
تشجيع التجارة بصفتها آلية من أجل التصدي آلثار تغير المناخ وتعزيز األمن الغذائي والتغذية للجميع.يعزى نمو اإلنتاج بصورة 	 
رئيسية إلى التحسينات في غالت المحاصيل وارتفاع إنتاجية الحيوان الواحد من اللحوم واأللبان، حتى وإن كان ذلك بدرجة أقّل.

تطبيق سياسات سليمة وشفافة ويمكن التنبؤ بها وتستند إلى قواعد منظمة التجارة العالمية لمؤازرة جهود التكيف مع تغير 	 
المناخ واإلسهام في استقرار األسواق العالمية وجعل التجارة أكثر كفاءة. 

تعزيز الميزة النسبية للزراعة عن طريق سياسات واستثمارات تهدف إلى زيادة استدامة اإلنتاجية والقدرة على الصمود.	 
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أثر تغير المناخ على الزراعة

يخّلــف تغيــر المنــاخ تداعيــات ملحوظــة علــى الزراعــة واألمــن الغذائــي. 
ومــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع معــدالت درجــات الحــرارة والتغيــر فــي 
هطــول األمطــار وتســارع وتيــرة األحــداث المناخيــة القصــوى وحّدتهــا 

إلــى تزايــد الضــرر علــى إنتــاج المحاصيــل واإلنتــاج الحيوانــي.

األقاليــم  بيــن  متكافــئ  غيــر  األثــر  هــذا  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
والبلــدان. ففــي المناطــق االســتوائية، حيــث تقــع معظــم البلــدان 
ــاج الزراعــي بالفعــل مــن  ــدان األقــل نمــًوا، يعانــي اإلنت ــة والبل النامي
التأثيــر الســلبي لتغيــر المنــاخ، وتحديــًدا بســبب ارتفــاع وتيــرة موجــات 
ــة،  ــدان النامي ــد مــن البل ــى العدي ــات. وبالنســبة إل الجفــاف والفيضان
قــد يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى تفاقــم التحديــات التــي تواجههــا حالًيــا 
تلــك البلــدان فــي مجــال أمنهــا الغذائــي. أمــا بالنســبة إلــى األقاليــم 
المعتدلــة المنــاخ، فقــد تشــهد تأثيــرات إيجابيــة، حيــث تســتفيد بعــض 
المحاصيــل مــن الطقــس الدافــئ )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2018؛ 

ــر المنــاخ، 2020(. الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيُّ

التجارة وتغير المناخ

ــى  ــم الفائــض إل ــة مــن أقالي ــة نقــل األغذي تســّهل األســواق العالمي
أقاليــم العجــز، وتعــزز بالتالــي األمــن الغذائــي والتغذيــة. وترتســم 
ــزة النســبية – أي  ــدان بفعــل المي ــن البل ــة بي ــم التدفقــات التجاري معال
قــدرة بلــد مــا علــى إنتــاج األغذيــة بكلفــة أقــّل. وفــي حيــن أن االكتفــاء 
ــة  ــا للغاي ــة قــد يكــون مكلًف ــد مــن األغذي ــى العدي ــي بالنســبة إل الذات
الظــروف  بســبب  الــدوام  علــى  ممكــن  وغيــر  البلــد  إلــى  بالنســبة 
الزراعيــة اإليكولوجيــة، يمكــن أن تســهم الزراعــة فــي ضمــان إمــدادات 
ــا مــن أجــل  ــر تنوًع ــة أفضــل وأكث ــة وتشــجيع أنمــاط غذائي ــة كافي غذائي

تحســين األمــن الغذائــي والتغذيــة.

ويؤثــر تغيــر المنــاخ علــى الميــزة النســبية لإلنتــاج الزراعــي وبالتالــي 
علــى التجــارة. ومــن المحتمــل أن تزيــد األقاليــم التــي تعانــي مــن 
تراجــع اإلنتــاج الزراعــي بســبب تغيــر المنــاخ مــن اســتيراد المنتجــات 
األقاليــم  صــادرات  ســتزيد  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى  الزراعيــة. 

المعتدلــة المنــاخ، حيــث ُيحتمــل أن يزدهــر اإلنتــاج.

وتتوقــع عــدة عمليــات نمذجــة، بمــا فــي ذلــك عمليــة نفذتهــا منظمــة 
األغذيــة والزراعــة، أن تضطلــع التجــارة بــدور أقــوى فــي المســاهمة 
فــي األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي ظــّل تغيــر المنــاخ، وتــرى أن تغيــر 
المنــاخ قــد يفضــي إلــى تعديــات فــي المواقــع التجاريــة الصافيــة 
2014؛ منظمــة  التــي تحتلهــا البلــدان واألقاليــم )Nelson وآخــرون، 

األغذيــة والزراعــة، 2018(.

 التجارة كأداة من أجل التكيف مع تغير المناخ

ســوف يبــرز الــدور التكييفــي للتجــارة علــى المدييــن الطويــل والقصيــر 
علــى الســواء. فعلــى المــدى الطويــل، عندمــا ترتفــع معــدالت درجــات 
الحــرارة عبــر مختلــف األقاليــم – وهــو األثــر البطــيء لتغيــر المنــاخ – 
يمكــن أن تســهم التجــارة فــي توزيــع اإلنتــاج الزراعــي علــى نحــو فعــال. 
وبالنســبة إلــى البلــدان المتضــررة بســبب االحتــرار العالمــي، قــد يغــدو 

توفيــر احتياجاتهــا الخاصــة مــن الغــذاء أمــًرا باهــظ الكلفــة.

وعلــى المــدى القصيــر، يمكــن أن تتصــدى التجــارة لآلثــار الســريعة لتغير 
ــاج الناجمــة عــن األحــوال  ــرار أوجــه القصــور فــي اإلنت ــى غ ــاخ، عل المن
المناخيــة. ويمكــن أن تلجــأ البلــدان التــي تشــهد موجــات جفــاف أو 
فيضانــات إلــى الســوق العالميــة وتســتورد األغذيــة كــي تعــّوض عــن 

نقــص اإلنتــاج الناجــم عــن الطقــس أو الفجــوة التغذويــة.

السياسات التجارية الهادفة إلى تعزيز الدور التكييفي للتجارة

يمكــن أن تــؤدي السياســات التجاريــة دوًرا هاًمــا فــي رســم معالــم 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ وتعزيــز األمــن الغذائــي. ويمكــن للسياســات 
الســليمة والشــفافة والقابلــة للتنبــؤ والقائمــة علــى قواعــد منظمــة 

ــاخ وتعززهــا. ــر المن التجــارة العالميــة أن تــؤازر جهــود التكيــف مــع تغي
ــاج األغذيــة فــي  ــاخ علــى إنت ــر المن ــه تغي ــر في ــذي يؤث وفــي الوقــت ال
العديــد مــن البلــدان واألقاليــم فــي العالــم، مــن شــأن خفــض القيــود 
التجاريــة أن يســّهل التدفقــات التجاريــة، واألهــم مــن ذلــك، أنــه يحســن 
ــى مســتوى  ــى اســتيعاب الصدمــات عل ــة عل قــدرة األســواق العالمي

اإلنتــاج الناجمــة عــن ظــروف الطقــس.

موجز السياسات التجارية

كيف يمكن أن تساعد التجارة والسياسات التجارية
في رسم معالم التكيف مع تغير المناخ؟

منظمة األغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خالل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تســهم القيــود المفروضــة علــى 
التصديــر فــي تقلبــات األســعار الدوليــة، خاصــة فــي حــال فرضهــا 
خــال فتــرة ارتفــاع األســعار العالميــة. ويمكــن أن تــؤدي حــاالت حظــر 
التصديــر مــن قبــل البلــدان المصــّدرة الرئيســية إلــى جعــل األســواق 
بالبلــدان  يضــر  ممــا  لألغذيــة،  بــه  موثــوق  غيــر  مصــدًرا  العالميــة 

التقليدييــن. التجارييــن  والشــركاء  لألغذيــة  الصافيــة  المســتوردة 

االتدابير التكميلية ومزيج السياسات

العالميــة  األســواق  فــي  أقــوى  تكامــل  تحقيــق  إلــى  الســعي  إن 
لألغذيــة ال يعنــي أن البلــدان التــي ســتواجه فيهــا الزراعــة ظروًفــا 
علــى  فقــط  تعتمــد  أن  لهــا  ينبغــي  المنــاخ  تغيــر  بســبب  متأزمــة 
الــواردات لتلبيــة معظــم احتياجاتهــا الغذائيــة. وســيتوجب علــى البلــدان 
تطبيــق مجموعــة مــن التدابيــر مــن أجــل تعزيــز التكيــف مثــل زيــادة 
االســتثمارات الزراعيــة وتعزيــز خدمــات اإلرشــاد الزراعــي والتدريــب. 
ــى األمــن  ــة عل ــج إيجابي ــق نتائ ومــن شــأن هــذا أن يســهم فــي تحقي
الغذائــي والتغذيــة وتحســين الميــزة النســبية للزراعــة. وســيتيح تعزيــز 
اســتدامة نمــو اإلنتاجيــة وقدرتهــا علــى الصمــود، إلــى جانــب وجــود 
أســواق زراعيــة عالميــة تتســم بالمزيــد مــن الشــفافية والحســنة األداء، 
للبلــدان الواقعــة فــي المناطــق األكثــر تأثــًرا أن تتكيــف بصــورة فعالــة 

مــع تغيــر المنــاخ )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2018(.
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