة الكربــون فــي 
خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، كــون المتطلبــات ذات 

الصلــة ال تنطــوي علــى تمييــز بحــق المنتجــات المســتوردة.

 التجارة والتخفيف من التأثيرات: التحديات المقبلة

عامــات  ووضــع  الكربــون  علــى  الضريبــة  مثــل  التدابيــر  توفــر  قــد 
التعريــف ببصمــة الكربــون الحوافــز الازمــة مــن أجــل توزيــع اإلنتــاج 
غــازات  انبعاثــات  وكفــاءة  االقتصاديــة  الكفــاءة  مــع  تماشــًيا  عالمًيــا 
إنتــاج  يعــزز  أن  لهــذا  ويمكــن  ســواء.  حــد  علــى  الحــراري  االحتبــاس 
ــة التــي تســتخدم مــوارد أقــل نســبًيا وذات  وتجــارة المنتجــات الغذائي
بيــن  المقايضــة  بالتالــي  وتعالــج  المنخفضــة،  الكربونيــة  البصمــة 
الغايــات المتعلقــة باألمــن الغذائــي وتلــك المتعلقــة بانبعاثــات غــازات 
االحتبــاس الحــراري. بيــد أن حســاب االنبعاثــات الناجمــة عــن المنتجــات 
الغذائيــة ينطــوي علــى تحديــات علــى المســتوى التقنــي، كمــا أنــه قــد 

يفتــح المجــال أمــام اتخــاذ تدابيــر حمائيــة.

ومــع أن قيــاس بصمــة الكربــون الخاصــة باألغذيــة يعــد تحدًيــا منهجًيــا، 
ســيكون علــى صانعــي السياســات مناقشــة الطريقــة التــي يمكــن 
مــن خالهــا لاتفاقــات التجاريــة أن تدعــم هــذه الحلــول القائمــة علــى 
الســوق والراميــة إلــى التخفيــف مــن وطــأة تغيــر المنــاخ. وســيأتي 
وحســابها  الكربــون  بصمــة  تحديــد  طريقــة  حــول  العالمــي  اإلجمــاع 
ــة إلــى تســهيل  ــر السياســية الرامي ــة، إلــى جانــب التدابي ــج إيجابي بنتائ

تجــارة المنتجــات ذات البصمــة الكربونيــة المنخفضــة االنبعاثــات.

اإلجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

تشجيع البلدان على تطبيق مجموعة واسعة من التدابير في  	
قطاع الزراعة ترمي إلى التخفيف من وطأة تغير المناخ وتعد 

ضرورية من أجل تحقيق الغايات المتصلة بالمناخ، بما في ذلك 
إعطاء حوافز للمزارعين وصياغة سياسات تجارية تفضي إلى 

خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

دعم الجهود المبذولة من أجل تقدير االنبعاثات المباشرة  	
الناجمة عن إنتاج األغذية وحساب بصمة الكربون. 

إجراء مناقشات بشأن التدابير المناسبة لتسهيل تجارة المنتجات  	
المنخفضة البصمة الكربونية.
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إن اآلراء الواردة في هذا المنتج اإلعامي تخص المؤلف )المؤلفين( والتعكس بالضرورة آراء منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.
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