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من اإعداد 

فرع �سيا�سات الن�رش الإلكرتونى ودعمه

 �سعبة الت�سال

منظمة الأغذية والزراعة

عن  تعرب  ال  عر�ضها  وطريقة  االإعالمية  املواد  هذه  يف  امل�ضتخدمة  االأو�ضاف 

بالو�ضع  يتعلق  ما  يف  املتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  ملنظمة  خا�ص  راأي  اأي 

القانوين اأو التنموي الأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة، اأو يف ما يتعلق ب�ضلطاتها 

اأو منتجات  اإىل �رشكات حمددة  االإ�ضارة  اأو بتعيني حدودها وتخومها. وال تعرب 

بع�ص امل�ضنعني، �ضواء كانت مرخ�ضة اأم ال، عن دعم اأو تو�ضية من جانب منظمة 

االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة اأو تف�ضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره.

 متثل وجهات النظر الواردة يف هذا املطبوع الروؤية ال�ضخ�ضية للموؤلف )املوؤلفني(، 

وال تعك�ص باأي حال وجهات نظر منظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة. 

االأو�ضاف امل�ضتخدمة يف اخلريطة وطريقة عر�ص مو�ضوعاتها ال تعرب عن اأي راأى 

خا�ص ملنظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة يف ما يتعلق بالو�ضع القانوين اأو 

بتعيني حدود كل  يتعلق  ما  اأو يف  اأو جمال بحري،  اقليم  اأو  بلد  الأي  الد�ضتوري 

منها.

ISBN 978-92-5-605980-2

جميع حقوق الطبع حمفوظة. ويجوز ا�ضتن�ضاخ ون�رش املواد االإعالمية لالأغرا�ص 

التعليمية، اأو غري ذلك من االأغرا�ص غري التجارية، دون اأي ترخي�ص مكتوب من 

ويحظر  بامل�ضدر.  كاملة  ب�ضورة  التنويه  ب�رشط  الطبع،  حقوق  �ضاحب  جانب 

االأغرا�ص  اأو غري ذلك من  البيع،  اإعادة  االإعالمية الأغرا�ص  املواد  ا�ضتن�ضاخ هذه 

التجارية، دون ترخي�ص مكتوب من �ضاحب حقوق الطبع. وتقدم طلبات احل�ضول 

على هذا الرتخي�ص اإىل:

Chief 

Electronic Publishing Policy and Support Branch

Communication Division

FAO

Viale delle Terme di Caracalla, 

00153 Rome, Italy

اأو بوا�ضطة الربيد االإلكرتوين:

copyright@fao.org  

© FAO 2008
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تقديم

�أ�سعار  الرتفاع  �لعديدة  �لم�سببات  من  فقط  و�حد  هو 

�ل�سدد  هذ�  في  �أي�سًا  هامًا  دور�  يلعب  �إذ  �الأغذية: 

الأ�سباب  �لرئي�سية  �لم�سدرة  �لبلد�ن  في  �الإنتاج  نق�ص 

�لمخزونات  و�نخفا�ص  �لجوية،  باالأحو�ل  تتعلق 

و�لتغير  �لوقود،  تكاليف  و�رتفاع  �لحبوب،  من  �لعالمية 

و�ل�سكان  �لدخل  بزيادة  �لمرتبط  �لطلب  هيكل  في 

�لمالية،  �الأ�سو�ق  في  و�لمعامالت  �لح�سري،  و�لتو�سع 

�لق�سير،  �لمدى  على  �لمتخذة  �ل�سيا�سات  و�إجر�ء�ت 

�إلى  باالإ�سافة  �لعمالت،  �سرف  �أ�سعار  في  و�لتقلبات 

و��ستثمار�ت  �سيا�سات  توجد  فعندما  �أخرى.  عو�مل 

��ستجابة  �إلى  �الأ�سعار  �رتفاع  يوؤدي  �أن  يمكن  مالئمة، 

و�لعمالة،  �لزر�عي  �الإنتاج  زيادة  في  تتمثل  ملمو�سة، 

وفي  �لفقر  وطاأة  من  �لتخفيف  في  ي�سهم  �أن  يمكن  مما 

�لطويل. �لمدى  على  �لغذ�ئي  �الأمن  تح�سين 

على  �لحيوي  �لوقود  تاأثير  �أن  �أي�سًا  �لتقرير  ويجد 

تباينًا  يتباين  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات 

�إنتاج مختلف محا�سيل  وكيفية  لمكان  تبعًا  و��سعًا، 

�لمرجح  من  �لحاالت،  من  كثير  وفي  �لو�سيطة.  �لمو�د 

زيادة  �إلى  �الأر��سي  ��ستخد�م  في  �لتغّير  يوؤدي  �أن 

تتجاوز،  �أو  �لزيادة،  هذه  تعادل  بحيث  �النبعاثات، 

تتحقق  �لتي  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  تخفي�سات 

بالوقود  �الأحفوري  �لوقود  عن  �ال�ستعا�سة  نتيجة 

يتعلق  فيما  ذلك،  تنجم عن  �لتي  و�لتاأثير�ت  �لحيوي، 

�أي�سًا  مدعاة  �لبيولوجي،  و�لتنوع  و�لتربة  بالمياه 

من  �لغالت  وزيادة  �لجيدة  �لزر�عية  و�لممار�سات  للقلق. 

�الأ�سا�سية  �لبنية  ن  وتح�سُّ �لتكنولوجية  �لتطور�ت  خالل 

هذه  بع�ص  من  �لحد  على  ت�ساعد  �أن  يمكن  �أمور  هي 

يتيح ظهور  قد  �لطويل  �لمدى  وعلى  �ل�سلبية.  �لتاأثير�ت 

�إ�سافية. فو�ئد  �لحيوي  �لوقود  من  ثاٍن  جيل 

فما هي  �لرئي�سية.  �ال�ستنتاجات  بع�ص  وهذه هي 

�النطالق  نقطة  �إن  �ل�سيا�سة؟  �نعكا�ساتها من حيث 

�لر�هنة الرتفاع  �لحالة  تكون  �أن  يجب  لنا  بالن�سبة 

�سديدة  م�ساكل  من  ذلك  يمثله  وما  �الأغذية  �أ�سعار 

تقديم  �إلى  ما�سة  فثمة حاجة  بالفقر�ء.  يتعلق  فيما 

�لم�ستوردة  �لنامية  للبلد�ن  فوريتين  وم�ساعدة  �إغاثة 

�الأغذية،  �أ�سعار  بارتفاع  تاأثر�ً  و�الأ�سد  لالأغذية  �ل�سافية 

�لم�سترية  �لفقيرة  لالأ�سر  �أمان  �سبكات  توفير  عن  ف�ساًل 

م�سوؤولية  وهذه  �لنامية.  �لبلد�ن  في  لالأغذية  �ل�سافية 

ولكن  �لدولي.  و�لمجتمع  �لقطرية  للحكومات  م�ستركة 

فر�ص حظر  �إلى  ترمي  �سيا�سات  تجنُّب  �لم�ستح�سن  من 

�الأ�سعار  على  مبا�سرة  �سو�بط  وفر�ص  �ل�سادر�ت  على 

�الأغذية  على  �لعام  هذ�  يتركز  �لعالم  �هتمام  �إن 

�لعقود  خالل  وقت  �أي  في  حدث  مما  �أكثر  و�لزر�عة 

من  متنوعة  طائفة  تاآلفت  وقد  �لما�سية.  �لثالثة 

�أعلى  �إلى  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  �إلى  �أدت  �لعو�مل 

)بالقيمة  �لع�سرين  �لقرن  �سبعينيات  منذ  م�ستوياتها 

�الأمن  على  خطيرة  �نعكا�سات  له  �أمر  وهذ�  �لحقيقية(، 

�أنحاء  مختلف  في  �لفقر�ء  �ل�سكان  �أو�ساط  في  �لغذ�ئي 

وتكرر  ذلك  في  ت�ساهم  �لتي  �لعو�مل،  ومن  �لعالم. 

��ستخد�م  في  موؤخر�ً  �سريع  نمو  من  حدث  ما  ذكرها، 

بع�ص  بينها  ومن   - �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

�لحيوي.  �لوقود  �إنتاج  في   - �لغذ�ئية  �لمحا�سيل 

يظل،  �الأغذية  �أ�سعار  على  �لحيوي  �لوقود  وتاأثير 

�إمكانية  وكذلك  �لجدل،  من  كبير  قدر  محور  هذ�،  مع 

تغير  من  و�لتخفيف  �لطاقة،  �أمن  في  م�ساهمته 

��ستمر�ر  مع  وحتى  �لزر�عية.  �لتنمية  وتحقيق  �لمناخ، 

�لعالم  �أنحاء  مختلف  في  �لبلد�ن  تجابه  �لجدل،  هذ� 

�لمتعلقة  و�ال�ستثمار�ت  �ل�سيا�سات  ب�ساأن  هامة  خيار�ت 

�لمو�سوعات  بين  من  هذه  وكانت  �لحيوي.  بالوقود 

في  و�لزر�عة،  �الأغذية  منظمة  في  ناق�ستها  �لتي 

كانت  بلد�ً   181 من  وفود   ،2008 يونيو/حزير�ن 

�لغذ�ئي  باالأمن  �لمعني  �لم�ستوى  رفيع  �لموؤتمر  تح�سر 

�لحيوية.  و�لطاقة  �لمناخ  تغير  تحديات  �لعالمي: 

عو�قبها  و�سخامة  �لخيار�ت  هذه  �إلحاحية  �إلى  وبالنظر 

�سرورة  على  �لموؤتمر  في  �لم�ساركون  �تفق  �لمحتملة، 

�لتي  و�لفر�ص  و�لمخاطر  لالآفاق  دقيق  تقدير  �إجر�ء 

تقرير  تركيز  محور  هو  وهذ�  �لحيوي.  �لوقود  يمثلها 

�الأغذية  حالة  عن   2008 لعام  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة 

و�لزر�عة.

كان  ولئن  �لحيوي،  �لوقود  �أن  �لتقرير  ويجد 

�لطاقة  ��ستخد�م  من  فقط  متو��سعة  ن�سبة  محل  �سيحل 

على  تاأثير�ته  فاإن  �لمقبل،  �لعقد  مدى  على  �الأحفورية 

وي�ساهم  جد�ً.  كبيرة  �ستكون  �لغذ�ئي  و�الأمن  �لزر�عة 

على  للطلب  ومهم  جديد  كم�سدر  �لحيوي،  �لوقود  ظهور 

�لذرة  بينها  ومن   - �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  بع�ص 

�رتفاع  في   - �لنخيل  وزيت  �لزيتية  و�لبذور  و�ل�سكر 

و�رتفاع  عام،  بوجه  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار 

وبالن�سبة  �إنتاجها.  في  ُت�ستخدم  �لتي  �لمو�رد  �أ�سعار 

ُتنتجه  مما  �أكثر  ت�ستهلك  �لتي  �لفقيرة  �الأ�سر  لغالبية 

تهديد�ً  �الأ�سعار  �رتفاع  يمّثل  �أن  يمكن  �الأغذية،  من 

�لق�سير.  �لمدى  على  ال�سيما  �لغذ�ئي،  الأمنها  خطير�ً 

�لحيوي  �لوقود  �أن  �لبال  عن  يغيب  �أال  �لمهم  من  ولكن 
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�سوء�ً  �الأزمة  �زدياد  �إلى  �الأمر  في حقيقة  توؤدي  قد  الأنها 

عن  �ل�سعرية  �لحو�فز  �أمدها عن طريق حجب  و�إطالة 

�الإنتاج. زيادة  من  ومنعهم  �لمز�رعين 

�لنظر في  �إعادة  �إلى  �أي�سًا  وثمة حاجة عاجلة 

�لوقود �لحيوي  �إنتاج  �لتي تدعم  �لحالية  �ل�سيا�سات 

�إعانات لهما وت�سدر تكليفات بهما.  و��ستخد�مه، وتقّدم 

�لقبيل، ال�سيما في بلد�ن  فقد كانت �سيا�سات من هذ� 

�لميد�ن �القت�سادي، هي  �لتعاون و�لتنمية في  منظمة 

�لذي تحقق موؤخر�ً  �لنمو  �لتي تقف ور�ء ح�سة كبيرة من 

�لت�سكيك في  �الآن  �لحيوي. ويجري  �لوقود  �إنتاج  في 

�ل�سيا�سات،  �لتي قامت عليها هذه  �لفر�سيات  كثير من 

�لمناخ وعلى  ر  �لمفيدة على تغيُّ فيما يتعلق بالتاأثير�ت 

�لمق�سودة  �لطاقة، ويجري �العتر�ف بالعو�قب غير  �أمن 

�أ�سعار �الأغذية بالن�سبة للم�ستهلكين �لفقر�ء.  الرتفاع 

�الإنفاق  �أن هناك مبرر�ت ت�ستدعي زيادة توجيه  ويبدو 

�لبحث  �أعمال  �لحيوي وخا�سة �سوب  �لوقود  على 

و�لتطوير، ال�سيما تلك �لتي تتعلق بتكنولوجيات �لجيل 

�إحد�ث  �أكبر وعد من حيث  �لثاني، و�لتي تنطوي على 

�نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري،  تخفي�سات في 

�لمو�رد �لطبيعية. وخف�ص �ل�سغط على قاعدة 

�لوقود  م�ساهمة  ل�سمان  فعالة  تد�بير  �تخاذ  ويجري 

غاز�ت  �نبعاثات  في خف�ص  �إيجابية  م�ساهمة  �لحيوي 

�ل�سلبية  �لبيئية  �الآثار  من  و�لحد  �لحر�ري  �الحتبا�ص 

�إلى وجود  �لخ�سو�ص،  وجه  على  وثمة حاجة،  �الأخرى. 

��ستخد�م  تغّير  على  �لحيوي  �لوقود  لتاأثير�ت  �أف�سل  فهم 

�نبعاثات  على  �الآثار  �أهم  منه  �ستنبع  �لذي  �الأر��سي، 

�لبيئية.  �الآثار  من  وغيرها  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت 

�لم�ستد�م  لالإنتاج  معايير  ي�ساعد وجود  �أن  ويمكن 

ولكن  �لبيئية.  �ال�ستد�مة  على �سمان  �لحيوي  للوقود 

دقيقًا  تقدير�ً  �لمعايير  هذه  تقدير  بمكان  �الأهمية  من 

ويجب  فقط،  �لعالمية  �لعامة  �لم�ساعات  على  وتطبيقها 

تجارية  �إيجاد حو�جز  تجّنب  تكفل  بطريقة  ت�سميمها 

�لبلد�ن  �أمام  لها،  د�عي  ال  معوقات،  وو�سع  �إ�سافية، 

�لتي  �لفر�ص  من  �ال�ستفادة  في  ترغب  �لتي  �لنامية 

�لحيوي. �لوقود  يتيحها 

�إليه  توؤدي  ما  و�إلى  �لطويل،  �الأجل  �إلى  نتطلع  وعندما 

ت�ساعدية  من �سغوط  �لحيوي  �لوقود  على  �لطلب  زيادة 

�أن  يجب  �لزر�عية،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  على  متو��سلة 

من  ذلك  يوفرها  �لتي  �لفر�ص  �غتنام  على  قادرين  نكون 

�لفقر.  وطاأة  من  و�لتخفيف  �لزر�عية  �لتنمية  تحقيق  �أجل 

�الأجل  �لمعوقات طويلة  بع�ص  على  �لتغلب  يتطلب  وهذ� 

من  للغاية  كبير  عدد  في  �لزر�عية  �لتنمية  �أعاقت  �لتي 

�لوقود  �إنتاج  ويعزز  للغاية.  لمدة طويلة  �لنامية  �لبلد�ن 

�الأ�سا�سية  �ل�سلع  على  للطلب  كم�سدر جديد  �لحيوي، 

زيادة  وكذلك  �ال�ستثمار�ت،  لزيادة  �لمبرر�ت  �لزر�عية، 

�لقطاع  �إلى  �لموجهة  �الإنمائية  �لم�ساعدة  م�ستويات 

�هتمام  �إيالء  ويلزم  �لريفية.  �لمناطق  و�إلى  �لزر�عي 

�لمدخالت  على  �لمز�رعين  ل�سمان ح�سول  خا�ص 

�لمح�سنة من  و�الأنو�ع  و�الأ�سمدة  �لري  مثل  �ل�سرورية، 

كثير�ً  و�ستتعزز  لل�سوق.  د�عمة  �آليات  �لبذور، من خالل 

من  لال�ستفادة  �لنامية  للبلد�ن  �لمتاحة  �لفر�ص  �أي�سًا 

�لزر�عية  �الإعانات  �أُزيلت  �إذ�  �لحيوي،  �لوقود  على  �لطلب 

�لتي  �لتجارية  �لحو�جز  وكذلك  �لحيوي،  �لوقود  و�إعانات 

منظمة  بلد�ن  في  �لمنتجين  على  بالفائدة حاليًا  تعود 

على ح�ساب  �القت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون 

�لنامية. �لبلد�ن  في  �لمنتجين 

�سيلعبه  �لذي  و�لدور  �لحيوي  �لوقود  م�ستقبل  ز�ل  وما 

توجد  �إذ  موؤكد.  غير  �لغذ�ئي  �الأمن  وفي  �لزر�عة  في 

كان  �إذ�  عليها،  �لتغلب  يجب  كثيرة  وتحديات  قلق  دو�عي 

تح�سين  في  �إيجابية  م�ساهمة  ي�ساهم  �أن  �لحيوي  للوقود 

و�لريفية.  �لزر�عية  �لتنمية  تحقيق  في  وكذلك  �لبيئة، 

تق�سي  �لتي  �لمت�سرعة  �لقر�ر�ت  ت�سفر  مثلما  ولكن، 

مق�سودة  غير  �سلبية  عو�قب  �لحيوي عن  �لوقود  بت�سجيع 

قر�ر�ت  �تخاذ  فاإن  �لبيئة،  وعلى  �لغذ�ئي  �الأمن  على 

من  يحد  قد  �لحيوي  �لوقود  بتقييد  تق�سي  �أي�سًا  مت�سرعة 

�أن  يمكن  �لذي  �لم�ستد�م،  �لزر�عي  �لنمو  تحقيق  فر�ص 

�الإعالن،  في  مذكور  هو  وكما  �لفقر�ء.  على  بالفائدة  يعود 

باالأمن  �لمعني  �لم�ستوى  رفيع  �لموؤتمر  في  �عُتمد  �لذي 

 ،2008 يونيو/حزير�ن  في  ُعقد  �لذي  �لعالمي  �لغذ�ئي 

يمثلها  �لتي  و�لفر�ص  �لتحديات  معالجة  �ل�سروري  "من 
�لعالم من حيث  �حتياجات  �إلى  بالنظر  �لحيوي،  �لوقود 

قناعة  ولدينا  �لم�ستد�مة.  و�لتنمية  و�لطاقة  �لغذ�ئي  �الأمن 

�إنتاج  يكون  �أن  ل�سمان  متعمقة  در��سات  �إجر�ء  ب�سرورة 

للركائز  وفقًا  م�ستد�مين  و��ستخد�مه  �لحيوي  �لوقود 

�العتبار  في  ياأخذ�  و�أن  �لم�ستد�مة،  للتنمية  �لثالث 

 ... �لعالمي  �لغذ�ئي  �الأمن  و�سون  تحقيق  �إلى  �لحاجة 

�لمخت�سة،  �لدولية  �لحكومية  بالمنظمات  نهيب  ونحن 

في  ت�سجع،  �أن  و�لزر�عة،  �الأغذية  منظمة  بينها  ومن 

�لحكومات  وبم�ساركة  ومجاالت خبرتها،  والياتها  �إطار 

�لمدني،  و�لمجتمع  �لخا�ص  و�لقطاع  و�ل�سر�كات  �لقطرية 

تحقيق  نحو  وموّجه  وفعال  مت�سق  دولي  �إقامة حو�ر  على 

�الحتياجات  �سياق  في  �لحيوي  �لوقود  ب�ساأن  نتائج 

و�أملي  �لم�ستد�مة".  و�لتنمية  �لغذ�ئي  �الأمن  من حيث 

��ستنارة،  �أكثر  �إقامة حو�ر  في  �لتقرير  هذ�  ي�ساهم  �أن 

هذ�  في  �ل�سيا�سات  على �سعيد  ر�سيدة  تد�بير  و�تخاذ 

�الأهمية. على خيار�ت حا�سمة  ينطوي  �لذي  �لمجال 

�سيوف جاك	

�لعام   �لمدير 

و�لزر�عة �الأغذية  لمنظمة 



�

�شكر	وتقدير

 2008 و�لزر�عة  �الأغذية  حالة  تقرير  باإعد�د  قام 

 Andre وي�سم   ،Keith Wiebe برئا�سة  �أ�سا�سي  فريق 

 Jakob Skoetو  Terri Raneyو  Croppenstedt

�قت�ساديات  �سعبة  من  وجميعهم   ،Monika Zurekو

 Jeffو و�لزر�عة؛  �الأغذية  منظمة  في  �لزر�عية  �لتنمية 

�الإد�ر�ت  بين  �لم�ستركة  �لعمل  جماعة  رئي�ص   ،Tschirley

بالطاقة  و�لمعنية  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  في 

في  و�الأ�سو�ق  �لتجارة  �سعبة   ،Merritt Cluffو �لحيوية؛ 

�لتقرير  تحرير  في  ��سترك  وقد  و�لزر�عة.  �الأغذية  منظمة 

وقدمت   .Jeff Tschirleyو  Jakob Skoetو  Terri Raney

كما  �لبحث،  مجال  في  م�ساعد�ت   Bernardete Neves

�لدعم   Paola di Santoو  Liliana Maldonado قدمت 

�الأمانة. وخدمات  �الإد�ري 

�أ�سخا�ص  �أعد  �الأ�سا�سي،  �لفريق  على  وعالوة 

و�لتحليالت  �الأ�سا�سية  �لمعلومات  �أور�ق  عديدون 

 Astrid وهم:  �لتقرير،  من  �أق�سام  ب�سياغة  قامو�  �أو 

 Jacob Burkeو  El Mamoun Amroukو  Agostini

 Patricia Carmonaو  Concepción Calpeو

 Davidو  Roberto Cuevas Garcíaو  Ridondo

 Leaو  Jippe Hoogeveenو  Olivier Duboisو  Dawe

 Iriniو  Yianna Lambrouو  Charlotta Jullو  Jenin

 Jamie Morganو  Holger Mattheyو  Maltsoglou

 Andrea Rossiو  Adam Prakashو  Victor Mosotiو

 James Tefftو  Gregoire Tallardو  John Ruaneو

وجميعهم   ،Miguel Trosseroو  Peter Thoenesو

 ،Uwe Fritscheو و�لزر�عة؛  �الأغذية  منظمة  من 

 Bernd Frankeو �لتطبيقية؛  �اليكولوجيا  معهد 

�لبحوث  معهد   ،Julia Münchو  Guido Reinhardtو

منظمة   ،Martin von Lampeو و�لطاقة؛  �لبيئية 

 Ronaldو �القت�سادي؛  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون 

للمعهد  �لتابعة  �لعالمية  �الإعانات  مبادرة   ،Steenblik

 ،Wyatt Thompsonو �لم�ستد�مة؛  للتنمية  �لدولي 

و�عتمد  و�لزر�عة.  �الأغذية  �سيا�سات  بحوث  معهد 

-2008 �لزر�عية  �لتوقعات  تقرير  على  �أي�سًا  �لتقرير 

في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  عن  �ل�سادر   ،2017

و�لزر�عة،  �الأغذية  ومنظمة  �القت�سادي  �لميد�ن 

�لتجارة  �سعبة  �أعدتها  �ل�سيا�سات  �سيناريوهات  وعلى 

�أ�سا�ص  على  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  في  و�الأ�سو�ق 

�أمانة  مع  ومناق�سات   ،AgLink-Cosimo نموذج 

�القت�سادي.  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

تقدير. بكل  جديرة  �لم�ساهمات  وهذه 

لل�سيد حافظ  �لعام  �الإ�سر�ف  تحت  �لتقرير  �أُعد  وقد 

�القت�سادية  �لتنمية  الإد�رة  �لم�ساعد  �لعام  �لمدير  غانم، 

ووردت  و�لزر�عة.  �الأغذية  منظمة  في  و�الجتماعية 

�لخارجي  �ال�ست�ساري  �لمجل�ص  �أع�ساء  من  قيِّمة  م�سورة 

)�لرئي�ص(، جامعة   Walter Falcon وهم:  للتقرير 

 Simeonو �أديليد؛  وKym Anderson، جامعة  �ستانفورد؛ 

وFranz Heidhues، جامعة  �لدولي؛  �لبنك   ،Ehui

�سيلي. موؤ�س�سة   ،Eugenia Muchnikو �أوهنهايم؛ 

من  و��سعة  طائفة  من  كبيرة  ��ستفادة  �لفريق  و��ستفاد 

م�ساورتان  بينها:  من  �لحيوي،  �لوقود  ب�ساأن  �لم�ساور�ت 

في  ُعقدتا  �لغذ�ئي،  و�الأمن  �لحيوية  �لطاقة  ب�ساأن  فنيتان 

 2007 �أبريل/ني�سان   18 �إلى   16 من  �لفترة  في  روما 

م�سروع  برعاية   ،2008 فبر�ير/�سباط   6 �إلى   5 ومن 

�ألمانيا؛  تمّوله  �لذي  �لغذ�ئي  و�الأمن  �لحيوية  �لطاقة 

وعلم  و�ل�سيا�سات  �القت�ساد  ب�ساأن  �لدولية  �لعمل  وحلقة 

منظمة  رعايتها  في  ��ستركت  �لتي  �لحيوية،  �لطاقة 

�لتكنولوجيا  لبحوث  �لدولي  �التحاد  مع  و�لزر�عة  �الأغذية 

يوم  باإيطاليا  ر�فيللو  في  وعقدت  �لزر�عية  �لحيوية 

تناولت  للخبر�ء  وم�ساورتان  2007؛  يوليو/تموز   26

بالطاقة  �لمت�سلة  و�لتجارة  و�الأ�سو�ق  �ل�سيا�سات  �الأولى 

و�لمنظور�ت  �لغذ�ئي  �الأمن  �لثانية  وتناولت  �لحيوية، 

في  وُعقدتا  �لغذ�ئي  و�الأمن  �لوقود  ب�ساأن  �لعالمية 

 .2008 فبر�ير/�سباط   20 �إلى   18 من  �لفترة  في  روما 

�لعمل  عقدتها جماعة  �جتماعات  عدة  و��ستعر�ست 

و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  في  �الإد�ر�ت  بين  �لم�ستركة 

كما  �لتقرير،  م�سود�ت  �لحيوية  بالطاقة  و�لمعنية 

�لتنمية  �إد�رة  في  �الإد�ري  �لفريق  على  �لتقرير  ُعر�ص 

 ،2008 مار�ص/�آذ�ر   26 يوم  و�الجتماعية  �القت�سادية 

 31 يوم  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  وعلى جميع موظفي 

في  �لعليا  �الإد�رة  فريق  وعلى   ،2008 مار�ص/�آذ�ر 

.2008 مايو/�أيار   26 يوم  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة 

وتعليقات  ومقترحات  م�سورة  كثيرون  �أ�سخا�ص  وقدم 

�سياق  في  �أو  فرديًا  �إما  �لتقرير،  ب�ساأن  ثمينة  ��ستعر��سية 

 Abdolreza Abbassian وهم:  �آنفًا،  �لمذكورة  �لم�ساور�ت 

 Boubaker Benbelhassenو  Gustavo Anríquezو

 Albertineو  Romina Cavatassiو  Jim Carleو

 Barbaraو  Aziz Elbehriو  Olivier Duboisو  Delange

 Theodorو  Margarita Floresو  Erika Felixو  Ekwall

 Maarten Imminkو  Daniel Gustafsonو  Friedrich

 Modeste Kinaneو  Brahim Kebeو  Kaori Izumiو

 Preetmoninderو  Eric Kuenemanو  Rainer Krellو



ي

 Michelaو  Attaher Maigaو  Pascal Liuو  Lidder

 Jennifer Nybergو  Alexander Müllerو  Morese

 Wim Polmanو  Shivaji Pandeyو  David Palmerو

 John Ruaneو  Andrea Rossiو  Adam Prakashو

 Josefو  Alexander Sarrisو  Mirella Salvatoreو

 Andrea Sonninoو  Annika Söderو  Schmidhuber

 Nuriaو  Diana Templemanو  Pasquale Stedutoو

 Andreasو  Margret Vidarو  Jessica Vapnekو  Urquía

 ،Alberto Zezzaو  Adrian Whitemanو  Von Brandt

 Ricardoو و�لزر�عة؛  �الأغذية  منظمة  من  وجميعهم 

 ،Dale Andrewو باولو؛  �ساو  Abramovay، جامعة 

�القت�سادي؛  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

 Maryو �آدمز؛  هاربر  وMelvyn Askew، جامعة 

 Steve Crutchfieldو  ،Cheryl Christiansenو  Bohman

�لزر�عة  �القت�سادية بوز�رة  �لبحوث  �إد�رة   ،Carol Jonesو

 David Cooperو �الأمريكية؛  �لمتحدة  �لواليات  في 

�لبيولوجي؛  �لتنوع  �تفاقية   ،Markus Lehmanو

�لزر�عي؛  �القت�ساد  بحوث  معهد   ،Martin Banseو

لالتفاقية  �لثالثة  �لعمل  وEduardo Calvo، جماعة 

وHarry de Gorter، جامعة  �لنباتات؛  لوقاية  �لدولية 

 Daniel de la Torreو  Hartwig de Haenو كورنيل؛ 

 Ewout Deurwaarderو تيني�سي؛  Ugarte، جامعة 

في  و�لنقل  للطاقة  �لعامة  �لمديرية   ،Paul Hodsonو

�لنرويجي  �لمركز   ،Asbjørn Eideو �الأوروبية؛  �لمفو�سية 

والية  وFrancis Epplin، جامعة  �الإن�سان؛  لحقوق 

و �أك�سفورد؛  وPolly Ericksen، جامعة  �أوكالهوما؛ 

 ،Günter Fischerو �أوتريخت؛  Andre Faaij، جامعة 

 Alessandroو �لتطبيقية؛  �لنظم  لتحليل  �لدولي  �لمعهد 

 Richardو �لحيوية؛  للطاقة  �لعالمية  �ل�سر�كة   ،Flammini

�لدولي  �لمركز   ،Julie Floodو Ceres؛  �سركة   ،Flavell

وThomas Funke، جامعة  �لبيولوجية؛  و�لعلوم  للزر�عة 

�لمتحدة؛  �الأمم  موؤ�س�سة   ،Janet Hallو  بريتوريا؛ 

�الإطارية  �لمتحدة  �الأمم  �تفاقية   ،Neeta Hoodaو

معهد   ،Barbara Huddlestonو �لمناخ؛  تغير  ب�ساأن 

موؤ�س�سة   ،Tatsuiji Koizumiو ��ستكهولم؛  في  �لبيئة 

�لقطري  تايلند  مركز   ،Samai Jai-inو باليابان؛   MAFF

معهد   ،Francis Johnsonو و�لمو�د؛  �لمعادن  لتكنولوجيا 

و كورنيل؛  وDavid Lee، جامعة  ��ستكهولم؛  في  �لبيئة 

 Enriqueو تك�سا�ص؛  في   A&M Bruce McCarl، جامعة 

و �لمتحدة؛  بالواليات  �لبيئة  وكالة حماية   ،Manzanilla

 Ferdinandو للطاقة؛  �لدولية  �لوكالة   ،Teresa Malyshev

وWilli Meyers، جامعة  بريتوريا؛  Meyer، جامعة 

باولو؛  �ساو  وJosé Roberto Moreira، جامعة  مي�سوري؛ 

�لدولي  �لمعهد   ،Gerald Nelsonو  Siwa Msangiو

برنامج   ،Martina Ottoو �لغذ�ئية؛  �ل�سيا�سات  لبحوث 

 A&M وJoe Outlaw، جامعة  للبيئة؛  �لمتحدة  �الأمم 

�لمتكاملة  �لبحوث  م�سروع   ،Jyoti Parikhو تك�سا�ص؛  في 

 Prabhuو )�لهند(؛  �لتنمية  �أجل  من  �لمتكامل  و�لعمل 

 ،Martin Riceو غيت�ص؛  وميلند�  بيل  موؤ�س�سة   ،Pingali

وC. Ford Runge، جامعة  �الأر�ص؛  نظم  علوم  �سر�كة 

�لم�ستقبل؛  مو�رد  موؤ�س�سة   ،Roger Sedjoو ميني�سوتا؛ 

�اليكولوجية؛  �لزر�عة  �سركاء  م�سروع   ،Seth Shamesو

�الأ�سا�سية؛  لل�سلع  �لم�سترك  �ل�سندوق   ،Guy Sneyersو

 Erikو �لبحار؛  عبر  �لتنمية  معهد   ،Steve Wigginsو

 Simonettaو �لعالمية؛  �لتجارة  منظمة   ،Wijkstrom

 Davidو و�لتنمية؛  للتجارة  �لمتحدة  �الأمم  موؤتمر   ،Zarrilli

بيركلي.  - كاليفورنيا  Zilberman، جامعة 

و�لمحررين  �لمترجمين  من  �لمتخ�س�سة  و�الإ�سهامات 

في  �ال�ستن�ساخ  و�أخ�سائيي  �لت�سميم  وفناني  و�لم�سممين 

و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  في  و�الت�سال  �لمعارف  �إد�رة 

و�الإ�سادة. �لتقدير  بكل  جديرة 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 �الوقود	

والطاقة	 الزراعة	

�لزر�عة  بين  وثيقة  رو�بط  د�ئما  هناك  كانت  لقد 

بمرور  تغّيرت  �لعالقة  وقوة  ولكن طبيعة  و�لطاقة، 

كما  للطاقة،  م�سدر�ً  دومًا  �لزر�عة  كانت  فقد  �لوقت. 

�لحديث.  �لزر�عي  �الإنتاج  في  رئي�سي  ُمدخل  �لطاقة  �أن 

" قوة  توّفر  �لحيو�نات  كانت  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  وحتى 

معد�ت  في  ُت�ستخدم  كانت  �لتي  تقريبًا،  كلها  �لح�سان"، 

من  كثير  في  �لقوة  تلك  توّفر  ز�لت  وما  و�لمز�رع،  �لنقل 

هذه  لتغذية  �لالزم  "�لوقود"  �لزر�عة  وُتنتج  �لعالم.  �أنحاء 

تبلغ  ن�سبة  كانت  �لزمان،  من  قرنين  وقبل  �لحيو�نات؛ 

�لواليات  في  �لزر�عية  �لم�ساحة  من  �لمائة  في   20 نحو 

�لجر  تغذية حيو�نات  في  ُت�ستخدم  �الأمريكية  �لمتحدة 

.)2007 و�آخرون،   Sexton(

منتجات  �أ�سو�ق  بين  �ل�سالت  �ل�سعف  �أ�ساب  ولقد 

بروز  مع  �لع�سرين  �لقرن  في  �لطاقة  ومنتجات  �لزر�عة 

�لوقت  وفي  �لنقل.  قطاع  في  �الأحفوري  �لوقود  �أهمية 

تز�يد  مع  �لمدخالت  �ل�سالت من حيث  تعززت  ذ�ته، 

من  �لم�ستقة  �لكيميائية  �الأ�سمدة  على  �لزر�عة  �عتماد 

�لديزل.  بزيت  تعمل  �لتي  �الآالت  وعلى  �الأحفوري  �لوقود 

وت�سنيعها،  �الأغذية،  تخزين  �أي�سا  يكون  ما  وكثير�ً 

فاإن  ولذ�  للطاقة.  �ال�ستخد�م  كثيفة  �أن�سطة  وتوزيعها، 

تكاليف  على  وقوي  مبا�سر  �أثر  له  �لطاقة  تكاليف  �رتفاع 

�الأغذية. �أ�سعار  وعلى  �لزر�عي  �الإنتاج 

على  �لقائم  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  ��ستخد�م  وبروز 

�لنقل  في  ي�ستخدم  وقود�ً  باعتباره  �لزر�عية،  �لمحا�سيل 

�لطاقة  �إنتاج  �أ�سو�ق  بين  �ل�سالت  تاأكيد  �أعاد  موؤخر�ً، 

على  ينطوي  �ل�سائل  �لحيوي  و�لوقود  �لزر�عي.  و�الإنتاج 

�لزر�عية،  �الأ�سو�ق  على  كبير  تاأثير  له  يكون  �أن  �إمكانية 

يمثل، جانبًا �سغير�ً  يظل  �أن  �لمرجح  ومن  يمّثل،  ولكنه 

�لعالمي  فالطلب  �الإجمالي.  �لطاقة  �سوق  من  ن�سبيًا 

�لتح�سيرية  �الأعمال  عامين  قبل  بد�أت  عندما 

حالة  تقرير  من   2008 عام  لطبعة  �الأولية 

كبيرة  توقعات  هناك  كانت  و�لزر�عة،  �الأغذية 

�أن  يمكن  كمورد  �ل�سائل  �لحيوي  بالوقود  تحيط 

�أمن  في  وي�ساهم  �لعالمي،  �لمناخ  تغير  من  يخفف 

مختلف  في  �لزر�عيين  �لمنتجين  ويدعم  �لطاقة، 

بهذه  كثيرة  حكومات  ��ست�سهدت  وقد  �لعالم.  �أنحاء 

�إنتاج  ت�سّجع  �سيا�سات  لتنفيذ  كمبرر  �الأهد�ف 

على  �لقائم  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  و��ستخد�م 

�لزر�عية. �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

في  ملحوظ  ر  تغيُّ حدث  �لحين،  ذلك  ومنذ 

�أثار  فقد  �لحيوي.  بالوقود  �لمتعلقة  �لت�سور�ت 

ب�ساأن  جدية  �أ�سئلة  موؤخر�ً،  �أُجري  �لذي  �لتحليل، 

من  �لحيوي  �لوقود  الإنتاج  �لكاملة  �لبيئية  �الآثار 

تكاليف  وبد�أت  �أ�ساًل.  مجهدة  زر�عية  مو�رد  قاعدة 

��ستخد�م  ت�سجيع  �إلى  ترمي  �لتي  �ل�سيا�سات 

غير  �لمحتملة  وعو�قبها   - �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود 

�أ�سعار  �رتفعت  فقد  تمحي�سًا.  تنال   - �لمق�سودة 

في  �حتجاجات  �أ�سعل  مما  �سريعًا،  �رتفاعًا  �الأغذية 

ب�ساأن  كبرى  قلق  دو�عي  و�أثار  �لبلد�ن،  من  كثير 

�سعفًا. �لعالم  �سكان  الأ�سد  �لغذ�ئي  �الأمن 

من  فقط  و�حد  عامل  هو  �لحيوي  �لوقود  �أن  بيد 

موؤخر�ً  حدث  �لذي  �الرتفاع  �إلى  �أدت  كثيرة  عو�مل 

�لحيوي  وللوقود  �الأ�سا�سية.  �ل�سلع  �أ�سعار  في 

على  تاأثيره  تتجاوز  �أخرى  �نعكا�سات  �أي�سًا 

تقرير  من  �لطبعة  وهذه  �الأ�سا�سية.  �ل�سلع  �أ�سعار 

�لحالة  بالدر��سة  تتناول  و�لزر�عة  �الأغذية  حالة 

وت�ستك�سف  �لحيوي  �لوقود  ب�ساأن  للنقا�ص  �لر�هنة 

�لتي  �ل�سيا�سات  تبحث  وهي  �النعكا�سات.  هذه 

و�ل�سيا�سات  �لحيوي،  للوقود  دعمًا  تنفيذها  يجري 

�لبيئة  على  �نعكا�ساته  لمعالجة  �ستلزم  �لتي 

و�لفقر�ء. �لغذ�ئي  و�الأمن 

اأول:	المقدمة	والر�شائل	الأ�شا�شية



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �

 11  400 نحو  يبلغ  �الأولية  �لطاقة  على  �الإجمالي 

�لدولية  )�لوكالة  �سنويًا  �لنفط  معادل  من  مليون طن 

في  بما  �لحيوية،  �لكتلة  تمّثل  بينما  2007(؛  للطاقة، 

و�لمخلفات  �لغابات  ومنتجات  �لزر�عية  �لمنتجات  ذلك 

�لمجموع  هذ�  من  �لمائة  في   10 �لع�سوية،  و�لنفايات 

من  �لغالب  �لم�سدر  هو  �الأحفوري  و�لوقود   .)1 )�ل�سكل 

�لنفط  يمّثل  �لعالم، حيث  في  �الأولية  �لطاقة  م�سادر 

من  �لمائة  في   80 على  يربو  ما  معًا  و�لغاز  و�لفحم 

�لمجموع.

�لمائة  في   13 نحو  �لمتجددة  �لطاقة  م�سادر  وتمثل 

�لكتلة  �سيطرة  مع  �لكلية،  �الأولية  �لطاقة  �إمد�د�ت  من 

وتختلف  �لمتجددة.  �لطاقة  م�سادر  قطاع  على  �لحيوية 

�الأقاليم  عبر  ملحوظًا  �ختالفًا  �الأولية  �لطاقة  م�سادر 

�لكتلة  توّفر  �لنامية،  �لبلد�ن  بع�ص  ففي   .)2 )�ل�سكل 

��ستهالك  من  �لمائة  في   90 �إلى  ي�سل  ما  �لحيوية 

�ل�سلبة،  �لحيوي  �لوقود  �أنو�ع  وت�سّكل  �لكلي.  �لطاقة 

�لما�سية،  وروث  �لنباتي  و�لفحم  �لوقود  مثل خ�سب 

تمّثل  �لحيوية، حيث  �لطاقة  قطاع  من  �سريحة  �أكبر 

�لوقود  �أنو�ع  �لمائة من جميع  في   99 �إلى  ت�سل  ن�سبة 

على  �ل�سنين  من  الآالف  يعتمدون  �لب�سر  ولقد ظل  �لحيوي. 

ز�لت  وما  و�لطهي،  �لتدفئة  في  �لحيوية  �لكتلة  ��ستخد�م 

�سديد�ً  �عتماد�ً  تعتمد  و�آ�سيا  �أفريقيا  في  �لنامية  �لبلد�ن 

وتلعب  �لحيوية.  للكتلة  �لتقليدية  �ال�ستخد�مات  هذه  على 

�إلى  �أكثر محدودية  دور�ً  �ل�سائلة  �لحيوي  �لوقود  �أنو�ع 

�سوى  تمثل  وال  �لعالمية،  �لطاقة  �إمد�د�ت  في  كبير  حد 

وتكمن  �لكلية.  �لحيوية  �لطاقة  من  �لمائة  في   1.9

توفر حتى  لم  ولكنها  �لنقل،  قطاع  في  �أ�سا�سًا  �أهميتها 

�ال�ستهالك  من  �لمائة  في   0.9 �سوى  �لقطاع  هذ�  في 

تمّثل  كانت  �أن  بعد   ،2005 �سنة  في  �لنقل  لوقود  �لكلي 

.1990 �سنة  في  �لمائة  في   0.4 قدرها  ن�سبة 

في  �سريع  نمو  �الأخيرة حدث  �ل�سنو�ت  في  ولكن 

ومن حيث  �لحجم  �ل�سائل، من حيث  �لحيوي  �لوقود 

ومن  �لنقل.  طاقة  على  �لعالمي  �لطلب  في  ح�سته 

 ،3 �ل�سكل  من  يت�سح  كما  �لنمو،  هذ�  ي�ستمر  �أن  �لمتوقع 

�لتوقعات حتى  وكذلك  �لتاريخية  �التجاهات  يبّين  �لذي 

توقعات  في  مذكورة  كما هي   ،2030 و�سنة   2015 �سنة 

للطاقة،  �لدولية  )�لوكالة   2007 �لعالم  في  �لطاقة 

في  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  م�ساهمة  �أن  بيد   .
)1(

)2007

�ستظل  �لعالمي،  �لطاقة  ��ستخد�م  وفي  بل  �لنقل،  طاقة 

ي�سيطر  �الأولية  �لطاقة  على  �لعالمي  فالطلب  محدودة. 

كذلك،  و�سيظل  �ساحقة،  �سيطرة  �الأحفوري  �لوقود  عليه 

�لمائة  في   81 و�لغاز حاليًا  و�لنفط  �لفحم  يمثل  حيث 

 82 �لح�سة  هذه  تبلغ  �أن  �لمتوقع  ومن  �لمجموع.  من 

على  �لفحم  زيادة ح�سة  مع   ،2030 �سنة  في  �لمائة  في 

و�لمخلفات  �لحيوية  �لكتلة  منتجات  وتمّثل  �لنفط.  ح�ساب 

�لطاقة  على  �لعالمي  �لطلب  من  �لمائة  في   10 حاليًا 

�نخفا�سًا  تنخف�ص  �أن  �لمتوقع  من  �الأولية، وهي ح�سة 

 .2030 �سنة  بحلول  �لمائة  في   9 تبلغ  طفيفًا، حيث 

ي�سير �لتوقع �إلى ما ُي�سمى "�ل�سيناريو �لمرجعي" للوكالة �لدولية للطاقة   )1(

�لذي "يق�سد به �إظهار �لنتيجة �لتي تترتب، بناء على فر�سيات معّينة ب�ساأن 

�لنمو �القت�سادي و�ل�سكان و�أ�سعار �لطاقة و�لتكنولوجيا، �إذ� لم تفعل �لحكومات 

�سيئًا �أكبر لتغيير �التجاهات �الأ�سا�سية للطاقة". وترد في �لف�سل 4 مناق�سة 

�لتوقعات و�لفر�سيات �الأ�سا�سية.
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 �الوقود	

�لحيوي  �لوقود  يمّثل  �أن  �لمتوقع  من  نف�سها،  �ل�سنة  وفي 

�لعالمي  �ال�ستهالك  من  �لمتو��سعة  ن�سبته  نف�ص  �ل�سائل 

�لمائة. في   3.5 �إلى   3.0 من  تتر�وح  �لتي  �لنقل،  لطاقة 

ال�سائل الحيوي	 الوقود	 ومخاطر	 فر�ص 

�ل�سائل،  �لحيوي  �لوقود  �أهمية  محدودية  من  �لرغم  على 

تاأثير�ته  فاإن  �لعالمية،  �لطاقة  �إمد�د�ت  حيث  من 

�لعالمية،  �لزر�عية  �الأ�سو�ق  على  و�لهامة  �لمبا�سرة 

جداًل  بالفعل  تثير  �لغذ�ئي،  �الأمن  وعلى  �لبيئة،  وعلى 

فم�سدر  �ل�سلب.  �لحيوي  بالوقود  �أي�سًا  مقارنة  وخالفًا، 

يتيح  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  على  هذ�  �لجديد  �لطلب 

�الأغذية  لقطاع  مخاطر،  �أي�سًا  يطرح  ولكنه  فر�سًا، 

يمكن  �لحيوي  �لوقود  على  �لطلب  �إن  بل  و�لزر�عة. 

�الأ�سعار  في  �لمتدني  �التجاه  �نح�سار  �إلى  يوؤدي  �أن 

�نخفا�ص  �إلى  �أدى  �لذي  �الأ�سا�سية،  لل�سلع  �لحقيقية 

�أثناء  �لنامي  �لعالم  مناطق  من  كثير  في  �لزر�عي  �لنمو 

هذه،  ب�سفته  �لحيوي،  �لوقود  يتيح  وقد  �الأخيرة.  �لعقود 

�لمائة  في   75 يعتمد  حيث   - �لنامية  للبلد�ن  فر�سة 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �

لت�سخير   - عي�سهم  لك�سب  �لزر�عة  على  �لعالم  فقر�ء  من 

نطاقًا  �الأو�سع  �لريفية  للتنمية  تحقيقًا  �لزر�عي  �لنمو 

�لفقر. من  للحد  وتحقيقًا 

�لطاقة  على  و�لطلب  �لزر�عة  بين  �ل�سلة  قوة  و�زدياد 

و�الإنتاج  �لزر�عية  �الأ�سعار  �رتفاع  عن  ي�سفر  �أن  يمكن 

تعزز  �أن  �أي�سًا  ويمكن  �الإجمالي.  �لمحلي  و�لناتج 

�لطاقة  على  �لح�سول  �إمكانية  �لحيوي  �لوقود  تنمية 

�لنمو  دعم  زيادة  �إلى  يوؤدي  مما  �لريفية،  �لمناطق  في 

على �سعيد  �الأجل  تح�سينات طويلة  و�إدخال  �القت�سادي 

في  يتمثل  يوجد خطر  ذ�ته،  �لوقت  وفي  �لغذ�ئي.  �الأمن 

الأ�سد  �لغذ�ئي  �الأمن  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  يهدد  �أن 

من  �أكثر  منهم  كثيرون  ُينفق  �لذين  فقر�ً،  �لعالم  �سكان 

ذلك،  على  �لغذ�ء. وعالوة  على  �الأُ�سري  دخلهم  ن�سف 

�لحيوي �سغطًا  �لوقود  على  �لطلب  يفر�ص  �أن  يمكن 

لذلك  تكون  �لطبيعية، حيث  �لمو�رد  قاعدة  على  �إ�سافيًا 

ال�سيما  �سارة،  تكون  �أن  ُيحتمل  و�جتماعية  بيئية  عو�قب 

على  �لح�سول  �إمكانية  �إلى  �أ�ساًل  يفتقرون  �لذين  الأولئك 

و�لماء. و�الأر�ص  و�لغذ�ء  �لطاقة 

و�لتحويل  �لزر�عة  تكنولوجيات  �إلى  وبالنظر 

�لحيوي  �لوقود  �أنو�ع  معظم  قدرة  فاإن  �لموجودة حاليًا، 

في جميعها،  لي�ص  ولكن  �لبلد�ن،  من  كثير  في  �ل�سائل 

�لدعم  توفير  بدون  مزعزعة  �القت�سادي  �ل�سمود  على 

و�لتو�سع  �لمحا�سيل،  ن غالت  تح�سُّ �أن  بيد  و�الإعانات. 

�أن  يمكن  �أمور  وتكثيفها، هي  �لمزروعة  �لم�ساحة  في 

�لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  في  كبير  ع 
ّ
تو�س �إلى حدوث  توؤدي 

�البتكار  يوؤدي  �أن  �أي�سًا  ويمكن  �لتكاليف.  �نخفا�ص  و�إلى 

�إلى حدوث  �لحيوي  �لوقود  ت�سنيع  في  �لتكنولوجي 

ُيدخل جياًل  قد  �لتكاليف، حيث  في  هائل  �نخفا�ص 

�لو�سيطة  �لمو�د  من  �لم�ستق  �لحيوي  �لوقود  من  ثانيا 

�إلى  يوؤدي  مما  �لتجاري،  �الإنتاج  �ل�سيلولوزية �سمن 

و�نخفا�ص  �لزر�عية  �لمحا�سيل  مع  �لمناف�سة  �نخفا�ص 

�الأ�سا�سية. �ل�سلع  �أ�سعار  على  �ل�سغط 

يوجد	 الحيوي:	هل	 الوقود	 واأهداف	 �سيا�سات	

بينهما؟ توافق	 عدم	

�لذي  ذلك  هو  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  نمو  �أحدث  �إن 

�لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  �سهدته 

وبلد�ن  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  و�أ�سا�سًا  �القت�سادي، 

كانت  �لتي  �لبر�زيل،  هو  و�ال�ستثناء  �الأوروبي.  �التحاد 

على  قادر  �لحيوي  للوقود  وطني  قطاع  �إقامة  في  ر�ئدة 

ق�سب  على  كبير  �إلى حد  ويعتمد  �قت�ساديًا،  �لمناف�سة 

في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  و�سعت  وقد  �ل�سكر. 

�لوقود  �إنتاج  وتدعم  ت�سجع  �سيا�سات  �القت�سادي  �لميد�ن 

من  �سيا�سات  �إدخال  �الآن  ويجري  و��ستهالكه.  �لحيوي 

�لنامية.  �لبلد�ن  من  عدد  في  �لقبيل  هذ� 

�سيا�سات  ور�ء  �لرئي�سية  كة 
ّ
�لمحر �لقوى  كانت  ولقد 

�القت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن 

�لمناخ،  تغّير  من  و�لتخفيف  �لطاقة  �أمن  تحقيق  هي 

�الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  من  �لحد  طريق  عن 

�لزر�عة  دعم  في  برغبة  �قترنا  هدفان  وهما  �لحر�ري، 

لي�سا  �ل�ساغالن  وهذ�ن  �لريفية.  بالتنمية  و�لنهو�ص 

�لطاقة  و�أمن  �لمناخ  تغير  �إن  بل  �لت�ساوؤل؛  في  �آخذين 

جدول  على  عالية  مكانة  يكت�سبان  ز�ال  ما  م�ستقباًل 

�لحيوي  �لوقود  دور  ولكن  �لدولية.  �ل�سيا�سات  �أعمال 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 �الوقود	

�ل�سيا�سات  ذلك  في  بما  �ل�ساغلين،  هذين  معالجة  في 

مو�سع  �الآن  �أ�سبح  تطبيقها،  يجب  �لتي  �لمالئمة 

�ل�سيا�سات  تر�بط  ب�ساأن  �أ�سئلة  وُتطرح  �أدق.  تمحي�ص 

تقوم  �لتي  �لفر�سيات  بع�ص  وب�ساأن  حاليًا  �لمتبعة 

�سو�غل  �ل�سد�رة  �إلى  وتبرز  �ل�سيا�سات،  تلك  عليها 

جديدة.

�إن  بل  �لتكلفة.  باهظة  �لمتبعة  �ل�سيا�سات  فاأوال، 

مرتفعة  �ل�سائدة  �لحيوي  �لوقود  �إعانات  تقدير�ت 

�لطاقة  �إمد�د�ت  في  �لحيوي  �لوقود  دور  �أن  �إلى  بالنظر 

لمبادرة  تقدير�ت  وت�سير  ن�سبيًا.  محدود�ً  ز�ل  ما  �لعالمية 

�لمتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  لالتحاد  �لعالمية  �الإعانات 

�لتعاون  منظمة  بلد�ن  من  �أخرى  بلد�ن  وثالثة  �الأمريكية 

�إلى   ،)3 �لف�سل  )�نظر  �القت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية 

�لحيوي  �لديزل  لزيت  �لمقّدم  للدعم  �إجمالي  م�ستوى 

 12 �إلى   11 من  يتر�وح   2006 �سنة  في  ولالإيثانول 

 .)2007  ،Steenblik( تقريبا  �أمريكي  دوالر  مليار 

 0.20 من  �لدعم  نطاقات  تتر�وح  �للتر،  �أ�سا�ص  وعلى 

تز�يد  ومع  �أمريكي.  دوالر   1.00 �إلى  �أمريكي  دوالر 

تت�ساعد  قد  �لحيوي،  �لوقود  ودعم  �إنتاج  م�ستويات 

لي�ص  �الإعانات  باأن  �الدعاء  يمكن  �أنه  ومع  �لتكاليف. 

�لو��سح  فمن  فقط،  موؤقتة  تكون  �أن  �سوى  بها  �لمق�سود 

�لحيوي  �لوقود  �سمود  على  �ستتوقف  ذلك  حقيقة  �أن 

�سيتوقف  بدوره،  وهذ�،  �لطويل.  �لمدى  على  �قت�ساديًا 

وقود�ً  كانت  �سو�ء  �الأخرى،  �لطاقة  م�سادر  تكلفة  على 

للطاقة  بديلة  م�سادر  �الأطول،  �لمدى  على  �أو،  �أحفوريًا 

موؤخر�ً  حدثت  �لتي  �الرتفاعات  �أخذ  مع  وحتى  �لمتجددة. 

ق�سب  �إيثانول  �أن  يبدو،  �العتبار،  في  �لنفط  �أ�سعار  في 

هو  �لرئي�سيين،  للمنتجين  بالن�سبة  �لبر�زيلي،  �ل�سكر 

�الأحفوري  �لوقود  �أنو�ع  مع  �لمناف�سة  على  �لقادر  وحده 

�إعانات. بدون  له  �لمناظرة 

�لتكلفة  �سوى  تمثل  ال  �لمبا�سرة  �الإعانات  �أن  �إال 

نتاج  هي  �الأخرى  �لخفية  �لتكاليف  �أما  �لظاهرية؛ 

دعم  تقديم  عن  �لناجم  للمو�رد  �لمختل  �لتخ�سي�ص 

تكاليف  مثل  �لكمّية،  ولالأدو�ت  �لحيوي  للوقود  �نتقائي 

و�لنزعة  �لزر�عية  �الإعانات  �أدت  عقود،  ولعدة  �لمزج. 

�لتعاون  منظمة  بلد�ن  من  عديدة  بلد�ن  في  �لحمائية 

تخ�سي�ص  �سوء  �إلى  �القت�سادي،  �لميد�ن  في  و�لتنمية 

ما  مع  �لدولي،  �لم�ستوى  على  كبيرة  بدرجة  �لمو�رد 

في  للم�ستهلكين  فادحة  تكاليف  من  ذلك  على  يترتب 

�القت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن 

على  ينطوي  هذ�  �لتخ�سي�ص  و�سوء  �لنامية.  و�لبلد�ن 

�لوقود  ل�سيا�سات  نتيجة  وتفاقمه  ��ستمر�ره  خطر 

�لتعاون  منظمة  بلد�ن  في  حاليًا  �لمتبعة  �لحيوي 

�القت�سادي. �لميد�ن  في  و�لتنمية 

�إلى  �إ�سافة  �لتكلفة،  �أبعاد  من  �آخر  ُبعد  ويرتبط 

تحقيق  بفعالية  �لكلية،  بالتكلفة  �لخا�ص  �العتبار 

�لمتعددة،  �الأهد�ف  ت�ستخدم  ما  فكثير�ً  �لمعلنة.  �الأهد�ف 

لتبرير  �الأحيان،  بع�ص  في  متناف�سة  تكون  �لتي 

يمكن  هذ�  �لو�سوح  و�نعد�م  �لحيوي،  �لوقود  �سيا�سات 

تحققها  �أو  �أهد�فها،  تحقق  ال  �سيا�سات  �إلى  يوؤدي  �أن 

تكلفة  �رتفاع  ذلك  �أمثلة  ومن  للغاية.  باهظة  بتكاليف 

من  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  من  �لحد 

بالوقود  �الأحفوري  �لوقود  عن  �ال�ستعا�سة  خالل 

ويتز�يد   .)2007  ،Steenblikو  Doornbosch( �لحيوي 

في  تخفي�سات  تحقيق  تكاليف  فعالية  في  �لت�سكيك 

�لحيوي،  �لوقود  �إنتاج  تنمية  خالل  من  �النبعاثات 

�لوقود  �إنتاج  تنمية  �إدماج  عدم  حالة  في  ال�سيما 

�لطاقة،  حفظ  ي�سمل  �أو�سع  �إطار  �سمن  �لحيوي 

�لطاقة  من  �أخرى  �أ�سكال  و��ستحد�ث  �لنقل،  و�سيا�سات 

�لمتجددة.

�لحيوي  للوقود  �لتقنية  �لكفاءة  تمحي�ص  كذلك، يجري 

لنوع  تبعًا  �النبعاثات،  من  �لحد  في  �لم�ساهمة  في 

و�لموقع.  �لمح�سول  وم�سدره من حيث  �لحيوي  �لوقود 

�لحيوي  �لوقود  �إنتاج  عملية  �العتبار  في  �أخذنا  و�إذ� 

�الأر��سي  ��ستخد�م  في  تغيير�ت  من  يلزم  وما  �لكاملة، 

قد  ذلك  فاإن  �لو�سيطة،  �لمو�د  �إنتاج  في  �لتو�سع  �أجل  من 

غاز�ت  ك�سف ح�ساب  في  �سديد  ر  تغيُّ �إلى حدوث  يوؤدي 

في حالة  مو�ٍت  �أنه  ُيفتر�ص  �لذي  �لحر�ري،  �الحتبا�ص 

�إلى  ت�سير  موؤخر�ً  �أُجريت  �لتي  فالبحوث  �لحيوي.  �لوقود 

قد  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  كبير  نطاق  على  �لتو�سع  �أن 

غاز�ت  �نبعاثات  في  �سافية  زياد�ت  �إلى حدوث  يف�سي 

�لحر�ري. �الحتبا�ص 

�أخرى خا�سة  ق�سايا  �ل�سد�رة  مركز  �إلى  �أي�سًا  وتبرز 

�لحيوية  �لطاقة  �أن  من  �لرغم  فعلى  �لبيئية.  باال�ستد�مة 

ينطوي  �إنتاجها  فاإن  بيئية،  مكا�سب  تحقق  �أن  يمكن 

في  �لتو�سع  وتاأثير  �لبيئة.  ت�سرر  �إمكانية  على  �أي�سًا 

وعلى  و�لمياه  �الأر�ص  مو�رد  على  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج 

متز�يد،  �هتمام  تركيز  هو محور  �لبيولوجي  �لتنوع 

�لبيئية. ��ستد�مته  كيفية �سمان  م�ساألة  وكذلك 

في  �لحيوي  �لوقود  �سيا�سات  عمومًا  ُو�سعت  ولقد 

للعو�قب  �العتبار  من  �سئيل  قدر  توجيه  مع  قطري،  �إطار 

ومع  و�لدولي.  �لقطري  �ل�سعيدين  على  �لمق�سودة  غير 

على  �لحيوي  �لوقود  تنمية  �لدقيق النعكا�سات  �لتمحي�ص 

نتيجة  تن�ساأ  �لتي  �ل�سو�غل  من  �أن  نجد  �لنامية،  �لبلد�ن 

�لناجم   - �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  على  يترتب  ما  لذلك 

�لحيوي  �لوقود  �لتناف�ص من جانب  زيادة  عن  جزئيًا 

�أثر  من   - �لزر�عية  �لمو�رد  وعلى  �لزر�عي  �الإنتاج  على 

�لغذ�ئي. و�الأمن  �لفقر  على  �سلبي 

�لوقود  على  �لطلب  تز�يد  ُيتيح  قد  ذ�ته،  �لوقت  وفي 

في  �لريفية  وللمجتمعات  للمز�رعين  فر�سًا  �لحيوي 

�لتنمية  في  بذلك  ي�ساهم  ثم  ومن  �لنامية،  �لبلد�ن 

�لريفية  و�لمجتمعات  �لمز�رعين  قدرة  �أن  �إال  �لريفية. 

وجود  على  تتوقف  �لفر�ص  هذه  من  �ال�ستفادة  على 

�ل�سيا�سات  ُتحّبذ  ال  �لعالمي،  �ل�سعيد  وعلى   . �المكانيات 
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�لدعم  درجات  بارتفاع  تت�سم  �لتي   - �لحالية  �لتجارية 

نمط  �أو وجود  �لنامية،  �لبلد�ن  م�ساركة   - و�لحماية 

�ل�سعيد  على  �أما  �لحيوي.  �لوقود  الإنتاج  ناجع  دولي 

على  �سديد�ً  �عتماد�ً  يعتمدون  �لمز�رعين  فاإن  �لمحلي، 

�الأ�سا�سية  �لبنية  ووجود  لل�سيا�سات،  �إطار مالئم  وجود 

�لالزمة. و�لموؤ�س�سية  �لمادية 

�سوء  على  �أدق  بحثًا  �لم�سائل  هذه  �لتقرير  ويبحث 

�لنا�سئة. �الأدلة  �أحدث 

الأ�سا�سية التقرير	 ر�سائل	

الزراعية،  الو�سيطة  المواد  على  الطلب  �سيكون   •
عاماًل  ال�سائل،  الحيوي  الوقود  اإنتاج  اأجل  من 

�سعيد  على  وللزراعة  الزراعية  لالأ�سواق  هامًا 

فالطلب  بعده.  وربما  المقبل  العقد  خالل  العالم 

ي�ساعد  قد  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  على 

�الأ�سعار  في  �الأجل  �النخفا�ص طويل  �نح�سار  على 

يتيح  مما  �لزر�عية،  �الأ�سا�سية  لل�سلع  �لحقيقية 

�سو�ء.  على حد  على مخاطر  وينطوي  فر�سًا، 

�لوقود  تنمية  تاأثير  �لبلد�ن جميعها  و�ستو�جه 

ت�سارك  لم  �أو  �ساركت  �سو�ء   - �ل�سائل  �لحيوي 

�لزر�عية  �الأ�سو�ق  الأن   - �لقطاع  هذ�  في  مبا�سرة 

�ستتاأثر جميعها.

الو�سيطة  المواد  على  الطلب  تزايد  �سرعة  �ساهمت   •
مما  الأغذية،  اأ�سعار  ارتفاع  في  الحيوي  للوقود 

بالن�سبة  الغذائي  لالأمن  مبا�سراً  تهديداً  ي�سّكل 

المناطق  في  الفقراء  ال�سافين  الأغذية  لم�ستري 

فكثيرون  �سواء.  حد  على  والريفية  الح�سرية 

دخلهم  ن�سف  من  �أكثر  ينفقون  �لعالم  فقر�ء  من 

�لريفية  �لمناطق  في  �لغذ�ء، وحتى  على  �الأُ�سري 

�سافين  م�سترين  يكونون  �لفقر�ء  غالبية  �أن  نجد 

�أمان  �سبكات  �ل�سرعة  وجه  على  وتلزم  لالأغذية. 

و�أكثرهم �سعفا،  فقر�ً  �لعالم  �سكان  �أ�سد  لحماية 

ينبغي  ولكن  كاٍف.  غذ�ء  على  ول�سمان ح�سولهم 

دقيقا،  توجيها  موّجهة  �الأمان  �سبكات  تكون  �أن 

�إلى  �سعرية  �إ�سار�ت  �نبعاث  تعيق  �أال  وينبغي 

�لزر�عيين. �لمنتجين 

المتزايد  الطلب  يمّثل  قد  الأطول،  المدى  على   •
فر�سًا  اأ�سعارها،  وارتفاع  الزراعية،  ال�سلع  على 

�ل�سوق  فر�ص  �أن  بيد  والريفية.  الزراعية  للتنمية 

�الجتماعية  �لحو�جز  على  تتغلب  �أن  يمكنها  ال 

نمو  تحقيق  دون  تحول  �لتي  �لقائمة،  و�لموؤ�س�سية 

�لجن�ص  مثل  ��ستبعاد  عو�مل  مع وجود   - من�سف 

�ل�سلطة  و�نعد�م  �الإثني،  و�الأ�سل  و�أنثى(،  )ذكر 

زيادة  �إلى  �لفر�ص  تلك  توؤدي  وقد  بل   - �ل�سيا�سية 

�رتفاع  يكفي  ال  ذلك،  على  �سوء�ً. وعالوة  �لحو�جز 

وجه  على  تلزم  �إذ  وحده؛  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار 

ن  تح�سِّ �لتي  �لبحوث  في  ��ستثمار�ت  �ل�سرعة 

وبنية  تمكينية،  وموؤ�س�سات  و�ال�ستد�مة،  �الإنتاجية 

قوي  تركيز  ووجود  ر�سيدة.  و�سيا�سات  �أ�سا�سية، 

و�أقلها  فقر�ً  �ل�سكانية  �لفئات  �أ�سد  �حتياجات  على 

ل�سمان  �الأهمية  �أمر حا�سم  هو  للمو�رد،  �متالكًا 

�لنطاق. و��سعة  �لريفية  �لتنمية 

انبعاثات  على  الحيوي  الوقود  تاأثير  يختلف   •
الدوافع  اأحد  وهي   - الحراري  الحتبا�س  غازات 

الوقود  قطاع  اإلى  الدعم  تقديم  وراء  الأ�سا�سية 

والموقع،  الو�سيطة،  المادة  ح�سب   - الحيوي 

وفي  التحويل.  وتكنولوجيا  الزراعية،  والممار�سات 

�إيجابي.  غير  �ل�سافي  �لتاأثير  يكون  كثيرة  حاالت 

�الأر��سي  ��ستخد�م  في  �لتغّير  يحدده  تاأثير  و�أكبر 

في  يتمثل  – �لذي  مثاًل  �لغابات  �إز�لة  - من خالل 

�لمتز�يد  �لطلب  لتلبية  �لزر�عية  �لم�ساحة  تو�سيع 

عدة  وثمة  �لحيوي.  للوقود  و�سيطة  مو�د  على 

مو�رد  على   - �أخرى  �سلبية محتملة  بيئية  تاأثير�ت 

 - �لبيولوجي  �لتنوع  على  وكذلك  و�لمياه،  �الأر�ص 

��ستخد�م  في  �لتغير�ت  ب�سبب  كبير  �إلى حد  تحدث 

�لذي  �لحيوي،  للوقود  �لمعّجل  و�الإنتاج  �الأر��سي. 

زيادة  �إلى  يوؤدي  �ل�سيا�سات،  دعم  ور�ءه  يقف 

��ستخد�م  في  كبير  نطاق  على  تغّير  خطر حدوث 

تهديد�ت  من  بذلك  يرتبط  ما  �الأر��سي، وخطر 

بيئية.

من�ّسقة  ُنُهج  اإتباع  المرجوة  النتائج  لتحقيق  يلزم   •
وغيرها  الحراري،  الحتبا�س  غازات  اأر�سدة  لتقدير 

فوجود  الحيوي.  الوقود  لإنتاج  البيئية  الآثار  من 

في  ي�ساهم  �أن  يمكن  �لم�ستد�م  لالإنتاج  معايير 

هذه  ولكن  �لحيوي،  للوقود  �لبيئي  �الأثر  تح�سين 

�لعام  �ل�سالح  على  ترّكز  �أن  �أي�سًا  يجب  �لمعايير 

عليها  متفق  مو��سفات  �إلى  ت�ستند  و�أن  �لعالمي، 

و�سع  في  �لنامية  �لبلد�ن  ت�سع  �أال  ويجب  دوليًا، 

عدم  وينبغي  �لتناف�سية.  �لناحية  من  مو�ٍت  غير 

وفقًا  معاملة مختلفة  �لزر�عية  �ل�سلع  نف�ص  معاملة 

�لحيوي،  �لوقود  الإنتاج  كانت مخ�س�سة  �إذ�  لما 

�ال�ستهالك  مثل  تقليدية  ال�ستخد�مات  �أو مخ�س�سة 

�لعلف. �أو  �لب�سري 

�سوى  ال�سائل  الحيوي  الوقود  يحل  األ  المرجح  من   •
العالمية  الطاقة  اإمدادات  من  �سغيرة  ح�سة  محل 

على  اعتمادنا  على  وحده  يق�سي  اأن  يمكن  ول 

�الأر��سي  من  فاالحتياجات  الأحفوري.  الوقود 

للغاية  كبيرة  �ستكون  و�سيطة  مو�د  الإنتاج  �لالزمة 

�لوقود  �لحيوي محل  �لوقود  �إحالل  يمكن  ال  بحيث 

ثاٍن  و�إدخال جيل  و��سع.  نطاق  على  �الأحفوري 

و�سيطة  مو�د  على  �لقائم  �لحيوي  �لوقود  من 

�إلى حدوث  يوؤدي  �أن  يمكن  �سيلولوزية خ�سبية 
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�لحيوي  �لوقود  �أن  �إال  �الإمكانات،  في  كبير  ع 
ّ
تو�س

�لمنظور،  �لم�ستقبل  في  توقعه  يمكن  �لذي  �ل�سائل، 

بن�سبة  �الإمد�د  �إال  ذلك،  مع  با�ستطاعته،  يكون  لن 

من  �أقل  وبن�سبة  �لعالمية  �لنقل  طاقة  من  �سئيلة 

�لعالمية. �الإجمالية  �لطاقة 

من  كثير  في  ال�سائل  الحيوي  الوقود  اإنتاج   •
ال�سمود  على  حاليًا  قادراً  لي�س  البلدان 

اإلى  بالنظر  اإعانات،  بدون  اقت�ساديًا 

وتكنولوجيات  الزراعي،  الإنتاج  تكنولوجيات 

حاليًا،  الم�ستخدمة  الحيوي  الوقود  ت�سنيع 

للمواد  موؤخراً  الن�سبية  الأ�سعار  اإلى  وبالنظر 

��ستثناء  و�أهم  الخام.  وللنفط  ال�سلعية  الو�سيطة 

�لقائم  �الإيثانول  �إنتاج  هو  �ل�سدد  هذ�  في 

�لقدرة  وتتباين  �لبر�زيل.  في  �ل�سكر  ق�سب  على 

�لوقود  نوع  ح�سب  و��سعًا  تباينًا  �لمناف�سة  على 

�لمحددة،  �لو�سيطة  و�لمو�د  �لُمحدد،  �لحيوي 

�ل�سمود  على  �لقدرة  تتغير  وقد  �الإنتاج،  وموقع 

�أ�سعار  ر  تغيُّ �لبلد�ن  تو�جه  عندما  �القت�سادي 

وكذلك  و�لنفط،  بالمدخالت  �لخا�سة  �الأ�سو�ق 

في  تكنولوجي  تقّدم  �أوجه  حدوث  خالل  من 

�أن  يمكن  �لتكنولوجي  فاالبتكار  ذ�تها.  �ل�سناعة 

�لزر�عي  �الإنتاج  تكاليف  �نخفا�ص  �إلى  يوؤدي 

�أعمال  في  و�ال�ستثمار  �لحيوي.  �لوقود  وت�سنيع 

�لوقود  لم�ستقبل  �الأهمية  حا�سم  و�لتطوير  �لبحث 

للطاقة  وبيئيا  �قت�ساديا  م�ستد�م  كم�سدر  �لحيوي 

ميد�ن  من  كل  على  ينطبق  وهذ�  �لمتجددة. 

�لبحث  و�أعمال  �لتحويل.  وتكنولوجيات  �لزر�عة 

يمكن،  �لثاني  �لجيل  تكنولوجيات  ب�ساأن  و�لتطوير 

كبير  ن 
ّ
تح�س �إلى  توؤدي  �أن  �لخ�سو�ص،  وجه  على 

م�ستقباًل. �لحيوي  �لوقود  دور  في 

ل�سيما  ال�سيا�سات،  �سعيد  على  التدخالت  تقف   •
للوقود  المرّخ�س  والمزج  الإعانات  تقديم 

على  التدافع  وراء  الأحفوري،  الوقود  مع  الحيوي 

من  كثرة  فاإن  ذلك  ومع  ال�سائل.  الحيوي  الوقود 

و�لبلد�ن  �لمتقدمة  �لبلد�ن  تنفذها  �لتي  �لتد�بير، 

تكاليف  على  تنطوي  �سو�ء،  على حد  �لنامية 

ما  وكثير�ً  مرتفعة.  وبيئية  و�جتماعية  �قت�سادية 

�لزر�عية،  �ل�سيا�سات  بين  فيما  �لتفاعالت  توؤدي 

و�ل�سيا�سات  �لحيوي  بالوقود  �لمتعلقة  و�ل�سيا�سات 

�لو�سيطة  �لمو�د  منتجي  �سد  �لتحيز  �إلى  �لتجارية، 

من  وت�ساعف  �لنامية،  �لبلد�ن  في  �لحيوي  للوقود 

ت�سنيع  قطاعات  ن�سوء  دون  تحول  �لتي  �لعو�ئق 

وثمة  �لنامية.  �لبلد�ن  في  �لحيوي  للوقود  وت�سدير 

�لحالية  �ل�سيا�سات  في  �لنظر  �إعادة  �إلى  حاجة 

تكاليفها  تقييم  و�إلى  �لحيوي،  بالوقود  �لمتعلقة 

بعناية. وعو�قبها 

بطريقة  الحيوي  الوقود  اإنتاج  �سمان  يتطلب   •
على  تدابير  واجتماعيًا  واقت�ساديًا  بيئيًا  م�ستدامة 

التالية: العامة  المجالت  في  ال�سيا�سات  �سعيد 

�لغذ�ئي؛ �الأمن  وعديمي  �لفقر�ء  حماية   -

و�لريفية؛ �لزر�عية  �لتنمية  فر�ص  من  �ال�ستفادة   -

�لبيئية؛ �ال�ستد�مة  �سمان   -

ب�ساأن  �لقائمة  �ل�سيا�سات  في  �لنظر  �إعادة   -

�لحيوي؛ �لوقود 

�لوقود  لتنمية  د�عمًا  نظامًا  �لدولي  �لنظام  جعل   -

م�ستد�مة. تنمية  �لحيوي 
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خ�سب  ذلك  في  بما  �لتقليدية،  �لحيوية  �لكتلة  ز�لت  ما 

م�سادر  توفر  �لما�سية،  وروث  �لنباتي  و�لفحم  �لوقود 

و�لطاقة  �لعالم.  �أنحاء  من  كثير  في  للطاقة  هامة 

لمعظم  بالن�سبة  �لمهيمن  �لطاقة  م�سدر  هي  �لحيوية 

مدقع،  فقر  حالة  في  يعي�سون  �لذين  �لعالم  �سكان 

وتتيح  �لطهي.  في  �أ�سا�سًا  �لطاقة  هذه  وي�ستخدمون 

وكفاءًة  تقدمًا  �الأكثر  �لتحويل  تكنولوجيات  �الآن 

�سائل  �أو  �سلب  �سكل  على   - �لحيوي  �لوقود  ��ستخر�ج 

�لزر�عية  و�لمحا�سيل  �لخ�سب  مثل  مو�د  من   - غازي  �أو 

للوقود  عاما  عر�سًا  �لف�سل  هذ�  ويقدم  و�لمخلفات. 

�نعكا�ساته  هي  وما  �إمكاناته،  هي  وما  هو،  ما  �لحيوي. 

على  ين�سب  �لرئي�سي  �لتركيز  �أن  �إال  �لزر�عة؟  على 

و�لذي  �لنقل،  في  ُي�ستخدم  �لذي  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود 

��ستخد�مه. في  �سريعة  زيادة  لحدوث  نتيجة  �الآن  يبرز 

الحيوي الوقود  اأنواع 

�لم�ستقة  �لطاقة  يخزن  للطاقة،  ناقل  هو  �لحيوي  �لوقود 

و��سعة  طائفة  ��ستخد�م  ويمكن   .
)2(

�لحيوية �لكتلة  من 

�لحيوية  �لطاقة  الإنتاج  �لحيوية  �لكتلة  م�سادر  من 

��ستخد�م  يمكن  �لمثال،  �سبيل  فعلى  �ستى.  باأ�سكال 

من  و�الأخ�ساب  و�الألياف  �الأغذية  ت�سنيع  مخلفات 

و�لمحا�سيل  �لطاقة،  ومحا�سيل  �ل�سناعي؛  �لقطاع 

�لقطاع  من  �لزر�عية  و�لمخلفات  �لزر�عية،  �لدورة  ق�سيرة 

توليد  في  �لغابات،  قطاع  من  و�لمخلفات  �لزر�عي؛ 

و�لقوة  �لحر�رية  و�لطاقة  �لحر�رية،  و�لطاقة  �لكهرباء، 

�لحيوية.  �لطاقة  من  �أخرى  و�أ�سكال  �لمحركة مجتمعتين، 

با�سم طاقة متجددة،  �لحيوي  �لوقود  �إلى  ُي�سار  �أن  ويمكن 

لة. �لمحوَّ �ل�سم�سية  �لطاقة  �أ�سكال  من  �سكل  الأنه 

�لم�سدر  �لحيوي ح�سب  �لوقود  ت�سنيف  ويمكن 

�أو  �لغابات  منتجات  من  م�ستقًا  يكون  قد  فهو  و�لنوع. 

�أو  �الأ�سماك  م�سايد  منتجات  �أو  �لزر�عية  �لمنتجات 

و�ل�سناعة  �لزر�عية  �ل�سناعة  من  وكذلك  �لمدن،  مخلفات 

�لغذ�ئية  للخدمات  �لثانوية  و�لمنتجات  �لغذ�ئية 

�لحيوي  �لوقود  يكون  وقد  �لخدمات.  تلك  ومخلفات 

و�لكريات  �لنباتي  و�لفحم  �لوقود  مثل خ�سب  �سلبًا، 

�لديزل  وزيت  �الإيثانول،  مثل  �سائاًل،  �أو  �لخ�سبية؛ 

�لغاز  مثل  غازيًا،  �أو  �لحر�ري؛  �لحل  وزيوت  �لحيوي، 

�لحيوي.

ويوجد �أي�سًا تمييز �أ�سا�سي بين �لوقود �لحيوي �الأّولي 

)غير �لم�سّنع( و�لوقود �لحيوي �لثانوي )�لم�سّنع(:

لالإطالع على ��ستعر��ص للم�سطلحات �لمتعلقة بالوقود �لحيوي، �نظر   )2(

منظمة �الأغذية و�لزر�عة )2004�أ(.
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�لوقود  خ�سب  مثل  الأّولي،  الحيوي  الوقود   •
�لذي  �لوقود  هو  �لخ�سبية،  و�لكريات  و�لرقائق 

ب�سكلها  �لع�سوية  �لمادة  �أ�سا�سًا  فيه  ُت�ستخدم 

ُيحرق  �لوقود  وهذ�  ُح�سدت(.  كما  )�أي  �لطبيعي 

�لخا�سة  باالحتياجات  عادة  لالإمد�د  مبا�سرة، 

�لتي  �لكهرباء،  �أو  و�لتدفئة  �لطهي  وقود  باإنتاج 

�سغيرة  �ل�سناعية  �لتطبيقات  �إليها  تحتاج 

�لنطاق. وكبيرة 

�سكل  على  وقود  وهو  الثانوي،  الحيوي  الوقود   •
�سائل  �سكل  على  �أو  �لنباتي(  �لفحم  )مثل  �سلب 

و�لنفط  �لحيوي  �لديزل  وزيت  �الإيثانول  )مثل 

�لحيوي،  �لغاز  )مثل  غازي  �سكل  على  �أو  �لحيوي(، 

�لممكن  ومن  و�لهيدروجين(،  �لتركيبي،  و�لغاز 

من  �لتطبيقات،  من  �أو�سع  طائفة  في  ��ستخد�مه 

درجات  ذ�ت  �ل�سناعية  و�لعمليات  �لنقل  بينها 

�لعالية. �لحر�رة 

في	 ُي�ستخدم	 الذي	 ال�سائل	 الحيوي	 الوقود	
�3�
النقل

�ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  من محدودية حجم  �لرغم  على 

في  نمو حدث  �أقوى  فاإن   ،)5 �ل�سكل  )�نظر  عام  بوجه 

�لوقود  ��ستخد�م  �سهده  �لذي  ذلك  كان  �الأخيرة  �ل�سنو�ت 

ي�ستند هذ� �لق�سم �إلى �ل�سر�كة �لعالمية للطاقة �لحيوية )2007 ، �ل�سفحات   )3(

2-10( و�لوكالة �لدولية للطاقة )2004(.

معظمه  في  �أُنتج  �لذي  �لنقل،  قطاع  في  �ل�سائل  �لحيوي 

و�سيطة.  كمو�د  وغذ�ئية  زر�عية  �أ�سا�سية  �سلع  با�ستخد�م 

�لحيوي. �لديزل  وزيت  �الإيثانول  هو  �أ�سكاله  و�أهم 

الإيثانول 

من �لممكن ��ستخد�م �أي مادة و�سيطة تحتوي على كميات 

كبيرة من �ل�سكر، �أو ��ستخد�م مو�د يمكن تحويلها �إلى 

�سكر مثل �لن�سا �أو �ل�سيلولوز، الإنتاج �الإيثانول. و�الإيثانول 

�لمتو�فر حاليا في �سوق �لوقود �لحيوي �إما يقوم 

على �ل�سكر �أو على �لن�سا. و�لمحا�سيل �ل�سكرية �ل�سائع 

��ستخد�مها كمادة و�سيطة هي ق�سب �ل�سكر، وبنجر �ل�سكر، 

وبدرجة �أقل �لذرة �لرفيعة �لحلوة. �أما �لمو�د �لو�سيطة 

�لن�سوية �ل�سائعة فت�سمل �لذرة و�لقمح و�لك�سافا. و��ستخد�م 

�لكتلة �لحيوية �لتي تحتوي على �سكريات يمكن تخميرها 

مبا�سرة بحيث ت�سبح �إيثانول، هو �أب�سط طريقة الإنتاج 

�الإيثانول. وفي �لبر�زيل وغيرها من �لبلد�ن �ال�ستو�ئية، 

�لتي تنتج حاليًا �الإيثانول، ُيعتبر ق�سب �ل�سكر هو �لمادة 

�لو�سيطة �لتي ُت�ستخدم على �أو�سع نطاق. وفي بلد�ن 

منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي، ُينتج 

معظم �الإيثانول من �لعن�سر �لن�سوي للحبوب �لغذ�ئية 

)و�إن كان بنجر �ل�سكر ُي�ستخدم �أي�سًا(، �لذي يمكن تحويله 

ب�سهولة معقولة �إلى �سكر. بيد �أن هذه �لمنتجات �لن�سوية 

ال تمّثل �سوى ن�سبة مئوية �سئيلة من �لكتلة �لنباتية 

�لكلية. فمعظم �لكتلة �لنباتية مكونة من �ل�سيلولوز 

و�لن�سف �سيلولوز و�لخ�سبين؛ ومن �لممكن تحويل �الثنين 

�إلى �سكر، ولكن  �أواًل  �إلى كحول بعد تحويلهما  �الأولين 

�لعملية �أ�سعب مما هي في حالة �لن�سا. وال يوجد تقريبًا 
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الكتلة	الحيوية	التي	ُت�ستخدم	في	

توليد	الطاقة	الحرارية	والكهرباء

في  �لحيوية  �لكتلة  مو�رد  من  متنوعة  طائفة  ُت�ستخدم 

�لحرق.  خالل  من  �لحر�رية  و�لطاقة  �لكهرباء  توليد 

مثل  �لمخلفات،  من  �ستى  �أ�سكااًل  �لم�سادر  وت�سمل 

�لح�ساد  بعد  ما  ومخلفات  �لزر�عية،  �ل�سناعات  مخلفات 

و�لمخلفات  �لما�سية،  وروث  �لحقول،  في  ُتترك  �لتي 

�ل�سناعات  ومخلفات  و�ل�سناعة،  �لغابات  من  �لخ�سبية 

ومخلفات  للمدن،  �ل�سلبة  و�لمخلفات  و�لورقية،  �لغذ�ئية 

�لنفايات  ه�سم  من  �لمنبعث  �لحيوي  و�لغاز  �لمجاري، 

ُت�ستخدم  كما  �لع�سوية.  �لنفايات  من  وغيرها  �لزر�عية 

�لنباتات  مثل  للطاقة،  مخ�س�سة  محا�سيل  �أي�سًا 

و�لحور  )�الأوكالبتو�ص  �لزر�عية  �لدورة  ق�سيرة  �لمعّمرة 

و�لع�سب  )�لمي�سكانتو�ص  و�الأع�ساب  و�ل�سف�ساف( 

�ل�سوطي(.

لتوليد  عديدة  عمليات  ��ستخد�م  �لممكن  ومن 

�لكتلة  من  �لم�ستمدة  �لكهرباء  معظم  وُينتج  �لكهرباء. 

ُتحرق  وفيها  �لبخار:  دورة  عملية  با�ستخد�م  �لحيوية 

يتدفق  عاٍل  �سغط  بخار  لتوليد  غالية  في  �لحيوية  �لكتلة 

ي�سبب  مما  �الإيروديناميكية  �الأتر��ص  من  �سل�سلة  فوق 

كهربائيًا  مولد�ً  لذلك  ��ستجابة  يدير  توربين،  تدوير 

من  �لم�سغوطة  و�الأ�سكال  �لكهرباء.  الإنتاج  به  مو�سواًل 

يمكن  �لخ�سبية  و�لقو�لب  �لكريات  مثل  �لحيوية،  �لكتلة 

�لكتلة  حرق  �أي�سًا  ويمكن  �لحرق،  في  �أي�سًا  ��ستخد�مها 

لتوليد  تقليدية  من�ساأة  غالية  في  �لفحم  مع  �لحيوية 

و�لطريقة  و�لكهرباء.  �لبخار  �إنتاج  �أجل  من  �لكهرباء 

�إدماج  لتكلفة  بالن�سبة  كفاءة  �الأكثر  حاليًا  هي  �الأخيرة 

للكهرباء،  �لتقليدي  �الإنتاج  في  �لمتجددة  �لتكنولوجيا 

�لموجودة  �الأ�سا�سية  �لبنية  من  كبير�ً  قدر�ً  الأن  وذلك 

�إدخال  بدون  ��ستخد�مه  يمكن  �لكهرباء  لمن�ساآت  حاليًا 

عليه. كبيرة  تعديالت 

اإنتاج الطاقة  ا�ستخدام	الغاز	الحيوي	في	

الحرارية	والكهرباء	وفي	النقل

الالهوائي اله�سم 

�لالهو�ئي  �له�سم  طريق  عن  حيوي  غاز  خلق  يمكن 

في  بكتيريا  بو��سطة  �لحيو�نية  �أو  �لغذ�ئية  للمخلفات 

�لذي  �لحيوي  �لغاز  ويحتوي  �الأك�سيجين.  �إلى  تفتقر  بيئة 

جانب  �إلى  �لميثان  من  كبيرة  كمية  على  ذلك  عن  ينتج 

�أغر��ص  في  ��ستخد�مها  يمكن  �لكربون،  �أك�سيد  ثاني 

معّدل  محرك  في  �لكهرباء  �أو  �لحر�رية  �لطاقة  توليد 

تحويل  يحقق  �أن  ويمكن  �لد�خلي.  باالحتر�ق  يعمل 

ميثان/غاز  �إلى  �لما�سية  وروث  �لحيو�نية  �لمخلفات 

�أحد  هو  فالميثان  كبيرة.  و�سحية  بيئية  فو�ئد  حيوي 

�إمكانية  على  تنطوي  �لتي  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت 

بما  تفوق  بقوة  �الأر�سية  �لكرة  �حتر�ر  في  �لت�سبب 

�لكربون  �أك�سيد  ثاني  قدرة  مرة   24 �إلى   22 من  يتر�وح 

يمكن  و��ستخد�مه،  �لميثان  حجز  طريق  وعن  ذلك.  على 

وعالوة  �لحر�ري.  لالحتبا�ص  م�سبب  كغاز  تاأثير�ته  تجنب 

عملية  �أثناء  تتولد  �لتي  �لحر�رية  �لطاقة  فاإن  ذلك،  على 

روث  في  �لموجودة  �لُممر�سات  تقتل  �لحيوي  �له�سم 

هذه  نهاية  في  تتخلف  �لتي  �لمادة،  ّتوفر  كما  �لما�سية، 

قيِّمًا. �سماد�ً  �لعملية، 

غاز( اإلى  )التحول  التغوز 

�لحيوية  �لكتلة  تحويل  �لتغويز،  عملية  خالل  من  يمكن، 

�أجهزة  وتقوم  حيوي.  غاز  �أو  وقودي  غاز  �إلى  �ل�سلبة 

في  �لحيوية  �لكتلة  بت�سخين  �لحيوية  �لكتلة  تغويز 

و�رتفاع  فيها  �الأك�سجين  ن�سبة  بانخفا�ص  تت�سم  بيئة 

غاز�ً  لُتطلق  �لكتلة  تلك  ُتحلل  حيث  حر�رتها،  درجة 

ُي�سمى  ما  �أي  لال�ستعال،  وقاباًل  بالطاقة  غنيًا  تركيبيًا 

تقليدية،  غالية  في  �لغاز  هذ�  حرق  ويمكن   ."syngas"
غازي  توربين  في  �لطبيعي  �لغاز  من  بداًل  ��ستخد�مه  �أو 

�لغاز  تر�سيح  ويمكن  �لكهربائية.  �لموّلدات  ُيدير  لكي 

من  �لتغويز  عملية  خالل  من  يت�سّكل  �لذي  �لحيوي 

ويمكن  �لمرغوبة،  غير  �لكيميائية  �لمركبات  �إز�لة  �أجل 

�لدورة"  "مختلطة  �لكهرباء  لتوليد  نظم  في  ��ستخد�مه 

بخارية  توربينات  بين  ما  وتجمع  بالكفاءة،  تت�سم 

�لكهرباء. لتوليد  غازية  وتوربينات 

النقل في  الحيوي  الغاز  ا�ستخدام 

للنقل  كوقود  ي�سلح  ال  �لُمعالج  غير  �لحيوي  �لغاز  �إن 

يتر�وح  )ما  �لميثان  من  محتو�ه  �نخفا�ص  ب�سبب  وذلك 

تركيز  ن�سبة  و�رتفاع  �لمائة(،  في   70 �إلى   60 من 

ثاني  الإز�لة  معالجته  �لممكن  من  ولكن  فيه.  �لملوثات 

�لهيدروجينية  و�لكبريتات  و�لمياه  �لكربون  �أك�سيد 

)حيث  �لميثان  من  محتو�ه  ولتح�سين  للتاآكل،  �لم�سببة 

للغاز  وتكون  �لمائة(.  في   95 من  �أكثر  �إلى  �لن�سبة  ت�سل 

لخو��ص  مماثلة  خو��ص  �سغطه،  عند  �لُمعالج،  �لحيوي 

لال�ستخد�م  �سالحًا  يجعله  مما  �لم�سغوط،  �لطبيعي  �لغاز 

�لنقل. في 

�إلى �ل�سر�كة �لعالمية للطاقة �لحيوية، 2007. �لم�سدر: ��ستناد�ً 

1 �الإطار 

الأنواع الأخرى من الكتلة الحيوية التي ُت�ستخدم في توليد الطاقة الحرارية والكهرباء وفي النقل 
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�إنتاج تجاري لالإيثانول من �لكتلة �لحيوية  �الآن �أي 

�ل�سيلولوزية، ولكن ي�ستمر قدر كبير من �لبحوث في هذ� 

�لمجال )�نظر �لق�سم �لخا�ص بالجيل �لثاني من �لوقود 

�لحيوي على �ل�سفحتين 18 و19(.

ب�سكله  �أو حرقه  بالبترول  �الإيثانول  مزج  �لممكن  ومن 

تعدياًل طفيفًا.  معّدلة  بال�سرر،  �إ�سعال  في محركات  �لنقي 

من  تقريبًا  �لمائة  في   66 على  �الإيثانول  لتر  ويحتوي 

م�ستو�ه  ولكن  �لبترول،  من  لتر  يوفرها  �لتي  �لطاقة 

�لنقل  الأغر��ص  بالبترول  ُيخلط  وعندما  �أعلى،  �الأوكتيني 

�لوقود  �أي�سًا حرق  ن 
ّ
يح�س وهو  �لبترول.  �أد�ء  ن 

ّ
يح�س فاإنه 

�أحادي  �نبعاث  �نخفا�ص  �إلى  يوؤدي  مما  �لمركبات،  في 

�لمحترقة،  غير  �لهيدروكربونية  و�لمو�د  �لكربون،  �أك�سيد 

�أي�سًا  يت�سبب  �الإيثانول  �أن حرق  �إال  �لم�سرطنة.  و�لمو�د 

�لغالف  في  �لنتروجين  مع  �لتفاعل  درجة  �رتفاع  في 

في  هام�سية  زيادة  ُي�سفر عن حدوث  قد  مما  �لجوي، 

مقارنة  �الإيثانول،  يحتوي  وال  �لنيتروجين.  �أك�سيد  غاز�ت 

مزج  فاإن  ولذ�  �لكبريت.  من  نذير  قدر  على  �إال  بالبترول، 

�لمحتوى  من  �لتقليل  على  ي�ساعد  �لبترول  مع  �الإيثانول 

�نبعاثات  �نخفا�ص  �إلى  يوؤدي  مما  للوقود،  �لكبريتي 

�الأمطار  مكونات  من  مكوِّن  وهو  �لكبريت،  �أك�سيد 

م�سرطنة. ومادة  �لحم�سية 

الحيوي الديزل  زيت 

�أو  �إنتاج زيت �لديزل �لحيوي بمزج �لزيت �لنباتي  يتم 

�لدهون �لحيو�نية بكحول وبعامل م�ساعد من خالل عملية 

كيميائية ُتعرف با�سم �الأ�سترة �لمتعدية. ومن �لممكن 

�إنتاج زيت �لديزل �لحيوي  ��ستخر�ج �لزيت من �أجل 

من �أي مح�سول تقريبًا من محا�سيل �لبذور �لزيتية؛ 

�أوروبا وفول  و�لم�سادر �الأكثر �سيوعا هي بذر �للفت في 

�ل�سويا في �لبر�زيل و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية. وفي 

�لبلد�ن �ال�ستو�ئية و�سبه �ال�ستو�ئية، ُينتج زيت �لديزل 

�لحيوي من �لنخيل وجوز �لهند و�لجاتروفا. وُت�ستخدم 

�أي�سًا كميات �سغيرة من �لدهون �لحيو�نية، �لم�ستخل�سة 

من عمليات �لت�سنيع �ل�سمكي و�لحيو�ني، في �إنتاج زيت 

�لديزل �لحيوي. وُت�سفر عملية �الإنتاج عادة عن منتجات 

ثانوية �إ�سافية، مثل "كعكة" �لفول �لم�سحوق )وهو 

علف حيو�ني(، و�لغلي�سيرين. وبالنظر �إلى �أن زيت �لديزل 

�لحيوي يمكن �أن يقوم �إنتاجه على طائفة و��سعة من 

�أن يحتوي  �لزيوت، فالوقود �لذي ينتج عن ذلك يمكن 

على طائفة متنوعة من �لخ�سائ�ص �لفيزيائية، مثل 

�للزوجة و�لقابلية لالحتر�ق، تفوق خ�سائ�ص �الإيثانول.

�لديزل  بوقود  �لحيوي  �لديزل  زيت  مزج  �لممكن  ومن 

�إ�سعال  في محركات  �لنقي  ب�سكله  �أو حرقه  �لتقليدي، 

من  تتر�وح  ن�سبة  يمثل  �لطاقة  من  ومحتو�ه  بال�سغط. 

من  �لديزل  زيت  من محتوى  �لمائة  في   95 �إلى   88

�لديزل  زيت  ت�سحيمية  تح�سين  �إلى  يوؤدي  ولكنه  �لطاقة، 

�لوقود  �قت�ساد  يجعل  ما  وهو  �ل�سيتين،  قيمة  ويرفع 

وي�ساعد  عام.  بوجه  متماثال  �لنوعين  بكال  �لخا�ص 

في  �الأك�سجين  من  �لحيوي  �لديزل  زيت  �رتفاع محتوى 

ملوثات  �نبعاثات  من  يقلل  مما  �لوقود،  �إتمام حرق 

و�لمو�د  �لكربون،  �أك�سيد  و�أحادي  �لهو�ء،  ج�سيمات 

ال  لالإيثانول،  بالن�سبة  �لحال  هو  وكما  �لهيدروكربونية. 

من  ُتذكر  ال  كمية  على  �سوى  �أي�سًا  �لديزل  زيت  يحتوي 

من  �لكبريت  �أحادي  �نبعاثات  من  يقلل  مما  �لكبريت، 

�لمركبات.

المبا�سر النباتي  الزيت 

 هو وقود يمكن ��ستخد�مه 
)4(

�إن �لزيت �لنباتي �لمبا�سر

في محركات �لديزل، ويمكن �إنتاجه من طائفة متنوعة 

من �لم�سادر، من بينها محا�سيل �لبذور �لزيتية مثل 

بذر �للفت، وزهرة عباد �ل�سم�ص، وفول �ل�سويا، و�لنخيل. 

ومن �لممكن �أي�سًا ��ستخد�م زيت �لطهي بعد ��ستعماله في 

�لمطاعم، و��ستخد�م �لدهون �لحيو�نية �لم�ستخل�سة من 

�سناعات تجهيز �للحوم، كوقود لمركبات �لديزل.

الحيوي للوقود	 الو�سيطة	 المواد	

توجد م�سادر �إمد�د كثيرة بالكتلة �لحيوية الأغر��ص 

�لطاقة، وهي متناثرة عبر مناطق جغر�فية كبيرة 

ومتباينة. وحتى �الآن تعتبر �لمنتجات �لثانوية، �أو 

�لمنتجات �لم�ستركة الإنتاج �الأغذية و�لعلف و�الألياف، 

م�سدر معظم �لطاقة �لم�ستقة من �لكتلة �لحيوية 

�لم�ستخدمة كوقود. وعلى �سبيل �لمثال، ُت�ستخدم �لمنتجات 

�لثانوية �لرئي�سية لل�سناعات �لحرجية في �إنتاج خ�سب 

�لوقود و�لفحم �لنباتي، وي�سّكل �ل�سائل �الأ�سود )وهو منتج 

ثانوي لمطاحن �للباب( م�سدر�ً رئي�سيًا للوقود �لم�ستخدم 

لتوليد �لكهرباء �لحيوية في بلد�ن مثل �لبر�زيل وكند� 

وفنلند� و�ل�سويد و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية. ويتم 

�لح�سول على قدر كبير من �لطاقة �لحر�رية و�لقوة 

�لمحركة من �لكتلة �لحيوية �لخ�سبية �لم�ستعادة و/�أو 

�لمعاد تدويرها، كما ُت�ستعاد كميات متز�يدة من �لطاقة 

من �لكتلة �لحيوية �لم�ستمدة من �أر��سي �لمحا�سيل )�لق�ص 

وعيد�ن �لقطن(، و�أر��سي �لغابات )�لرقائق و�لكريات 

�لخ�سبية(. وفي �لبلد�ن �لمنتجة لل�سكر و�لبن، ُي�ستخدم تفل 

ق�سب �ل�سكر وق�سور �لبن في �لحرق �لمبا�سر وفي �إنتاج 

�لطاقة �لحر�رية و�لبخار.

مجال  كان  �لحيوية،  بالطاقة  يتعلق  فيما  ولكن 

�إنتاج  هو  �الأخيرة  �ل�سنو�ت  �سهدته  �لذي  �لكبير  �لنمو 

با�ستخد�م  �لنقل،  الأغر��ص  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود 

معظمه  �تخذ  وقد  و�سيطة.  كمو�د  �لزر�عية  �لمحا�سيل 

�أو  �سكرية  محا�سيل  على  �إما  قائم  �إيثانول،  �سكل 

ُي�سار �إليها �أي�سًا با�سم �لزيوت �لنباتية �لنقية.  )4(
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على  �لقائم  �لحيوي  �لديزل  زيت  �أو  ن�سوية،  محا�سيل 

�لزيتية. �لمحا�سيل 

��ستخد�م  يمكن   ،6 �ل�سكل  في  مبّين  هو  وكما 

و�سيطة  كمو�د  �لمختلفة  �لمحا�سيل  من  متنوعة  طائفة 

معظم  ولكن  �لحيوي.  �لديزل  وزيت  �الإيثانول  الإنتاج 

�أو  �ل�سكر  ق�سب  من  م�ستق  لالإيثانول  �لعالمي  �الإنتاج 

ق�سب  من  �الإيثانول  معظم  ُينتج  �لبر�زيل  ففي  �لذرة؛ 

ومن  �لذرة.  من  �لمتحدة  �لواليات  في  وُينتج  �ل�سكر، 

وبنجر  و�الأرز  �لك�سافا  �الأخرى  �لهامة  �لمحا�سيل  بين 

�لحيوي  �لديزل  بزيت  يتعلق  فيما  �أما  و�لقمح.  �ل�سكر 

في  �للفت  بذر  هي  �سيوعا  �الأكثر  �لو�سيطة  �لمو�د  فاإن 

�لمتحدة  �لواليات  في  �ل�سويا  وفول  �الأوروبي،  �التحاد 

و�لخروع  �لهند  وجوز  و�لنخيل  و�لبر�زيل،  �الأمريكية 

زيادة  مع  �ال�ستو�ئية،  و�سبه  �ال�ستو�ئية  �لبلد�ن  في 

بالجاتروفا. �الهتمام 

والزراعة الحيوي	 الوقود	

ع ونمو �أ�سو�ق �لطاقة حاليًا، نتيجة لل�سيا�سات 
ّ
�إن تو�س

�لجديدة �لتي �ُسّنت ب�ساأن �لطاقة و�لبيئة �أثناء �لعقد 

�لمن�سرم في معظم �لبلد�ن �لمتقدمة وفي عديد من �لبلد�ن 

�لنامية، يعيد�ن ت�سكيل دور �لزر�عة. و�أهم دالالت ذلك هو 

�إنتاج  د للمو�د �لو�سيطة من �أجل 
ِّ
تز�يد دور �لقطاع كمور

�لوقود �لحيوي �ل�سائل �لذي ُي�ستخدم في �لنقل - وهو 

�الإيثانول وزيت �لديزل �لحيوي. وتمّثل �لطاقة �لحيوية 

�لحديثة م�سدر�ً جديد�ً للطلب على منتجات �لمز�رعين، 

ومن ثم فهي تنطوي على وعد باإدر�ر دخل وتوليد فر�ص 

للعمل. وهي توّلد في �لوقت ذ�ته مناف�سة متز�يدة على 

�لمو�رد �لطبيعية، ال�سيما �الأر��سي و�لمياه، وبخا�سة على 

�لمدى �لق�سير، و�إن كانت �لزياد�ت في �لغلة قد تخفف 
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من هذه �لمناف�سة على �لمدى �الأطول. وي�سبح �لتناف�ص 

على �الأر��سي ق�سية هامة ال�سيما عندما ُيعاد توجيه 

م�سار �لمحا�سيل �لزر�عية )ومنها مثاًل �لذرة ونخيل �لزيت 

وفول �ل�سويا(، �لتي ُتزرع حاليًا من �أجل �لغذ�ء و�لعلف، 

�أو عندما يجري تحويل  �إنتاج �لوقود �لحيوي،  نحو 

�إنتاج  �إنتاج �الأغذية �سوب  �إلى  �الأر��سي �لزر�عية �لموجهة 

�لوقود �لحيوي.

�إنتاج نحو 85 في �لمائة من  وفي �لوقت �لر�هن يتم 

�الإنتاج �لعالمي للوقود �لحيوي �ل�سائل في �سكل �إيثانول 

)�لجدول 1(. وُينتج �أكبر بلدين منتجين لالإيثانول، وهما 

�لبر�زيل و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية، ما يقرب من 90 

في �لمائة من �الإنتاج �لكلي، �أما �لن�سبة �لباقية فتنتج 

معظمها كند� و�ل�سين و�التحاد �الأوروبي )فرن�سا و�ألمانيا 

�أ�سا�سًا( و�لهند. ويتركز �إنتاج زيت �لديزل �لحيوي �أ�سا�سًا 

في �التحاد �الأوروبي )حيث ُينتج نحو 60 في �لمائة من 

�الإجمالي(، مع م�ساهمة �أ�سغر كثير�ً من �لواليات �لمتحدة 

�الأمريكية. وفي �لبر�زيل، ي�سكل �إنتاج زيت �لديزل �لحيوي 

�أحدث عهد�ً وال يز�ل حجم �الإنتاج محدود�ً. ومن  ظاهرة 

بين �لبلد�ن �لهامة �الأخرى �لمنتجة لزيت �لديزل �لحيوي 

�ل�سين و�لهند و�إندوني�سيا وماليزيا.

وتتباين �لمحا�سيل �لمختلفة تباينًا و��سعًا من حيث 

كمية �لوقود �لحيوي �لمنتجة مقابل كل هكتار، تبعا 

للمو�د �لو�سيطة و�لبلد�ن ونظم �الإنتاج على حد �سو�ء، 

�إلى  كما يتبين من �لجدول 2. وترجع هذه �لتباينات 

كل من �الختالفات في غالت �لمحا�سيل للهكتار �لو�حد 

عبر �لبلد�ن و�لمحا�سيل، و�إلى �الختالفات في كفاءة 

�لتحويل عبر �لمحا�سيل. وهذ� معناه �ختالف �الحتياجات 

�إنتاج �لوقود �لحيوي تبعًا  �أجل زيادة  من �الأر��سي من 

للمح�سول وللموقع. و�إنتاج �الإيثانول من ق�سب �ل�سكر 

وبنجر �ل�سكر هو �لذي يت�سم باأعلى كمية ُمنتجة حاليًا، 

مع ت�سّدر �الإنتاج �لقائم على ق�سب �ل�سكر في �لبر�زيل 

من حيث ناتج �لوقود �لحيوي مقابل كل هكتار، تليها 

�أما ناتج �لهكتار  �لهند مع عدم وجود فارق كبير بينهما. 

�أقل نوعًا ما، ولكن مع وجود  �لذرة فهو  في حالة 

�ختالفات ملحوظة بين �لكميات �لُمنتجة مثاًل في �ل�سين 

وفي �لواليات �لمتحدة �الأمريكية . و�لبيانات �لو�ردة في 

�إلى �لكميات �لمنتجة تقنيًا. وقد  �لجدول 2 ال ت�سير �سوى 

تبدى تكلفة �إنتاج �لوقود �لحيوي، �لقائم على محا�سيل 

مختلفة في بلد�ن مختلفة، �أنماطًا �سديدة �الختالف �أي�سًا. 

وترد مناق�سة م�ستفي�سة لذلك في �لف�سل 3.

دورة	عمر	الوقود	الحيوي:	موازين	الطاقة	

وانبعاثات	غازات	الحتبا�ض	الحراري

دفعت  �لتي  �لرئي�سية  �لعو�مل  من  مهمان  عامالن  �أثار 

�لقلق  �لحيوي،  �لوقود  تنمية  ت�سّجع  �سيا�سات  و�سع  �إلى 

غاز�ت  �نبعاثات  من  �لحد  في  و�لرغبة  �لطاقة  �أمن  ب�ساأن 

�لتي  �لكمية  تختلف  مثلما  فتمامًا  �لحر�ري.  �الحتبا�ص 

مقابل  �لحيوي  �لوقود  من  �لمختلفة  �لمحا�سيل  تنتجها 

مو�زين  و��سعة من حيث  تباينات  �أي�سًا  توجد  كل هكتار، 

عبر  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  �لطاقة وخف�ص 

و�لتكنولوجيات. و�لمو�قع  �لو�سيطة  �لمو�د 

تتوقف  �لطاقة  �إمد�د�ت  في  �لحيوي  �لوقود  وم�ساهمة 

على  وكذلك  �لطاقة،  من  �لحيوي  �لوقود  على محتوى 

�الأخيرة  �لطاقة  وهذه  �إنتاجه.  �إلى  توّجه  �لتي  �لطاقة 

الجدول	1

اإنتاج	الوقود	الحيوي	بح�سب	البلد،	2007

المجموعزيت الديزل الحيويالإيثانولالبلد/ مجموعات البلدان

)بماليين	اللترات(
 )بماليين	الأطنان	

من	معادل	النفط(
)بماليين	اللترات(

 )بماليين	الأطنان	

من	معادل	النفط(
)بماليين	اللترات(

 )بماليين	الأطنان	

من	معادل	النفط(

22710.60 00010.442270.1719 19البرازيل

0970.62 0000.55970.071 1كندا

9541.09 8401.011140.081 1ال�سين

4000.22450.034450.25الهند

00.004090.304090.30اإندوني�سيا

00.003300.243300.24ماليزيا

18815.80 6881.2528 50014.551 26الوليات المتحدة الأمريكية

3615.76 1094.528 2531.246 2التحاد الأوروبي

2031.44 1860.882 0170.561 1بلدان اأخرى

21336.12 2047.5662 00928.5710 52العالم

مالحظة: تم	تقريب	البيانات	المعرو�شة.

�لم�سدر:	ا�شتنادًا	اإلى	F. O. Licht، 2007،	والبيانات	م�شتمدة	من	قاعدة	بيانات	AgLink-Cosimo	لمنظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	القت�شادي	– منظمة	الأغذية	والزراعة.
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�لو�سيطة،  �لمادة  لزر�عة وح�ساد  �لالزمة  �لطاقة  ت�سمل 

وقود حيوي،  �إلى  لتحويلها  �لو�سيطة  �لمادة  وت�سنيع 

في  �لناتج  �لحيوي  و�لوقود  �لو�سيطة  �لمادة  ونقل 

�لطاقة  ميز�ن  ويعّبر  وتوزيعه.  �إنتاجه  مر�حل  مختلف 

�لوقود  عليها  يحتوي  �لتي  �لطاقة  معدل  �الأحفورية عن 

في  �لم�ستخدمة  �الأحفورية  �لطاقة  �إلى  بالن�سبة  �لحيوي 

يعني   1.0 �لبالغ  �الأحفورية  �لطاقة  فميز�ن  �إنتاجه. 

من  قدر  �إلى  يحتاج  �لحيوي  �لوقود  من  لتر  �إنتاج  �أن 

وبعبارة  عليها؛  يحتوي  �لتي  �لطاقة  قدر  يعادل  �لطاقة 

�أو  �سافيًا  مك�سبًا  يحقق  ال  �لحيوي  �لوقود  �إن  �أخرى، 

�لوقود  طاقة  ميز�ن  �أما  �لطاقة.  �سافية من حيث  خ�سارة 

�لحيوي  �لوقود  لتر  �أن  يعني  فهو   2.0 �لبالغ  �الأحفوري 

في  �إليها  يحتاج  �لتي  �لطاقة  كمية  على �سعف  يحتوي 

تقدير�ً  �لطاقة  ميز�ن  تقدير  في  م�سكلة  وتن�ساأ  �إنتاجه. 

�لنظام  لحدود  �لو��سح  �لتحديد  دقيقًا وهي �سعوبة 

�لتحليل. الأغر��ص 

ويلخ�ص �ل�سكل 7 نتائج در��سات عديدة ب�ساأن 

مو�زين �لطاقة �الأحفورية فيما يتعلق باأنو�ع مختلفة 

�أفاد به معهد مر�قبة �لعالم  من �لوقود، على �لنحو �لذي 

�لرقم عن  )2006(. ويك�سف   )Worldwatch Institute(

تباينات و��سعة في مو�زين �لطاقة �الأحفورية �لمقّدرة 

عبر �لمو�د �لو�سيطة و�أنو�ع �لوقود، وفي بع�ص �الأحيان 

فيما يتعلق بمزيج �لمادة �لو�سيطة/�لوقود، تبعًا لعو�مل 

مثل �إنتاجية �لمو�د �لو�سيطة، و�لممار�سات �لزر�عية، 

وتكنولوجيات �لحفظ.

مو�زين  تتر�وح  �لتقليديان  �لديزل  وزيت  و�لبترول 

 ،0.9 �إلى   0.8 نحو  من  بهما  �لخا�سة  �الأحفورية  �لطاقة 

�لنفط  تكرير  في  ُي�ستهلك  �لطاقة  من  قدر�  الأن  وذلك 

�إلى  نقله  وفي  لال�ستعمال  �سالحًا  وقود�ً  لي�سبح  �لخام 

�أحفورية  طاقة  ميز�ن  �لحيوي  للوقود  كان  و�إذ�  �الأ�سو�ق. 

�العتماد  �لحد من  ُي�سهم في  فاإنه  �لرقمين،  يتجاوز هذين 

�لحيوي  �لوقود  �أنو�ع  �أن  ويبدو  �الأحفوري.  �لوقود  على 

و�إن  �ل�سدد،  هذ�  في  �إيجابية  م�ساهمة  ت�ساهم جميعها 

�الأحفورية  �لطاقة  فمو�زين  �لتباين.  و��سعة  بدرجات  يكن 

�إلى   1 نحو  من  تتر�وح  �لحيوي  �لديزل  لزيت  �لمقدرة 

عباد  زهرة  من  �لم�ستقة  �لو�سيطة  �لمو�د  في حالة   4

الجدول	2

اإنتاج	الوقود	الحيوي	لمختلف	المواد	الو�سيطة	والبلدان

المح�صول
التقديرات العالمية 

والقطرية
كفاءة التحويلاإنتاج المح�صولالوقود الحيوي

 اإنتاج 

الوقود الحيوي

)لترات/	طن()لترات/	طن()طن/	هكتار(

060 46.01105الإيثانولالعالميةبنجر ال�سكر

550 65.0704الإيثانولالعالميةق�سب ال�سكر

070 12.01802الإيثانولالعالميةالك�سافا

960 4.94001الإيثانولالعالميةالذرة

806 4.24301الإيثانولالعالميةالأرّز

2.8340952الإيثانولالعالميةالقمح

1.3380494الإيثانولالعالميةالذرة الرفيعة

476 73.574.55الإيثانولالبرازيلق�سب ال�سكر

522 60.774.54الإيثانولالهندق�سب ال�سكر

736 20.62304زيت الديزل الحيويماليزيانخيل الزيت

092 17.82304زيت الديزل الحيوياإندوني�سيانخيل الزيت

الذرة
الوليات المتحدة 

الأمريكية
751 9.43993الإيثانول

995 5.03991الإيثانولال�سينالذرة

863 13.61371الإيثانولالبرازيلالك�سافا

480 10.81371الإيثانولنيجيرياالك�سافا

فول ال�سويا
الوليات المتحدة 

الأمريكية
2.7205552زيت الديزل الحيوي

2.4205491زيت الديزل الحيويالبرازيلفول ال�سويا

�لم�سادر: Rajagopal	واآخرون،	2007،	بالن�شبة	للبيانات	العالمية؛	و	Naylor	واآخرون،	2007،	بالن�شبة	للبيانات	القطرية.	
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�لمّقدرة  �لمو�زين  �أما  �ل�سويا.  وفول  �للفت  وبذر  �ل�سم�ص 

 ،9 نحو  �لى  فت�سل  ذلك،  من  �أعلى  فهي  �لنخيل  لزيت 

يت�سنى  لكي  �أخرى  زيتية  بذور  �إلى �سرورة ع�سر  بالنظر 

تحتاج  �إ�سافية  ت�سنيعية  وهذه خطوة  �لزيت،  ��ستخال�ص 

�لمحا�سيل  على  �لقائم  �الإيثانول  وفي حالة  �إلى طاقة. 

في   2 من  �أقل  من  �لمقدرة  �لمو�زين  تتر�وح  �لزر�عية، 

في حالة   8 �إلى   2 نحو  من  يتر�وح  ما  �إلى  �لذرة  حالة 

�لقائم  لالإيثانول  �الأحفورية  �لطاقة  وميز�ن  �ل�سكر.  ق�سب 

ال  �لبر�زيل،  في  �لمتبع  �لنحو  على  �ل�سكر،  ق�سب  على 

و�أي�سًا  بل  �لو�سيطة،  �لمو�د  �إنتاجية  على  فح�سب  يتوقف 

من  �لحيوية  �لكتلة  با�ستخد�م مخلفات  ت�سنيعه  على 

نطاق  �أما  طاقة.  كمدخل  �ل�سكر(  ق�سب  )تفل  �ل�سكر  ق�سب 

�ل�سيلولوزية  للمو�د  �لمقّدرة  �الأحفورية  �لطاقة  مو�زين 

�ل�سكوك  يعك�ص  مما  ذلك،  من  �أو�سع حتى  فهو  �لو�سيطة 

ونظم  �لو�سيطة  �لمو�د  وتنوع  �لتكنولوجيا  بهذه  �لمتعلقة 

�لممكنة. �الإنتاج 

كذلك، قد يختلف �لتاأثير �ل�سافي الأنو�ع �لوقود 

�لحيوي على �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري �ختالفًا 

و��سعًا. فاأنو�ع �لوقود �لحيوي ُتنتج من �لكتلة �لحيوية؛ 

ومن ثم ينبغي، نظريًا، �أن تكون محايدة كربونيًا، وذلك 

�إلى �لغالف �لجوي �سوى �لكربون  الأن حرقها ال يعيد 

�أثناء نموه من �لغالف �لجوي -  �لذي يمت�سه �لنبات 

�أنو�ع �لوقود �الأحفوري، �لتي ُتطلق  على �الختالف من 

�لكربون �لذي كان مخزونًا ماليين �ل�سنين تحت �سطح 

�الأر�ص. ومع ذلك فاإن تقدير �لتاأثير �ل�سافي للوقود 

�لحيوي على �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري يقت�سي 
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تحليل �النبعاثات على �متد�د دورة عمر ذلك �لوقود: زرع 

�لمح�سول وح�ساده؛ وت�سنيع �لمو�د �لو�سيطة لتحويلها 

�إلى وقود حيوي؛ ونقل �لمو�د �لو�سيطة و�لوقود �لنهائي؛ 

وتخزين �لوقود �لحيوي وتوزيعه وبيعه بالتجزئة - بما 

في ذلك تاأثير�ت تزويد مركبة بالوقود و�النبعاثات �لتي 

تنجم عن حرقه. وعالوة على ذلك، من �لالزم �لنظر في 

�أي منتجات م�ساعدة ممكنة يمكن �أن تقلل من �النبعاثات. 

ومن �لو��سح، لهذ� �ل�سبب، �أن مو�زين �لطاقة �الأحفورية 

هي ُمحدد و�حد فقط من محدد�ت عديدة لتاأثير �لوقود 

�لحيوي �لمتمثل في �سدور �نبعاثات عنه. ومن بين 

�لعو�مل حا�سمة �الأهمية �لمتعلقة بعملية �الإنتاج �لزر�عي 

�لت�سميد، و��ستخد�م مبيد�ت �الآفات، وتكنولوجيا �لري، 

ومعالجة �لتربة. ويمكن �أن يترتب �أثر كبير على �لتغيير�ت 

في ��ستخد�م �الأر��سي �لمرتبطة بالتو�سع في �إنتاج �لوقود 

�لحيوي. فعلى �سبيل �لمثال، يمكن �أن يوؤدي تحويل 

�أو  �إنتاج محا�سيل �لوقود �لحيوي،  �إلى  �أر��سي �لغابات 

�إحالل �لمو�د �لو�سيطة للوقود �لحيوي محل �لمحا�سيل 

�إلى �إطالق كميات  �أماكن �أخرى،  �إلى  �لزر�عية، �لتي تنقل 

كبيرة من �لكربون قد ي�ستغرق �لتخل�ص منها �سنو�ت 

عديدة، وذلك من خالل خف�ص �النبعاثات عن طريق 

�ال�ستعا�سة بالوقود �لحيوي عن �لوقود �الأحفوري. ويورد 

�لف�سل 5 مزيد�ً من �لمناق�سة للعالقة بين �لوقود �لحيوي 

و�نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري، وي�ستعر�ص �لدليل 

على �أن تاأثير �لوقود �لحيوي على تغير �لمناخ قد يتباين 

�إيجابيًا  �أو قد ال يكون  �إيجابيًا،  وقد ال يكون بال�سرورة 

بنف�ص �لقدر �لذي كان مفتر�سًا �أ�ساًل في كثير من 

�الأحيان.

�5�
ال�سائل الحيوي	 الوقود	 من	 الثاني	 الجيل	

�إن �الإنتاج �لحالي للوقود �لحيوي �ل�سائل، �لقائم على 

�لمحا�سيل �ل�سكرية و�لن�سوية )في حالة �الإيثانول( 

ومحا�سيل �لبذور �لزيتية )في حالة زيت �لديزل �لحيوي(، 

�إليه عمومًا باأنه �لجيل �الأول من �لوقود �لحيوي.  ُي�سار 

وقد يتيح �لجيل �لثاني من �لتكنولوجيات، �لتي هي قيد 

�ال�ستحد�ث حاليًا، ��ستخد�م �لكتلة �لحيوية �ل�سيلولوزية 

�لخ�سبية. و�لكتلة �لحيوية �ل�سيلولوزية تقاوم �لتحلل �أكثر 

من مقاومة �لن�سا و�ل�سكر و�لزيوت. و�سعوبة تحويلها �إلى 

وقود �سائل تجعل تكنولوجيا �لتحويل �أعلى تكلفة، و�إن 

كانت تكلفة �لمو�د �لو�سيطة �ل�سيلولوزية نف�سها �أقل من 

تكلفة �لجيل �الأول �لحالي من �لمو�د �لو�سيطة. وينطوي 

تحويل �ل�سيلولوز �إلى �إيثانول على خطوتين: �أوال تحلل 

�لمكونات �ل�سيلولوزية و�لن�سف �سيلولوزية �لخا�سة 

ي�ستند هذ� �لق�سم �إلى �ل�سر�كة �لعالمية للطاقة �لحيوية )2007(، و�لوكالة   )5(

.)2007( Rutzو Janssenو ،)لدولية للطاقة )2004�

ر بعد ذلك من �أجل  بالكتلة �لحيوية �إلى �سكريات، وتخمَّ

�لح�سول على �الإيثانول. و�لخطوة �الأولى �سعبة تقنيًا، 

و�إن كانت �لبحوث م�ستمرة ب�ساأن ��ستحد�ث طرق الإجر�ء 

هذه �لعملية تت�سم بالكفاءة وبفعالية �لتكلفة. وعدم 

�متالك مقومات �لبقاء تجاريًا قد حال حتى �الآن دون 

حدوث �إنتاج كبير من �لجيل �لثاني للوقود �لحيوي �لقائم 

على �ل�سيليلوز.

وبالنظر �إلى �أن �لكتلة �لحيوية �ل�سيلولوزية هي 

�أكثر �لمو�د �لبيولوجية تو�فر�ً على �سطح �الأر�ص، فاإن 

�ال�ستحد�ث �لناجح لجيل ثاٍن من �لوقود �لحيوي �لقائم 

على �ل�سيلولوز، �لذي يملك مقومات �لبقاء تجاريًا، يمكن 

�إلى حدوث زيادة كبيرة في حجم وتنوع �لمو�د  �أن يوؤدي 

�لو�سيطة �لتي يمكن ��ستخد�مها في �الإنتاج. و�لمخلفات 

�ل�سيلولوزية، ومن بينها مخلفات �لزر�عة )�لق�ص و�لعيد�ن 

و�الأور�ق( و�لغابات، و�لمخلفات �لتي تنجم عن عمليات 

�لت�سنيع )ق�سور �لجوزيات، وتفل ق�سب �ل�سكر، ون�سارة 

�لخ�سب(، و�الأجز�ء �لع�سوية من نفايات �لمدن، يمكن �أن 

تكون جميعها م�سادر محتملة. ولكن من �لمهم �أي�سًا 

�لنظر في �لدور حا�سم �الأهمية �لذي يلعبه تحلل �لكتلة 

�لحيوية في �لحفاظ على خ�سوبة �لتربة ون�سيجها؛ وقد 

تكون لعمليات �ل�سحب �لمفرط الأغر��ص ��ستخد�م �لطاقة 

�لحيوية تاأثير�ت �سلبية.

ومحا�سيل �لطاقة �ل�سيلولوزية �لمكر�سة لهذ� �لغر�ص 

تب�سر بالخير كم�سدر للمو�د �لو�سيطة للجيل �لثاني من 

�لتكنولوجيات. ومن بين �لمحا�سيل �لمحتملة �لمحا�سيل 

�لخ�سبية ق�سيرة �لدورة �لزر�عية، مثل �ل�سف�ساف 

و�لحور �لهجين و�الأوكالبتو�ص، �أو �الأنو�ع �لع�سبية مثل 

�لمي�سكانتو�ص و�لع�سب �ل�سوطي وع�سب �لكناريا �لق�سبية. 

وتنطوي هذه �لمحا�سيل على مز�يا كبيرة بالمقارنة 

بمحا�سيل �لجيل �الأول من حيث �ال�ستد�مة �لبيئية. 

فمقارنة بالمحا�سيل �لن�سوية وبمحا�سيل �لبذور �لزيتية 

�لتقليدية، يمكن �أن تنتج هذه �لمحا�سيل كتلة حيوية 

�أكبر مقابل كل هكتار من �الأر�ص، وذلك لتو�فر �لمح�سول 

باأكمله كمادة و�سيطة للتحويل �إلى وقود. وعالوة على 

ذلك، يمكن �أي�سًا �أن تنمو بع�ص �لنباتات �لمعّمرة �لتي 

تنمو ب�سرعة، مثل �لمحا�سيل �لخ�سبية ق�سيرة �لدورة 

�لزر�عية و�الأع�ساب �لطويلة، على تربة فقيرة ومتدهورة، 

ال يكون فيها �إنتاج �لمحا�سيل �لغذ�ئية مثاليًا ب�سبب 

�لتعرية �أو ب�سبب معوقات �أخرى. وكال هذين �لعاملين 

�إنتاج  �إلى �لحد من �لتناف�ص على �الأر�ص مع  قد يوؤديان 

�أما على �لجانب �ل�سلبي، فاإن عدة من  �لغذ�ء و�لعلف. 

�أن تكون غازية،  �أو يحتمل  هذه �الأنو�ع ُتعتبر غازية، 

وقد تكون لها تاأثير�ت �سلبية على مو�رد �لمياه، و�لتنوع 

�لبيولوجي، و�لزر�عة.

�لمو�د  �لثاني من  �لجيل  �أن يتيح  �أي�سًا  ويمكن 

�لحد من  �لحيوي مز�يا من حيث  �لو�سيطة و�لوقود 

�لدر��سات  �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري. فاأغلبية 
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�لم�ستقبلية،  �لمتقدمة  �لوقود  �أنو�ع  �أن توؤدي  تتوقع 

�لم�ستقة من �لمحا�سيل �لمعّمرة ومن �لمخلفات �لخ�سبية 

�نبعاثات  �نخفا�ص هائل في  �إلى حدوث  و�لزر�عية، 

�لعمر، بالمقارنة  �لحر�ري طيلة دورة  غاز�ت �الحتبا�ص 

�لحيوي. وهذ�  �لوقود  �الأول من  �لنفطي و�لجيل  بالوقود 

�لطاقة مقابل كل هكتار، وينبع  �إنتاج  �رتفاع  ينبع من 

ُي�ستخدم في  �لذي  �لوقود  �أي�سًا من �ختالف �ختيار 

�إنتاج �الإيثانول �لحالية،  عملية �لتحويل. ففي عملية 

�لم�ستخدمة في  �الإمد�د كله، تقريبًا، بالطاقة  يكون م�سدر 

عملية �لت�سنيع هو �لوقود �الأحفوري )با�ستثناء �الإيثانول 

�لبر�زيل، حيث يوّفر تفل  �ل�سكر في  �لقائم على ق�سب 

�ل�سكر معظم �لطاقة �لم�ستخدمة في عملية  ق�سب 

�لحيوي،  �لوقود  �لثاني من  �لجيل  �أما في حالة  �لتحويل(. 

�أ�سا�سًا( �لطاقة  )�لخ�سبية  �لنباتات  �أن توفر مخلفات  يمكن 

�لالزمة لعملية �لت�سنيع.

�لحيوية  �لكتلة  �ل�سعب تحلُّل  ولئن كان من 

�إلى وقود �سائل، فاإنها  �أجل تحويلها  �ل�سيلولوزية من 

�لحد  �أي�سًا بالن�سبة للمناولة، مما ي�ساعد على  �أقوى 

من تكاليف مناولتها و�لحفاظ على جودتها بالمقارنة 

�أي�سًا،  �أي�سر  �أن تخزينها  �لغذ�ئية. كما  بالمحا�سيل 

�ل�سكر، وذلك  ال�سيما بالمقارنة بالمحا�سيل �لقائمة على 

ما  �الأخرى، كثير�ً  �لناحية  �لتدهور. ومن  الأنها تقاوم 

تكون �لكتلة �لحيوية �ل�سيلولوزية �سخمة �لحجم وتتطلب 

�إلى من�ساآت  �أجل توريدها  للنقل من  �أ�سا�سية جيدة  بنية 

�لت�سنيع بعد �لح�ساد.

وما ز�ل من �لالزم �لتغلب على تحديات تكنولوجية 

كبيرة لجعل �إنتاج �الإيثانول من �لمو�د �لو�سيطة 

�ل�سيلولوزية �لخ�سبية قادر�ً على �لمناف�سة تجاريًا. فلي�ص 

�إذ� كان تحويل �لكتلة �لحيوية  من �لموؤكد، حتى �الآن، ما 

�ل�سيلولوزية �إلى وقود متقدم قادر�ً على �لم�ساهمة بن�سبة 

كبيرة في �أنو�ع �لوقود �ل�سائلة �لموجودة في �لعالم. 

ويوجد حاليًا عدد من �لوحد�ت �لتجريبية و�الإر�سادية 

�أنحاء �لعالم.  �أو قيد �الإن�ساء، في مختلف  �إما تعمل،  �لتي 

ع في م�سار�ت �لتحويل �لكيميائي 
ّ
و�ستتوقف �سرعة �لتو�س

�لحيوي و�لكيميائي �لحر�ري على تطور ونجاح �لم�ساريع 

�لتجريبية �لجارية حاليًا، ووجود تمويل م�ستد�م للبحوث، 

وكذلك �أ�سعار �لنفط �لعالمية، و��ستثمار�ت �لقطاع �لخا�ص.

�لحيوي،  �لوقود  �لثاني من  �لجيل  و�إيجاز�ً، يمثل 

�ل�سيلولوزية �لخ�سبية، �سورة  �لقائم على �لمو�د �لو�سيطة 

�لزر�عة وعلى  �نعكا�ساته على  مختلفة تمامًا من حيث 

�أو�سع كثير�ً  ��ستخد�م طائفة  �لممكن  �لغذ�ئي. ومن  �الأمن 

من �لمو�د �لو�سيطة، با�ستثناء �لمحا�سيل �لزر�عية 

�الأول، مع  �لم�ستخدمة حاليًا في تكنولوجيات �لجيل 

�لطاقة مقابل كل هكتار.  �أعلى من حيث  �إنتاجية  تحقيق 

�ل�سلع �الأ�سا�سية،  �أ�سو�ق  �أي�سًا تاأثير�تها على  و�ستختلف 

�الأر��سي، و�لبيئة، وكذلك تاأثيرها على  ��ستخد�م  وتغير 

.)2 )�نظر �الإطار  �الإنتاج و�لتحويل م�ستقباًل  تكنولوجيات 

الحيوية الطاقة	 اإمكانات	

ينبغي  �لحيوية؟  �لطاقة  �إنتاج  �إمكانات  هي  ما 

للطاقة  و�القت�سادية  �لتقنية  �الإمكانات  مناق�سة 

على  و�ل�سغوط  �ل�سدمات  تز�يد  �سياق  في  �لحيوية 

�الأغذية  على  �لطلب  وتز�يد  �لعالمي،  �لزر�عة  قطاع 

�ل�سكان  نمو  ال�ستمر�ر  نتيجة  �لزر�عية  و�لمنتجات 

تقنيًا  �لممكن  من  يكون  وما  �لعالم.  نطاق  على  و�لدخل 

يكون  ال  قد  �أو  �قت�ساديًا  ممكنًا  يكون  ال  قد  �إنتاجه 

�لتف�سيل  من  بمزيد  �لق�سم  هذ�  ويناق�ص  بيئيًا.  م�ستد�مًا 

�لحيوية. للطاقة  و�القت�سادية  �لتقنية  �الإمكانات 

�لكتلة  من  م�ستقة  �لحيوية  �لطاقة  كانت  ولما 

�لعالمية  �لحيوية  �لطاقة  �إمكانات  فاإن  �لحيوية، 

�الإجمالية  �لكمية  بفعل  �لمطاف  نهاية  في  محدودة 

على  �ل�سوئي  �لتمثيل  بو��سطة  تنتج  �لتي  �لطاقة  من 

تعادل  �إجمالية  طاقة  تجمع  فالنباتات  �لعالم.  م�ستوى 

 3  150( �لنفط  معادل  من  طن  مليون   75  000 نحو 

يعادل  ما  �أي   ،)2004  ،Kapur( �سنة  كل  �إك�ساجول( 

مر�ت.  �سبع  �أو  �ست  �لطاقة  على  �لحالي  �لعالمي  �لطلب 

�لتي  �لحيوية  �لكتلة  من  هائلة  كميات  ي�سمل  هذ�  �أن  �إال 

�لبحتة،  �لفيزيائية  �لناحية  ومن  ح�سدها.  يمكن  ال 

�لطاقة  لح�سد  ن�سبيًا  �سيئة  طريقة  �لحيوية  �لكتلة  تمّثل 

متز�يدة  �ل�سم�سية  باالألو�ح  بالمقارنة  ال�سيما  �ل�سم�سية، 

2006�أ(. و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة  �لكفاءة 

�لكتلة  حجم  بقيا�ص  �لدر��سات  من  عدد  قام  ولقد 

�إمد�د�ت  في  تقنيًا  ت�ساهم  �أن  يمكن  �لتي  �لحيوية 

و��سعًا  �ختالفًا  تقدير�تها  وتختلف  �لعالمية.  �لطاقة 

مما  و�لمنهجيات،  و�لفر�سيات  �لنطاقات  الختالف  تبعًا 

�لتي  بالم�ساهمة  �لمحيطة  �ل�سكوك  درجة  �رتفاع  ُيبرز 

�لطاقة  �إمد�د�ت  في  �لحيوية  �لطاقة  تقدمها  �أن  يمكن 

للطاقة  كبرى  در��سة  �آخر  قّدرت  وقد  م�ستقباًل.  �لعالمية 

��ستناد�ً  للطاقة،  �لدولية  �لوكالة  �أجرتها  �لحيوية 

�لحيوية  �لطاقة  �إمد�د�ت  نطاق  قائمة،  در��سات  �إلى 

كمية  من  يتر�وح  �لذي   ،2050 عام  في  �لمحتملة 

�لنفط  معادل  من  طن  مليون   1  000 تبلغ  منخف�سة 

طن  مليون   26  200 قدره  �أق�سى  حد�ً  تمثل  كمية  �إلى 

 ،2006 للطاقة،  �لدولية  )�لوكالة  �لنفط  معادل  من 

ي�ستند  �الأخير  �لرقم  كان  وقد   .)416-412 �ل�سفحات 

بيد  جد�ً،  �سريع  تكنولوجي  تقدم  حدوث  �فتر��ص  �إلى 

�الأكثر  �لتقدير  �أن  �إلى  ت�سير  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �أن 

�الإنتاجية،  في  �أبطاأ  تح�سن  حدوث  �إلى  �لم�ستند  و�قعية، 

من  طن  مليون   12  000 �إلى   6  000 من  �سيتر�وح 

قدره  متو�سطًا  تقدير�ً  باأن  �لوكالة  وُتفيد  �لنفط.  معادل 

�أن  �ساأنه  من  �لنفط  معادل  من  طن  مليون   9  500

في  �لزر�عية  �الأر��سي  ُخم�ص  نحو  تخ�سي�ص  يتطلب 

�لحيوية. �لكتلة  الإنتاج  �لعالم 
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موجودة  كثيرة  حيوية  تكنولوجيات  تطبيق  يمكن 

في  مثاًل  �لحيوية،  �لطاقة  �إنتاج  لتح�سين  حاليًا 

تحويل  كفاءة  وتح�سين  �أف�سل  و�سيطة  مو�د  ��ستحد�ث 

حيوي. وقود  �إلى  �لحيوية  �لكتلة 

 ا�ستخدام	التكنولوجيات	الحيوية	

 لإنتاج	وقود	حيوي	ينتمي	

اإلى	الجيل	الأول

�إنتاج  في  حاليًا  ُت�ستخدم  �لتي  �لنباتات  �أنو�ع  �إن 

قد  �الأول،  �لجيل  �إلى  ينتمي  �لذي  �لحيوي،  �لوقود 

�أهمية  ذ�ت  زر�عية  خو��ص  من  به  تتميز  لما  �ختيرت 

خ�سائ�ص  ب�سبب  ال  �لعلف  و/�أو  �الأغذية  الإنتاج 

�لوقود  الإنتاج  و�سيطة  كمو�د  ��ستخد�مها  ُتحّبذ 

�لحيوية  �لتكنولوجيا  ت�ساعد  �أن  ويمكن  �لحيوي. 

الإنتاج  �الأن�سب  �الأنو�ع  �ختيار  عملية  تعجيل  على 

مقابل  �لحيوية  �لكتلة  زيادة  مع  �لحيوي،  �لوقود 

)محا�سيل  �لزيوت  من  �لمحتوى  وزيادة  هكتار،  كل 

للتخّمر  �لقابلة  �ل�سكريات  �أو  �لحيوي(،  �لديزل  زيت 

�لت�سنيع  خ�سائ�ص  تح�سين  �أو  �الإيثانول(،  )محا�سيل 

�لمرجح  ومن  حيوي.  وقود  �إلى  تحويلها  ر 
ّ
تي�س �لتي 

�لور�ثية  �لمو�د  جميع  در��سة  �أي  �لجينومّيات،  �أن 

دور�ً  تلعب  به(،  �لخا�ص  �لجينوم  )�أي  �لحي  للكائن 

مو�د  لعدة  جينومية  متتاليات  وثمة  �الأهمية.  متز�يد 

�لرفيعة  و�لذرة  �لذرة  مثل  �الأول،  �لجيل  من  و�سيطة 

بالفعل.  ُن�سرت  �أو  �الإعد�د  قيد  �الآن  هي  �ل�سويا،  وفول 

�لتكنولوجيات  ت�سمل  �لجينوميات،  وبا�ستثناء 

�النتخاب  تطبيقها،  يمكن  �لتي  �الأخرى،  �لحيوية 

�لور�ثي. و�لتحوير  و��سم  بمعاونة 

من  �الإيثانول  الإنتاج  �أ�سا�سي  �ل�سكريات  وتخّمر 

�لذي  �لدقيق  �لحي  �لكائن  �أن  �إال  �لحيوية.  �لكتلة 

خميرة  وهو  �ل�سناعي،  �لتخّمر  في  ��ستخد�مه  ي�سيع 

يوؤدي  �أن  يمكن  ال   ،Saccharomyces cerevisiae

�إذ  �لذرة.  ن�سا  مثل  ن�سوية،  مادة  تخّمر  �إلى  مبا�سرة 

تتحلل  �أن  )�أي  �لحيوية  �لكتلة  تتحلل  �أن  �أواًل  يجب 

وذلك  للتخّمر،  قابلة  �سكريات  ت�سبح  بحيث  مائيًا( 

كثرة  وُتنتج  �الأميالز�ت.  ت�سّمى  �إنزيمات  با�ستخد�م 

بينها  ومن  �الآن،  تجاريًا  �لمتاحة  �الإنزيمات  من 

محّورة  دقيقة  حية  كائنات  با�ستخد�م  �الأميالز�ت، 

من  �سالالت  ��ستحد�ث  ب�ساأن  �لبحوث  وتتو��سل  ور�ثيا. 

هي  ُتنتج  �أن  ويمكن  بالكفاءة،  تت�سم  �لور�ثية  �لخميرة 

�لتحلل  بين  ما  �لجمع  يت�سنى  حيث  �الأميالز�ت،  نف�سها 

و�لتخمر. �لمائي 

تطبيق	التكنولوجيات	الحيوية	لإنتاج	

اإلى	الجيل	الثاني وقود	حيوي	ينتمي	

�لخ�سبية  �ل�سيلولوزية  �لحيوية  �لكتلة  �أ�سا�سا  تتكون 

يتكون  )�لذي  �ل�سكريد�ت  متعدد  �لخ�سبي  �ل�سيلولوز  من 

)�لذي  �سيلولوز  و�لن�سف  �لهك�سوز(،  �سكريات  من 

و�لبنتوز(.  �لهك�سوز  �سكريات  من  مزيج  على  يحتوي 

�لمو�د  من  �الأول  �لجيل  من  �الإيثانول  باإنتاج  ومقارنة 

�ل�سيلولوزية  �لحيوية  �لكتلة  ��ستخد�م  يت�سم  �لو�سيطة، 

�لمتعددة  �ل�سكريد�ت  الأن  تعقيد�ً،  �أكثر  باأنه  �لخ�سبية 

تخّمرها  ي�سهل  ال  �لبنتوز  �سكريات  والأن  ��ستقر�ر�ً،  �أكثر 

 .Saccharomyces cerevisiae �لبكتريا  بو��سطة 

�لخ�سبية  �ل�سيلولوزية  �لحيوية  �لكتلة  تحويل  �أجل  فمن 

تحّول  عملية  تحدث  �أن  �أواًل  يجب  حيوي  وقود  �إلى 

تتحلل،  �أن  �أواًل  يجب  �أي  �لمتعددة،  لل�سكريد�ت  مائي 

با�ستخد�م  �إما  وذلك  ب�سيطة،  �سكريات  ت�سبح  بحيث 

عديدة  ُنُهج  ��ستخد�م  ويجري  �الإنزيمات.  �أو  �لحم�ص 

هذه  على  للتغلب  �لحيوية  �لتكنولوجيا  على  قائمة 

بكتريا  من  �سالالت  ��ستحد�ث  بينها  من  �لم�ساكل، 

توؤدي  �أن  يمكن  �لتي   Saccharomyces cerevisiae

بديلة  �أنو�ع  و��ستخد�م  �لبنتوز،  �سكريات  تخّمر  �إلى 

�سكريات  تخّمر  �إلى  طبيعي  ب�سكل  توؤدي  �لبكتريا  من 

�أن  على  قادرة  تكون  �إنزيمات  و��ستحد�ث  �لبنتوز، 

�سكريات  �إلى  �سيلولوز  و�لن�سف  �ل�سيلولوز  تحلل 

. ب�سيطة

وغيرها  و�لحرجية  �لزر�عية  �لمنتجات  وبا�ستثناء 

�لم�سدر  يكون  �أن  �لمرجح  من  �لثانوية،  �لمنتجات  من 

�لخ�سبية،  �ل�سيلولوزية  �لحيوية  للكتلة  �لرئي�سي 

�لوقود  من  �لثاني  �لجيل  �إنتاج  في  ُت�ستخدم  �لتي 

لهذ�  �سة 
ّ
مكر و�سيطة  "مو�د  من  م�ستمد�ً  �لحيوي، 

من  معينة  �أنو�ع  مثل  �لحيوية"،  �لكتلة  من  �لغر�ص 

��ستك�ساف  ويجري  �لمعّمرة.  �لغابات  و�أ�سجار  �الأع�ساب 

من  وغيرهما  �لور�ثي  �لتحوير  وتكنولوجيا  �لجينوميات 

الإنتاج  كاأدو�ت  ال�ستخد�مها  �لحيوية  �لتكنولوجيات 

من  ثاٍن  جيل  الإنتاج  �سرورية  خ�سائ�ص  ذ�ت  نباتات 

من  �أقل  كمية  تنتج  �لتي  �لنباتات  مثل  �لحيوي،  �لوقود 

ي�سبح  بحيث  يتخمر  �أن  يمكن  ال  مرّكب  )وهو  �لخ�سبين 

ت�ساعد  �إنزيمات  نف�سها  هي  وُتنتج  �سائاًل(،  حيويًا  وقود�ً 

ُتنتج  �لتي  �أو  �لخ�سبين،  و/�أو  �ل�سيلولوز  تحلل  على 

�لكلية. �أو  �ل�سيلولوزية  �لحيوية  �لكتلة  من  �أكبر  كمية 
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�لبحت،  �لتقني  �لبقاء  مقومات  �متالك  من  و�الأهم 

�لمتاحة  �لحيوية  �لطاقة  �إمكانات  مقد�ر  م�ساألة  هو 

�قت�ساديًا.  �لبقاء  مقومات  لديها  �ستكون  �لتي  تقنيًا 

تعتمد  �لطويل  �لمدى  على  �القت�سادية  فاالإمكانات 

�لطاقة  باأ�سعار  �لمتعلقة  �لفر�سيات  على  �أ�سا�سًا 

و�البتكار�ت  �لزر�عية  �لو�سيطة  �لمو�د  وتطوير  �الأحفورية، 

وتحويلها،  في مجاالت ح�سدها  م�ستقباًل  �لتكنولوجية 

بمزيد  ُتناق�ص  �لجو�نب  وهذه  �لحيوي.  �لوقود  و��ستخد�م 

 .3 �لف�سل  في  �لتف�سيل  من 

�لوقود  �إنتاج  �إمكانات  �إلى  للنظر  �لمختلفة  و�لطريقة 

�لن�سبية من حيث  �الحتياجات  في  �لنظر  �لحيوي هي 

للطاقة  �لدولية  �لوكالة  وتتوقع  �الأر��سي.  ��ستخد�م 

ت�سمّنه  �لذي   ،2030 �لمرجعي" ل�سنة  "�ل�سيناريو  في 

 ،"2006 �لعالم  في  �لطاقة  "توقعات  �لمعنون  تقريرها 

في  للزر�عة  �ل�سالحة  �الأر�ص  في ح�سة  زيادة  حدوث 

الإنتاج  �لالزمة  �لحيوية  �لكتلة  لزر�عة  �لمخ�س�سة  �لعالم 

 2004 �سنة  في  �لمائة  في   1 من  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود 

"�سيناريو  وح�سب   .2030 �سنة  في  �لمائة  في   2.5 �إلى 

�لح�سة  تزيد  �لوكالة،  و�سعته  �لبديلة" �لذي  �ل�سيا�سات 

كلتا  وفي  �لمائة.  في   3.8 تبلغ  بحيث   2030 �سنة  في 

�لوقود  �أن  �فتر��ص  �إلى  �لتوقعات  ت�ستند  �لحالتين، 

تقليدية.  با�ستخد�م محا�سيل  �سُينتج  �ل�سائل  �لحيوي 

�ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  من  �لثاني  �لجيل  ت�سويق  تم  و�إذ� 

تتوقع   ،2030 �سنة  قبل  و��سع  نطاق  على  تجاريًا 

في  �لحيوي  للوقود  �لعالمية  �لح�سة  تزيد  �أن  �لوكالة 

�لمتوقعة  �لن�سبة  بداًل من  �لمائة،  10 في  �إلى  �لنقل  قطاع 

وبداًل  �لمائة،  في   3 �لبالغة  �لمرجعي  �ل�سيناريو  في 

�لبديلة  �ل�سيا�سات  �سيناريو  في  �لمتوقعة  �لن�سبة  من 

��ستخد�م  �الحتياجات من حيث  �أما  �لمائة.  في   5 وهي 

فقط،  �رتفاعًا طفيفًا  ترتفع  �أن  �ساأنها  فمن  �الأر��سي 

�ل�سالحة  �الأر��سي  من  �لمائة  في   4.2 �إلى  ت�سل  حيث 

�لمنتجة من  �لكمية  �رتفاع  �إلى  يرجع  وذلك  للزر�عة، 

�لحيوية  �لكتلة  ��ستخد�م  و�إلى  كل هكتار،  مقابل  �لطاقة 

�أن  يبّين  هذ�  فاإن  ذلك،  ومع  �لوقود.  �إنتاج  في  للمخلفات 

�لحيوي  بالوقود  �الفتر��سية  �لنطاق  كبيرة  �ال�ستعا�سة 

في  �الأحفوري،  �لوقود  على  �لقائم  �لبنزين  عن  �ل�سائل 

تحويل  نف�سها  �ستقت�سي هي  ثاٍن،  �سيناريو جيل  �إطار 

�أي�سًا  �أنظر  �الأغر��ص.  لهذه  �الأر��سي  من  كبير  قدر 

ت�سمل  �لتي  �لمناق�سة،  من  مزيد  على  لالإطالع   4 �لف�سل 

�الإقليمية. �الآثار 

�لحيوي  �لوقود  تكنولوجيات  تحل  �أن  و�إمكانية 

�أي�سًا  تبّينها  �الأحفوري  �لوقود  �لموجودة حاليًا محل 

و�آخرون   Rajagopal �أجر�ها  �فتر��سي  عملية ح�ساب 

لالإنتاج  �فتر��سية  تقدير�ت  يذكرون  فهم   .)2007(

�لغذ�ئية  �لحبوب  من محا�سيل  لالإيثانول  �لعالمي 

�لمتو�سط  �إلى  ��ستناد�ً  �لرئي�سية،  �ل�سكرية  و�لمحا�سيل 

عنها  ُيبلغ  �لتي  �لتحويل  كفاء�ت  و�إلى  للغالت  �لعالمي 

تقدير�تهم.  لنتائج  تلخي�ص   3 �لجدول  في  ويرد  عمومًا. 

�لمائة من مجموع  في   42 �لمبّينة  �لمحا�سيل  وتمثل 

�إنتاج  وتحويل  �لموجودة حاليًا.  �لمحا�سيل  �أر��سي 

يغطي  �أن  �ساأنه  من  �إيثانول  �إلى  باأكمله  �لمحا�سيل 

ووفقًا  للبنزين.  �لكلي  �ال�ستهالك  من  �لمائة  في   57

من  �لمائة  في   25 تحويل  وهو  و�قعية،  �أكثر  الفتر��ص 

�الإيثانول،  �إنتاج  �إلى  �لمحا�سيل  هذه  من  كل مح�سول 

فقط  �لمائة  في   14 عن  باالإيثانول  �ال�ستعا�سة  يمكن 

�لبنزين. ��ستهالك  من 

�أن  �الفتر��سية  �لح�سابية  �لعمليات  �ستى  وُتبرز 

�لكبيرة  �حتياجاته  على �سوء  يمكن،  ال  �لحيوي  �لوقود 

الجدول	3

الإمكانات	الفترا�سية	لإنتاج	الإيثانول	من	المحا�سيل	الرئي�سية	من	الحبوب	ال�سكر

اإنتاج الوقود الحيوي الإنتاج العالميالم�صاحة العالميةالمح�صول
 الحد الأق�صى 

من الإيثانول 

 المعادل 

من البترول

المدادات كن�صبة من ال�صتخدام 
)1(

العالمي للبترول في 2003

)الن�شبة	المئوية()بمليارات	اللترات()بمليارات	اللترات()باللترات	للهكتار()بماليين	الأطنان()بماليين	الهكتارات(	

21560295220513712القمح

80627118216 1506301الأرز

96028419017 1457111الذرة

455949422151الذرة الرفيعة

55091616 3004 201ق�سب ال�سكر

07039262 192192الك�سافا

06027182 5.42485بنجر ال�سكر

94063057......599المجموع

مالحظة: ...	=	ل	تنطبق.	وتم	تقريب	البيانات	المعرو�شة.

.)2004 ،Dale	و	Kim(	لتر	مليار	1100	2003=	عام	في	للبترول	العالمي	ال�شتخدام 	)1(

�لم�سدر: Rajagopal	واآخرون،	2007.
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�إز�حة  �إلى  يف�سي  �أن  توّقع  �سوى  �الأر��سي،  من حيث 

فاإن  ذلك،  ومع  �الأحفوري.  للوقود  للغاية  محدودة 

�الإجمالية،  �لطاقة  �إمد�د�ت  في  �لحيوي  �لوقود  م�ساهمة 

قوي  �أثر  لها  يكون  قد  متو��سعة جد�،  كانت  ولو  حتى 

�لزر�عية. �الأ�سو�ق  وعلى  �لزر�عة  على 

الأ�سا�سية الف�سل	 ر�سائل	

من  �لمائة  في   10 زهاء  �لحيوية  �لطاقة  تمثل   •
وت�سّكل  �لعالم.  في  �الإجمالية  �لطاقة  �إمد�د�ت 

هذه  معظم  �لم�سّنعة  غير  �لتقليدية  �لحيوية  �لكتلة 

تكت�سب  �لتجارية  �لحيوية  �لطاقة  ولكن  �لن�سبة، 

�الأهمية. من  مزيد�ً 

�لنقل  الأغر��ص  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  ي�ستاأثر   •
في  �سريعًا  تو�سعًا  �سهد  وقد  �الهتمام،  بمعظم 

فقط:  هام�سي  دور  هو  كميًا  دوره  �أن  بيد  �إنتاجه. 

�لكلي  �ال�ستهالك  من  �لمائة  في   1 يمّثل  فهو 

 0.3 �إلى   0.2 من  يتر�وح  ما  ويمثل  �لنقل،  لوقود 

على  للطاقة  �لكلي  �ال�ستهالك  من  �لمائة  في 

�لعالم. نطاق 

�الإيثانول  هو  �لرئي�سي  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود   •
�إنتاجه  يمكن  �لحيوي. وكالهما  �لديزل  وزيت 

�لمختلفة.  �لو�سيطة  �لمو�د  من  و��سعة  طائفة  من 

�لمتحدة  و�لواليات  �لبر�زيل  هم  �لمنتجين  و�أهم 

�الأوروبي  و�التحاد  �الإيثانول،  في حالة  �الأمريكية 

�لحيوي. �لديزل  زيت  في حالة 

ب�ساأن  �لموجودة حاليًا  �لتكنولوجيات  تعتمد   •
كمو�د  زر�عية  �سلع  على  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود 

�لمحا�سيل  على  �الإيثانول  ويقوم  و�سيطة. 

في  �ل�سكر  ق�سب  ويعتبر  �لن�سوية،  �أو  �ل�سكرية 

�الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  في  و�لذرة  �لبر�زيل 

زيت  وُينتج  �لحجم.  �أهم مح�سولين من حيث 

من  با�ستخد�م مجموعة مختلفة  �لحيوي  �لديزل 

�لمختلفة. �لزيتية  �لمحا�سيل 

ينطوي  كبير  نطاق  على  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج   •
الإنتاج  �الأر��سي  من  كبيرة  �حتياجات  على 

�لوقود  يحل  �أن  توّقع  يمكن  ولذ�  �لو�سيطة.  �لمو�د 

في  �الأحفوري  �لوقود  محل  �ل�سائل  �لحيوي 

فح�سب. جد�ً  محدودة  بدرجة  �لنقل  قطاع 

يوّفر  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  كان  �إذ�  حتى   •
�لطاقة  �حتياجات  من  فح�سب  �سغيرة  ح�سة 

يكون  �أن  �إمكانية  على  ينطوي  فاإنه  �لعالم،  في 

�لزر�عية  و�الأ�سو�ق  �لزر�عة  على  كبير  تاأثير  له 

وم�ساحات  �لو�سيطة  �لمو�د  حجم  ب�سبب  �لعالمية، 

الإنتاجه. �لالزمة  �لن�سبية  �الأر��سي 

�لحيوي  �لوقود  �أنو�ع  م�ساهمة  تتباين   •
��ستهالك  من  �لحد  في  و��سعا  تباينا  �لمختلفة 

�العتبار  في  �أُخذت  �إذ�  �الأحفوري،  �لوقود 

كُمدخل  ُت�ستخدم  �لتي  �الأحفورية  �لطاقة  �أي�سًا 

�لطاقة  ميز�ن  ويتوقف  �الأنو�ع.  تلك  �إنتاج  في 

على  حيوي  وقود  باأي  �لخا�ص  �الأحفورية 

�لو�سيطة،  �لمو�د  خ�سائ�ص  مثل  عو�مل،  عدة 

�لزر�عية،  و�لممار�سات  �الإنتاج،  وموقع 

عملية  في  �لم�ستخدمة  �لطاقة  وم�سدر 

�لمختلفة  �الأنو�ع  �أد�ء  �أي�سًا  ويختلف  �لتحويل. 

حيث  من  �سديد�ً  �ختالفًا  �لحيوي  �لوقود  من 

�نبعاثات  من  �لحد  في  منها  كل  م�ساهمة 

�لحر�ري. �الحتبا�ص  غاز�ت 

�لحيوي،  �لوقود  من  �لثاني  �لجيل  �سي�ستخدم   •
و�سيطة  مو�د  حاليًا،  ��ستحد�ثه  يجري  �لذي 

و�الأع�ساب  �الأخ�ساب  مثل  خ�سبية،  �سيلولوزية 

وهذ�  و�لمحا�سيل.  �لغابات  ومخلفات  �لطويلة 

�لكمية  �الإمكانات  زيادة  �إلى  يوؤدي  �أن  �ساأنه  من 

من  هكتار  كل  مقابل  �لحيوي  �لوقود  لتوليد 

�الأحفورية  �لطاقة  �أي�سًا  ن 
ّ
يح�س وقد  �الأر��سي، 

غاز�ت  حيث  من  �لحيوي  �لوقود  ومو�زين 

�لمعروف  من  لي�ص  ولكن  �لحر�ري.  �الحتبا�ص 

�الإنتاج  طور  �لتكنولوجيات  هذه  �ستدخل  متى 

كبير. تجاري  نطاق  على 
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بال�سلع  �ال�ستئثار  على  �لحيو�نات،  تغذية  عمليات 

هو  ما  يهم  ال  �لفردي،  �لمز�رع  ز�وية  ومن  �الأ�سا�سية. 

�لمرتقب  �لم�ستري  ينتويه  �لذي  �لنهائي  �ال�ستخد�م 

�إيثانول  م�سنِّع  �إلى  �سيبيعون  فالمز�رعون  للمح�سول. 

عليه  يح�سلون  �لذي  �ل�سعر  كان  �إذ�  ديزل حيوي  زيت  �أو 

�أغذية  م�سنِّع  من  عليه  يح�سلو�  �أن  يمكن  مما  �أعلى 

�لوقود  �سعر  كان  و�إذ�  �لحيو�نات.  تغذية  عملية  من  �أو 

�ل�سلع  �سي�ستبعد  فاإنه  كافية  بدرجة  مرتفعًا  �لحيوي 

وبالنظر  �الأخرى.  �ال�ستخد�مات  من  �لزر�عية  �الأ�سا�سية 

�الأ�سو�ق  �إلى  بالن�سبة  كبيرة  �لطاقة  �أ�سو�ق  �أن  �إلى 

على  �لطلب  في  تغيُّر طفيف  فاإن حدوث  �لزر�عية، 

على  �لطلب  في  كبير  ر  تغيُّ يعني حدوث  �أن  يمكن  �لطاقة 

�لخام  �لنفط  �أ�سعار  فاإن  ولذلك  �لزر�عية.  �لو�سيطة  �لمو�د 

في  بدورها،  و�ستوؤثر،  �لحيوي  �لوقود  �أ�سعار  ك 
ِّ
�ستحر

�لزر�عية. �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار 

و�الأ�سعار  �لخام  �لنفط  �أ�سعار  بين  �لوثيقة  و�ل�سلة 

على  �لطلب  فيها  �لو�سيط  بدور  يقوم  �لتي  �لزر�عية، 

وحد�ً  �أدنى  حد�ً  �الأمر  في حقيقة  ُتحدد  �لحيوي،  �لوقود 

تفر�سها  �لزر�عية،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  الأ�سعار  �أق�سى 

2006�أ(.  و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة  �لخام  �لنفط  �أ�سعار 

�إنتاج  تكلفة  �إلى  �الأحفوري  �لوقود  �أ�سعار  ت�سل  فعندما 

�سوق  تخلق  �لتكلفة،  تلك  تتجاوز  �أو  بديل،  وقود حيوي 

�لطلب  كان  و�إذ�  �لزر�عية.  �لمنتجات  على  طلبًا  �لطاقة 

�الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سو�ق  �إلى  بالن�سبة  مرتفعًا  �لطاقة  على 

للوقود  �لزر�عية  �لو�سيطة  �لمو�د  وكانت  �لزر�عية، 

�إلى  يوؤدي  ذلك  فاإن  �لطاقة،  �سوق  في  تناف�سية  �لحيوي 

�الأدنى  �لحد  �إلى  �لزر�عية  �لمنتجات  �أ�سعار  �نخفا�ص 

نف�سه  �لوقت  في  ولكن  �الأحفوري.  �لوقود  �أ�سعار  بفعل 

من  �أكبر  ب�سرعة  �لزر�عية  �الأ�سعار  تزيد  �أن  يمكن  ال 

�سوق  من  نف�سها  �سُتخرج  فاإنها  و�ال  �لطاقة،  �أ�سعار  زيادة 

�أ�سو�ق  �أن  �إلى  بالنظر  ثم،  ومن  �أ�سعارها.  ب�سبب  �لطاقة 

فاإن  �لزر�عية،  باالأ�سو�ق  مقارنة  كبيرة جد�ً  �لطاقة 

�لطاقة. �أ�سعار  عادة  �سُتحركها  �لزر�عية  �الأ�سعار 

و�أ�سعار  �لطاقة  �أ�سعار  بين  �ل�سلة  تكون  قد  وعمليًا 

مما هي  ومبا�سرة  وثوقًا  �أقل  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

�لحيوي  �لوقود  �أ�سعار  ت�سبح  �أن  �إلى  �الأقل  على  نظريًا، 

عدد  ثمة  �لق�سير،  �الأجل  وعلى  كافية.  بدرجة  متطورة 

على  �لحيوي  �لوقود  قطاع  قدرة  من  يحد  �لمعوقات  من 

�لن�سبية  �الأ�سعار  في  تحدث  �لتي  للتغير�ت  �ال�ستجابة 

�سو�ء؛  على حد  �إليها  وتحتاج  بالطاقة،  تمد  �لزر�عة  �إن 

في  �الأ�سو�ق  بين  �رتباط  د�ئما  يوجد  كان  ثم  ومن 

ولقد  �سو�ء.  على حد  عليها  و�لطلب  �لطاقة  قطاعي عر�ص 

ولكن  �ل�سنين،  بمرور  �الرتباط  هذ�  وقوة  تغّيرت طبيعة 

منهما  كل  يتو�ءم  كان  �لطاقة  و�سوق  �لزر�عية  �ل�سوق 

�الإنتاج  ينخف�ص  �أو  يرتفع  �الآخر، حيث  دومًا ح�سب 

وتز�يد  �لن�سبية.  �الأ�سعار  ر  لتغيُّ ��ستجابة  و�ال�ستهالك 

ما  �الآن  يربط  ب�سرعة  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  على  �لطلب 

قبل.  من  وقت  �أي  من  �أوثق  ربطًا  و�لطاقة  �لزر�عة  بين 

�ل�سالت  تحديد  في  موؤثر�ً  دور�ً  تلعب  �ل�سيا�سة  �أن  بيد 

من  �ل�سوقين  كال  في  تتدخل  كثيرة  بلد�ن  فثمة  بينهما. 

ترمي  �ل�سيا�سات  على �سعيد  �لتد�بير  من  طائفة  خالل 

هذ�  ويتناول  �الأهد�ف.  من  متنوعة  طائفة  تحقيق  �إلى 

�لزر�عة  بين  �الأ�سا�سية  �القت�سادية  �لعالقات  �لف�سل 

�ل�سيا�سات  �أي�سًا  وي�ستعر�ص  �لحيوي.  و�لوقود  و�لطاقة 

ويناق�ص  �لحيوي،  �لوقود  لت�سجيع  �إتباعها  يجري  �لتي 

بين  �لعالقة  في  �ل�سيا�سات  هذه  بها  توؤثر  �لتي  �لطريقة 

�لطاقة. و�أ�سو�ق  �لزر�عية  �الأ�سو�ق 

الحيوي الوقود  و�صيا�صات  اأ�صواق 

�ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  �قت�ساد  مناق�سة  تبد�أ  �أن  يجب 

�لمتناف�سة  �ال�ستخد�مات  بين  فيما  �لمو�رد  تخ�سي�ص  من 

على  تحدث  �لمناف�سة  وهذه  و�لزر�عة.  �لطاقة  قطاعي  في 

�لحيوي  �لوقود  يعتبر  �لطاقة،  �أ�سو�ق  ففي  عدة.  م�ستويات 

مناف�سًا  �لحيوي،  �لديزل  وزيت  �الإيثانول  مثل  �ل�سائل، 

�لبترول.  على  �لقائمين  �لديزل  وزيت  للبنزين  مبا�سر�ً 

�لحيوي  �لوقود  بمزج  تكليفًا  ُت�سدر  �لتي  و�ل�سيا�سات 

وحو�فز  �إعانات  تقّدم  �لتي  �أو  �لديزل،  وزيت  بالبنزين 

�لحيوي،  �لوقود  ��ستخد�م  على  ت�سّجع  �أن  يمكن  �سريبية، 

عدم وجود  مثل  �لتقنية،  �لمعوقات  تثني  �أن  يمكن  بينما 

��ستخد�م  عن  �لحيوي،  �لوقود  من  بمزيج  ت�سير  مركبات 

�الآن،  �لعو�مل  هذه  نحّينا جانبًا  و�إذ�  �لحيوي.  �لوقود 

على  يتناف�سان  �الأحفوري  و�لوقود  �لحيوي  �لوقود  فاإن 

عمومًا  �أ�سعارهما  وتتحرك  �لطاقة،  من  �أ�سا�ص محتو�هما 

�سويًا.

�لوقود  م�سّنعو  يتناف�ص  �لزر�عية  �الأ�سو�ق  وفي 

ومع  �الأغذية،  م�سنعو  مع  مبا�سر�ً  تناف�سًا  �لحيوي 

العوامل	القت�شادية	وال�شيا�شات	التي	 ثالثا:	

ال�شائل الوقود	الحيوي	 تقف	وراء	
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ومنها  �لزر�عية،  �الأ�سا�سية  و�ل�سلع  �الأحفوري  للوقود 

نظم  في  �لتقنية  و�لم�ساكل  �لتوزيع،  في  �الختناقات  مثاًل 

�ل�سناعية  �لوحد�ت  قدرة  كفاية  عدم  �أو  و�لمزج،  �لنقل 

مرونة  ز�دت  وكلما  �لو�سيطة.  �لمو�د  تحويل  على 

كلما  �ل�سعرية،  �الإ�سار�ت  لتغّير  و�لعر�ص  �لطلب  ��ستجابة 

�لطاقة  �أ�سو�ق  في  �الأ�سعار  بين  �أوثق  �رتباط  هناك  كان 

ق�سب  على  �لقائم  �الإيثانول  و�سوق  �لزر�عية.  و�الأ�سو�ق 

و�الأ�سد  تطور�ً  �الأكثر  �ل�سوق  �لبر�زيل هي  في  �ل�سكر 

ت�ساهم  �لتي  �لعو�مل  بين  ومن  �لطاقة.  �أ�سو�ق  مع  تكاماًل 

على  �لقادرة  �ل�سكر  من مطاحن  كبير  عدد  ذلك وجود  في 

�لكفاءة  عالية  نظم  ووجود  �الإيثانول،  �أو  �ل�سكر  �إنتاج 

ووجود  معًا،  و�لكهرباء  �الإيثانول  تولِّد  �لطاقة  لتحويل 

�لقادرة  �لمرن  �لوقود  ذ�ت  �لمركبات  من  كبيرة  ن�سبة 

و�لبنزين،  �الإيثانول  من  مزيج  بو��سطة  ت�سير  �أن  على 

�الأغذية  )منظمة  لالإيثانول  قطرية  توزيع  �سبكة  ووجود 

2006�أ(. و�لزر�عة، 

�لوقود  مع  �لزر�عية  �لو�سيطة  �لمو�د  تتناف�ص  وبينما 

�لمحا�سيل  �أي�سًا  تتناف�ص  �لطاقة،  �سوق  على  �الأحفوري 

فعلى  �الإنتاج.  مو�رد  على  �لبع�ص  بع�سها  مع  �لزر�عية 

�الأر��سي  من  ما  قطعة  ��ستخد�م  يمكن  �لمثال،  �سبيل 

زر�عتها  �أو  �الإيثانول  �إنتاج  �أجل  من  �لذرة  لزر�عة 

على  �لطلب  يرفع  وعندما  �لخبز.  نع  �سُ �أجل  من  بالقمح 

ُت�ستخدم  �لتي  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  �لحيوي  �لوقود 

�إلى  عادة  هذ�  يوؤدي  �لحيوي،  للوقود  و�سيطة  كمو�د 

�لتي  �لطاقة  جميع  من  تقريبا  �لمائة  في   45 ياأتي 

في  تتمثل  متجددة،  م�سادر  من  �لبر�زيل  في  ُت�ستهلك 

�لمائة(،  في   14.5( للكهرمائية  �لمختلط  �ال�ستخد�م 

��ستخد�م  كان  وقد  �لمائة(.  في   30.1( �لحيوية  و�لكتلة 

�لد�خلية  �لمتجددة  �لطاقة  �إمد�د�ت  في  �ل�سكر  ق�سب 

�لطاقة  من  �لمائة  في   32.2 يمّثل   2006 �سنة  في 

�إمد�د�ت  �إجمالي  من  �لمائة  في   14.5 و  �لمتجددة، 

�لحيوية،  للطاقة  �لعالمية  )�ل�سر�كة  �لد�خلية  �لطاقة 

 .)2007

�لتنظيمية  �لجهود  في  ر�ئدة  �لبر�زيل  وكانت 

وتر�كمت  �لحيوية،  �لطاقة  بقطاع  يتعلق  فيما  �لوطنية 

�لوقود  مجال  في  كبيرة  وخبر�ت  تجارب  لديها 

�الإيثانول  با�ستخد�م  يتعلق  فيما  ال�سيما  �لحيوي، 

�الإيثانول  ��ستخد�م  في  �لبر�زيل  وتجربة  للنقل.  كوقود 

�لقرن  ع�سرينيات  �إلى  ترجع  �لبنزين  �إلى  م�سافة  كمادة 

يبد�أ  لم  �ل�سكر  ق�سب  من  �لُمنتج  �لوقود  ولكن  �لع�سرين، 

عام  وفي   .1931 عام  في  �إال  ر�سميًا  بالبنزين  مزجه 

�لحكومة  �أطلقت  نفطية،  �أزمة  �أول  �أعقاب  وفي   ،1975

�أوجد  مما   ،)ProAlcool( لالإيثانول  �لوطني  �لبرنامج 

و�الإيثانول  �ل�سكر  �سناعة  لتطوير  �لمو�تية  �لظروف 

هو  �لبرنامج  من  �لهدف  كان  وقد  كبير.  نطاق  على 

مجال  في  �ال�ستقالل  وت�سجيع  �لطاقة  و�رد�ت  من  �لحد 

من  مزيج  �إدخال  في  �لرئي�سية  �أهد�فه  وتتمثل  �لطاقة. 

حو�فز  وتوفير  �ل�سوق،  في  �لالمائي  و�الإيثانول  �لبنزين 

�لمتحد  �الإيثانول  �سوى  ت�ستخدم  ال  َمركبات  ال�ستحد�ث 

�لكبرى  �لنفط  �سدمة  �أعقاب  وفي  كوقود.  �لماء  مع 

طموحًا  �أكثر  برنامج  ُنّفذ   ،1979 عام  في  �لثانية 

من  و�أ�سطول  جديدة،  مز�رع  �إقامة  على  ي�سّجع  و�سمواًل، 

و�أُدخلت  فقط.  باالإيثانول  �سوى  تعمل  ال  �لتي  �لمركبات 

لقي  وقد  و�لمالية.  �ل�سريبية  �لحو�فز  من  �سل�سلة 

�الإيثانول  �إنتاج  �رتفع  حيث  قوية،  ��ستجابة  �لبرنامج 

تعمل  �لتي  �لمركبات  عدد  زيادة  جانب  �إلى  ب�سرعة 

وحده.  باالإيثانول 

خالل  من  ُقدمت  �لتي  باالإعانات  �لمق�سود  كان  وقد 

�لنفط  �أ�سعار  الأن  وذلك  موؤقتة،  تكون  �أن  هو  �لبرنامج 

قادر�ً  �الإيثانول  تجعل  �أن  �لمتوقع  من  كان  �لمرتفعة 

مع  ولكن،  �لطويل.  �لمدى  على  �لبنزين  مناف�سة  على 

�أ�سبح   ،1986 عام  في  �لدولية  �لنفط  �أ�سعار  �نخفا�ص 

�أدى  ذلك،  على  وعالوة  �إ�سكالية.  يمثل  �الإعانات  �إلغاء 

وفي  �الإيثانول،  تو�فر  عدم  �إلى  �ل�سكر  �أ�سعار  �رتفاع 

�لمر�كز  بع�ص  في  �سديد  نق�ص  حاالت  �أدت   1989 عام 

�لبرنامج. م�سد�قية  تقوي�ص  �إلى  �لرئي�سية  �ال�ستهالكية 

 2000 وعام   1989 عام  بين  ما  �لفترة  �ت�سمت  وقد 

�لحكومية  �القت�سادية  �لحو�فز  من  مجموعة  باإز�لة 

فيها  �أُزيلت  نطاقًا  �أو�سع  عملية  من  كجزء  للبرنامج، 

بالوقود  �الإمد�د  نظام  على  �أّثر  مما  �لتنظيمية  �لقو�عد 

معهد  �أُلغي   ،1990 عام  وفي  باأكمله.  �لبر�زيل  في 

�ل�سكر  �سناعة  ينّظم  ظل  �لذي  و�الإيثانول،  �ل�سكر 

عقود،  �ستة  تجاوزت  لمدة  �لبر�زيل  في  و�الإيثانول 

تخطيط  مهمتا  �لخا�ص  �لقطاع  �إلى  تدريجيًا  و�أُحيلت 

�لخا�سة  و�لمبيعات  و�لتوزيع  �الإنتاج  �أن�سطة  وتنفيذ 

ب�سدة  ت�ساءل  �الإعانات،  وبانتهاء  �ل�سناعة.  بهذه 

خليط  ولكن  كوقود.  �لماء  مع  �لمتحد  �الإيثانول  ��ستخد�م 

 1993 عام  في  تعزز  �لبنزين  مع  �لالمائي  �الإيثانول 

�إ�سافة  وجوب  يحدد  �لذي  �لمزج  �سرط  لتطبيق  نتيجة 

�لبنزين  كل  �إلى  �لالمائي  �الإيثانول  من  �لمائة  في   22
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�لتي  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار جميع  �إرتفاع 

�إنتاج  فاإن  �ل�سبب،  ولهذ�  �لمو�رد.  قاعدة  نف�ص  على  تعتمد 

يزيل  لن  �لغذ�ئية  غير  �لمحا�سيل  من  �لحيوي  �لوقود 

ثمة  كانت  و�إذ�  و�لوقود؛  �لغذ�ء  بين  �لمناف�سة  بال�سرورة 

�أجل  من  �الأخرى  و�لمو�رد  �الأر��سي  نف�ص  �إلى  حاجة 

�لو�سيطة  �لمو�د  ومحا�سيل  �لغذ�ئية  �لمحا�سيل  �إنتاج 

�ستتحرك  �أ�سعارها  فاإن  �سو�ء،  على حد  �لحيوي  للوقود 

��ستخد�م مح�سول  �لممكن  من  يكن  لم  �إذ�  معًا حتى 

كغذ�ء. �لو�سيطة  �لمو�د 

فاإن  �لموجودة حاليًا،  �لتكنولوجيات  �إلى  وبالنظر 

�أو  �إيثانول  �إلى  وتحويلها  �لمحا�سيل،  �إنتاج  تكاليف 

كثيرة  مو�قع  في  للغاية  مرتفعة  ديزل حيوي،  زيت 

�لوقود  مع  يتناف�ص  �أن  �لحيوي  �لوقود  على  يتعّذر  حيث 

دعم حكومي  بدون وجود  تجاري،  �أ�سا�ص  على  �الأحفوري 

��ستخد�مه.  و�إعانة  �لحيوي  �لوقود  تطوير  لت�سجيع  ن�سط 

�لبلد�ن  من  متز�يد  عدد  بينها  من   - كثيرة  بلد�ن  وت�سّجع 

ثالثة هي:  رئي�سية  الأ�سباب  �لحيوي  �لوقود   - �لنامية 

و�أ�سعار  �لطاقة  �أمن  ب�ساأن  �ال�ستر�تيجية  �لقلق  دو�عي 

و�العتبار�ت  �لمناخ؛  تغير  ب�ساأن  �لقلق  ودو�عي  �لطاقة؛ 

�لزر�عي. بالدعم  �لمتعلقة 

على �سعيد  دعم  لتقديم  ُتطرح  �لتي  �لمبرر�ت  ومن 

�لدعم  ذلك  �إلى  لقطاع جديد، وجود حاجة  �ل�سيا�سات 

�لتكنولوجي  لالبتكار  �الأولية  �لتكاليف  على  للتغلب 

ي�سبح  �أن  من  ما  قطاع  تمكين  �أجل  من  �الأ�سو�ق  ولتنمية 

بالتجزئة.  تبيع  �لتي  �لبنزين  محطات  في  يوّزع  �لذي 

�لمجل�ص  ويتولى  �الآن،  موجود�ً  ز�ل  ما  هذ�  �لمزج  و�سرط 

مهمة  و�الإيثانول  بال�سكر  �لمعني  �لوز�ر�ت  بين  �لم�سترك 

 20 من  تتر�وح  �لتي  �لمطلوبة،  �لمئوية  �لن�سبة  تحديد 

�لمائة. في   25 �إلى 

تجربة  مر�حل  من  مرحلة  �أحدث  بد�أت  ولقد 

وقود  باإحياء   2000 عام  �لبر�زيل  في  �الإيثانول 

في  �ل�سناعة  في  �الأ�سعار  بتحرير  و�ت�سمت  �الإيثانول، 

�سادر�ت  في  �لزيادة  من  مزيد  وحدث   .2002 عام 

�ل�سوق  في  �لنفط  �أ�سعار  الرتفاع  نتيجة  �الإيثانول 

و�الإيثانول  �ل�سكر  �سناعة  ديناميات  وبد�أت  �لعالمية. 

�سيما  ال  �ل�سوق،  �آليات  على  كبيرة  بدرجة  تعتمد 

بتوظيف  �ل�سناعة  وقامت  �لدولية.  �الأ�سو�ق  في 

�الإنتاج  في  ع 
ّ
تو�س حدث  حيث  هائلة،  ��ستثمار�ت 

�لعو�مل  من  وكان  �لتكنولوجيات.  تحديث  وجرى 

�ل�سنو�ت  في  �لمحلية،  �ل�سوق  تطور  في  �لهامة 

�سيار�ت  �إنتاج  في  �ل�سيار�ت  �سناعة  ��ستثمار  �الأخيرة، 

معًا،  و�لبنزين  �لكحول  ت�ستخدم  حيث  �لوقود،  مزدوجة 

�لوقود  َمركبات  با�سم  �أي�سًا  �إليها  ُي�سار  َمركبات  وهي 

مزيج  با�ستخد�م  ت�سير  �أن  على  �لقدرة  ولديها  �لمرن، 

و�الإيثانول. �لبنزين  من 

�لحيوي  �لديزل  زيت  ماز�ل  ذلك،  من  �لعك�ص  وعلى 

زيت  �سيا�سات  وُتعتبر  �لبر�زيل،  في  وليدة  �سناعة 

زيت  قانون  حدد  وقد  بكثير.  عهد�ً  �أحدث  �لحيوي  �لديزل 

حد�ً  يمثالن  �سرطين   2005 عام  �ل�سادر  �لحيوي  �لديزل 

ون�سبة  �لمائة  في   2 قدرها  ن�سبة  مزج  هما  للمزج،  �أدنى 

 2013 و   2008 عامي  بحلول  �لمائة  في   5 قدرها 

بال�سمول  �لمتعلقة  �ل�سو�غل  �أدت  وقد  �لتو�لي.  على 

حو�فز  نظام  �إن�ساء  �إلى  �الإقليمية،  و�لتنمية  �الجتماعي 

�لديزل  لزيت  �لالزمة  �لخام  �لمو�د  الإنتاج  �سريبية 

و�سمال  �سمال  في  �سغيرة  �أ�سرية  مز�رع  في  �لحيوي 

برنامج  ُي�سمى  خا�ص،  مخطط  �إطار  وفي  �لبر�زيل.  �سرق 

 Selo Combustível( للوقود"  �الجتماعي  "�لعهد 
�لذين  �لحيوي،  �لديزل  زيت  منتجو  يدفع   ،)Social

في  �سغيرة  �أ�سرية  مز�رع  من  و�سيطة  مو�د  ي�سترون 

ويمكن  �أقل،  �تحادية  دخل  �سريبة  �لريفية،  �لمناطق 

�لبر�زيلي.  �لتنمية  م�سرف  من  تمويل  على  يح�سلو�  �أن 

�لمز�رعين  تنظيم  يجري  �لبرنامج  هذ�  �إطار  وفي 

يد  على  �لمنا�سب  �لتدريب  لهم  ويوفر  تعاونيات  في 

�لزر�عي. �الإر�ساد  في  �أخ�سائيين 

ب�ساأن  �لبر�زيل  في  �لحالية  �ل�سيا�سات  وتهتدي   

�لطاقة  ل�سيا�سة  �لتوجيهية  بـالمبادئ  �لحيوية  �لطاقة 

و�لتي  �التحادية،  �لحكومة  عن  �ل�سادرة  �لزر�عية 

بال�سيا�سة  و�رتباطًا  �لوز�ر�ت.  بين  م�سترك  فريق  �أعدها 

�لزر�عة  وز�رة  �أعّدت  �التحادية،  للحكومة  �لعامة 

لتلبية  برنامجًا  �لغذ�ئية  و�الإمد�د�ت  �لحيو�نية  و�لثروة 

هدف  ويتمثل  �لحيوية.  �لطاقة  من  �لبلد  �حتياجات 

 2011-2006 للفترة  �لزر�عية  للطاقة  �لبر�زيلية  �لخطة 

على  �لبر�زيلية  �لزر�عية  �ل�سناعة  قدرة  �سمان  في 

�سيا�سة  مثل  محددة،  عامة  �سيا�سات  ودعم  �لمناف�سة، 

و�ال�ستد�مة  �الإقليمية،  و�لتنمية  �الجتماعي،  �ل�سمول 

�لبيئية.

�إلى �ل�سر�كة �لعالمية للطاقة �لحيوية، 2007،  �لم�سادر: ��ستناد�ً 

.2001 ،Pooleو Buarque de Hollandaو
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�لوليدة"  "�ل�سناعة  وهذه هي حجة  �لمناف�سة.  على  قادر�ً 

لقطاع  �لمقدمة  �الإعانات  ولكن  باالإعانات.  يتعلق  فيما 

�قت�ساديًا، هي  �ل�سمود  �لمطاف  نهاية  في  ي�ستطيع  ال 

�إلى  فح�سب  توؤدي  وقد  لال�ستد�مة،  قابلة  لي�ست  �إعانات 

بينما  �أخرى  �إلى مجموعة  �لثروة من مجموعة  نقل 

ككل. �القت�ساد  على  تكاليف  تفر�ص 

�لفو�ئد  تفوق  عندما  �الإعانات  تبرير  �أي�سًا  ويمكن 

�القت�سادية  �لتكاليف  جديد  قطاع  الإقامة  �الجتماعية 

كان  �إذ�  مثاًل،  �لحالة،  هي  هذه  تكون  وقد  �لخا�سة. 

�سكل  على  �جتماعية  فو�ئد  ُيدر  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود 

�أو  �لطاقة،  �أمن  وزيادة  �لكربون،  �نبعاثات  �نخفا�ص 

على  �لتدخالت  هذه  �أن  بيد  �لريفية.  �لمناطق  �إحياء 

تكون  وال  تكاليف،  عليها  تترتب  �ل�سيا�سات  �سعيد 

�لتكاليف  ت�سمل  �لتكاليف  وهذه  دومًا.  مق�سودة  عو�قبها 

�ل�سر�ئب،  د�فعو  يتحملها  �لتي  �لميز�نية،  في  �لمبا�سرة 

وتنطوي  �لم�ستهلكون،  يتحملها  �لتي  �ل�سوق،  وتكاليف 

�سوب  بتوجيهها  �لمو�رد  توزيع  �إعادة  على  �أي�سا 

ما  �إلى  �لتوزيعية  �لتاأثير�ت  تمتد  وقد  ل.  �لمف�سّ �لقطاع 

ُبعد  لها  ُي�سبح  حيث  �ل�سيا�سة،  ينّفذ  �لذي  �لبلد  يتجاوز 

و�لحماية  �لدعم  ل�سيا�سات  تكون  مثلما  تمامًا  دولي، 

لمنظمة  تابعة  كثيرة  بلد�ن  تتبعها  �لتي  �لزر�عيين، 

تاأثير�ت  �القت�سادي،  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون 

�أخرى.  بلد�ن  في  و�لم�ستهلكين  �لمنتجين  على  معّقدة 

�سعيد  على  �لتدخالت  �أن  �إلى  بالنظر  ذلك،  على  وعالوة 

�الجتماعية  �ال�ستثمار�ت  عن  �لمو�رد  ُتبعد  �ل�سيا�سات 

تكاليف  على  تنطوي  ما  كثير�ً  فاإنها  �الأخرى،  و�لخا�سة 

قد  �لحاالت،  بع�ص  وفي  مبا�سرة.  غير  �سائعة  فر�سة 

�ل�سيا�سات،  �سعيد  على  �الأخرى  �لتدخالت  بع�ص  يكون 

�لحيوي  �لوقود  ل�سيا�سات  �لمعلنة  �الأهد�ف  �إلى  �لموجهة 

تكلفة  �أقل  تدخالت  كبيرة،  بدرجة  مبا�سر  نحو  على 

فعالية. و�أكثر 

الوقود	 �سيا�سات	 وراء	 التي	تقف	 الأهداف	

الحيوي 

تنمية  ت�سّجع  �سيا�سات  بلد�ن  عدة  �أدخلت  �آنفًا،  ُذكر  كما 

�أ�سعار  وتقّلب  و�رتفاع  �ل�سائل.  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج 

في  �الأحفوري  �لوقود  م�ساهمة  �إدر�ك  وتز�يد  �لبترول، 

�الإحياء  ت�سجيع  في  و�لرغبة  �لعالمي،  �لمناخ  تغّير 

ذكرها  ي�سيع  �أمور  �لريفية، هي  �لمناطق  في  �القت�سادي 

�الأغذية  )منظمة  �ل�سيا�سات  هذه  ور�ء  تقف  كاأ�سباب 

2007ب(. و�لزر�عة، 

�أحد  �لطاقة هو  �إمد�د�ت من  �لح�سول على  و�سمان 

�لبلد�ن. وقد  �أمد طويل في كثير من  �لقلق منذ  دو�عي 

�الأ�سعار، وبحدوث  للتاأثر بتقلب  �ص 
ُّ
�لتعر �لحد من  كان 

�لطاقة  �سيا�سات  �الإمد�د�ت، هدفًا ور�ء  �نقطاع في 

�لتعاون و�لتنمية في  �لخا�سة بكثير من بلد�ن منظمة 

�لميد�ن �القت�سادي لعدة عقود، وت�سعر بلد�ن نامية 

�لطاقة  �أي�سًا بالقلق ب�ساأن �عتمادها على م�سادر  كثيرة 

في  �لتي حدثت موؤخر�ً  �لزياد�ت  و�أدت  �لم�ستوردة. 

�إلى تعزيز حافز تحديد  �لنفط،  �أ�سعار  �الأ�سعار، ال�سيما 

�لنقل و�لت�سخين وتوليد  �أجل  م�سادر بديلة للطاقة من 

�لقوي  �لطلب  �لم�سادر. ويوؤدي  �لكهرباء، وت�سجيع تلك 

�ل�سين  �لتي تنمو ب�سرعة - ال�سيما  �لنامية  �لبلد�ن  من 

و�إمد�د�ت  �أ�سعار  ب�ساأن  �لقلق  �إلى م�ساعفة  و�لهند - 

�لطاقة �لحيوية على  �إلى  �لم�ستقبل. وُينظر  �لطاقة في 

�لطاقة و�لحد  �إمد�د�ت  �إحدى و�سائل تنويع م�سادر  �أنها 

�لم�سّدرة. ويمثل  �لبلد�ن  من �العتماد على عدد �سغير من 

�لذي  �لرئي�سي  �لبديل  �لم�سدر  �ل�سائل  �لوقود �لحيوي 

�عتماد�ً  �لذي يعتمد  �لنقل،  �أن يمد بالطاقة قطاع  يمكن 

�إدخال تغيير�ت جذرية بدرجة  �لنفط، بدون  �ساحقًا على 

كبيرة على تكنولوجيات و�سيا�سات �لنقل �لحالية.

و�لعامل �لهام �لثاني �لذي يقف ور�ء �سيا�سات 

�لطاقة �لحيوية هو تز�يد �لقلق ب�ساأن تغير �لمناخ بفعل 

�إلى �رتفاع  �الإن�سان، وذلك مع تز�يد �الأدلة �لتي ت�سير 

درجات �لحر�رة بفعل �الإن�سان. وال يعتر�ص �الآن �سوى 

قلة على �لحاجة �إلى �تخاذ تد�بير للحد من �نبعاثات 

غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري، وُتدمج بلد�ن كثيرة �لطاقة 

�لحيوية كعن�سر �أ�سا�سي في جهودها �لر�مية �إلى �لتخفيف 

ر �لمناخ. وقد �أ�سبح و��سحا �أن �لطاقة �لحيوية  من تغيُّ

تنطوي على �إمكانات كبيرة لخف�ص �النبعاثات، مقارنة 

بالوقود �لقائم على �لبترول، في توليد �لكهرباء و�لطاقة 

�لحر�رية وفي �لنقل، و�إن كانت �لتاأثير�ت �ل�سافية �لفعلية 

على �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري قد تتباين 

ر ��ستخد�م �الأر��سي،  تباينًا كبير�ً تبعًا لعو�مل مثل تغيُّ

ونوع �لمو�د �لو�سيطة، و�لممار�سات �لزر�عية ذ�ت �ل�سلة، 

وتكنولوجيا �لتحويل، و�ال�ستخد�م �لنهائي. بل �إن 

�لتحليالت، �لتي �أُجريت موؤخر�، ت�سير �إلى �أن �لتو�سع على 

نطاق كبير في �إنتاج �لوقود �لحيوي قد يت�سبب في حدوث 

زيادة �سافية في �النبعاثات.

من  �لمناخ  ر  تغيُّ ب�ساأن  �لقلق  دو�عي  كانت  وبينما 

فاإن  �لحيوية،  �لطاقة  تنمية  ت�سجيع  حو�فز  �أقوى  بين 

�أقلها  لي�ص  �أي�سًا،  دور�ً  لعبت  �أخرى  بيئية  قلق  دو�عي 

فحرق  �لح�سري.  �لهو�ء  تلوث  من  �لحد  في  �لرغبة 

�أو  �لحديثة،  �لتكنولوجيات  با�ستخد�م  �لحيوية  �لكتلة 

قد  �لمحركات،  في  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  با�ستخد�م 

لقو�عد  �لخا�سعة  �لهو�ء  ملوثات  �نبعاثات  من  يحد 

كذلك  �الأحفوري.  �لوقود  با�ستخد�م  مقارنًة  تنظيمية، 

مثل  و�لنفايات،  �لمخلفات  من  �لطاقة  توليد  يمّثل 

�لمخلفات  عليها  تحتوي  �لتي  للتحلل  �لقابلة  �لمكونات 

للتخل�ص  بيئيًا  �سارة  غير  و�سيلة  �لمدن،  في  �ل�سلبة 

�لمناق�سة  من  مزيد  ويرد  و�لنفايات.  �لمخلفات  تلك  من 

�لوقود  و��ستخد�م  �إنتاج  النعكا�سات   5 �لف�سل  في 



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 �2الوقود	

غاز�ت  �نبعاثات  ي�سمل  بما  �لبيئة،  على  �ل�سائل  �لحيوي 

�لحر�ري. �الحتبا�ص 

به من دخل،  يعود  وما  �لمز�رع،  دعم قطاع  كان  ولقد 

ور�ء   - عاملين  �أهم  يكونا  لم  �إن   - �أ�سا�سيين  عاملين 

بلد�ن  عدة  في  �لحيوي  بالوقود  �لمتعلقة  �ل�سيا�سات 

مز�رع  قطاعات  لديها  توجد  �لتي  �لبلد�ن  ففي  متقدمة. 

�إحياء  �إلى  و��سع،  نطاق  على  ُينظر،  كان  ب�سدة،  ُمعانة 

�لو�سيطة  للمو�د  كم�سدر  دورها  �لزر�عة، من خالل 

�لمتالزمتين  للم�سكلتين  �أنه حل  على  �لحيوية،  للطاقة 

�لزر�عية،  �لمنتجات  في عر�ص  �الإفر�ط  في  �لمتمثلتين 

�إمكانية  وتت�سم  �لعالمية.  �الأ�سو�ق  فر�ص  في  و�لتدني 

�لدعم  لخف�ص  �سيا�سات  مع وجود  �لمز�رع،  دخل  تعزيز 

�ل�سيا�سات  و��سعي  نظر  في  كبيرة  بجاذبية  و�الإعانات، 

من  كان  �ال�ستر�تيجية  هذه  من  �الأخير  �لجزء  �أن  )مع 

بلد�ن  من  عديدة  بلد�ن  تبّنت  وبينما  تحقيقه(.  �ل�سعب 

�القت�سادي، ال�سيما  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

�لحيوي  �لوقود  �إمكانات  �ل�سمالية،  و�أمريكا  �أوروبا  في 

�لنامية  �لبلد�ن  من  متز�يد  عدد  �أي�سًا  �أعلن  �لزر�عة،  لدعم 

هما  �لطاقة -  �أمن  �إلى جانب   - �لريفية  �لتنمية  �أن 

)منظمة  �لحيوي  بالوقود  �لمتعلقة  ل�سيا�ساتها  هدفان 

2007ب(. و�لزر�عة،  �الأغذية 

تنمية	 في	 توؤثر	 التي	 ال�سيا�سات	 تدابير	

الحيوي الوقود	 اإنتاج	

�لحيوي تتاأثر بطائفة و��سعة  �لوقود  �إنتاج  �إن تنمية 

�لقطرية في قطاعات متعددة، من  �ل�سيا�سات  من 

�لزر�عة و�لطاقة و�لنقل و�لبيئة و�لتجارة،  بينها 

�لتي توؤثر في  �الأو�سع نطاقًا  �ل�سيا�سات  ف�ساًل عن 

�لعامة لقطاع �الأعمال ولال�ستثمار.  "�لبيئة �لتمكينية" 
فال�سيا�سات �لتي ُتطّبق على �لطاقة �لحيوية، ال�سيما 

كبير�ً على ربحية  تاأثير�ً  �ل�سائل، توؤثر  �لحيوي  �لوقود 

�ل�سيا�سات  �ل�سعب تحديد  �لوقود �لحيوي. ومن  �إنتاج 

�أثرها قيا�سًا كميًا في حاالت محددة،  �ل�سلة وقيا�ص  ذ�ت 

�لتي تطبق  �ل�سيا�سات و�لطرق  �أدو�ت  وذلك ب�سبب تنّوع 

في  �إعانات )كبيرة جد�ً  �إلى  ُتترجم عمومًا  �أنها  بيد  بها؛ 

�لحيوي و�لتاأثير  �لوقود  �إلى دعم  �الأحيان( ترمي  بع�ص 

�لمالية الإنتاجه وتجارته و��ستخد�مه. في �لجاذبية 

�أن توؤثر في �لقطاع في مر�حل  و�الإعانات يمكن 

مختلفة. ويبّين �ل�سكل 8، �لمقتب�ص من مبادرة �الإعانات 

�لعالمية )Steenblik، 2007(، �لنقاط �لمختلفة في �سل�سلة 

�أن توفر  �إمد�د�ت �لوقود �لحيوي، �لتي يمكن عندها 

�لتد�بير �لمبا�سرة وغير �لمبا�سرة لل�سيا�سات دعمًا لهذ� 

�لقطاع. وبع�ص هذه �لعو�مل متر�بط فيما بينه، وقد يكون 

تخ�سي�ص �سيا�سات لفئة �أو �أخرى �أمر�ً م�سطنعًا �إلى حد 

ما عمليًا. وقد تكون الأدو�ت �ل�سيا�سات �لمختلفة، والأنو�ع 

�لدعم ذ�ت �ل�سلة بها، �لتي تطّبق في �لمر�حل �لمختلفة، 

�آثار �سديدة �الختالف على �ل�سوق. وعمومًا، تعتبر 

�ل�سيا�سات، و�ُسُبل �لدعم �لمرتبطة مبا�سرة بم�ستويات 

�الإنتاج و�ال�ستهالك، هي �لتي لها �أكبر تاأثير�ت مخلة 

باالأ�سو�ق، بينما من �لمرجح �أن يكون تقديم �لدعم الأعمال 

�لبحث و�لتطوير هو �الأقل �إخالاًل باالأ�سو�ق.

الزراعية ال�سيا�سات 

لقد كان لل�سيا�سات �لزر�عية و�لمتعلقة بالغابات، �لتي 

�سبقت ع�سر �لوقود �لحيوي �ل�سائل، تاأثير قوي على 

�سناعة �لطاقة �لحيوية. بل �إن �الإعانات �لزر�عية و�آليات 

دعم �الأ�سعار �لزر�عية توؤثر مبا�سرة على كل من م�ستويات 

�إنتاج و�أ�سعار �لجيل �الأول من �لمو�د �لو�سيطة للوقود 

�لحيوي، ونظم وطرق �إنتاج �لمو�د �لو�سيطة لذلك �لوقود. 

وقد طّبقت �أغلبية بلد�ن منظمة �لتعاون و�لتنمية في 

�لميد�ن �القت�سادي �سيا�سات تقديم �الإعانات وتوفير 

�لحماية في مجال �لزر�عة، وهي �سيا�سات لم تنجح 

�لمفاو�سات �لتجارية �لدولية، �لتي جرت في �إطار منظمة 

�إز�لتها، و�إن كان قد تحقق قدر من  �لتجارة �لعالمية، في 

�الن�سباط في �ل�سيا�سات و�لحماية �لزر�عية. ولقد كانت 

لهذه �ل�سيا�سات �نعكا�سات كبيرة على �لتجارة �لزر�عية 

وعلى �الأنماط �لجغر�فية لالإنتاج �لزر�عي على �ل�سعيد 

�لدولي، و�ستكون لها �نعكا�سات كبيرة فيما يتعلق باإنتاج 

�لمو�د �لو�سيطة للوقود �لحيوي.

المزج تكليفات 

ونمو  تطوير  ور�ء  �أ�سا�سية  عو�مل  �لكمية هي  �الأهد�ف  �إن 

�لوقود  ال�سيما  �لحديثة،  �لحيوية  �لطاقة  معظم �سناعات 

يتز�يد  �لنقل، حيث  في  ي�ستخدم  �لذي  �ل�سائل  �لحيوي 

�سروط   4 �لجدول  ويلخ�ص  بالمزج.  تكليفات  فر�ص 

بالوقود  يتعلق  فيما  �لحالية،  و�الإلز�مية  �لطوعية  �لمزج 

 ،
)6(

5+ �لثمانية  بلد�ن مجموعة  في  �ل�سائل،  �لحيوي 

هذ�  في  �ل�سيا�سات  �أن  بالذكر  �لجدير  من  كان  و�إن 

ب�سرعة. تتطور  �لمجال 

والدعم الإعانات 

�أ�سا�سي  عن�سر  هو  و�ال�ستخد�م  للتوزيع  �لدعم  تقديم  �إن 

�لتي  �لبلد�ن  معظم  في  �لمتبعة  �ل�سيا�سة  عنا�سر  من 

عديدة  بلد�ن  فثمة  �لحيوي.  �لوقود  ��ستخد�م  ت�سّجع 

لتخزين  �الأ�سا�سية  �لبنية  في  لال�ستثمار�ت  �إعانات  تقدم 

تكليفات  ت�سدر  �أو  و��ستخد�مه،  ونقله  �لحيوي  �لوقود 

�الإيثانول،  نحو  موّجه  ومعظمها  �ال�ستثمار�ت،  بهذه 

وكثير�ً  �لمعد�ت.  في  كبيرة  ��ستثمار�ت  عادة  يتطلب  �لذي 

تتكون مجموعة �لثمانية +5 من بلد�ن مجموعة �لثمانية )وهي كند�   )6(

وفرن�سا و�ألمانيا و�إيطاليا و�ليابان و�التحاد �لرو�سي و�لمملكة �لمتحدة 

و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية( ز�ئد� �القت�ساديات �لنا�سئة �لرئي�سية �لخم�سة 

)وهي �لبر�زيل و�ل�سين و�لهند و�لمك�سيك وجنوب �أفريقيا(.
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��ستخد�م  زيادة  �أن  بدعوى  �لدعم  هذ�  تقديم  ُيبرر  ما 

توجد  �أن  �إلى  يحدثا  لن  �سوقه  في  و�لتو�سع  �الإيثانول 

للبيع.  نقاط  توجد  �أن  و�إلى  للتوزيع  كافية  �أ�سا�سية  بنية 

مثاًل من خالل  بقوة،  �أي�سًا  كثيرة  وت�سّجع حكومات 

مرنة  �لمركبات  �لطرق،  و�سر�ئب  �لت�سجيل  ر�سوم  خف�ص 

�الإيثانول  من  مزيجًا  ت�ستخدم  بحيث  �لم�سممة  �لوقود، 

ت�ستخدمه  مما  �أعلى  مئوية  ن�سبة  على  يحتوي  و�لبنزين 

�ل�سيار�ت  �أغلبية  ت�ستطيع  وبينما  �لعادية.  �لمركبات 

�لتعاون  منظمة  بلد�ن  في  وُت�سنع  بالبنزين،  تعمل  �لتي 

مزيج  بو��سطة  ت�سير  �أن  �القت�سادي،  �لميد�ن  في  و�لتنمية 

�لمائة،  في   10 �إلى  ت�سل  بن�سبة  �إيثانول  على  يحتوي 

�إيثانول  على  يحتوي  مزيج  بو��سطة  ي�سير  وبع�سها 

�لمركبات  با�ستطاعة  �لمائة،  في   20 �إلى  ت�سل  بن�سبة 

على  يحتوي  مزيج  �أي  ت�ستخدم  �أن  �لمرن  �لوقود  ذ�ت 

�لمائة. في  �إلى85  ت�سل  �الإيثانول  من  عالية  ن�سبة 

الجمركية التعريفات 

ُت�ستخدم �لتعريفات �لجمركية �لمتعلقة بالوقود �لحيوي 

��ستخد�مًا و��سعًا لحماية �لزر�عة و�سناعات �لوقود 

�لحيوي �لمحلية، ولدعم �الأ�سعار �لمحلية للوقود �لحيوي، 

وتوفير حافز لالإنتاج �لمحلي. وتطّبق �أكبر �لبلد�ن 

�لمنتجة لالإيثانول، با�ستثناء �لبر�زيل، تعريفات جمركية 

كبيرة خا�سة بالدولة �الأكثر رعاية )�نظر �لجدول 5(. 

ولكن توجد ��ستثناء�ت عديدة لمعدالت �لدولة �الأكثر 

رعاية وللح�س�ص �لجمركية. وعمومًا، تطّبق معدالت 

تعريفة جمركية �أقل على زيت �لديزل �لحيوي.

ال�صريبية الحوافز 

بينما ُت�ستخدم �لتعريفات �لجمركية لتحفيز �الإنتاج 

�لمحلي وحماية �لمنتجين �لمحليين، تمّثل �الإعفاء�ت 

�ل�سريبية و�سيلة لتحفيز �لطلب على �لوقود �لحيوي. 
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الجدول	4

 الأهداف	الطوعية	والإلزامية	المتعلقة	با�ستخدام	الطاقة	الحيوية	كوقود	للنقل	

في	بلدان	مجموعة	الثمانية	+	5 

البلد/مجموعات البلدان
)1(

الأهداف

البرازيل
 مزج	اإلزامي	لن�شبة	تتراوح	من	20	اإلى	25	في	المائة	من	الإيثانول	الالمائي	مع	البنزين؛	ومزج	ن�شبة	قدرها	3	في	المائة	من	زيت	الديزل	الحيوي	مع	الديزل	

بحلول	يوليو/تموز	2008،	ومزج	ن�شبة	قدرها	5	في	المائة	بحلول	نهاية	عام	2010

محتوى	طاقة	متجددة	بن�شبة	5	في	المائة	في	البنزين	بحلول	عام	2010،	ون�شبة	2	في	المائة	في	وقود	الديزل	بحلول	عام	2012كندا

تلبية	15	في	المائة	من	احتياجات	طاقة	النقل	عن	طريق	ا�شتخدام	الوقود	الحيوي	بحلول	عام	2020ال�سين

فرن�سا
ن�شبة	قدرها	5.75	في	المائة	بحلول	عام	2008،	ون�شبة	قدرها	7	في	المائة	بحلول	عام	2010،	ون�شبة	قدرها	10	في	المائة	بحلول	عام	2015	)ط(،	ون�شبة	قدرها	10	في	

المائة	بحلول	عام	2020	)اإ	=	هدف	التحاد	الأوروبي(

األمانيا
 ن�شبة	قدرها	6.75	في	المائة	بحلول	عام	2010،	ترتفع	اإلى	ن�شبة	قدرها	8	في	المائة	بحلول	عام	2015،	واإلى	ن�شبة	قدرها	10	في	المائة	بحلول	عام	2020 

)اإ	=	هدف	التحاد	الأوروبي(

تكليفات	بمزج	مقترح	بن�شبة	تتراوح	من	5	اإلى	10	في	المائة	في	حالة	الإيثانول	ون�شبة	قدرها	20	في	المائة	في	حالة	زيت	الديزل	الحيويالهند

ن�شبة	قدرها	5.75	في	المائة	بحلول	عام	2010	)اإ(	،	ون�شبة	قدرها	10	في	المائة	بحلول	عام	2020	)اإ	=	هدف	التحاد	الأوروبي(اإيطاليا

000 500	كيلولتر،	بعد	تحويلها	اإلى	نفط	خام،	بحلول	عام	2010	)ط(اليابان

الأهداف	قيد	النظرالمك�سيك

ل	توجد	اأهدافالتحاد الرو�سي

ن�شبة	ت�شل	اإلى	8	في	المائة	بحلول	عام	2006	)ط(	)ن�شبة	مئوية	م�شتهدفة	قدرها	10	في	المائة	قيد	النظر(جنوب اأفريقيا

ن�شبة	قدرها	5	في	المائة	من	الوقود	الحيوي	بحلول	عام	2010	)اإ(،	ون�شبة	قدرها	10	في	المائة	بحلول	عام	2020	)اإ	=	هدف	التحاد	الأوروبي(المملكة المتحدة

الوليات المتحدة الأمريكية
 9	مليارات	غالون	بحلول	عام	2008،	ترتفع	اإلى	36	مليارًا	بحلول	عام	2022	)اإ(.	ومن	هذه	ال�شتة	وثالثين	مليار	غالون،	يكون	21	مليارًا	من	الوقود	الحيوي	المتقدم	

)ويكون	16	مليارًا	من	تلك	الكمية	من	الوقود	الحيوي	ال�شيلولوزي(

ن�شبة	قدرها	10	في	المائة	بحلول	عام	2020	)اإلزامي	مقترح	من	مفو�شية	التحاد	الأوروبي	في	يناير/كانون	الثاني	2008(التحاد الأوروبي

اإ	=	اإلزامي؛	ط	=	طوعي. 	)1(

�لم�سادر:	ال�شراكة	العالمية	للطاقة	الحيوية،	2007،	م�شتكملة	بمعلومات	من	وزارة	الزراعة	في	الوليات	المتحدة،	2008اأ؛	ورابطة	الوقود	المتجدد،	2008؛	ور�شالة	خطية	من	مفو�شية	التحاد	الأوروبي	

والبروفي�شور	ريكاردو	اأبراموفاي،	الأ�شتاذ	بجامعة	�شاو	باولو،	البرازيل.

الجدول	5

التعريفات	الجمركية	المطبقة	على	الإيثانول	في	بلدان	مختارة

تعريفة الدولة الأولى بالرعاية المطبقةالبلد/مجموعات البلدان
 بقيمة قدرها 0.50 دولر اأمريكي للتر 

للوحدة قبل التعريفة الجمركية
ال�صتثناءات/التعليقات

المكافئ ل�صعر محددمكافئ ال�صعر ح�صب القيمةبالعملة المحلية اأو ب�صعر ح�صب القيمة

)بالدولر	الأمريكي	للتر()الن�شبة	المئوية(

الوليات	المتحدة	الأمريكية،	نيوزيلندا5510.34	في	المائة	+	0.38143	دولر	ا�شترالي	للتراأ�ستراليا

من	20	في	المائة	في	مار�ص/اآذار	00.002006�شفر	في	المائةالبرازيل

�شركاء	رابطة	التجارة	الحرة0.049290.047	دولر	كندي	للتركندا

التحاد	الأوروبي،	نظام	الأف�شليات	المعمم35460.232	فرنكا	�شوي�شريًا	للمائة	كيلوغرام�سوي�سرا

2.5280.138	في	المائة	+	0.54	دولر	اأمريكي	للغالونالوليات المتحدة الأمريكية
�شركاء	رابطة	التجارة	الحرة،	�شركاء	مبادرة	

حو�ص	البحر	الكاريبي

0.192520.26	يورو	للترالتحاد الأوروبي
الرابطة	الأوروبية	للتجارة	الحرة،	نظام	

الأف�شليات	المعمم

مالحظة:	ُي�شّنف	الإيثانول	لالأغرا�ص	التجارية	على	اأنه	HS 2207.10،	كحول	اإيثيلي	لم	تتغير	حالته	الطبيعية.	والتعريفات	الجمركية	المبّينة	هي	الأ�شعار	في	يناير/كانون	الثاني	2007.

.2007 ،Steenblik :لم�سدر�



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �0

�أو �لجز�ء�ت �ل�سريبية هي من بين �الأدو�ت  و�لحو�فز 

�الأو�سع ��ستخد�مًا، ويمكن �أن توؤثر تاأثير�ً هائاًل على 

تناف�سية �لوقود �لحيوي في مو�جهة م�سادر �لطاقة 

�أن توؤثر على قدرة ذلك �لوقود  �الأخرى، ومن ثم يمكن 

على �ل�سمود تجاريًا. ولقد كانت �لواليات �لمتحدة 

�الأمريكية من بين �أو�ئل بلد�ن منظمة �لتعاون و�لتنمية 

في �لميد�ن �القت�سادي �لتي نّفذت �إعفاء�ت �سريبية 

للوقود �لحيوي بموجب قانون �سريبة �لطاقة �لذي 

�أ�سعار �لنفط  �أعقاب �سدمات  �أ�سدرته عام 1978، في 

�لتي حدثت في �سبعينيات �لقرن �لع�سرين. وقد وّفر 

�لقانون �إعفاء �سريبيًا لمزيج �لوقود/ �لكحول. وفي عام 

2004، ��سُتعي�ص عن �الإعفاء �ل�سريبي بائتمان خا�ص 

ب�سريبة �لدخل للمنتجين. ومنذ ذلك �لحين نّفذت بلد�ن 

�أخرى �أ�سكااًل مختلفة من �الإعفاء�ت �ل�سريبية.

والتطوير البحث  اأعمال 

تقوم غالبية �لبلد�ن �لمنتجة للوقود �لحيوي باأعمال بحث 

وتطوير في مختلف مر�حل عملية �إنتاج �لوقود �لحيوي، 

�أعمال  �إلى �لحرق. وقد كانت  �لتي تتر�وح من �لزر�عة 

�لبحث و�لتطوير �لخا�سة بالطاقة �لحيوية ترمي عمومًا 

�إلى ��ستحد�ث تكنولوجيات لتح�سين كفاءة �لتحويل، 

وتحديد �لمو�د �لو�سيطة �لقابلة لال�ستد�مة، و��ستحد�ث 

طرق تحويل تت�سم بفعالية تكلفتها، من �أجل �إنتاج وقود 

متقدم. وت�سير �أنماط �لتمويل �لحالية في �لبلد�ن �لمتقدمة 

�إلى �أن ن�سبة متز�يدة من �لتمويل �لعام الأعمال �لبحث 

و�لتطوير توّجه �إلى �لجيل �لثاني من �لوقود �لحيوي، 

ال�سيما �الإيثانول �ل�سيلولوزي وبد�ئل زيت �لديزل �لقائم 

على �لبترول �لم�ستقة من �لكتلة �لحيوية.

الوقود  ل�سيا�سات	 القت�سادية	 التكاليف	

الحيوي

 )2007 ،Steenblik( أعدت مبادرة �الإعانات �لعالمية� لقد 

تقدير�ت لالإعانات �لتي ُتقّدم �إلى قطاع �لوقود �لحيوي 

في �قت�ساد�ت منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن 

�إنتاج  على  ي�سيطر حاليًا  �لذرة  من  �الإيثانول  �إنتاج  �إن 

بلغت  �لمتحدة، حيث  �لواليات  في  �لحيوي  �لوقود 

يليه   ،2007 �سنة  في  لتر  مليار   30 �الإنتاج  م�ستويات 

بلغ  �لذي  �ل�سويا،  فول  من  �لحيوي  �لديزل  زيت  �إنتاج 

�الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  وتخ�س�ص  لتر.  مليارّي 

من  مقبل  وتطبيق جيل  ال�ستحد�ث  كبيرة  مو�رد  �أي�سًا 

�لحيوي. �لوقود  تكنولوجيات 

لت�سجيع  متنوعة  �سيا�سات  تنفيذ  ويجري حاليًا   

�لذي  �لطاقة  �سيا�سة  قانون  بينها  من  �لحيوية،  �لطاقة 

�لذي  �لطاقة  و�أمن  ��ستقالل  وقانون   ،2005 عام  �سدر 

 ،2002 لعام  �لمز�رع  قانون  وم�سروع   ،2007 عام  �سدر 

عام  �لذي �سدر  �لحيوية  �لكتلة  وتطوير  بحوث  وقانون 

�لوقود  �إنتاج  يم�ص  �لقو�نين  هذه  من  وعديد   .2000

�لنقل. �أجل  من  �ل�سائل  �لحيوي 

�أثناء  �لحيوي  للوقود  �لمالية  �لحو�فز  بد�أت  ولقد 

 ،1978 عام  �لطاقة  �سريبة  قانون  ب�سدور  كارتر  �إد�رة 

�لقرن  �سبعينيات  في  �لنفط  �أ�سعار  �أعقاب �سدمات  في 

�إعفاء �سريبي  منح  على  �لقانون  ن�ص  وقد  �لع�سرين. 

�الإعفاء  ن�سبة  بلغت  وقد  و�لوقود،  �لكحول  مزج  الأ�سكال 

تبلغ  كانت  �لتي  �لبنزين،  �سريبة  من  �لمائة  في   100

�أدخل  عهد�ً،  �أقرب  وقت  وفي  غالون.  لكل  �سنتات   4 وقتئذ 

�ل�سادر  �لعمل،  فر�ص  بتوفير  �لخا�ص  �الأمريكي  �لقانون 

لالإيثانول،  �لحجمي  �ل�سريبي  �الئتمان   ،2004 عام 

�لو�حد  للغالون  �سنتًا   51 قدره  �ئتمان �سريبي  وهو 

وللبائعين  �لمزج  بعملية  للقائمين  ُيمنح  �الإيثانول،  من 

بو��سطة  �ل�سريبي  �الئتمان  هذ�  �متد  وقد  بالتجزئة. 

�أ�سبح  2005، حيث  عام  �ل�سادر  �لطاقة  �سيا�سة  قانون 

لي�سمل  نطاقه  تو�سيع  2010، وجرى  �سنة  ي�سري حتى 

�لذين  �لحيوي،  �لديزل  زيت  ومنتجو  �لحيوي.  �لديزل  زيت 

�لح�سول  لهم  يحق  زر�عية،  و�سيطة  مو�د  ي�ستخدمون 

مقابل  و�حد  �أمريكي  دوالر  قدره  �ئتمان �سريبي  على 

�لديزل  زيت  منتجو  يح�سل  �أن  يمكن  بينما  غالون،  كل 

 50 قدره  �ئتمان  على  �سحوم  عنه  تتخلف  �لذي  �لحيوي 

من  ما  �سكاًل  �أي�سًا  عديدة  واليات  وتقّدم  غالون.  لكل  �سنتًا 

�ل�سريبي  �الإئتمان  ويطبق  �ل�سريبية.  �الإعفاء�ت  �أ�سكال 

عن  �لنظر  ب�سرف  �لحيوي  �لوقود  على  لالإيثانول  �لحجمي 

�سنتًا   54 قدرها  ُتفر�ص �سريبة  ذلك،  ومع  �لمن�ساأ.  بلد 

على  �لمائة  في   2.5 قدرها  �لقيمة  و�سريبة ح�سب  للغالون 

�لم�ستورد. �الإيثانول 

 ،2005 عام  �ل�سادر  �لطاقة،  �سيا�سة  قانون  و�أدخل   

�لوقود  م�سادر  معيار  �إن  بل  �لمتجدد.  للوقود  كميًا  هدفًا 

تكليف  على  �نطوى  �لقانون،  �لذي حدده  �لمتجددة، 

�لذي  �لمركبات،  بنزين  كل  يبلغ محتوى  �أن  ب�سرورة 

غالون  مليار   7.5 �الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات  في  ُيباع 

بحلول  �لمتجدد  �لوقود  من  لتر(   3.785  = )�لغالون 

�لن�سبة  على  �الإبقاء  يجب   2012 عام  وبعد  2012؛  عام 
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�القت�سادي، وهي معرو�سة في �لجدول 6. وتعطي 

هذه �لتقدير�ت فكرة عامة عن حجم �لتحويالت �لتي 

تدعم �لوقود �لحيوي في �لبلد�ن �لم�سمولة، و�إن كانت 

تميل، فيما يرّجح، �إلى �إبخا�ص �لقيمة �لكلية للحو�فز 

�ال�ستثمارية، �لتي ي�سعب �لح�سول على معلومات ب�ساأنها. 

فالتقدير�ت ال تر�عي �الآثار �لمحتملة �لمخلة باالأ�سو�ق، 

�لتي يمكن �أن تترتب على �ل�سيا�سات �لمختلفة. 

وتقدير�ت �لدعم �لكلي تح�سب �لقيمة �لكلية لجميع 

�لدعم �لحكومي �لمقدم ل�سناعة �لوقود �لحيوي، بما 

ي�سمل، �سمن �أ�سكال �أخرى، تكليفات �ال�ستهالك، 

و�الئتمانات �ل�سريبية، وحو�جز �لو�رد�ت، و�الإعانات 

�ال�ستثمارية، و�لدعم �لعام �لمقدم �إلى �لقطاع، مثل 

�ال�ستثمار �لعام في �لبحوث. وهي مناظرة لتقدير�ت 

�لدعم �لكلي �لتي تح�سبها منظمة �لتعاون و�لتنمية في 

�لميد�ن �القت�سادي ب�ساأن �لزر�عة. ومن ثم فهي ت�سمل 

�لتد�بير �لتي ترتبط �رتباطًا مبا�سر�ً بم�ستويات �الإنتاج 

و�أ�سكال �لدعم �الأقل �إخالاًل، و�لتي ال ترتبط باالإنتاج 

�رتباطًا مبا�سر�ً. وهي ال ت�سمل �لدعم �لمقدم الإنتاج �لمو�د 

�لو�سيطة �لزر�عية، �لذي ُيح�سب على حدة في تقدير�ت 

�لدعم �لكلي �لمتعلقة بالزر�عة.

ويوؤكد �لجدول 6 �أن �إعانات �لوقود �لحيوي باهظة 

�لتكلفة ن�سبيًا على د�فعي �ل�سر�ئب و�لم�ستهلكين في 

�قت�ساد�ت منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي، 

حيث يح�سل �لم�سنعون و�لز�رعون في �لواليات �لمتحدة 

على دعم تبلغ قيمته ما يتجاوز قلياًل 6 مليار�ت دوالر 

�أمريكي �سنويا، ويح�سل �لم�سّنعون و�لز�رعون في �التحاد 

�الأوروبي على دعم تبلغ قيمته ما يقرب من 5 مليار�ت 

دوالر �أمريكي �سنويا. ويوفر �لجدول �أي�سًا تقدير�ت لح�سة 

تقدير�ت �لدعم �لكلي، �لتي تتباين تبعًا لم�ستوى �الإنتاج. 

وهذ� ي�سير �إلى �لكيفية �لتي يتغير بها �لمجموع مع تز�يد 

�الإنتاج، مثلما يت�سح من �أهد�ف �ال�ستهالك �لموجودة في 

�الإتحاد �الأوروبي و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية. و�إعانات 

�الإيثانول في �التحاد �الأوروبي تتغير تمامًا تقريبًا ح�سب 

�الإنتاج، ومن ثم فاإنها تزيد تما�سيًا مع �لزياد�ت في 

�الإنتاج �لتي ت�سدر بها تكليفات. وي�سير �لجدول �أي�سًا �إلى 

�حتمال �أن تزيد �إعانات �لوقود �لحيوي في �قت�ساد�ت 

�أي�سًا  ونّفذت   .2012 عام  م�ستوى  عند  للمحتوى  �لمئوية 

بها  �لخا�سة  معاييرها  تنفيذ،  تعتزم  �أو  عديدة،  واليات 

�لمتجددة. �لوقود  م�سادر  ب�ساأن 

برنامج  تمويل   2005 عام  قانون  �أي�سًا  وو��سل 

دوالر  مليون   500 من  �أكثر  وّفر  �لحيوية، حيث  �لكتلة 

وغيرها  �لحيوية،  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  لت�سجيع  �أمريكي 

وقود حيوي  �أجل �سنع  من  �لمتقدمة،  �لعمليات  من 

من  �لمناف�سة،  على  قادرة  �سيلولوزية  و�سيطة  مو�د  من 

ولزيادة  �لديزل،  وزيت  �لبنزين  مع  �لتكاليف،  حيث 

�لوقود  ��ستخد�م  من  تقلل  �لتي  �لحيوية  �لمنتجات  �إنتاج 

�لتطبيق  ولتو�سيح  �لت�سنيع،  من�ساآت  في  �الأحفوري 

ت�ستخدم  �لتي  �لمتكاملة  �لحيوي  �لتكرير  لمعامل  �لتجاري 

ومو�د  للنقل،  �سائل  وقود  الإنتاج  �سيلولوزية  و�سيطة  مو�د 

وطاقة حر�رية. وكهرباء،  �لقيمة،  عالية  كيميائية 

عام  �ل�سادر  و�أمنها  �لطاقة  ��ستقالل  قانون  وحدد   

�أن  على  ن�ص  �أكثر طموحًا، حيث  كمية  �أهد�فًا   2007

بحلول  غالون  مليار�ت   9 �إلى  �لمتجدد  �لوقود  ي�سل حجم 

يبلغ  بحيث  مر�حل  على  �الإنتاج  زيادة  وعلى   ،2008 عام 

�لمقد�ر  هذ�  ومن   .2022 �سنة  بحلول  غالون  مليار   36

مليار   21 �لمتقدم  �لحيوي  �لوقود  يغطي  �أن  ينبغي  �الأخير، 

�لحيوي  �لوقود  بو��سطة  تغّطى  منها  مليار�ً   16( غالون 

�لحيوي  �لوقود  بو��سطة  ُتغطى  مليار�ت   5 و  �ل�سيلولوزي 

�لمتميز(. غير  �لمتقدم 

�لطاقة  ��ستقالل  قانون  رّخ�ص  �لِمنح  ومن حيث 

 500 قدره  مبلغ  بتخ�سي�ص   2007 عام  �ل�سادر  و�أمنها 

من   ،2015-2008 �لمالية  لل�سنو�ت  �سنويًا  دوالر  مليون 

على خف�ص  ينطوي  مما  متقدم  وقود حيوي  �إنتاج  �أجل 

في   80 قدرها  بن�سبة  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاث 

�لوقود  الأنو�ع  بالن�سبة  �لعمر  دورة  طيلة  �الأقل  على  �لمائة 

يقدم  برنامجًا  �أي�سًا  �لقانون  وتوخى  �لموجودة حاليًا. 

بنية  الإقامة  �أمريكي  دوالر  مليون   200 قيمتها  ِمنحًا 

.85  - �الإيثانول  بوقود  �لتزويد  الإعادة  �أ�سا�سية 

عام  �أُعد  �لذي  �لمز�رع،  قانون  م�سروع  ت�سّمن  وقد 

تكرير  معامل  �إقامة  لت�سجيع  عديدة  �أحكامًا   ،2002

�لو�سيطة،  �لمو�د  لمنتجي  لتوفير حو�فز  وذلك  حيوية، 

�لمحلية  ولل�سلطات  للمز�رعين  تعليمية  بر�مج  والإنجاز 

�لحيوي  �لوقود  �إنتاج  فو�ئد  ترّوج  �لمدني،  وللقطاع 

�لذي  �لمز�رع،  قانون  م�سروع  وقد خّف�ص  و��ستخد�مه. 

مايو/�أيار  في  �لكونغر�ص  عليه  و�سّوت   2007 عام  �أُعد 

�لذرة  على  �لمعتمد  لالإيثانول  �ل�سريبي  �الئتمان   ،2008

�ئتمانًا  و�أدخل  �لو�حد،  للغالون  �سنتًا   45 �إلى   51 من 

من  غالون  لكل  �أمريكي  دوالر   1.01 قدره  �سريبيًا 

�ل�سيلولوز. على  �لقائم  �الإيثانول 

�إلى �ل�سر�كة �لعالمية للطاقة �لحيوية، 2007،  �لم�سادر: ��ستناد�ً 

ومعلومات من وز�رة �لزر�عة �الأمريكية، 2008�أ، ور�بطة �لوقود 

�لمتجدد، 2008.
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�إنتاج و��ستخد�م �لوقود �لحيوي زيادة كبيرة خالل  لقد ز�د 

�لعقد �لمن�سرم في �التحاد �الأوروبي. ففي عام 2007 

�أهمها زيت  �أُنتجت 9 مليار�ت لتر من �لوقود �لحيوي، كان 

�لديزل )6 مليار�ت لتر(. ولقد �سهد هذ� �لقطاع نمو�ً �سريعًا 

للغاية، وكانت �ألمانيا تنتج �أكثر من ن�سف �إنتاج زيت 

�لديزل �لحيوي في �التحاد �الأوروبي. و�لمادة �لو�سيطة 

�لرئي�سية �لتي ُت�ستخدم في �إنتاجه هي بذر �للفت )نحو 

80 في �لمائة(، بينما يمّثل زيت عباد �ل�سم�ص وزيت فول 

�ل�سويا معظم �لبقية. ولقد كانت �ل�سناعة في �التحاد 

�إنتاج �الإيثانول، �لذي  �أبطاأ في �ال�ستثمار في  �الأوروبي 

بلغ مجموعه ما يقرب من 3 مليار�ت لتر في �سنة 2007. 

و�لمو�د �لو�سيطة �لرئي�سية لالإيثانول �لحيوي هي بنجر 

�ل�سكر و�لحبوب �لغذ�ئية.

 وتتكون ت�سريعات �التحاد �الأوروبي �لمتعلقة بالوقود 

�لحيوي من ثالثة توجيهات رئي�سية. و�لركيزة �الأولى في 

هذ� �ل�سدد هي �لتوجيه EC/2003/30 �لذي يحث على 

�إيجاد �سوق للوقود �لحيوي في �التحاد �الأوروبي. وت�سجيعا 

ال�ستخد�م �لوقود �لحيوي، في مناف�سة مع �أنو�ع �لوقود 

�الأحفوري �الأقل تكلفة، يحدد �لتوجيه "هدفًا مرجعيا" 

طوعيًا هو �أن تبلغ ن�سبة ��ستهالك �لوقود �لحيوي 2 في 

�لمائة )على �أ�سا�ص محتوى �لطاقة( بحلول �سنة 2005، و�أن 

ت�سل هذه �لن�سبة �إلى 5.75 في �لمائة بحلول 31 دي�سمبر/

كانون �الأول 2010. وهو ُيلزم �لدول �الأع�ساء بتحديد 

�أهد�ف �إ�سارية قطرية ب�ساأن ح�سة �لوقود �لحيوي، تما�سيًا 

مع �لن�سبتين �لمرجعيتين �لمذكورتين في �لتوجيه، و�إن كان 

يترك لها حرية �ختيار ��ستر�تيجية تحقيق هذه �الأهد�ف.

و�لركيزة �لثانية هي �لتوجيه EC/2003/96 �لذي يجيز 

�عتماد حو�فز �سريبية للوقود �لحيوي. وبما �أّن تطبيق 

�لحو�فز �ل�سريبية ال يقع �سمن نطاق عمل �لمجموعة 

�أن تقرر  �الأوروبية، فيمكن لكل دولة من �لدول �الأع�ساء 

م�ستوى �ل�سر�ئب �لتي �ستفر�سها على �لوقود �الأحفوري 

وعلى �لوقود �لحيوي. بيد �أّن هذه �الإعفاء�ت �ل�سريبية ُتعتبر 

بمثابة م�ساعدة حكومية بيئية، ويحتاج بالتالي تطبيقها 

�إذن من �لمفو�سية �الأوروبية  �إلى  من جانب �لدول �الأع�ساء 

لتفادي حدوث ت�سّوهات غير الزمة على �سعيد �لمناف�سة.

و�لركيزة �لثالثة لت�سريع �التحاد �الأوروبي �لخا�ص 

بالوقود �لحيوي هي �لمو��سفات �لبيئية للوقود �لمبينة في 

�لتوجيه EC/98/70 �لمعّدل بالتوجيه EC/2003/17. وهو 

يحتوي على حد قدره 5 في �لمائة لمزج �الإيثانول وذلك 

الأ�سباب بيئية. وقد �قترحت مفو�سية �التحاد �الأوروبي 
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الجدول	6

 تقديرات	الدعم	الكلي	للوقود	الحيوي	في	اقت�سادات	مختارة	في	منظمة	التعاون	والتنمية	

في	الميدان	القت�سادي	في	عام	2006

اقت�صادات منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان القت�صادي
مجموع الوقود الحيوي ال�صائلزيت الديزل الحيويالإيثانول

تقديرات الدعم الكلي
)1(

تقديرات الدعم الكليح�صة المتغير
)1(

تقديرات الدعم الكليح�صة المتغير
)1(

ح�صة المتغير

)الن�شبة	المئوية()بمليارات	الدولرات()الن�شبة	المئوية()بمليارات	الدولرات()الن�شبة	المئوية()بمليارات	الدولرات(

)2(
5.8930.53896.3393الوليات المتحدة الأمريكية

)3(
1.6983.1904.793التحاد الأوروبي

)4(
0.15700.013550.16369كندا

)5(
0.043600.032750.07566ا�ستراليا

0.001940.009940.0194�سوي�سرا

7.6933.79011.392المجموع

الن�شبة	المئوية	للدعم	الذي	يتغّير	مع	زيادة	الإنتاج	اأو	ال�شتهالك،	وي�شمل	دعم	�شعر	ال�شوق،	ومدفوعات	الإنتاج	اأو	الئتمانات	ال�شريبية،	والئتمانات	ال�شريبية	الخا�شة	 	)1(

ب�شريبة	الوقود	والإعانات	للمدخالت	المتغيرة.

الحد	الأدنى	للنطاق	الُمبلغ	عنه. 	)2(

المجموع	للدول	الخم�ص	والع�شرين	الأع�شاء	في	التحاد	الأوروبي	في	عام	2006. 	)3(

تقديرات	موؤقتة. 	)4(

ت�شير	البيانات	اإلى	ال�شنة	المالية	التي	تبداأ	في	1	يوليو/تموز	2006. 	)5(
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي مع زيادة 

تكليفات �ال�ستهالك.

ولتوفير منظور ما ب�ساأن �الأهمية �لن�سبية الإعانات 

�أ�سا�ص  �لوقود �لحيوي هذه، فاإن �لجدول 7 يبّينها على 

�إعانات �الإيثانول من نحو 0.30 دوالر  كل لتر. وتتر�وح 

�أن  �أمريكي لكل لتر، بينما نجد  �إلى 1.0 دوالر  �أمريكي 

�أو�سع من ذلك. ويو�سح  �إعانات زيت �لديزل �لحيوي  نطاق 

�لجدول �أنه على �لرغم من �لتو��سع �لن�سبي لنفقات �لدعم 

�لكلي �لخا�سة ببع�ص �لبلد�ن، فاإن هذه �لنفقات يمكن �أن 

تكون كبيرة على �أ�سا�ص كل لتر. ومرة �أخرى، ت�سير �لن�سبة 

�إلى حدوث زيادة في �لنفقات مع نمو  �لمتغيرة من �لدعم 

�الإنتاج، و�إن كانت بع�ص �الإعانات محدودة �لميز�نية، 

ال�سيما على م�ستوى �لوالية �أو �لمقاطعة.

اقت�ساديًا ال�سمود	 الحيوي	على	 الوقود	 قدرة	

�آنفًا،  مناق�ستها  وردت  �لتي  �لحيوي،  �لوقود  �سيا�سات  �إن 

لها  تكون  قد  بطر�ئق  �لعالمي  �لزر�عي  �القت�ساد  ت�سكل 

�ل�سيا�سات  تلك  تنفِّذ  �لتي  للبلد�ن  مق�سودة  غير  عو�قب 

لتاأثير  تتعر�ص  �لبلد�ن جميعها  ولكن  �لعالم.  ولبقية 

�لوقود  ُتنتج  ال  �أو  ُتنتج  كانت  �سو�ء  �ل�سيا�سات،  هذه 

و�لحو�فز  و�الإعانات  �لتكليفات  �أوجدت  ولقد  �لحيوي. 

للطلب  رئي�سيًا  جديد�ً  م�سدر�ً  �ستى  بلد�ن  تنفذها  �لتي 

قوة  تزد�د  لذلك،  ونتيجة  �لزر�عية.  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  على 

ويتغير  �لنقل،  وقطاع  �لزر�عة  بين  �لتاريخية  �ل�سالت 

هامة  �نعكا�سات  لها  �لحيوي  �لوقود  ف�سيا�سات  طابعها. 

�الأ�سا�سية  �ل�سلع  و�أ�سعار  ودخلها،  �لمز�رع  �إنتاج  على 

و�لمو�رد  �الأر��سي  من  �لمو�د  ومردود�ت  �الأغذية،  وتو�فر 

�لطاقة. و�أ�سو�ق  �لريفية،  و�لعمالة  �الأخرى، 

للوقود  و�سيطة  مو�د  �لفردي  �لمز�رع  و�سُينتج 

�أكبر  عليه  يح�سل  �لذي  �الإير�د  كان �سافي  �إذ�  �لحيوي، 

�أو  �لمحا�سيل  في حالة  عليه  يح�سل  �لذي  �الإير�د  من 

�لمتعلقة  �لقر�ر�ت  �سنع  وعملية  �لبديلة.  �ال�ستخد�مات 

نف�ص  �لحيوي، هي  �لوقود  من محا�سيل  بمح�سول 

فالمز�رعون  �آخر.  باأي مح�سول  �لمتعلقة  �لعملية 

�الإير�د�ت  �أ�سا�ص �سافي  على  ُينتجونه  ما  يختارون 

ينطوي  �لتي  للمخاطر  ت�سور�تهم  �أ�سا�ص  وعلى  �لمتوقعة، 

بالخبرة  �أو  ر�سمية  بنماذج  ي�ستعينون  وقد  �الأمر،  عليها 

من  بمزيج  ي�ستعينون  قد  �أو  �لمتبعة،  بالتقاليد  �أو 

�لذي  للمح�سول  �ختيارهم  عند  �لثالثة،  �لعنا�سر  هذه 

�إلى  مزرعة  من  �لح�ساب  و�ستختلف طريقة  ُينتجونه. 

تعدياًل لهذ� �لت�سريع ينطوي على جعل ن�سبة �لمزج 10 في 

�لمائة في حالة �الإيثانول.

 كما تقرر �أي�سًا تقديم �لدعم للطاقة �لحيوية كجزء من 

�ل�سيا�سة �لزر�عية �لموحدة، ال �سيما في �أعقاب �إ�سالحها 

في �سنة 2003. وعن طريق قطع �ل�سلة بين �لمدفوعات 

�لتي تقدم للمز�رعين و�لمحا�سيل �لمحددة �لتي ينتجونها، 

�سمح لهم �الإ�سالح باأن ي�ستفيدو� من فر�ص �ل�سوق �لجديدة، 

مثل تلك �لتي يتيحها �لوقود �لحيوي. كما تقرر منح معونة 

خا�سة قدرها 45 يورو للهكتار بالن�سبة لمحا�سيل �لطاقة 

�لتي ُتزرع في �أر�ص غير مخ�س�سة لهذ� �لغر�ص )مناطق 

�لمحا�سيل �لغذ�ئية �لتقليدية(. وعالوة على ذلك، ففي حين 

ال ي�ستطيع �لمز�رعون زر�عة محا�سيل غذ�ئية في �الأر�ص 

�لمخ�س�سة لزر�عة محا�سيل �لطاقة، فاإنهم ي�ستطيعون 

��ستخد�م هذه �الأر�ص في زر�عة محا�سيل غير غذ�ئية، من 

بينها محا�سيل �لوقود �لحيوي، ويحق لهم �لح�سول على 

مدفوعات تعوي�سية مقابل كل هكتار.

وياأتي �أي�سًا دعم �آخر للطاقة �لحيوية من �سيا�سة �لتنمية 

�لريفية �لجديدة �لتي يتبعها �التحاد �الأوروبي، و�لتي ت�سمل 

تد�بير لدعم م�سادر �لطاقة �لمتجددة، مثل تقديم منح 

وتكاليف ر�أ�سمالية لت�سجيع �إنتاج �لكتلة �لحيوية.

�الأوروبي،  �لمجل�ص  �أقر   ،2007 وفي مار�ص/�آذ�ر 

" �سيا�سة طاقة  �لمعنونة  �لمفو�سية  �إلى ر�سالة  ��ستناد� 

�أن ت�سل ح�سة م�سادر  هدفًا ملزمًا هو  �أوروبا"،  �أجل  من 

�لكلي في �التحاد  �لطاقة  ��ستهالك  �لمتجددة، في  �لطاقة 

2020، وهدفًا  �سنة  �لمائة بحلول  20 في  �إلى  �الأوروبي، 

�لوقود  �الأدنى لح�سة  �لحد  �أن ي�سل  �آخر وهو  ملزمًا 

�لديزل في  للبنزين وزيت  �لكلي  �لحيوي في �ال�ستهالك 

�لمائة  10 في  ن�سبة  �إلى  �الأوروبي  �التحاد  �لنقل في  قطاع 

�الأخير مرهون با�ستد�مة  2020. و�لهدف  بحلول عام 

�لحيوي تجاريًا،  �لوقود  �لثاني من  �لجيل  �الإنتاج، وتو�فر 

لل�سماح  �لوقود وفقًا لذلك،  �لتوجيه �لخا�ص بجودة  وتعديل 

�الأوروبي،  �لمزج )مجل�ص �التحاد  بم�ستويات كافية من 

و�إلى  �لمجل�ص  �إلى  �الأوروبية  �لمفو�سية  2007(. وقد قدمت 

 2008 �لثاني  23 يناير/كانون  �الأوروبي، في  �لبرلمان 

�لطاقة  �إ�سد�ر توجيه ب�ساأن م�سادر  �إلى  �قتر�حًا يدعو 

�لمتجددة، ي�سمل هذين �لهدفين وكذلك معايير �ال�ستد�مة 

�لخا�سة بالوقود �لحيوي.

�إلى �ل�سر�كة �لعالمية للطاقة �لحيوية، 2007،  �لم�سادر: ��ستناد�ً 

ومعلومات من موقع �لمفو�سية �الأوروبية على �الإنترنت.

5 �الإطار 

�صيا�صات الوقود الحيوي في التحاد الأوروبي



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

في  �ل�سائدة  لالأحو�ل  تبعًا  �آخر،  �إلى  مو�سم  ومن  �أخرى 

�لزر�عية. ولالأحو�ل  �الأ�سو�ق 

�أن  نجد  �ل�سائدة،  و�الأ�سو�ق  �ل�سيا�سات  �سياق  وفي 

من  مح�سول  نظير  �لمز�رع،  عليه  يح�سل  �لذي  �ل�سعر 

�الأول  �لمقام  في  يتوقف  �لحيوي،  �لوقود  محا�سيل 

وتكاليف  �لطاقة،  حيث  من  �لمح�سول  �إمكانات  على 

�لثانوية.  �لمنتجات  وقيمة  �لنقل،  وتكاليف  �لتحويل، 

�لمحا�سيل  �إمكانات  تختلف   ،2 �لف�سل  في  نوق�ص  وكما 

ناتج  على  د�لة  وهي  �لفيزيائية،  طاقتها  حيث  من 

مقابل  �لحيوية  �لكتلة  من  �لم�ستقة  �لو�سيطة  �لمو�د 

�إلى  �لو�سيطة  �لمو�د  تحويل  كفاءة  وعلى  هكتار  كل 

�آخر،  �إلى  مح�سول  من  يتفاوت  فالناتج  حيوي.  وقود 

�لتربة،  ونوعية  �لزر�عية،  و�لممار�سات  لل�سالالت  تبعًا 

و�لطق�ص.

�لو�سيطة  �لمو�د  لناتج محا�سيل  �لعالمي  و�لمتو�سط 

للهكتار  1.3 طن  بين  يتر�وح  �الأول  �لجيل  من  لالإيثانول 

ق�سب  في حالة  طنًا  و65  �لحلوة  �لرفيعة  �لذرة  في حالة 

كذلك،   .)16 �ل�سفحة  على  �لو�رد   2 �لجدول  )�نظر  �ل�سكر 

لكل  �الإيثانول  من  لتر�ً   70 من  �لتحويل  كفاءة  تتر�وح 

ومن  �الأرز.  في حالة  لتر�ً   430 �إلى  �ل�سكر  ق�سب  من  طن 

�أن  نجد  )لتر/هكتار(،  �الأر��سي  ��ستخد�م  كثافة  حيث 

�لجيل  �أكثر محا�سيل  هما  �ل�سكر  وق�سب  �ل�سكر  بنجر 

تختلف  قد  �القت�سادية  �لكفاءة  �أن  بيد  �إنتاجية.  �الأول 

�ختالفًا  تختلف  �الإنتاج  تكاليف  الأن  ملحوظًا،  �ختالفًا 

و�لموقع. �لمح�سول  و��سعًا ح�سب 

ت�ستخدم  �لتي  بالنماذج  �ال�ستعانة  �لممكن  ومن 

ت�سنيع  ل�سركات  �لمالي  �الأد�ء  لتقييم  �لميز�نيات  في 

 )2003(  Eidmanو  Tiffany وقد ح�سب  �لحيوي.  �لوقود 

��ستناد�ً  �لجاف  �لطحن  على  تعتمد  �إيثانول  وحدة  �أد�ء 

و�أ�سعار  �الإيثانول،  و�أ�سعار  �لذرة،  �أ�سعار  من  نطاق  �إلى 

و�أ�سعار  �لطبيعي،  �لغاز  و�أ�سعار  �لم�ساحبة،  �لمنتجات 

هذ�  ووجد  �لبديلة.  لال�ستثمار�ت  بالن�سبة  �لفائدة 

كبير�ً  تقلبًا  �سهدت  �الإيثانول  ت�سنيع  وحد�ت  �أن  �لنموذج 

و�أن �سافي  �ل�سابق،  �لعقد  �لمردود�ت خالل  في �سافي 

�سعر  في  �لتغير�ت  �إز�ء  للغاية  كان ح�سا�سًا  �لمردود�ت 

�أن  يمكن  ثم  ومن  �لطبيعي.  و�لغاز  و�الإيثانول  �لذرة 

في  �لتباينات  �إلى جانب  �الأ�سعار،  في  �لتغير  لهذ�  يكون 

على �سافي  ملحوظ  تاأثير  �الإيثانول،  من  �لمنتجة  �لكمية 

�الإيثانول.  ت�سنيع  وحد�ت  ربح  هو�م�ص 

م�سروعات  لثالثة  )2008( محاكاة   Taoو  Yu ويقّدم 

قائمة  �ل�سين  من  مناطق مختلفة  في  باالإيثانول  خا�سة 

و�لذرة.  و�لقمح  �لك�سافا  و�سيطة مختلفة هي:  مو�د  على 

�لو�سيطة  �لمو�د  �أ�سعار  ر  تغيُّ �العتبار  في  �أخذ�  وقد 

�لمتوقعة،  �ل�سافية  �لحالية  �لقيمة  بح�ساب  وقاما  و�لنفط 

للم�سروعات  بالن�سبة  لال�ستثمار�ت  �لد�خلي  �لعائد  ومعّدل 

وجد�  وقد  �ل�سعرية.  �الأحو�ل  من  نطاق  �إطار  في  �لثالثة 

�لمتوقعة  �ل�سافية  �لحالية  قيمته  �لك�سافا  م�سروع  �أن 

في   12 عن  يزيد  �لد�خلي  مردوده  معدل  و�أن  �إيجابية، 

من  ثم  ومن  �ل�سيناريوهات،  معظم  �إطار  في  �لمائة 

و�إن  �قت�ساديًا،  �لمناف�سة  على  قادر�ً  يكون  �أن  �لمرجح 

الجدول	7

المتو�سط	التقريبي	والمعدلت	المتغيرة	للدعم	لكل	لتر	من	الوقود	الحيوي	في	اقت�سادات	مختارة	

في	منظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	القت�سادي

اقت�صادات منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان القت�صادي
زيت الديزل الحيويالإيثانول

المتغيرالمتو�سطالمتغيرالمتو�سط

)1(

)بالدولر	الأمريكي	للتر(
)1(

)بالدولر	الأمريكي	للتر(
)1(

)بالدولر	الأمريكي	للتر(
)1(

)بالدولر	الأمريكي	للتر(

)2(
0.28الوليات المتحدة الأمريكية

على	الم�شتوى	التحادي:	0.15

على	م�شتوى	الوليات:	0.26-0.00
0.55

على	الم�شتوى	التحادي:	0.26

على	م�شتوى	الوليات:	26-0.00

)3(
0.00–0.000.700.50–1.000.90التحاد الأوروبي

)4(
0.40كندا

على	الم�شتوى	التحادي:	ما	ي�شل	اإلى	0.10

على	م�شتوى	المقاطعات:	0.20-0.00
0.20

على	الم�شتوى	التحادي:	ما	ي�شل	اإلى	0.20

على	م�شتوى	المقاطعات:	0.14-0.00

)5(
0.360.320.350.32ا�ستراليا

)6(
0.60–0.600.601.002.00�سوي�سرا

مالحظات:

القيم	)با�شتثناء	حالة	الوليات	المتحدة	الأمريكية	واأ�شتراليا(	مقّربة	ح�شابيًا	اإلى	اأقرب	0.10	دولر	اأمريكي. 	)1(

الحد	الأدنى	للنطاق	الُمبلغ	عنه.	وبع�ص	المدفوعات	محدودة	الميزانية. 	)2(

)3(	ي�شير	اإلى	الدعم	المقدم	من	الدول	الأع�شاء.

تقديرات	موؤقتة؛	وهي	ت�شمل	الحوافز	التي	اأدخلت	في	1	اأبريل/ني�شان	2008.	والدعم	على	الم�شتوى	التحادي	ومعظم	الدعم	في	المقاطعات	محدود	الميزانية. 	)4(

ت�شير	البيانات	اإلى	ال�شنة	المالية	التي	تبداأ	في	1	يوليو/تموز	2006.	والمدفوعات	لي�شت	محدودة	الميزانية. 	)5(

يتوقف	النطاق	بالن�شبة	لزيت	الديزل	الحيوي	على	م�شدر	ونوع	المادة	الو�شيطة.	وبع�ص	المدفوعات	يقت�شر	على	عدد	محدد	من	اللترات. 	)6(

�لم�سدر: Steenblik، 2007،	�شفحة	39.



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

وتكاليف �لطاقة �لخا�سة باإنتاج �الإيثانول في �لبر�زيل 

ال ُتذكر الأن تفل ق�سب �ل�سكر، وهو �لمنتج �لم�ساحب 

�لرئي�سي لت�سنيع ق�سب �ل�سكر، ُيحرق كي ي�ستخدم كوقود. 

�أوروبا  وعلى �لعك�ص من ذلك، يدفع عادة �لم�سنعون في 

و�لواليات �لمتحدة ثمن �لوقود، ولكنهم يبيعون �لمنتجات 

�لم�ساحبة �لم�ستخرجة من عمليات �إنتاج �الإيثانول وزيت 

�لديزل �لحيوي، لكي ُت�ستخدم عادة كعلف للحيو�نات.

وتعتبر �لتكاليف �ل�سافية لالإنتاج على �أ�سا�ص كل لتر، 

بعد طرح قيمة �لمنتجات �لم�ساحبة، هي �الأدنى �أي�سًا 

في حالة �إنتاج �الإيثانول من ق�سب �ل�سكر في �لبر�زيل، 

وهو �لوقود �لحيوي �لوحيد �لذي يقل �سعره با�ستمر�ر 

عن �سعر مكافئه من �لوقود �الأحفوري. �أما زيت �لديزل 

�لبر�زيلي �لم�ستق من فول �ل�سويا، �إو �الإيثانول �لذي ُي�ستق 

من �لذرة في �لواليات �لمتحدة، فهما �الأقل تكلفة �إنتاج 

�سافية بعد ذلك، ولكن في كلتا �لحالتين تتجاوز �لتكاليف 

�سعر �لوقود �الأحفوري في �ل�سوق. فتكاليف �إنتاج زيت 

�لديزل �لحيوي في �أوروبا تتجاوز �سعف تكاليف �إنتاج 

�الإيثانول �لبر�زيلي، مما يج�سد �رتفاع تكاليف �لمو�د 

�لو�سيطة و�لت�سنيع في �أوروبا. وقد �رتفعت تكاليف �لمو�د 

�لو�سيطة في حالة �لذرة و�لقمح وبذر �للفت وفول �ل�سويا 

�رتفاعًا حاد�ً خالل �لفترة من عام 2004 �إلى عام 2007، 

 25 بن�سبة  �الإيجابي  مردوده  يقل  �أن  �لمحتمل  من  يكن 

قيمتهما  كانت  فقد  و�لقمح  �لذرة  م�سروعا  �أما  �لمائة.  في 

�سلبية،  �أو  جد�ً  منخف�سة  �لمتوقعة  �ل�سافية  �لحالية 

بدون  �قت�ساديًا  �ل�سمود  على  قادرين  يكونا  لم  ثم  ومن 

�لقمح  لم�سروعي  ن�سبيًا  �ل�سيئ  �الأد�ء  وكان  �إعانات. 

�لمو�د  تكاليف  �رتفاع  �إلى  �الأول  �لمقام  في  يرجع  و�لذرة 

تكاليف  من  �لمائة  في   75 تجاوزت  �لتي  �لو�سيطة، 

�لكلية. �الإنتاج 

وترد في �ل�سكل 9 تقدير�ت منظمة �لتعاون و�لتنمية 

في �لميد�ن �القت�سادي ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة )2008( 

بالن�سبة لمتو�سط تكاليف �إنتاج �لوقود �لحيوي في بلد�ن 

مختارة فيما يتعلق بمو�د و�سيطة بديلة. ويبيَّن �ل�سكل 

توزيع �لتكاليف ح�سب �لمادة �لو�سيطة و�لت�سنيع و�لطاقة 

ويو�سح �لتكاليف �ل�سافية بو��سطة نقطة مربعة وذلك بعد 

خ�سم قيمة �لمنتجات �لم�ساحبة . �أما �سعر �ل�سوق الأقرب 

�أو زيت �لديزل( فهو مبيَّن  وقود �أحفوري مكافئ )�لبنزين 

فيما يتعلق بكل وقود بو��سطة عمود �أخ�سر.

و�أقل �لتكاليف �الإجمالية، على �الإطالق، هي تكاليف 

�إنتاج �الإيثانول من ق�سب �ل�سكر في �لبر�زيل. وفي جميع 

�لحاالت �لتي ُيبلغ فيها عن بيانات، تمّثل �لمو�د �لو�سيطة 

من �ل�سلع �الأ�سا�سية �أكبر ح�سة من �لتكاليف �الإجمالية. 

2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 200720072004 2004 2007
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2008 والزراعة  الأغذية  حالة  36

و�صتتوقف الربحية م�صتقباًل على الكيفية التي �صتوا�صل بها 

تلك التكاليف ارتفاعها مقارنة باأ�صعار البترول.

في  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  درا�صة  اأبرزت  وقد 

الم�صتق  الإيثانول  عندها  �صي�صبح  التي  النقاط   2006

قادراً  الزراعي  الإنتاج  وُنظم  الو�صيطة  المواد  من مختلف 

متو�صط  اإلى  ا�صتناداً  الأحفوري،  الوقود  مع  التناف�س  على 

الأغذية  )منظمة   2006 �صنة  قبل  الو�صيطة  المواد  اأ�صعار 

النتائج  وتك�صف   .)10 ال�صكل  )انظر  2006اأ(  والزراعة، 

على  النظم  قدرة مختلف  في  وا�صع  تباين  عن وجود 

المناف�صة  على  قادر  اأ�صا�س  على  الحيوي  الوقود  اإنتاج 

تو�صلت  التي  النتائج  مع  تت�صق  نتائج  وهي  اقت�صاديًا، 

القت�صادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  اإليها 

المناف�صة  على  قادر  البرازيلي  ال�صكر  ق�صب  اأن  وهي 

وذلك  الخام،  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  في حالة  حتى 

الإنتاج  ومواقع  الأخرى  الو�صيطة  بالمواد  بالمقارنة 

 ،2006 عام  قبل  الذرة  اأ�صعار  اإلى  وا�صتناداً  الأخرى. 

الوليات  في  الذرة  من  الم�صتق  الإيثانول  اأن  تبّين 

اأ�صعار  تبلغ  عندما  المناف�صة  على  قادراً  يكون  المتحدة 

من  ولكن  للبرميل،  اأمريكيًا  دولراً   58 نحو  الخام  النفط 

تغّير  مع  �صتتغير  هذه  التعادل  نقطة  اأن  الجدير مالحظة 

اأ�صعار  في  الحادة  الزيادات  اإن  بل  الو�صيطة.  المواد  اأ�صعار 

ما(،  اإلى حد  الحيوي  الوقود  على  للطلب  )نتيجة  الذرة 

اإجراء  منذ  ال�صكر  اأ�صعار  في  التي حدثت  والنخفا�صات 

التناف�صية  الميزة  زيادة  احتمال  اإلى  ت�صير  التحليل  هذا 

مقارنة  البرازيل،  في  ال�صكر  ق�صب  من  الم�صتق  لالإيثانول 

المتحدة. الوليات  في  الذرة  من  الم�صتق  بالإيثانول 

الطابع   )2007(  Taheripourو Tyner اأخذ  وقد 

ال�صلع الأ�صا�صية في العتبار، وح�صبا  الدينامي لأ�صعار 

ائتمانات �صريبية وحوافز - فيما  التعادل - بدون  نقاط 

الذرة  الم�صتق من  الإيثانول  يتعلق بتوليفات �صتى من 

الأمريكية،  المتحدة  الوليات  الخام في  النفط  واأ�صعار 

 .)11 )ال�صكل  الموجودة حاليًا  التكنولوجيات  على �صوء 

اأهمية الأ�صعار  ويك�صف تحليلهما لمادة و�صيطة منفردة 

الن�صبية للمواد الو�صيطة وللنفط الخام بالن�صبة ل�صمود 

المثال، عندما يكون �صعر  النظام اقت�صاديًا. فعلى �صبيل 

اأن يدفع  للبرميل، يمكن  اأمريكيًا  60 دولراً  الخام  النفط 

اأمريكي  79.52 دولر  اإلى  الإيثانول ما ي�صل  م�صّنعو 

الذرة، ويظلوا قادرين على تحقيق ربح. كذلك، عندما  لطن 

للبرميل،  اأمريكي  100 دولر  الخام  النفط  اأ�صعار  تبلغ 

162.98 دولر  اإلى  الم�صنعون ما ي�صل  اأن يدفع  يمكن 

الداكن مختلف  الأ�صود  الخط  اأمريكي للطن. ويتتبع 

الإيثانول  التعادل في حالة  اأو نقاط  التعادل  اأ�صعار 

الأمريكية. وفي  المتحدة  الوليات  الذرة في  الم�صتق من 

الخط واإلى ي�صار خط  اأعلى  المبينة  الأ�صعار  توليفات 

الذرة يكون  الم�صتق من  الإيثانول  اأن  التعادل، نجد  اأ�صعار 

الذرة  اأ�صعار  اأو  الأقل  الخام  النفط  اأ�صعار  اأما مع  مربحًا؛ 

اأ�صفل الخط واإلى يمين الخط  المبينة  )التوليفات  الأعلى 

الذرة ل يكون مربحًا. الم�صتق من  الإيثانول  فاإن  الداكن( 

بمواد  يتعلق  فيما  مماثلة  تحليالت  اأداء  الممكن  ومن 

النتائج  و�صتختلف  اأخرى.  اإنتاج  وبمواقع  اأخرى  و�صيطة 

وتحويل  الو�صيطة  المواد  لإنتاج  التقنية  للكفاءة  تبعًا 

�صعر  و�صيتقاطع خط  بعينها.  بيئة  في  الحيوي  الوقود 

مع  الأقل  التكلفة  ذوي  للمنتجين  بالن�صبة  التعادل 

منحدر خط  و�صيعتمد  اأدنى.  نقطة  عند  الراأ�صي  المحور 

المنتجون  بها  يتمكن  التي  ال�صهولة  على  التعادل  �صعر 

الحيوي  الوقود  وت�صنيع  الو�صيطة  المواد  اإنتاج  زيادة  من 

يتغير  اأن  اأي�صًا  ويمكن  الأ�صعار.  لتغيرات  ا�صتجابة 

ا�صتجابة  بلد  اأي  لدى  التعادل  �صعر  الوقت خط  بمرور 

البنية  على  تطراأ  التي  التح�صنات  اأو  التكنولوجي،  للتقدم 

الموؤ�ص�صية. البتكارات  اأو  الأ�صا�صية، 

العتبار  )2007( في   Taheripourو Tyner اأخذ  وقد 

القدرة على ال�صمود  ال�صيا�صية على  التدخالت  تاأثير 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�لمتجددة  �لوقود  �أن معايير م�سادر  �قت�ساديا. وقدَّر� 

و�الئتمانات �ل�سريبية و�لحو�جز �لجمركية، فيما 

�لمتحدة  �لواليات  �لمتجددة في  يتعلق بم�سادر �لطاقة 

�لحيوي  �لوقود  �سيا�سات  �لذي يتناول   4 �الإطار  )�نظر 

�إعانة مجتمعة تبلغ نحو  �لمتحدة(، تمّثل  �لواليات  في 

للطن( في حالة  )63 دوالر�  للبو�سل  �أمريكي  1.60 دوالر 

�ل�سكل  �الإيثانول. ويبّين  �إنتاج  ُت�ستخدم في  �لتي  �لذرة 

�لخام،  للنفط  �أ�سعار �ستى  للذرة عند  �لتعادل  �أ�سعار   12

�لطاقة، وبما ي�سمل  �الإيثانول من  �إلى محتوى  ��ستناد�ً 

�الأحمر في  �لخط  �لقائمة. وياأخذ  �الإعانات  �أي�سًا قيمة 

�العتبار قيمة تكليفات �لواليات �لمتحدة و�إعاناتها 

�الأ�سود  �لخط  �لخط يرد تحت  �الإيثانول. وهذ�  بخ�سو�ص 

�أن يدفع م�سنعو  �إمكانية  �إلى  و�إلى يمينه، وي�سير 

�أعلى  �لخام، �سعر�ً  للنفط  �الإيثانول، في حالة �سعر معّين 

�لربح. وقيمة  للذرة ويظلو� مع ذلك قادرين على تحقيق 

�لتعادل للذرة بنحو  �لتكليفات و�الإعانات ترفع �سعر 

�أي م�ستوى من  للطن في حالة  �أمريكي  63.00 دوالر 

�أعاله، �سيكون  �لبترول. وكما هو مبّين  �أ�سعار  م�ستويات 

�لخام  �لنفط  �لذرة، عندما يكون �سعر  �الإيثانول من  �إنتاج 

�لمناف�سة على  للبرميل، قادر�ً على  �أمريكيًا  60 دوالر�ً 

�أقل  �لخا�ص بالذرة يظل  �ل�سوق  �لطاقة ماد�م �سعر  �أ�سا�ص 

�الإعانات تمّكن  للطن، ولكن  �أمريكي  من 79.52 دوالر 

142.51 دوالر  �إلى  �أن يدفعو� ما ي�سل  �لم�سنعين من 

�لربح. و�أن يظلو� مع ذلك قادرين على تحقيق  للطن 

وي�سع �ل�سكل 13 �الأ�سعار �ل�سهرية �لم�سجلة للذرة 

وللنفط �لخام من يونيو/حزير�ن 2003 حتى �أبريل/

ني�سان 2008 فوق خطوط �سعر �لتعادل �لتي يبينها 

�أن �الأ�سعار  �إلى  TynerوTaheripour. وت�سير نقاط �لبيانات 

�لن�سبية للذرة/�لنفط �لخام توجد عمومًا �إلى يمين �لخط 

�إلى �رتفاع �سعر �لذرة عن نقطة �لتعادل  �الأ�سود، مما ي�سير 

لالإيثانول على �أ�سا�ص �لطاقة، و�إلى �أن �الإيثانول �لم�ستق 

من �لذرة في �لواليات �لمتحدة لي�ص قادر�ً على �لمناف�سة 

�إعانات. ويوجد عادة زوجان  مع �لوقود �الأحفوري بدون 

�إلى �أن �الإعانات تكون  من �ل�سعر بين �لخطين، مما ي�سير 

في كثير من �الأحيان، ولكن لي�ص د�ئما، كافية لجعل 

�الإيثانول �لم�ستق من �لذرة قادر�ً على �لمناف�سة.

بمرور  تك�سف  �لبيانات  �أن  نجد  �لنظر  وبتدقيق 

�لنفط  �سعر  �أن  فيها  يبدو  تدريجية،  عالقة  وجود  �لوقت 

�إنتاج  في  ع 
ّ
تو�س يحدث  عندما  �لذرة  �أ�سعار  يرفع  �لخام 

�أ�سعار  كانت   2004 عام  منت�سف  وقبل  �الإيثانول. 

با�ستطاعة  يكن  لم  �أنه  لدرجة  منخف�سة  �لخام  �لنفط 

�الإيثانول،  الإنتاج  و�سيطة  كمادة  تتناف�ص  �أن  �لذرة 

�لنفط  �أ�سعار  بد�أت  وقد  �لمتو�فرة.  �الإعانات  مع  حتى 

�لوقت  في   ،2004 عام  منت�سف  في  �الرتفاع  في  �لخام 

حد  �إلى  منخف�سة  تز�ل  ال  �لذرة  �أ�سعار  فيه  كانت  �لذي 

�لخام  �لنفط  �أ�سعار  كانت   ،2005 �سنة  وبحلول  كبير. 

�لذرة  وكانت  للبرميل  �أمريكيًا  دوالر�ً   60 تجاوزت  قد 

وقد  �إعانات.  بدون  حتى  �لمناف�سة  على  تقريبًا  قادرة 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�لمتحدة،  بالواليات  �لخا�ص  �لطاقة  �سيا�سة  قانون  حّدد 

�لوقود  بم�سادر  �لمتعلق  �لمعيار   ،2005 عام  �ل�سادر 

في  غالون  مليار�ت   4 من  يبد�أ  معيار  وهو  �لمتجددة، 

عام  في  غالون  مليار   7.5 �إلى  ويرتفع   2006 عام 

لت�سنيع  وحد�ت  بناء  على  تد�فع  ذلك  �أعقب  وقد   .2012

�لذرة  على  �لطلب  في  �سريع  تو�سع  وحدث  �الإيثانول، 

�لذرة  �سعر  و�رتفع  �الإيثانول.  الإنتاج  و�سيطة  كمادة 

�الإيثانول  على  للطلب  نتيجة   2006 عام  طيلة  باطر�د 

لعبت  �أخرى  �سوقية  عو�مل  ثمة  كانت  و�إن  ما،  حد  �إلى 

�لنفط  �سعر  ظل  بينما  �ل�سدد،  هذ�  في  �أي�سًا  دور�ً 

و�أثناء  للبرميل.  �أمريكيًا  دوالر�ً   60 من  قريبًا  �لخام 

الإنتاج  و�سيطة  كمادة  �لذرة  قدرة  �نخف�ست  �لفترة  تلك 

مع  حتى  حاد�ً  �نخفا�سًا  �لمناف�سة  على  �الإيثانول 

�الإيثانول  ل�سنع  كثيرة  وحد�ت  وبد�أت  �الإعانات،  وجود 

�رتفعت   2007 عام  منت�سف  وفي  بخ�سارة.  تعمل 

 135 �إلى  و�سلت  حيث  �أخرى  مرة  �لخام  �لنفط  �أ�سعار 

 .2008 عام  منت�سف  بحلول  للبرميل  �أمريكيًا  دوالر�ً 

و�إن  �لمناف�سة،  على  قدرتها  �لذرة  ��ستردت  ثم  ومن 

 
)7(

2007 عام  منت�سف  بعد  �الإعانات،  وجود  مع  يكن 

�ل�سلع  �سعر  على  ذ�تها  �لحيوي  �لوقود  �سيا�سات  وتوؤثر 

قدرة  جزئيًا  تحدد  فهي  ثم  ومن  �لزر�عية،  �الأ�سا�سية 

�لوقود  الإنتاج  و�سيطة  كمو�د  �لمناف�سة  على  �ل�سلع  تلك 

�ل�سيا�سات  دور  بالتف�سيل   4 �لف�سل  ويتناول  �لحيوي. 

�لحيوي. �لوقود  �أ�سو�ق  ت�سكيل  في 

�لذرة  من  �لم�ستق  �الإيثانول  �أن  �إلى  �لتحليل  وي�سير 

�لتكولوجيا  ظل  في  يمكنه،  ال  �لمتحدة  �لواليات  في 

�أن  وجيزة،  فترة  و�إلى  نادر�ً  �إال  حاليًا،  �لموجودة 

يرتفع  �أن  قبل  �ل�سوق  في  �ل�سمود  على  �لقدرة  يحقق 

مرة  عندها  �لذرة  ت�سبح  �لتي  �لنقطة  �إلى  �لذرة  �سعر 

و�سيطة.  كمادة  �لمناف�سة  على  قادرة  غير  �أخرى 

حاليًا  �لموجودة  �لتجارية  و�لحو�جز  و�الإعانات 

ال  ولكنها  �ل�سلبي،  �لجانب  هذ�  من  جزء  عن  تعوِّ�ص 

�لمناف�سة. على  �لقدرة  ت�سمن 

�لنفط  �أ�سعار  بين  �لوثيقة  �ل�سلة  �لتحليل  ويبرز 

�لنمط  ويت�سق  �لزر�عية.  �لو�سيطة  �لمو�د  و�أ�سعار  �لخام 

�أن  وهي  �لف�سل  هذ�  بد�ية  في  �لمعرو�سة  �لحجة  مع 

الأن  �لزر�عية  �الأ�سعار  ك 
ِّ
�سُتحر �لخام  �لنفط  �أ�سعار 

وهو  �لزر�عية.  باالأ�سو�ق  مقارنة  كبيرة  �لطاقة  �أ�سو�ق 

�لحكومية  �لدعم  �سيا�سات  تلعبه  �لذي  �لدور  �أي�سًا  ُيبرز 

�لقطاعين. في  �الأ�سعار  بين  �لعالقة  ت�سكيل  في 

لنقطة  مماثل  تحليل  �إجر�ء  عدم  من  �لرغم  وعلى 

للوقود  �أخرى  و�سيطة  بمو�د  يتعلق  فيما  �لتعادل، 

كان ثمة عامل �إ�سافي حفز على زيادة �لطلب على �الإيثانول في �لواليات   )7(

�لمتحدة �الأمريكية وهو �لحظر �لذي ُفر�ص في والية كاليفورنيا - �عتبار�ً من 

يناير/كانون �لثاني 2004 - على ��ستخد�م �إثير �لبيوتيل �لثالثي �لمثيلي. 

ن عملية �لحرق �لنظيف �لتي تقوم 
ّ
وهذه �لمادة ت�ساف �إلى �لبنزين لكي تح�س

بها �لمحركات، ولكن مع تاأثير�ت �سلبية، ُي�ستبه فيها، على جودة �لمياه، ويمكن 

�ال�ستعا�سة عن هذه �لمادة باالإيثانول.

�الأزو�ج  ت�سير  �أخرى،  ببلد�ن  يتعلق  وفيما  �لحيوي 

معظم  حالة  في  متماثلة  �أنماط  �نطباق  �إلى  �ل�سعرية 

�ل�سعرية  �الأزو�ج   14 �ل�سكل  ويبين  �لو�سيطة.  �لمو�د 

وفول  �لنخيل،  وزيت  �للفت،  وبذر  للبترول،  �ل�سهرية 

هذه  من  يت�سح  �ل�سكر،  وبا�ستثناء  و�ل�سكر.  �ل�سويا، 

�إلى  بالن�سبة  �لعام  �لنمط  نف�ص  وجود  �ل�سعرية  �الأزو�ج 

فقد  �ل�سكر  �أ�سعار  �أما  �لذرة.  حالة  في  كما  �لنفط  �أ�سعار 

�لعك�ص  على  �الأخيرة،  �ل�سنو�ت  في  �النخفا�ص  في  �أخذت 

�ل�سكر  ق�سب  ربحية  زيادة  �لى  �أدت  حيث  ذلك،  من 

�الإيثانول. الإنتاج  و�سيطة  كمادة 

الأ�سا�سية	 الف�سل	 ر�سائل	

مثل  �ل�سائل،  �لحيوي  �لوقود  �أنو�ع  تتناف�ص   •
مبا�سر�ً  تناف�سًا  �لحيوي،  �لديزل  وزيت  �الإيثانول 

�لبترول.  على  �لقائمين  �لديزل  وزيت  �لبنزين  مع 

مقارنة  كبيرة  �لطاقة  �أ�سو�ق  �أن  �إلى  وبالنظر 

�ستحرك  �لطاقة  �أ�سعار  فاإن  �لزر�عية،  باالأ�سو�ق 

مو�ده  و�أ�سعار  �لحيوي  �لوقود  �أ�سعار  عادة 

�لزر�عية. �لو�سيطة 

مع  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  �أي�سًا  تتناف�ص   •
�الإنتاج؛  مو�رد  على  �الأخرى  �لزر�عية  �لمحا�سيل 

�أ�سعار  في  عادة  �ستوؤثر  �لطاقة  �أ�سعار  فاإن  ولذ� 

على  تعتمد  �لتي  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  جميع 

يوؤدي  لن  نف�سه،  ولل�سبب  �لمو�رد.  قاعدة  نف�ص 

محا�سيل  من  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  بال�سرورة 

�لغذ�ء  بين  �لمناف�سة  على  �لق�ساء  �إلى  غذ�ئية  غير 

و�لوقود.

قدرة  �ستتوقف  �لقائمة  �لتكنولوجيات  ظل  في   •
�لن�سبية  �الأ�سعار  على  �لتناف�سية  �لحيوي  �لوقود 

�الأحفوري.  وللوقود  �لزر�عية  �لو�سيطة  للمو�د 

و�لبلد�ن  �لمحا�سيل  بين  فيما  �لعالقة  و�ستختلف 

�لم�ستخدمة  �لتكنولوجيات  بين  وفيما  و�لمو�قع، 

�لحيوي. �لوقود  �إنتاج  في 

�لذي  �الإيثانول  يمثله  �لذي  �لهام  �ال�ستثناء  مع   •
و�لذي  �لبر�زيل،  في  �ل�سكر  ق�سب  من  ُينتج 

�لبلد�ن  بين  �الأدنى  هي  �إنتاجه  تكاليف  ُتعتبر 

ال  كبير،  نطاق  على  �لحيوي  �لوقود  تنتج  �لتي 

�لوقود  عمومًا  يناف�ص  �أن  �لحيوًي  �لوقود  ي�ستطيع 

حتى  �إعانات،  على  ح�سوله  بدون  �الأحفوري 

�أن  بيد  �لحالية.  �لعالية  �لخام  �لنفط  باأ�سعار 

مع  تما�سيًا  تتغير  �أن  يمكن  �لمناف�سة  على  �لقدرة 

�لو�سيطة  �لمو�د  �أ�سعار  في  تحدث  �لتي  �لتغير�ت 

�لتكنولوجيا.  في  �لتطور�ت  مع  وتما�سيًا  و�لطاقة، 

مبا�سر�ً  تاأثر�ً  �أي�سًا  �لمناف�سة  على  �لقدرة  وتتاأثر 

بال�سيا�سات.
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�لوقود  �إنتاج  تنمية  وتدعم  �لحكومات  ت�سجع   •
في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  في  �لحيوي 

و��سعة  طائفة  خالل  من  �القت�سادي  �لميد�ن 

متز�يد  عدد  �أي�سًا  بد�أ  وقد  �ل�سيا�سة،  �أدو�ت  من 

ت�سجيع  �سيا�سات  يتبع  �لنامية  �لبلد�ن  من 

�ل�سيا�سة  �أدو�ت  وت�سمل  �لحيوي.  �لوقود  �إنتاج 

بمزج  تكليفات  �إ�سد�ر  �ل�سدد  هذ�  في  �ل�سائعة 

�لبترول،  على  قائم  وقود  مع  حيوي  وقود 

حو�فز  وتوفير  و�لتوزيع،  لالإنتاج  �إعانات  وتقديم 

و��سع  نطاق  على  �أي�سًا  وُت�ستخدم  �سريبية. 

�لحيوي  بالوقود  يتعلق  فيما  �لجمركية  �لحو�جز 

�ل�سيا�سات  وهذه  �لمحليين.  �لمنتجين  لحماية 

�لوقود  �إنتاج  ربحية  على  حا�سمًا  تاأثير�ً  �أثرت 

�ل�سمود  على  قادر�ً  لي�سبح  يكن  لم  �لذي  �لحيوي، 

ذلك.  لوال  �لحاالت  من  كثير  في  تجاريًا 

�لدعم  ور�ء  تقف  �لتي  �لرئي�سية  �لعو�مل  كانت   •
ب�ساأن  �لقلق  دو�عي  من  �لقطاع  لهذ�  �لحكومي 

في  �لرغبة  وكذلك  �لطاقة،  و�أمن  �لمناخ  تغير 

على  �لطلب  زيادة  خالل  من  �لمز�رع  قطاع  دعم 

�لوقود  �سيا�سات  �أن  ومع  �لزر�عية.  �لمنتجات 

�لمحليين،  �لمز�رعين  دعم  في  فعالة  تبدو  �لحيوي 

بتغير  �لمتعلقة  �الأهد�ف  تحقيق  في  فعاليتها  فاإن 

متز�يد. لتمحي�ص  تتعر�ص  �لطاقة  و�أمن  �لمناخ 

باهظة  �ل�سيا�سات  هذه  كانت  �لحاالت،  معظم  في   •
في  �لت�سبب  �إلى  عادة  تنحو  وكانت  �لتكلفة، 

�لمختلة  �لزر�عية  �الأ�سو�ق  في  جديدة  �ختالالت 

�لمحلية  �لم�ستويات  على  �أ�ساًل-  ب�سدة  و�لمحمية 

في  عادة  يكن  لم  وهذ�  �سو�ء.  حد  على  و�لعالمية 

�لحيوي  �لوقود  الإنتاج  فعال  دولي  نمط  �سالح 

�لو�سيطة. ومو�ده 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 �1الوقود	

كما  �ل�سائل،  �لحيوي  �لوقود  قطاع  تنمية  ور�ء  تقف 

�القت�سادية  �لعو�مل  من  3، مجموعة  �لف�سل  في  جاء 

غير  بطر�ئق  �لعالمية  �لزر�عة  في  توؤثر  �لتي  و�ل�سيا�سات 

على  �لف�سل  هذ�  ويركز  �الأحيان.  بع�ص  في  متوقعة 

�ل�سيا�سات  عن  �لناجمة  و�لتاأثير�ت  �لحيوي  �لوقود  �أ�سو�ق 

�الإنتاج  وعلى  �لحيوي  �لوقود  و�أ�سعار  �إنتاج  على 

�التجاهات  ي�ستعر�ص  كما  �لزر�عية.  و�الأ�سعار  �لزر�عي 

�الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سو�ق  موؤخر�ً  �سهدتها  �لتي  �لعالمية 

�لوقود  على  �لطلب  بتز�يد  ويفح�ص �سالتها  �لزر�عية، 

�الأجل  متو�سطة  �لتوقعات  ي�ستعر�ص  ثم  �ل�سائل.  �لحيوي 

�إنتاج  على  ذلك  و�نعكا�سات  �لحيوي،  �لوقود  الإنتاج 

�لمحتمل  �لتاأثير  ويحلل  و�أ�سعارها،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

على  �لبترول  والأ�سعار  لل�سيا�سات  بديلة  ل�سيناريوهات 

تكاليف  يناق�ص  �لختام،  وفي  �لقطاع.  تطور  كيفية 

بع�ص  وكذلك  �لمتبعة حاليًا،  �لحيوي  �لوقود  �سيا�سات 

�الأ�سو�ق. على  تاأثير�تها 

التطورات	الأخيرة	في	اأ�سواق	الوقود الحيوي 
�8�
الأ�سا�سية وال�سلع	

وزيت  �الإيثانول  و��ستخد�م  الإنتاج  �ل�سيا�سات  دعم  �إن 

�لبترول،  �أ�سعار  في  �ل�سريع  و�الرتفاع  �لحيوي،  �لديزل 

الأنو�ع  كبد�ئل  جاذبية  �أكثر  �لحيوي  �لوقود  �أنو�ع  جعال 

�لعالمي  �الإنتاج  ز�د  فقد  �لبترول.  على  �لقائمة  �لوقود 

من  �لفترة  خالل  �أمثال  ثالثة  بمقد�ر  �الإيثانول  من 

مليار   62 بلغ  حيث   ،2007 عام  �إلى   2000 عام 

قاعدة  من  م�ستمدة  بيانات   ،2008  ،F.O. Licht( لتر 

و�لتنمية  �لتعاون  لمنظمة   AgLing-Cosimo �لبيانات 

و�لزر�عة(،  �الأغذية  ومنظمة  �القت�سادي  �لميد�ن  في 

ع�سرة  من  باأكثر  �لحيوي  �لديزل  زيت  �إنتاج  وز�د 

لتر.  مليار�ت   10 بلغ  حيث  نف�سها،  �لفترة  �أثناء  �أمثال 

�لم�سدر  هما  �الأمريكية  �لمتحدة  و�لواليات  و�لبر�زيل 

�التحاد  كان  بينما  �الإيثانول،  �إنتاج  في  للنمو  �لمهيمن 

زيت  �إنتاج  في  للزيادة  �لرئي�سي  �لم�سدر  �الأوروبي 

�أي�سًا  بد�أت  كثيرة  �أخرى  بلد�نًا  �أن  بيد  �لحيوي.  �لديزل 

�لحيوي. �لوقود  من  �إنتاجها  زيادة  في 

لالإطالع على مزيد من �لمعلومات عن �لتطور�ت �لحالية في �أ�سو�ق �ل�سلع   )8(

�الأ�سا�سية �لزر�عية، �أنظر منظمة �الأغذية و�لزر�عة، )2008�أ( و�أحدث �الإ�سد�ر�ت 

من توقعات �الأغذية.

وقد �رتفعت �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية �لزر�عية �رتفاعًا 

حاد�ً على مدى �ل�سنو�ت �لثالث �لما�سية، بفعل مجموعة 

من �لعو�مل �لتي يدعم بع�سها بع�سًا، منها، بين عو�مل 

�أخرى، �لطلب على �لوقود �لحيوي. فقد ت�ساعف موؤ�سر 

منظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأ�سعار �الإ�سمية لالأغذية منذ 

عام 2002، و�رتفع �أي�سًا �رتفاعًا �سريعًا موؤ�سر �الأ�سعار 

�لحقيقية. وبحلول �أو�ئل عام 2008 كانت �الأ�سعار 

�لحقيقية لالأغذية �أعلى بن�سبة قدرها 64 في �لمائة من 

�لم�ستويات �لتي كانت عليها في عام 2002 بعد �أربعة 

�أو �لثبات. وكانت في  عقود من �سيادة �تجاهات �لتدني 

�سد�رة تلك �لطفرة �أ�سعار �لزيوت �لنباتية، �لتي فاقت 

�أ�سعار �ل�سكر، و�لتي ز�دت في �لمتو�سط باأكثر من 97 في 

�لمائة �أثناء �لفترة نف�سها، تليها �لحبوب �لغذ�ئية )87 

في �لمائة(، ثم منتجات �الألبان )58 في �لمائة( و�الأرز 

)46 في �لمائة( )�ل�سكل 15(. و�رتفعت �أي�سًا �أ�سعار �ل�سكر 

ومنتجات �للحوم، ولكن لي�ص بنف�ص �لقدر.

وظو�هر �رتفاع �الأ�سعار، مثلها مثل ظو�هر �نخفا�ص 

�الأ�سعار، هي ظو�هر �سائعة ن�سبيًا في فر�دى �الأ�سو�ق 

�لزر�عية، وقد بد�أت بالفعل بع�ص �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية 

تتر�جع بحلول منت�سف عام 2008 بف�سل �لزيادة 

�لمتوقعة في �لمحا�سيل )منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 

�أن ما يميِّز �لحالة �لر�هنة لالأ�سو�ق  2008ب(. بيد 

�لزر�عية هو �لزيادة �لحادة في �الأ�سعار �لعالمية لل�سلع 

�لغذ�ئية و�سلع �لعلف �لرئي�سية جميعها تقريبًا، ولي�ص 

مجرد قلة مختارة منها فح�سب، ويميزها �أي�سًا �حتمال 

�أن تظل �الأ�سعار عالية بعد تبدُّد تاأثير�ت �ل�سدمات ق�سيرة 

�الأجل، على �لنحو �لمتوقع في �لتوقعات �لزر�عية للفترة 

2008-2017، �لتي ت�سدرها منظمة �لتعاون و�لتنمية 

في �لميد�ن �القت�سادي ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة )منظمة 

�لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي ومنظمة �الأغذية 

و�لزر�عة، 2008(. وقد �ساهمت عو�مل كثيرة في هذه 

�لظو�هر، و�إن كان من �ل�سعب تحديد م�ساهماتها �لن�سبية 

تحديد�ً كميًا.

ويت�سدر قائمة �لعو�مل �لمحتملة توطيد �ل�سالت فيما 

بين مختلف �أ�سو�ق �ل�سلع �الأ�سا�سية �لزر�عية )�أي �لحبوب 

�لغذ�ئية، و�لبذور �لزيتية، ومنتجات �لثروة �لحيو�نية( 

نتيجة ل�سرعة �لنمو �القت�سادي و�ل�سكاني في كثير 

من �لبلد�ن �لنا�سئة. ويبرز في هذ� �ل�سدد �أي�سًا توطيد 

�ل�سالت فيما بين �أ�سو�ق �ل�سلع �الأ�سا�سية �لزر�عية و�أ�سو�ق 

�لوقود �الأحفوري و�لوقود �لحيوي، مما يوؤثر في كل من 

اأ�شواق	الوقود	الحيوي	  رابعا:	

وتاأثيرات	ال�شيا�شات



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �2

تكاليف �إنتاج �ل�سلع �الأ�سا�سية �لزر�عية و�لطلب عليها. 

ولعبت دور�ً هامًا �أي�سًا �ل�سالت �لوثيقة مع �الأ�سو�ق 

�لمالية، و�نخفا�ص قيمة دوالر �لواليات �لمتحدة مقابل 

عمالت كثيرة )منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 2008�أ(.

و�نتعا�ص �الأ�سعار �قترن �أي�سًا بتقلب �الأ�سعار تقلبًا 

�أ�سد كثير�ً مما كان يحدث في �لما�سي، ال�سيما في 

قطاعي �لحبوب �لغذ�ئية و�لبذور �لزيتية، مما ُيبرز وجود 

�أن �لو�سع  �إال  درجة كبيرة من عدم �ليقين في �الأ�سو�ق. 

�لحالي يختلف عن �لو�سع في �لما�سي من حيث �أن تقلب 

�الأ�سعار د�م مدة طويلة، وهذه �ل�سمة هي نتاج محدودية 

�لعر�ص، مثلما هي �نعكا�ص للتغير�ت �لتي حدثت في 

طبيعة �لعالقات فيما بين �الأ�سو�ق �لزر�عية لفر�دى �ل�سلع 

�الأ�سا�سية، وكذلك عالقاتها مع �الأ�سو�ق �الأخرى.

ولقد كان من �لم�سببات بالغة �الأهمية الرتفاع �الأ�سعار 

ما حدث من �نخفا�ص في �إنتاج �لحبوب �لغذ�ئية في 

بلد�ن م�سّدرة رئي�سية، وهو �نخفا�ص بد�أ في عام 2005 

و��ستمر في عام 2006، حيث بلغ ذلك �النخفا�ص �سنويًا 

ن�سبة قدرها 4 في �لمائة في عام 2005 ون�سبة قدرها 7 

في �لمائة في عام 2006. و�نخف�ست �لغالت في �أ�ستر�ليا 

وكند� بنحو �لُخم�ص �إجماالً، وكانت �لغالت فيهما عند 

م�ستوى �التجاه �ل�سائد في بلد�ن �أخرى كثيرة، �أو �أقل منه. 

وي�سكل �النخفا�ص �لتدريجي في م�ستوى مخزونات �لحبوب 

�لغذ�ئية منذ منت�سف ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين عاماًل �آخر 

على جانب �لعر�ص كان له تاأثير كبير على �الأ�سو�ق. ففي 

حقيقة �الأمر، منذ ظاهرة �رتفاع �الأ�سعار �ل�سابقة في عام 

1995، �نخف�ص م�ستوى �لمخزونات �لعالمية في �لمتو�سط 

بن�سبة قدرها 3.4 في �لمائة �سنويًا مع تجاوز نمو �لطلب 

للعر�ص. وقد �ساعدت �سدمات �الإنتاج و�نخفا�ص م�ستوى 

�لمخزونات في �لفترة �الأخيرة على تهيئة �لمجال لحدوث 

�رتفاعات �سريعة في �الأ�سعار.
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�أ�سعار  �أي�سًا �لزياد�ت �لتي حدثت موؤخر�ً في  و�أدت 

�لبترول �إلى �رتفاع تكاليف �إنتاج �ل�سلع �الأ�سا�سية 

�لزر�عية؛ فعلى �سبيل �لمثال، ز�دت �أ�سعار بع�ص �الأ�سمدة 

�أول  بالدوالر �الأمريكي باأكثر من 160 في �لمائة في 

�سهرين من عام 2008، مقارنة بنف�ص �لفترة في عام 

�أ�سعار �لطاقة كانت �سريعة  �إن �لزيادة في  2007. بل 

�أ�سعار �لطاقة �لخا�ص  وحادة على �ل�سو�ء، حيث ز�د موؤ�سر 

بمكتب �أبحاث �ل�سلع �لتابع لوكالة رويترز لالأنباء بما 

�أ�سعار  �أمثال منذ عام 2003. ومع ت�ساعف  يتجاوز ثالثة 

�ل�سحن في غ�سون مدة عام و�حد بد�أت في فبر�ير/�سباط 

�إلى �لبلد�ن  �أي�سًا تكلفة نقل �الأغذية  2006، تاأثرت 

�لم�ستوردة.

�لبترول في حدوث  �أ�سعار  �رتفاع  �أي�سًا  وقد �ساهم 

�لزر�عية كمو�د و�سيطة  �لمحا�سيل  �لطلب على  طفرة في 

93 مليون طن من  �أن  �لحيوي. ويقّدر  �لوقود  الإنتاج 

�الإيثانول  �إنتاج  ��سُتخدمت في  �لخ�سنة قد  �لقمح و�لحبوب 

�ال�ستخد�م  2007، وهو ما يمّثل �سعف م�ستوى  في عام 

�الأغذية و�لزر�عة- منظمة  2005 )منظمة  في عام 

2008(. وهذ�  �لميد�ن �القت�سادي،  �لتعاون و�لتنمية في 

�لقمح  ��ستخد�م  �لكلي في  �لنمو  �أكثر من ن�سف  يمثل 

�لفترة، ولكنه ربما كان م�سوؤواًل  �أثناء  �لخ�سنة  و�لحبوب 

�الأ�سعار، وذلك الأن هناك  �لزيادة في  �أقل من ن�سف  عن 

�أي�سًا. ويمكن عزو معظم  �أخرى �ساهمت في ذلك  عو�مل 

�الأمريكية وحدها، حيث  �لمتحدة  �لواليات  �إلى  �لنمو  هذ� 

�إلى81 مليون  �الإيثانول  �لذرة الإنتاج  ��ستخد�م  �رتفع 

�أخرى  بن�سبة  يزيد  �أن  �لمتوقع  2007، ومن  طن في عام 

�لحالية  �لزر�عية  �ل�سنة  �أثناء  �لمائة  30 في  قدرها 

2008ب(. �الأغذية و�لزر�عة،  )منظمة 

�الأخيرة  �التجاهات  هذه  �أن  �لو��سح  من  �أنه  ومع 

للم�ستهلكين  بالن�سبة  للقلق  م�سدر  �الأ�سعار هي  في 

فيها  �لنظر  �ل�سروري  من  فاإنه  �لمنخف�ص،  �لدخل  ذوي 

على  �أنه   15 �ل�سكل  ويوؤكد  �أجاًل.  �أطول  منظور  من 

�الأ�سا�سية  لل�سلع  �لحقيقية  �الأ�سعار  �رتفاع  من  �لرغم 

ز�لت  ما  فاإنها  �الأخيرة،  �ل�سنو�ت  في  �سريعًا  �رتفاعًا 

�سبعينيات  في  بلغتها  �لتي  �لم�ستويات  من  كثير�ً  �أقل 

�لحبوب  فاأ�سعار  ثمانينياته.  و�أو�ئل  �لع�سرين  �لقرن 

�لذروة  من  �أقل  ز�لت  ما  �لحقيقية،  بالقيمة  �لخ�سنة، 

�لع�سرين.  �لقرن  ت�سعينيات  منت�سف  في  بلغتها  �لتي 

عليها  ينطوي  �لتي  �لمحنة  من  يقلل  ال  هذ�  �أن  ومع 

�أن  �إلى  ي�سير  فاإنه  �لفقر�ء،  للم�ستهلكين  بالن�سبة  �الأمر 

�ال�ستجابات  و�أن  �سابقة،  بدون  لي�ست  �لر�هنة  �الأزمة 

�العتبار  في  تاأخذ  �أن  ينبغي  �ل�سيا�سات  على �سعيد 

بع�ص  وتت�سم  �الأ�سا�سية.  �ل�سلع  الأ�سو�ق  �لدوري  �لطابع 

�لر�هن  �لوقت  في  �الأ�سعار  �رتفاع  ور�ء  �لكامنة  �لعو�مل 

�لظروف  تعود  عندما  و�ستقل حدتها  �نتقالي،  بطابع 

في  �لمز�رعون  ي�ستجيب  وعندما  �لطبيعية،  �أنماطها  �إلى 

�أخرى  عو�مل  وتت�سم  �ل�سعرية.  للحو�فز  �لعالم  �أنحاء  �ستى 

كبيرة،  بدرجة  هيكلية  وذ�ت طبيعة  �الأجل،  بكونها طويلة 

�الأ�سعار.  على  �ل�سغط �سعوديًا  في  ت�ستمر  قد  وبالتالي 

�ل�سلع  �أ�سعار  �أن  �إلى  �الأجل  �لتوقعات طويلة  وت�سير 

�لحالية،  م�ستوياتها  �ستتر�جع عن  �لزر�عية  �الأ�سا�سية 

�ل�سنو�ت  في  �الأجل  �لهبوطي طويل  �تجاهها  و�ست�ستاأنف 

�أ�سعار  تظل  �أن  �لمرجح  من  كان  و�إن  �لمقبلة،  �لقليلة 

�لم�ستويات  من  �أعلى  �لزيتية  و�لبذور  �لخ�سنة  �لحبوب 

�ل�سابق. �لعقد  �أثناء  �سادت  �لتي 

�لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  تتر�جع  عندما  وحتى 

ي�ستمر  �أن  �لمرجح  من  �لحالية،  �لمرتفعة  م�ستوياتها  عن 

�الأ�سعار  على  تاأثير  من  �لحيوي  �لوقود  على  للطلب  ما 

�لوقود  على  �لطلب  �أن  �لم�ستقبل، حيث  في  مدة طويلة 

�لطاقة  �أ�سو�ق  بين  �لعالقات  توثيق  �إلى  يوؤدي  �لحيوي 

�أ�سعار  على  �لطاقة  �أ�سعار  وتاأثير  �لزر�عية.  و�الأ�سو�ق 

�إلى  بالنظر  لي�ص ظاهرة جديدة،  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

و�الآالت كمدخالت  �الأ�سمدة  على  �أمد طويل  منذ  �العتماد 

��ستخد�م  زيادة  �ساأن  ومن  �ل�سلعي.  �الإنتاج  عمليات  في 

�لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

�التجاهات  و�ستعتمد  �ل�سعرية.  �لعالقة  هذه  يعزز  �أن 

و��ستهالكه  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  �لم�ستقبلية 

�لتي  �لتطور�ت  على  كبيرة،  بدرجة  و�أ�سعاره،  وتجارته 

�لنفط  �أ�سعار  وعلى  �لطاقة،  �أ�سو�ق  في  م�ستقباًل  �ستحدث 

تحديد�ً. �أكثر  نحو  على  �لخام 

لتنمية	قطاع	 الأجل	 التوقعات	طويلة	

الحيوي الوقود 

تتوقع �لوكالة �لدولية للطاقة )�لوكالة �لدولية للطاقة، 

2007( حدوث تو�سع كبير في دور �لوقود �لحيوي 

�إلى �لوقود  �إذ� نظرنا  �ل�سائل في قطاع �لنقل. ولكن، 

�لحيوي �ل�سائل في �سياق �ال�ستخد�م �لكلي للطاقة وكذلك 

�ال�ستخد�م �لكلي للطاقة الأغر��ص �لنقل، فاإنه يظل محدود�ً 

ن�سبيًا. ويمّثل �لنقل حاليًا 26 في �لمائة من �ال�ستهالك 

�لكلي للطاقة، �لذي يمّثل �لبترول م�سدر 94 في �لمائة 

منه، بينما يمثل �لوقود �لحيوي 0.9 في �لمائة فقط. 

وكما هو مبّين باإيجاز في �لف�سل 2، تتوقع �لوكالة 

�لدولية للطاقة، في �ل�سيناريو �لمرجعي �لذي �أوردته في 

توقعات �لطاقة في �لعالم، 2007، حدوث زيادة في هذه 

�لح�سة بحيث تبلغ 2.3 في �لمائة في عام 2015 و3.2 

�لمائة في عام 2030 )�نظر �لجدول 8(. وهذ� يعادل  في 

حدوث زيادة في �لكمية �لكلية للوقود �لحيوي �لم�ستخدم 

في قطاع �لنقل، من 19 مليون طن من معادل �لنفط 

2015 و�إلى  57 مليونًا في عام  �إلى   2005 في عام 

102 مليون طن في عام 2030. و�ل�سيناريو �لمرجعي 

بناًء على �فتر��سات معينة  �لنتيجة،  يبّين  �أن  به  "مق�سود 
ب�ساأن �لنمو �القت�سادي، وعدد �ل�سكان، و�أ�سعار �لطاقة، 



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

و�لتكنولوجيا، �إذ� لم تفعل �لحكومات ما هو �أكثر لتغيِّر 

�التجاهات �الأ�سا�سية �لمتعلقة بالطاقة. وهو ياأخذ في 

�العتبار �ل�سيا�سات و�لتد�بير �لحكومية �لتي �عُتمدت 

بالفعل بحلول منت�سف عام 2007 ..." )�لوكالة �لدولية 

للطاقة، 2007، �سفحة 57(.

�لوقود  و��ستهالك  �إنتاج  في  �لتو�سع  يزد�د  �أن  ويمكن 

�سيناريو  �إطار  وفي  �لمعتمدة.  لل�سيا�سات  تبعًا  �لحيوي، 

للطاقة،  �لدولية  �لوكالة  �أعدته  �لذي  �لبديلة  �ل�سيا�سات 

�لتي  و�لتد�بير  �ل�سيا�سات  �العتبار  في  "ياأخذ  و�لذي 

�ستعتمدها  �أنها  وُيفتر�ص  �لبلد�ن حاليًا  فيها  تنظر 

 ،)66 2007، �سفحة  للطاقة،  �لدولية  وتنفذها" )�لوكالة 

عام  في  �لمائة  في   3.3 �إلى  �لح�سة  تزيد  �أن  �لمتوقع  من 

زيادة  �أي   ،2030 عام  في  �لمائة  في   5.9 و�إلى   2015

معادل  من  مليون طن   78 يبلغ  بحيث  �لكلي  �لحجم 

معادل  من  مليون طن  و164   2015 عام  في  �لنفط 

.2030 عام  في  �لنفط 

�لمو�د  �إنتاج  في  و�لمتوقعة  �الأخيرة  و�لزياد�ت 

بالن�سبة  كبيرة  زياد�ت  �لحيوي، هي  للوقود  �لو�سيطة 

زياد�ت  تتحقق  �أن  ويمكن  �لحالي.  �لزر�عي  �الإنتاج  �إلى 

�لمو�د  الإنتاج  �سة 
ّ
�لمكر �لم�ساحة  بزيادة  �الإنتاج  في 

�لتحول عن  �إما عن طريق  �لحيوي،  للوقود  �لو�سيطة 

بالفعل،  ُتزرع  �لتي  �الأر��سي  على  �أخرى  �إنتاج محا�سيل 

�إنتاج  في  فعاًل  ُت�ستخدم  ال  �أر��ٍص  تحويل  �أو عن طريق 

�لغابات.  �أر��سي  �أو  �لع�سبية  �الأر��سي  مثل  �لمحا�سيل، 

زيادة  �الإنتاج عن طريق  زيادة  يمكن  ذلك،  من  وبداًل 

�لتي  �الأر��سي  على  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  غالت 

�إنتاجها. في  فعاًل  ُت�ستخدم 

لتحقيق  للطاقة،  �لدولية  �لوكالة  وتتوقع 

�الأجل،  طويلة  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  �سيناريوهات 

�لمخ�س�سة  �لمحا�سيل  �أر��سي  ح�سة  في  زيادة  حدوث 

في   1 من  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  الإنتاج 

بحلول  �لمائة  في   2.5 �إلى   2004 عام  في  �لمائة 

 3.8 و�إلى  �لمرجعي،  �ل�سيناريو  �إطار  في   2030 عام 

و�إلى  �لبديلة،  �ل�سيا�سات  �سيناريو  �إطار  في  �لمائة  في 

�لجيل  فيه  ي�سبح  �سيناريو  �إطار  في  �لمائة  في   4.2

)�لوكالة   )9 )�لجدول  متو�فر�ً  �لتكنولوجيات  من  �لثاني 

وفي   .)416  -414 �ل�سفحات   ،2006 للطاقة،  �لدولية 

�الأر��سي  �ستزيد  �لمختلفة  �ل�سيناريوهات  هذه  �إطار 

الجدول	8

الطلب	على	الطاقة	بح�سب	الم�سدر	والقطاع:	ت�سور	مرجعي

 الطلب على الطاقة

)بماليين	الأطنان	من	معادل	النفط(

 الح�صة

)الن�شبة	المئوية(

 198019902000200520152030200520152030

اإجمالي المدادات من الطاقة الأولية 

بح�سب الم�سدر
7 2288 75510 02311 42914 36117 721100100100

994252828 9884 8923 2922 2162 7862 1الفحم

585353332 7205 0004 6474 2163 1063 3النفط

948212122 0443 3543 0892 6762 2371 1الغاز

186525675714804854665الطاقة النووية

147184226251327416222الطاقة المائية

6151099 3341 1491 0411 7539031الكتلة الحيوية والمخلفات

12355361145308112م�سادر اأخرى متجددة

   

 اإجمالي ا�ستهالك الطاقة 

بح�سب القطاع
..6 184..7 7379 65711 861100100100

122373535 4234 8923 2 ..516 2 ..الم�ساكن والخدمات والزراعة

576373939 7654 8343 2..197 2..ال�سناعة

163262627 4693 0112 2..471 1..النقل

919949392 2962 8952 1..378 1..النفط

1957102123..6..الوقود الحيوي

96117142554..87..اأنواع اأخرى من الوقود

مالحظة: ..	=	غير	متوافرة.	وتم	تقريب	البيانات	المعرو�شة.

�لم�سدر:	الوكالة	الدولية	للطاقة،	2007.



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�إلى  ت�سل  حيث  �لوقود  �إنتاج  في  مبا�سرة  ُت�ستخدم  �لتي 

�أر��سي  من  �لمائة  في  و15.7   11.6 بين  يتر�وح  ما 

و10.2   5.4 وبين  �الأوروبي،  �التحاد  في  �لمحا�سيل 

وكند�،  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  في  �لمائة  في 

�أخرى  مناطق  في  �لمائة  في   3.4 من  �أقل  تظل  بينما 

في  ذلك  من  �أعلى  تكون  �أن  �لممكن  من  كان  )و�إن 

�لمناق�سة  من  مزيد  ويرد  �لبر�زيل(.  مثل  فر�دى،  بلد�ن 

حدوث  عن  �لناجمة  �لبيئية  لالنعكا�سات   5 �لف�سل  في 

��ستخد�مها. تكثيف  مقابل  �لم�ساحة  في  تو�سع 

الوقود	 ب�ساأن	 الأجل	 متو�سطة	 التوقعات	
�9�

الحيوي

ت�سمل �لتوقعات �لزر�عية للفترة 2008-2017، �لتي 

ت�سدرها منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي 

ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة، مجموعة كاملة من �لتوقعات 

ب�ساأن عر�ص �الإيثانول وزيت �لديزل �لحيوي و�لطلب 

عليهما و�لتجارة فيهما و�أ�سعارهما في �لم�ستقبل، 

�لتي يرد تلخي�ص لها في هذ� �لق�سم. وت�ستند �لتوقعات 

�أ�سا�سية  �إلى نموذج ي�سم 58 بلد�ً ومنطقة و20 �سلعة 

زر�عية. وي�سمل �لنموذج �أ�سو�ق �الإيثانول وزيت �لديزل 

ي�ستند هذ� �لق�سم �إلى منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي -   )9(

منظمة �الأغذية و�لزر�عة )2008(. ونحن ندين باالمتنان لل�سماح لنا 

با�ستخد�م هذه �لمادة.

�لحيوي فيما يتعلق ب�سبعة ع�سر بلد�ً. وهو يتيح تحليال 

متكاماًل الأ�سو�ق �لطاقة و�الأ�سو�ق �لزر�عية، ويدعم 

د �لتوقعات 
ّ
تحليل �سيناريوهات �ل�سيا�سات �لبديلة. وتج�س

�الأ�سا�سية �ل�سيا�سات �لحكومية �لموجودة �عتبار�ً من عام 

2008، وت�ستند �إلى مجموعة مت�سقة من �الفتر��سات 

�لمتعلقة بعو�مل خارجية �لمن�ساأ، مثل عدد �ل�سكان، و�لنمو 

�القت�سادي، و�أ�سعار �سرف �لعمالت، و�الأ�سعار �لعالمية 

للبترول.

بالإيثانول المتعلقة	 التوقعات	

يبّين �ل�سكل 16 �لتوقعات �الأ�سا�سية لمنظمة �لتعاون 

و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي ومنظمة �الأغذية 

و�لزر�عة، فيما يتعلق باإنتاج �الإيثانول وتجارته و�أ�سعاره 

على �ل�سعيد �لعالمي. ومن �لمتوقع �أن يزيد �الإنتاج 

�إلى  باأكثر من �ل�سعف بحلول عام 2017، حيث ي�سل 

127 مليار لتر، مقارنًة باالإنتاج في عام 2007 �لذي 

بلغ 62 مليار لتر. وي�سمل كال �لرقمين �الإيثانول �لُمنتج 

من �أجل ��ستخد�مات غير �لوقود، بينما ال ي�سمل �لرقم 

�لو�رد في �لجدول 1 )�ل�سفحة 15(، وهو 52 مليار لتر، 

�سوى �إيثانول �لوقود �لحيوي. ووفقًا للتوقعات، �سترتفع 

�الأ�سعار �لعالمية لالإيثانول �أثناء �ل�سنو�ت �الأولى من 

فترة �لتوقعات، ثم تتر�جع �إلى م�ستويات تبلغ نحو 51 

�أمريكيًا للمائة لتر، نتيجة لزيادة طاقة �الإنتاج.  دوالر�ً 

ونتيجة للزياد�ت في مزج �أنو�ع وقود �لنقل، بتكليفات 

حكومية، في بلد�ن منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن 

الجدول	9

الحتياجات	من	الأرا�سي	لإنتاج	الوقود	الحيوي

20042030مجموعات البلدان

حالة	الجيل	الثاني	من	الوقود	الحيويت�سور	بديل	لل�سيا�ساتت�سور	مرجعي

 )الن�شبة	املئوية	من	)مباليني	الهكتارات(

الأرا�شي	ال�شاحلة	للزراعة(

 )الن�شبة	املئوية	من	)مباليني	الهكتارات(

الأرا�شي	ال�شاحلة	للزراعة(

 )الن�شبة	املئوية	من	)مباليني	الهكتارات(

الأرا�شي	ال�شاحلة	للزراعة(

 )الن�شبة	املئوية	من	)مباليني	الهكتارات(

الأرا�شي	ال�شاحلة	للزراعة(

0.80.30.90.31.10.4––اأفريقيا وال�سرق الأدنى

5.01.210.22.511.82.8––البلدان النامية في اآ�سيا

2.61.212.611.615.714.517.115.7التحاد الأوروبي

2.70.93.52.44.32.95.03.4اأمريكا الالتينية

بلدان منظمة التعاون والتنمية في 

امليدان القت�سادي - املحيط الهادي
––0.30.71.02.11.02.0

0.10.10.20.10.20.1––البلدان التي تمر بمرحلة تحول

8.41.912.05.420.49.222.610.2الوليات المتحدة الأمريكية وكندا

13.81.034.52.552.83.858.54.2العالم

مالحظة:	-	=	قيمة	ل	تذكر.

�لم�سادر:	منظمة	الأغذية	والزراعة،	2008اأ؛	الوكالة	الدولية	للطاقة،	2006.



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

�القت�سادي، من �لمتوقع �أن تنمو �لتجارة �لدولية في 

�إلى ما يقرب من 11 مليار  �الإيثانول، حيث ي�سل حجمها 

لتر، ياأتي معظمها من �لبر�زيل. بيد �أن �الإيثانول �لمتجر 

به �سيظل ال يمّثل �سوى ح�سة �سغيرة من �الإنتاج �لكلي.

�الأمريكية  �لمتحدة  و�لواليات  �لبر�زيل  و�ستحتفظ 

عام  لالإيثانول حتى  منتجين  بلدين  كاأكبر  بو�سعهما 

بلد�نًا  ثمة  ولكن   ،17 �ل�سكل  في  مبّين  هو  كما   ،2017

�لواليات  وفي  ب�سرعة.  �إنتاجها  في  تتو�سع  كثيرة  �أخرى 

�إنتاج  يت�ساعف  �أن  �لمتوقع  من  �الأمريكية  �لمتحدة 

 52 نحو  يبلغ  بحيث  �لتوقعات،  فترة  �أثناء  �الإيثانول 

في   42 يعادل  ما  �أي   ،2017 عام  بحلول  لتر  مليار 

يزيد  �أن  �لمتوقع  ومن  �لعالمي.  �الإنتاج  من  �لمائة 

بها  يزيد  �لتي  �ل�سرعة  تفوق  ب�سرعة  �لكلي  �ال�ستخد�م 

بحيث  �ل�سافية  �لو�رد�ت  تنمو  �أن  �لمتوقع  ومن  �الإنتاج، 

لالإيثانول  �لمحلي  �ال�ستخد�م  من  �لمائة  في   9 نحو  تبلغ 

�إنتاج  يو��سل  �أن  �أي�سًا  �لمتوقع  ومن   .2017 عام  بحلول 

 32 �إلى  ي�سل  �ل�سريع، حيث  نموه  �لبر�زيل  في  �الإيثانول 

ق�سب  كون  ��ستمر�ر  ومع   .2017 عام  بحلول  لتر  مليار 

لالإيثانول،  �لرئي�سية  �لو�سيطة  �لمو�د  �أرخ�ص  هو  �ل�سكر 

�لمتوقع  ومن  كبير،  �إلى حد  تناف�سية  �لبر�زيل  �ستظل 

ما  �إلى  �الإيثانول  من  �سادر�تها  زيادة  �إلى  تعمد  �أن 

لتر  مليار   8.8 �إلى  ت�سل  بحيث  �أمثال  ثالثة  من  يقرب 

�إن �لتوقعات �لمعرو�سة في هذ� �لق�سم تبّين نوعًا ما 

�التجاه �لم�ستقبلي �لمحتمل الإنتاج �لوقود �لحيوي وتجارته 

و�أ�سعاره على �سعيد �لعالم. ولكن من �لمهم �لت�سديد على �أن 

هذه �لتوقعات مرهونة بعدد من �أوجه عدم �ليقين. و�الأهم 

في هذ� �ل�سدد هو �أنها تفتر�ص �أن �ل�سلع �لزر�عية �الأ�سا�سية 

�ستظل تمّثل معظم �لمو�د �لو�سيطة الإنتاج �الإيثانول وزيت 

�لديزل �لحيوي على مدى �لعقد �لمقبل، و�أن �لمعوقات 

�لتقنية و�القت�سادية، �لتي تحد في �لوقت �لر�هن من �إنتاج 

وت�سويق �لوقود �لحيوي باالعتماد على مو�د و�سيطة �أخرى، 

�ستظل حائاًل �سخمًا. وُيفتر�ص، على وجه �لخ�سو�ص، �أن 

�لجيل �لثاني من �الإيثانول �لذي ُينتج من �ل�سيلولوز، و�أن 

زيت �لديزل �لوقودي �لقائم على �لكتلة �لحيوية، لن ي�سبحا 

قادرين على �ل�سمود �قت�ساديًا على �أي نطاق معقول �أثناء 

�لفترة �لتي ت�سملها �لتوقعات. 

�إال �أن ثمة بلد�نًا عديدة ت�سطلع ببحوث كبيرة ترمي 

�إلى �لتغلب على �لمعوقات �لقائمة، ولي�ص من �لم�ستحيل، 

على �لرغم من �أن �آفاق �لنجاح ال تز�ل غير موؤكدة، �أن يبد�أ 

ت�سغيل �أول وحد�ت لالإنتاج �لتجاري للجيل �لثاني من 

�لوقود �لحيوي �أثناء �لعقد �لمقبل. وهذ� من �ساأنه �أن يغّير 

كثير�ً �لعالقة بين �إنتاج �لوقود �لحيوي و�الأ�سو�ق �لزر�عية، 

وبخا�سة فيما يتعلق بمدى ��ستقاق �لمو�د �لو�سيطة الأنو�ع 

�لوقود هذه �إما من مخلفات �لمحا�سيل �أو من محا�سيل 

طاقية ُتزرع على �أر�ص ال ت�سلح الإنتاج �لمحا�سيل �لغذ�ئية.

وتتعلق �أوجه عدم �ليقين �الأخرى بالتطور�ت �لتي تحدث 

م�ستقباًل في �أ�سو�ق �لطاقة �الأحفورية و�لزر�عة. فاأ�سعار �لمو�د 

�لو�سيطة تمثل ح�سة كبيرة من �لتكاليف �لكلية الإنتاج �لوقود 

�لحيوي ولها تاأثير كبير على �سمود �لقطاع �قت�ساديًا. ومن 

�لمتوقع �أن تظل �أ�سعار �لحبوب �لغذ�ئية �لخ�سنة و�لزيوت 

�لنباتية على حد �سو�ء مرتفعة ن�سبيًا )عند �لتعبير عنها 

بدوالر�ت �لواليات �لمتحدة( مقارنة بالما�سي، و�إن كان من 

�لمرجح حدوث قدر ما من �النخفا�ص في تلك �الأ�سعار على 

�لمدى �لق�سير، بينما ُيتوقع �أن تزيد �أ�سعار �ل�سكر بعد عام 

2008، ومن ثم من �لمرجح �أن تظل تكاليف �إنتاج معظم 

�أنو�ع �لوقود �لحيوي عائقًا كبير�ً خالل �لفترة �لتي ت�سملها 

�لتوقعات. وتفتر�ص �لتوقعات �الأ�سا�سية �أن �أ�سعار �لبترول 

�ستزيد ببطء طيلة �لفترة �لم�سمولة بالتوقعات، من 90 دوالر�ً 

�أمريكيًا للبرميل في عام 2008 �إلى 104 دوالر�ت �أمريكية 

للبرميل بحلول عام 2017. و�الفتر��سات �ل�سعرية هذه هي 

م�سدر رئي�سي لعدم �ليقين فيما يتعلق بالتوقعات؛ فعلى 

�سبيل �لمثال، �فتر�ست �لتوقعات �الأ�سا�سية �ل�سابقة لمنظمة 

�لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي ومنظمة �الأغذية 

و�لزر�عة، �أن �أ�سعار �لبترول �ستظل في حدود ما يتر�وح بين 

50 و 55 دوالر�ً �أمريكيًا �أثناء فترة �لتوقعات �لممتدة من 

عام 2007 �إلى عام 2016 )منظمة �لتعاون و�لتنمية في 

�لميد�ن �القت�سادي– منظمة �الأغذية و�لزر�عة ، 2007(؛ 

بينما تجاوزت �أ�سعار �لبترول �لفعلية 129 دوالر�ً �أمريكيًا 

للبرميل في مايو/�أيار 2008.

�إنتاج �لوقود  �أن  �أال يغيب عن �لبال  و�أخير�ً، يجب 

�لحيوي في معظم �لبلد�ن ال يز�ل يعتمد �عتماد�ً �سديد�ً على 

�سيا�سات د�عمة عامة وعلى حماية �لحدود، على �لنحو 

�لذي وردت مناق�سته في �لف�سل 3. وي�ستمر �لجدل ب�ساأن 

�لفو�ئد �لمحتملة و�لفعلية �لم�ستمدة من دعم �إنتاج �لوقود 

�لحيوي. وتتطور ب�سرعة مخططات �لدعم، ومن �لم�ستحيل 

�لتنبوؤ بم�سارها م�ستقباًل. ومن بين �لتغير�ت �لتي حدثت 

موؤخر�ً على �سعيد �ل�سيا�سات، وال ت�سملها �لتوقعات، قانون 

�لطاقة �لجديد �لخا�ص بالواليات �لمتحدة �لذي ُوقع في 

دي�سمبر/كانون �الأول 2007، وم�سروع قانون �لمز�رع 

�أُعد عام 2007  �أي�سًا �لذي  �لخا�ص بالواليات �لمتحدة 

وو�فق عليه �لكونغر�ص في مايو/�أيار 2008 )�نظر �الإطار 

4 �لو�رد على �ل�سفحتين 30 و31(.

6 �الإطار 

الم�سادر الرئي�سية لعدم اليقين ب�ساأن التوقعات المتعلقة بالوقود الحيوي
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�أن  �لمتوقع  من  �ل�سنة،  تلك  وبحلول   .2017 عام  بحلول 

�ل�سادر�ت  من  �لمائة  في   85 من�ساأ  �لبر�زيل هي  تكون 

�الإيثانول. من  �لعالمية 

�أن يبلغ �الإنتاج  وفي �التحاد �الأوروبي من �لمتوقع 

�لكلي من �الإيثانول 12 مليار لتر بحلول عام 2017. 

�إلى حد كبير من �ال�ستهالك  �أقل  �أن ذلك �لرقم يظل  وحيث 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

�أن تبلغ  �لمتوقع وقدره 15 مليار لتر، من �لمتوقع 

�لو�رد�ت �ل�سافية من �الإيثانول نحو 3 مليار�ت لتر. 

و�سيكون حدوث زيادة قوية في �اللتز�مات �لمتعلقة 

�إنتاج �التحاد �الأوروبي  �أن يفي بها  بالمزج، �لتي ال يمكن 

�إال جزئيًا فقط، هو �لعامل �لرئي�سي ور�ء و�رد�ت �التحاد 

�الأوروبي من �الإيثانول.

ومن �لمتوقع �أن ينمو �إنتاج �الإيثانول ب�سرعة في عديد 

من �لبلد�ن �الأخرى، في مقدمتها �ل�سين و�لهند وتايلند 

وعدة بلد�ن �أفريقية. ومن �لمتوقع �أن يزيد ��ستهالك �ل�سين 

باأكثر من �ل�سعف بحلول �سنة 2017، وهو ��ستهالك 

�سيتجاوز �الإنتاج �لمحلي. كما يتوقع حدوث زيادة كبيرة 

في �إنتاج �لهند وتايلند. فالحكومة �لهندية تدعم �إن�ساء 

�سناعة �إيثانول قائمة على ق�سب �ل�سكر. ومن ثم من �لمقرر 

�أن يزيد �الإنتاج �إلى 3.6 مليار لتر بحلول عام 2017، 

بينما من �لمتوقع �أن يبلغ �ال�ستهالك 3.2 مليار لتر. وفي 

تايلند، من �لمتوقع �أن يبلغ �الإنتاج 1.8 مليار لتر بحلول 

عام 2017، بينما من �لمتوقع �أن يبلغ �ال�ستهالك 1.5 

مليار لتر. ونمو �الإنتاج و�ال�ستهالك يدعمه هدف �لحكومة 

�لمتمثل في �لحد من �العتماد على �لنفط �لم�ستورد. ومن ثم 

ُيفتر�ص �أن تزيد ح�سة طاقة �الإيثانول في ��ستخد�م وقود 

من نوع �لبنزين من 2 في �لمائة �إلى 12 في �لمائة خالل 

�لفترة ما بين عام 2008 وعام 2017.

تنمية  في  ت�ستثمر  كثيرة  �أفريقية  بلد�ن  بد�أت  وقد 

�لحيوي/�لطاقة  للوقود  قطاع  فاإقامة  �الإيثانول.  �إنتاج 

و�لحد  �لريفية  بالتنمية  للنهو�ص  فر�سة  تعتبر  �لحيوية 

�لتكلفة.  باهظة  �لم�ستوردة  �لطاقة  على  �العتماد  من 

�لمتاحة  �لت�سديرية  �لفر�ص  كثير�ً  تتح�سن  �أن  ويمكن 

»�ل�سماح  مبادرة  بف�سل  نمو�ً  �لبلد�ن  �أقل  بع�ص  �أمام 

�ساأنها  من  �لتي  �الأ�سلحة«،  با�ستثناء  �سيء  كل  با�ستير�د 

�لر�سوم  �الإيثانول معفيًا من  ت�سدير  �لبلد�ن  لتلك  تتيح  �أن 

من حافز  ت�ستفيد  �الأوروبي، حيث  �التحاد  �إلى  �لجمركية 

مرتفعة. �أف�سليات جمركية 

الحيوي الديزل	 بزيت	 المتعلقة	 التوقعات	

�لديزل  زيت  من  �لعالمي  �الإنتاج  ينمو  �أن  �لمتوقع  من 

نمو  معدالت  من  بدرجة طفيفة  �أعلى  بمعدالت  �لحيوي 

 - كثير�ً  �أقل  بم�ستويات  يكن  و�إن   - �الإيثانول  �إنتاج 

 2017 عام  بحلول  لتر  مليار   24 نحو  يبلغ  بحيث 

في  �ل�سريبية  و�المتياز�ت  فالتكليفات   .)18 )�ل�سكل 

تقف  �الأوروبي،  �التحاد  في  ال�سيما  �لبلد�ن،  من  عديد 

�لحيوي.  �لديزل  بزيت  �لمتعلقة  �لتوقعات  في  �لنمو  ور�ء 

�لديزل  لزيت  �لعالمية  �الأ�سعار  تظل  �أن  �لمتوقع  ومن 

زيت  �إنتاج  تكاليف  من  كبير  �إلى حد  �أعلى  �لحيوي 

 104 من  نطاقها  يتر�وح  �الأحفوري، حيث  �لديزل 
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مائة  لكل  �أمريكية  دوالر�ت   106 �إلى  �أمريكية  دوالر�ت 

تنمو  �أن  �لمتوقع  ومن  �لتوقعات.  فترة  معظم  طيلة  لتر 

�ل�سنو�ت  في  �لحيوي  �لديزل  زيت  في  �لكلية  �لتجارة 

في  طفيفًا  تغير�ً  تتغير  ثم  �لتوقعات،  فترة  من  �الأولى 

من�ساأ  يكون  �أن  �أي�سا  �لمتوقع  ومن  �لتالية.  �ل�سنو�ت 

�التحاد  كون  مع  وماليزيا،  �إندوني�سيا  هو  �لتجارة  معظم 

�لرئي�سية. �لمق�سد  �الأوروبي هو جهة 

�الإنتاج،  على  ي�سيطر  �لذي  هو  �الأوروبي  و�التحاد 

نمو  توقع حدوث  مع  �الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات  تليه 

)�ل�سكل  وماليزيا  و�إندوني�سيا  �لبر�زيل  في  �أي�سًا  كبير 

في  �لحيوي  �لديزل  زيت  ��ستخد�م  ور�ء  وتقف   .)19

وعلى  عديدة.  بلد�ن  في  �لمزج  تكليفات  �الأوروبي  �التحاد 

من  كثير�ً  �أعلى  �الإنتاج  تكاليف  كون  ��ستمر�ر  من  �لرغم 

 9 �ل�سكل  )�نظر  �الأحفوري  �لديزل  زيت  تكاليف  �سافي 

�ل�سريبية  �لتخفي�سات  توليفة  فاإن   ،)35 �ل�سفحة  على 

و�الإنتاج  �ال�ستخد�م  تحفيز  على  ت�ساعد  �لمزج  و�لتز�مات 

��ستخد�م  �نخفا�ص  توقع  من  �لرغم  وعلى  �لمحليين. 

فاإنه  ن�سبيًا،  �الأوروبي  �التحاد  في  �لحيوي  �لديزل  زيت 

�لعالمي  �ال�ستخد�م  ن�سف  من  �أكثر  يمثل  ذلك  مع  �سيظل 

�لقوي  �لطلب  وهذ�   .2017 عام  في  �لحيوي  �لديزل  لزيت 

�لو�رد�ت.  تز�يد  وكذلك  �لمحلي  �الإنتاج  زيادة  �ستلبيه 

مقارنة  �الإنتاج،  هو�م�ص  كثير�ً  ن 
ّ
تتح�س �أن  �لمتوقع  ومن 

�ل�سعوبة،  بالغة   2007 ب�سنة  �لخا�سة  �الإنتاج  بهو�م�ص 

مغلولة. تظل  �أن  �لمتوقع  من  ولكن 

�لحيوي  �لديزل  زيت  ��ستخد�م  يظل  �أن  �لمتوقع  ومن 

كل  في  ت�ساعف  �لذي  �الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات  في 

كبير  �إلى حد  تغيير  دون   ،2006 وعام   2005 عام  من 

�لديزل  زيت  كون  ��ستمر�ر  مع  �لتوقعات،  فترة  طيلة 

�الأحفوري.  �لديزل  بزيت  مقارنة  �لتكلفة  باهظ  �لحيوي 

�إنتاج  �لق�سير  �الأجل  في  ب�سرعة  يزيد  �أن  �لمتوقع  ومن 

عام  في  بد�أ  �لذي  �لبر�زيل،  في  �لحيوي  �لديزل  زيت 

�لحيوي  �لديزل  زيت  �أ�سعار  لتز�يد  ��ستجابة  وذلك   ،2006

�لمدى  على  ولكن  �الإنتاج.  هو�م�ص  ن  لتح�سُّ ثم  ومن 

تظل  و�أن  �الإنتاج  زيادة  تتباطاأ  �أن  �لمتوقع  من  �لطويل 

�أن  �لمتوقع  من  �لذي  �لمحلي،  �لطلب  تلبية  على  قا�سرة 

.2017 عام  بحلول  لتر  مليار   2.6 يبلغ  بحيث  ينمو 

فاعل  كعن�سر  �إندوني�سيا  تظهر  �أن  �لمتوقع  ومن 

قامت  وقد  �لحيوي.  �لديزل  زيت  �سوق  في  رئي�سي 

�لوقود  �أ�سعار  �إعانات  بخف�ص  �الإندوني�سية  �لحكومة 

ل�سناعة  �أتاح  مما   ،2005 عام  في  �ألغتها  ثم  �الأحفوري 

�قت�ساديًا.  �ل�سمود  على  قادرة  ت�سبح  �أن  �لحيوي  �لوقود 

تجاري  نطاق  على  �لحيوي  �لديزل  زيت  �إنتاج  بد�أ  وقد 

نحو  �ل�سنوي  �الإنتاج  بلغ  وز�د حيث   ،2006 عام  في 

هذه  وتتمتع   .2007 عام  بحلول  لتر  مليون   600

�لنخيل،  زيت  من  �لمحلي  �الإنتاج  يغذيها  �لتي  �ل�سناعة، 

ثاني  لت�سبح  �لفر�سة  الإندوني�سيا  تتيح  تناف�سية  بميزة 

�ل�سنوي  �إنتاجها  يرتفع  �لعالم، حيث  في  ُمنتج  بلد  �أكبر 

 .2017 عام  بحلول  لتر  مليار�ت   3 ليبلغ  باطر�د 

�لحكومة،  �لتي حددتها  �ال�ستهالك  �أهد�ف  �إلى  و��ستناد�ً 

�الإنتاج. بمو�ز�ة  �لمحلي  �لطلب  ينمو  �أن  �لمتوقع  من 

في  �لنخيل  لزيت  منتج  بلد  �أكبر  ثاني  وماليزيا هي 

بدور  للقيام  يوؤهلها  و�سع  في  �أي�سًا  يجعلها  مما  �لعالم، 

وقد  �لحيوي.  �لديزل  لزيت  �لعالمية  �ل�سوق  في  رئي�سي 

عام  في  �لحيوي  �لديزل  لزيت  فيها  �لتجاري  �الإنتاج  بد�أ 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �0

 360 نحو  �إلى  �ل�سنوي  �إنتاجه  و�سل  وز�د حيث   ،2006

في  �لمّطرد  و�لتو�سع   .2007 عام  بحلول  لتر  مليون 

لحدوث  �الأ�سا�ص  �سيوفر  �لنخيل  لزيت  �لمحلي  �الإنتاج 

�لعقد  �أثناء  �لحيوي  �لوقود  �سناعة  في  �سريع  نمو 

 10 قدره  بمعدل  �الإنتاج  يزيد  �أن  �لمتوقع  ومن  �لمقبل. 

مليار   1.1 �إلى  ي�سل  �سنويًا، حيث  تقريبًا  �لمائة  في 

تكليفات  عدم وجود  وفي حالة   .2017 عام  بحلول  لتر 

يزيد  �أن  �لمتوقع  من  لي�ص  باال�ستهالك،  حكومية خا�سة 

�ل�سناعة  هذه  و�ستكون  كبيرة.  زيادة  �لمحلي  �ال�ستخد�م 

�الأوروبي  �التحاد  و�سيكون  �لت�سدير،  نحو  �أ�سا�سًا  موجهة 

لل�سادر�ت. �لم�ستهدفة  �ل�سوق  هو 

هناك  كان  �لهند  وفي  �الأفريقية  �لبلد�ن  بع�ص  وفي 

�إنتاج  تحفيز  نحو  �لموجهة  �ال�ستثمار�ت  من  قدر  �أي�سًا 

�لملوك(  )حب  �لجاتروفا  نبات  من  �لحيوي  �لديزل  زيت 

تقف  �لتي  �لعو�مل  وكانت  �لحّدية.  �الأر��سي  على 

�لديزل  زيت  �أ�سعار  �رتفاع  �ال�ستثمار�ت هي  تلك  ور�ء 

من  و�لحد  �لريفي،  �القت�ساد  بتنمية  و�الهتمام  �لحيوي، 

نقله  تكلفة  ُتعتبر  �لذي  �لم�ستورد،  �لنفط  على  �العتماد 

�لبنية  �سوء  �إلى  بالنظر  باهظة  �لد�خلية  �الأماكن  �إلى 

لالإنتاج  توقعات  و�سع  بمكان  �ل�سعوبة  ومن  �الأ�سا�سية. 

باالإنتاج  �لمتعلقة  �لتجربة  الأن  �لجاتروفا،  على  �لقائم 

هذ�  وفي  تجربة محدودة.  �لمح�سول هي  لهذ�  �لتجاري 

و�لهند  باإثيوبيا  تتعلق  �أولية  تقدير�ت  �أُعدت  �لتوقع، 

�أن  �إلى  ت�سير  �لمتحدة،  تنز�نيا  وموز�مبيق وجمهورية 

في  و000 95 طن   60  000 بين  يتر�وح  �لكلي  �الإنتاج 

من  �الأفريقية  �لبلد�ن  وفي حالة  �لبلد�ن.  هذه  من  بلد  كل 

على  كله  �لحيوي  �لديزل  زيت  �إنتاج  يعتمد  �أن  �لمفتر�ص 

�لجاتروفا. بذور 

الحيوي الوقود	 �سيا�سات	 تاأثير	

�لم�سترك   ،AgLink-Cosimo �لنمذجة  �إطار  ��سُتخدم  لقد 

�القت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بين 

�سيناريوهات  لتحليل  و�لزر�عة،  �الأغذية  ومنظمة 

)منظمة  �لحيوي  �لوقود  ب�ساأن  �لبديلة  �ل�سيا�سات 

في  نوق�ص  وكما  2008ج(.  و�لزر�عة،  �الأغذية 

�ل�سيا�سات  �أدو�ت  من  طائفة  �لبلد�ن  ت�ستخدم   ،3 �لف�سل 

ويحاكي  �لحيوي.  �لوقود  و��ستهالك  �إنتاج  لدعم 

�الإعانات  �إز�لة  تاأثير  هنا،  �لو�رد  �ل�سيا�سات،  �سيناريو 

�ل�سريبية  و�الئتمانات  �ل�سريبية  )�المتياز�ت  �لمحلية 

و�لقيود  �لحيوي(  �لوقود  الإنتاج  �لمبا�سر  و�لدعم 

في  �الأع�ساء  وغير  �الأع�ساء  �لبلد�ن  في  �لتجارية 

مع  �القت�سادي،  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

�لملزمة. و�ال�ستخد�م  �لمزج  �سروط  على  �الإبقاء 

�سيناريوهات  عام  بوجه  يحاكي  �ل�سيناريو  وهذ� 

�لزر�عة  ب�ساأن  ُتو�سع  ما  كثير�ً  �لتي  �لكامل"،  "�لتحرير 
�لمحلية  و�الإعانات  �لتجارية  �لقيود  فيها  ُتز�ل  و�لتي 

15- 10- 5- 0 5

(äGôà∏dG äGQÉ«∏e) ∫ƒfÉãjE’G ìÉàfEGh ∑Ó¡à°SG »a ô«¨àdG

πjRGôÑdG

Góæc

»HhQhC’G OÉëJ’G

óæ¡dG

óæ∏jÉJ

á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG

iôNC’G áéàæªdG ¿Gó∏ÑdG

ºdÉ©dG

. ê2008 ,áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe :Qó°üªdG

20 πµ°ûdG

 ,∫ƒfÉãjEÓd áÑ°ùædÉH IQÉéà∏d ágƒ°ûªdG …ƒ«ëdG OƒbƒdG äÉ°SÉ«°S AÉ¨dE’ »∏µdG ôKC’G

2017-2013 IôàØdG §°Sƒàe

∑Ó¡à°S’G êÉàfE’G



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 �1الوقود	

غير  �ل�سيا�سات  ببقاء  ُي�سمح  بينما  بالتجارة،  �لمخلة 

تحديد  ويمكن  �لبيئية.  �لتد�بير  مثل  بالتجارة،  �لمخلة 

�لت�سديد  ينبغي  �أنه  �إال  �ل�سيناريوهات،  من  عدد  �أي 

�لتو�سيف  على  بالغ  �إلى حد  تتوقف  �لنتائج  �أن  على 

�عتبارها  ينبغي  ولذ�  و�لنموذج.  لل�سيناريو  �لدقيق 

�إز�لة  تاأثير�ت  �إلى  عام  بوجه  ت�سير  �سيناريوهات  بمثابة 

تتنباأ  ال  ولكنها  �لموجودة،  �لتجارية  و�لحو�جز  �الإعانات 

�ل�سيناريو  هذ�  ياأخذ  ولم  �لدقة.  وجه  على  �لتاأثير�ت  بتلك 

با�ستقالل  �لخا�ص  �لمتحدة  �لواليات  قانون  �العتبار  في 

لالتحاد  �لمقترح  �لجديد  �لتوجيه  وال  و�أمنها  �لطاقة 

�لحيوية. �لطاقة  ب�ساأن  �الأوروبي 

�إنتاج  على  �لكلية  �لتاأثير�ت   20 �ل�سكل  ويلخ�ص 

�إز�لة جميع  عن  تنجم  �لتي  و��ستهالكه،  �الإيثانول 

�لبلد�ن  في  بالتجارة  �لمخلة  �لحيوي  �لوقود  �سيا�سات 

و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  في  �الأع�ساء  وغير  �الأع�ساء 

�لجمركية  �لتعريفات  فاإز�لة  �القت�سادي.  �لميد�ن  في 

�نخفا�ص  �إلى حدوث  تف�سي  �أن  �ساأنها  من  و�الإعانات 

تتر�وح  بن�سبة  و��ستهالكه،  لالإيثانول  �لعالمي  �الإنتاج  في 

�لحالة  تلك  وفي  تقريبًا.  �لمائة  في   15 �إلى   10 من 

�الأوروبي، حيث  �التحاد  في  �النخفا�سات  �أكبر  �سيحدث 

)�نظر  لتر  بكل  مقي�سة  �الإيثانول  دعم  درجة  ب�سدة  ترتفع 

�أكبر  وهي  �الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات  وفي   ،)3 �لف�سل 

في  �ال�ستهالك  �أي�سا  �سينخف�ص  كما  لالإيثانول.  ُمنتج  بلد 

�أهد�ف  وجود  ال�ستمر�ر  نظر�  �أقل  بدرجة  ولكن  كليهما، 

�ساأن  ومن  تكليفات.  بها  �ل�سادر  باال�ستخد�م  خا�سة 

�لمحمية  �الأ�سو�ق  في  كبيرة  زيادة  تزيد  �أن  �لو�رد�ت 

�لبر�زيل  من  و�ل�سادر�ت  �الإنتاج  �سيزيد  بينما  حاليًا، 

�الأخرى. �لنامية  �لبلد�ن  وبع�ص 

ولكن  �ل�سيناريو  نف�ص  نتائج   21 �ل�سكل  ويلخ�ص 

�لعالمي،  �ل�سعيد  فعلى  �لحيوي.  �لديزل  زيت  يخ�ص  فيما 

�لمحلي  و�لدعم  �لتجارية  �لحو�جز  �إز�لة  تاأثير  �سيكون 

مقارنة  �لمئوية،  بالن�سبة  ما،  نوعًا  �أكبر  بالتجارة  �لمخل 

�الإنتاج  في  �النخفا�سات  تتر�وح  باالإيثانول، حيث 

هذه  وفي  تقريبًا.  �لمائة  في   20 �إلى   15 من  و�ال�ستهالك 

نتيجة  كبيرة،  �نخفا�سات  �لبلد�ن  غالبية  �ست�سهد  �لحالة 

�الإعانات  على  �سديد�ً  �عتماد�  �ل�سناعة حاليا  �عتماد 

�لقائم  �لديزل  زيت  مع  �لمناف�سة  على  �لقدرة  لتحقيق 

�لبترول. على 

�لحيوي  للوقود  �لحالية  �ل�سيا�سات  �إز�لة  �ساأن  ومن 

�أ�سعار  على  �نعكا�سات  لها  تكون  �أن  بالتجارة  �لمخلة 

و�إنتاج  �أ�سعار  وعلى  �لحيوي،  �لديزل  وزيت  �الإيثانول 

�سترتفع  �لحالة  هذه  وفي  �لزر�عية.  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

في   10 نحو  تبلغ  بن�سبة  لالإيثانول  �لعالمية  �الأ�سعار 

�إعانات  فيها  توجد  بلد�ن،  عدة  في  �الإنتاج  الأن  �لمائة 

مما  �ال�ستهالك،  �نخفا�ص  من  �أكثر  �سينخف�ص  عالية، 

�الأ�سعار  �أما  �ل�سادر�ت.  على  �لطلب  زيادة  �إلى  يوؤدي 

من  �لعك�ص  على  فهي،  �لحيوي  �لديزل  لزيت  �لعالمية 

�النخفا�ص  �أن  حيث  طفيفًا،  �نخفا�سًا  �ستنخف�ص  ذلك، 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �2

�نخفا�ص  �إلى  �سيوؤدي  �الأوروبي  �التحاد  ��ستهالك  في 

�لمو�د  �أ�سعار  �أي�سًا  و�ستتاأثر  �لو�رد�ت.  على  �لطلب  في 

الإز�لة  نتيجة  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  من  �لو�سيطة 

�لنباتية  �لزيوت  فاأ�سعار  �لحيوي.  �لوقود  �إعانات 

في   5 نحو  تبلغ  بن�سبة  �ستنخف�ص  �لذرة  و�أ�سعار 

طفيفًا  �رتفاعًا  �ل�سكر  �أ�سعار  �سترتفع  بينما  �لمائة، 

بن�سبة  طفيفة،  بدرجة  و�ستقل  �الأ�سا�ص.  بخط  مقارنة 

�لعالمية  �لزر�عية  �لم�ساحة  �لمائة،  في   1 نحو  تبلغ 

بينما  و�لقمح،  �لخ�سنة  �لحبوب  الإنتاج  �لمخ�س�سة 

تبلغ  بن�سبة  �ل�سكر  بق�سب  �لمزروعة  �لم�ساحة  �ستزيد 

�لمائة. في   1 نحو 

و�لوقود  �لحيوية  �لكتلة  تجارة  تدفقات  كانت  ولقد 

�أن  �إلى  بالنظر  �لحجم،  �سغيرة  تاريخيًا،  �لحيوي، 

ولكن  �لمحلي.  �ال�ستهالك  �إلى  يوّجه  كان  �الإنتاج  معظم 

�لتجارة  �لمقبلة،  �ل�سنو�ت  في  ب�سرعة،  تت�ساعد  قد 

لتلبية  �لو�سيطة،  ومو�ده  �لحيوي  �لوقود  في  �لدولية 

�أن  �لمرجح  ومن  �لعالم.  نطاق  على  �لمتز�يد  �لطلب 

منتجات  تجارة  تقّيد  �أو  تحرر  �لتي  لل�سيا�سات  يكون 

�الإنتاج  �أنماط  على  قوي  تاأثير  �لحيوي،  �لوقود 

�لقو�عد  �ستكت�سب  ثم  ومن  م�ستقباًل،  و�ال�ستهالك 

�لوقود  قطاع  لتنمية  حا�سمة  �أهمية  �لدولية  �لتجارية 

.)7 �الإطار  )�نظر  دوليًا  �لحيوي 

و�رد�ت  على  جمركية  تعريفات  كثيرة  بلد�ن  وتفر�ص 

مناق�سته  وردت  �لذي  �لنحو  على  �لحيوي،  �لوقود 

و�لواليات  �الأوروبي  �التحاد  كون  مع   ،3 �لف�سل  في 

�أكبر  هي  �أ�سو�قهما  الأن  �الأهم،  هما  �الأمريكية  �لمتحدة 

لمنظمة  �تفاقات  عدة  تنظمه  �لحيوي  و�لوقود  �الأ�سو�ق. 

من  كل  يوفر  ذلك  على  وعالوة  �لعالمية؛  �لتجارة 

�إمكانية  �الأمريكية  �لمتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  �التحاد 

�إطار  في  �ل�سركاء،  من  و��سعة  لقائمة  تفا�سلي  و�سول 

.)8 �الإطار  )�نظر  �الأخرى  �التفاقات  من  متنوعة  طائفة 

التحليل انعكا�سات	

و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  وتقدير�ت  تحليالت  �إن 

�القت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  ومنظمة 

�لعالمية  �لمبادرة  �إطار  في  ُتقّدم  �لتي  لالإعانات 

تبرز   ،3 �لف�سل  في  مناق�ستها  وردت  �لتي  لالإعانات، 

بلد�ن  في  �لحيوي  �لوقود  تدعم  �لتي  �ل�سيا�سات  تاأثير 

ال يوجد حاليًا لمنظمة �لتجارة �لعالمية نظام تجاري 

خا�ص بالوقود �لحيوي تحديد�ً. ولذ� فاإن �لتجارة �لدولية 

في �لوقود �لحيوي تندرج �سمن قو�عد �التفاق �لعام ب�ساأن 

�لتعريفات �لجمركية و�لتجارة "�لجات" )�لجات، 1994(، 

�لذي ي�سمل �لتجارة في جميع �ل�سلع، وكذلك �تفاقات 

منظمة �لتجارة �لعالمية �الأخرى ذ�ت �ل�سلة مثل �التفاق 

�لمتعلق بالزر�عة، و�التفاق �لمتعلق بالحو�جز �لتقنية 

للتجارة، و�التفاق �لمتعلق بتطبيق تد�بير �ل�سحة و�ل�سحة 

�لنباتية، و�التفاق �لمتعلق باالإعانات و�لتد�بير �لمو�زية. 

وتخ�سع �لمنتجات �لزر�عية التفاق �لجات وللقو�عد 

�لعامة لمنظمة �لتجارة �لعالمية، حيث �أن �التفاق �لمتعلق 

بالزر�عة ال يحتوي على �أحكام مخالفة.

وت�سمل �لق�سايا �الأ�سا�سية �لمتعلقة بالتجارة ت�سنيف 

منتجات �لوقود �لحيوي، لالأغر��ص �لجمركية، ك�سلع زر�عية 

�أي�سا دور �الإعانات في زيادة  �أو بيئية؛ وت�سمل  �أو �سناعية 

�الإنتاج، ودرجة �الت�ساق فيما بين مختلف �لتد�بير �لمحلية 

ومعايير منظمة �لتجارة �لعالمية.

ويتناول �التفاق �لمتعلق بالزر�عة منتجات من �لف�سل 

1 �إلى �لف�سل 24 في �لنظام �لمن�سق، با�ستثناء �الأ�سماك 

و�لمنتجات �ل�سمكية و�إ�سافة عدد من �لمنتجات �لمحددة، 

مثل �لجلود �لمدبوغة وغير �لمدبوغة و�لحرير و�ل�سوف 

و�لقطن و�لكتان و�لن�سويات �لمحّورة. ويقوم نظام �التفاق 

�لمتعلق بالزر�عة على ثالث ركائز هي: �لو�سول �إلى �الأ�سو�ق، 

و�الإعانات �لمحلية، و�إعانات �لت�سدير. ومن �ل�سمات �لرئي�سية 

لذلك �التفاق �أنه ي�سمح لالأع�ساء بدفع �إعانات، مما يخالف 

�التفاق �لمتعلق باالإعانات و�لتد�بير �لمو�زية. 

ويوؤثر ت�سنيف �لنظام �لمن�سق على كيفية تو�سيف 

�لمنتجات في �إطار �تفاقات محددة لمنظمة �لتجارة 

�لعالمية. فعلى �سبيل �لمثال، ُيعتبر �الإيثانول منتجًا زر�عيًا 

ولذ� فهو يخ�سع للملحق 1 باتفاق منظمة �لتجارة �لعالمية 

�لمتعلق بالزر�عة. وُيعتبر زيت �لديزل �لحيوي، من �لناحية 

�الأخرى، ُمنتجًا �سناعيًا ولذ� فهو ال يخ�سع لنظم �التفاق 

)iii( من جدول  �أطلقت �لفقرة 31  �لمتعلق بالزر�عة. وقد 

�أعمال �لدوحة ب�ساأن �لتنمية، مفاو�سات ب�ساأن "خف�ص 

�أو، ح�سب مقت�سى �لحال، �إلغاء �لحو�جز �لجمركية وغير 

�لجمركية �لتي تقف في طريق �ل�سلع و�لخدمات �لبيئية". 

و�قترح بع�ص �أع�ساء منظمة �لتجارة �لعالمية وجوب 

ت�سنيف منتجات م�سادر �لطاقة �لمتجددة، ومن بينها 

�الإيثانول وزيت �لديزل �لحيوي، في فئة "�ل�سلع �لبيئية"، 

بحيث تخ�سع بذلك للمفاو�سات في �إطار مجموعة "�ل�سلع 

و�لخدمات �لبيئية".

�إلى منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 2007ب، و�ل�سر�كة  �لم�سدر: ��ستناد�ً 

�لعالمية للطاقة �لحيوية، 2007.
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�القت�سادي،  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

لتلك  �لمبا�سرة  وغير  �لمبا�سرة  �لتكاليف  وكذلك 

�الإعانات  في  �لمبا�سرة  �لتكاليف  وتتمثل  �ل�سيا�سات. 

�لم�ستهلكون.  �أو  �ل�سر�ئب  د�فعو  �إما  يتحملها  �لتي 

�لتخ�سي�ص  فم�سدرها  �لمبا�سرة  غير  �لتكاليف  �أما 

للوقود  �نتقائي  دعم  تقديم  عن  �لناجم  للمو�رد  �لمختل 

وقد  بها.  تكليفات  �ل�سادرة  �لكمية  و�الأهد�ف  �لحيوي 

�لحماية  و�إجر�ء�ت  للزر�عة  تقدم  �لتي  �الإعانات  �أدت 

و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  من  كثير  في  �لزر�عية 

�لمو�رد  تخ�سي�ص  �سوء  �إلى  �القت�سادي  �لميد�ن  في 

بالن�سبة  تكاليف  عليه  تترتب  مما  �لدولي،  �ل�سعيد  على 

للمنتجين  بالن�سبة  وكذلك  �لبلد�ن،  تلك  لمو�طني 

�ل�سيا�سات  نوق�ست  وقد  �لنامية.  �لبلد�ن  في  �لزر�عيين 

حيث  من  و�نعكا�ساتها،  �لزر�عية  بالتجارة  �لمتعلقة 

عام  طبعة  في  �لغذ�ئي،  �الأمن  وتحقيق  �لفقر  من  �لحد 

�الأغذية  )منظمة  و�لزر�عة  �الأغذية  حالة  من   2005

.)2005 و�لزر�عة، 

�لحيوي  �لوقود  لدعم  �لحالية  �ل�سيا�سات  وتنطوي 

�ل�سيا�سات  مجال  في  �ل�سابقة  �الأخطاء  تكر�ر  خطر  على 

يت�سم  م�ستقباًل،  حيوي  وقود  قطاع  و�إقامة  �لزر�عية. 

�ستتوقف  �لدولي،  �ل�سعيد  على  �القت�سادية  بالكفاءة 

مخلة،  غير  منا�سبة  قطرية  �سيا�سات  وتطبيق  و�سع  على 

جغر�فيًا  نمطًا  ت�سّجع  تجارية  قو�عد  وجود  على  وكذلك 

�لحيوي. �لوقود  الإنتاج  ناجعًا 

�لحيوي  �لوقود  �سيا�سات  على  �أي�سًا  تترتب  وقد 

غير  عو�قب  �لتكلفة،  باهظة  كونها  على  �لحالية، عالوة 

�سريع،  نمو  لحدوث  ت�سجيعها  ال�سيما من حيث  مق�سودة، 

قاعدة  من  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  مفرطة،  بدرجة 

�لتمحي�ص  من  مزيد  ويرد  �أ�ساًل.  مو�رد طبيعية مجهدة 

تنمية  �سرعة  على  تترتب  �لتي  �لعو�قب  هذه  لبع�ص 

�لف�سلين  في  �ل�سيا�سة  من  بت�سجيع  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج 

للوقود  �لبيئية  �الآثار  يناق�ص   5 فالف�سل  �لتاليين: 

�القت�سادية   - �الجتماعية  �الآثار  تمّثل  بينما  �لحيوي، 

.6 �لف�سل  تركيز  �لغذ�ئي محور  باالأمن  و�لخا�سة 

�أجل  من  �لحيوية  �لطاقة  باإنتاج  �لمرتبطة  �لتحديات  �إن 

في حالة  �لخ�سو�ص  وجه  على  �لدولية حادة  �ل�سوق 

ب�سبب  تنخف�ص  قد  �لتجارية  فالفر�ص  �لنامية.  �لبلد�ن 

�لبلد�ن  في  �الإنتاج  تح�سين  على  تركز ح�سر�ً  تد�بير 

�إلى  ترمي  تد�بير حمائية  ب�سبب  تنخف�ص  قد  �أو  �لمتقدمة، 

ت�سعيد  يوؤدي  وقد  �الأ�سو�ق.  �إلى  �لو�سول  �إمكانية  تقييد 

�أ�سو�ق  في  �لحيوي  �لوقود  على  �لجمركية  �لتعريفات 

�لنامية  �لبلد�ن  ت�سدير  من  �لحد  �إلى  �لمتقدمة  �لبلد�ن 

و�لزيوت  �لم�سّنع  غير  �ل�سكر  دب�ص  مثل  �لو�سيطة،  للمو�د 

وقود  �إلى  �لفعلية  �لتحويل  عملية  تجري  بينما  �لخام، 

مكان  في   - م�سافة  قيمة  من  بها  يرتبط  بما   - حيوي 

�الأحيان. معظم  في  �آخر 

وقد بد�أ تطبيق عدد من مبادر�ت و�تفاقات �لتجارة 

�لتفا�سلية في �التحاد �الأوروبي و�لواليات �لمتحدة �لتي 

تتيح فر�سًا جديدة لبع�ص �لبلد�ن �لنامية لال�ستفادة من 

تز�يد �لطلب �لعالمي على �لطاقة �لحيوية. وتندرج �لتجارة 

�لتفا�سلية مع �التحاد �الأوروبي بالن�سبة للبلد�ن �لنامية 

�سمن �إطار نظام �الأف�سليات �لمعمم �لخا�ص باالتحاد 

�الأوروبي. وعالوة على ذلك، تحتوي مبادرة �ل�سماح 

بجميع �لو�رد�ت با�ستثناء �الأ�سلحة، و�تفاق كوتونو على 

�أحكام ذ�ت �أهمية لقطاع �لطاقة �لحيوية. وبموجب نظام 

�الأف�سليات �لمعمم �لحالي، �ل�ساري حتى 31 دي�سمبر/

�إلى �التحاد  كانون �الأول 2008، ُي�سمح باأن ي�سل 

�الأوروبي، بدون دفع ر�سوم جمركية، �لكحول �لممزوج 

بمادة �أخرى و�لكحول غير �لممزوج باأي مادة. ولنظام 

�الأف�سليات �لمعمم �أي�سًا برنامج حو�فز لمنتجي وم�سدري 

�الإيثانول �لذين يتقيدون بمبادئ �لتنمية �لم�ستد�مة و�الإد�رة 

�لر�سيدة. ومبادرة �ل�سماح بجميع �لو�رد�ت با�ستثناء 

�أن تح�سل على �سادر�ت  �الأ�سلحة تتيح الأقل �لبلد�ن نمو�ً 

من �الإيثانول بدون ر�سوم جمركية وبدون فر�ص ح�س�ص، 

بينما يتيح �تفاق كوتونو و�سول و�رد�ت معينة من بلد�ن 

�أفريقيا ومنطقة �لبحر �لكاريبي و�لمحيط �لهادي بدون 

ر�سوم جمركية. وتحتوي �أي�سًا �تفاقات ر�بطة �أوروبا - 

�لبحر �لمتو�سط على �أحكام للتجارة �لتفا�سلية في �لوقود 

�لحيوي لبلد�ن معينة في �ل�سرق �الأدنى و�سمال �أفريقيا. 

وفي �لواليات �لمتحدة �الأمريكية يجوز ��ستير�د �الإيثانول 

بدون فر�ص ر�سوم جمركية من بلد�ن كاريبية معينة 

بموجب مبادرة حو�ص �لبحر �لكاريبي، و�إن كانت توجد 

تقييد�ت كمّية ونوعية محددة مرهونة ببلد من�ساأ �لمو�د 

�لو�سيطة. و�قُترحت �أي�سًا �أحكام لل�سماح بو�رد�ت �إيثانول 

معفاة من �لر�سوم �لجمركية في �لمفاو�سات ب�ساأن �تفاق 

�لتجارة �لحرة بين �لواليات �لمتحدة و�أمريكا �لو�سطى.

ولكن، بينما قد تتيح �إمكانية �لو�سول �لتفا�سلي هذ� 

فر�سًا للم�ستفيدين منها، فاإنها تخلق �أي�سًا م�ساكل تتعلق 

بانحر�ف تحويل �لتجارة على نحو لي�ص في �سالح �لبلد�ن 

�لنامية �لتي ال ت�ستفيد من �إمكانية �لو�سول �لتفا�سلي.

�إلى منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 2007ب. �لم�سدر: ��ستناد�ً 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

الأ�سا�سية الف�سل	 ر�سائل	

�ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  على  �لمتز�يد  �لطلب  يمثل   •
�لزياد�ت  ور�ء  تقف  عديدة  عو�مل  من  فقط  و�حد�ً 

�ل�سلع  �أ�سعار  في  موؤخر�ً،  �لتي حدثت  �لحادة، 

�لكمي  �لتحديد  �ل�سعب  ومن  �لزر�عية.  �الأ�سا�سية 

�لحيوي  �لوقود  على  �لمتز�يد  �لطلب  لم�ساهمة 

�أن  بيد  دقيقًا.  تحديد�ً  هذه  �الأ�سعار  زيادة  في 

يمار�ص �سغطًا  �سيظل  �لحيوي  �لوقود  على  �لطلب 

ال  مقبلة  لفترة  �لزر�عية  �الأ�سعار  على  �سعوديًا 

بها. ُي�ستهان 

طلب  في  �ل�سريع  �لتز�يد  ي�ستمر  �أن  �لمتوقع  من   •
�لوقود  ولكن ح�سة  �لحيوي،  �لوقود  وعر�ص 

�ستظل  عام  بوجه  �لنقل  وقود  �إمد�د�ت  في  �لحيوي 

عالية  درجة  تكتنفها  �لتوقعات  �أن  بيد  محدودة. 

�لذي  �ليقين  عدم  ب�سبب  �أ�سا�سا،  �ليقين  عدم  من 

�لوقود  و�سيا�سات  �الأحفوري،  �لوقود  باأ�سعار  يحيط 

�لتكنولوجيا. وتطور�ت  �لحيوي، 

�الأوروبي  و�التحاد  �لبر�زيل  تظل  �أن  �لمتوقع  من   •
�لوقود  منتجي  �أكبر  �الأمريكية  �لمتحدة  و�لواليات 

يزيد  �أن  �أي�سًا  �لمتوقع  من  ولكن  �ل�سائل،  �لحيوي 

�لنامية. �لبلد�ن  من  عدد  في  �الإنتاج 

على  كبيرة  �نعكا�سات  �لحيوي  �لوقود  ل�سيا�سات   •
�لزر�عية  �الأ�سا�سية  و�ل�سلع  �لحيوي  �لوقود  �أ�سو�ق 

�لدولي.  �ل�سعيد  على  و�أ�سعارها  وتجارتها 

�لوقود  باإنتاج  يتعلق  فيما  �لحالية  و�التجاهات 

�لتوقعات  وكذلك  وتجارته،  و��ستهالكه  �لحيوي 

�لقائمة،  بال�سيا�سات  قويًا  تاأثر�ً  تتاأثر  �لعالمية، 

�الأوروبي  �التحاد  في  ذ  ُتنفَّ �لتي  تلك  ال�سيما 

�سيا�سات  وهي  �الأمريكية،  �لمتحدة  و�لواليات 

بينما  �لحيوي،  �لوقود  و��ستهالك  �إنتاج  ت�سجع 

�لمحليين. �لمنتجين  تحمي 

و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  �سيا�سات  تفر�ص   •
�لحيوي  بالوقود  �لخا�سة  �القت�سادي  �لميد�ن  في 

و�لم�ستهلكين  �ل�سر�ئب  د�فعي  على  كبيرة  تكاليف 

مق�سودة. غير  عو�قب  �إلى  يوؤدي  مما  لديها، 

بالوقود  �لخا�سة  �لتجارية  �ل�سيا�سات  تتحيز   •
للمو�د  �لمنتجة  �لنامية  �لبلد�ن  �سد  �لحيوي 

قطاعات  ن�سوء  وتعوق  �لحيوي،  للوقود  �لو�سيطة 

�لبلد�ن  في  �لحيوي  للوقود  وت�سدير  ت�سنيع 

�لنامية.

بالوقود  خا�سة  كثيرة  حالية  �سيا�سات  ُتخل   •
وباالأ�سو�ق  �لحيوي  �لوقود  باأ�سو�ق  �لحيوي 

�لعالمية،  �ل�سناعة  ونمو  موقع  في  وتوؤثر  �لزر�عية، 

�لمو�قع  �أن�سب  في  يحدث  ال  قد  �الإنتاج  �أن  حيث 

بيئيًا. �أو  �قت�ساديًا 

يتعلق  فيما  �لدولية،  لل�سيا�سة  �سو�بط  وجود  يلزم   •
�ل�سيا�سة  ف�سل  لتكر�ر  منعًا  �لحيوي،  بالوقود 

�لزر�عة. قطاع  في  �لموجود  �لعالمية 
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ز�ل �سغير  ما  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  �أن  من  �لرغم  على 

كبير  فاإنه  �لطاقة،  على  �لكلي  بالطلب  مقارنة  �لحجم 

ويجب  �لزر�عي.  لالإنتاج  �لحالية  �لم�ستويات  �إلى  بالن�سبة 

�لمحتملة  و�الجتماعية  �لبيئية  باالنعكا�سات  �الإقر�ر 

يمّثل خف�ص  �لمثال،  �سبيل  فعلى  �لمتو��سل.  لنموه 

�الأهد�ف  �أحد  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات 

و�لتي  بال�سيا�سات  �لمتعلقة  �لتد�بير  لبع�ص  �ل�سريحة 

و�لتاأثير�ت  �لحيوي.  �لوقود  �إنتاج  دعم  �إلى  ترمي 

و�لتنوع  و�لمياه  �الأر��سي  على  �لمق�سودة  غير  �ل�سلبية 

�لزر�عي  لالإنتاج  �لجانبية  �الآثار  بين  من  �لبيولوجي هي 

�لخ�سو�ص  وجه  على  للقلق  مدعاة  ولكنها  عام،  بوجه 

يتوقف  �لتاأثير�ت  هذه  ومدى  �لحيوي.  �لوقود  في حالة 

للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  وت�سنيع  �إنتاج  كيفية  على 

كيفية  على  وبوجه خا�ص،  �الإنتاج،  ونطاق  �لحيوي، 

وتكثيف  �الأر��سي،  ��ستخد�م  في  �لتغير  تاأثيرها من حيث 

�لف�سل  هذ�  وي�ستعر�ص  �لدولية.  و�لتجارة  ��ستخد�مها، 

�النعكا�سات  �أما  �لحيوي؛  للوقود  �لبيئية  �النعكا�سات 

�لتالي. �لف�سل  في  ف�سُتبحث  �الجتماعية 

هل	�سي�ساعد	الوقود	الحيوي	على	التخفيف	من	
�10�

المناخ؟ تغير	

حتى عهد قريب، كان كثيرون من و��سعي �ل�سيا�سات 

يفتر�سون �أن �إحالل وقود م�ستخرج من �لكتلة �لحيوية 

�أن تكون له تاأثير�ت  محل �لوقود �الأحفوري، من �ساأنه 

كبيرة و�إيجابية من حيث تغير �لمناخ، وذلك بتوليد 

م�ستويات �أقل من غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري �لتي ت�ساهم 

في �الحتر�ر �لعالمي. فمحا�سيل �لطاقة �لحيوية يمكن 

�أن تقلل �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري عن طريق 

�إز�لة ثاني �أك�سيد �لكربون مبا�سرة من �لهو�ء �أثناء نموها 

وتخزينه في �لكتلة �لحيوية للمحا�سيل وتربتها. وعالوة 

على �لوقود �لحيوي، توّلد كثرة من هذه �لمحا�سيل 

منتجات م�ساحبة، مثل �لبروتين �لذي ُي�ستخدم كعلف 

للحيو�ن، مما يوّفر �لطاقة �لتي كانت �سُت�ستخدم في �سنع 

�لعلف بو�سائل �أخرى.

ولكن على �لرغم من هذه �لمنافع �لمحتملة، ك�سفت 

در��سات علمية �أن �الأنو�ع �لمختلفة من �لوقود �لحيوي 

ي�ستند �لتحليل في هذ� �لق�سم جزئيًا �إلى منظمة �الأغذية و�لزر�عة )2008د(.  )10(

تتباين تباينًا و��سعًا من حيث مو�زين غاز�ت �الحتبا�ص 

�لحر�ري �لخا�سة بها، عند مقارنتها بالبنزين. فتبعًا 

للطر�ئق �لم�ستخدمة في �إنتاج �لمو�د �لو�سيطة وت�سنيع 

�لوقود، قد توّلد بع�ص �لمحا�سيل كميات من غاز�ت 

�الإحتبا�ص �لحر�ري تفوق مما يتولد عن �لوقود �الأحفوري. 

فعلى �سبيل �لمثال، ينبعث من �الأ�سمدة �لنتروجينية �أك�سيد 

�لنتروز، وهو غاز من غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري تتجاوز 

قدرته على �لت�سبب في �الحتر�ر �لعالمي قدرة ثاني �أك�سيد 

�لكربون على ذلك بما يعادل 300 مرة تقريبًا. وعالوة 

على ذلك، تنبعث غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري في مر�حل 

�أخرى من �إنتاج محا�سيل �لطاقة �لحيوية و�إنتاج �لوقود 

�إنتاج �الأ�سمدة، وفي ��ستخد�م مبيد�ت �الآفات  �لحيوي: في 

و�لوقود في �لزر�عة، و�أثناء �لت�سنيع �لكيميائي، و�لنقل 

و�لتوزيع، حتى مرحلة �ال�ستخد�م �لنهائي.

ويمكن �أن تنبعث �أي�سًا غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري 

بفعل حدوث تغير�ت مبا�سرة، �أو غير مبا�سرة، في 

��ستخد�م �الأر��سي نتيجة لتز�يد �إنتاج �لوقود �لحيوي، 

مثاًل عندما ينبعث �لكربون �لمخزون في �لغابات �أو 

�الأر��سي �لع�سبية من �لتربة �أثناء تحويل �لتربة �إلى �إنتاج 

�لمحا�سيل. فعلى �سبيل �لمثال، بينما قد يحقق �إنتاج 

�لذرة من �أجل ت�سنيع �اليثانول �نخفا�سات في غاز�ت 

�أك�سيد  �الحتبا�ص �لحر�ري تبلغ نحو 1.8 طن من ثاني 

�لكربون لكل هكتار �سنويًا، ويحقق �لع�سب �ل�سوطي، وهو 

مح�سول ممكن من محا�سيل �لجيل �لثاني، �نخفا�سات 

في تلك �النبعاثات تبلغ 8.6 طن لكل هكتار �سنويًا، فاإن 

تحويل �الأر��سي �لع�سبية الإنتاج هذه �لمحا�سيل يمكن �أن 

�أن ينبعث عن  تنبعث عنه 300 طن لكل هكتار، ويمكن 

�إلى 000 1  �لغابات ما يتر�وح من 600  �أر��سي  تحويل 

 The Royal2008؛ و )Fargione و�آخرون،  طن لكل هكتار 

.)2008  ،Searchinger2008؛ و  ،Society

ُت�ستخدم  �لتي  �لتحليلية  �الأد�ة  هو  �لعمر  دورة  وتحليل 

وميز�ن  �لحر�ري.  �الحتبا�ص  غاز�ت  مو�زين  لح�ساب 

مقارنة  �إجر�ء  نتاج  هو  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت 

طيلة  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  بين جميع 

غاز�ت  �لحيوي وجميع  �لوقود  و��ستخد�م  �إنتاج  مر�حل 

و��ستخد�م  �إنتاج  �أثناء  تنبعث  �لتي  �لحر�ري  �الحتبا�ص 

وهذه  �الأحفوري.  �لوقود  من  �لمكافئة  �لطاقة  كمية 

كل  منهجيًا  تحلل  �لمعقدة،  ولكن  �لر��سخة،  �لطريقة 

غاز�ت  �نبعاثات  لتقدير  �لقيمة  �سل�سلة  عنا�سر  من  عن�سر 

.)22 )�ل�سكل  �لحر�ري  �الحتبا�ص 

التاأثيرات	البيئية	للوقود	الحيوي خام�شا:	



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

�الحتبا�ص  غاز�ت  ميز�ن  لتقدير  �النطالق  ونقطة 

وقود  لنظام  �لحر�ري هي مجموعة حدود محددة جيد�ً 

"تقليدي" منا�سب،  مرجعي  بنظام  ُيقارن  حيوي محدد، 

�لعديد  عن  �أي�سًا  وتتولد  �لحاالت.  معظم  في  �لبنزين  هو 

منتجات م�ساحبة،  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  من 

م�سدر  ُتعتبر  �لمنتجات  وهذه  �لحيو�نات.  علف  مثل 

�لحر�ري،  �الحتبا�ص  تجنبها" لغاز�ت  "يجب  �نبعاثات 

�أو  بذ�تها،  قائمة  مماثلة  بمنتجات  بمقارنتها  وتقّدر 

�سعر  �أو  �لطاقة  بمحتوى  مثاًل  )تقّدر  بالتخ�سي�ص  تقّدر 

�لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  مو�زين  وتختلف  �ل�سوق(. 

تبعًا  و�لمو�قع،  �لمحا�سيل  بين  فيما  و��سعًا  �ختالفًا 

�لتحويل،  وتكنولوجيات  �لو�سيطة،  �لمو�د  �إنتاج  لطرق 

ونوع  �لنتروجيني  �ل�سماد  مثل  فمدخالت  و�ال�ستخد�م. 

�لطاقة  �أو  �لنفط  �أو  �لفحم  من  )مثاًل  �لكهرباء  توليد 

�إلى  �لو�سيطة  �لمو�د  لتحويل  ُي�ستخدمان  �للذين  �لنووية(، 

من  �لتباين  و��سعة  م�ستويات  ُت�سفر عن  قد  وقود حيوي، 

من  �أي�سًا  وتختلف  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات 

�أخرى. �إلى  منطقة 

�لوقود  عمر  دورة  تحليالت  غالبية  �أجريت  وقد 

�لغذ�ئية  بالحبوب  يتعلق  فيما  �الآن،  �لحيوي، حتى 

�لمتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  �التحاد  في  �لزيتية  و�لبذور 

ق�سب  من  �الإيثانول  باإنتاج  يتعلق  وفيما  �الأمريكية، 

�لدر��سات  من  عدد محدود  تناول  وقد  �لبر�زيل.  في  �ل�سكر 

زيت  من  �لحيوي  �لديزل  زيت  و�إنتاج  �لنباتية؛  �لزيوت 

�لحيوي  �لميثان  و�إنتاج  و�لجاتروفا؛  و�لك�سافا،  �لنخيل، 

�لوقود  نطاق  �ت�ساع  �إلى  وبالنظر  �لحيوي.  �لغاز  من 

�إنتاجه وتحويله،  �لو�سيطة وتكنولوجيات  �لحيوي ومو�ده 

�لنتائج، من حيث  من  �أي�سًا  و��سعًا  نطاقًا  نتوقع  فاإننا 

فعاًل.  �لو�قع  في  �لحالة  وهذه هي  �النبعاثات،  �نخفا�ص 

من  �الأول  �لجيل  �إنتاج  �أن  �لدر��سات  غالبية  فقد وجدت 

ي�سفر عن  �لحالية  �لو�سيطة  �لمو�د  من  �لحيوي  �لوقود 

 20 من  ن�سبتها  تتر�وح  �النبعاثات  في  �نخفا�سات 

ب�سرط  �الأحفوري،  بالوقود  مقارنة  �لمائة  في   60 �إلى 

�لناجمة  �لكربون  �نبعاثات  و��ستبعاد  �لنظم  �أكفاأ  ��ستخد�م 

 23 �ل�سكل  ويبين  �الأر��سي.  ��ستخد�م  في  �لتغير  عن 

�الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  �لمقّدرة النخفا�ص  �لنطاقات 

و�لمو�قع،  �لمحا�سيل  من  لمجموعة  بالن�سبة  �لحر�ري 

ويت�سح  �الأر��سي.  ��ستخد�م  في  �لتغير  تاأثير  ��ستبعاد  مع 

في مجال  لديها خبرة طويلة  �لتي  �لبر�زيل،  في حالة 

�نخفا�سات  �ل�سكر، حدوث  ق�سب  من  �الإيثانول  �إنتاج 
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عادة،  ينطوي  �لحيوي  �لوقود  من  �لثاني  و�لجيل  كبيرة. 

�لتجاري،  �لم�ستوى  على  �الأهمية  عديم  ز�ل  ما  �أنه  رغم 

و90   70 بين  تتر�وح  بن�سبة  �النبعاثات  �نخفا�ص  على 

�الأحفوريين،  و�لبنزين  �لديزل  بزيت  مقارنة  �لمائة،  في 

بالتغير  �لمرتبطة  �لكربون  �نبعاثات  ��ستبعاد  مع  و�أي�سًا 

�الأر��سي. ��ستخد�م  في 

�أكثر  �أن  موؤخر�ً،  �أجريت  عديدة،  در��سات  ولقد وجدت 

�ختيار  �إلى  ترجع  و�سوحًا  �لنتائج  في  �الختالفات 

بالمنتجات  يتعلق  فيما  ُتختار  �لتي  �لتخ�سي�ص  طرق 

�أك�سيد  بانبعاثات  �لمتعلقة  و�الفتر��سات  �لم�ساحبة، 

با�ستخد�م  �لمرتبطة  �لكربون  �نبعاثات  وتغير�ت  �لنتروز، 

�لطرق  من  عدد  �لحا�سر  �لوقت  في  وُي�ستخدم  �الأر��سي. 

ال  �آنفًا  ُذكر  وكما  �لعمر،  لدورة  تحليل  الإجر�ء  �لمختلفة 

�لمتمثل  �لمعقد  �لمو�سوع  �لتحليالت  هذه  بع�ص  يتناول 

تكون  �أن  ويلزم  �الأر��سي.  ��ستخد�م  في  �لتغير  في 

في  �لم�ستخدمة  �لبيانات  ونوعية  �لمقي�سة  �لبار�متر�ت 

بذل  ويجري  �لمحددة.  للمعايير  ممتثلة  �لتقدير  عملية 

�لحيوية، �سمن  للطاقة  �لعالمية  �ل�سر�كة  �إطار  في  جهود 

غاز�ت  مو�زين  لتقدير  من�سقة  منهجية  لو�سع  �أخرى،  �أطر 

�لتن�سيق  �إلى  مماثلة  وثمة حاجة  �لحر�ري.  �الحتبا�ص 

�لنطاًق  و��سعة  و�الجتماعية  �لبيئية  �الآثار  تقدير  في 

�لنتائج  الت�سام  �لحيوية، �سمانًا  �لطاقة  لمحا�سيل 

�لُنظم. من  و��سعة  طائفة  عبر  و�الت�ساق  بال�سفافية 

عن  �لناجمة  باالنبعاثات  �لمتعلقة  �لبيانات  وتكت�سب 

تقدير  عند  �أهمية حا�سمة  �الأر��سي  ��ستخد�م  في  �لتغير 

�لهدف  كان  �إذ�  �لحر�ري،  �الحتبا�ص  غاز�ت  مو�زين 

�النبعاثات  وهذه  ودقيقة.  كاملة  �ل�سورة  تكون  �أن  هو 

تتطلب،  وقد  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  دورة  في  مبكر�ً  تحدث 

�أن  قبل  عديدة  �سنو�ت  كافية،  بدرجة  كبيرة  كانت  �إذ� 

مر�حل  في  تتحقق  �النبعاثات  في  وفور�ت  عنها  تعّو�ص 

�لتحليل  ي�سمل  وعندما  و�ال�ستخد�م.  �الإنتاج  من  تالية 

�نبعاثات  تكون  قد  �الأر��سي  ��ستخد�م  في  �لتغير�ت 

�لمو�د  ببع�ص  يتعلق  فيما  �لحر�ري،  �الحتبا�ص  غاز�ت 

ونظم  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  �لم�ستخدمة  �لو�سيطة 

قدَّر  وقد  �الأحفوري.  �لوقود  �نبعاثات  من  �أعلى  �الإنتاج، 

�لمطيرة  �لغابات  تحويل  �أن   )2008( و�آخرون   Fargione

�لع�سبية  �الأر��سي  �أو  �ل�سافانا  �أو  �لخث  �أر��سي  �أو 

�أو  �لبر�زيل  في  �لحيوي  �لديزل  وزيت  �الإيثانول  الإنتاج 

�الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات  �أو  ماليزيا  �أو  �إندوني�سيا 

�لكربون  �أك�سيد  ثاني  �نبعاثات  كمية  زيادة  �إلى  يوؤدي 

يوفرها  �لتي  �لكمية  �الأقل  على  مرة   17 يعادل  بما 

�الأحفوري.  �لوقود  �لحيوي محل  �لوقود  �إحالل  �سنويا 

�سد�ده  �لكربوني" �سي�ستغرق  "�لدين  هذ�  �أن  يجدون  وهم 

�حتياطي  برنامج  �أر��سي  �إعادة  في حالة  عامًا   48

�لمتحدة  �لواليات  في  �لذرة  �إيثانول  الإنتاج  �ل�سون 

غابات  تحويل  في حالة  �سنة   300 من  و�أكثر  �الأمريكية، 

فول  من  �لحيوي  �لديزل  زيت  الإنتاج  �لمطيرة  �الأمازون 

�لغابات  تحويل  في حالة  �سنة   400 من  و�أكثر  �ل�سويا، 

�لحيوي  �لديزل  زيت  الإنتاج  �ال�ستو�ئية  �لخثية  �لمطيرة 

ماليزيا. �أو  �إندوني�سيا  في  �لنخيل  زيت  من 

�النبعاثات   )2007(  Spracklenو  Righelato ر  وقدَّ

�لمختلفة  �لو�سيطة  �لمو�د  بو��سطة  �لمتجنبة  �لكربونية 

�لتي  �لحيوي،  �لديزل  وزيت  �الإيثانول  الإنتاج  �لالزمة 

�ل�سكر  ق�سب  )�أي  �لموجودة  �لمحا�سيل  �أر��سي  في  ُتزرع 

�الإيثانول،  �إنتاج  �أجل  من  �ل�سكر  وبنجر  و�لقمح  و�لذرة 

زيت  الإنتاج  �لخ�سبية  �لحيوية  و�لكتلة  �للفت  وبذر 

كل  في  �سُيعزل،  �لكربون  من  مزيد�  �أن  وجد�  وقد  �لديزل(. 

�لمحا�سيل  �أر��سي  بتحويل  عامًا   30 مدى  على  حالة، 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

�سيا�سات  من  �لهدف  كان  �إذ�  �إنه  يقوالن  وهما  غابة.  �إلى 

�لعالمي،  �الحتر�ر  من  �لتخفيف  هو  �لحيوي  �لوقود  دعم 

�ستكون  وترميمها  �لغابات  و�سون  �لوقود  كفاءة  فاإن 

فعالية. �أكثر  بد�ئل 

غاز�ت  �نبعاثات  من  للحد  �لخيار�ت  بين  ومن 

مناق�ستها حاليًا،  تجري  �لتي  �لحر�ري،  �الحتبا�ص 

تح�سين  ولكن  هاما،  بدياًل  �لحيوي  �لوقود  ُيعتبر 

عزل  وزيادة  ��ستهالكها،  في  و�القت�ساد  �لطاقة  كفاءة 

تغير�ت  �إحد�ث  �أو  �لتحريج  �إعادة  �لكربون من خالل 

من  �أخرى  �أ�سكال  ��ستخد�م  �أو  �لزر�عية،  �لممار�سات  في 

فعالية  �أكثر  كلها  تكون  �أن  يمكن  �لمتجددة،  �لطاقة 

�لمثال،  �سبيل  فعلى  كثيرة.  في حاالت  للتكلفة  بالن�سبة 

تح�سين  يوؤدي  قد  �الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات  في 

غالون  لكل  و�حد  بميل  �لمركبات  وقود  كفاءة  متو�سط 

بنف�ص  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  �إلى خف�ص 

لالإيثانول  �لحالي  �الإنتاج  كل  بفعل  يتحقق  �لذي  �لقدر 

 .)2008  ،Tollefson( �لمتحدة  �لواليات  في  �لذرة  من 

�أن خف�ص   )2007(  Steenblikو  Doornbosch وقّدر 

�لوقود  �لحر�ري عن طريق  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات 

من  �أمريكي  دوالر   500 من  �أكثر  تكلفته  تبلغ  �لحيوي 

�لواليات  في  �لكربون  �أك�سيد  ثاني  لكل طن من  �الإعانات، 

وقد  �لذرة(،  على  �لقائم  )�الإيثانول  �الأمريكية  �لمتحدة 

�التحاد  في  �أمريكيًا  دوالر�ً   4 520 �إلى  تكلفته  ت�سل 

�لذرة(،  ومن  �ل�سكر  بنجر  من  �الإيثانول  )�إنتاج  �الأوروبي 

لعمليات  �ل�سوقي  �ل�سعر  من  كثير�ً  �أعلى  تكلفة  وهي 

 Enkvist ويفيد  �لكربون.  �أك�سيد  لثاني  �لمكافئة  �لتعوي�ص 

�لمبا�سرة  �لتد�بير  باأن   )2007(  Rosanderو  Nauclerو

عزل  تح�سين  مثل  �لطاقة،  ��ستهالك  من  للحد  ن�سبيًا 

وتكييف  �لتدفئة  نظم  كفاءة  زيادة  �أو  �لجديدة  �لمباني 

�أك�سيد  ثاني  من  �لحد  تكاليفها، من حيث  تبلغ  �لهو�ء، 

لكل طن.  يورو   40 عن  يقل  ما  �لكربون، 

�لعلمية  �الأبعاد  تقريبًا(  )�أ�سبوعيا  ب�سرعة  وتتطور 

�لحيوية  �لطاقة  قطاع  لتنمية  بال�سيا�سات  و�لمتعلقة 

�سامل  فهم  �لجوهري وجود  ومن  م�ستد�مة.  تنمية 

��ستخد�م  في  �لتغير  بينها  ومن  �ل�سلة،  ذ�ت  للم�سائل 

�الحتبا�ص  غاز�ت  لمو�زين  �ل�سليم  و�لتقدير  �الأر��سي، 

�لطاقة  لمحا�سيل  يكون  �أن  �أجل �سمان  من  �لحر�ري، 

�لر�مية  �لجهود  على  وم�ستد�م  �إيجابي  تاأثير  �لحيوية 

�لمتعلقة  �لعو�مل  د  تعقُّ �أدى  وقد  �لمناخ.  �إلى حماية 

من  ر  �لتغيُّ ذلك  �إغفال  �إلى  �الأر��سي  ��ستخد�م  بتغير 

�لحيوية،  بالطاقة  �لخا�سة  �لعمر  دورة  تحليالت  معظم 

تاأخذها  �أن  يلزم  �أ�سا�سية  معلومات  بمثابة  يظل  ولكنه 

�لقطرية  �ل�سيا�سة  �سياغة  عند  �العتبار  بعين  �لحكومات 

بالحيوية. بالطاقة  �لمتعلقة 

على  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  تاأثير�ت  على  وعالوة 

�أي�سًا  يمكن  �لحر�ري،  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات 

في  �أُطلقت  �لتي  �لحيوية،  للطاقة  �لعالمية  �ل�سر�كة  �إن 

للتنمية  �لمتحدة  �الأمم  للجنة  ع�سرة  �لر�بعة  �لدورة 

دولية  مبادرة  2006، هي  مايو/�أيار  في  �لم�ستد�مة 

بلد�ن  بها  تعهدت  �لتي  �اللتز�مات  تنفيذ  �أجل  من  �أُقيمت 

�إيغلز  غلين  في خطة عمل   
)1(

5  + �لثمانية  مجموعة 

رفيع  عالمي  �إجر�ء حو�ر  ت�سجع  وهي   .2005 �سنة  في 

�لحيوية؛  �لطاقة  ب�ساأن  �ل�سيا�سات  على �سعيد  �لم�ستوى 

�لحيوية،  للطاقة  و�إقليمية  قطرية  �سيا�سات  و�سع  وتدعم 

�لكتلة  ��ستخد�مات  وتوؤيد  �لطاقة؛  تلك  �أ�سو�ق  تنمية  وتدعم 

�أن�سطة  وتقيم  و�ال�ستد�مة؛  بالكفاءة  �لمت�سمة  �لحيوية 

تبادل  وت�سجع  �لحيوية؛  �لطاقة  في مجال  م�سروعات 

�لثنائي  �ل�سعيد  على  و�لتكنولوجيا  و�لمهار�ت  �لمعلومات 

�لطاقة  �إدماج  ر 
ّ
وتي�س �الأطر�ف؛  متعدد  �ل�سعيد  وعلى 

معالجة حو�جز  بو��سطة  �لطاقة  �أ�سو�ق  �لحيوية �سمن 

�الإمد�د�ت. �سل�سلة  في  محددة 

و�لزر�عة  �الأغذية  ومنظمة  �إيطاليا،  تر�أ�سها  و�ل�سر�كة 

مع  �ل�سر�كة  وتتعاون  �ل�سر�كة.  �أمانة  وت�ست�سيف  �سريك 

�لحيوية،  للطاقة  �لدولي  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  منبر 

�لدولية  و�ل�سر�كة  �لحيوي،  للوقود  �لدولي  و�لمنتدى 

�لمتو�سط  �لبحر  وبرنامج  �لهيدروجيني،  لالقت�ساد 

�لميثان  بو�سول  �لخا�سة  و�ل�سر�كة  �لمتجددة،  للطاقة 

للقرن  �لمتجددة  �لطاقة  �سيا�سات  و�سبكة  �الأ�سو�ق،  �إلى 

وكفاءة  �لمتجددة  �لطاقة  و�سر�كة  و�لع�سرين،  �لحادي 

�الأمم  بموؤتمر  �لخا�سة  �لحيوي  �لوقود  ومبادرة  �لطاقة، 

ب�ساأن  �لتنفيذية  و�التفاقات  و�لتنمية،  للتجارة  �لمتحدة 

بالوكالة  �لخا�سة  �ل�سلة  ذ�ت  و�لمهام  �لحيوية  �لطاقة 

ذلك،  على  �أخرى. وعالوة  بين جهات  للطاقة،  �لدولية 

تحقيق  على  للعمل  مهام  فريق  بت�سكيل  �ل�سر�كة  قامت 

و�إعد�د  �لعمر،  بدورة  �لخا�ص  �لتحليل  منهجيات  مو�ءمة 

توّفر جميعها  �لمبادر�ت  وهذه  �لغر�ص.  لهذ�  منهجي  �إطار 

و�لبلد�ن  �لنامية  �لبلد�ن  من  كل  لم�ساعدة  هامة  �سباًل 

�لحيوية. للطاقة  قطرية  تنظيمية  �أطر  �إقامة  في  �لمتقدمة 

تتكون مجموعة �لثمانية + 5 من بلد�ن مجموعة �لثمانية )وهي كند�   )1(

وفرن�سا و�ألمانيا و�إيطاليا و�ليابان و�التحاد �لرو�سي و�لمملكة �لمتحدة 

و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية( ز�ئد� �القت�ساديات �لنا�سئة �لرئي�سية �لخم�سة 

)وهي �لبر�زيل و�ل�سين و�لهند و�لمك�سيك وجنوب �أفريقيا(

9 �الإطار 

ال�صراكة العالمية للطاقة الحيوية



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�لحيوي  �لوقود  وتوزيع  ت�سنيع  لعمليات  تكون  �أن 

�لقطاع  في  �لحال  هو  وكما  �أخرى.  بيئية  �آثار 

للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  ت�سنيع  يوؤثر  قد  �لهيدروكربوني، 

�إنبعاثات  ب�سبب  �لمو�سعي،  �لهو�ء  نوعية  على  �لحيوي 

�لنتروجين  و�أك�سيد  و�لج�سيمات  �لكربون  �أك�سيد  �أحادي 

�لعمليات  من  �لمتطايرة  �لع�سوية  و�لمركبات  و�لكبريتات 

�أن  يمكن  ما  بقدر  ولكن   .)2006  ،Dufey( �ل�سناعية 

مثل  �لتقليدية،  �لحيوية  �لكتلة  �لحيوي محل  �لوقود  يحل 

على  �أي�سًا  ينطوي  فاإنه  �لنباتي،  و�لفحم  �لوقود  خ�سب 

�الإن�سان،  في �سحة  هائلة  تح�سينات  �إحد�ث  �إمكانية 

�الأمر��ص  و�لطفل، من خالل خف�ص  �لمر�أة  ال�سيما �سحة 

�لد�خلي. �لهو�ء  تلوث  عن  �لناجمة  �لتنف�سية  و�لوفيات 

من  �لقطرية  �للو�ئح  تقت�سي  �لحاالت  بع�ص  وفي 

نظم  تطبيق  على  تدل  �سهاد�ت  يقدمو�  �أن  �لم�ستوردين 

و�إجر�ء�ت حماية  �لزر�عية،  لالأر�ص  �لم�ستد�مة  �لزر�عة 

م�ستوى  يحقق  �لحيوي  �لوقود  و�أن  �لطبيعية،  �لمو�ئل 

�لكربون.  �أك�سيد  ثاني  وفور�ت  من  �الأدنى  �لحًد  يمّثل 

)ومنها  �الإقليمية  و�لمنظمات  �لبلد�ن  بع�ص  �قترحت  وقد 

�الأمريكية(  �لمتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  �التحاد  مثاًل 

�لحر�ري  �الحتبا�ص  لغاز�ت  �ل�سافية  �لمو�زين  تكون  �أن 

من  ينبعث  مما  �أقل  �لحيوي  �لوقود  من  �لمنبعثة 

ومن  �لمائة.  في   40 �إلى   35 من  تتر�وح  بن�سبة  �لبنزين 

بعناية من جانب جميع  �لم�سائل  هذه  تحليل  �لمهم 

وقود  �أو  م�سّدري محا�سيل  ال�سيما  �لمعنية،  �لجهات 

�ال�ستثمارية  �لقر�ر�ت  كاأ�سا�ص التخاذ  �لحيوية،  �لطاقة 

منتجاتهم. ت�سويق  و�سمان  و�الإنتاجية 

وتكثيفه	 الأرا�سي	 ا�ستخدام	 في	 ر	 التغيُّ

لقد �سلط �لق�سم �ل�سابق �ل�سوء على تاأثير �لتغير في 

��ستخد�م �الأر��سي على مو�زين غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري 

�لناجمة عن �إنتاج �لوقود �لحيوي. وعند تقدير تاأثير 

�النبعاثات �لمحتملة �لناجمة عن تز�يد �إنتاج �لوقود 

�لحيوي، يلزم وجود فهم و��سح لمدى تحقيق زيادة 

�أو من خالل  �إنتاجية �الأر��سي،  �الإنتاج من خالل تح�سين 

�لتو�سع في �لم�ساحة �لمزروعة؛ وفي �لحالة �الأخيرة، 

تت�سم باالأهمية �أي�سًا فئة �الأر��سي. وت�ساهم �أي�سًا تقنيات 

�الإنتاج �لزر�عي في تحديد مو�زين غاز�ت �الحتبا�ص 

�لحر�ري. وكال �لعاملين �سيحدد�ن �أي�سًا �الآثار �لبيئية 

�الأخرى �لمتعلقة بالتربة و�لمياه و�لتنوع �لبيولوجي.

�لزيادة  معظم  تحقق  �لما�سية  �لخم�سة  �لعقود  وخالل 

�ل�سلع  من  �لعالمي  �الإنتاج  في  �لمائة(  في   80 )نحو 

كان  بينما  �لغلة،  زياد�ت  �لزر�عية عن طريق  �الأ�سا�سية 

وزيادة  بالمحا�سيل  �لمزروعة  �لم�ساحة  في  �لتو�سع 

�لمتبقية  �لن�سبة  عن  �لم�سوؤوالن  هما  �لزر�عة  وتيرة 

 ،Woodو  Hazellو 2003؛  و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة 

�لحيوي خالل  �لوقود  على  �لطلب  نمو  ومعدل   .)2008

على �لرغم من عدم وجود �تفاقات دولية تتناول �لطاقة 

�لحيوية تحديد�ً، فاإن �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�ساأن 

�إلى "�أخذ �العتبار�ت  تغير �لمناخ توّجه �لدول �الأع�ساء 

�لمتعلقة بتغير �لمناخ في �لح�سبان، �إلى �لحد �لممكن، في 

�سيا�ساتها وتد�بيرها �الجتماعية و�القت�سادية و�لبيئية 

ذ�ت �ل�سلة، و��ستخد�م �لو�سائل �لمنا�سبة ... بهدف �لتقليل 

�إلى �أدنى حد من �لتاأثير�ت �ل�سلبية على �القت�ساد، وعلى 

�ل�سحة �لعامة، وعلى نوعية بيئة �لم�ساريع �أو �لتد�بير �لتي 

ت�سطلع بها للتخفيف من تغير �لمناخ �أو للتكيف معه" 

)�تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�ساأن تغير �لمناخ، 1992، 

المادة 4(. ويوفر بروتوكول كيوتو، �لذي ينتهي �أجله في 

عام 2012، �إطار�ً قويًا وحديثًا للت�سجيع على ��ستخد�م 

تكنولوجيات نظيفة مثل تلك �لتي ُت�ستخدم فيما يتعلق 

بم�سادر �لطاقة �لمتجددة.

�إحدى  باعتبارها  �لنظيفة،  �لتنمية  �آلية  ممت  �سُ وقد 

لم�ساعدة  كيوتو،  بروتوكول  �إطار  في  �لمرونة  �آليات 

�لتنمية  تحقيق  على   1 �لمرفق  في  �لمدرجة  غير  �الأطر�ف 

�لنهائي  �لهدف  تحقيق  في  �لم�ساهمة  وعلى  �لم�ستد�مة 

على   1 �لمرفق  في  �لمدرجة  �الأطر�ف  ولم�ساعدة  لالتفاقية، 

لالنبعاثات  �لكمي  بالتحديد  �لخا�سة  اللتز�ماتها  �المتثال 

�لنظيفة  �لتنمية  �آلية  بد�ية  ومنذ  �النبعاثات.  وبخف�ص 

على  �لطاقة  �سناعة  م�ساريع  �سيطرت   ،2005 عام  في 

�الآلية،  تلك  �إطار  في  �ُسجلت  �لتي  �لم�ساريع  �أنو�ع  جميع 

وفي  �لحيوية.  بالطاقة  �لمتعلقة  �لم�ساريع  بينها  ومن 

للم�ساريع  عديدة  منهجيات  تتو�فر  �لحيوية،  �لطاقة  ميد�ن 

ال  كان  و�إن  �لطاقة،  لتوليد  �لحيوية  �لكتلة  ت�ستخدم  �لتي 

فيما  �لُمعَتَمدة  �لمنهجيات  من  عدد محدود  �سوى  يوجد 

منهجية خا�سة  بالفعل  وتتو�فر  �لحيوي.  بالوقود  يتعلق 

منهجية  وثمة  �لعادم،  �لزيت  على  تقوم  �لحيوي  بالوقود 

قيد  �لمزروعة  �لحيوية  �لكتلة  من  �لحيوي  �لوقود  الإنتاج 

�ال�ستحد�ث.

�إلى م�ساهمة من �أمانة  �لم�سدر: منظمة �الأغذية و�لزر�عة، ��ستناد�ً 

�تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�ساأن تغير �لمناخ.

10 �الإطار 

الوقود الحيوي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ساأن تغير المناخ
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�لنمو  معدالت  بمر�حل  يفوق  �لما�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت 

وفي  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  على  �لطلب  في  �لتاريخية 

��ستخد�م  في  �لتغير  �أن  �إلى  ي�سير  وهذ�  �لمحا�سيل.  غالت 

ي�سبح  قد   - بيئية  �آثار  من  به  يرتبط  وما   - �الأر��سي 

�الأول  �لجيل  تكنولوجيات  من  لكل  �الأهمية  بالغة  ق�سية 

�لق�سير،  �لمدى  وعلى  �لثاني.  �لجيل  وتكنولوجيات 

م�ساحة  زيادة  �أ�سا�سًا من خالل  �لطلب  هذ�   
َّ
ُيلبى قد 

قد  بينما  �لحيوي،  �لوقود  بمحا�سيل  �لمزروعة  �الأر��سي 

�أنو�ع  ��ستحد�ث  و�لطويل  �لمتو�سط  �لمديين  على  ي�سيطر 

تغيير�ت  و�إدخال  �لحيوي،  �لوقود  من محا�سيل  نة  مح�سَّ

تكنولوجيات جديدة  و��ستخد�م  �لزر�عية،  �لممار�سات  في 

تحقيق  و�سيكون  �ل�سيلولوزي(.  �لتحويل  قبيل  )من 

�أمر�ً  �لتكنولوجيا  وتطوير  �لغالت  في  كبيرة  زياد�ت 

للوقود  �لو�سيطة  للمو�د  �لم�ستد�م  �الإنتاج  لتحقيق  هامًا 

�لتغير  من  �أدنى حد  �إلى  �لتقليل  �أجل  من  �لحيوي، 

فعال،  ُتزرع  مناطق  في  �الأر��سي  ��ستخد�م  في  �ل�سريع 

�إنتاج  في  ت�ستخدم حاليًا  ال  �لتي  ي  �الأر��سٍ وتحويل   ً

�لغابات.  �أر��سي  �أو  �لع�سبية  �الأر��سي  مثل  �لمحا�سيل، 

الم�ساحة زيادة	

 8.3 نحو  �لغابات  �أو  �لع�سبية  �الأر��سي  ت�سكل حاليًا 

مليار   1.6 �لمحا�سيل  �أر��سي  وت�سّكل  مليار هكتار، 

�لعالم  في  لالأر��سي  �لكلية  �ل�سطحية  �لم�ساحة  من  هكتار 

وثمة   .)2008  ،Fischer( مليار هكتار   13.5 تبلغ  �لتي 

�سالحين  ُيعتبر�ن  �لهكتار�ت  من  �إ�سافيان  مليار�ن 

 ،24 �ل�سكل  من  يت�سح  كما  �لبعلية،  �لمحا�سيل  الإنتاج 

ويوّفر  كبير.  بحذر  معاملته  ينبغي  �لرقم  هذ�  كان  و�إن 

�أو  �لرطبة  �الأر��سي  �أو  �لغابات  �أر��سي  من  كبير  قدر 

بيئية  �أخرى، خدمات  �أغر��ص  في  ُت�ستخدم  �لتي  �الأر��سي 

و�سون  �لمياه،  وتر�سيح  �لكربون،  عزل  بينها  من  قيِّمة، 

�لمحا�سيل  �إنتاج  زيادة  فاإن  ثم  ومن  �لبيولوجي؛  �لتنوع 

بالبيئة. �ل�سرر  �سُتلحق  �لمناطق  هذه  في 

�لمحمية،  و�الأر��سي  �لغابات،  �أر��سي  ��ستبعاد  وبعد 

على  �لمتز�يد  �لطلب  لتلبية  �لالزمة  و�الأر��سي 

تقدير�ت  تتر�وح  �لحيو�نية،  و�لثروة  �لغذ�ئية  �لمحا�سيل 

�لتو�سع  �أجل  من  تتو�فر  �أن  يمكن  �لتي  �الأر��سي  م�ساحة 

هكتار،  مليون   800 �إلى   250 من  �لمحا�سيل  �إنتاج  في 

في  �أو  �ال�ستو�ئية  �لالتينية  �أمريكا  في  معظمها  يوجد 

.)2008  ،Fischer( �أفريقيا 

مبا�سرة  �الأر��سي  هذه  بع�ص  ��ستخد�م  �لممكن  ومن 

زيادة  ولكن  �لحيوي،  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  في 

�لموجودة  �لمحا�سيل  �أر��سي  على  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج 

ال  �إنتاج محا�سيل  في  �لتو�سع  �إلى  �أي�سًا  توؤدي  قد 

�سبيل  فعلى  �أخرى.  �أماكن  في  �لحيوي  بالوقود  تتعلق 

�الإيثانول  �سنع  �أجل  من  �لذرة  �إنتاج  زيادة  �أدت  �لمثال، 

فول  �إحالل  �إلى  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  و�سط  في 

مما  �لموجودة،  �لمحا�سيل  �أر��سي  بع�ص  على  �ل�سويا 

وتحويل  �ل�سويا  فول  �إنتاج  زيادة  �إلى  بدوره  يوؤدي  قد 

�أخرى.  �أماكن  في  �لغابات  �أر��سي  �أو  �لع�سبية  �الأر��سي 

�لمبا�سرة  وغير  �لمبا�سرة  �لتغير�ت  من  فاإن كال  ثم  ومن 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 �1الوقود	

�إنتاج  في  �لتو�سع  عن  تنجم  �لتي  �الأر��سي  ��ستخد�م  في 

�إلى  �لتو�سل  �أجل  من  فيها  �لنظر  يلزم  �لحيوي  �لوقود 

�لمحتملة. �لبيئية  لالآثار  كامل  فهم 

في  ُت�ستخدم  كانت  مليون هكتار   14 �أن  ويقّدر 

ومنتجاتها  �لحيوي  �لوقود  �أنو�ع  الإنتاج   2004 عام 

�لمائة  في   1 نحو  تمثل  �الأر��سي  هذه  وكانت  �لثانوية، 

للطاقة،  �لدولية  )�لوكالة  �لعالمية  �لزر�عية  �الأر��سي  من 

في  �ل�سكر  ق�سب  �الآن  وُيزرع   
)11(

)413 2006، �سفحة 

قدرها  ن�سبة  وُت�ستخدم  �لبر�زيل،  في  مليون هكتار   5.6

3 ماليين هكتار(  54 في �لمائة من مح�سوله )تمثل نحو 

وقد ح�سد   .)2007 و�آخرون،   Naylor( �الإيثانول  الإنتاج 

�لذرة في  30 مليون هكتار من  �لمتحدة  �لواليات  مز�رعو 

�لمائة  في   11 قدرها  منها  ن�سبة  ��سُتخدمت   ،2004 عام 

�الإيثانول  �إنتاج  في  مليون هكتار(   3.3 نحو  )تمثل 

 ،2007 عام  وفي   .)2008 و�آخرون،   Searchinger(

�لمتحدة  �لواليات  في  بالذرة  �لمزروعة  �لم�ساحة  ز�دت 

و�آخرون،   Naylor( �لمائة  في   19 قدرها  بن�سبة  �الأمريكية 

 .)8 2007، �سفحة   ،Westcott �أي�سًا  و�نظر  2007؛ 

في  �ل�سويا  بفول  �لمزروعة  �لم�ساحة  �نخف�ست  وبينما 

من  �لمائة،  في   15 قدرها  بن�سبة  �لمتحدة  �لواليات 

في  �ل�سويا  بفول  �لمزروعة  �لم�ساحة  تزيد  �أن  �لمتوقع 

تبلغ  �لمائة، بحيث  في  6 و7  بين  تتر�وح  بن�سبة  �لبر�زيل 

2007ج(. و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة  مليون هكتار   43

�لدولية  �لوكالة  تتوقع   ،4 �لف�سل  في  مذكور  هو  وكما 

في  ُت�ستخدم  �لتي  �الأر��سي  م�ساحة  تزيد  �أن  للطاقة 

يتر�وح  بمقد�ر  �لثانوية  ومنتجاته  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج 

�لعالمي،  �ل�سعيد  على  �أمثال  �أربعة  �إلى  �أمثال  ثالثة  من 

�لمقبلة،  �لقليلة  �لعقود  �لمتبعة خالل  لل�سيا�سات  تبعا 

و�أمريكا  �أوروبا  في  ذلك  من  �أ�سرع حتى  بوتيرة  تزيد  و�أن 

في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  توقعات  وت�سير  �ل�سمالية. 

 )2008( و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة   - �القت�سادي  �لميد�ن 

�لعالمي  �لتحّول  نتيجة  �ستتي�سر  �الأر��سي  هذه  �أن  �إلى 

�أما  �لمقبل.  �لعقد  �لغذ�ئية خالل  �لحبوب  �إنتاج  �سوب 

ُتزرع  �أر��ص  من  ف�ستتي�سر  �لالزمة  �الإ�سافية  �الأر��سي 

و�لواليات  وكند�  ��ستر�ليا  في  �لحبوب  غير  بمحا�سيل 

�لمنحاة جانبًا  �الأر��سي  ومن  �الأمريكية؛  �لمتحدة 

�لواليات  برنامج  �إطار  في  �أو  �الأوروبي  �التحاد  في 

غير  �لجديدة  �الأر��سي  ومن  لل�سون؛  �الحتياطي  �لمتحدة 

وبع�ص  �لالتينية.  �أمريكا  في  ال�سيما  �لمزروعة حاليًا، 

مربحة  بطريقة  ُزرعت  قد  تكون  ال  ربما  �لتي  �الأر��سي 

�الأ�سا�سية،  �ل�سلع  �أ�سعار  �رتفاع  مع  مربحة  ت�سبح  قد 

مع  �قت�ساديًا  �لمالئمة  �لم�ساحة  تتغير  �أن  �لمتوقع  ومن 

�لو�سيطة  مو�ده  وعلى  �لحيوي  �لوقود  على  �لطلب  تز�يد 

ال يمكن تمييز معظم �لمو�د �لو�سيطة للوقود �لحيوي من �لجيل �الأول   )11(

)ومنها مثال �لذرة وق�سب �ل�سكر وبذر �للفت وزيت �لنخيل( ح�سب �ال�ستخد�م 

�لنهائي في مرحلة �إنتاج �لمحا�سيل، ومن ثم ُت�ستقر�أ �لم�ساحة �لمزروعة بالمو�د 

�لو�سيطة للوقود �لحيوي من بيانات �إنتاج �لوقود �لحيوي.

�لمثال،  �سبيل  فعلى   .)2008  ،Robertsonو  Nelson(

�أر��سي  من  مليون هكتار   23 قدرها  م�ساحة  �ُسحبت 

بلد�ن  في  �أ�سا�سًا(  �لغذ�ئية  )�لحبوب  �لمحا�سيل  �إنتاج 

�أعقاب  في  و�أوكر�نيا،  �لرو�سي  و�التحاد  كاز�خ�ستان  مثل 

�ل�سابق؛  �ل�سوفييتية  �ال�ستر�كية  �لجمهوريات  �تحاد  تفكك 

 13 قدرها  م�ساحة  �أن  ر  ُيقدَّ �الأر��سي  هذه  بين  ومن 

تكلفة  بدون  �الإنتاج  �إلى  �إعادتها  يمكن  مليون هكتار 

وهو�م�ص  �لغذ�ئية  �لحبوب  �أ�سعار  ظلت  �إذ�  كبيرة  بيئية 

لتطوير  �لالزمة  �ال�ستثمار�ت  تو�فرت  و�إذ�  مرتفعة،  �لربح 

و�لنقل  و�لتخزين  بالمناولة  �لخا�سة  �الأ�سا�سية  �لبنية 

2008هـ(. و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة 

�لمزروعة  �لم�ساحة  تقريبًا  تت�ساعف  �أن  �لمتوقع  ومن 

10 ماليين  تبلغ  بحيث  �لبر�زيل  في  �ل�سكر  بق�سب 

�إلى جانب  هذ�،  يوؤدي  وقد  �لمقبل؛  �لعقد  هكتار خالل 

�ل�سويا،  بفول  �لمزروعة  �لبر�زيلية  �لم�ساحة  في  �لتو�سع 

�أخرى،  ومحا�سيل  �لحيو�نية  �لثروة  مر�عي  �إز�حة  �إلى 

على  �ل�سغط  زيادة  �إلى  مبا�سرة  غير  بطريقة  يوؤدي  مما 

�أما   .)2007 و�آخرون،   Naylor( �لمزروعة  غير  �الأر��سي 

�لمحا�سيل  �إنتاج  �إلى  �لعودة  بمنع  "ملتزمة  فهي  �ل�سين 

�لذي  �لمندرجة �سمن برنامجها  �الأر��سي  �لم�سفوفة" في 

هذ�  ولكن  �لخ�سرة"،  �أجل  من  غذ�ئية  "حبوب  ��سم  يحمل 

بلد�ن  في  �لمو�رد  على  �ل�سغط  زيادة  �إلى  يوؤدي  �أن  يمكن 

�ل�سعبية  �لديمقر�طية  الو  كمبوديا وجمهورية  مثل  �أخرى، 

.)2007 و�آخرون،   Naylor(

��ستخد�م  �لمبا�سر في  �لمحتملة للتغير غير  و�الأهمية 

�أجر�ه  �لحيوي ي�سوره تحليل  �لوقود  �الأر��سي بفعل 

يتوقعون  )2008(. فهم  و�آخرون   Searchinger موؤخر�ً 

�لمخ�س�سة  �لمزروعة بالذرة  �لم�ساحة  �أن تزيد  �إمكانية 

�إلى  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  �الإيثانول في  الإنتاج 

 ،2016 �أكثر من ذلك بحلول عام  �أو  12.8 مليون هكتار 

�ساأن  �ل�سوق. ومن  �لمتبعة و�أحو�ل  لل�سيا�سات  تبعًا 

�لمخ�س�سة  �لم�ساحة  ما يرتبط بذلك من تخفي�سات في 

�أن  �لمحا�سيل،  �ل�سويا و�لقمح وغيرهما من  لفول 

بلد�ن  �الإنتاج في  زيادة  و�إلى  �الأ�سعار  �إلى رفع  يوؤدي 

تقّدر  �إ�سافية  �أر��ٍص  �إلى زر�عة  ُيف�سي ذلك  �أخرى. وقد 

�لعالم، بما  10.8 مليون هكتار على نطاق  يبلغ  بما 

 2.8 �لمحا�سيل قدرها  �أر��سي  في ذلك تو�سعات في 

�ل�سويا(  لزر�عة فول  �لبر�زيل )معظمها  مليون هكتار في 

لزر�عة  �ل�سين و�لهند )معظمها  و2.2 مليون هكتار في 

�أر��سي  �لمتوقع في  �لتو�سع  �تّبع  و�إذ�  و�لقمح(.  �لذرة 

�لقرن  �لتي لوحظت في ت�سعينيات  �الأنماط  �لمحا�سيل 

�لغابات في  �أر��سي  �أ�سا�سًا من  �سيتاأتى  فاأنه  �لع�سرين، 

و�أفريقيا  �آ�سيا  �لالتينية وجنوب �سرق  و�أمريكا  �أوروبا 

�لع�سبية في  �الأر��سي  �لكبرى، ومن  �ل�سحر�ء  جنوب 

�الأهمية بمكان في  �الأول. ومن  �لمقام  �أخرى في  �أماكن 

توؤدي  �الأ�سعار لن  �لزياد�ت في  �أن  �فتر��ص  �ل�سيناريو  هذ� 

�الأقل. �لق�سير على  �الأجل  �لغالت، في  ت�سارع نمو  �إلى 
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�لمحتملة  �لتغير�ت  �أخرى  در��سات  �أي�سًا  وُتبرز 

عن  تنجم  �لتي  �الأر��سي،  ��ستخد�م  في  �لمبا�سرة  غير 

 ،Tynerو  Hertelو  Birur( �لحيوي  �لوقود  �سيا�سات 

و�الأهد�ف  بالتكليفات  �لوفاء  �ساأن  ومن   .)2007

�الأوروبي  �التحاد  في  �لحيوي  بالوقود  �لمتعلقة  �لحالية 

كبيرة  زيادة  �إلى  يوؤدي  �أن  �الأمريكية  �لمتحدة  و�لواليات 

�الإنتاج  من  �لحيوي  للوقود  ُتخ�س�ص  �لتي  �لح�سة  في 

�ل�سلع  �سادر�ت  من  �لتقليل  مع  �لو�سيطة  للمو�د  �لمحلي 

يوؤدي  و�سوف  �لو�رد�ت.  على  �لطلب  وزيادة  �الأ�سا�سية 

الإنتاج  �لمخ�س�سة  �الأر��سي  م�ساحة  تو�سيع  �إلى  ذلك 

�الأمريكية  �لمتحدة  و�لواليات  كند�  في  �لخ�سنة  �لحبوب 

عام  بحلول  �لمائة  في   12 �إلى   11 من  تتر�وح  بن�سبة 

في  �لزيتية  للبذور  �لمخ�س�سة  �لم�ساحة  وفي   ،2010

من  تتر�وح  بن�سبة  �الأوروبي  و�التحاد  وكند�  �لبر�زيل 

�الأر��سي  �أ�سعار  �أن  ويقّدر  �لمائة.  في   21 �إلى   12

�لحبوب  على  �لطلب  لزيادة  نتيجة  �ستت�ساعف  �لبر�زيلية 

�إلى  ي�سير  مما  �ل�سكر،  وق�سب  �لزيتية  و�لبذور  �لغذ�ئية 

�التحاد  في  �لحيوي  بالوقود  �لمتعلقة  �لتكليفات  �أن 

تفر�ص �سغطًا  �أن  يمكن  �لمتحدة  و�لواليات  �الأوروبي 

من  �أخرى  مناطق  في  �الإيكولوجية  �لنظم  على  كبير�ً 

 Banse �أي�سًا  ويتنباأ  �لمطيرة.  �الأمازون  غابة  مثل  �لعالم، 

�ال�ستخد�م  في  كبيرة  زياد�ت  بحدوث   )2008( و�آخرون 

�لالتينية،  و�أمريكا  �أفريقيا  في  ال�سيما  لالأر��سي،  �لزر�عي 

�لحيوي  للوقود  �الإلز�مي  �لمزج  �سيا�سات  لتنفيذ  نتيجة 

�أفريقيا  و�ليابان وجنوب  �الأوروبي  و�التحاد  كند�  في 

�الأمريكية. �لمتحدة  و�لواليات 

الأرا�سي ا�ستخدام	 تكثيف	

�لمو�د  �إنتاج  في  �لتو�سع  يلعب  �أن  �لمرجح  من  بينما 

�لطلب  تلبية  في  هامًا  دور�ً  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة 

�لقليلة  �ل�سنو�ت  �لحيوي خالل  �لوقود  على  �لمتز�يد 

�الأر��سي  ��ستخد�م  تكثيف  يكون  �أن  �سيتعين  �لمقبلة، 

�لمح�سّنة  �الإد�رية  و�لممار�سات  �لتكنولوجيات  من خالل 

�الإنتاج  �إد�مة  �لمر�د  كان  �إذ�  ال�سيما  �لخيار،  لهذ�  مكّماًل 

�لمحا�سيل  زيادة غالت  كانت  ولقد  �لطويل.  �لمدى  على 

مما هي  �ل�سكانية  �لكثافة  ذ�ت  �آ�سيا  في  �أهم  تاريخيًا 

في  و�أهم  �لالتينية،  و�أمريكا  �ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب  في 

لعب  وقد  �لذرة.  في حالة  مما هي  و�لقمح  �الأرز  حالة 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�لبحوث  في  �لنطاق،  و��سع  و�لخا�ص  �لعام  �ال�ستثمار 

و��ستخد�م  و�لمدخالت  �لور�ثية  �لمو�د  بتح�سين  �لمتعلقة 

في  �الأهمية  بالغ  دور�ً  �لزر�عية،  و�لممار�سات  �لمياه 

2008؛   ،Woodو  Hazelll( هذه  �لغالت  زياد�ت  تحقيق 

.)2005 و�آخرون،   Cassmanو

في  �لتي حدثت  �لكبيرة  �لزياد�ت  من  �لرغم  وعلى 

معظم  وفي  �لعالمي  �ل�سعيد  على  �لمحا�سيل  غالت 

�ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب  في  �لغالت  تخّلفت  �لمناطق، 

في  �إمكاناتها  من  �أقل  �لفعلية  �لغالت  ز�لت  وما  �لكبرى. 

مما   -  25 �ل�سكل  في  مبيَّن  هو  كما   - �لمناطق  معظم 

�الإنتاج  لزيادة  كبير  ��ستمر�ر وجود مجال  �إلى  ي�سير 

 Evenson وّثق  وقد  �لموجودة.  �لزر�عية  �الأر��سي  في 

�أنو�ع  ��ستخد�م  في  كبير  تخّلف  )2003( حدوث   Gollinو

�أفريقيا.  في  ال�سيما  �لغلة،  عالية  �لمحا�سيل  من  حديثة 

�أخرى  تكنولوجيات  ��ستخد�م  �أي�سًا  �أفريقيا  ُت�ساير  ولم 

و�الآفات،  للمغذيات  �لمتكاملة  �الإد�رة  مثل  �لغلة،  ن 
ّ
تح�س

�لتربة. ت�سون  �لتي  �لحرث  و�أ�ساليب  و�لري، 

�إلى  �لحيوي  �لوقود  �لطلب على  ومثلما توؤدي زيادة 

�الأر��سي،  ��ستخد�م  تغير�ت مبا�سرة وغير مبا�سرة في 

�إلى تغير�ت في  توؤدي  �أن  �أي�سًا  �لممكن  فاإنها من 

�لو�سيطة للوقود  �لمو�د  �إنتاج  �لغالت، بطريقة مبا�سرة في 

�إنتاج محا�سيل  �لحيوي، وبطريقة غير مبا�سرة في 

�أخرى، ب�سرط توظيف �ال�ستثمار�ت �لمالئمة لتح�سين 

�إلى �لمعلومات  �لبنية �الأ�سا�سية، و�لتكنولوجيا، و�لو�سول 

�لتحليلية  �لدر��سات  بد�أ عدد من  و�لمعرفة و�الأ�سو�ق. وقد 

ُيتوقع  �لتي  �الأر��سي  ��ستخد�م  �لتغير�ت في  في تقدير 

�لحيوي،  �لوقود  �لطلب على  حدوثها من جر�ء زيادة 

�لعملية ما ز�لت قليلة  �لتجربة  �لم�ستمدة من  �الأدلة  ولكن 

�إليها في و�سع  �ال�ستناد  يلزم  �أدلة  �الآن، وهي  حتى 

�إما  �لغالت -  �لتي �ستتاأثر بها  �لكيفية  تكهنات ب�ساأن 

ب�ساأن مدى �سرعة  �أو  �أو غير مبا�سرة -  بطريقة مبا�سرة 

�الإيثانول في  �الأمثلة يعتقد خبر�ء  �أحد  تاأثرها. وفي 

�لممكن، حتى بدون تح�سينات ور�ثية  �أن من  �لبر�زيل 

�لغالت في حدود ن�سبة  �أن تزيد  �ل�سكر،  خا�سة بق�سب 

�لمقبلة،  �لع�سر  �ل�سنو�ت  �لمائة على مدى  20 في  قدرها 

�الإنتاج فح�سب  نة في �سل�سلة 
ّ
�لمح�س �الإد�رة  عن طريق 

.)2008  ،Squizato(

وتتطلب بع�ص �لمحا�سيل، �لتي ُت�ستخدم حاليًا 

كمادة و�سيطة في �إنتاج �لوقود �لحيوي �ل�سائل، �أر�سًا 

زر�عية عالية �لجودة ومدخالت كبيرة، من حيث �الأ�سمدة 

ومبيد�ت �الآفات و�لمياه، لكي توّلد غالت قابلة لل�سمود 

�قت�ساديا. ودرجة �لتناف�ص على �لمو�رد بين محا�سيل 

�لطاقة و�إنتاج �الأغذية و�لعلف �ستتوقف على جملة عو�مل 

من بينها �لتقدم �لمحرز في غالت �لمحا�سيل، وكفاءة 

علف �لحيو�نات، وتكنولوجيات تحويل �لوقود �لحيوي. 

وفي حالة تكنولوجيات �لجيل �لثاني، �لقائمة على مو�د 

و�سيطة �سيلولوزية خ�سبية، يمكن �لحد من هذ� �لتناف�ص 

عن طريق �لغالت �الأعلى �لتي يمكن �أن تتحقق با�ستخد�م 

هذه �لتكنولوجيات �لحديثة.

الحيوي	على	 الوقود	 اإنتاج	 �سيوؤثر	 كيف	

البيولوجي؟ والتنوع	 والتربة	 المياه	

بالمو�د  �لخا�سة  �لزر�عي  �الإنتاج  نظم  تكثيف  �إن 

�لزر�عية  �الأر��سي  وتحويل  �لحيوي،  للوقود  �لو�سيطة 

بيئية  تاأثير�ت  لهما  �ستكون  و�لجديدة،  �لموجودة حاليًا 

�الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  على  تاأثير�تهما  تتجاوز 

على  يتوقفان  �لتاأثير�ت  هذه  ومدى  وطبيعة  �لحر�ري. 

�لو�سيطة،  �لمادة  ونوع  �الإنتاج،  نطاق  مثل  عو�مل، 

وطرق  و�لموقع،  �الأر��سي،  و�إد�رة  �لزر�عة  وممار�سات 

ب�ساأن  �الأدلة محدودة  تز�ل  وال  �الإنتاج.  بعد  �لت�سنيع 

�لوقود  �إنتاج  بتكثيف  تحديد�ً  �لمرتبطة  �لتاأثير�ت 

لتلك  مماثلة  �لم�ساكل  غالبية  كانت  و�إن  �لحيوي، 

�لمياه  ��ستنفاد  وهي  �لزر�عي،  باالإنتاج  �أ�ساًل  �لمرتبطة 

وفقد�ن  �لمغذيات،  و��ستنفاد  �لتربة،  وتدهور  وتلوثها، 

و�لزر�عي. �لبري  �لبيولوجي  �لتنوع 

المياه موارد	 على	 التاأثيرات	

�الأر��سي،  ندرة  ولي�ص  �لمياه،  ندرة  �أن  يثبت  قد 

�لمو�د  �إنتاج  من  يحد  �لذي  �لرئي�سي  �لعامل  هي 

�إذ  كثيرة.  �سياقات  في  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة 

�لمياه  من  �لمائة  في   70 نحو  تبلغ  ن�سبة  ُت�ستخدم 

�الأغر��ص  في  �لعالم  نطاق  على  ُت�ستخدم  �لتي  �لعذبة 

 Comprehensive Assessment of Water( �لزر�عية 

وتتز�يد   .)2007  ،Management in Agriculture

من  كثير  في  �لزر�عة  �أجل  من  �لمائية  �لمو�رد  �سحة 

�ال�ستخد�مات  مع  �لمناف�سة  لتز�يد  نتيجة  �لبلد�ن، 

�ستفر�ص  ذلك،  على  �ل�سناعية. وعالوة  �أو  �لمنزلية 

�نخفا�ص  �لمناخ من حيث  لتغّير  �لمتوقعة  �لتاأثير�ت 

بع�ص  في  )�ل�سيح(  �لمياه  و�سرعة جريان  �الأمطار  هطول 

�الأدنى  �ل�سرق  بينها  )ومن  �الأ�سا�سية  �لمنتجة  �لمناطق 

على  �ل�سغط  من  مزيد�ً  �آ�سيا(  �أفريقيا وجنوب  و�سمال 

�أ�ساًل. �ل�سحيحة  �لمو�رد 

كيلومتر   100 نحو  يمّثل حاليًا  �لحيوي  و�لوقود 

َتر�َسح  �لتي  �لمياه  �لمائة( من جميع  في   1 )�أي  مكعب 

 44 نحو  ويمثل  �لعالم،  نطاق  على  �لمحا�سيل  من 

م�سحوبات  �لمائة( من جميع  في   2 )�أي  مكعبًا  كيلومتر�ً 

 ،Yongsongو  Giordanoو  de Fraiture( �لري  مياه 

ُت�ستخدم  �لتي  �لمحا�سيل،  من  كثير  و�حتياجات   .)2007

�ل�سكر  ق�سب  مثل   - �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  حاليًا 

على  ن�سبيًا  مرتفعة  �لمياه  من   - و�لذرة  �لزيت  ونخيل 

فهي  ولذ�   )10 �لجدول  )�نظر  �لتجارية  �لغالت  م�ستوى 

�الأمطار  فيها  تهطل  �لتي  �ال�ستو�ئية  للمناطق  �أن�سب 
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�لبعلي  )�الإنتاج  ها.  ريُّ �لممكن  من  كان  �إذ�  �إال  ب�سدة، 

�لبر�زيل،  في  كبير  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  للمو�د 

�إنتاج  من  �لمائة  في   76 قدرها  ن�سبة  تخ�سع  حيث 

�لمتحدة  �لواليات  وفي  �لبعلية،  لالأحو�ل  �ل�سكر  ق�سب 

�لمائة  في   70 قدرها  ن�سبة  �أن  نجد  �الأمريكية، حيث 

مثل  �لمعّمرة،  �لنباتات  بعلية(. وحتى  �لذرة  �إنتاج  من 

مناطق  في  زرعها  يمكن  �لتي  و�لبونغاميا،  �لجاتروفا 

تحتاج  قد  متدهورة،  �أو  �أر��ٍص حدية  على  قاحلة  �سبه 

و�لجافة.  �لحارة  �ل�سيف  ف�سول  �أثناء  �لري  بع�ص  �إلى 

�لو�سيطة،  �لمو�د  ت�سنيع  ي�ستخدم  قد  ذلك،  على  وعالوة 

�لمياه،  من  كبيرة  كميات  وقود� حيويا،  ت�سبح  بحيث 

ومع  �لبخري.  وللتبريد  و�لبذور  �لنباتات  لغ�سل  �أ�سا�سًا 

�الأ�سا�سية  �لو�سيطة  للمو�د  �لمروي  �الإنتاج  فاإن  ذلك 

على  تاأثير  �أكبر  له  �سيكون  �لذي  هو  �لحيوي  للوقود 

مناطق  بالفعل  وتعمل  �لمحلية.  �لمياه  مو�رد  مو�زين 

�الأفريقي  �لجنوب  في  �لري  بو��سطة  لل�سكر  منتجة  كثيرة 

�لحدود  قرب  �لبر�زيل  �سرق  و�سمال  �أفريقيا  و�سرق 

�أمثلة  ومن  �لمتر�بطة.  �لنهرية  الأحو��سها  �لهيدرولوجية 

و�ساو  و�لنيل  ومابوتو  وليمبوبو  �أو��ص  نهر  �أحو��ص  ذلك 

فر�ن�سي�سكو.

�لمروية  �لمناطق  زيادة  �إمكانية  تبدو  قد  وبينما 

مو�رد  �أ�سا�ص  على  �لمناطق  بع�ص  في  كبيرة  �إمكانية 

�إنتاج  لزيادة  �لفعلي  �لنطاق  فاإن  و�الأر��سي،  �لمياه 

�أو  قائمة  مروية  �أر��ٍص  في  �لري  في ظل  �لحيوي،  �لوقود 

�الأ�سا�سية  �لبنية  �الحتياجات من حيث  منه  تحد  جديدة، 

قد  �لتي  �الأر��سي  ونظم حيازة  �لمياه،  �إمد�د�ت  ل�سمان 

ُيقّيد  قد  كذلك،  �لتجاري.  �الإنتاج  لنظم  مطابقة  تكون  ال 

تم  )فقد  �لمياه  وتخزين  �لحدية  �لتكاليف  �رتفاع  �لزر�عة 

وحيازة  �قت�ساديًا(  �الأوفر  �لمو�قع  على  �ال�ستيالء  بالفعل 

منطقة  في  �لنمو  �إمكانات  �أن   26 �ل�سكل  ويبّين  �الأر��سي. 

وبينما  �سارفت حدودها.  �أفريقيا  و�سمال  �الأدنى  �ل�سرق 

و�سرق  في جنوب  �لمياه  مو�رد  من  وفرة  هناك  تز�ل  ال 

من  قدر �سئيل جد�ً  �إال  يتو�فر  ال  �آ�سيا،  �سرق  وجنوب 

�أكبر  وتقت�سر  �إ�سافية.  مروية  زر�عة  �أجل  من  �الأر��سي 

و�أفريقيا جنوب  �لالتينية  �أمريكا  على  �لتو�سع  �إمكانات 

�الأخيرة  �لمنطقة  في  �لمتوقع  من  ولكن  �لكبرى.  �ل�سحر�ء 

مياه  لم�سحوبات  �لحالية  �لمنخف�سة  �لم�ستويات  تزيد  �أال 

فح�سب. بطيئة  زيادة  �إال  �لري 

�سيوؤثر  �لحيوي  �لوقود  من محا�سيل  مزيد  و�إنتاج 

�لمر�عي  فتحويل  كميتها.  على  وكذلك  �لمياه  نوعية  على 

يوؤدي  قد  مثاًل،  ذرة،  �إلى حقول  �لغابات  �أر��سي  �أو 

و�سيح  ب،  و�لتر�سُّ �لتربة،  تعرية  مثل  م�ساكل،  تفاقم  �إلى 

�لمياه  �إلى  باإفر�ط  و�لفو�سفور(  )�لنتروجين  �لمغذيات 

لزيادة  نتيجة  �لجوفية  �لمياه  �إلى  وت�سربها  �ل�سطحية، 

نهر  في  باإفر�ط  �لنتروجين  فوجود  �الأ�سمدة.  ��ستخد�م 

�لمّيتة"  "�لمنطقة  لوجود  رئي�سي  �سبب  هو  �لم�سي�سبي 

ال  �لمك�سيك، حيث  في خليج  �الأك�سيجين  �إلى  �لعط�سى 

�لحياة  من  كثيرة  �أ�سكال  �لحياة  قيد  على  تبقى  �أن  يمكن 

�لزياد�ت  �إن   )2007(  Senauerو  Runge ويقول  �لبحرية. 

�ل�سيح  وفي  �لنتروجينية  �الأ�سمدة  ��ستخد�م  في  �لكبيرة 

�إحالل محا�سيل  مع  �لم�ساكل  هذه  تفاقم  �إلى  �ستوؤدي 

في  �الإيثانول  �إنتاج  �أجل  من  م�ستمرة  ب�سفة  �لذرة 

زر�عة  دور�ت  تناوب  �الأمريكية محل  �لمتحدة  �لواليات 

�ل�سويا. فول   - �لذرة 

�إلى  و�الإيثانول  �لحيوي  �لديزل  زيت  �إنتاج  ويوؤدي 

�نبعثت  �إذ�  يوؤدي،  قد  تلوثًا ع�سويًا  �ل�سرف  مياه  تلوث 

�الأج�سام  تاأجين  زيادة  �إلى  ُتعالج،  �أن  دون  �لمياه  تلك 

�لموجودة حاليًا  �لتكنولوجيات  �أن  بيد  �ل�سطحية.  �لمائية 

مع  بفعالية  تتعامل  �أن  يمكن  �ل�سرف  مياه  لمعالجة 

�أن  يمكن  �لتخّمر  فنظم  �لع�سوية.  و�لمخلفات  �لملوثات 

بيولوجي  �أك�سيجين  �إلى  �ل�سرف  مياه  تحد من حاجة 

��ستخد�م  �إعادة  يمكن  �لمائة، حيث  في   90 من  باأكثر 

�لميثان  ��ستخال�ص  ويمكن  �لت�سنيع،  �أغر��ص  في  �لمياه 

�لكهرباء.  توليد  في  و��ستخد�مه  �لمعالجة  نظام  في 

�لدورة،  تلك  في  و�لتخزين  �لتوزيع  بمر�حل  يتعلق  وفيما 

من  و�لمياه  �لتربة  على  �ل�سلبية  �لتاأثير�ت  �إمكانية  فاإن 

باحتماالت  مقارنة  تقل  و�لجريان  ب 
ّ
�لت�سر عمليات  جر�ء 

�الأحفوري. �لوقود  في حالة  ذلك  حدوث 
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معدلت البخر المحتملة 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�أجل  من  �ل�سكر  ق�سب  ُيزرع  حيث  �لبر�زيل،  وفي 

تو�فر  ي�سّكل  ال  �أ�سا�سًا،  بعلية  بطريقة  �الإيثانول  �إنتاج 

با�ستخد�م  �لمرتبط  �لمياه  تلوث  ولكن  عائقا،  �لمياه 

�لتربة،  وتعرية  �لزر�عية،  �لكيماوية  و�لمو�د  �الأ�سمدة 

عملية  في  �الأخرى  و�لخطو�ت  �ل�سكر،  ق�سب  وغ�سل 

 ،Moreira( رئي�سية  قلق  بو�عث  هي  �الإيثانول،  �إنتاج 

�لخا�سة  �ل�سرف  مياه  معظم  وُي�ستخدم   .)2007

مما  �ل�سكر،  ق�سب  مز�رع  وت�سميد  ري  في  بالطحن 

�لحد  وكذلك  �لمائية  �الحتياجات  من  �لحد  �إلى  يوؤدي 

�لتاأجين. مخاطر  من 

من  وغيرها  �الآفات  مبيد�ت  تت�سرب  �أن  �لممكن  ومن 

تاأثير�ً  توؤثر  �لمائية، حيث  �الأج�سام  �إلى  �لكيماوية  �لمو�د 

في  ملحوظ  �ختالف  ويوجد  �لمياه.  نوعية  على  �سلبيًا 

�لمو�د  من  وغيرهما  �ل�سويا  وفول  �لذرة  �حتياجات 

ومبيد�ت  �الأ�سمدة  �لحيوي، من حيث  للوقود  �لو�سيطة 

�لذرة  تخ�سع  �لرئي�سية،  �لو�سيطة  �لمو�د  بين  ومن  �الآفات. 

�الآفات  مبيد�ت  وكذلك  لالأ�سمدة  ��ستخد�م  معدالت  الأعلى 

يجري  �لتي  �لطاقة  من  وحدة  كل  وح�سب  لكل هكتار. 

من  �لم�ستق  �لحيوي  �لوقود  �أن  يقّدر  عليها،  �لح�سول 

منخف�سة  �لحيوية  �لكتلة  �أ�سكال  من  وغيره  �ل�سويا  فول 

ال  �لمروج،  في  �لموجودة  �لتنوع،  وبالغة  �لمدخالت 

و�لفو�سفور  �لنتروجين  من  �سئيلة  ن�سبة  �إلى  �إال  يحتاج 

ذلك  ويقابل  �لذرة،  �إليها  تحتاج  �لتي  �الآفات  ومبيد�ت 

و�آخرون،   Hill( �لمياه  نوعية  على  �لتاأثير�ت  �نخفا�ص 

.)2006  ،Lehmanو  Hillو  Tilmanو 2006؛ 

التربة موارد	 على	 التاأثيرات	

وتكثيف  �الأر��سي  ��ستخد�م  في  �لتغير  من  كاًل  �إن 

يمكن  �لموجودة  �لزر�عية  �الأر��سي  في  �لزر�عي  �الإنتاج 

ولكن  �لتربة،  على  كبيرة  �سلبية  تاأثير�ت  له  تكون  �أن 

باأي  يتعلق  فيما  �لحال  هو  كما   - �لتاأثير�ت  هذه 

�لزر�عة.  تقنيات  على  �سديد�ً  توقفًا  تتوقف   - مح�سول 

تحد من  �أن  يمكن  �لمنا�سبة  غير  �لزر�عية  فالممار�سات 

�إلى  توؤدي  و�أن  �لتربة  في  �لموجودة  �لع�سوية  �لمادة 

و�إز�لة  �لد�ئم.  �لتربة  باإز�لة غطاء  �لتربة  تعرية  تز�يد 

�لتربة  من محتويات  تحد  �أن  يمكن  �لنباتات  مخلفات 

غاز�ت  �نبعاثات  زيادة  �إلى  توؤدي  و�أن  �لمغذيات  من 

�لتربة. كربون  فو�قد  �لحر�ري عن طريق  �الحتبا�ص 

عمليات  توؤدي  �أن  يمكن  �الأخرى،  �لناحية  ومن 

تناوب  وعمليات  �لتربة،  ت�سون  �لتي  �لحرث 

�الأخرى،  نة 
ّ
�لمح�س �الإد�رية  و�لممار�سات  �لمحا�سيل، 

�لتاأثير�ت  من  �لحد  �إلى  �ل�سحيحة،  �لظروف  ظل  في 

�قتر�نًا  �لبيئية  �لجودة  تح�سين  �إلى  حتى  �أو  �ل�سلبية، 

فزر�عة  �لحيوي.  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  بزيادة 

�لدورة  ذ�ت  و�الأيكات  �لنخيل،  مثل  معّمرة  نباتات 

�ل�سوطي،  �لع�سب  �أو  �ل�سكر  ق�سب  �أو  �لق�سيرة،  �لزر�عية 

�إلى  توؤدي  �أن  يمكن  �ل�سنوية،  �لمحا�سيل  من  بداًل 

وم�ستويات  �لتربة  غطاء  بزيادة  �لتربة  نوعية  تح�سين 

��ستخد�م  وقلة  �لحرث  عدم  ومع  فيها.  �لع�سوي  �لكربون 

تاأثير�ت  تحقيق  يمكن  �الآفات،  ومبيد�ت  �الأ�سمدة 

�لبيولوجي. �لتنوع  على  �إيجابية 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

وتتباين �لمو�د �لو�سيطة �لمختلفة من حيث تاأثير�تها 

على �لتربة، وحاجتها �إلى �لمغذيات، ومدى ما تحتاج 

�إليه من تح�سير لالأر�ص. وت�سير �لوكالة �لدولية للطاقة 

�أن تاأثير ق�سب �ل�سكر على  �إلى  )2006، �سفحة 393( 

�أقل عمومًا من تاأثير بذر �للفت و�لذرة  �لتربة يكون 

وغيرهما من �لحبوب �لغذ�ئية. فق�سب �ل�سكر يحافظ على 

نوعية �لتربة باإعادة تدوير �لمغذيات من مخلفات طحن 

�ل�سكر وتقطيره، ولكن ��ستخد�م مزيد من تفل ق�سب �ل�سكر 

�أن يقلل من  كُمدخل طاقة الإنتاج �الإيثانول من �ساأنه 

عملية �إعادة �لتدوير. وتحتاج نظم �الإنتاج و��سعة �لنطاق 

�إعادة تدوير  �إعادة ��ستخد�م �لمخلفات من �أجل  �إلى 

�لمغذيات و�لحفاظ على خ�سوبة �لتربة؛ وال يت�سنى عادة 

�إلى 33 في �لمائة من  �سوى ح�سد ن�سبة تتر�وح من 25 

مخلفـات �لمحا�سـيل �لمـتو�فرة من �الأع�سـاب �أو �لذرة 

 ،2007 ،Steenblikو Doornbosch( ح�سـد�ً م�ستد�مًا

بـ Wilhelm و�آخرين، 2007(. وعن  �سفحة 15، ��ست�سهاد�ً 

طريق �إيجاد �سوق للمخلفات �لزر�عية، يمكن �أن توؤدي 

�إذ� لم تخ�سع الإد�رة �سليمة،  زيادة �لطلب على �لطاقة، 

�إلى تحويل م�سار �لمخلفات �سوب �إنتاج �لوقود �لحيوي، 

و�إلحاق تاأثير�ت يمكن �أن تكون �سارة بنوعية �لتربة، 

.)2007 ،Fresco( ال�سيما بالمادة �لع�سوية في �لتربة

�ل�سويا  �إنتاج فول  �أن   )2006( Hill و�آخرون  وقد وجد 

من �أجل �سنع زيت �لديزل �لحيوي في �لواليات �لمتحدة 

�الأمريكية يتطلب قدر�ً من �الأ�سمدة ومبيد�ت �الآفات لكل 

وحدة ُتنتج من �لطاقة �أقل مما تتطلبه �لذرة. ولكنهم 

يقولون �إن فول �ل�سويا و�لذرة، وكليهما، كمادتين 

و�سيطتين، يتطلبان م�ستويات عالية من �لمدخالت ونوعية 

�أف�سل من �الأر��سي مقارنة بالجيل �لثاني من �لمو�د 

�لو�سيطة، مثل �لع�سب �ل�سوطي، �أو �لنباتات �لخ�سبية، �أو 

�الأخالط �لمتنوعة من �أع�ساب �لمروج و�الأع�ساب �لعلفية 

 ،Lehmanو Hillو Tilman �أي�سًا  عري�سة �الأور�ق )�نظر 

2006(. وتحتاج �لمحا�سيل �ل�سيلولوزية �لخ�سبية 

�لمعّمرة، مثل �الأوكاليبتو�ص �أو �ل�سف�ساف �أو �لحور �أو 

�أقل من  �أقل كثافة و�إلى مدخالت  �إد�رة  �إلى  �الأع�ساب، 

�أر�ٍص رديئة،  �أن ُتزرع في  �أي�سًا  �لطاقة �الأحفورية، ويمكن 

�إلى زيادًة �لكربون في �لتربة وزيادة  �أي�سا  وقد توؤدي 

جودتها بمرور �لوقت )�لوكالة �لدولية للطاقة، 2006(.

البيولوجي التنوع	 على	 التاأثيرات	

�لتنوع  على  يوؤثر  �أن  يمكن  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  �إن 

�الإيجابية،  �الأ�سكال  ببع�ص  و�لزر�عي  �لبري  �لبيولوجي 

كثرة  ولكن  �لمتدهورة،  �الأر��سي  ترميم  مثال من خالل 

�الأر��سي  تتحول  عندما  مثاًل  �سلبية،  �ستكون  تاأثير�ته  من 

ُت�ستنزف  �أو عندما  �لطاقة  لمحا�سيل  مز�رع  �إلى  �لطبيعية 

 .)2008 �لبيولوجي،  �لتنوع  )�تفاقية  �لخثية  �الأر��سي 

بفقد�ن  عام،  بوجه  مهدد،  �لبري  �لبيولوجي  و�لتنوع 

ُت�ستخدم  �لتي  �لم�ساحة  في  ع  تو�سُّ يحدث  عندما  �لموئل 

�لبيولوجي  �لتنوع  يكون  بينما  �لمحا�سيل،  �إنتاج  في 

على  �أحادية  زرع محا�سيل  في حالة  �لزر�عي �سعيفًا 

�لمو�د  من  على مجموعة محدودة  تعتمد  كبير،  نطاق 

��ستخد�م  �نخفا�ص  �إلى  يوؤدي  �أن  �أي�سًا  ويمكن  �لور�ثية، 

�لتقليدية. �الأنو�ع 

و�لم�سار �الأول لفقد�ن �لتنوع �لبيولوجي هو فقد�ن 

�لموئل، يليه تحويل �الأر��سي �إلى �إنتاج �لمحا�سيل، 

مثاًل من �لغابات �أو �الأر��سي �لع�سبية. وكما ت�سير 

�تفاقية �لتنوع �لبيولوجي )2008( ثمة محا�سيل حالية 

كثيرة، من محا�سيل �لوقود �لحيوي، منا�سبة للمناطق 

�ال�ستو�ئية. وهذ� يوؤدي �إلى زيادة �لحو�فز �القت�سادية 

في �لبلد�ن �لتي توجد لديها �إمكانية �إنتاج �لوقود 

�لحيوي، مما يدفعها �إلى تحويل �لنظم �الإيكولوجية 

�لطبيعية �إلى مز�رع للمو�د �لو�سيطة )منها مثاًل نخيل 

�لزيت(، مما يوؤدي �إلى فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي �لبري 

في هذه �لمناطق. وبينما ال تحتاج مز�رع نخيل �لزيت 

�أو مبيد�ت �الآفات، حتى في  �إلى قدر كبير من �الأ�سمدة 

ع فيها قد يوؤدي 
ّ
�أنو�ع �لتربة �لرديئة، فاإن حدوث تو�س

�أن فقد�ن �لمو�ئل  �إلى فقد�ن �لغابات �لمطيرة. ومع 

�إنتاج �لمو�د  �إلى  �لطبيعية من خالل تحويل �الأر��سي 

�أُبلغ عنه في بع�ص �لبلد�ن  �لو�سيطة للوقود �لحيوي قد 

 ،Engelو Palmerو Soyka2004؛ و و�آخرون،   Curran(

�إلى ما يلزم من بيانات  2007(، فماز�ل هناك �فتقار 

وتحليل لتقدير مدى ذلك �لفقد�ن وعو�قبه. وقد بحث 

�أن يوؤدي  )2008( كيف يمكن   Robertsonو Nelson

�رتفاع �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية، نتيجة لزيادة �لطلب على 

�إلى حدوث تغير في ��ستخد�م �الأر��سي  �لوقود �لحيوي، 

�أن  و�إلى تكثيف ذلك �ال�ستخد�م في �لبر�زيل، ووجد� 

�لتو�سع �لزر�عي �لذي يقف ور�ءه �رتفاع �الأ�سعار يمكن 

�ص للخطر مناطق غنية بتنوع �أنو�ع �لطيور.
ّ
�أن يعر

�أما �لم�سار �لرئي�سي �لثاني فهو فقد�ن �لتنوع 

�لبيولوجي �لزر�عي، بفعل �لتكثيف في �أر��سي �لمحا�سيل، 

على �سكل وحدة ور�ثية منفردة للمحا�سيل. فغالبية 

مز�رع �لمو�د �لو�سيطة للوقود �لحيوي تقوم على �أنو�ع 

منفردة. وتوجد �أي�سًا �سو�غل ب�ساأن �نخفا�ص م�ستويات 

�لتنوع �لور�ثي في �الأع�ساب �لتي ُت�ستخدم كمو�د و�سيطة، 

�ل�سكر )The Royal Society، 2008(، مما  مثل ق�سب 

�ص هذه �لمحا�سيل الآفات و�أمر��ص 
ّ
�إلى زيادة تعر يوؤدي 

جديدة. وفي مقابل ذلك، ي�سدق �لعك�ص على مح�سول 

مثل �لجاتروفا، �لذي يتميز بدرجة عالية للغاية من 

ن، مما يوؤدي �إلى  �لتنوع �لور�ثي، معظمها غير مح�سَّ

وجود نطاق و��سع من �لخ�سائ�ص �لور�ثية �لتي تقّو�ص 

قيمته �لتجارية )موؤ�س�سة �الأمم �لمتحدة/ منظمة �الأغذية 

و�لزر�عة/ �ل�سندوق �لدولي للتنمية �لزر�عية، 2008(.

وفيما يتعلق بالجيل �لثاني من �لمو�د �لو�سيطة، 

ت�سّنف بع�ص �الأنو�ع، �لتي يجري �لترويج لها، على �أنها 

�أنو�ع غازية، مما يثير بو�عث قلق جديدة ب�ساأن كيفية 



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�إد�رتها وتجّنب �لعو�قب غير �لمق�سودة. وعالوة على 

ذلك، فاإن كثرة من �الإنزيمات �لالزمة لتحويلها تتعر�ص 

لعملية تحوير ور�ثي لزيادة كفاءتها، ومن �لالزم �إد�رتها 

بعناية في �إطار عمليات �إنتاج �سناعية مغلقة )�ل�سندوق 

�لم�سترك لل�سلع �الأ�سا�سية، 2007(. 

وقد لوحظت تاأثير�ت �إيجابية على �لتنوع �لبيولوجي 

�أنو�ع  �أُدخلت  �أو �لحدية، حيث  في �لمناطق �لمتدهورة 

مختلطة معّمرة جديدة الإعادة عمل �لنظم �الإيكولوجية 

ولزيادة �لتنوع �لبيولوجي )�إتفاقية �لتنوع �لبيولوجي، 

2008(. ويت�سح من �لبيانات �لتجريبية �لم�ستمدة من 

�أر��ٍص �ختبارية موجودة فوق تربة متدهورة  قطع 

�الأخالط  �أن   )2006  ،Lehmanو Hillو Tilman( ومهجورة 

قليلة �لمدخالت و�سديدة �لتنوع من �لنباتات �لمعمرة 

�لمتوطنة في �الأر��سي �لع�سبية - �لتي توفر نطاقًا من 

خدمات �لنظم �الإيكولوجية، من بينها موئل �لحياة �لبرية، 

وتر�سيح �لمياه، وعزل �لكربون - تحقق �أي�سًا زياد�ت 

عالية من حيث �لطاقة �ل�سافية )مقي�سة بالطاقة �لتي 

تنبعث عند �لحرق(، ومزيد�ً من �نخفا�سات �نبعاثات 

�أقل من �لتلوث  غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري، ودرجة 

�لكيميائي �لزر�عي، مقارنة باإيثانول �لذرة �أو بزيت 

ديزل فول �ل�سويا، و�أن �الأد�ء يزيد مع تز�يد عدد �الأنو�ع. 

ووجد موؤلفو هذه �لدر��سة �أي�سًا �أن �لع�سب �ل�سوطي يمكن 

�أي�سًا �أن تكون �إنتاجيته عالية عندما ُيزرع في تربة 

خ�سبة، ال�سيما عند ��ستخد�م �الأ�سمدة ومبيد�ت �الآفات، 

�أد�ء  �أد�ءه، عندما ُيزرع في تربة �سيئة، ال ي�ساهي  ولكن 

�لنباتات �لمعمرة �لمتوطنة �لمتنوعة.

اأرا�ٍض	 في	 الحيوي	 الوقود	 اإنتاج	 يمكن	 هل	

حدية؟

كثير�ً ما تت�سم �الأر��سي �لحدية �أو �لمتدهورة باالفتقار 

�إلى �لمياه - مما يقيِّد كاًل من نمو �لنبات وتو�فر 

�لمغذيات - وبانخفا�ص خ�سوبة �لتربة و�رتفاع درجات 

حر�رتها. ومن بين �لم�ساكل �ل�سائعة في هذه �لمناطق 

تدهور �لغطاء �لنباتي، و�لتعرية بفعل �لمياه و�لرياح، 

و�لتملُّح، و�ن�سغاط �لتربة وتكوُّن ق�سرة عليها، و��ستنفاد 

�لمغذيات �لموجودة في �لتربة. وقد يحدث �أي�سًا في 

�ص وقلونة وت�سبع بالمياه. بع�ص �لمو�قع تلوث وتحمُّ

وقد تتيح محا�سيل �لوقود �لحيوي �لتي يمكن �أن 

تتحمل �لظروف �لبيئية، �لتي قد تف�سل فيها �لمحا�سيل 

�لغذ�ئية، فر�سة ال�ستخد�م �الأر��سي، �لتي تحقق حاليًا 

منافع �قت�سادية قليلة، ��ستخد�مًا منتجًا. فمحا�سيل 

مثل �لك�سافا و�لكافور و�لذرة �لرفيعة �لحلوة و�لجاتروفا 

و�لبونغاميا هي محا�سيل يمكن تر�سيحها في هذ� 

�لم�سمار، وكذلك محا�سيل �الأ�سجار �لتي تتحمل �لجفاف، 

مثل �الأوكاليبتو�ص. ولكن من �لمهم مالحظة �أن �الأر��سي 

�لحدية كثير�ً ما توفر خدمات كفافية لفقر�ء �لريف، من 

بينها �أن�سطة زر�عية كثيرة توؤديها �لن�ساء. و�سو�ء كان 

�لفقر�ء �سي�ستفيدون �أو �سيعانون من �إدخال �إنتاج �لوقود 

�أر��ٍص حدية، هو م�ساألة تتوقف بدرجة  �لحيوي على 

حا�سمة على طبيعة و�أمن حقوقهم في �الأر��سي.

ولي�ص من غير �لمعتاد �سماع �دعاء�ت بوجود قطع 

كبيرة من �الأر��سي �لحدية يمكن تخ�سي�سها الإنتاج 

�لوقود �لحيوي، مما يقلل من �لتعار�ص مع �لمحا�سيل 

�لغذ�ئية ويتيح م�سدر�ً جديد�ً للدخل بالن�سبة للمز�رعين 

�أقل  �أن تكون  �أن هذه �الأر��سي من �ساأنها  �لفقر�ء. ومع 

�إنتاجية وعر�سة لمخاطر عالية، فاإن ��ستخد�مها الإقامة 

مز�رع للطاقة �لحيوية يمكن �أن تكون له منافع ثانوية، 

مثل �إعادة تكوين �لغطاء �لخ�سري �لمتدهور، وعزل 

�لكربون، وتقديم خدمات بيئية محلية. ولكن في معظم 

�لبلد�ن ال يوجد �سوى توثيق �سئيل لمدى مالءمة هذه 

�الأر��سي لالإنتاج �لم�ستد�م للوقود �لحيوي.

�أر��ٍص حدية، مع ��ستخد�م  وزر�عة �أي مح�سول على 

م�ستويات منخف�سة من �لمدخالت من �لمياه و�لمغذيات، 

�سُي�سفر عن غالت �أقل. و�لجاتروفا و�لذرة �لرفيعة �لحلوة 

�للذ�ن يتحمالن �لجفاف لي�سا ��ستثناًء من ذلك. فالإنتاج 

م�ستويات مقبولة تجاريًا من �لغالت، يجب عدم �إجهاد 

�أنو�ع �لنباتات و�الأ�سجار بما يتجاوز حدود�ً معينة؛ 

فهذه �لنباتات �ست�ستفيد في حقيقة �الأمر من م�ستويات 

معتدلة من �لمدخالت �الإ�سافية. ومن ثم، بينما قد تتيح 

نة �إمكانات على �لمدى �لطويل، يظل 
ّ
�لمحا�سيل �لمح�س

من �لالزم وجود ما يكفي من �لمغذيات و�لمياه و�الإد�رة 

ل�سمان غالت مجدية �قت�ساديًا، مما يعني �أنه يتعين، 

حتى على �لمحا�سيل �ل�سلبة �لتي ُتزرع على �أر��ٍص 

حدية، �أن تتناف�ص �إلى حد ما مع �لمحا�سيل �لغذ�ئية على 

مو�رد مثل �لمغذيات و�لمياه.

وتوؤكد در��سات عديدة �أن قيمة غالت �لمحا�سيل 

عالية �لقيمة �القت�سادية، �لتي تتحقق من �الأر��سي 

�لزر�عية �لجيدة، تفوق عادة �أية تكاليف �إ�سافية. ومن ثم 

من �لمحتمل �أن يوؤدي ��ستمر�ر �لطلب على �لوقود �لحيوي 

�إلى تكثيف �ل�سغط على �الأر��سي �لجيدة �لتي يمكن �أن 

.)2000 ،Larsonو Azar( تحقق مردود�ت عالية 

للوقود	 بيئيًا	 الم�ستدام	 الإنتاج	 �سمان	

الحيوي

الجيدة الممار�سات	

�لمعرفة  من  �ال�ستفادة  �إلى  �لجيدة  �لممار�سات  ترمي 

�إنتاج  على  �ال�ستد�مة  �أبعاد  تطبيق  �أجل  من  �لمتو�فرة 

وت�سنيعها  وح�سدها  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د 

�لمو�رد  �إد�رة  على  ينطبق  �لهدف  وهذ�  �لمز�رع.  في 

و�لتنوع  و�لمياه  و�لتربة  �الأر��سي  مثل  �لطبيعية 



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

�لذي  �لعمر،  دورة  تحليل  على  ينطبق  مثلما  �لبيولوجي، 

�لحر�ري،  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  لتقدير  ُي�ستخدم 

من  �أن�سب،  ُمحدد  حيوي  وقود  كان  �إذ�  ما  وتحديد 

بوقود  مقارنة  �لمناخ،  تغيير  في  �لت�سبب  عدم  حيث 

و�لمياه  �لتربة  حماية  �أن  نجد  وعمليًا،  �أحفوري. 

�لمغذيات  و�إد�رة  و�لمياه،  �لطاقة  و�إد�رة  و�لمحا�سيل، 

�لبيولوجي  �لتنوع  و�سون  �لزر�عية،  �لكيماوية  و�لمو�د 

و�لت�سنيع  �لح�ساد  وعمليات  �لطبيعية،  و�الأر��سي 

�لمجاالت  �سمن  تندرج  مجاالت  كلها  هي  و�لتوزيع، 

تنمية  لتحقيق  جيدة  ممار�سات  �إتباع  فيها  يلزم  �لتي 

م�ستد�مة. تنمية  �لحيوية  �لطاقة 

ترمي  ممار�سة  هي  �لتربة  ت�سون  �لتي  و�لزر�عة 

للمز�رعين  و�لمربحة  �لم�ستد�مة  �لزر�عة  تحقيق  �إلى 

تحريك  من  �الأدنى  �لحد  با�ستخد�م  �لريف،  و�سكان 

وتناوب  �لد�ئم،  �لع�سوي  �لتربة  وغطاء  �لتربة، 

على  �لحالي  �لتركيز  �سياق  وفي  متنوعة.  محا�سيل 

من  تحد  �لتي  �لتكنولوجيات  وعلى  �لكربون،  تخزين 

وجه  على  منا�سبة  �لزر�عة  تلك  تبدو  �لطاقة،  كثافة 

ي�ستجيب  �أنه  �أي�سًا  يثبت  �لنهج  وهذ�  �لخ�سو�ص. 

وتكون  �سحيحة،  �لعاملة  �ليد  فيها  تكون  �لتي  للحاالت 

وخ�سوبتها.  �لتربة  رطوبة  �سون  �إلى  حاجة  ثمة  فيها 

حد  �إلى  تقل  �الآلي  �لتربة  حرث  قبيل  من  فالتدخالت 

�لكيماوية  �لمو�د  مثل  �لمدخالت،  وت�ستخدم  �أدنى، 

�لع�سوي،  �أو  �لمعدني  �الأ�سل  ذ�ت  و�لمغذيات  �لزر�عية 

�لعمليات  عرقلة  �إلى  توؤدي  ال  وبكميات  �أمثل  ��ستخد�مًا 

�لتربة  ت�سون  �لتي  �لزر�عة  �أن  تبّين  وقد  �لبيولوجية. 

�لمناطق  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  فعالة 

�لزر�عية. و�لنظم  �لزر�عية   - �الإيكولوجية 

 )Jatropha curcas( �لملوك  – حب  �لجاتروفا  �إن 

�الأنباء  ون�سر�ت  �ل�سحف  عناوين  من  �لكثير  يت�سدر 

يتحمل  �لنبات  وهذ�  �لطاقة.  محا�سيل  من  كمح�سول 

وال  �لحّدية،  �الأر��سي  في  زر�عته  وت�سلح  �لجفاف، 

تتر�وح  معتدلة  بدرجة  �الأمطار  هطول  �إلى  �سوى  يحتاج 

�ل�سهل  ومن  �ل�سنة،  في  ملليمتر   1  000 �إلى   300 من 

�لتي  �الأر��سي  ��ست�سالح  على  ي�ساعد  �أن  ويمكن  تثبيته، 

�لخ�سائ�ص  وهذه  ب�سرعة.  وينمو  �لتعرية،  من  تعاني 

غطاء  ب�ساأن  �لقلق  ي�ساورها  كثيرة  نامية  بلد�نًا  تجذب 

للطاقة  مح�سول  عن  وتبحث  �لتربة،  وخ�سوبة  �الأ�سجار 

�لغذ�ئية.  �لمحا�سيل  مع  �لتناف�ص  من  حد  �أدنى  �إلى  يقلل 

بذور�ً،  �ل�سغيرة  �ل�سجرة  هذه  ُتنتج  نف�سه،  �لوقت  وفي 

تحتوي  �أعو�م،  خم�سة  �إلى  عامين  من  تتر�وح  فترة  بعد 

وزن  ح�سب  �لمائة  في   30 قدرها  بن�سبة  زيت  على 

�سنع  في  �لزيت  هذ�  ��ستخد�م  بالفعل  ويجري  �لحّبة، 

طبية  خ�سائ�ص  وله  تجميل،  ومو�د  و�سمع  �سابون 

في  �أي�سًا  مفيد  �أنه  كما  �لكافور،  زيت  لخ�سائ�ص  مماثلة 

�لكهرباء.  وتوليد  وفي  �لطهي 

و�أمريكا  �ل�سمالية  �أمريكا  هو  وموطنه  و�لجاتروفا، 

�لجاتروفا  �أنو�ع هي:  ثالثة  منه  توجد  �لو�سطى، 

بكون  تتميز  )�لتي  �لمك�سيكية  و�لجاتروفا  �لنيكار�غوية، 

�الأخ�سر.  �لر�أ�ص  وجاتروفا  �ل�سمّية(،  عديمة  �أو  �أقل،  بذورها 

م�ستقرة  �الأنو�ع  هذه  بين  �لثالثة  �لجاتروفا  �أ�سبحت  وقد 

من  �أجز�ء  �إلى  هناك  من  و�نت�سرت  �الأخ�سر،  �لر�أ�ص  في 

على  �الأخ�سر  �لر�أ�ص  في  ُتزرع  وكانت  و�آ�سيا.  �أفريقيا 

�أجل  من  �لبرتغال،  �إلى  �لت�سدير  الأغر��ص  كبير  نطاق 

�سادر�ت  وبلغت  �ل�سابون.  و�سنع  �لزيت  ��ستخر�ج 

ما  �إلى  و�سلت  �إذ   ،1910 عام  في  ذروتها  �لجاتروفا 

.)1996  ،Heller( 600 5 طن  يتجاوز 

ولقد �ساعدت �لخ�سائ�ص �الإيجابية �لكثيرة �لتي 

�إقامة م�ساريع عديدة  يتميز بها نبات �لجاتروفا على 

�لحيوي على  �لديزل  �لزيت و/�أو زيت  �إنتاج  �أجل  من 

�لريفية على  �لتنمية  �أجل تحقيق  نطاق كبير، وكذلك من 

نطاق �سغير. ويتد�فع �لم�ستثمرون �لدوليون و�لقطريون 

�إقامة م�ساحات كبيرة لزر�عة �لجاتروفا في بليز  على 

و�لبر�زيل و�ل�سين وم�سر و�إثيوبيا وغامبيا وهندور��ص 

و�لهند و�إندوني�سيا وموز�مبيق وميانمار و�لفلبين و�ل�سنغال 

وجمهورية تنز�نيا �لمتحدة. و�أكبر م�سروع في هذ� �ل�سدد 

�لتابع للحكومة �لهندية  "�لمهمة �لوطنية"  هو م�سروع 

000 400 هكتار  �لجاتروفا على  و�لمتمثل في زر�عة 

 2007 �إلى عام   2003 �لفترة من عام  في غ�سون 

�لهدف، بحلول عامي  2006(. ويتمثل   ،Gonsalves(

 20 ن�سبة قدرها  �ال�ستعا�سة عن  2012، في   - 2011

�لديزل بزيت ديزل حيوي  ��ستهالك زيت  �لمائة من  في 

ُيزرع على نحو  �لذي  �لجاتروفا،  ُمنتج من مح�سول نبات 

�لبور، مما يوّلد عمالة على  �الأر�ص  10 ماليين هكتار من 

2006؛   ،Gonsalves( �ل�سنة لخم�سة ماليين �سخ�ص  مد�ر 

�لهدف  2005(. وقد يكون   ،Beckerو Edingerو Francisو

�أن  يذكر�ن   )2004(  Gorrizو  Euler �الأ�سلي طموحًا، الأن 

 400 000 �أن ن�سبة �سئيلة فقط من م�ساحة  �لمحتمل  من 

هكتار، �لتي كانت �لحكومة �لهندية قد خ�س�ستها لزر�عة 

�لتي تجري زر�عتها فعاًل. �لجاتروفا، هي 

�أفريقيا،  في  و��سع  نطاق  على  �أي�سًا  �لنبات  وينمو 

�لحياز�ت  بين  تف�سل  على �سورة حو�جز  �الأغلب  في 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

بممار�سات  �لمقرونة  �لجيدة،  �لزر�عية  و�لممار�سات 

في  كبير  �نخفا�ص  �إلى  توؤدي  �أن  يمكن  حر�جية جيدة، 

للتكثيف  �لممكن  بالترويج  �لمرتبطة  �لبيئية  �لتكاليف 

في  �لنظر  �أي�سًا  ويمكن  �لغابات.  عند حدود  �لم�ستد�م 

�لزر�عة  بين  �لتكامل  تحقيق  على  تقوم  ُنهج  �إتباع 

ت�سكل  عندما  �لحيو�نية،  و�لثروة  و�لرعي  و�لحر�جة 

�لمزيج. من  �لحيوية جزء�ً  �لطاقة  محا�سيل 

والمتثال ال�ستدامة	 ومعايير	 الموا�سفات	

لتنمية  و�لمتباينة  �لمتعددة  �لبيئية  �الآثار  �أن  مع 

�آثار  عن  جوهريًا  �ختالفًا  تختلف  ال  �لحيوية  �لطاقة 

�أف�سل  عن  �لت�ساوؤل  يبقى  �لزر�عة،  من  �الأخرى  �الأ�سكال 

في  وتج�سيدها  �الآثار  تلك  تقدير  بها  يمكن  طريقة 

لتقدير  �لموجودة  �لتقنيات  وتوفر  �لحقلية.  �الأن�سطة 

نقطة  �ال�ستر�تيجية،  �لبيئية  و�لتقدير�ت  �لبيئية،  �الآثار 

�لبيولوجية.  �لفيزيائية  �لعو�مل  لتحليل  جيدة  �نطالق 

من  �لم�ستمدة  �لتقنية  �لمعرفة  من  ذخيرة  �أي�سًا  وتوجد 

ومن  �لما�سية.  �ل�ستين  �ل�سنو�ت  خالل  �لزر�عي  �لتطوير 

من  �لم�ستمدة  �لمعارف  في  �لجديدة  �لم�ساهمات  بين 

�لحيوية  للطاقة  تحليلي  �إطار  �لحيوية،  �لطاقة  �سياق 

�لحيوية  �لطاقة  لتاأثير  تحليلي  و�إطار  �لغذ�ئي  و�الأمن 

و)ب((؛  )�أ(  الحقا  �سي�سدر  و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة 

بينها  ومن  �الإجمالية،  �لبيئية  �الآثار  ب�ساأن  و�لعمل 

وفقد�ن  باإفر�ط،  �الأ�سمدة  و��ستخد�م  �لتربة،  تحّم�ص 

مبيد�ت  و�سمّية  �لهو�ء،  وتلوث  �لبيولوجي،  �لتنوع 

معايير  ب�ساأن  و�لعمل  2007(؛  و�آخرون،   Zah( �الآفات 

حدود  و�سع  ي�سمل  بما  و�لبيئية،  �الجتماعية  �ال�ستد�مة 

و�الآثار  �الأغذية،  �إنتاج  مع  و�لتناف�ص  �لغابات،  الإز�لة 

�آالف  على  �لعثور  يمكن  مالي  ففي  و�لقرى.  �لمدن  في 

�لحد�ئق  تحمي  �لجاتروفا؛ وهي  �سجير�ت  من  �لكيلومتر�ت 

مما  �لحد  على  ت�ساعد  �أن  �أي�سًا  ويمكن  �لحيو�نات  من 

بذور  بالفعل  وُت�ستخدم  �لتعرية.  من  و�لمياه  �لرياح  ت�سببه 

�لطبية،  �الأغر��ص  وفي  �ل�سابون  �سنع  في  �لجاتروفا 

لزيت  بالترويج  غير حكومية  منظمة  �أي�سًا  وتقوم حاليًا 

ولمحرك  �لوظائف،  متعددة  لمن�سات  كوقود  �لجاتروفا 

نافث  على  ويحتوي  �لديزل  بزيت  يعمل  �ل�سرعة  بطيء 

بطاريات �سغيرة،  ول�ساحن  كهربائي،  ولمولد  ذ�تي، 

وتعد   .)2004 �الإنمائي،  �لمتحدة  �الأمم  )برنامج  ولمطحنة 

كاأحد  �لجاتروفا  لزيت  للترويج  �لتجريبية  �لم�سروعات 

في  �لنطاق  ريفية �سغيرة  كهربة  لم�ساريع  �لطاقة  م�سادر 

�أخرى. �أفريقية  بلد�ن  وفي  �لمتحدة  تنز�نيا  جمهورية 

�لكبيرة  و�لم�ساريع  �ال�ستثمار�ت  من  �لرغم  وعلى 

ال  �لبلد�ن،  من  كثير  في  بها  �ال�سطالع  يجري  �لتي 

�لجاتروفا.  زر�عة  عن  موثوقة  علمية  بيانات  تتو�فر 

�لعالقة  تتناول  �لتي  للمعلومات  �سئيل  توثيق  فثمة 

و�إد�رة  و�لمناخ  �لتربة  مثل  و�لمتغير�ت،  �لغالت  بين 

�لمعلومات  وهي  للمحا�سيل،  �لور�ثية  و�لمادة  �لمحا�سيل 

ويت�سح  �ال�ستثمارية.  �لقر�ر�ت  �إليها  ت�ستند  �أن  يجب  �لتي 

ال  و�أنه  و��سع  �لغالت  نطاق  �أن  �أدلة  من  موجود  هو  مما 

�لتربة  خ�سوبة  مثل  �سلة،  ذ�ت  ببار�متر�ت  ربطه  يمكن 

وقد   .)2007 و�آخرون،   Jongschaap( �لمياه  وتو�فر 

ت�سعينيات  في  �لجاتروفا  مز�رع  تجربة  بالف�سل  باءت 

 "Proyecto Tempate" تجربة  مثل  �لع�سرين،  �لقرن 

عام  حتى   1991 عام  من  ��ستمرت  �لتي  نيكار�غو�،  في 

.)2004  ،Gorrizو  Euler(  1999

�إلى  �أن كثرة مما ُين�سب  بل ويبدو في حقيقة �الأمر 

�لنبات من خ�سائ�ص �إيجابية ال ي�ستند �إلى خبر�ت نا�سجة 

م�ستمدة من �لم�سروعات. ويقول Jongschaap و�آخرون 

�إن زر�عة �لجاتروفا على نطاق متو��سع يمكن   )2007(

�أن ت�ساعد على �سيانة �لتربة و�لمياه، و��ست�سالح �لتربة، 

و�لحد من تعريتها، ويمكن ��ستخد�مها كاأ�سو�ر خ�سر�ء، وفي 

�إنتاج خ�سب وقود، وك�سماد �أخ�سر، ووقود �إ�ساءة، وفي 

�سناعة �ل�سابون �لمحلي، كما يمكن ��ستخد�م �لجاتروفا 

كمبيد�ت ح�سرية وفي �لتطبيقات �لطبية. �إال �أنهم يخل�سون 

�إلى هذ� �لنبات من حيث  �أن �لخ�سائ�ص �لتي ُتن�سب  �إلى 

�رتفاع غالته من �لزيوت مع قلة �حتياجاته من حيث 

�لمغذيات )خ�سوبة �لتربة(، وقلة ��ستخد�مه للمياه، وقلة 

مدخالته من حيث �ليد �لعاملة، وعدم مناف�سته لالإنتاج 

�لغذ�ئي، وقدرته على تحّمل �الآفات و�الأمر��ص، هي كلها 

�أدلة علمية. وتتمثل �أهم �لثغر�ت في نق�ص  �أمور ال تدعمها 

�ل�سالالت �لمح�سنة و�لبذور، كما �أن �لجاتروفا لم ي�ستاأن�ص 

بعد كمح�سول يمكن �لتعويل على �أد�ئه. 

�لتد�فع  �أن  من  للمخاوف  متينًا  �أ�سا�سًا  هناك  �أن  ويبدو 

و�قعية،  غير  توقعات  �إلى  ��ستناد�ً  �لجاتروفا،  زر�عة  على 

�أي�سًا  �سيقّو�ص  بل  فح�سب  مالية  �إلى خ�سائر  يف�سي  لن 

تتكرر  فكرة  وهذه  �لمحلية،  �لمجتمعات  �أو�ساط  في  �لثقة 

قابلة  للجاتروفا  مز�رع  فاإن�ساء  كثيرة.  �أفريقية  بلد�ن  في 

�الإنتاج  عمليات  من  �ليقين  عدم  �إز�لة  يقت�سي  لال�ستد�مة، 

ب�ساأن  �لبحوث  من  مزيد  �إجر�ء  يلزم  ثم  ومن  و�لت�سويق. 

�لظروف  في ظل  �لغالت  وب�ساأن  �لمنا�سبة  �لور�ثية  �لمادة 

هذ�  تنمية  لت�سجيع  �أ�سو�ق  �إقامة  يلزم  كما  �لمختلفة، 

م�ستد�مة. تنمية  �لمح�سول 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �0

ور�سح  �لتربة،  وتعرية  �لبيولوجي،  �لتنوع  على  �ل�سلبية 

.)2007  ،Faaij( �لمغذيات 

من  و��سعة  بطائفة  �لحيوي  �لوقود  قطاع  ويت�سم 

وهذ�،  �لمتباينة.  �لم�سالح  ذوي  �لم�سلحة  �أ�سحاب 

مبادر�ت  تكاثر  �إلى  �أدى  قد  �لقطاع،  تطور  �سرعة  مع 

�لحيوية.  للطاقة  �لم�ستد�مة  �لتنمية  �سمان  �إلى  ترمي 

و�لعام  �لخا�ص  �لقطاعين  من  كثيرة  مجموعات  وتهتم 

�آليات  جانب  �إلى  و�سروط،  ومعايير  مبادئ  بو�سع 

ويدخل  تنميته.  وتوجيه  �لقطاع  �أد�ء  لتقدير  �المتثال 

لل�سر�كة  �لتابعان  �لمهام  فريقا  �الإطار  هذ�  في 

بالمنهجيات  و�لمعنيان  �لحيوية  للطاقة  �لعالمية 

وباال�ستد�مة،  �لحر�ري  �الحتبا�ص  بغاز�ت  �لمتعلقة 

�لحيوي  �لوقود  ب�ساأن  �لم�ستديرة  �لمائدة  و�جتماع 

عامة  كثيرة  �أخرى  جهود  جانب  �إلى  �لم�ستد�م، 

�إلى  �لتنوع  هذ�  وي�سير  �لربح.  ت�ستهدف  ال  وخا�سة 

ال�سيما  �لمختلفة،  للُنهج  تن�سيق  عملية  وجود  �سرورة 

تحفز  �لتي  و�أهد�فها  �ل�سيا�سات  تكليفات  �سوء  على 

�لحيوي. �لوقود  �إنتاج  زيادة  على 

�ل�سناعية،  �لبلد�ن  في  �الآن  �لمعايير  معظم  ويو�سع 

وتوزيعه  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  �سمان  �إلى  ترمي  وهي 

في  به  �التجار  قبل  بيئيا،  م�ستد�مة  بطريقة  و��ستخد�مه 

�قترحت  مثاًل،  �الأوروبية،  فالمفو�سية  �لدولية.  �الأ�سو�ق 

منظمة  قو�عد  مع  متو�فقة  �أنها  ترى  معايير  بالفعل 

 ،E. Deurwaarder �سخ�سي،  )بيان  �لعالمية  �لتجارة 

حتى  ُيختبر  لم  ولكن   .)2008 �الأوروبية،  �لمفو�سية 

�لدعم  نظم  ظل  في  ال�سيما  �لمعايير،  هذه  من  �أي  �الآن 

�لمعايير  تخ�سي�ص  عند  �أو  �الإعانات،  مثل  �لحكومية، 

�لتجارة  �تفاقات  �إطار  في  �لتفا�سلية  �لمعاملة  �أجل  من 

وموؤتمر  2007؛   ،Steenblikو  Doornbosch( �لدولية 

.)2008 و�لتنمية،  للتجارة  �لمتحدة  �الأمم 

�سارمة  نظم  وجود  يعني  "مقايي�ص"  وم�سطلح 

حيث  محددة،  معايير  �سوء  على  بار�متر�ت  لقيا�ص 

منتجاته.  بت�سدير  بلد  قيام  دون  �المتثال  عدم  يحول 

عليها  متفق  �لقبيل  هذ�  من  نظم  بالفعل  وتوجد 

ب�سالمة  �لمتعلقة  �لمو��سيع  من  طائفة  ب�ساأن  دوليًا 

�لكيميائية.  و�لم�سائل  �لب�سرية  وبال�سحة  �الأغذية 

كافية  بدرجة  �لحيوي  �لوقود  قطاع  تطور  فهل 

كبيرة  �لمخاطر  وهل  �لقبيل؟  هذ�  من  نظام  الإن�ساء 

كبيرة  خطورة  �لنظام  ذلك  وجود  عدم  ي�سّكل  بحيث 

معاملة  ينبغي  وهل  �لبيئة؟  �أو  �الإن�سان  �سحة  على 

معاملة  من  ت�سدد�ً  �أكثر  معاملة  �لحيوي  �لوقود 

�الأخرى؟ �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

�لبيئية  �الآثار  غالبية  �أن  �إلى  بالنظر  ناحية،  فمن 

�لبيئية  �الآثار  عن  تمييزها  يمكن  ال  �لحيوي  للوقود 

باأن  �لقول  يمكن  عام،  بوجه  �لزر�عي  �الإنتاج  لزيادة 

عام.  بوجه  متكافئة  مقايي�ص  تطبيق  �لو�جب  من 

�الأر��سي  ��ستخد�م  تغيير  تقييد  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 

لال�ستفادة  �لنامية  �لبلد�ن  �أمام  فر�سًا  ُيلغي  �أن  يمكن 

ومن  �لزر�عية.  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  على  �لطلب  زيادة  من 

�أن  وجوب  تبرر  قوية  حجج  توجد  �الأخرى،  �لناحية 

من  �ل�سيا�سات  وو��سعو  �لزر�عيون  �لمنتجون  يتعلم 

�ل�سلبية  �لبيئية  �الآثار  يتجنبو�  و�أن  �ل�سابقة،  �الأخطاء 

�لزر�عية  �الأر��سي  تحويل  عمليات  �ساحبت  �لتي 

�لما�سي. في  وتكثيفها 

حو�ر  �إجر�ء  �سيتطلب  �لمع�سلة  لهذه  حلول  و�إيجاد 

كان  �إذ�  �لبلد�ن  بين  فيما  بالجدية  يت�سمان  وتفاو�ص 

�الإنتاجية  لنمو  �لمجتمعة  �الأهد�ف  تحقيق  �لمر�د 

�إيجاد  يت�سنى  وقد  �لبيئية.  �ال�ستد�مة  وتحقيق  �لزر�عية 

لالإنتاج  �لممار�سات  �أف�سل  بتحديد  �نطالق  نقطة 

�أي�سًا  ي�ساعد  �أن  يمكن  مما  �لحيوي،  للوقود  �لم�ستد�م 

�لخا�سة  �لزر�عية  �لممار�سات  في  تحّول  �إحد�ث  على 

�لوقت  وفي  �لحيوي.  بالوقود  �لمتعلقة  غير  بالمحا�سيل 

لدى  �لقدر�ت  لبناء  جهود  ببذل  و�قتر�نًا  �لمنا�سب، 

مقايي�ص  تحديد  يمكن  ذلك،  �إلى  تحتاج  �لتي  �لبلد�ن 

من  بمزيد  تت�سم  �ل�سهاد�ت  الإ�سد�ر  ونظم  �سر�مة  �أكثر 

�أي�سًا. �ل�سر�مة 

تقديم  ��ستك�سافها،  يمكن  �لتي  �لخيار�ت  ومن 

باإنتاج  �لمقترنة  �لبيئية  �لخدمات  مقابل  مدفوعات 

مدفوعات  تقديم  م�ساألة  نوق�ست  وقد  �لحيوي.  �لوقود 

عام  طبعة  في  بالتف�سيل  �لبيئية  �لخدمات  مقابل 

هذه  �ساأن  فمن  و�لزر�عة.  �الأغذية  حالة  من   2007

بيئية  خدمات  تقديم  عن  �لمز�رعين  تعّو�ص  �أن  �الآلية 

�ال�ستد�مة  على  قادرة  �إنتاج  �أ�ساليب  با�ستخد�م  محددة، 

باالمتثال  �لمدفوعات  ترتبط  �أن  ويمكن  بيئيا. 

عليها  �لمتفق  �ل�سهاد�ت  �إ�سد�ر  ولنظم  للمقايي�ص 

تقديم  نظم  ت�سكل  �أن  ويمكن  �لدولي.  �لم�ستوى  على 

وتعّقد  �سعوبة  رغم  �لبيئية،  �لخدمات  مقابل  مدفوعات 

�لحيوي  �لوقود  �إنتاج  ل�سمان  �إ�سافية  �أد�ة  تنفيذها، 

م�ستد�مة. بطريقة 

الأ�سا�سية الف�سل	 ر�سائل	

طائفة  من  فقط  و�حد  عن�سر  هو  �لحيوي  �لوقود    •
�نبعاثات  خف�ص  �إلى  توؤدي  �لتي  �لبد�ئل  من 

الأهد�ف  وتبعًا  �لحر�ري.  �الحتبا�ص  غاز�ت 

�أكثر  �أخرى  خيار�ت  هناك  �أن  يثبت  قد  �ل�سيا�سات، 

�الأ�سكال  بينها  من  �لتكلفة،  �إلى  بالن�سبة  فعالية 

�لطاقة  كفاءة  وزيادة  �لمتجددة،  للطاقة  �لمختلفة 

�النبعاثات  وخف�ص  ��ستهالكها،  في  و�القت�ساد 

�الأر��سي. وتدهور  �لغابات  �إز�لة  عن  �لناجمة 

�لوقود  �إنتاج  زيادة  تاأثير�ت  �أن  من  �لرغم  على    •
�لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  على  �لحيوي 

تتباين  �لبيولوجي،  و�لتنوع  و�لمياه  و�الأر�ص 
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�لحيوي  �لوقود  و�أنو�ع  �لبلد�ن  عبر  و��سعًا  تباينًا 

حاجة  ثمة  �الإنتاج،  وممار�سات  و�لو�سيطة  و�لمو�د 

تحليل  في  قة 
ّ
من�س ُنهج  �إتباع  �إلى  وفورية  قوية 

�لحر�ري،  �الحتبا�ص  غاز�ت  ومو�زين  �لعمر،  دورة 

�ال�ستد�مة. ومعايير 

لي�ست  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  مو�زين    •
�لو�سيطة.  �لمو�د  بجميع  يتعلق  فيما  �إيجابية 

توجيه  ينبغي  �لمناخ،  ر  بتغيُّ �لمتعلقة  ولالأغر��ص 

باأعلى  تت�سم  �لتي  �لمحا�سيل  نحو  �ال�ستثمار 

مع  �إيجابية  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  مو�زين 

و�جتماعية. بيئية  تكاليف  �أقل 

مر�حل  جميع  في  بيئية  �آثار  تن�ساأ  �أن  يمكن    •
�لحيوي،  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  وت�سنيع  �إنتاج 

��ستخد�م  في  ر  بالتغيُّ �لمتعلقة  �لعمليات  ولكن 

عادة.  �لم�سيطرة  هي  تكون  وتكثيفه  �الأر��سي 

توؤدي  �أن  �لمرجح  من  �لمقبل  �لعقد  مدى  وعلى 

بد�فع  �لحيوي،  �لوقود  على  �لطلب  نمو  �سرعة 

غير  �الأر��سي  تحويل  ت�سريع  �إلى  �ل�سيا�سات،  من 

�سيحدث  وهذ�  �لمحا�سيل.  �إنتاج  �إلى  �لزر�عية 

للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  �أجل  من  مبا�سرة 

�أجل  من  مبا�سرة  غير  بطريقة  �سيحدث  �أو  �لحيوي، 

�الأر��سي  من  ��ستبعدت  �أخرى  محا�سيل  �إنتاج 

�لموجودة. �لزر�عية 

�لمدخالت  و��ستخد�م  �لغلة  زياد�ت  �ستكون    •
�سغط  من  للتخفيف  �أ�سا�سيين  عن�سرين  بعناية 

حد  على  �لطاقة،  ومحا�سيل  �الأغذية  محا�سيل 

�إجر�ء  و�سيلزم  �الأر��سي.  ��ستخد�م  على  �سو�ء، 

لتطوير  �ال�ستثمار�ت  وتوفير  �سة، 
ّ
مكر بحوث 

�أ�سا�سية  وبنية  موؤ�س�سات  و�إقامة  �لتكنولوجيا، 

معززة.

�لمو�د  عبر  و��سعًا  تباينًا  �لبيئية  �الآثار  تتباين    •
وتتوقف  و�لمو�قع،  �الإنتاج  وممار�سات  �لو�سيطة 

بها  يد�ر  �لتي  �لكيفية  على  حا�سمة  بدرجة 

عن  فاال�ستعا�سة  �الأر��سي.  ��ستخد�م  في  �لتغير 

)مثل  معّمرة  و�سيطة  بمو�د  �ل�سنوية  �لمحا�سيل 

�لمعّمرة(  �الأع�ساب  �أو  �لجاتروفا  �أو  �لزيت  نخيل 

�لتربة،  في  �لكربون  مو�زين  ن 
ّ
تح�س �أن  يمكن 

�إنتاج  �أجل  من  �ال�ستو�ئية،  �لغابات  تحويل  ولكن 

في  يت�سبب  �أن  يمكن  نوع،  �أي  من  محا�سيل 

�لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  من  كميات  �نبعاث 

�لتي  �لمحتملة  �ل�سنوية  �لوفور�ت  بكثير  تفوق 

�لحيوي. �لوقود  من  تتحقق  �أن  يمكن 

عو�مل  ب�سبب  �لمياه،  مو�رد  تو�فر  عدم  ي�سكل    •
�لمو�د  �إنتاج  على  كمية  قيود�  وموؤ�س�سية،  تقنية 

كانت  �لتي  �لبلد�ن  في  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة 

في  ن�سبية  ميزة  ذلك،  لوال  لديها،  �ست�سبح 

�إنتاجها.

�لمقايي�ص  ب�ساأن  �لتنظيمية  �لُنهج  تكون  ال  قد    •
خيار  �أف�سل،  �أو  �أول،  هي  �ل�سهاد�ت  و�إ�سد�ر 

في  و�لعادلة  �لنطاق  و��سعة  �لم�ساركة  ل�سمان 

بين  ما  تجمع  �لتي  فالنظم  �لحيوي.  �لوقود  �إنتاج 

نتائج  تحقق  قد  �لقدر�ت  وبناء  �لممار�سات  �أف�سل 

�لالزمة  �لمرونة  وتوفر  �لق�سير  �لمدى  على  �أف�سل 

�أي�سًا  يمّثل  وقد  �لمتغيرة.  �لظروف  مع  للتكيف 

�أد�ة  �لبيئية  �لخدمات  مقابل  مدفوعات  تقديم 

�لم�ستد�مة. �الإنتاج  الأ�ساليب  �المتثال  لت�سجيع 

�لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  معاملة  ينبغي    •
معاملة  �الأخرى  و�لزر�عية  �لغذ�ئية  و�لمحا�سيل 

باإنتاج  �لمتعلقة  �لبيئية  فال�سو�غل  متماثلة. 

نف�ص  هي  �لحيوي،  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د 

�الإنتاج  زيادة  بتاأثير�ت  �لمتعلقة  �ل�سو�غل 

�لتد�بير  تطبيق  ينبغي  ولذ�  عام؛  بوجه  �لزر�عي 

جميع  على  �ال�ستد�مة  �سمان  �إلى  ترمي  �لتي 

مت�سقة. بطريقة  �لمحا�سيل 

�لجيدة،  �لزر�عية  �لممار�سات  ُتقلل  �أن  يمكن    •
�الآثار  من  �لتربة،  ت�سون  �لتي  �لزر�عة  مثل 

الإنتاج  �ل�سلبية  �لبيئية  �الآثار  ومن  �لكربونية 

تحققه  �أن  يمكن  مثلمًا  تمامًا  �لحيوي،  �لوقود 

و��سع  �لزر�عي  لالإنتاج  بالن�سبة  �لممار�سات  تلك 

محا�سيل  تنّوع  �أن  ويمكن  عام.  بوجه  �لنطاق 

�أو  �الأع�ساب  مثل  �لمعمرة،  �لو�سيطة  �لمو�د 

تح�سين  على  ت�ساعد  و�أن  �الإنتاج  نظم  �الأ�سجار، 

�لمتدهورة. �أو  �لحدية  �الأر��سي 

�أكثر  �لمحلية  �لحكومية  �ل�سيا�سة  ت�سبح  �أن  يجب    •
�لوقود  قطاع  لتنمية  �لدولية  بالعو�قب  وعيًا 

�لذي  �لدولي،  �لحو�ر  ي�ساعد  �أن  ويمكن  �لحيوي. 

�لقائمة،  �الآليات  طريق  عن  �لغالب  في  يجري 

ب�ساأن  تحقيقها  يمكن  و�قعية  �أهد�ف  �سياغة  على 

�لحيوي. �لوقود 
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رئي�سيًا  جانبًا  فقر�ً  �الأ�سر  الأ�سد  بالن�سبة  �لغذ�ء  يمثل 

مبا�سر�ً  تاأثير�ً  �الأغذية  �أ�سعار  وتوؤثر  نفقاتها،  من 

�لغذ�ئي  �الأمن  و�نعد�م  �الأ�سر.  لتلك  �لغذ�ئي  �الأمن  على 

يفتقر  عندما  عمومًا،  �لمقبول  تعريفه  ح�سب  يوجد، 

كميات  على  �لماأمون  �لح�سول  �إمكانية  �إلى  �لنا�ص 

�لنمو  �أجل  من  ومغذية  ماأمونة  �أغذية  من  كافية 

�سحية  حياة  �لعي�ص  �أجل  ومن  �لطبيعيين  و�لنماء 

حدثت  �لتي  �لزيادة  بالفعل  �أدت  ولقد  ون�سطة. 

مظاهر�ت  �إلى  �الأ�سا�سية  �الأغذية  �أ�سعار  في  موؤخر�ً 

منظمة  وتقّدر  �لبلد�ن.  من  عدد  في  �سغب  و�أعمال 

�سخ�ص  مليون   850 نحو  �أن  و�لزر�عة  �الأغذية 

)منظمة  �لتغذية  نق�ص  يعانون  �لعالم  نطاق  على 

�لحجم  �إلى  وبالنظر  2006ب(.  و�لزر�عة،  �الأغذية 

�لمتعلق  �ليقين  وعدم  �لحيوي،  �لوقود  ل�سوق  �لمحتمل 

�لكبير  و�لعدد  �لطويل،  �لمدى  على  �ل�سعرية  بالتطور�ت 

تاأثير  م�ساألة  تكون  �أن  ينبغي  �لفقيرة،  �الأ�سر  من 

�لغذ�ئي  �الأمن  على  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  ع 
ّ
�لتو�س

�الأعمال  جدول  على  �أولوية  تمثل  م�ساألة  للفقر�ء 

�ل�سيا�سي.

قطاع  تنمية  �نعكا�سات  �لف�سل  هذ�  وي�ستك�سف 

لالأمن  وبالن�سبة  للفقر�ء  بالن�سبة  �لحيوي  �لوقود 

حول  تدور  �لتي  �لمناق�سات  عادة،  وتتناول،  �لغذ�ئي. 

�أبعاد: �أربعة  �لغذ�ئي  �الأمن 

وقدرة  �لمحلي،  �الإنتاج  وُيحدده  الغذاء،  توافر    •
�الأغذية،  من  مخزونات  ووجود  �ال�ستير�د، 

�لغذ�ئية. و�لمعونة 

تتوقف  وهي  الغذاء،  على  الح�سول  اإمكانية    •
لالأ�سر،  �ل�سر�ئية  و�لقوة  �لفقر،  م�ستويات  على 

و�الأ�سو�ق،  للنقل  �أ�سا�سية  بنية  ووجود  و�الأ�سعار، 

�الأغذية. توزيع  ونظم 

قد  وهو  �لح�سول،  و�إمكانية  �لعر�ص  ا�ستقرار    •
و�لكو�رث  �الأ�سعار،  وتقلبات  بالطق�ص،  يتاأثر 

من  متنوعة  وطائفة  �الإن�سان،  بفعل  تحدث  �لتي 

و�القت�سادية. �ل�سيا�سية  �لعو�مل 

وهو  و�ل�سحي،  �لماأمون  الأغذية  ا�ستخدام    •
�الأغذية  و�سالمة  و�لتغذية،  �لعناية  على  يتوقف 

نقية،  مياه  على  �لح�سول  و�إمكانية  وجودتها، 

�ل�سحي. و�ل�سرف  و�ل�سحة، 

عامل  هو  �لحيوي  �لوقود  على  �لطلب  تز�يد  �أن  ومع 

�لتي  �لزياد�ت  ور�ء  تقف  كثيرة  عو�مل  من  فقط  و�حد 

�سفحة   ،4 �لف�سل  )�نظر  �الأ�سعار  في  موؤخر�ً  حدثت 

�لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  �ل�سريع  �لنمو  فاإن   ،)41

وعلى  �لقطري،  �ل�سعيد  على  �لغذ�ئي  �الأمن  في  �سيوؤثر 

�أ�سعار  على  تاأثيره  طريق  عن  �أ�سا�سًا،  �الأ�سر  �سعيد 

ترّكز  �الأربعة،  �الأبعاد  حيث  ومن  �لدخل.  وعلى  �الأغذية 

تو�فر  على  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  �آثار  على  �لمناق�سة 

�لقطري،  �ل�سعيد  على  عليه  �لح�سول  و�إمكانية  �لغذ�ء 

ين�سب  �ل�سعيدين،  كال  وعلى  �الأ�سر.  �سعيد  على  وكذلك 

قبل  �الأجل،  ق�سيرة  �الآثار  على  �لبد�ية  في  �لتركيز 

�الأجل  وفي  �الأجل.  طويلة  �الآثار  معالجة  �إلى  �النتقال 

�لزر�عية  �الأ�سعار  �رتفاع  يتيح  �لطويل،  �إلى  �لمتو�سط 

و�إمكانية  �لعر�ص،  جانب  على  ��ستجابة  ن�سوء  �إمكانية 

�لبلد�ن  في  للنمو  كقاطرة  �لزر�عة  دور  و�إحياء  تعزيز 

)12(
�لنامية

ال�سعيد	 الغذائي	على	 الأمن	 تاأثيرات	

القطري

�لطاقة  �أ�سعار  بين  �ل�سالت  تعزز   3 �لف�سل  ناق�ص  لقد 

�لطلب  لنمو  نتيجة  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  و�أ�سعار 

ذلك  �نعكا�سات   4 �لف�سل  وبحث  �لحيوي،  �لوقود  على 

�لتي  و�لكيفية  �لزر�عية.  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  على 

�ستتوقف  �الأ�سعار  بارتفاع  �لبلد�ن  فر�دى  بها  �ستتاأثر 

�سافية  م�ستوردة  �لبلد�ن  تلك  كانت  �إذ�  ما  على 

لها.  �سافيـة  م�سـدِّرة  �أو  �لزر�عيـة  �الأ�سا�سيـة  لل�سلع 

ولـكن  �الأ�سعـار،  �رتفاع  من  ي�ستفيـد  �لبـلد�ن  فبع�ص 

�لعجز  زيادة  من  عانت  �لتي   ،
)13(

نمو�ً �لبلد�ن  �أقـل 

�الأخيرين  �لعقدين  مدى  على  لديها  �لزر�عي  �لتجاري 

بكثير. حااًل  �أ�سو�أ  تكون  �أن  �لمتوقع  من   ،)27 )�ل�سكل 

�رتفاع  �إلى  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  �رتفاع  �أدى  ولقد 

�لغذ�ئية  �لو�رد�ت  فو�تير  بلغت  حيث  �لو�رد�ت،  تكلفة 

�أجرته  تحليل  �أحدث  �إلى  و��ستناد�ً  قيا�سية.  �أرقامًا 

)12(  ترد مناق�سة ديناميات �الرتفاع �ل�سريع في �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية بمزيد 

من �لتف�سيل في »حالة �أ�سو�ق �ل�سلع �لزر�عية 2008« )منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 

�سي�سدر الحقًا، 2008ج(، بينما تمثل تاأثير�ت �رتفاع �أ�سعار �الأغذية على �لفقر�ء 

مو�سوع حالة �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي في �لعالم )منظمة �الأغذية و�لزر�عة، �سي�سدر 

الحقًا، 2008د(.

ُت�سّنف �أقل �لبلد�ن نمو�ً بهذه �ل�سفة على �أ�سا�ص: )�أ( معيار �نخفا�ص �لدخل   )13(

)تقدير متو�سط ن�سيب �لفرد من �لدخل �لقومي �الإجمالي على مدى ثالث �سنو�ت 

�أمريكيا(؛ )ب( معيار �ل�سعف �لب�سري و�سعف �لمو�رد؛  �أقل من 750 دوالر�ً 

)ج( معيار �ل�سعف �القت�سادي. ولالطالع على مزيد من �لتفا�سيل وقائمة �أقل 

.)2008( UN-OHRLLS لبلد�ن نمو�ً �نظر�

 �شاد�شا:	التاأثيرات	على	الفقر	

والأمن	الغذائي
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على  �لعالمي  �الإنفاق  �رتفع  و�لزر�عة،  �الأغذية  منظمة 

 29 بن�سبة   2007 عام  في  �لم�ستوردة  �لغذ�ئية  �لمو�د 

)منظمة  �ل�سابق  �لعام  م�ستوى  عن  تقريبا  �لمائة  في 

�ل�سبب  وكان   .)11 )�لجدول  2008�أ(  و�لزر�عة،  �الأغذية 

و�لزيوت  �لحبوب  �أ�سعار  �رتفاع  هو  �لزيادة  معظم  في 

تبرز�ن  �ل�سلع  من  مجموعتان  وهما  �لم�ستوردة،  �لنباتية 

تكلفة  �رتفاع  ويوؤدي  �لحيوي.  �لوقود  �إنتاج  في  ب�سدة 

ومنتجات  �للحوم  �أ�سعار  �رتفاع  �إلى  �لعلف  مكونات 

على  �الإنفاق  �رتفاع  �إلى  بدوره  يوؤدي  مما  �الألبان، 

�أ�سعار  �رتفاع  �أي�سًا  �أّثر  وقد  �ل�سلع.  تلك  من  �لو�رد�ت 

قيمة  على  جديدة  م�ستويات  �إلى  �لدولية  �ل�سحن 

على  �إ�سافيًا  �سغطًا  فر�ص  مما  �ل�سلع،  جميع  و�رد�ت 
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الجدول	11

فواتير	الواردات	لمجموع	الأغذية	وال�سلع	الغذائية	الأ�سا�سية	لعام	2007	والن�سبة	المئوية	لزيادتها	عن	عام	2006

البلدان الناميةالعالمال�صلعة
اأقل البلدان نمواً)1( 

 بلدان العجز الغذائي 
)2(

ذات الدخل المنخف�ض

2007

 الزيادة	عن	عام	

20062007

 الزيادة	عن	عام	

20062007

 الزيادة	عن	عام	

20062007

 الزيادة	عن	عام	

2006

)الن�شبة	المئوية()بماليين	الدولرات()الن�شبة	المئوية()بماليين	الدولرات()الن�شبة	المئوية()بماليين	الدولرات()الن�شبة	المئوية()بماليين	الدولرات(

70933 0313241 441358 30044100 268الحبوب

33067 1886438 658603 0776155 114الزيوت	النباتية

24131 079248 119181 7121420 89اللحوم

58689 516849 691891 3939025 86الألبان

–78237 4–32025 1–90414 11–99330 22ال�سكر

20735 69928119 6263317 74329253 812مجموع	الأغذية

)1(	انظر	الهام�ص	رقم	13.

)2(	ت�شنف	منظمة	الأغذية	والزراعة	البلدان	على	اأنها	بلدان	العجز	الغذائي	ذات	الدخل	المنخف�ص	على	اأ�شا�ص	ثالثة	معايير:	الدخل	الفردي	فيها؛	و�شعها	التجاري	ال�شافي	في	الأغذية؛	و"ا�شتمرار	الو�شع"	الذي	

يرجئ	"خروج"	اأحد	بلدان	العجز	الغذائي	ذات	الدخل	المنخف�ص	من	هذه	القائمة،	على	الرغم	من	عدم	ا�شتيفائه	لمعيار	الدخل	اأو	معيار	العجز	الغذائي،	اإلى	اأن	يتم	التحقق	من	التح�شن	لمدة	ثالث	�شنوات	
.http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp	:الموقع	انظر	المنخف�ص،	الدخل	ذات	الغذائي	العجز	بلدان	وقائمة	للمعايير	تف�شيلي	�شرد	على	للح�شول	متتالية.

�لم�سدر: منظمة	الأغذية	والزراعة،	2008اأ.



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

�لخا�سة  فو�تيرها  تكاليف  تغطية  على  �لبلد�ن  قدرة 

�لوقود  على  �لطلب  تز�يد  �أن  ومع  �لغذ�ئية.  بالو�رد�ت 

�لزياد�ت  من  فقط  جزء  عن  �سوى  م�سوؤوال  لي�ص  �لحيوي 

�لجدول  فاإن  �الأ�سعار،  في  موؤخر�ً  حدثت  �لتي  �لحادة 

�أ�سعار  الرتفاع  يكون  �أن  يمكن  ما  ذلك  مع  ي�سّور 

على  ال�سيما  كبير،  تاأثير  من  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

�لمنخف�ص. �لدخل  ذ�ت  �لغذ�ئي  �لعجز  بلد�ن 

بارتفاع  م�سحوبًا  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  كان  ولقد 

�القت�ساد  ��ستقر�ر  تعر�ص  من  يزيد  مما  �لوقود،  �أ�سعار 

حالة  في  ال�سيما  للخطر،  عام  بوجه  و�لنمو  �لكلي 

للطاقة.  �ل�سافية  �لم�ستوردة  �لدخل  منخف�سة  �لبلد�ن 

معر�سة  تعتبر  بلد�ً   22 قائمة   12 �لجدول  ويورد 

�رتفاع  لتاآلف  نتيجة  �لخ�سو�ص،  وجه  على  للخطر، 

�لتغذية  نق�ص  )ن�سبة  فيها  �لمزمن  �لجوع  م�ستويات 

�العتماد  درجة  و�رتفاع  �لمائة(،  في   30 تتجاوز 

�لمائة  في   100( �لبترولية  �لمنتجات  و�رد�ت  على 

على  �العتماد  درجة  و�رتفاع  �لبلد�ن(،  معظم  في 

لتغطية  و�لذرة(  و�لقمح  )�الأرز  �لغذ�ئية  �لحبوب  و�رد�ت 

وجزر  بوت�سو�نا  مثل  بلد�ن  وتعتبر  �لمحلي.  �ال�ستهالك 

معر�سة  و�لنيجر،  وليبريا  وهايتي  و�إريتريا  �لقمر 

م�ستوى  تمثل  الأنها  �لخ�سو�ص  وجه  على  للخطر 

جميعها. �لثالثة  �لخطر  عو�مل  من  مرتفعًا 

الجدول	12

 الم�ستوردون	ال�سافون	للمنتجات	النفطية	والحبوب	الرئي�سية،	

مرتبة	بح�سب	انت�سار	نق�ض	التغذية

انت�صار نق�ض التغذيةالحبوب الرئي�صية الم�صتوردةالنفط الم�صتوردالبلد

)الن�شبة	المئوية	من	ال�شكان()ن�شبة	النتاج	المحلي()ن�شبة	ال�شتهالك(

1008875اإريتريا

1001266بوروندى

1008060جزر	القمر

994356طاجيك�ستان

1005351�صيراليون

1006250ليبريا

100247زمبابوي

1002246اإثيوبيا

1007246هايتي

100446زامبيا

1002544جمهورية	اأفريقيا	الو�سطى

1002044موزامبيق

1001444جمهورية	تنزانيا	المتحدة

1005539غينيا	-بي�ساو

1001438مدغ�سقر

100735مالوي

100533كمبوديا

جمهورية	كوريا	الديمقراطية	
ال�سعبية

984533

1002933رواندا

1007632بوت�سوانا

1008232النيجر

1002031كينيا

�لم�سدر:	منظمة	الأغذية	والزراعة،	2008اأ



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

الغذائي	على	 بالأمن	 المتعلقة	 التاأثيرات	
�14�

الأجل – التاأثيرات	ق�سيرة	 الأ�سر	 �سعيد	

الغذاء على	 الح�سول	 اإمكانية	

�لغذ�ء  على  �لح�سول  �إمكانية  تعتبر  �الأ�سر،  على �سعيد   

تلك  وت�سير  �لغذ�ئي.  �الأمن  ب�ساأن  �الأهمية  عامال حا�سم 

يكفي  ما  �سر�ء  �أو  �إنتاج  على  �الأ�سر  قدرة  �إلى  �الإمكانية 

موؤ�سر�ن  ي�ساعد  �أن  ويمكن  �حتياجاتها.  لتلبية  �لغذ�ء  من 

بالوقود  �لمتعلقة  �لتطور�ت  تاأثير  تقدير  على  �أ�سا�سيان 

ودخل  �الأغذية  �أ�سعار  هما:  �لغذ�ئي،  �الأمن  على  �لحيوي 

��ستطاعت  كلما  �لفرد،  �أو  �الأ�سرة  دخل  ز�د  فكلما  �الأ�سر. 

�أف�سل(.  )ذ�ت جودة  �أغذية  �سر�ء  �لفرد  �أو  �الأ�سرة 

�لغذ�ئي  �الأمن  على  �الأغذية  الأ�سعار  �لدقيقة  و�لتاأثير�ت 

�أن  �لمتوقع  فمن  �لتعقيد.  �سديدة  تاأثير�ت  لالأ�سر، هي 

�ل�سافية  �لم�سترية  �الأ�سر  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  يجعل 

�أ�سو�أ  و�لريفية،  �لح�سرية  �لمناطق  من  كل  في  لالأغذية، 

�الأف�سل،  �لو�سع  ذ�ت  �لريفية  �الأ�سر  �ست�ستفيد  بينما  حااًل، 

تتحقق  �لتي  �لدخل  زيادة  من  لالأغذية،  �ل�سافية  �لبائعة 

�الأ�سعار. �رتفاع  من 

و�رتفاع �الأ�سعار �لعالمية لالأغذية ال يوؤثر بال�سرورة 

على �الأمن �لغذ�ئي لالأ�سر: فالتاأثير �سيتوقف على مدى 

�إلى �الأ�سو�ق �لمحلية. فانخفا�ص  �نتقال �الأ�سعار �لدولية 

قيمة دوالر �لواليات �لمتحدة مقابل عمالت كثيرة 

)منها مثاًل �ليورو وفرنك �لجماعة �لمالية �الأفريقية(، 

�إلى تجّنب حدوث  و�ل�سيا�سات �لحكومية �لتي ترمي 

�سدمات كبيرة في �الأ�سعار �لمحلية، هما عامالن يميالن 

�إلى �الأ�سو�ق  �لعالمية  �ل�سوق  �أ�سعار  �إلى �لحد من �نتقال 

)2002(، في در��سة   Sharma  وقد وجد 
)15(

�لمحلية

�سملت ثمانية بلد�ن �آ�سيوية في ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين، 

�لذرة،  �أ�سد درجات قوته في حالة  �الأ�سعار بلغ  �نتقال  �أن 

�لذي  �الأرز،  �أقل درجات قوته في حالة  �لقمح، وبلغ  يليها 

�آ�سيا. وتكون درجة  ُيعتبر �لغذ�ء �الأ�سا�سي لمعظم فقر�ء 

�أقوى د�ئمًا على �لمدى �لطويل. �النتقال 

�سلعة خا�سة،  �الأرز  ُيعتبر  كثيرة  �آ�سيوية  بلد�ن  وفي 

وقد وجدت  �لغذ�ئي،  باالأمن  يتعلق  فيما  �أو ح�سا�سة، 

�الأ�سعار  �نتقال  �أن  )2008و(  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة 

لالأدو�ت،  تبعًا  �آخر،  �إلى  بلد  من  كبير�ً  تباينًا  يتباين 

من  �لمحلي  �القت�ساد  لحماية  ُت�ستخدم  �لتي  �إن وجدت، 

�لمثال،  �سبيل  فعلى  �لدولية.  �الأ�سو�ق  في  �الأ�سعار  زياد�ت 

و�لتوريد  �لتخزين  عمليات  �إلى  و�لفلبين  �لهند  تلجاأ 

على  قيود  فر�ص  �إلى  وكذلك  �لحكومية،  و�لتوزيع 

)14(  يمكن �لعثور لدى منظمة �الأغذية و�لزر�عة )منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 

2008�أ( على تقدير �سامل لتاأثير �رتفاع �أ�سعار �الأغذية على �الأمن �لغذ�ئي.

يوؤكد عمل قامت به منظمة �الأغذية و�لزر�عة موؤخر�ً )2008�أ( �أن �لتاأثير�ت   )15(

على �لم�ستوى �لقطري تتطلب تحلياًل لكل حالة على حدة، وذلك الأن �لبلد�ن 

�لمختلفة ت�سهد تحركات مختلفة الأ�سعار �ل�سرف، وت�ستخدم �سيا�سات مختلفة 

ب�ساأن �الأ�سو�ق �ل�سلعية.

تعريفات جمركية  بنغالدي�ص  وتطّبق  �لدولية.  �لتجارة 

بينما  محليًا،  �أ�سعاره  ��ستقر�ر  لتحقيق  �الأرز  على 

�ل�سادر�ت.  على  �لقيود  من  طائفة  نام  فييت  ت�ستخدم 

�ل�سين  مثل،  بلد�ن  �سمحت  �الأخرى،  �لناحية  ومن 

�الأ�سعار  ت�سهدها  �لتي  �لتغير�ت  معظم  بانتقال  وتايلند، 

�لحبوب  من  هو  و�لذرة  �لمحلية.  �الأ�سو�ق  �إلى  �لعالمية 

في  لتدخل  وتخ�سع  �آ�سيا  في  كعلف  ُت�ستخدم  �لتي 

و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  وقد وجدت  كثير�ً.  �أقل  �الأ�سعار 

عمومًا  �أ�سعف  يكون  �الأ�سعار  �نتقال  �أن  )2004ب( 

ت�ساعد  �أن  ويمكن  �آ�سيا.  بلد�ن  في  هو  مما  �أفريقيا  في 

�الأ�سعار  ��ستقر�ر  تحقيق  على  لالأ�سعار  �لمحلية  �ل�سيا�سات 

قد  �لطويل  �لمدى  وعلى  مالية.  مو�رد  �إلى  تحتاج  ولكنها 

�لفعالة، من جانب  �ال�ستجابة  من  تحد  �أو  �أي�سًا  تعوق 

�الأ�سعار. �لعر�ص، الرتفاع 

ال�سافين	 الم�سترين	 على	 التاأثيرات	

لالأغذية ال�سافين	 والبائعين	

م�ستهلكون  تقريبًا  �لح�سر هم جميعهم  �سكان  �أن  مع 

لي�سو� جميعهم  �لريف  �سكان  فاإن  لالأغذية،  �سافون 

�لحياز�ت  �أ�سحاب  من  فكثرة  لالأغذية.  �سافين  منتجين 

م�سترون �سافون  هم  �لزر�عيين  و�لعمال  �ل�سغيرة 

ما  الإنتاج  تكفي  �أر�سًا  يملكون  ال  الأنهم  وذلك  لالأغذية، 

�لتجربة  من  �لم�ستمدة  و�الأدلة  الأ�سرهم.  �لغذ�ء  من  يكفي 

�ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب  بلد�ن  من  عدد  في  �لعملية 

)�سي�سدر   Barrett لدى  ُجمعت  �أدلة  وهي  �لكبرى، 

�لمز�رعين  من  غالبية  �أن  �أي حالة  في  تجد  لم  الحقًا(، 

لهم( هي من  �لم�سح  لتعريف  )تبعًا  �لريفية  �الأ�سر  من  �أو 

لالأغذية. �ل�سافين  �لبائعين 

�لتي  �لعملية،  �لتجربة  من  �لم�ستمدة  �الأدلة  وتوؤكد 

�لنمط،  هذ�  )2008�أ(  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  �أعدتها 

ن�سبة  يبّين  �لذي   ،13 �لجدول  في  �أي�سا  ذلك  ويت�سح 

�إجمالي  من  �الأ�سا�سية  لالأغذية  �ل�سافية  �لبائعة  �الأ�سر 

من  �سل�سلة  في  �لتو�لي،  على  و�لريفية،  �لح�سرية  �الأ�سر 

�لبائعة  �الأ�سر  تتجاوز ح�سة  فقط  وفي حالتين  �لبلد�ن. 

�لمائة. في   50 ن�سبة  �ل�سافية 

�لمناطق  في  �لفقر�ء، حتى  من  كبيرة  ن�سبة  �إن 

�الأ�سا�سية  �الأغذية  و�إنتاج  �لزر�عة  ت�سكل  �لريفية، حيث 

بائعي  من  لي�ست  �لفقر�ء،  لغالبية  بالن�سبة  هامة  مهنة 

�أو  تخ�سر،  فاإنها  ثم  ومن   ،)28 )�ل�سكل  �ل�سافين  �الأغذية 

�الأغذية  �سعر  في  زيادة  تك�سب، من حدوث  ال  �الأقل  على 

�لحياز�ت  �أ�سحاب  فن�سبة  تجاريًا.  �لمتد�ولة  �الأ�سا�سية 

ال  �أي�سًا  بائعون �سافون  هم  ممن  �لفقر�ء  �ل�سغيرة 

من  �أقل  �أو  �لمائة  في   13 وتبلغ  �لمائة،  في   37 تتجاوز 

�لفقر�ء  ن�سبة  وتتر�وح  �ل�سبعة.  �لبلد�ن  من  �أربعة  في  ذلك 

كمبوديا  في  �لمائة  في   45.7 من  �ل�سافين  �لم�سترين 

�لن�سبة  وتتجاوز  بوليفيا،  في  �لمائة  في   87 من  �أكثر  �إلى 

�ل�سبعة. �لبلد�ن  من  في حالة خم�سة  �لمائة  في   50
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الفقر على	 الأغذية	 اأ�سعار	 ارتفاع	 تاأثير	

�الأ�سر  الأ�سد  �لكلية  �لنفقات  ن�سف  عادة  �لغذ�ء  يمثل   

�الأحيان.  من  كثير  في  �لن�سف  من  و�أكثر  بل  فقر�، 

يمكن  �الأغذية  �أ�سعار  في  �لزياد�ت  �أن  ذلك  وي�ستتبع 

و�لتغذية.  �لرفاه  على  ملحوظة  تاأثير�ت  لها  تكون  �أن 

عندما  �أنه   )2004( و�آخرون   Block وجد  لذلك،  وكمثال 

ت�سعينيات  �أو�خر  في  �إندوني�سيا  في  �الأرز  �أ�سعار  ز�دت 

�إلى  �لفقيرة  �الأ�سر  في  �الأمهات  ��سطرت  �لع�سرين  �لقرن 

من  يتناولنها  �لتي  �لحر�رية  �ل�سعر�ت  خف�ص جرعة 

�إلى حدوث  �أدى  مما  �أف�سل،  تغذية  �أطفالهن  تغذية  �أجل 

�نخف�ست  ذلك،  على  �الأمهات. وعالوة  هز�ل  في  زيادة 

�لعالية،  �لغذ�ئية  �لقيمة  ذ�ت  �الأغذية  من  �لم�ستريات 

ذلك  و�أدى  �أ�سعاره.  �رتفعت  �لذي  �الأرز  �سر�ء  يمكن  حتى 

م�ستويات هيموغلوبين  في  قيا�سه  يمكن  �نخفا�ص  �إلى 

عر�سهم  مما  �أمهاتهم(،  )ولدى  �ل�سغار  �الأطفال  لدى  �لدم 

نموهم.  وعرقل  �لتغذية  ل�سوء 

�لذين  لالأغذية،  �ل�سافون  �لبائعون  و�لمز�رعون 

�أولئك  عادة  �سيكونون  �الأ�سعار،  �رتفاع  من  �سي�ستفيدون 

يكونون  و�لذين  �الأر��سي،  من  مزيد�  يملكون  �لذين 

يتو�فر  ال  �لذين  �لمز�رعين  من  �أف�سل حااًل  �أي�سًا  عادة 

ذلك،  على  �الأر��سي. وعالوة  من  �سئيل  قدر  �سوى  لديهم 

�إنتاج  فائ�ص  لديهم  يوجد  �لذين  �لمز�رعون  �سي�ستفيد 

ذلك  من  ي�ستفيد  مما  �أكثر  �الأ�سعار  �رتفاع  من  كبير 

�سئيل  فائ�ص  �سوى  لديهم  يوجد  ال  �لذين  �لمز�رعون 

�أن  �لمرجح  من  لي�ص  �أية حال،  وعلى  يبيعوه.  �أن  يمكن 

�لتي  �لفو�ئد  معظم  على  فقر�  �الأ�سد  �لمز�رعون  يح�سل 

يكونو�  �أن  �الأرجح  ومن  �الأغذية،  �أ�سعار  �رتفاع  عن  تنجم 

بذلك. �سلبيًا  �لمتاأثرين 

�لبلد�ن  من  ب�سبعة  يتعلق  فيما   29 �ل�سكل  ويبيَّن 

�لتي  للتاأثير�ت  تقدير�ت   ،13 �لجدول  في  �لمذكورة 

�سعر  في  �لمائة  في   10 قدرها  بن�سبة  زيادة  تحدثها 

�لريفية  �الأ�سر  رفاه  على  �لرئي�سي  �الأ�سا�سي  �لغذ�ء 

ال  �لتقدير�ت  وهذه  �لق�سير.  �لمدى  على  و�لح�سرية 

بقر�ر�ت  يتعلق  فيما  �الأ�سر  ��ستجابات  �العتبار  في  تاأخذ 

�أعلى  حد�ً  تمّثل  فهي  ثم  ومن  و�ال�ستهالك،  �الإنتاج 

�أن  نجد  �لق�سير جد�ً  �الأجل  في  ولكن  �لمحتمل.  للتاأثير 

�إمكانية  �لمحا�سيل هي  �إنتاج  في  �لتكيفات  �إمكانية 

�ل�سكان  ��سد  �أن  نجد  �ال�ستهالك  وعلى جانب  محدودة، 

هزيلة  �إمكانيات  �سوى  �أمامهم  ُتتاح  �أال  �لمرجح  من  فقر� 

لال�ستعا�سة. فقط 

فقر�ً  �ل�سكان  ُخم�ص  �أ�سد  �أن  هو   29 �ل�سكل  ُيبرزه  وما 

�لمناطق  من  كل  في  تاأثر�ً  �الأ�سو�أ  هم  �الإنفاق  من حيث 

يتعر�سون  �إما  فهم  �سو�ء،  على حد  و�لريفية  �لح�سرية 

�لرفاه. وحتى  في  زيادة  الأ�سغر  �أو  �نخفا�ص  الأكبر 

في  �لريفية  �الأ�سر  فيها  ت�ستفيد  �لتي  �لبلد�ن  بع�ص  في 

�أ�سد  يظل  نام،  وفييت  باك�ستان  مثاًل  ومنها  �لمتو�سط، 

تغير�ً  يو�جه  �لريفية  �لمناطق  في  فقر�ً  �ل�سكان  ُخم�ص 

�الأ�سا�سية.  �الأغذية  �سعر  لزيادة  نتيجة  �لرفاه  في  �سلبيًا 

�لح�سرية  �الأ�سر  �أن  �لده�سة  �إلى  يدعو  مما  ولي�ص 

�لبلد�ن،  في جميع  تخ�سر  �أن  لها جميعًا  �لمتوقع  من 
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

الأكبر  فقر�ً  �أ�سدها  �ص 
ّ
تعر مع  متفاوتة،  بدرجات  ولكن 

�لرفاه. في  �نخفا�ص 

و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  تحليل  �أي�سًا  �أ�سار  وقد 

�الأ�سا�سية  �الأغذية  �أ�سعار  في  زياد�ت  لتاأثير�ت حدوث 

معظم  في  �إناث،  تعيلها  �لتي  �الأ�سر  �أن  �إلى  �لرفاه،  على 

و�سعها  يكون  و�لقطرية،  و�لريفية  �لح�سرية  �لعينات 

وذلك  ذكور،  يعيلها  �لتي  �الأ�سر  و�سع  من  �أ�سو�أ  عادة 

زياد�ت  �أو  �لرفاه  في  �أكبر  �إما خ�سائر  تو�جه  الأنها 

و�إن  �لقوية، حتى  �لنتيجة  هذه  وقد ظهرت  فيه.  �أقل 

ممثلة  د�ئما  تكون  ال  �إناث  تعيلها  �لتي  �الأ�سر  كانت 

في  �أو حتى  �لبلد�ن،  في جميع  �لفقر�ء  بين  كبير�  تمثياًل 

�لتي  �الأ�سر  �أن  ذلك  تعلل  �لتي  �لعو�مل  ومن  معظمها. 

�الأخرى،  �الأمور  ت�ساوت  �إذ�  عادة،  تنفق  �إناث  تعيلها 

هذ�،  على  �لغذ�ء. وعالوة  على  دخلها  من  �أكبر  ح�سة 

�إمكانية  �لريفية  �ل�سياقات  في  �الأ�سر  لتلك  عمومًا  ُتتاح 

في  �لم�ساركة  من  �أقل  ودرجة  �الأر��سي  على  �أقل  ح�سول 

يمكن  ال  فاإنها  ثم  ومن  للدخل،  �لمدرة  �لزر�عية  �الأن�سطة 

)منظمة  �الأغذية  �أ�سعار  في  �لزياد�ت  ثمار  من  ت�ستفيد  �أن 

2008�أ(. و�لزر�عة،  �الأغذية 

�أ�سعار �الأغذية يكون له عادة تاأثير  �أن �رتفاع  ومع 

�سلبي على �لقوة �ل�سر�ئية لفقر�ء �لريف، فاإن هناك �أي�سًا 

�إمكانية ��ستفادة هذه �لفئة نتيجة لزيادة �لطلب على �ليد 

�أ�سا�سيًا للدخل  �لعاملة �لزر�عية، وهو ما ي�سكل م�سدر�ً 

بالن�سبة للفقر�ء. بل �إن �الأ�سر �لفقيرة و�لمعدمة تعتمد 

عادة بدرجة كبيرة على �لعمل �لماأجور غير �لماهر لك�سب 

دخلها )�لبنك �لدولي، 2007(. وقد يوؤدي �رتفاع �الأ�سعار 

�لزر�عية، بتحفيزه للطلب على �ليد �لعاملة غير �لماهرة 

�إلى حدوث زيادة على �لمدى  في �لمناطق �لريفية، 

�لطويل في �الأجور �لريفية، مما يعود بالفائدة على �الأ�سر 

�لتي تعمل باأجر، وكذلك على �لمز�رعين �لذين يعملون 

 ،)1990( Ravallion لح�سابهم �لخا�ص. وقد خل�ص

با�ستخد�م نموذج قيا�ص �قت�سادي دينامي لتحديد �الأجور 

وبا�ستخد�م بيانات من خم�سينيات �لقرن �لع�سرين �إلى 

�سبعينياته، �إلى �أن �الأ�سرة �لفقيرة �لمعدمة �لعادية في 

بنغالدي�ص تخ�سر في �الأجل �لق�سير، من جر�ء حدوث 

�أ�سعار �الأرز )ب�سبب �رتفاع نفقات �ال�ستهالك(،  زيادة في 

ولكنها تك�سب بدرجة طفيفة في �الأجل �لطويل )بعد خم�ص 

�أو �أكثر(. وفي حقيقة �الأمر عندما يجري تكييف  �سنو�ت 

الجدول	13

 ح�سة	الأ�سر	البائعة	ال�سافية	للمواد	الغذائية	الأ�سا�سية	من	الأ�سر	الح�سرية	والريفية	

ومن	مجموع	الأ�سر

ح�صة الأ�صرالبلد/ال�صنة

الجميعالريفيةالح�صرية

)الن�شبة	المئوية()الن�شبة	المئوية()الن�شبة	المئوية(

3.318.915.7بنغالدي�ض،	2000

1.224.610.0بوليفيا،	2002

15.143.839.6كمبوديا، 1999

6.327.323.1اإثيوبيا،	2000

13.843.532.6غانا،	1998

3.515.210.1غواتيمال،	2000

14.459.250.8مدغ�سقر،	2001

7.812.411.8مالوي،	2004

2.827.520.3باك�ستان،	2001

2.915.56.7بيرو،	2003

7.150.640.1فييت	نام،	1998

2.829.619.1زامبيا،	1998

15.159.250.8المعدل الأق�سى

1.212.46.7المعدل الأدنى

6.830.723.3المتو�سط غير المرجح

�لم�سدر:	منظمة	الأغذية	والزراعة،	2008اأ.



2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 ��

�الأجور، في �الأجل �لطويل، فاإن �لزيادة في دخل �الأ�سر 

)وهو دخل يغلب عليه �لعمل غير �لماهر باأجر( ت�سبح 

كبيرة بدرجة تكفي لتجاوز �لزيادة في نفقات �الأ�سر على 

�الأرز. بيد �أن هذه �لدر��سة ��ستخدمت بيانات قديمة ن�سبيًا، 

ُجمعت عندما كانت زر�عة �الأرز تمثل قطاعًا كبير� من 

�أ�سو�ق �لعمل.  �القت�ساد، ومن ثم كان لها تاأثير بالغ على 

�أ�سعار �الأرز في بنغالدي�ص لم  �أن   )2002(  Rashid ووجد 

يعد لها تاأثير كبير على �الأجور �لزر�عية بعد منت�سف 

�سبعينيات �لقرن �لع�سرين. فعندما يتوقف دفع �رتفاع 

�إلى �رتفاع �الأجور �لريفية في بنغالدي�ص،  �أ�سعار �الأرز 

حيث تمثل �لزر�عة ح�سة كبيرة من �القت�ساد، وي�سيطر 

�أكبر مما هو في معظم  �إلى حد  �الأرز على قطاع �لزر�عة 

�أن يكون  �لبلد�ن �الآ�سيوية �الأخرى، يبدو من غير �لمرجح 

�رتفاع �أ�سعار �لحبوب �لغذ�ئية من�ّسطًا كبير�ً ل�سوق �ليد 

�لعاملة �لريفية في �القت�ساديات �لتي يوجد فيها نطاق 

من فر�ص �لعمالة �أكثر تنوعًا.
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والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

تاأثير�ت  �الأغذية  �أ�سعار  �أي�سًا الرتفاع  تكون  وقد 

دخل  �رتفاع  �أن  ثانية، حيث  في جولة  م�ساعفة 

�سلع وخدمات  على  �لطلب  تن�سيط  �إلى  �سيوؤدي  �لمز�رعين 

هذ�  كان  �إذ�  ولكن  محليًا.  منها  �لكثير  �سُينتج  �أخرى، 

�لمعدمين  من  تحوياًل  فح�سب  يمثل  �الإ�سافي  �لدخل 

�لم�ساعفة  �لتاأثير�ت  هذه  فاإن  �لح�سر،  وفقر�ء  �لريفيين 

عن  تتولد  �سلبية  تاأثير�ت م�ساعفة  �ستقابلها  �لجديدة 

�أقل  نقود  لهم  �سُتتاح  �لذين  �لفقر�ء،  دخل  �نخفا�ص 

فو�تيرهم  تز�يد  مع  غذ�ئية،  غير  بنود  على  ينفقونها 

�ل�سافية  �لم�ساعفة  �لتاأثير�ت  و�ستتوقف  �لغذ�ئية. 

�أنماط  وعلى  �لدخل  توزيع  في  يحدث  �لذي  �لتغير  على 

�لمجموعة  من  و�لخا�سرين  للر�بحين  �لمختلفة  �الإنفاق 

�لن�سبية. �الأ�سعار  من  �لجديدة 

�ل�سافي  �لتاأثير  يكون  �أن  �لمرجح  من  وعمومًا 

�لغذ�ئي  �الأمن  على  �الأغذية  �أ�سعار  الرتفاع  �لفوري 

قدر  �لمثال،  �سبيل  فعلى  �لعالمي.  �ل�سعيد  على  �سلبيًا 

قدرها  بن�سبة  زيادة  حدوث  �أن   )2001(  Surو  Senauer

 ،2025 عام  في  �الأغذية  �أ�سعار  في  �لمائة  في   20

زيادة  حدوث  �إلى  �سيف�سي  �الأ�سا�ص،  خط  �إلى  بالن�سبة 

�لعالم  في  �لتغذية  ناق�سي  عدد  في  مليونًا   440 قدرها 

جنوب  �أفريقيا  في  منهم  مليونًا   195 يعي�ص  )�لذين 

جنوب  في  مليونًا   158 ويعي�ص  �لكبرى،  �ل�سحر�ء 

�ل�سيا�سات  لبحوث  �لدولي  �لمعهد  وقّدر  �آ�سيا(.  و�سرق 

��ستناد�ً  �لحيوي،  �لوقود  �إنتاج  في  �لتو�سع  �أن  �لغذ�ئية 

يرفع  �أن  �ساأنه  من  فعلية،  قطرية  تو�سع  خطط  �إلى 

بن�سب  و�لقمح  و�لك�سافا  �لزيتية  و�لبذور  �لذرة  �أ�سعار 

�لتو�لي،  على  �لمائة  في  و8  و11  و18   26 تبلغ 

�ل�سعر�ت  من  �لمتناول  في  �نخفا�ص  �إلى  يوؤدي  مما 

و�إلى  �لمائة،  في  و5   2 بين  تتر�وح  بن�سبة  �لحر�رية 

قدرها  بن�سبة  �الأطفال  تغذية  �سوء  في  زيادة  حدوث 

�أن  �إال   .)2008  ،Msangi( �لمتو�سط  في  �لمائة،  في   4

�لبلد�ن  عبر  �لنتيجة  و�ستتباين  عالمية،  �أرقام  هي  هذه 

�لبلد�ن. د�خل  �لمناطق  وعبر 

وهو  �ال�ستخد�م،  ُبعد  على  �لحيوي  �لوقود  يوؤثر  وقد 

مبا�سرة  �أقل  نحو  على  ولكن  �لغذ�ئي،  �الأمن  �أبعاد  من 

�سبيل  فعلى  �الأخرى.  لالأبعاد  بالن�سبة  �لحال  هو  مما 

كميات  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  نظم  بع�ص  يتطلب  �لمثال، 

و�أي�سًا  �لو�سيطة،  �لمو�د  �إنتاج  �أجل  من  �لمياه،  من  كبيرة 

يمكن  �الحتياج  وهذ�  وقود حيوي.  �إلى  تحويلها  �أجل  من 

�الأ�سر،  ��ستخد�مات  �أجل  من  �لمياه  تو�فر  من  يحد  �أن 

�الأمن  ثم حالة  ومن  �ل�سحية،  �لحالة  للخطر  �ص 
ّ
يعر مما 

�الأخرى،  �لناحية  ومن  بذلك.  �لمتاأثرين  لالأفر�د  �لغذ�ئي 

�الأكثر  للطاقة  م�سادر  �لحيوية محل  �لطاقة  �إذ� حلت 

لفقر�ء  �لطاقة  تو�فر خدمات  زيادة  �إلى  �أدت  �إذ�  �أو  تلوثًا، 

و�أنظف  تكلفة  �أقل  �لطهي  تجعل  �أن  يمكن  فاإنها  �لريف، 

�إيجابية  �نعكا�سات  له  تكون  وبالتالي  �سو�ء،  على حد 

�الأغذية. ��ستخد�م  وعلى  �ل�سحية  �لحالة  على 

الحيوي	كحافز	 الوقود	  اإنتاج	محا�سيل	

الزراعي للنمو	

والزراعة	 الحيوي	 الوقود	

النمو قاطرة	 بو�سفهما	

كبير  قدر  وتركز  �الآن،  حتى  �لمناق�سة  تركزت  لقد 

�لفورية  �ل�سلبية  �الآثار  على  �لعام،  �لجدل  من 

ولكن  �لغذ�ئي.  �الأمن  على  �الأغذية  �أ�سعار  الرتفاع 

�لمديين  على  �إيجابية  ��ستجابة  هناك  تكون  قد 

لي�ص  �لعر�ص،  حيث  من  و�لطويل  �لمتو�سط 

�لبائعين  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  من  فح�سب 

�لهام�ص،  على  هم  وممن  �أي�سًا  بل  �ل�سافين، 

عنهم  ي�سدر  �أن  يمكن  �سافون  م�سترون  هم  وممن 

بروز  فاإن  ثم  ومن  �ل�سعرية.  للحو�فز  فعل  رد 

على  للطلب  رئي�سي  جديد  كم�سدر  �لحيوي  �لوقود 

على  ي�ساعد  �أن  يمكن  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

�إمكانية  مع  �لنامية،  �لبلد�ن  في  �لزر�عة  �إحياء 

�لنمو  على  �إيجابية  �نعكا�سات  لذلك  تكون  �أن 

�لغذ�ئي  و�الأمن  �لفقر،  من  و�لحد  �القت�سادي، 

.)12 �الإطار  )�نظر 

زر�عيًا  قادرة،  فقر�ً  �لعالم  بلد�ن  �أ�سد  من  وكثرة 

للكتلة  رئي�سية  منتجة  ت�سبح  �أن  على  و�إيكولوجيًا، 

�ل�سائل،  �لحيوي  �لوقود  الإنتاج  �لالزمة  �لحيوية 

الرتفاع  عام  بوجه  �ال�ستجابة  على  قادرة  �أو 

�لكثير  تو�جه  ز�لت  ما  �أنها  بيد  �لزر�عية.  �الأ�سعار 

من  �لما�سي  في  منعتها  �لتي  نف�سها  �لمعوقات  من 

�لذي  �لنمو  لتحقيق  �لمتاحة  �لفر�ص  من  �ال�ستفادة 

�لفر�ص  من  �ال�ستفادة  على  وقدرتها  �لزر�عة.  تقوده 

بطريقة  �إما   - �لحيوي  �لوقود  يتيحها  �لتي  �لجديدة 

�لحيوي،  للوقود  �لو�سيطة  للمو�د  كمنتجة  مبا�سرة، 

�الأ�سا�سية  لل�سلع  كمنتجة  مبا�سرة  غير  بطريقة  �أو 

على  �ستتوقف   - �أ�سعارها  �رتفعت  �لتي  �لزر�عية 

)وب�سعة  �لقديمة  �لمعوقات  هذه  معالجة  كيفية 

جديدة(. معوقات 

�أينما  �لحيوي،  �لوقود  �إنتاج  تو�سع  وي�ساهم 

وتتاأثر  �الأ�سعار؛  �رتفاع  في  �لعالم،  في  يحدث 

�لمو�د  تزرع  ال  �أو  تزرع  كانت  �سو�ء  �لبلد�ن  بذلك 

�أدى  نف�سه،  �لوقت  وفي  �لحيوي.  للوقود  �لو�سيطة 

�لمدخالت  تكاليف  �رتفاع  �إلى  �لطاقة  �أ�سعار  �رتفاع 

�إنتاجية  زيادة  و�ستكون  �لتجارية.  لالأ�سمدة  �لالزمة 

على  زياد�ت  حدوث  لمنع  �أ�سا�سيًا  �أمر�ً  �لمز�رع 

حدوث  ومنع  �الأغذية،  �أ�سعار  في  �لطويل  �لمدى 

�لمزروعة،  �لم�ساحة  زيادة  �أجل  من  مفرط  �سغط 

بينها  )من  �سلبية  بيئية  �آثار  من  بذلك  يرتبط  ما  مع 

وبينما  �لحر�ري(.  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  زيادة 

على  �لمز�رع  في  �البتكار�ت  تاريخيًا،  �ساعدت، 
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و�لواليات  �أوروبا  في  �الإنتاجية  في  زياد�ت  تحقيق 

�لالزمة  �لكبيرة  �لمو�رد  فاإن  �الأمريكية،  �لمتحدة 

�لحديثة،  �لزر�عية  �لتكنولوجيا  ب�ساأن  بحوث  الإجر�ء 

�لجمهور.  من  ممولة  بحوث  �إجر�ء  �سرورة  معناها 

خالل  من  �لتكنولوجيا،  لن�سر  �لحكومة  ودعم 

�أمر  �الأ�سا�سية،  �لبنية  وتح�سين  �الإر�سادية  �لخدمات 

مبرر�ت  �لحيوي  �لوقود  ويعزز  �أي�سًا.  عنه  غنى  ال 

في  �لزر�عية  �الإنتاجية  نمو  في  �ال�ستثمار�ت  زيادة 

�لنامية. �لبلد�ن 

التجاري	 والت�سويق	 الحيوي	 الوقود	

الزراعة قطاع	 ونمو	

�لحيوي  �لوقود  �إنتاج  �أجل  من  ُتزرع  �لتي  �لمحا�سيل  �إن 

ال  �لمز�رعين، محا�سيل  ز�وية  من  �الأقل  على  هي، 

�أن  ويمكن  �الأخرى،  �لتجارية  �لمحا�سيل  عن  تختلف 

نظما  تكون  ال  بحيث  �لزر�عة  تطوير  في  فعالة  تكون 

و�الإنتاجية،  �لمدخالت  منخف�سة  كفافية  �سبه  زر�عية 

في  �لقائمة  �لزر�عية  �لنظم  من  كثرة  به  تت�سم  ما  وهو 

�لتجربة  �أظهرت  وقد  �لنامي.  �لعالم  �أنحاء  من  كثير 

�القت�ساد  ببقية  و�سالتها  حجمها  ب�سبب  �لزر�عة،  �إن 

من  كثير  في  وهامة  قوية  ز�لت  ما  �سالت  وهي   -

�القت�ساد  خبر�ء  يعتبرها   - حاليًا  �لنامية  �لبلد�ن 

�لمر�حل  في  �لنمو  قاطرة  طويل  �أمد  منذ  �لزر�عي 

 Johnston �لمثال،  �سبيل  على  )�نظر،  للتنمية  �الأولى 

 .)1993  ،Haggbladeو  Hazellو 1961؛   ،Mellorو

ب�ساأن   )1978(  Ahluwalia در��سات  من  وبدء�ّ 

كميًا  تحديد�ً  تحدد  �أن  كثيرة  در��سات  حاولت  �لهند، 

�لدر��سات  �أظهرت  وقد  �لفقر.  على  �لزر�عي  �لنمو  �أثر 

 Dattو  )1996(  Dattو  Ravallion �أجر�ها  �لتي 

�لبناء  يمكن  در��سات  وهي   ،)1998(  Ravallionو

�لنمو  يّحفزه  �لذي  �لريفي،  �لنمو  �أن  م�ستقباًل،  عليها 

�أي�سًا  له  بل  فح�سب،  �لفقر  من  يحد  ال  �لزر�عي، 

�لنمو  تاأثير  من  �أقوى  �لفقر  من  �لحد  على  تاأثير 

�لتحويلية  �ل�سناعة  قطاع  مثل  �أخرى،  قطاعات  في 

�لريفي  للنمو  ذلك،  على  وعالوة  �لخدمات.  وقطاع 

�لمناطق  في  �لفقر  من  �لحد  حيث  من  كبير  �أثر 

�أي�سًا. �لح�سرية 

�لبلد�ن  بين  فيما  �القت�سادي  �لقيا�ص  �أدلة  وت�سير 

يتحقق  �لذي  �الإجمالي،  �لمحلي  �لناتج  نمو  �أن  �إلى 

�لفقر  من  �لحد  في  فعاليته  تكون  �لزر�عة،  مجال  في 

يتحقق  �لذي  �لنمو  فعالية  �سعف  �الأقل  على  هي 

 .)2007 �لدولي،  )�لبنك  �أخرى،  قطاعات  بفعل 

هي  �لزر�عة  �أن  تجد  ال  �لتي  �لدر��سات  في  وحتى 

�لفقر،  من  �لحد  في  م�ساهمة  �أكبر  يقّدم  �لذي  �لقطاع 

�الأّولي  �لقطاع  هذ�  في  �لنمو  باأن  �العتر�ف  ي�ستمر 

يتجاوز  �لفقر�ء،  معي�سة  م�ستويات  على  كبير  �أثر  له 

 ،Timmer( �القت�ساد  في  دوره  �إليه  ي�سير  ما  كثير�ً 

.)2005  ،Ledermanو  Bravo-Ortegaو 2002؛ 

�لحد  في  �لزر�عي  �لنمو  م�ساهمة  مدى  �أن  بيد 

في  �لم�ساو�ة  �نعد�م  درجة  على  يتوقف  �لفقر  من 

�لزر�عة  ح�سة  وعلى   )2002  ،Timmer( �لبلد 

�لنمو  معظم  وياأتي  �لعمالة.  وفي  �القت�ساد  في 

�لتقني  �لتغير  من  �لطويل،  �لمدى  على  �لزر�عي، 

من  و��سعة  مجموعة  وت�سّور   .)1988  ،Timmer(

تاأثير  قوة  �لخ�سر�ء،  �لثورة  تتناول  �لتي  �الأدبيات 

في  �الإنتاجية،  ن 
ّ
يح�س �لذي  �لتكنولوجي  �البتكار 

�لزر�عة  مجال  في  �البتكار  فهذ�  �لفقر.  من  �لحد 

بتوليد  �لفقر  بر�ثن  من  �لب�سر  ماليين  �نت�سل 

فح�سب  للمز�رعين  ال   - �لريفي  للدخل  فر�ص 

مقدمي  من  ولغيرهم  �لمز�رع  لعمال  �أي�سًا  بل 

�الأ�سعار  وبخف�ص   - �لريفيين  و�لخدمات  �ل�سلع 

2004ج(.  و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة  للم�ستهلكين 

�أن  و�لهند  بال�سين  �لمتعلقة  �لدر��سات  �أظهرت  وقد 

تعادل  حالة  في  تاريخيًا،  كانت  �لزر�عية  �لبحوث 

من  �لفقر  من  للحد  و�سيلة  �أجدى  �لدوالر،  قيمة 

 ،Zhangو  Zhangو  Fan( �لحكومي  �الإنفاق  خالل 

الحقة  در��سات  و�أظهرت   .)2002  ،Fanو 2000؛ 

 ،Raoو  Zhangو  Fan( مماثلة  نتائج  �أوغند�  في 

.)2004

و�لزر�عة،  �الأغذية  لمنظمة  در��سة  حددت  وقد 

يمكن  رئي�سية  قنو�ت  �أربع  �لزر�عة،  دور  ب�ساأن 

�لفقر  من  يخفف  �أن  �لزر�عي  للنمو  خاللها  من 

ومنظمة  2004د؛  و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة 

�لدخل  زيادة   )1( وهي:  2007د(،  و�لزر�عة،  �الأغذية 

زيادة   )3( �الأغذية؛  �أ�سعار  خف�ص   )2( مبا�سرة؛ 

يتعلق  وفيما  �لحقيقية.  �الأجور  رفع   )4( �لعمالة؛ 

�أهمية،  على  �الأر��سي  توزيع  ينطوي  �الأولى،  بالقناة 

يوّفر  �إن�سافًا  �الأكثر  �الأر��سي  توزيع  الأن  وذلك 

 ،López( �لزر�عي  �لنمو  لمنافع  تعاداًل  �أكثر  توزيعًا 

يكونان  و�لعمالة  �الأجور  �أن  نجد  ولذلك،   .)2007

�أ�سو�ق  تكون  عندما  �ل�سدد  هذ�  في  فعالية  �أكثر 

 Anríquez( تكاماًل  �أكثر  و�لريفية  �لح�سرية  �لعمل 

.)2007  ،Lópezو
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في  ال�سيما  �لما�سية،  �لخم�سين  �ل�سنو�ت  مدى  على 

ت�سديريًا  �لقطن مح�سواًل  �أ�سبح  �الأخيرين،  �لعقدين 

�لقطن  �أن  ومع  �ل�ساحل.  منطقة  بلد�ن  من  لكثير  �أ�سا�سيًا 

وفي  �الأوروبي  �التحاد  في  كبيرة  مز�رع  مح�سول 

تقريبًا  ُيزرع، ح�سريًا  فاإنه  �الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات 

على  مز�رع �سغيرة. وعالوة  في  �ل�ساحل،  منطقة  في 

�لحبوب  �إنتاج  على ح�ساب  �لنجاح  هذ�  يتحقق  لم  ذلك، 

�لدخل،  �رتفاع  في  �لقطن  �إنتاج  �ساهم  وقد  �لغذ�ئية. 

على  �لح�سول  وتح�سين  �لعي�ص،  ك�سب  �ُسبل  وتح�سين 

و�ل�سحة. �لتعليم  مثل  �الجتماعية،  �لخدمات 

في  للقطن  �لمنتجة  �لبلد�ن  �أكبر  �إحدى  ومالي هي 

�ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب  بلد�ن  وفي جميع  بل  �لمنطقة، 

مز�رع   200 000 نحو  �أنتج   ،2006 عام  وفي  �لكبرى. 

في  لبيعه  قطنًا  مالي  في  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  ذوي  من 

و�الأربعين  �لخم�ص  �ل�سنو�ت  مدى  وعلى  �لدولية.  �ل�سوق 

�لمائة  في   8 تجاوزت  بن�سبة  �لقطن  �إنتاج  ز�د  �لما�سية، 

دوالر   200 �لمتو�سط  في  بلغ  دخاًل  وّفر  �سنويًا، حيث 

هذه  من  �لمائة  في   25 على  يربو  لما  �أ�سرة  لكل  �أمريكي 

مالي. في  �الأ�سر 

�ع �لقطن في مالي على زر�عة �لقطن 
ّ
ولقد د�أب زر

بالتناوب مع �لحبوب �لغذ�ئية �لخ�سنة، ال �سيما �لذرة 

و�لذرة �لرفيعة. وخالفًا للمخاوف �ل�سائعة من �أن يكون 

للمحا�سيل �لنقدية تاأثير �سلبي على �إنتاج �لمحا�سيل 

�إنتاج �لقطن، في  �لغذ�ئية وعلى �الأمن �لغذ�ئي لالأ�سر، عزز 

حقيقة �الأمر، �إنتاج �لحبوب �لغذ�ئية �لخ�سنة في مالي. 

وعلى �لعك�ص من �لحبوب �لغذ�ئية �لخ�سنة �لتي ُتنتج 

خارج منطقة زر�عة �لقطن، ت�ستفيد �لحبوب �لغذ�ئية �لتي 

�ع �لقطن من زيادة �لح�سول على �الأ�سمدة، ومن 
ّ
يزرعها زر

�لتاأثير�ت �لمتخلفة الأ�سمدة �لقطن �لتي يجري توريدها 

وتمويلها من خالل نظام ُمدخالت/�ئتمانات قائم على 

�لقطن في �لمنطقة. وت�ستفيد �أي�سًا حقول �لحبوب �لغذ�ئية 

ن �لممار�سات �لزر�عية، �لذي يتحقق من خالل  من تح�سُّ

��ستخد�م معد�ت جر حيو�ني تموَّل بو��سطة �لدخل �لذي 

ُيحققه �لقطن. ويح�سل �لمز�رعون �لذين لديهم معد�ت 

جر حيو�ني على غالت عالية من حيث �لقطن و�لحبوب 

�لغذ�ئية �لخ�سنة على حد �سو�ء، مقارنة بالمنتجين �سبه 

 ،Dioné( لمزّودين بالمعد�ت وبالمنتجين �ليدويين�

 Diakiteو ،Kébé1995؛ و  ،Fokو Raymond1989؛ و

�ع �لقطن �لمزّودين 
ّ
وDiawara، 1998(. كذلك فاإن زر

بمعد�ت جيدة �أقدر على ��ستيفاء متطلبات �إنتاج �لذرة، 

وهي متطلبات كبيرة، من بينها �لغر�ص في �لوقت �لمنا�سب، 

و�لحرث �لمتكرر، و�إز�لة �الأع�ساب �ل�سارة ب�سفة منتظمة 

1994(. وهم عادة يبيعون   ،de Frahanو Boughton(

�أي�سًا مزيد�ً من �لحبوب �لغذ�ئية في �الأ�سو�ق. وبوجه عام، 

نجد �أن �لمز�رعين �لذين ي�ستخدمون �لجر �لحيو�ني هم 

�لم�سوؤولون عن غالبية مبيعات �لحبوب �لغذ�ئية، �أ�سا�سًا 

ب�سبب �رتفاع �الإنتاج �لفردي .

في  �ساهمت  �لتي  �لهامة  �لعو�مل  من  كان  وتاريخيا، 

و�لحبوب  �لقطن  من  كل  �إنتاج  في  �لقطن  �ع 
ّ
زر نجاح 

�سركة  تقدمها  �لتي  �الإر�سادية  �لدعم  �لغذ�ئية، خدمات 

باإن�ساء  �ل�سركة  تلك  وقيام  �لمن�سوجات.  لتنمية  مالي 

ونقل  �أي�سًا جني  ر 
ّ
ي�س و�سيانتها  �إقليمية  فرعية  طرق 

�لغذ�ئية  �لمحا�سيل  ت�سويق  يفيد  وهذ�  �لبذري.  �لقطن 

�الأ�سو�ق  تكامل  وتح�سين  �لت�سويق  تكاليف  لخف�ص  نتيجة 

�أهمية  �لقطن  في مجال  مالي  تجربة  وُتبرز  �لمنطقة.  في 

�أن  �لحيوي  للوقود  �لمر�د  كان  �إذ�  �لزر�عة  في  �ال�ستثمار 

�لزر�عي. للنمو  قاطرة  ُي�سبح 

�لتي  �الإعانات  تاأثير  �أي�سًا  �لقطن  مثال  ويو�سح 

�لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  تقدمها 

�لمز�رع  على  �لقائمة  �ل�سلع  الإنتاج  �القت�سادي 

على  �لجمركية  وللتعريفات  �ل�سلع  تلك  من  ولل�سادر�ت 

 Valenzuelaو  Anderson ويقّدر  منها.  �لو�رد�ت 

�أ�سو�ق  في  �لموجودة حاليًا  �الختالالت  �إز�لة  �أن   )2007(

�لعالمي  �القت�سادي  �لرفاه  تعزز  �أن  �ساأنها  من  �لقطن 

و�أن  �سنويًا،  �أمريكي  دوالر  مليون   283 قيمته  تبلغ  بما 

�لمائة. وعالوة  في   13 نحو  تبلغ  بن�سبة  �لقطن  �سعر  ترفع 

في غرب  �لقطن  �ع 
ّ
زر دخل  زيادة  �إلى  �ستوؤدي  ذلك،  على 

�لمائة. في   40 قدرها  بن�سبة  �أفريقيا 

�إلى Tefft )ي�سدر الحقًا(. �لم�سدر: ��ستناد�ً 
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القطن في منطقة ال�ساحل

�أ�سحاب  �لنقدية، من جانب  �لمحا�سيل  تنمية  �أن 

�إنتاج  على ح�ساب  تتاأتى  �أن  يلزم  ال  �ل�سغيرة،  �لحياز�ت 

بوجه  �لغذ�ئي  �الأمن  على ح�ساب  �أو  �لغذ�ئية  �لمحا�سيل 

بع�ص  في  ذلك  قد حدث  كان  و�إن   )13 �الإطار  )�نظر  عام 

 vonو 1991؛   ،von Braunو  Binswanger( �لحاالت 

.)1994  ،Braun

بلد�ن  في  �أجريت  عديدة،  در��سات  وقد خل�ست 

�لت�سويق  نظم  �أن  �إلى  �لكبرى،  �ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب 

�أ�سو�ق  ف�سل  على  �لتغلب  في  ت�ساعد  �أن  يمكن  �لتجاري 

�لريفية  �لمناطق  في  �سائعة  �سمة  يمثل  ما  وهو  �الئتمان، 

 ،Jayneو  Goverehو 1994؛   ،Kennedyو  von Braun(

نقدية  �إدخال محا�سيل  فاإن  ذلك،  على  2003(. وعالوة 
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في  �لخا�ص  �ال�ستثمار  على  يحفز  قد  ما  منطقة  في 

لالأ�سو�ق،  �الأ�سا�سية  و�لبنية  بالتجزئة،  و�لبيع  �لتوزيع، 

في  �أي�سًا،  بالفائدة  يعود  مما  �لب�سري،  �لمال  ور�أ�ص 

وعلى  �لغذ�ئية  �لمحا�سيل  �إنتاج  على  �لمطاف،  نهاية 

وحيثما  �لمزرعة.  في  تجري  �لتي  �الأخرى  �الأن�سطة 

�لمنا�سب  �لوقت  في  �لح�سول  �إمكانية  للمز�رعين  تو�فرت 

�الإر�ساد  وعلى خدمات  و�لمدخالت،  �الئتمانات  على 

لي�ص  قادرين،  يكونون  فاإنهم  �لمعد�ت،  وعلى  �لزر�عي، 

�إنتاج  تكثيف  على  �أي�سًا  بل  دخلهم  زيادة  على  فح�سب 

�أن  يمكن  ذلك،  من  �لعك�ص  وعلى  �أر��سيهم.  في  �الأغذية 

�الإيكولوجية،   - �لزر�عية  �الأحو�ل  �سوء  �لف�سل  �إلى  يوؤدي 

تنظيم  و�سوء  �الأ�سا�سية،  و�لبنية  �لمدخالت  دعم  و�سعف 

�لمحا�سيل  لزر�عة  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  خطط 

.)1999 و�آخرون،   Strasberg( �لنقدية 

�أن  �الأرجح  من  �لعمالة،  على  �لتاأثير�ت  ومن حيث 

�لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  يحل  لم  �إذ�  للعمل،  فر�ص  تتو�فر 

كانت  �إذ�  �أو  �أخرى،  زر�عية  �أن�سطة  �لحيوي محل  للوقود 

ال�ستخد�م  كثافة  �أقل  �إ�ستبعادها  يجري  �لتي  �الأن�سطة 

يتو�فر  لما  تبعًا  �لنتيجة،  و�ستتوقف  �لعاملة.  �ليد 

�لذي  �لمح�سول  على  عاملة،  ويد  �أر�ص  من  �لبلد  لدى 

كانت  �لتي  �لمحا�سيل  وعلى  و�سيطة،  كمادة  ُي�ستخدم 

يتعلق  وفيما  منفرد  بلد  �أي  د�خل  �سابقًا. وحتى  ُتزرع 

�ليد  ��ستخد�م  كثافة  تتباين  قد  منفرد،  و�حد  بمح�سول 

�لمثال،  �سبيل  على  �لبر�زيل،  ففي  كبير�ً؛  تباينًا  �لعاملة 

�ل�سمال  في  عاملة  يد�ً  �ل�سكر  ق�سب  �إنتاج  ي�ستخدم 

و�سط  في  ي�ستخدمه  مما  مر�ت  ثالث  �أكبر  �ل�سرقي، 

.)2005  ،Johnsonو  Kojima( �لجنوب 

 von Braun �أجر�ها  �لتي  �لبحوث  وقد وجدت 

�لتجارية  �لمحا�سيل  تاأثير�ت  �أن   )1994(  Kennedyو

ففي  عمومًا.  كبيرة  كانت  �لفقيرة  �الأ�سر  عمالة  على 

مليون  نحو  يمثل  �لحيوي  �لوقود  قطاع  كان  �لبر�زيل، 

 .)2006  ،Moreira(  2001 عام  في  فر�سة عمل 

�لريفية،  �لمناطق  في  هذه موجودة  �لعمل  فر�ص  وكانت 

�إيجاد  �أن  وُقدر  �لمهرة.  غير  �لعمال  يخ�ص  كان  ومعظمها 

وغيره  �لت�سنيع  قطاع  في  مبا�سرة  غير  بطريقة  عمالة 

فر�سة عمل   300 000 نحو  يوفر  كان  �لقطاعات  من 

�أخرى. 

ال�سغيرة	 الحيازات	 اأ�سحاب	 م�ساركة	 تعزيز	

الحيوي الوقود	 محا�سيل	 اإنتاج	 في	

�إنتاج  في  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  ذوي  �لمز�رعين  �إ�سر�ك  �إن 

تكافوؤ  ز�وية  من  هام  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د 

�الأرجح  من  فهل  �لعمالة.  ز�وية  من  �أي�سا  وهام  �لفر�ص، 

من  �أم  مز�رع،  في  �لحيوي  �لوقود  ُتنتج محا�سيل  �أن 

 Hayami ي�سير  �لمز�رعين؟  ُينتجها �سغار  �أن  �الأرجح 

لديهم  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  �أن  �إلى   )2002(

ي�ستطيعون  الأنهم  �لكبيرة،  بالمز�رع  مقارنة  معّينة  مز�يا 

�أن  ويمكن  و�لر�سد  باالإ�سر�ف  �لمرتبطة  �لم�ساكل  تجنب 

من محا�سيل  كثيرة  �إن محا�سيل  بل  مرونة.  �أكثر  يكونو� 

�لحياز�ت  �أ�سحاب  �أي�سًا  بنجاح  ينتجها  �لكبيرة  �لمز�رع 

مثاًل،  تايلند،  ففي  �لعالم.  من  ما  مكان  في  �ل�سغيرة 

�لفئة  عمومًا  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  يمثل  حيث 

�أف�سل  كفاءتهم  �أن  نجد  و�الإنتاج،  �لعدد  �لبارزة من حيث 

في  �لحجم  ومتو�سطة  كبيرة  �ل�سكر  مز�رع  بو�سع  مقارنة 

 Larson( �الأمريكية  �لمتحدة  و�لواليات  وفرن�سا  ��ستر�ليا 

�لع�سرين  �لقرن  ت�سعينيات  فبحلول   .)2001  ،Borrellو

مما  �أكثر  و�الأنانا�ص  �لمطاط  من  ت�سّدر  تايلند  كانت 

�لمز�رع  تهيمن  �للتين  و�لفلبين،  �إندوني�سيا  ت�سدره 

�لمح�سولين. هذين  �إنتاج  على  لديهما  �لكبيرة 

تعقيد�  �أكثر  و�لت�سويق  �لت�سنيع  ي�سبح  عندما  ولكن 

�إدماج  �إلى  للحاجة  �لكبيرة حاًل  �لمز�رع  تمثل  ومركزية، 

فيما  �لحال  هو  كما  �أخرى،  عمليات  مع  لالإنتاج  ر�أ�سي 

و�لحاجة  و�ل�سيز�ل.  و�لموز  و�ل�ساي  �لنخيل  بزيت  يتعلق 

تكون  قد  �آخر  مثال  كبير هي  نطاق  على  ��ستثمار�ت  �إلى 

يتوجب  كان  و�إذ�  مز�يا.  �لكبيرة  �لمز�رع  في  للزر�عة  فيه 

�لري  مثل  د�عمة،  �أ�سا�سية  بنية  �لم�ستثمرون  يقيم  �أن 

للتعوي�ص  �لالزم  �لن�ساط  نطاق  فاإن  و�الأحو��ص،  و�لطرق 

�لمناطق  وفي  ذلك.  من  �أكبر حتى  �سيكون  �لتكاليف  عن 

من  �سئيل،  ب�سكل  �لماأهولة  �أو  بال�سكان  �لماأهولة  غير 

�لوقود  �إنتاج محا�سيل  ينمو  �أن  �ل�سبب،  لهذ�  �الأرجح، 

�أ�سا�سي  �سبب  وهذ�  �لكبيرة.  �لمز�رع  نطاق  على  �لحيوي 

لق�سب  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  �إنتاج  �أ�سباب  من 

منذ  �لم�ستوطنة  لوزون  مناطق  في  �لفلبين  في  �ل�سكر 

مناطق  في  �لكبيرة  �لمز�رع  ت�سيطر  بينما  �أمد طويل، 

 Hayami( موؤخر�ً  �إال  ُت�ستوطن  لم  �لتي  نيغرو�ص 

.)1990  ،Adrianoو  Quisumbingو

كثير�ً  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  وربحية  و�إنتاجية 

�إمكانية  وعدم  �ل�سلعية،  �الأ�سو�ق  �أد�ء  �سوء  يعيقها  ما 

منظمات  �أد�ء  و�سوء  �لمالية،  �الأ�سو�ق  �إلى  �لو�سول 

�أ�سو�ق  في  كبيرة  ف�سل  �لمنتجين، وحدوث حاالت 

في  و�الأ�سمدة  بالبذور  يتعلق  فيما  ال�سيما  �لمدخالت، 

ُتعزز  �أن  �لممكن  ومن  �لكبرى.  �ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب 

�أ�سحاب  بها  يقوم  �لتي  �لزر�عة  �لحكومية  �ل�سيا�سة 

على  للتدخل  �الأ�سا�سية  و�لمجاالت  �ل�سغيرة.  �لحياز�ت 

�ل�سيا�سات هي: �سعيد 

�لبنية  مثل  �لعامة  �لمنافع  في  �ال�ستثمار    •
و�لبحوث؛ �الإر�ساد  و�لري وخدمات  �الأ�سا�سية 

�لريفي؛ بالتمويل  يتعلق  فيما  مبتكرة  ُنهج  تبّني    •
باالأ�سو�ق؛ خا�سة  معلومات  نظم  �إقامة    •

�لمخرجات  �أ�سو�ق  في  تح�سينات  �إدخال    •
ت�سبح  ال  بحيث  �لريفية،  �لمناطق  في  و�لمدخالت 

�إلى  بالن�سبة  �سيء  و�سع  في  �ل�سغيرة  �لمز�رع 

�لكبيرة؛ �لمز�رع 

�لعقود. �إنفاذ    •
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�لتي  �لمنتجين،  منظمات  ت�ساعد  �أن  �أي�سًا  ويمكن 

�لمعامالت  تكاليف  �لحد من  على  �لجماعي،  �لعمل  ت�سجع 

�لحياز�ت  �أ�سحاب  لم�ساعدة  ت�سويقية  قوة  وتحقيق 

ويتبين   .)2007 �لدولي،  )�لبنك  �لمناف�سة  على  �ل�سغيرة 

�إنتاجية  ��ستجابة  مدى  �لخ�سر�ء  �لثورة  تجربة  من 

و�لري  �لبحوث  في  �لعام  لال�ستثمار  �لمز�رعين  �سغار 

بالمدخالت. و�الإمد�د 

�إنتاج  يكت�سب  عندما  �الأقل،  على  �الأولى  �ل�سنو�ت  وفي 

يتطلع  �أن  �لمرجح  من  زخمًا،  �لحيوي  �لوقود  محا�سيل 

�إلى  �لالزم  �لمال  ر�أ�ص  ل�سخ  �لم�ستعدون  �لم�ستثمرون 

�لو�سائل  و�إحدى  �الإمد�د�ت.  تو�فر  من �سمان  ما  قدر 

�لذي  للمح�سول  كبيرة  مزرعة  �إقامة  ذلك هي  لتحقيق 

�لحياز�ت  �أ�سحاب  م�ساركة  �أن  بيد  �الإنتاج.  �إليه  ي�ستند 

�أي�سًا  �إليها  )�لم�سار  بعقد  �لزر�عة  �سكل  على  �ل�سغيرة 

كانت  ربما  �لت�سدير"(  �إلى  �لموجهة  �لزر�عة  "نظم  با�سم 

�إنتاج  مع حماية  �ل�سرورية،  �ل�سوق  لبناء  �لمالئم  �لنهج 

�لفقر�ء.  ل�سالح  �لنمو  تحقيق  و�سمان  �الأ�سا�سية  �الأغذية 

و�الإمد�د  �الئتمان،  توفير  على  بعقد  �لزر�عة  وتنطوي 

وتوفير  �لمعرفة،  ونقل  �لمنا�سب،  �لوقت  في  بالمدخالت 

�سوق جاهزة.  �إلى  �لو�سول  و�إمكانية  �الإر�ساد،  خدمات 

�لنوع من  هذ�  يزيد  �أن  يمكن  �لمتعاقدين،  ز�وية  ومن 

يتغلب  و�أن  �لم�سلحة،  �أ�سحاب  لدى  �لقبول  من  �لترتيبات 

باالأر��سي.  �لمتعلقة  �لمعوقات  على 

وفي بلد�ن كثيرة ت�سجع �لحكومات �لزر�عة بعقد 

كو�سيلة لتمكين �الأ�سر و�لمجتمعات �لزر�عية �لريفية من 

�لم�ساركة في �ال�ستفادة من منافع �لزر�عة �لتجارية، مع 

�لحفاظ على قدر من �ال�ستقالل )منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 

2001(. ومن �الأرجح �أن تنجح مخططات �لعقود/�لزر�عة 

�لموجهة �إلى �لت�سدير �إذ� ��ستندت �إلى تكنولوجيا فّعالة 

و�إلى بيئة �سيا�ساتية وقانونية م�ساعدة. وقد يكون تخلف 

�لمز�رعين بعقد عن �الأد�ء م�سكلة رئي�سية في تطبيق هذه 

�لمخططات. ف�سعف �لنظام �لقانوني، و�سعف خدمات 

�لتاأمين، وما يرتبط بذلك من �رتفاع تكاليف �لمعامالت، 

يمكن �أن يف�سي �إلى مخاطر كبيرة بالن�سبة لل�سركات 

.)1999 و�آخرون،   Coulter(

�أ�سحاب  لدعم  مبتكرة  تنبثق حلول  ز�لت  وما 

ُينتجون  �لذين  �لمز�رعين  من  �ل�سغيرة  �لحياز�ت 

و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة  �لحيوي  �لوقود  محا�سيل 

برنامج  �لحكومة  �أن�ساأت  �لبر�زيل،  ففي  2008ز(. 

�لديزل  زيت  منتجي  لت�سجيع  �الجتماعية،  �لوقود  طو�بع 

�الأ�سرية  �لمز�رع  من  �لو�سيطة  �لمو�د  �سر�ء  على  �لحيوي 

�ل�سركات  وت�ستفيد  فقر�ً.  �لبلد  مناطق  �أ�سد  في  �ل�سغيرة 

كلي  �أو  �إعفاء جزئي  من  �لبرنامج  هذ�  �إلى  تن�سم  �لتي 

كان   2007 عام  نهاية  وبحلول  �التحادية.  �ل�سريبة  من 

�إلى  �ن�سمو�  قد  �لمز�رعين  من �سغار   400 000 نحو 

وفول  �لنخيل  زيت  �أ�سا�سًا  يبيعون  كانو�  �لبرنامج، حيث 

�لتكرير. �سركات  �إلى  �لخروع  و/�أو حبوب  �ل�سويا 

ال�سواغل	 الحيوي:	 الوقود	 تنمية	محا�سيل	

بين	 والم�ساواة	 الفر�ض	 بتكافوؤ	 المتعلقة	

والمراأة الرجل	

هناك مخاطر هامة مرتبطة بتنمية قطاع �لوقود �لحيوي 

وتتعلق ب�سوء توزيع �لدخل وبتدهور و�سع �لمر�أة. 

و�لتاأثير على �سعيد �لتوزيع لتنمية محا�سيل �لوقود 

�لحيوي �سيتوقف على �الأو�ساع �الأ�سلية وعلى �ل�سيا�سات 

�لحكومية. ويبدو �أن تو�فق �الآر�ء فيما يتعلق بتاأثير 

�لمحا�سيل �لنقدية على �نعد�م تكافوؤ �لفر�ص، يميل نحو 

زيادة �نعد�م �لتكافوؤ )Maxwell وFernando، 1989(. ومع 

ذلك ت�سير �أدلة من �لثورة �لخ�سر�ء �إلى �أن �لتطبيق كان 

�أقل تفاوتًا بكثير مما كان ُيفتر�ص في �لبد�ية. وعالوة على 

هذ�، با�ستطاعة �لحكومات �أن تدعم بقوة �لزر�عة �سغيرة 

�لحجم، كما نوق�ص �آنفًا. و�سيتوقف �لتاأثير، من حيث �نعد�م 

�لتكافوؤ، على �لمح�سول و�لتكنولوجيا �لم�ستخدمين، وعلى 

�لتكنولوجيا �لمحايدة �لتي تحبذ مبد�أ عد�لة توزيع �لمنافع. 

و�لعو�مل �لهامة �الأخرى هي: توزيع �الأر��سي مع وجود 

حقوق ملكية �أو ��ستئجار م�سمونة؛ ودرجة �إمكانية و�سول 

�لمز�رعين �إلى �أ�سو�ق �لمدخالت و�لمخرجات و�إلى �الئتمان؛ 

ووجود م�ساو�ة من حيث �ل�سيا�سات.

في  �لحيوي،  �لوقود  �إنتاج  في  �لتو�سع  و�سيوؤدي 

�الأر�ص.  على  �لتناف�ص  زيادة  �إلى  كثيرة،  حاالت 

�لمز�رعين  من  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  الأ�سحاب  وبالن�سبة 

تكون حقوقهم  قد  �لذين  �لرعاة،  و/�أو  و�لمز�رعات 

ذلك  يوؤدي  قد  �الأر��سي �سعيفة،  بحيازة  �لمتعلقة 

�سيا�ساتية  بنية  ويلزم وجود  �إ�ستبعاد.  عمليات  �إلى 

ك�سب  �ُسبل  تقوي�ص  من  للحماية  قوية  وقانونية 

�الإطار  �أي�سا  )�نظر  �لمحلية  و�لمجتمعات  �الأ�سر  عي�ص 

تنمية  توؤدي  قد  �لمناطق  �أو  �لبلد�ن  بع�ص  وفي   .)14

عقارية  �أ�سو�ق  ن�سوء  �إلى  �لحيوي  �لوقود  محا�سيل 

�لقيمة  ترتفع  �أن  �لمرجح  من  ذ�ته،  �لوقت  وفي  تجارية. 

�لفقر�ء  �لمز�رعون  ي�ستطيع  ال  وقد  لالأر��سي،  �الإيجارية 

�ال�ستئجار.  �أو  �ل�سر�ء  �أر��ٍص من خالل  على  �لح�سول 

على  �الأ�سليين �سعيفة  �ل�سكان  ت�سبح مجتمعات  وقد 

تلك  �لحكومة حقوق  ت�سمن  لم  �إذ�  �لخ�سو�ص،  وجه 

باالأر��سي. �لخا�سة  �لمجتمعات 

ق�سب  �إنتاج  �أن   )1994(  Haddadو  Bouis وجد  ولقد 

�أدى  قد  �لفلبين  في  بوكيدنون  مقاطعة  في جنوب  �ل�سكر 

فقدت  �الأر��سي، حيث  بحيازة  �لمتعلق  �لو�سع  تفاقم  �إلى 

�إن�ساء  �أدى  وقد  �أر��ٍص.  على  �إمكانية ح�سولها  كثيرة  �أ�سر 

في  �سافية  زيادة  بدون حدوث  لل�سكر،  كبيرة  مز�رع 

في  �لم�ساو�ة  �نعد�م  زيادة  �إلى  �لعاملة،  �ليد  على  �لطلب 

�أ�سحاب  و�سع  كان  �الأخرى،  �لناحية  ومن  �أي�سًا.  �لدخل 

يقتحمو� مجال  �أن  ��ستطاعو�  �لذين  �ل�سغيرة،  �لحياز�ت 

�ل�سكر، جيد�ً. �إنتاج 
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على  �لم�ستثمرين  تنز�نيا  حكومة  ت�سّجع  بينما 

جمهورية  في  �لحيوي  �لديزل  وزيت  �الإيثانول  �إنتاج 

تت�سدى  �أن  �أي�سًا  تحاول  فاإنها  �لمتحدة،  تنز�نيا 

�سيء  كل  قبل  وتاأتي  و�لمعوقات.  �ل�سكوك  من  لعدد 

�لغذ�ئي  �الأمن  وم�ساألة  �الأر��سي  تو�فر  م�ساألة 

الإنتاج  �الأر��سي  من  فاالحتياجات  �لمتر�بطتان. 

ق�سب  �أ�سا�سًا  )وهي  �لحيوية  �لطاقة  محا�سيل 

من  حاليًا  تتر�وح  و�لجاتروفا(  �لزيت،  ونخيل  �ل�سكر، 

�سيكون  �أنه  ومع  هكتار.   100  000 �إلى   50  000

�لخطط  هذه  تتحول  �أن  قبل  كبير  زمني  فا�سل  هناك 

�لتنفيذ  يجري   - مزروعة  حقول  �إلى  �لنطاق  كبيرة 

 25  000 �إلى   5  000 من  يتر�وح  نطاق  على  حاليًا 

در��سة  �لر�هن  �لوقت  في  تجري  فاإنه   – هكتار 

�لمدى  �إلى  �لق�سير  �لمدى  على  ذلك  �نعكا�سات 

م�ساألة  باعتبارها  �لغذ�ئي  �الأمن  حيث  من  �لطويل 

. ملحة

تنز�نيا  جمهورية  في  كثيرة  الأ�سر  وبالن�سبة 

على  �لح�سول  على  �لغذ�ئي  �الأمن  يتوقف  �لمتحدة، 

كمية  توفير  �إمكانية  عدم  من  وُيخ�سى  �الأر��سي. 

�أر��سيها.  من  �أ�سر  ��ستبعاد  بدون  �لمطلوبة  �الأر��سي 

في  تنتمي  �لمنا�سبة  �لزر�عية  �الأر��سي  �أن  وحيث 

�أر��ٍص  تتو�فر  ال  �أنه  �لبع�ص  يرى  قرى،  �إلى  معظمها 

ن�سبة  �أن  يرى  �الآخر  �لبع�ص  �أن  �إال  مملوكة.  غير 

هي  للزر�عة  �ل�سالحة  �الأر��سي  من  �سئيلة  مئوية 

وتخ�سع  �لمحا�سيل.  �إنتاج  في  فعاًل  ُت�ستخدم  �لتي 

موؤ�س�سات  ل�سيطرة  �الأر��سي  من  كبيرة  م�ساحات 

�لوطنية،  و�لد�ئرة  �ل�سجون  د�ئرة  مثل  حكومية، 

�أر��سي  فعاًل  �لزر�عية  �لمجتمعات  ت�ستخدم  وبينما 

غير  �الأر��سي  من  كبير  قدر  متاحا  يظل  �لقرى، 

�ال�ستثمار  مركز  يذكره  لما  وفقًا  وذلك  �لم�ستخدمة، 

�لم�ستثمرين  �أن  �إال  �لتنز�ني.  �ل�سكر  ومجل�ص  �لتنز�ني 

�الأ�سا�سية  �لبنية  من  قريبة  �أر��ٍص  عن  يبحثون 

ولي�سو�  �لمو�نئ،  من  معقولة  بدرجة  وقريبة  �لقائمة، 

تخدمها  ال  �لتي  �ل�سا�سعة  بالم�ساحات  مهتمين 

�لطويل،  �لمدى  وعلى  كافية.  �أ�سا�سية  بنية  حاليًا 

�الإر�ساد  خدمات  و�سعف  �الأ�سا�سية،  �لبنية  �سوء  يمّثل 

�الئتمانات،  �إلى  تقريبًا  تمامًا  و�الفتقار  �لزر�عي، 

تحّول  �إحد�ث  دون  تحول  عقبات  �لغالت،  و�نخفا�ص 

�لبالد. في  �لزر�عة  قطاع  في 

تنز�نيا  جمهورية  في  �أر��ٍص  على  و�لح�سول 

م�سّنفة  جميعها  فاالأر��سي  معّقد.  �أمر  �لمتحدة 

ُقطرية.  كاأر��ٍص  �أو  للقرى  مملوكة  كاأر��ٍص  �إما 

�لقرى  �أر��سي  با�ستئجار  �لخا�سة  و�الإجر�ء�ت 

وذلك  طوياًل  وقتًا  وت�ستغرق  معقدة  �إجر�ء�ت  هي 

يح�سل  �أن  عليه  يجب  �لمحتمل  �لم�ستثمر  الأن 

ثم  و�الإقليم  و�لمنطقة  �لقرية  من  كل  مو�فقة  على 

رئي�ص  مو�فقة  �إلى  �الأمر  يحتاج  وقد  �لوز�رة.  من 

�لمطلوبة.  �الأر��سي  م�ساحة  لحجم  تبعًا  �لجمهورية، 

�لقرى  �أر��سي  ت�سنيف  ُيعاد  �لعملية،  نهاية  وفي 

حيازتها  �سند  يملك  ُقطرية  �أر��ٍص  ت�سبح  بحيث 

�الأر�ص  يوؤجر  �لذي  �لتنز�ني،  �ال�ستثمار  مركز 

�لعملية،  وهذه  عامًا.   99 �إلى  ت�سل  لمدة  للم�ستثمر 

�لزر�عية،  لالأ�سر  تعوي�ص  دفع  على  تنطوي  �لتي 

�لُقطرية  �الأر��سي  وتاأجير  عامين.  ت�ستغرق  قد 

�آلية  �لى  �الأمر  ويحتاج  كثير�ً.  �أق�سر  عملية  ُيعد 

وتقدير  �لمنا�سبة،  �الأر��سي  لتحديد  فعالية  �أكثر 

تدفقات  وتن�سيق  �لغذ�ئي،  �الأمن  على  �النعكا�سات 

و�الأجهزة  �لوز�ر�ت  مختلف  بين  فيما  �لمعلومات 

�لبيئة  تهيئة  يمكن  لكي  �لمعنيين،  و�لم�ستثمرين 

رفاه  على  �لحفاظ  مع  للم�ستثمرين،  �لمو�تية  �لالزمة 

�لمعنيين. �ل�سكان 

�لنق�ص  جزئيًا،  ُتبرز،  �الأر��سي  وم�سائل 

وجود  وعدم  �لحيوية  للطاقة  �سيا�سات  في 

�لحكومة  قر�ر�ت  لدعم  �لالزم  �لقانوني  �الإطار 

و�لم�سوؤولين  �لم�ستثمرين  �إن  بل  و�لم�ستثمرين. 

عدم  مًن  مر�ر�  ي�ستكون  �سو�ء،  حد  على  �لحكوميين، 

�أهم  ذلك  باعتبار  �لحيوية،  للطاقة  �سيا�سة  وجود 

�لقطاع. هذ�  تنمية  تو�جه  منفردة  ملّحة  م�سكلة 

م�سوؤولين  مع  �لتقرير  معّدي  مناق�سات  �إلى  ��ستناد�ً  �لم�سادر: 

ومركز  �لطاقة،  ووز�رة  و�لتعاونيات،  و�الأغذية  �لزر�عة  وز�رة  في 

�الأمم  ومنظمة  �لتنز�ني،  �ل�سكر  ومجل�ص  �لتنز�ني،  �ال�ستثمار 

�الإنمائي،  �لمتحدة  �الأمم  وبرنامج  �ل�سناعية،  للتنمية  �لمتحدة 

موؤ�س�سات  من  ممثلين  ومع  للطفولة؛  �لمتحدة  �الأمم  ومنظمة 

 Diligent InfEnergy، وSun Biofuels، وBritish Petroleum، و 
وموؤ�س�سة  �لتقني،  للتعاون  �الألمانية  و�لوكالة   ،Energy Systems

وحدة  من  باحثين  ومع  �لتنز�نية؛  و�لبيئة  �لتقليدية  �لطاقة  تنمية 

�ل�سالم. د�ر  بجامعة  �لدقيقة  �الأحياء  علم 

14 �الإطار 

محا�سيل الوقود الحيوي والم�سائل	المتعلقة	بالأرا�سي في جمهورية تنزانيا المتحدة



والفر�ص والمخاطر	 الآفاق	 الحيوي:	 ��الوقود	

�إلى  )2008ح(  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  وت�سير 

و��سح  ب�سكل  �سيء  و�سع  في  يكن  قد  �لمز�رعات  �أن 

�ال�ستفادة  حيث  من  �لذكور،  بالمز�رعين  مقارنة 

كثير�ً  فاأوال،  �لحيوي.  �لوقود  محا�سيل  تنمية  من 

يتعلق  فيما  �لجن�سين  بين  كبيرة  تفاوتات  توجد  ما 

وغيرها  و�الئتمان  و�لمياه  �الأر��سي  على  بالح�سول 

هي  تكون  ما  كثير�ً  �لمر�أة  �أن  ومع  �لمدخالت.  من 

�لزر�عي،  �لعمل  من  كبير  قدر  �أد�ء  عن  �لم�سوؤولة 

فاإنها  �لكبرى،  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا  في  ال�سيما 

�الأمم  )�سندوق  �الأر��سي  من  �لقليل  عادة  تمتلك 

توفر  �لكاميرون،  ففي   .)2007 للطفولة،  �لمتحدة 

�أقل  تمتلك  ولكنها  �لزر�عي،  �لعمل  �أرباع  ثالثة  �لمر�أة 

تمتلك  �لبر�زيل  وفي  �الأر�ص،  من  �لمائة  في   10 من 

في  تمتلك  بينما  �الأر�ص،  من  �لمائة  في   11 �لمر�أة 

�لتكافوؤ  وعدم  �لمائة.  في   13 على  قلياًل  يزيد  ما  بيرو 

عدم  �إلى  يوؤدي  باالأر��سي  �لمتعلقة  �لحقوق  في 

يجعل  مما  و�لمر�أة،  للرجل  بالن�سبة  �لو�سع  تكافوؤ 

�الإناث،  تعيلها  �لتي  و�الأ�سر  �لمر�أة،  على  �ل�سعب  من 

�لحيوي  �لوقود  محا�سيل  �إنتاج  من  �ال�ستفادة 

2008ح(. و�لزر�عة،  �الأغذية  )منظمة 

�الأر��سي  با�ستغالل  لالهتمام  �أي�سًا  يكون  وقد 

تاأثير  �لحيوي  �لوقود  محا�سيل  �إنتاج  في  �لحدية 

ما  غالبًا  �لمثال،  �سبيل  فعلى  للمز�رعات.  مناوئ 

"�الأر��سي  ُي�سمى  ما  �أو  �لحدية،  �الأر��سي  هذه  ُت�سّنف 

ملكية  تمثل  مو�رد  �أنها  على  �لهند،  في  �لبور"، 

بالن�سبة  حا�سمة  �أهمية  ذ�ت  تكون  ما  وكثير�ً  م�ستركة، 

جمع  �أن  �لهند  من  م�ستمدة  �أدلة  من  ويت�سح  للفقر�ء. 

�إلى  هما  م�ستركة  ملكية  تمثل  �لتي  �لمو�رد  و��ستخد�م 

تق�سيم  وهو  و�الأطفال،  �لن�ساء  به  تقوم  عمل  كبير  حد 

 Beck( �أفريقيا  غرب  في  �أي�سًا  يوجد  ما  كثير�ً  للعمل 

في  ُي�سركن  ما  نادر�ً  �لن�ساء  �أن  بيد   )2000  ،Nesmithو

�لمو�رد. هذه  �إد�رة 

 ،)1994(  Kennedyو  Braun �أجر�ها  در��سة  وفي 

�لحالة  در��سات  من  �أي  في  تلعب  لم  "�لمر�أة  �أن  تبّين 

وكمديرة  قر�ر  ك�سانعة  كبير�ً  دور�ً  حلالها  �لتي 

ت�سجيع  حالة  في  حتى  ت�سويقًا،  �الأكثر  للمح�سول 

 ،)1981(  Dey �أي�سا  و�أبرزت  �لن�سائية".  "�لمحا�سيل 
غامبيا،  في  �الأرز  تنمية  لم�ساريع  ��ستعر��سها  في 

عند  �لزر�عة  في  �لمر�أة  دور  عن  معلومات  �إدماج  �أهمية 

من  �أف�سل  لنتيجة  تحقيقًا  وذلك  �لت�سويق،  نظم  ت�سميم 

عام. بوجه  �الأد�ء  وحتى  و�لتغذية  �لعدل  حيث 

ُتبرز  قد  �آنفًا،  �لو�ردة  �لمناق�سة  من  �ت�سح  وكما 

تكافوؤ  ق�سايا  من  �سل�سلة  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  تنمية 

�لرجل  بين  بالم�ساو�ة  �لمرتبطة  و�لق�سايا  �لفر�ص 

�لكبيرة،  �لمز�رع  في  �لعمل  ظروف  مثل  و�لمر�أة، 

�ل�سغيرة،  �لحياز�ت  �أ�سحاب  يو�جهها  �لتي  و�لمعوقات 

�الأهمية  بالغة  ق�سايا  وهذه  �ل�سيئ.  �لمز�رعات  وو�سع 

�لموؤ�س�سي  �لو�قع  من  كبير  حد  �إلى  تنبع  وجوهرية 

يجب  و�لذي  �لبلد�ن،  من  كثير  في  �لقائم  و�ل�سيا�سي 

في  �لحيوي  �لوقود  تنمية  �آفاق  مع  بالتو�زي  معالجته 

��ستخد�م  وينبغي  يمكن  �ل�سدد،  هذ�  وفي  محدد.  �سياق 

لتركيز  بناًء  ��ستخد�مًا  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  تنمية 

�لق�سايا. هذه  على  �الهتمام 

الأ�سا�سية الف�سل	 ر�سائل	

�لحادة  �لزياد�ت  عن  م�سوؤولة  كثيرة  عو�مل  ثمة    •
�الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  في  موؤخر�ً  حدثت  �لتي 

�لوقود  على  �لطلب  نمو  بينها  من  �لزر�عية، 

يفر�ص  �لحيوي  �لوقود  و�سيظل  �ل�سائل.  �لحيوي 

مما  �الأ�سا�سية،  �ل�سلع  �أ�سعار  على  �سعوديًا  �سغطًا 

�لغذ�ئي  لالأمن  بالن�سبة  �نعكا�سات  له  �ستكون 

�لنامية. �لبلد�ن  في  �لفقر  لم�ستويات  وبالن�سبة 

�أ�سعار  الرتفاع  �ستكون  �لقطري،  �ل�سعيد  على    •
للبلد�ن  بالن�سبة  �سلبية  عو�قب  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

وفيما  لالأغذية.  �ل�سافية  �لم�ستوردة  �لنامية 

�لغذ�ئي  �لعجز  ببلد�ن  �لخ�سو�ص  وجه  على  يتعلق 

�أ�سعار  �رتفاع  ُيجهد  قد  �لمنخف�ص،  �لدخل  ذ�ت 

�لغذ�ئية  بالو�رد�ت  �لخا�سة  فو�تيرها  �لو�رد�ت 

�سديد�ً. �إجهاد�ً 

�أ�سعار  الرتفاع  �ستكون  �لق�سير  �الأجل  في    •
و��سعة  �سلبية  تاأثير�ت  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

�سون 
ّ
و�لمعر لالأ�سر.  �لغذ�ئي  �الأمن  على  �النت�سار 

�لم�ستهلكون  هم  �لخ�سو�ص  وجه  على  للخطر 

�ل�سافون  �لم�سترون  و�لفقر�ء  �لفقر�ء  �لح�سريون 

ي�سكلون  �لذين  �لريفية،  �لمناطق  في  لالأغذية 

قوية  حاجة  وثمة  �لريف.  فقر�ء  غالبية  عادة 

�إمكانية  ل�سمان  منا�سبة  �أمان  �سبكات  �إقامة  �إلى 

�لغذ�ء. على  و�ل�سعفاء  �لفقر�ء  ح�سول 

�لطلب  تز�يد  يتيح  �أن  يمكن  �لطويل،  �الأجل  في    •
من  ذلك  عن  ين�ساأ  وما  �لحيوي،  �لوقود  على 

�لزر�عية،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  في  �رتفاع 

في  �لريفية  و�لتنمية  �لزر�عي  �لنمو  لتعزيز  فر�سة 

�لتركيز  مبرر�ت  يعزز�ن  فهما  �لنامية.  �لبلد�ن 

من  �لتخفيف  �أجل  من  للنمو  كقاطرة  �لزر�عة  على 

قويًا  حكوميًا  �لتز�مًا  يتطلب  وهذ�  �لفقر.  وطاأة 

فيه  تنطوي  �أمر  وهو  �لزر�عية،  �الإنتاجية  بتعزيز 

ويجب  حا�سمة.  �أهمية  على  �لعامة  �ال�ستثمار�ت 

�لفر�سة  �إتاحة  على  خا�ص  بوجه  �لدعم  يركز  �أن 

�إنتاجهم  لزيادة  �لفقر�ء  �لمنتجين  �سغار  �أمام 

�الأ�سو�ق. �إلى  �لو�سول  �إمكانية  �كت�ساب  وعلى 

�لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  يتيح  قد    •
في  للمز�رعين  بالن�سبة  للدخل  مدرة  فر�سًا 
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�إنتاج  �أن  �لتجربة  وتبّين  �لنامية.  �لبلد�ن 

يكون  ال  �الأ�سو�ق  �أجل  من  �لنقدية  �لمحا�سيل 

�لغذ�ئية،  �لمحا�سيل  �إنتاج  على ح�ساب  بال�سرورة 

�لغذ�ئي. �الأمن  تح�سين  في  ي�ساهم  قد  و�أنه 

�لحياز�ت  �أ�سحاب  م�ساركة  تعزيز  يتطلب    •
�لحيوي  �لوقود  محا�سيل  �إنتاج  في  �ل�سغيرة 

حكوميًا  ودعمًا  ن�سطة  حكومية  �سيا�سات  تطبيق 

هي  �لحا�سمة  �الأهمية  ذ�ت  و�لمجاالت  ملمو�سًا. 

�الأ�سا�سية،  )�لبنية  �لعامة  �لمنافع  في  �ال�ستثمار 

ذلك(،  �إلى  وما  �الإر�ساد،  وخدمات  و�لبحوث، 

بال�سوق،  �لمتعلقة  و�لمعلومات  �لريفي،  و�لتمويل 

�لقانونية. و�لنظم  �ل�سوق،  وموؤ�س�سات 

من  �لم�ستثمرون  �سيتطلع  كثيرة،  حاالت  في    •
�لمو�د  �إنتاج  بتنمية  �لمهتمون  �لخا�ص،  �لقطاع 

�إلى  �لنامية،  �لبلد�ن  في  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة 

ومع  �لعر�ص.  �أمن  ل�سمان  كبيرة  مز�رع  �إقامة 

م�ساركة  ل�سمان  �سبياًل  تكون  قد  بعقد  �لزر�عة  �أن 

محا�سيل  �إنتاج  في  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب 

على  �سيتوقف  نجاحها  فاإن  �لحيوي،  �لوقود 

م�ساعدة. وقانونية  �سيا�ساتية  بيئة  تو�فر 

للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  تنمية  تنطوي  قد    •
�لفر�ص  تكافوؤ  ب�ساأن  مخاطر  على  �لحيوي 

يتعلق  فيما  و�لمر�أة  �لرجل  بين  و�لم�ساو�ة 

�لكبيرة،  �لمز�رع  في  �لعمل  ظروف  مثل  بق�سايا 

�لتي  و�لمعوقات  �الأر��سي،  على  و�لح�سول 

و�سوء  �ل�سغيرة،  �لحياز�ت  �أ�سحاب  يو�جهها 

من  عمومًا،  تنبع،  �لمخاطر  وهذه  �لمر�أة.  و�سع 

�لبلد�ن،  في  �لقائم  و�ل�سيا�سي  �لموؤ�س�سي  �لو�قع 

عن  �لنظر  ب�سرف  كبير�،  �هتمامًا  وت�ستدعي 

�لحيوي. بالوقود  �لمتعلقة  �لتطور�ت 

و��سحة  معايير  �لحكومات  ت�سع  �أن  �لالزم  من    •
وتعاريف  �لمنتج"  "�ال�ستخد�م  متطلبات  لتحديد 

وال  م�ستغلَّة".  "غير  �أر�سًا  ي�سّكل  لما  قانونية 

لل�سيا�سات  �لفعال  �لتطبيق  ذلك  عن  �أهمية  يقل 

حماية  �إلى  ترمي  �لتي  �الأر��سي  بحيازة  �لمتعلقة 

�ل�سعيفة. �لمحلية  �لمجتمعات 
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في  ُي�ستخدم  �لذي  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  كان  لقد 

ب�ساأن  وم�ستفي�ص  كبير  جدل  مو�سوع  �لنقل،  �أغر��ص 

تغير  من  �لتخفيف  في  �لم�ساهمة  حيث  من  �إمكانياته 

�لم�ساعدة  جانب  �إلى  �لطاقة،  �أمن  تحقيق  وفي  �لمناخ، 

مع  ولكن  �لريفية.  �لمناطق  في  �لتنمية  تحقيق  على 

بالوقود  �لمتعلقة  �الأولية  �الفتر��سات  بع�ص  تمحي�ص 

متز�يدة  بدرجة  و��سحًا  بات  دقيقا،  تمحي�سًا  �لحيوي 

�الأ�سئلة  من  �سل�سلة  �أي�سًا  يثير  �لحيوي  �لوقود  �أن 

و�لبيئية  �القت�سادية  تاأثير�ته  ب�ساأن  �الأهمية  بالغة 

فر�ص  على  ينطوي  �لحيوي  فالوقود  و�الجتماعية. 

و�جتماعي.  بيئي  منظور  من  �سو�ء  حد  على  ومخاطر 

�جتماعيًا  لال�ستد�مة  قابل  حيوي  وقود  �إنتاج  و�إيجاد 

من  يتخل�ص  �لوقت  نف�ص  وفي  �لفر�ص،  وي�ستغل  وبيئيًا 

�سيتوقف  �أمر  هو  حد،  �أدنى  �إلى  منها  يقلل  �أو  �لمخاطر 

�لقطاع. ذلك  �إز�ء  ُتتبع  �لتي  �ل�سيا�سات  على  �أ�سا�سًا 

�لوقود  دور  �ل�سابقة  �لف�سول  ��ستعر�ست  وقد 

 - �سو�ء  حد  على  و�لممكن  �لفعلي   - �لحيوي 

عليها  ينطوي  �لتي  �لرئي�سية  و�لق�سايا  و�لتحديات 

�لفقر  منظور  ومن  وبيئي،  �قت�سادي  منظور  من  �إنتاجه 

�لم�سائل  �أهم  �لف�سول  تلك  وتناولت  �لغذ�ئي.  و�الأمن 

�أجوبة  تقديم  وحاولت  �لحيوي،  بالوقود  �لمتعلقة 

هذ�  ويحاول  �الآن.  حتى  �لمتو�فرة  �الأدلة  �إلى  ت�ستند 

ت�سميم  حيث  من  ذلك  �نعكا�سات  عن  يعّبر  �أن  �لف�سل 

للقطاع. �لمنا�سبة  �ل�سيا�سات 

التقرير تناولها	 التي	 الأ�سئلة	

�لتي  و�الأجوبة  �لتقرير  تناولها  �لتي  �الأ�سا�سية  �الأ�سئلة  �إن 

�لتالي. �لنحو  على  تلخي�سها  يمكن  ب�ساأنها  قدمها 

الغذائي؟ الأمن	 الحيوي	 الوقود	 يهدد	 هل	 	

لالأغذية  �ل�سافين  �لم�سترين  للفقر�ء  بالن�سبة   

و�لريفية،  �لح�سرية  �لمناطق  من  كل  في  �الأ�سا�سية، 

زيادة  عن  جزئيًا  �لناجم  �الأغذية،  �أ�سعار  �رتفاع  �سيمّثل 

الأمنهم  فوريًا  تهديد�ً  �لحيوي،  �لوقود  على  �لطلب 

و�حد�ً  م�سدر�ً  �لحيوي  �لوقود  كان  �إذ�  وحتى  �لغذ�ئي. 

حدثت  �لتي  �لحادة  للزياد�ت  عديدة  م�سادر  من  فقط 

�إنتاجه  في  �لتو�سع  فاإن  �الأغذية،  �أ�سعار  في  موؤخر�ً 

�أ�سعار  على  �سعوديًا  �سغطًا  يفر�ص  يظل  �أن  يمكن 

ويمكن  بها.  ُي�ستهان  ال  مقبلة  زمنية  لفترة  �الأغذية 

�الأغذية  �أ�سعار  الرتفاع  �لفوري  �لتاأثير  من  �لتخفيف 

وموّجهة  مة  م�سمَّ �أمان،  �سبكات  طريق  عن  �لفقر�ء  على 

�لغذ�ء.  على  �لح�سول  �إمكانية  تدعم  �سليم،  نحو  على 

�رتفاع  �نتقال  �إتاحة  �لمهم  من  نف�سه،  �لوقت  وفي 

ممكنة  ��ستجابة  تحدث  لكي  �لمز�رعين  �إلى  �الأ�سعار 

�الأ�سعار  على  �سو�بط  فر�ص  �أما  �لعر�ص.  جانب  على 

كثيرة  بلد�ن  فعلت  مثلما  �لت�سدير،  على  حظر  وفر�ص 

من  �لم�ستهلكين  لحماية  محاولة  في   2008 عام  في 

وقد  �الأ�سو�ق،  تكيُّف  دون  يحول  فهو  �الأ�سعار،  �رتفاع 

�إلى  �الأجل،  ق�سير  ظاهر�ً  تخفيفًا  يوّفر  بينما  يوؤدي، 

�الأمر.  حقيقة  في  �لغذ�ئي  �الأمن  �أزمة  وتعميق  �إطالة 

�أر�سلت  و�إذ�  بفعالية،  تعمل  باأن  لالأ�سو�ق  �أتيح  �إذ�  �أما 

فاإن  �لمنتجين،  �إلى  فعال  نحو  على  �سعرية  �إ�سار�ت 

وزيادة  �الإنتاج  لزيادة  حافز�ً  �سيوّفر  �الأ�سعار  �رتفاع 

باالأمن  �لمتعلقة  �ل�سو�غل  من  ُيخفف  قد  مما  �لعمالة، 

�لطويل. �لمدى  على  �لغذ�ئي 

الحيوي	 الوقود	 ي�ساعد	 اأن	 يمكن	 هل	 	

الزراعية؟ التنمية	 تحقيق	 على	

ي�سكل  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  �رتفاع  �أن  مع   

على  �لفقر�ء  للم�ستهلكين  �لغذ�ئي  لالأمن  فوريًا  تهديد�ً 

فر�سة  �لطويل  �الأجل  في  يمّثل  فاإنه  �لعالم،  نطاق 

تتحقق  �أن  يمكن  ال  �لفر�سة  وهذه  �لزر�عية.  للتنمية 

على  �لقدرة  �لزر�عة  لقطاع  كان  وحيثما،  عندما،  �إال 

�لمز�رعون  كان  و�إذ�  �ل�سعرية،  للحو�فز  �ال�ستجابة 

�لم�ساركة  على  قادرين  �لخ�سو�ص،  وجه  على  �لفقر�ء، 

يوؤدي  وقد  �الإمد�د�ت.  توفير  �ال�ستجابة من حيث  في 

�لتدني  �نح�سار  �إلى  �لحيوي  �لوقود  على  �لطلب  تز�يد 

�الأ�سا�سية  لل�سلع  �لحقيقية  �الأ�سعار  في  �الأجل  طويل 

�لعام  لال�ستثمار  مثّبطًا  لعقود،  كان،  �لذي  �لزر�عية، 

كثير  في  �لريفية  �لمناطق  وفي  �لزر�عة  في  و�لخا�ص 

�لبلد�ن  هذه  با�ستطاعة  يكون  وقد  �لنامية.  �لبلد�ن  من 

ولكن  لديها،  �لزر�عة  قطاع  الإحياء  �لفر�سة  تغتنم  �أن 

بوجه  بالزر�عة  يتعلق  فيما  ذلك،  تحقيق  على  قدرتها 

�الأ�سا�سية  �لبنية  في  �ال�ستثمار�ت  على  �ستتوقف  عام، 

�أخرى.  عو�مل  بين جملة  و�لتكنولوجيا،  و�لموؤ�س�سات 

ال�سيما  �الإنتاج،  مو�رد  على  �لح�سول  �إمكانية  وتعزيز 

�لمهّم�سة،  و�لفئات  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  ِقَبل  من 

تكون  �أن  �حتمال  كثير�ً  ن 
ّ
�سُيح�س و�الأقليات،  �لن�ساء  مثل 

�شابعا:	التحديات	على	�شعيد	ال�شيا�شات
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و�ستزيد  �لفقر.  من  وللحد  للنمو  قاطرة  بمثابة  �لزر�عة 

�لتي  �لتجارية،  و�لحو�جز  �الإعانات  باإز�لة  �أي�سًا  �لفر�ص 

�لتعاون  منظمة  بلد�ن  في  �لمنتجين  على  بالفائدة  تعود 

�لمنتجين  على ح�ساب  �القت�سادي،  �لميد�ن  في  و�لتنمية 

�لنامية. �لبلد�ن  في 

على	 الحيوي	 الوقود	 ي�ساعد	 اأن	 يمكن	 هل	 	

الحراري؟ الحتبا�ض	 غازات	 انبعاثات	 خف�ض	

في ظل ظروف  �لحيوي،  �لوقود  �أنو�ع  بع�ص  ي�ساعد  قد   

�لحر�ري.  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  على خف�ص  معينة، 

�إنتاج  في  تو�سع  لحدوث  �لعالمية  �لتاأثير�ت  ولكن 

�لمو�د  �إنتاج  �أماكن  على  �أ�سا�سًا  �ستتوقف  �لحيوي  �لوقود 

�الأر��سي  ��ستخد�م  ر  فتغيُّ �إنتاجها.  وكيفية  �لو�سيطة 

ُمحدد  عامل  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  زيادة  عن  �لناجم 

�أن  �لمحتمل  من  كثيرة،  بمو�قع  يتعلق  وفيما  �أ�سا�سي. 

�سو�ء  �الأر��سي،  ��ستخد�م  تغير  من  �النبعاثات  تتجاوز 

�الأقل،  على  ُتقابل  �أو  مبا�سرة،  غير  �أو  مبا�سرة  بطريقة 

�لتي  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  وفور�ت  من  كبير�ً  قدر�ً 

�لنقل.  �أغر��ص  في  �لحيوي  �لوقود  با�ستخد�م  تتحقق 

فعااًل  �لحيوي  �لوقود  كان  �إذ�  ذلك، حتى  على  وعالوة 

فاإنه  �لحر�ري،  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  في خف�ص 

لتحقيق  �لتكلفة  �أجدى طريقة من حيث  يكون  ال  قد 

فالممار�سات  �الأخرى.  بالخيار�ت  مقارنة  �لهدف،  هذ� 

على  ت�ساعد  �أن  يمكن  �لغالت  وزيادة  �لجيدة  �لزر�عية 

�لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  تاأثير�ت  بع�ص  من  �لتخفيف 

�الأر��سي،  ��ستخد�م  في  �لتغّير  عن  �لناجمة  �ل�سلبية 

�لبنية  في  وللتح�سنات  �لتكنولوجية  للتطور�ت  ويمكن 

للهكتار،  �لغلة  زيادة  �إلى  تف�سي  �لتي  �الأ�سا�سية، 

�أكبر.  بدرجة  �إيجابية  نتيجة  تحقيق  في  ت�ساهم  �أن 

وجه  على  ن، 
ّ
يح�س قد  �لتكنولوجيات  من  �لثاني  و�لجيل 

�لخا�ص  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  ميز�ن  �لخ�سو�ص، 

كبير�ً. تح�سينًا  �لحيوي  �لوقود  باإنتاج 

الأرا�سي	 الحيوي	 الوقود	 يهدد	 هل	 	

البيولوجي؟ والتنوع	 والمياه	

�أ�سكال  من  �سكل  باأي  يتعلق  فيما  �لحال  هو  كما   

�لحيوي  �لوقود  �إنتاج  في  �لتو�سع  يهدد  قد  �لزر�عة، 

�لبيولوجي،  �لتنوع  وكذلك  و�لمياه  �الأر��سي  مو�رد 

�إلى  للتقليل  �ل�سيا�سات  على �سعيد  منا�سبة  تد�بير  وتلزم 

و�ستتباين  �لمحتملة.  �ل�سلبية  �لتاأثير�ت  من  �أدنى حد 

على  و�ستتوقف  و�لمو�قع،  �لو�سيطة  �لمو�د  عبر  �لتاأثير�ت 

تحويل  �سيجري  كان  �إذ�  ما  وعلى  �لزر�عية،  �لممار�سات 

للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  �أجل  من  �أر��ٍص جديدة 

قد  �لحيوي  �لوقود  كانت محا�سيل  �إذ�  ما  �أو  �لحيوي، 

على  �لطلب  تز�يد  و�سيوؤدي  �أخرى.  حلت محل محا�سيل 

قاعدة  على  �ل�سغوط  تفاقم  �إلى  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

تحدث  �لطلب  تلبية  كانت  �إذ�  ال�سيما  �لطبيعية،  �لمو�رد 

�لناحية  ومن  �لمزروعة.  �لم�ساحات  في  �لتو�سع  من خالل 

�لمعّمرة،  �لو�سيطة  �لمو�د  ��ستخد�م  يكون  قد  �الأخرى، 

فيما  ب�سير�ً  متدهورة،  �أو  �أر��ٍص حدية  في  ُتزرع  �لتي 

قدرة  ولكن  �لحيوي،  للوقود  �لم�ستد�م  باالإنتاج  يتعلق 

عائقًا  تكون  قد  �قت�ساديًا  �ل�سمود  على  �لخيار�ت  هذه 

�الأقل. على  �لق�سير  �الأجل  في 

الحيوي	 الوقود	 ي�ساعد	 اأن	 يمكن	 هل	 	

الطاقة؟ اأمن	 تحقيق	 على	

�لمحا�سيل  على  �لقائم  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  �إن   

م�ساهمة  تقديم  �سوى  منه  ُيتوقع  �أن  يمكن  ال  �لزر�عية 

وم�ساهمة  �لنقل،  وقود  من  �لعالمي  �لعر�ص  في  محدودة 

فبالنظر  �لطاقة.  من  �لكلية  �الإمد�د�ت  في  ذلك  من  �أ�سغر 

�إلى  بالن�سبة  �لحجم  �لزر�عية �سغيرة  �الأ�سو�ق  �أن  �إلى 

يرفع  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  تز�يد  فاإن  �لطاقة،  �أ�سو�ق 

غير  يجعله  مما  �لزر�عية،  �لو�سيطة  �لمو�د  �سعر  ب�سرعة 

على  �لقائم  �لوقود  مو�جهة  في  �لمناف�سة  على  قادر 

مو�رد  قاعدة  لديها  توجد  �لتي  �لبلد�ن  �أن  �إال  �لبترول. 

على  �لو�سيطة  �لمو�د  ُتنتج  �أن  يمكنها  كبيرة،  طبيعية 

على  قادرة  تكون  وقد  بكفاءة،  وت�سّنعها  تناف�سي  نحو 

�قت�ساديًا.  �ل�سمود  على  قادر  وقود حيوي  قطاع  تنمية 

�لطاقة  �أ�سو�ق  في  �لمتوقعة  غير  �لتغير�ت  �أن  كما 

�ل�سمود  على  �لحيوي  �لوقود  قدرة  تغير  �أن  ت�ستطيع 

ومن   - �لتكنولوجية  �البتكار�ت  توؤدي  وقد  �قت�ساديًا. 

على  قائم  �لحيوي  �لوقود  من  ثاٍن  �إنتاج جيل  بينها 

�إمكانات  زيادة  �إلى   - �ل�سيلولوزية  �لو�سيطة  �لمو�د 

�لحيوي  �لوقود  فيها  يقدم  �أن  يمكن  �لتي  �لبلد�ن  ونطاق 

متى  و��سحًا  لي�ص  ولكن  �لطاقة.  �أمن  في  كبيرة  م�ساهمة 

�لثاني  �لجيل  �إلى  تنتمي  �لتي  �لتكنولوجيات  ت�سبح  قد 

على  قادرة  ت�سبح  وعندما  تجاريًا.  �ل�سمود  على  قادرة 

و�لجيل  �الأول  �لجيل  تو�جد  ي�ستمر  �أن  �لمرجح  من  ذلك، 

�لوقود  من  �الإمد�د�ت  ومعظم  معًا؛  �لوقود  من  �لثاني 

�لقائم  �لحيوي،  �لوقود  من  �الأول  �لجيل  �سيوفره  �لحيوي 

عقد  لمدة  و�لزيتية،  و�لن�سوية  �ل�سكرية  �لمحا�سيل  على 

�الأقل. على 

الحيوي للوقود	 اأف�سل	 �سيا�سات	 اإطار	

ُي�ستخدم  �لذي  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  ت�سجيع  كان 

ال�سيما  و�لقوة،  بالفعالية  يت�سم  �لنقل  �أغر��ص  في 

في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  بع�ص  ِقَبل  من 

�ل�سيا�سات  من  �سل�سلة  طريق  عن  �القت�سادي،  �لميد�ن 

وهذه  و��ستخد�مه.  الإنتاجه  ودعمًا  حو�فز  توفر  �لتي 

جد�ول  كبير  حد  �إلى  ور�ءها  تقف  كانت  �ل�سيا�سات 

دعم  في  �لرغبة  وكانت  ومحلية.  قطرية  �أعمال 

في  �لقوية  �لعو�مل  �أحد  �لريفية  و�لمجتمعات  �لمز�رعين 
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�إلى  �أي�سًا  ت�ستند  �ل�سيا�سات  هذه  وكانت  �ل�سدد.  هذ� 

في  �الإيجابية  �لحيوي  �لوقود  م�ساهمة  ب�ساأن  فر�سيات 

ما  وهو  �لمناخ،  تغّير  من  �لتخفيف  وفي  �لطاقة  �أمن 

ال�سيما  �لمق�سودة،  غير  و�لعو�قب  فيه.  �لت�سكيك  يتز�يد 

�لغذ�ئي،  �الأمن  وعلى  �الأ�سو�ق  على  �لتاأثير�ت  حيث  من 

بالحاجة  �الإقر�ر  ويتز�يد  �إغفالها.  جرى  ما  كثير�ً 

و�لُنُهج،  �ل�سيا�سات  من  �ت�ساقًا  �أكثر  مجموعة  �إلى 

�أو�سح  فهم  �إلى  ت�ستند  �لحيوي،  بالوقود  يتعلق  فيما 

�الآن. تظهر  �لتي  النعكا�ساتها 

�لفر�ص  �غتنام  �إلى  �ل�سيا�سات  ترمي  �أن  ويجب 

ما  �إد�رة  مع  �لحيوي،  �لوقود  يتيحها  �لتي  �لممكنة 

عليها،  نز�ع  ال  من مخاطر،  �لوقود  هذ�  عليه  ينطوي 

مع  �ل�سيا�سات  هذه  تت�سق  �أن  ويجب  �إد�رة ح�سيفة. 

�ل�سلة،  ذ�ت  �الأخرى  �لمجاالت  في  �لمتبعة  �ل�سيا�سات 

على �سعيد  و�سليمة  و��سحة  مبادئ  �إلى  ت�ستند  و�أن 

ومن  فعالة.  تكون  �أن  لها  �لمر�د  كان  �إذ�  �ل�سيا�سات 

ُت�ساغ  �أن  �أي�سًا  يجب  �ل�سيا�سات  هذه  �أن  �الأ�سف  دو�عي 

�ليقين. عدم  من  كبير  قدر  في ظل وجود 

والفر�ص  اليقين  عدم   اأوجه 

والمخاطر

�لمتعلقة  �ل�سيا�سات  و�سع  عملية  تر�عي  �أن  يجب 

�لتي  �ليقين،  عدم  درجة  �رتفاع  �لحيوي  بالوقود 

�ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  باإمكانات  تحيط  ز�لت  ما 

�لطاقة.  من  �لعالمية  �الإمد�د�ت  في  م�ستقباًل  ودوره 

تقدير  في  �لكبير  �لتباين  يبرزه  هذ�  �ليقين  وعدم 

في  �لحيوية  �لطاقة  من  �الإمد�د�ت  توفير  �إمكانية 

در��سات  في  وردت  �لتي  �لطويل،  �إلى  �لمتو�سط  �الأجل 

بوجه  ت�سير،  �لدر��سات  �أن  �إال  موؤخر�ً.  �أجريت  �ستى 

�ستكون  �الأر��سي  من  �الحتياجات  �أن  �إلى  عام، 

�ل�سائل  �لحيوي  للوقود  تتيح  ال  بحيث  للغاية  كبيرة 

كبير.  نطاق  على  �الأحفوري  �لوقود  محل  يحل  باأن 

على  �لحيوي  �لوقود  قطاع  تنمية  �إلى  �لنظر  ويجب 

عالم  نحو  �الأجل  طويلة  تحّول  عملية  من  جزء  �أنها 

�لوقود  فيه  يمثل  �الأحفوري،  �لوقود  على  �عتماد�ً  �أقل 

عديدة  م�سادر  من  فقط  و�حد�ً  م�سدر�ً  �لحيوي 

م�ساهمة  ظلت  �إذ�  حتى  ولكن  �لمتجددة.  للطاقة 

�سغيرة  �لعالمي  �لطاقة  عر�ص  في  �لحيوي  �لوقود 

تاأثير  على  ذلك  مع  �أي�سًا  تنطوي  قد  فاإنها  �لحجم، 

�لغذ�ئي. و�الأمن  �لزر�عة  على  كبير 

�ليقين،  عدم  في  ت�ساهم  �لتي  �لعو�مل  بين  وتبرز 

�الأحفوري،  �لوقود  �أ�سعار  في  �لم�ستقبلية  �التجاهات 

على  �ل�سائل  �لحيوي  �لوقود  قدرة  �ستحدد  �لتي 

�لطويل،  �إلى  �لمتو�سط  �الأجل  وفي  �قت�ساديًا.  �ل�سمود 

�لوقود  مجال  في  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  تغّير  قد 

ربحيته.  تحدد  �لتي  �الأ�سا�سية  �لمعادالت  �لحيوي 

تكنولوجيات  مجاالت  في  تكون  قد  �لتطور�ت  وهذه 

�لتطور�ت  مثاًل  ذلك  )ومن  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج 

�لتحرك  يوؤدي  وقد  �لتحويل.  وتكنولوجيات  �لزر�عية( 

على  قائم  �لحيوي،  �لوقود  من  ثان  جيل  �سوب 

حدوث  �إلى  �لخ�سبية،  �ل�سيلولوزية  �لو�سيطة  �لمو�د 

قطاع  تنمية  وخ�سائ�ص  �آفاق  في  كبير  تغيير 

و�سيكون  �إمكاناته.  زيادة  و�إلى  �لحيوي،  �لوقود 

و�ل�سيا�سات  �لتكنولوجيا  �سعيد  على  للتطور�ت  �أي�سًا 

�لمتجددة،  �لطاقة  مجاالت  من  �أخرى  مجاالت  في 

تاأثير  �لطاقة،  ��ستهالك  في  �القت�ساد  مجال  وفي 

عام  بوجه  تحدث  �لتي  �لتطور�ت  وكذلك  ملمو�ص، 

بالطاقة،  �لمتعلقة  و�لقطرية  �لعالمية  �ل�سيا�سات  في 

تغير  من  �لحد  �إلى  تهدف  �لتي  �ل�سيا�سات  وفي 

�لمناخ.

يتيح  �أنه  هي  �لحيوي  �لوقود  �إلى  �لنظرة  وكانت 

وكذلك  و�جتماعي،  �قت�سادي  منظور  من  فر�سًا 

�أن  �إال  �لطبيعية.  �لمو�رد  ومنظور  بيئي  منظور  من 

عدم  من  كبير  قدر  �أي�سًا  بها  يحيط  �الأبعاد  هذه 

فالفر�ص  و��سحًا.  لي�ص  �لفعلي  وحجمها  �ليقين، 

زيادة  حدوث  من  تنبع  �القت�سادية   - �الجتماعية 

يمكن  زيادة  وهي  �لمز�رع،  �إنتاج  على  �لطلب  في 

�أما  �لريفية.  �لتنمية  وتحفز  �لريفي  �لدخل  تعزز  �أن 

فقد  �لطبيعية،  �لمو�رد  ومنظور  �لبيئي  �لمنظور  من 

ظل  في  �لحيوي،  �لوقود  ي�ساهم  �أن  �لمتوقع  من  كان 

غاز�ت  �نبعاثات  من  �لحد  في  �لمالئمة،  �لظروف 

�لمتوقعة  �لفو�ئد  بين  من  وكان  �لحر�ري.  �الحتبا�ص 

ملوثات  �نبعاثات  في  �نخفا�سات  حدوث  �الأخرى 

تنبعث  و�لتي  تنظيمية،  لقو�عد  �لخا�سعة  �لهو�ء 

�لمو�د  ت�ساهم  �أن  و�إمكانية  �الإحتر�ق،  محركات  من 

�إعادة  في  �لحيوية  �لكتلة  من  �لم�ستمدة  �لو�سيطة 

�لمتدهورة. �الأر��سي  تربة  بناء 

للمخاطر  �الهتمام  من  كبير  قدر  �الآن  ويولى 

�لحيوي.  �لوقود  قطاع  تنمية  عليها  تنطوي  �لتي 

مخاطر  هي  �لتقرير  هذ�  في  �لموثقة  و�لمخاطر 

�سو�ء.  حد  على  وبيئية  �قت�سادية   - �جتماعية 

حد  �إلى  ترتبط  �القت�سادية   - �الجتماعية  و�لمخاطر 

نتيجة  �الأغذية،  �أ�سعار  �رتفاع  عن  ينجم  بما  كبير 

من  �لزر�عية،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  على  �لطلب  لزيادة 

�ل�سافين  �الأغذية  م�ستري  على  �سلبية  �نعكا�سات 

�لتناف�ص  زيادة  �أي�سًا  ت�سكل  وقد  و�ل�سعفاء.  �لفقر�ء 

تهديد�ت   - و�لمياه  �الأر��سي  من   - �لمو�رد  على 

�سمان  �إلى  يفتقرون  �لذين  �لفقر�ء  �لريف  ل�سكان 

�لن�ساء  �أن  �العتبار  في  �الأخذ  مع  �الأر��سي،  حيازة 

من  �أما  �سفوفهم.  في  �سعفًا  �لفئات  �أ�سد  ت�سكل 

تحقيق  �أن  و��سحًا  بات  فقد  �لبيئي  �لمنظور 

�لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  في  �نخفا�سات 

�لوقود  الإحالل  م�سمونة  نتيجة  �الإطالق  على  لي�ص 

يتوقف  فالتاأثير  �الأحفوري.  �لوقود  محل  �لحيوي 
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كيفية  حيث  من   - �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  كيفية  على 

 - �سو�ء  حد  على  �لتحويل  وكيفية  �لمحا�سيل  زر�عة 

�إلى  �لحيوي  �لوقود  نقل  كيفية  على  كذلك  ويتوقف 

�سلبيًا  �لعالمي  �لتاأثير  يكون  �أن  �الأرجح  ومن  �ل�سوق. 

�الإ�سافية  �الأر��سي  من  كبيرة  رقعة  ��ستخدمت  �إذ� 

�لزر�عة.  في 

ال�سيا�سات ات�ساق 

ت�سكلها  �لحيوي  بالوقود  �لمتعلقة  �لتطور�ت  �إن 

�لزر�عة  وهي  و�لمتعددة،  �لمختلفة  �ل�سيا�سات  مجاالت 

تن�سيق  بدون  و�لتجارة،  و�لبيئة  و�لنقل  و�لطاقة 

في  �لمتبعة  �ل�سيا�سات  بين  فيما  و��سح  و�ت�ساق 

�لوقود  يلعب  �أن  �سمان  يمكن  وال  منها.  مجال  كل 

�ل�سيا�سات  �أهد�ف  تحقيق  في  �لمنا�سب  �لدور  �لحيوي 

كل  في  �لدور  هذ�  تاأثير  در��سة  تمت  �إذ�  �إال  �لمختلفة 

�ل�سيا�سات. هذه  مجاالت  من  مجال 

حاليًا  �لحيوي  �لوقود  يعتمد  �لمثال،  �سبيل  فعلى 

هي  �لتي  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  من  كثير  على 

وتتناف�ص  �لغذ�ئي.  �ال�ستخد�م  نحو  توّجه  نف�سها 

�لمو�رد  على  �لتقليدية  �لزر�عة  مع  �لو�سيطة  مو�ده 

فاإن  ولذ�  �الإنتاج؛  مو�رد  من  وغيرها  �الأر��سي  من 

لتطور  محورية  و�لزر�عة  باالأغذية  �لمتعلقة  �ل�سيا�سة 

يعتبر  نف�سه،  �لوقت  وفي  �لحيوي.  �لوقود  �سيا�سة 

كثيرة  م�سادر  بين  فقط  و�حد�  م�سدر�  �لحيوي  �لوقود 

فيه  يتحرك  مجال  وهو  �لمتجددة،  للطاقة  محتملة 

في  �لنظر  يجب  ثم  ومن  ب�سرعة؛  �لتكنولوجي  �البتكار 

�لمتعلق  �الأو�سع  �الإطار  في  �لحيوي  �لوقود  �سيا�سة 

�سوى  �لحيوي  �لوقود  ي�سكل  ال  كذلك،  �لطاقة.  ب�سيا�سة 

�الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  لخف�ص  فقط  و�حد  خيار 

��ستر�تيجيات  مقابل  تقييمه  يجب  ثم  ومن  �لحر�ري، 

مجال  في  �الختيار�ت  �أي�سًا  وتوؤثر  �لبديلة.  �لتخفيف 

�لوقود  على  �لطلب  على  حا�سمًا  تاأثير�ً  �لنقل  �سيا�سات 

�ل�سيا�سات  تدعم  �أن  يمكن  و�أخير�ً،  �ل�سائل.  �لحيوي 

�لقابل  �لحيوي  �لوقود  تنمية  تعوق،  �أو  �لتجارية، 

�لتجارية  �لحو�جز  كانت  فاإذ�  بيئيا.  لال�ستد�مة 

�لحيوي  �لوقود  الإنتاج  جغر�في  نمط  �أكفاأ  دون  تحول 

تقّو�ص  قد  فاإنها  �ال�ستد�مة،  على  و�الأقدر  وتجارته، 

�لبيئية. �لحيوي  �لوقود  �أهد�ف 

ال�سيا�سات مبادئ 

�لفعالة  �ل�سيا�سات  لنهج  توجيهية  مبادئ  خم�سة  ُتقترح 

�لحيوي. �لوقود  ب�ساأن 

حامية  �لحيوي  �لوقود  �سيا�سات  تكون  �أن  يجب     •
�لغذ�ئي.  �الأمن  �إنعد�م  يعانون  و�لذين  للفقر�ء 

ينطوي  �لتي  للم�ساكل  �الأولوية  �إيالء  وينبغي 

للبلد�ن  بالن�سبة  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  عليها 

نمو�ً،  �لبلد�ن  �أقل  ال�سيما  لالأغذية،  �لم�ستوردة 

و�ل�سعفاء  �لفقر�ء  �ل�سافين  �الأغذية  وم�ستري 

وينبغي  و�لح�سرية.  �لريفية  �لمناطق  في 

�لغذ�ئي  �الأمن  لتح�سين  �لممكنة  �لفر�ص  ��ستغالل 

�لتطور�ت  تتيحها  �لتي  �لريفي  و�القت�ساد 

�لحيوي. بالوقود  �لمتعلقة 

تحقيق  على  �ل�سيا�سات  تلك  ت�ساعد  �أن  ينبغي     •
و�لتقنية  �القت�سادية  �لكفاءة  بتح�سين  وذلك  �لنمو، 

�ال�ستفادة  في  �لنامية  �لبلد�ن  م�ساركة  وب�سمان 

ت�سجع  �أن  ينبغي  ولذ�  م�ستقباًل.  �الأ�سو�ق  فر�ص  من 

ن 
ّ
يح�س مما  و�لتطوير،  �لبحث  �أعمال  �ل�سيا�سات 

وتحويلها  �لو�سيطة  �لمو�د  �إنتاج  عمليات  كفاءة 

كذلك،  �لبيئية.  �ال�ستد�مة  وي�سمن  وقود حيوي،  �إلى 

دعم  على  ت�ساعد  بيئة  �ل�سيا�سات  تهيئ  �أن  ينبغي 

�لطلب  تلبية  يمكن  �لعري�سة حتى  �الإمد�د�ت  قاعدة 

يتيح  مما  �لنامية،  �لبلد�ن  في  �لحيوي  �لوقود  على 

ذلك. ثمار  �إمكانية جني  �لفقر�ء  للمز�رعين 

�لحيوي  �لوقود  �سيا�سات  تكون  �أن  ينبغي     •
يقّدم  �أن  �سمان  �إلى  ت�سعى  و�أن  بيئيا،  م�ستد�مة 

�لحد  في  قوية  �إيجابية  م�ساهمة  �لحيوي  �لوقود 

و�أن  �لحر�ري،  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  من 

ومن  �لن�سوب  من  و�لمياه  �الأر��سي  مو�رد  يحمي 

جديدة  �إ�سافات  وجود  يمنع  و�أن  �لبيئي،  �ل�سرر 

�لملوثات. من  مفرطة 

وتكون  �لخارج  �إلى  �ل�سيا�سات  تتطلع  �أن  ينبغي     •
�الختالالت  من  تحد  لكي  �ل�سوق  نحو  موجهة 

و�الأ�سو�ق  �لحيوي  �لوقود  �أ�سو�ق  في  �لموجودة 

جديدة.  �ختالالت  �إدخال  وتتجنب  �لزر�عية 

غير  �لعو�قب  �العتبار  في  تاأخذ  �أن  �أي�سا  وينبغي 

�لقطرية. �لحدود  تتجاوز  قد  �لتي  �لمق�سودة 

عند  مالئم  دولي  تن�سيق  هناك  يكون  �أن  ينبغي     •
�لدولي  �لنظام  لدعم  �سمانًا  �ل�سيا�سات  و�سع 

وكذلك  �لبيئية،  باال�ستد�مة  �لمتعلقة  لالأهد�ف 

�لزر�عية  بالتنمية  �لمتعلقة  �الجتماعية  لالأهد�ف 

و�لجوع. �لفقر  من  و�لحد 

ال�سيا�سات مجالت	عمل	

على  �لرئي�سية  �لق�سايا  بع�ص  �لتالي  �لق�سم  ي�ستعر�ص 

تنمية  ل�سمان  معالجتها  يجب  �لتي  �ل�سيا�سات،  �سعيد 

بيئيًا  لال�ستد�مة  قابلة  تنمية  �لحيوي  �لوقود  قطاع 

�لوقود  على  تقت�سر  �لمثارة  �لق�سايا  وبع�ص  و�جتماعيًا. 

معروفة جيد�ً  ق�سايا  هو  �الآخر  وبع�سها  �لحيوي، 

�لغذ�ئي  وباالأمن  �لم�ستد�مة  �لزر�عية  بالتنمية  تتعلق 

نتيجة  �الأهمية  من  مزيد�ً  تكت�سب  ولكنها  عام،  بوجه 

�ل�سلع  على  للطلب  كم�سدر جديد  �لحيوي  �لوقود  لبروز 

�لزر�عية. �الأ�سا�سية 
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الفقراء   حماية 

الغذائي الأمن  وعديمي 

تاأكيد  �سبق  كما  لي�ست،  �لحيوي  �لوقود  �سيا�سات  �إن 

موؤخر�ً  حدثت  �لتي  �لزيادة  ور�ء  �لوحيد  �ل�سبب  ذلك، 

�لطلب  تز�يد  فاإن  ذلك  ومع  �الأ�سا�سية.  �ل�سلع  �أ�سعار  في 

�ل�سغط  في  بالتاأكيد  �ساهم  قد  �لحيوي  �لوقود  على 

�الأغذية،  و�أ�سعار  �لزر�عية  �الأ�سعار  على  �لت�ساعدي 

ومتى،  �إذ�،  حتى  قادمة،  لفترة  ذلك  يو��سل  �أن  ويمكن 

�رتفاع  ور�ء  تقف  �لتي  �الأخرى  �لعو�مل  بع�ص  تال�ست 

ويتوقف  موؤكد�ً،  لي�ص  �لتاأثير  وحجم  حاليًا.  �الأ�سعار 

�لمتعلقة  �ل�سيا�سات  وعلى  �لقطاع،  تنمية  وتيرة  على 

�لبلد�ن  من  كل  في  ُتتبع  �لتي  �لحيوي  �لوقود  بتنمية 

و��سحة  حاجة  ثمة  ولكن  �لنامية.  و�لبلد�ن  �لمتقدمة 

�الأمن  حيث  من  �ل�سلبية  �النعكا�سات  معالجة  �إلى 

�ل�سافية  �لم�ستوردة  �لنامية  للبلد�ن  بالن�سبة  �لغذ�ئي، 

�لفقيرة  ولالأ�سر  نمو�ً(  �لبلد�ن  �أقل  )ال�سيما  لالأغذية 

�لحالة  �نتهاء  بعد  حتى  لالأغذية،  �ل�سافية  �لم�سترية 

و��سعة  تهديد�ت  على  تنطوي  �لتي  �لر�هنة  �لطارئة 

�لغذ�ئي. لالأمن  و�سديدة  �النت�سار 

�لبلد�ن  �إحجام  في  �الأمام  �إلى  هامة  خطوة  و�ستتمثل 

للمو�د  �أولوية  تعطي  �سيا�سات  و�عتماد  �إتباع  عن 

نحو  على  عليها  �لطلب  وت�سجع  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة 

في  �لحال  هو  كما  �لغذ�ئية،  باالإمد�د�ت  �ل�سرر  يلحق 

نطاق  على  حاليًا  ُت�ستخدم  �لتي  و�الإعانات  �لتكليفات 

و��ستهالكه. �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  وتدعم  و��سع 

لحماية  �أمان  �سبكات  �إن�ساء  �إلى  حاجة  وهناك 

من  لالأغذية  �ل�سافين  �لم�سترين  و�ل�سعفاء  �لفقر�ء 

قوتهم  في  �نخفا�سات  حدوث  ومن  �لتغذوي،  �لحرمان 

�أ�سعار  الرتفاع  �لفوري  �ل�سياق  وفي  �لحقيقية.  �ل�سر�ئية 

يعانون  �لذين  حماية  ت�ستلزم  قد  ب�سرعة،  �الأغذية 

مبا�سر�ً،  توزيعًا  �الأغذية  توزيع  �لغذ�ئي،  �الأمن  �إنعد�م 

نقدية،  وتحويالت  هادفة  غذ�ئية  �إعانات  وتقديم 

تلزم  وقد  مدر�سية.  وجبات  تقديم  مثل  تغذوية،  وبر�مج 

�الأجل  وفي  معّممة.  و�إعانات  للو�رد�ت  �إعانات  �أي�سًا 

للحماية  بر�مج  و�سع  يجب  �لمتو�سط،  �إلى  �لق�سير 

وتعزيزها.  �لبر�مج  تلك  في  �لتو�سع  �أو  �الجتماعية، 

و�لهادفة،  جيد�ً  �لم�سممة  �الجتماعية،  �لحماية  ونظم 

هم  لَمن  مبا�سر  دعم  توفير  على  قادرة  تكون  �أن  يمكن 

تد�بير  �تخاذ  تكلفة  من  كثير�ً  �أقل  بتكلفة  �حتياجًا،  �أ�سد 

��ستد�مة. �أكثر  يجعلها  بدوره  وهذ�  �أو�سع؛  نطاق  على 

�لتخفيف  يمكن  �لطويل  �إلى  �لمتو�سط  �الأجل  وفي 

من  �الإمد�د�ت  بتوفير  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  تاأثير  من 

�نتقال  �إلى  تحتاج  �ال�ستجابة  وهذه  �لزر�عة.  قطاع 

�نتقال  ويتوقف  �لمزرعة.  بو�بة  �إلى  بفعالية  �الأ�سعار 

وجود  وعلى  �لمتبعة  �ل�سيا�سة  على  هذ�  �لفعال  �الأ�سعار 

�الأ�سو�ق  لدعم  كافية  ومادية  موؤ�س�سية  �أ�سا�سية  بنية 

ل�سبط  �ل�سيا�سات  �سعيد  على  فالتدخالت  �لفعالة. 

بنتيجة  تاأتي  قد  �لتجارية،  �لتدفقات  لوقف  �أو  �الأ�سعار، 

تخفيفًا  توفر  �أنها  مع  �لطويل،  �الأجل  في  عك�سية 

�ل�سعرية  �لحو�فز  في  تتدخل  الأنها  وذلك  ظاهر�ً،  فوريًا 

�لخا�سة  �الأ�سا�سية  �لبنية  في  و�ال�ستثمار  للمنتجين. 

�الأ�سو�ق  لعمل  �أي�سًا  �الأهمية  حا�سم  و�لنقل  بالتخزين 

بفعالية.

التنمية  فر�ص  من  ال�ستفادة 

والريفية الزراعية 

�لزر�عية،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  �رتفاع  يمّثل  بينما 

فوريًا  تهديد�ً  �لحيوي،  �لوقود  على  �لطلب  تز�يد  بفعل 

�ل�سافين  �الأغذية  لم�ستري  بالن�سبة  �لغذ�ئي  لالأمن 

طويلة  فر�سًا  يمّثل  �أن  يمكن  فاإنه  و�ل�سعفاء،  �لفقر�ء 

�لدخل  و�إدر�ر  و�لريفية،  �لزر�عية  للتنمية  �الأجل 

هامًا  عن�سر�ً  يمّثل  �أن  يمكن  كما  �لعمالة.  وتوليد 

طريق  عن  �لزر�عة  �إحياء  �إلى  يرمي  �لذي  �لجهد  في 

و�الإنتاج.  لال�ستثمار  �لخا�ص  للقطاع  حو�فز  توفير 

زر�عية  تنمية  يحقق  لن  وحده  �الأ�سعار  �رتفاع  �أن  �إال 

�ال�ستثمار�ت  توظيف  �سيكون  �إذ  �لقاعدة؛  عري�سة 

ال  مكماًل  �لنامية  �لبلد�ن  في  �الإنتاجية  زيادة  في 

�إدخال  �الإنتاجية  زيادة  �ستقت�سي  كما  عنه.  غنى 

طال  مجاالت  في  وم�ستد�مة  كبيرة  تح�سينات 

و�لبنية  �لزر�عي  و�الإر�ساد  �لبحوث  مثل  تجاهلها، 

�أدو�ت  جانب  �إلى  و�لعامة،  �لزر�عية  �الأ�سا�سية 

�أن  يجب  كله  وهذ�  �لمخاطر،  الإد�رة  و�أدو�ت  �ئتمانية 

�ل�سعرية. �لحو�فز  لتح�سين  مكماًل  يكون 

على  خا�ص  بوجه  �لجهود  تركز  �أن  �لالزم  ومن 

�الأقل  �أولئك  �أي   - �لفقر�ء  �لريفيين  �لمنتجين  تمكين 

من   - �ل�سوقية  �الإ�سار�ت  ر  لتغيُّ �ال�ستجابة  على  قدرة 

�لبحوث  تتناول  �أن  ويجب  وت�سويقه.  �إنتاجهم  زيادة 

�لذين  �لفقر�ء،  �لمنتجين  هوؤالء  �حتياجات  �لزر�عية 

�لجوهري  ومن  حدية.  �أر��ٍص  في  �لزر�عة  يمار�سون 

�لخدمات  على  ح�سولهم  �إمكانية  تح�سين  �أي�سًا 

و�لخدمات  �لزر�عي،  �الإر�ساد  بينها  ومن  �لزر�عية، 

هذه  من  �ال�ستفادة  على  قدرتهم  وتعزيز  �لمالية، 

ح�سولهم  �سمان  ذلك  عن  �أهمية  يقل  وال  �لخدمات. 

و�لمياه،  �الأر��سي  مثل  �لطبيعية،  �لمو�رد  على 

�لزر�عية،  غير  �لدخل  م�سادر  في  م�ساركتهم  وتعزيز 

�لخدمات  مقابل  لهم  مدفوعات  تقديم  ي�سمل  بما 

باالأر��سي  �لمتعلقة  �ل�سيا�سة  وق�سايا  �لبيئية. 

حقوق  �سمان  �إلى  �لحاجة  ال�سيما  �الأهمية،  حا�سمة 

ويلزم  و�لمحرومة.  �ل�سعيفة  للمجتمعات  �الأر��سي 

على  لم�ساعدتها  �لفقيرة،  �لريفية  لالأ�سر  �لدعم  تقديم 

�ليقين  عدم  تز�يد  ظل  في  عي�سها  ك�سب  �ُسبل  تعزيز 

الإد�رة  �لجديدة  �لُنهج  من  و�ال�ستفادة  �لمناخي، 

�لمخاطر،  من  وغيرها  بالطق�ص  �لمتعلقة  �لمخاطر 

للتاأمين. �لجديدة  �الأ�سكال  �لُنهج  هذه  وت�سمل 
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البيئية ال�ستدامة  �صمان 

�لوقود  �إنتاج  في  �لتو�سع  زيادة  توفر  �أن  يجب �سمان 

�لمناخ.  تغير  من  �لتخفيف  في  �إيجابية  م�ساهمة  �لحيوي 

تاأثير  فهم  تح�سين  �إلى  ما�سة  ثمة حاجة  �لغر�ص،  ولهذ� 

م�سدر  وهو  �الأر��سي،  ��ستخد�م  ر  تغيُّ على  �لحيوي  �لوقود 

�لحر�ري.  �الحتبا�ص  غاز�ت  �نبعاثات  على  �لتاأثير�ت  �أهم 

�الأخرى  �ل�سلبية  �لبيئية  �الآثار  تقدير  �أي�سًا  ويجب 

ُنُهج  ��ستحد�ث  وينبغي  �أدنى حد.  �إلى  منها  و�لتقليل 

�الحتبا�ص  غاز�ت  ومو�زين  �لعمر،  دورة  لتحليل  من�سقة 

لالت�ساق  �لم�ستد�م، �سمانًا  �الإنتاج  ومعايير  �لحر�ري، 

�لمتبع. �لَنهج  في 

نمو  �لحيوي  للوقود  �لدعم  تقديم  عن  توّلد  ولقد 

�لحيوي.  �لوقود  �إنتاج  في  م�سطنعة  بطريقة  �سريع 

�الإعانات  باإز�لة  هذ�،  �لتو�سع  معّدل  من  و�لحد 

�لحيوي  �لوقود  باإنتاج  �لخا�سة  و�لتكليفات 

�لبيئية،  �ال�ستد�مة  تح�سين  على  �سي�ساعد  و��ستهالكه، 

نة 
ّ
�لمح�س �لتكنولوجيات  ت�سبح  كي  وقتا  �سيتيح  الأنه 

من  �ل�سغط  تخفف  ثم  ومن  فّعالة،  �لغالت  وزيادة 

ت�ساعد  وقد  �لمزروعة.  �لم�ساحات  في  �لتو�سع  �أجل 

زيادة  في  �ال�ستثمار  وكذلك  و�لتطوير،  �لبحث  �أعمال 

�لمو�رد  قاعدة  على  �ل�سغط  من  �لحد  على  �الإنتاجية، 

�لحيوي.  �لوقود  �إنتاج  في  �لتو�سع  عن  �لناجم  �لطبيعية 

يتعلق  فيما  �سو�ء  �لمح�سنة،  �لتكنولوجيات  �إن  بل 

حيوي،  وقود  �إلى  �لتحويل  �أو  �لو�سيطة  �لمو�د  باإنتاج 

�لوقود  �إنتاج  ��ستد�مة  ل�سمان  �الأهمية  حا�سمة  �ستكون 

�لطويل. �لمدى  على  �لحيوي 

ونظام  لال�ستد�مة،  معايير  وجود  ي�ساعد  �أن  ويمكن 

�ال�ستد�مة  �سمان  على  بذلك،  �سلة  ذ�ت  �سهاد�ت  �إ�سد�ر 

تاأثير�ت  مبا�سرة  يعالج  �أن  يمكن  ال  كان  و�إن  �لبيئية، 

زيادة  عن  ينجم  �لذي  �الأر��سي  ��ستخد�م  في  ر  �لتغيُّ

بعناية؛  �لمعايير  و�سع  يجب  �أنه  بيد  �الإنتاج.  حجم 

�لعالمية،  �لعامة  �لمنافع  على  �إال  تنطبق  �أال  يجب  كما 

في  �لت�سبب  عدم  يكفل  نحو  على  ت�سميمها  ويجب 

ال  معوقات  فر�ص  وفي  �إ�سافية  تجارية  حو�جز  و�سع 

�لنامية.  �لبلد�ن  لدى  �لتنمية  �إمكانيات  على  لها  د�عي 

معاملة  منح  �إمكانية  م�ساألة  وتو�سيح  معالجة  ويجب 

وللمنتجات  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  للمو�د  تفا�سلية 

لمعاملة  �أ�سيل  تبرير  يوجد  ال  �إذ  عام.  بوجه  �لزر�عية 

وال  مختلفة،  معاملة  �لمنتجات  من  �لفئتين  هاتين 

بينهما. �لتمييز  عمليا  يت�سنى 

قد  �لزر�عي،  �الإنتاج  من  نوع  باأي  يتعلق  وفيما 

نهجًا  �لجيدة  �لزر�عية  �لممار�سات  ت�سجيع  ي�سكل 

ر  تغيُّ حيث  من  �ل�سلبية،  �لتاأثير�ت  من  للحد  عمليًا 

�إنتاج  في  وللتو�سع  �الأخرى،  �لبيئية  و�الآثار  �لمناخ 

مقابل  مدفوعات  تقديم  �أي�سًا  وي�سّكل  �لحيوي.  �لوقود 

�لو�سيطة  �لمو�د  منتجو  يقدمها  �لتي  �لبيئية،  �لخدمات 

��ستخد�مها  يمكن  �أد�ة  �لم�ستد�م،  �الإنتاج  خالل  من 

�الإنتاج  لت�سجيع  �ال�ستد�مة  معايير  مع  �قتر�نًا  �أي�سًا 

قدر�ت  بناء  يقترن  �أن  يمكن  �لبد�ية  وفي  �لم�ستد�م. 

�لممار�سات  بت�سجيع  ذلك  �إلى  �حتياجا  �الأ�سد  �لبلد�ن 

�إدخال  تدريجيًا  يمكن  �لمنا�سب  �لوقت  وفي  �لجيدة. 

الإ�سد�ر  �سر�مة  �أكثر  ونظم  �سر�مة  �أكثر  مقايي�ص 

�ل�سهاد�ت.

�صيا�صات  في  النظر  اإعادة 

القائمة الحيوي  الوقود 

�لميد�ن  �لتعاون و�لتنمية في  لقد كانت بلد�ن منظمة 

�القت�سادي، على وجه �لخ�سو�ص، توفر م�ستويات 

�لحيوي، ولم يكن من  �لوقود  �لدعم لقطاع  كبيرة من 

�لحيوي  �لوقود  �إنتاجها من  �أن يكون معظم  �لمرجح 

�إلى  �قت�ساديًا بدونها، وذلك بالنظر  �ل�سمود  قادر�ً على 

�لن�سبية  �الأ�سعار  ما هو موجود من تكنولوجيات، و�إلى 

�ل�سلعية وللنفط �لخام �لتي �سادت  �لو�سيطة  للمو�د 

�ل�سيا�سات،  �لرئي�سية على �سعيد  موؤخر�ً. وكانت �الأهد�ف 

�لتخفيف من  �لمز�رع، هي  �لدعم لدخل  با�ستثناء تقديم 

�ل�سيا�سات  �لطاقة. وقد ركزت  �أمن  �لمناخ وتحقيق  ر  تغيُّ

�إعانات كبيرة  �إ�سد�ر تكليفات وتقديم  �لمتبعة على 

�ل�سائل. و�أدت تد�بير  �لحيوي  �لوقود  الإنتاج و��ستهالك 

�إلى �لحد  �لتعريفات �لجمركية،  �لتجارية، مثل  �لحماية 

�لوقود �لحيوي �لمحتملين  �إمكانية و�سول منتجي  من 

�الأ�سو�ق، حيث تعّذر وجود نمط  �إلى  �لنامية  �لبلد�ن  في 

�أَ�سيف هذ�  �لمو�رد. وقد  دولي كفوؤ لالإنتاج ولتخ�سي�ص 

�أ�ساًل بدرجة مفرطة  �إلى م�ستويات عالية  �لدعم و�لحماية 

�ت�سمت  �لزر�عة، وهو ما  �الإعانات و�لحماية لقطاع  من 

�لتعاون  �لزر�عية في معظم بلد�ن منظمة  �ل�سيا�سات  به 

�أدى  �لميد�ن �القت�سادي لمدة عقود، وما  و�لتنمية في 

�لمخلة باالأ�سو�ق. �ل�سيا�سات  �إلى تفاقم تاأثير هذه 

�سيا�سات  في  �لنظر  �إعادة  �إلى  عاجلة  وثمة حاجة 

تتو�فر  �لتي  �لمعلومات  �سوء  على  هذه،  �لحيوي  �لوقود 

ت�ستند  �أن  وينبغي  و�نعكا�ساته.  �لحيوي  �لوقود  ب�ساأن 

في  �ل�سيا�سات  تلك  فعالية  تقدير  �إلى  هذه  �لنظر  �إعادة 

ترد  �لتي  �الأدلة  وت�سير  تكاليفها.  وتقدير  تحقيق هدفها 

لم  �لمتبعة  �ل�سيا�سات  �أن  �إلى  �لتقرير  هذ�  في  مناق�ستها 

تغير  من  و�لتخفيف  �لطاقة  �أمن  تحقيق  في  فعالة  تكن 

�لحيوي،  �لوقود  يتمكن  لن  �الأمر،  ففي حقيقة  �لمناخ. 

بن�سبة  �لم�ساهمة  من  �سوى  �لطاقة،  �أمن  من حيث 

و�لتخفيف  �لعالمي.  �لطاقة  في عر�ص  فقط  �سئيلة 

غير  �لحر�ري  �الحتبا�ص  غاز�ت  النبعاثات  �لمفتر�ص 

�لوقود  �إنتاج  في  �لتو�سع  �سرعة  �أن  ويبدو  �أي�سًا؛  موؤكد 

�أن  من  بداًل  �النبعاثات  زيادة  �إلى  توؤدي  قد  �لحيوي 

على  �الأمر  �نطوى  �إذ�  ال�سيما  �نخفا�سها،  �إلى  توؤدي 

ولقد  �الأر��سي.  ��ستخد�م  في  �لنطاق  كبير  ر  تغيُّ حدوث 

لبلد�ن  بالن�سبة  �لتكلفة  باهظة  �لمتبعة  �ل�سيا�سات  كانت 

وقد  �القت�سادي،  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 
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و��ستناد�ً  �الإنتاج.  م�ستويات  زيادة  مع  �لتكاليف  تت�ساعد 

�لحجج  يت�سح �سعف  �لمتو�فرة حاليًا،  �لمعلومات  �إلى 

مثل  �لحالية،  �ل�سيا�سات  بع�ص  على  �لحفاظ  �إلى  �لد�عية 

و�ال�ستهالك،  لالإنتاج  �إعانات  وتقديم  �لمزج،  تكليفات 

�لحيوي.  بالوقود  يتعلق  فيما  تجارية  وفر�ص حو�جز 

توجيهًا  �أف�سل  �سيكون  �لحيوي  �لوقود  على  فاالإنفاق 

و�لتطوير  �لبحث  �أعمال  موجهًا �سوب  كان  لو  بكثير 

�لحيوي  �لوقود  �أجل  ومن  عام  بوجه  �لزر�عة  �أجل  من   -

�لكفاءة  تح�سين  بهدف   - تحديد�ً  �أكثر  نحو  على 

�أن  من  بداًل  �ال�ستد�مة،  وتح�سين  و�لتقنية،  �القت�سادية 

باالإنتاج  مرتبطة  �إعانات  تقديم  موجهًا �سوب  يكون 

�لوقود  من  �لثاني  �لجيل  و�لتحرك �سوب  و�ال�ستهالك. 

بالكثير. ر  يب�سِّ �أنه  �لخ�سو�ص،  وجه  على  يبدو،  �لحيوي 

تدعو  �ل�سيا�سي  باالقت�ساد  �لمتعلقة  و�العتبار�ت 

فحتى  �لحيوي.  للوقود  �إعانات  تقديم  عدم  �إلى  �أي�سا 

�إلى  ��ستناد�ً  )مثاًل  �الإعانات  هذه  تبرير  يمكن  حيثما 

�أن  بها  �لمق�سود  يكون  وعندما  �لوليدة(،  �ل�سناعة  حجج 

مثاًل  ذلك  )ومن  �لتجربة  من  يت�سح  فح�سب،  موؤقتة  تكون 

بدرجة  ت�سُعب  �الإعانات  �أن  �ل�سابقة(  �لزر�عية  �ل�سيا�سات 

ر��سخة. �أ�سبحت  متى  �إز�لتها  مفرطة 

�أي�سًا.  �الأهمية  حا�سمة  ق�سية  �ل�سيا�سات  و�ت�ساق 

م�سادر  بين  فقط  و�حد  م�سدر  هو  �لحيوي  فالوقود 

و�حدة  ��ستر�تيجية  �إال  يمّثل  وال  �لمتجددة،  للطاقة  كثيرة 

للتخفيف  �لبديلة  �ال�ستر�تيجيات  من  طائفة  �سمن  فقط 

باأمن  يتعلق  وفيما  �لحر�ري.  �الحتبا�ص  غاز�ت  من 

للم�سادر  �لظروف  تكافوؤ  �سمان  �لمهم  من  �لطاقة، 

تلك  موردي  ولمختلف  �لمتجددة  للطاقة  �لمختلفة 

�لدولي،  و�ل�سعيد  �لقطري  �ل�سعيد  من  كل  على  �لطاقة، 

بالم�سادر  مقارنة  �لحيوي  �لوقود  ت�سجيع  وتجّنب 

غاز�ت  �نبعاثات  من  �لتخفيف  حالة  وفي  �الأخرى. 

�لكربون،  على  �سر�ئب  فر�ص  ي�سكل  �لحر�ري،  �الحتبا�ص 

تفر�سان  �آليتين  للتد�ول،  قابلة  ت�ساريح  و�إ�سد�ر 

على  تحفز�ن  وبالتالي  �لكربون،  على  �سعر�ً  �أو  تكلفة 

ي�سفر  قد  مما  �لكربون،  من  للحد  ��ستجابة  �أكفاأ  وجود 

�لوقود  و��ستخد�م  �لطاقة،  ��ستهالك  في  �القت�ساد  عن 

�أخرى. تكنولوجيات  و��ستخد�م  �لحيوي، 

�لموجودة حاليًا  و�الإعانات  �لتكليفات  و�إلغاء 

يحقق  �أن  �ساأنه  من  و�ال�ستهالك  باالإنتاج  و�لمرتبطة 

�ل�سلبية  �النعكا�سات  بع�ص  من  يقلل  �أو  �أخرى،  فو�ئد 

نمو�ً  �أوجدت  و�لتكليفات  فاالإعانات  �لحيوي.  للوقود 

�أدى  مما  �لحيوي،  �لوقود  �إنتاج  في  �سريعًا م�سطنعا 

�سيا�سات  �أدت  وقد  �ل�سلبية.  تاأثير�ته  بع�ص  تفاقم  �إلى 

على  كبيرة  ممار�سة �سغوط �سعودية  �إلى  �ل�سريع  �لنمو 

كان  )و�إن  �لعو�مل  �أحد  ت�سكل  �أنها  كما  �الأغذية،  �أ�سعار 

�لزيادة  في  �ساهمت  �لتي  �أهمها(  تكون  �أال  �لمحتمل  من 

�ل�سيا�سات  هذه  �أدت  وقد  موؤخر�ً.  �لتي حدثت  �ل�سريعة 

�لطبيعية  �لمو�د  قاعدة  على  �ل�سغوط  تكثيف  �إلى  �أي�سا 

�الأر��سي.  ��ستخد�م  في  �لتغير  على  تاأثيرها  عن طريق 

تدريجيًا  �لقطاع  تنمية  �ساأن  من  �آنفًا،  ذكرنا  وكما 

تقلل  و�أن  �الأ�سعار،  على  �ل�سعودي  �ل�سغط  تخفف  �أن 

تطوير  �إمكانية  مع  �لطبيعية،  �لمو�رد  على  �ل�سغط  من 

من  كبيرة  تلبية ح�سة  يتيح  مما  ون�سرها،  �لتكنولوجيات 

من  بداًل  �لغالت  في  م�ستد�مة  زيادة  �لطلب عن طريق 

�لمزروعة. �لم�ساحات  في  �لتو�سع 

للتنمية	 الدولي	 النظام	 دعم	 تح�سين	

الحيوي للوقود	 الم�ستدامة	

و�ل�سيا�سات  �لدولية  �لتجارية  �لقو�عد  ت�ساعد  �أن  ينبغي 

�لحيوي،  وبالوقود  بالزر�عة  �لمتعلقة  �لقطرية  �لتجارية 

بالكفاءة  تت�سم  بطريقة  دوليًا  �لمو�رد  تخ�سي�ص  على 

و�لتكليفات  �الإعانات  من  �لحالي  و�لمزيج  و�لعدل. 

�أن  وينبغي  �لغر�ص.  هذ�  يحقق  ال  �لتجارية  و�لحو�جز 

�لحيوي،  بالوقود  �لمتعلقة  �لتجارية،  �ل�سيا�سات  توؤدي 

�لزر�عيين  للمنتجين  �لمتاحة  �لفر�ص  زيادة  �إلى 

�لبلد�ن  في  �لحيوي  �لوقود  ت�سنيع  على  وللقائمين 

وذلك  ن�سبية،  ميزة  من  لديهم  ما  مع  تما�سيًا  �لنامية، 

في  �سُي�سهم  وهذ�  �لقائمة.  �لتجارية  �لحو�جز  باإز�لة 

�ل�سعيد  على  �لحيوي  �لوقود  الإنتاج  �أكفاأ  نمط  وجود 

�لدولي.

فيه  يمكن  منا�سب  دولي  منتدى  �إلى  وثمة حاجة 

ل�سمان  عليها،  و�التفاق  �ال�ستد�مة  معايير  مناق�سة 

و�سع حو�جز  بدون  �لمرجوة،  �لبيئية  �أهد�فها  تحقيق 

ومن  �لنامية.  �لبلد�ن  في  �لموردين  �أمام  لها  د�عي  ال 

ونظم  �ال�ستد�مة  معايير  �إدخال  عدم  �أي�سًا �سمان  �لمهم 

و�سمان  و�حد،  بها من جانب  �لمتعلقة  �ل�سهاد�ت  �إ�سد�ر 

و�إلى جانب  �لتجارة.  �أمام  �إ�سافيًا  ت�سكل حاجز�ً  �أال 

�اللتز�م  �لدولي  �لمجتمع  على  لال�ستد�مة،  معايير  و�سع 

�لقدر�ت. بناء  على  �لنامية  �لبلد�ن  بم�ساعدة 

�لدولي  �ل�سعيد  على  �لمانحون  �أي�سًا  ويتحمل 

�لر�مية  �لنامية  �لبلد�ن  دعم جهود  و��سحة عن  م�سوؤولية 

�لتي  �لغذ�ئي،  الأمنها  �لفورية  للتهديد�ت  �لت�سدي  �إلى 

�لمو�رد  بتقديم  وذلك  �الأغذية،  �أ�سعار  �رتفاع  عن  تنجم 

�أ�سد  لم�ساعدة وحماية  �لالزمة  �لتد�بير  �تخاذ  �أجل  من 

�سلبيًا. تاأثر�ً  و�أكثرها  �ل�سكانية �سعفًا  و�لفئات  �لبلد�ن 

�لفر�ص  �لدوليون  �لمانحون  يدرك  �أن  �أي�سًا  ويجب 

و�أن  �لحيوي  �لوقود  قطاع  تنمية  عن  تن�ساأ  �لتي 

�لفر�ص  من  وكثرة  �لزر�عية.  للتنمية  دعمهم  ي�ساعفو� 

�لفر�ص  نف�ص  �لحيوي هي  بالوقود  �لمرتبطة  و�لتحديات 

�إال  وتكثيفها.  �لزر�عة  في  بالتو�سع  �لمتعلقة  و�لتحديات 

ذلك  ي�ستتبعه  وما  �لحيوي،  �لوقود  �إنتاج  في  �لتو�سع  �أن 

�إلى  يوؤدي  �لزر�عية،  �لمنتجات  �أ�سعار  في  زياد�ت  من 

مبرر�ت  ويعزز  �لزر�عية،  �ال�ستثمار�ت  مردود�ت  زيادة 

�لخ�سو�ص  وجه  على  �لموجهة  �الإنمائية  �لم�ساعدة  زيادة 

�لزر�عة. قطاع  �إلى 
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ال�ستنتاجات

زيادة  �لحيوي  �لوقود  و��ستهالك  �إنتاج  ز�د  لقد 

تقف  وكانت  �لما�سية،  �لقليلة  �ل�سنو�ت  في  هائلة 

�إلى  ترمي  �لتي  �ل�سيا�سات  كبير،  حد  �إلى  ذلك،  ور�ء 

غاز�ت  �نبعاثات  من  و�لحد  �لطاقة،  �أمن  تح�سين 

وهذ�  �لزر�عية.  �لتنمية  ودعم  �لحر�ري،  �الحتبا�ص 

للتاأثير�ت  فهمنا  كثيرة  نو�ٍح  من  تجاوز  �ل�سريع  �لنمو 

ومع  �لبيئة.  وعلى  �لغذ�ئي  �الأمن  على  �لمحتملة 

�لحاجة  تن�ساأ  �لم�ستجدة،  للتاأثير�ت  �إدر�كنا  تز�يد 

�أكثر  �أ�سا�ص  على  �لحيوي  للوقود  �سيا�سات  و�سع  �إلى 

�لمخاطر  خف�ص  هو  نو�جهه  �لذي  و�لتحدي  متانة. 

�سمان  نف�سه  �لوقت  وفي  �لحيوي،  �لوقود  يمثلها  �لتي 

وثمة  و��سعا.  تقا�سمًا  يتيحها  �لتي  �لفر�ص  تقا�سم 

�لوقود  �سيا�سات  في  �لنظر  �إعادة  �إلى  عاجلة  حاجة 

من  دولي،  �سياق  في  ذلك  يتم  و�أن  �لحالية،  �لحيوي 

�أجل  ومن  �لغذ�ئي،  �الأمن  وعديمي  �لفقر�ء  حماية  �أجل 

مع  �لقاعدة،  عري�سة  �لزر�عية  �لريفية  �لتنمية  ت�سجيع 

�لبيئية. �ال�ستد�مة  �سمان 
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الغذائية؟ ال�شيادة	 اأو	 الزراعي	 الوقود	

من لجنة �لتخطيط �لدولية لل�سيادة �لغذ�ئية

www.foodsovereignty.org

و�لتجهيز  �لزر�عية  �لمحا�سيل  على  �لقائمة  �لطاقة  �إنتاج  في  �ال�ستثمار  من  �لحالية  �لعارمة  �لموجة  �إن 

�الأزمة  تحّل  لن  و�سو�ها،  و�للفت،  �ل�سكر  وق�سب  �لنخيل  وزيت  و�ل�سويا  �لذرة  مثل  للمحا�سيل،  �ل�سناعي 

من  حاليًا  ُتعتبر  وهي  خطيرة.  وبيئية  �جتماعية  �آثار  حدوث  �إلى  �ستوؤدي  بل  �لطاقة،  �أزمة  وال  �لمناخية 

�لخطورة  و�سديد  جديد  تهديد  حدوث  �إلى  تف�سي  وهي  �لحالية.  �لغذ�ء  �أزمة  ن�سوب  �إلى  �أّدت  �لتي  �الأ�سباب 

�أجمعين. �لعالم  ل�سكان  �لغذ�ئية  �ل�سيادة  تحقيق  وعلى  �الأغذية،  من  �لمز�رعين  �سغار  �إنتاج  على 

في  �ل�سحيح  هو  �لعك�ص  �أّن  �إاّل  �لمناخ.  تغّير  مكافحة  في  �سُي�ساهم  �لزر�عي  �لوقود  �أّن  �لبع�ص  ويزعم 

غاز�ت  �نبعاث  من  تزيد  �لزر�عي  �لوقود  الإنتاج  و�لموجهة  �لجديدة  �لمكثفة  �الأحادية  فالزر�عات  �لو�قع. 

�الحتبا�ص �لحر�ري، عن طريق �إز�لة �لغابات، و�سرف �لمياه من �الأر��سي �لرطبة، و�إز�لة �الأر��سي �لجماعية. 

�حتياجات  لتلبية  �ل�سروري  �لوقود  الإنتاج  �أر��ٍص  من  يكفي  ما  �لعالم  في  لي�ص  ب�ساطة،  وبكل  �أنه،  غير 

�آمااًل  �لزر�عي  �لوقود  وعد  ويخلق  با�ستمر�ر.  تتز�يد  �لتي  و�ل�سلع  �لب�سر  لنقل  و�سائل  من  �ل�سناعي  �لمجتمع 

�لرد  �أّن  �إاّل  مطرد.  ب�سكل  متز�يدة  بمعدالت  �لطاقة  ��ستهالك  في  ن�ستمر  �أن  لنا  يمكن  �أنه  مفادها  كاذبة 

�لتجارة  توجيه  �إعادة  وفي  �لعالم،  عبر  �لطاقة  ��ستخد�م  تقلي�ص  في  يكمن  �لمناخ  تغّير  تهديد  على  �لوحيد 

�لمحلية. �الأ�سو�ق  �إلى  �لدولية 

عن  عو�سًا  علينا،  بل  ال  �لوقود.  الإنتاج  �لزر�عي  �لوقود  مز�رع  �إلى  �لمناخ  لتغّير  للت�سدي  بحاجة  ول�سنا 

�إلى �سيا�سات و�إ�ستر�تيجيات لتقلي�ص  �أن نقلب منظومة �الأغذية �ل�سناعية ر�أ�سًا على عقب. فنحن بحاجة  ذلك، 

�أجلها.  من  �لن�سال  ويجري  �أ�ساًل  موجودة  و�الإ�ستر�تيجيات  �ل�سيا�سات  وهذه  �لهدر.  وتفادي  �لطاقة  ��ستهالك 

�لدولية؛  �الأ�سو�ق  �إلى  ال  �لمحلية  �الأ�سو�ق  �إلى  �الإنتاج  توجيه  �الأغذية،  و�إنتاج  �لزر�عة  مجالي  في  تعني،  وهي 

�لمز�رعين باأر��سيهم، عو�سًا عن طردهم منها؛ وهي تعني  �إلى �حتفاظ  �إ�ستر�تيجيات ترمي  كما تعني �عتماد 

نظم  تنويع  تعني  كما  �لزر�عة؛  قطاع  في  �لبيولوجي  �لتنوع  �إدر�ج  الإعادة  �لمطردة  �ال�ستد�مة  نظم  دعم  �أي�سا 

مجدد�ً  �لمحلية  �لمجموعات  تم�سك  �أن  �أي�سًا  وتعني  وتطويرها؛  �لمحلية  �لمعرفة  و��ستخد�م  �لزر�عي،  �الإنتاج 

�لغذ�ئية. �ل�سيادة  درب  على  تعني خطوة حا�سمة  فهي  وبكلمة،  �لريفية.  �لتنمية  بزمام 

يلي: بما  نطالب  وعليه 

في  �الإعالن  ينبغي  �أولى،  �الأحادية. وكخطوة  �لزر�عات  على  �لقائم  �لزر�عي  �لوقود  الإنتاج  حّد  و�سع  	n
لمدة خم�ص  و��ستهالكه،  به،  و�لتجارة  �ل�سناعي،  �لزر�عي  �لوقود  �إنتاج  بتعليق  دولي  قر�ر  عن  �لحال 

�سنو�ت.

�الأرباح  وتقييم  و�لبيئي،  �الجتماعي  �ل�سعيدين  على  �لزر�عي  �لوقود  لتكاليف طفرة  معمق  تقييم  �إجر�ء  	n
بها. و�لتجارة  �لخام  �لمو�د  تجهيز  في  �لوطنية  عبر  �ل�سركات  حّققتها  �لتي 

�ال�ستهالكية. �لنزعة  ورف�ص  �لمحلية،  �ال�ستهالك  نماذج  وكذلك  �لحجم،  �الإنتاج �سغير  وتطوير  ت�سجيع  	n
�الأغذية  �إنتاج  في  �لمز�رعين  على  يعتمد  �لذي  �لم�ستد�م  للنموذج  �ل�سريح  و�لموؤ�س�سات  �لحكومات  دعم  	n

�لتنوع  �حتر�م  وعلى  عمل،  فر�ص  على خلق  وقدرته  للطاقة،  �ل�سئيل  ال�ستهالكه  نظر�ً  وتوزيعها، 

�أف�سل طريقة  �لخ�سبة هي  )�لتربة  �لعالمي  �الحتر�ر  على  �الإيجابية  والآثاره  و�لبيولوجي،  �لثقافي 

�لكربون(. �أك�سيد  بثاني  لالحتفاظ 

على  تقوم  �لتي  �لم�ستد�مة  �لعي�ص  و�سبل  �لريفية  �لجماعات  �إلى  �لزر�عية  �ل�سيا�سات  توجيه  �إعادة  	n
�الأر��سي. ال�ست�سالح  �لفّعالة  �لنظم  وتطبيق  �لغذ�ئية،  �ل�سيادة 

المدني المجتمع  نظر  وجهات 
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ما ز�ل �إنتاج �الأغذية و�لعلف ي�سكل عن�سر�ً �أ�سا�سيًا لمز�رعي �التحاد �لدولي للمنتجين �لزر�عيين، �إاّل �أّن �لوقود 

�لحيوي ُي�سّكل فر�سة جديدة في �الأ�سو�ق، وهو ي�ساعد على تنويع �لمخاطر و�لنهو�ص بالتنمية �لريفية. وُيعتبر 

فيها  يت�سبب  �لتي  �لحر�ري  �الحتبا�ص  �نبعاث غاز�ت  لتقلي�ص  �لمتاحة حاليًا  �لخيار�ت  �أف�سل  �لحيوي  �لوقود 

�أرقامًا  ُت�سّجل حاليًا  �أ�سعار �لنفط  الأّن  قطاع �لنقل، مما ي�سهم في �لتخفيف من حّدة �لتغير�ت �لمناخية. ونظر�ً 

�لوقود. �أمن  �أي�سًا  يدعم  �لحيوي  �لوقود  فاإّن  قيا�سية، 

كثيرة  عو�مل  �أّن  �إاّل  �لغذ�ئية.  �ل�سلع  الأ�سعار  �لحاد  �الرتفاع  عن  م�سوؤواًل  موؤخر�ً  �لحيوي  �لوقود  �عُتبر  ولقد 

�لتي طر�أت  �لطق�ص، و�لتغيير�ت  �أحو�ل  �الإمد�د�ت ب�سبب �سوء  �الأغذية، ومن بينها نق�ص  �أ�سعار  �رتفاع  �إلى  �أّدت 

�لمخ�س�سة  �لزر�عية  �الأر��سي  ن�سبة  �أّن  كما  �الأغذية.  على  �لطلب  زيادة  �إلى  �أدت  و�لتي  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  على 

�أوروبا،  في  �لمائة  في  و1  �لبر�زيل،  في  �لمائة  في   1 ت�سّكل  �إذ  جد�ً،  �سئيلة  �لعالم  في  �لحيوي  �لوقود  الإنتاج 

�أ�سعار  �رتفاع  �لحيوي عاماًل هام�سيًا في  �لوقود  �الأمريكية، وبذلك يكون  �لمتحدة  �لواليات  �لمائة في  و4 في 

�الأغذية.

عانو�  �لذين  �لمز�رعين  جماعات  لدى  �لحيوي  بالوقود  يحيط  �لذي  �لفهم  �سوء  تجاوز  بمكان  �الأهمية  ومن 

طوياًل من �نخفا�ص دخلهم. فالطاقة �لحيوية ت�سكل فر�سة جّيدة الإعطاء زخم لالقت�ساد�ت �لريفية، ولتقلي�ص 

قبل  من  �لحيوي  للوقود  �لم�ستد�م  �الإنتاج  ي�سّكل  فال  �ال�ستد�مة.  معايير  �الإنتاج  هذ�  ير�عي  �أن  �سريطة  �لفقر، 

�لمز�رعين �لذين يمار�سون �لزر�عة �الأ�سرية، تهديد�ً على �إنتاج �الأغذية، �إّنما يكون و�سيلة لتحقيق �لربح والإحياء 

�لريفية. �لمجتمعات 

ويعتمد تطوير �لوقود �لحيوي على وجود �أطر �سيا�سات عامة �إيجابية، وعلى �لحو�فز، مثل �الأهد�ف �الإلز�مية 

ال�ستخد�م �لوقود �لحيوي، و�لحو�فز �ل�سريبية �لتي ت�سهم في تعزيز �لوقود �لحيوي، مقارنة بالوقود �الأحفوري، 

�لمحلية،  �لمو�رد  من  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  يتم  �أن  �لعام  �ل�سالح  ومن  �لن�سج.  مرحلة  �ل�سناعة  تبلغ  �أن  �إلى 

ذلك:  في  بما  لال�ستثمار  حو�فز  كذلك  تعطي  �أن  �لحكومات  وعلى  �لبالد.  في  وثروًة  للعمل  فر�سًا  يولد  لكي 

توفير �الإئتمانات �ل�سريبية ل�سغار منتجي �لوقود �لحيوي، وتمويل �لم�سانع �لمنتجة للوقود �لحيوي، وزيادة 

وُيعتبر  �لجديدة.  �لتكنولوجيات  ��ستخد�م  مخاطر  وتقلي�ص  مالئمة،  نقدية  منٍح  تقديم  عبر  �لمز�رعين  م�ساركة 

للنباتات  �لكامنة  �لطاقات  وتعزيز  �لحجم،  �سغيرة  �لتكنولوجيات  �إطار  في  ال�سيما  و�لتطوير،  �الأبحاث  دعم 

�الأهمية. في  غاية  �الأ�سلية،  �لمحلية 

تعود  ولكي  �لمز�رعين.  على  �لدخل   
ّ
تدر قّيمة  فر�سًا  يوفر  �أّنه  �إاّل  �سحري،  بحّل  �لحيوي  �لوقود  ولي�ص 

و�لبيئية  �القت�سادية  للفو�ئد  �لطويل،  �لمدى  على  متب�سر،  تقييم  �عتماد  من  البّد  �لمز�رعين،  على  �لفائدة 

ينبغي  كما  �لمنتجين.  تح�سين دخل  �إلى  تهدف  �لتي  �لحقيقية  �لفر�ص  لتحديد  وذلك  وللتكاليف،  و�الجتماعية، 

و�سع ��ستر�تيجيات �سليمة، بالتعاون مع مختلف �أ�سحاب �ل�ساأن، الإدر�ك �لفو�ئد �لبيئية و�القت�سادية �لمحتملة، 

بما في ذلك و�سع �سيا�سة لتر�سيد ��ستخد�م �الأر��سي، و�الختيار �لمنا�سب للمحا�سيل ومناطق �الإنتاج، وحماية 

حقوق �لمز�رعين. ويقع على عاتق منظمات �لمز�رعين �أن ت�سجع على �إن�ساء �الآليات �لتحفيزية �ل�سحيحة �لتي 

�إ�سافيا. عليهم دخال   
ّ
وتدر �لجديدة،  �لفر�سة  هذه  من  �ال�ستفادة  الأع�سائها  تتيح 

يتعلق  فيما  و�لوقود  �الأغذية  ��ستخد�م  بين  �لمناف�سة  لتفادي  و�لتطوير  �الأبحاث  بالمزيد من  �لقيام  وينبغي 

عبر  �لحيوي  �لوقود  �إنتاج  تطوير  مجال  في  �ل�سحيحة  �لموؤ�سر�ت  على  للح�سول  وكذلك  �لمحا�سيل،  ببع�ص 

بر�مج  وو�سع  �لمعلومات،  ن�سر  خالل  من  �لحيوي  �لوقود  عن  �لمعلومات  نق�ص  فجوة  �سّد  يكت�سي  لذ�  �لعالم. 

ق�سوى.  �أهمية  �لقيمة،  ل�سل�سلة  �متالكهم  على  �لمز�رعين  م�ساعدة  �إلى  تهدف  �لقدر�ت  لبناء 
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العالم في	 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 101ا�شتعرا�ص	

تو�جه �الأغذية و�لزر�عة في �لعالم تحديات بالغة �الأهمية. 

فارتفاع �أ�سعار �الأغذية �رتفاعا حاد�، ت�سبب في �أعمال 

�سغب في بلد�ن كثيرة عام 2008 ودفع 40 حكومة 

�إلى فر�ص تد�بير طارئة، مثل فر�ص �سو�بط  على �الأقل 

على �أ�سعار �الأغذية �أو قيود على ت�سدير �الأغذية )منظمة 

�الأغذية و�لزر�عة، 2008�أ(. وفي �لوقت ذ�ته، �نخف�ص حجم 

�إلى �أدنى م�ستوى لها منذ 40 عامًا  �لمعونات �لغذ�ئية 

)برنامج �الأغذية �لعالمي، 2008(، حتى على �لرغم من 

�إلى م�ساعد�ت طارئة. ومع  تز�يد عدد �لبلد�ن �لتي تحتاج 

�أن �رتفاع �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية يتيح فر�سًا للمنتجين 

�لزر�عيين لزيادة �الإنتاج وك�سب دخل �أعلى، فاإن �لتقدير�ت 

�لمبكرة لظروف �سنو�ت �لمحا�سيل �لحالية في بلد�ن كثيرة 

�إلى �لقلق )وز�رة �لزر�عة �الأمريكية، 2008ب(. ولقد  تدعو 

كانت هذه من بين �لم�سائل �لتي نوق�ست في يونيو/حزير�ن 

2008 في روما في �لموؤتمر رفيع �لم�ستوى �لمعني باالأمن 

�لغذ�ئي �لعالمي: تحديات تغير �لمناخ و�لطاقة �لحيوية.

ومن بين �لعو�مل �لم�سوؤولة عن �لطفرة �لتي حدثت 

موؤخر�ً في �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية، �رتفاع تكاليف �الإنتاج 

ب�سبب �رتفاع �أ�سعار �لبترول، وحدوث حاالت نق�ص 

في �الإنتاج ب�سبب �لطق�ص في بلد�ن م�سّدرة �أ�سا�سية، 

وحدوث نمو قوي في �لطلب، بما ي�سمل �لطلب على �لمو�د 

�لو�سيطة للوقود �لحيوي. وقد حدثت هذه �لعو�مل على 

خلفية �نخفا�ص �لمخزونات �لعالمية من �لحبوب �لغذ�ئية 

�نخفا�سًا تاريخيًا، مما �أدى �إلى �رتفاع �أ�سعار تلك �لحبوب 

في �الأ�سو�ق. و�أدت بع�ص �لتد�بير �لطارئة، �لتي ُنّفذت 

لحماية �لم�ستهلكين من �رتفاع �الأ�سعار، مثل �سو�بط 

�لت�سدير، �إلى زيادة زعزعة �الأ�سو�ق �لعالمية )منظمة 

�الأغذية و�لزر�عة، 2008�أ(.

ومع �أن �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية كانت ترتفع وتنخف�ص 

�أن �لزر�عة  دومًا مع �لتغير�ت في �لعر�ص و�لطلب، يبدو 

في �لعالم ت�سهد �الآن تحّواًل هيكليًا نحو �رتفاع نمو �لطلب. 

�آ�سيا، عهد�ً من �لنمو  فقد دخلت بلد�ن كثيرة، ال�سيما في 

�القت�سادي �ل�سريع �لذي يوّلد طلبًا قويًا على �أغذية عالية 

�لجودة، ت�سمل مزيد�ً من �للحوم ومنتجات �الألبان و�لزيوت 

 ،Pingaliلنباتية )منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 2007د؛ و�

�أن نمو �لطلب �لناجم عن زيادة �لدخل  2007(. ومن �لموؤكد 

�أقوى هو نباأ �سار، ولكن �رتفاع �الأ�سعار يفر�ص  زيادة 

تحديات بالن�سبة لجميع �لم�ستهلكين، ال�سيما �أ�سدهم فقر�ً.

وي�سّكل �لوقود �لحيوي �ل�سائل م�سدر�ً جديد�ً رئي�سيًا 

ثانيًا للطلب على �لمنتجات �لزر�عية، على �لنحو �لذي وردت 

مناق�سته بتعّمق في �لجزء �الأول من هذ� �لتقرير. ودرجة ما 

للطلب على �لوقود �لحيوي من تاأثير على �تجاهات �أ�سعار 

�الأغذية و�ل�سلع �الأ�سا�سية موؤخر�ً هي م�ساألة تخ�سع للنقا�ص، 

بحيث تتر�وح �لتقدير�ت من 3 في �لمائة )وز�رة �لزر�عة 

�إلى 30 في �لمائة )�لمعهد �لدولي  �الأمريكية، 2008ب( 

لبحوث �ل�سيا�سات �لغذ�ئية، 2008(، بل و�أعلى من ذلك. 

�أن �لنمو �لمتوقع  �إلى  وي�سير �لتحليل �لو�رد في �لجزء �الأول 

في �لطلب على �لوقود �لحيوي، خالل �لعقد �لمقبل، من 

�لمرجح �أن يدفع �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية �إلى �الرتفاع بن�سبة 

تتر�وح بين 12 و15 في �لمائة عن �لم�ستويات �لتي كانت 

�ست�سود في عام 2017، لو كان �لوقود �لحيوي قد ظل 

عند �لم�ستويات �لتي كان عليها في عام 2007 )منظمة 

�لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي - منظمة �الأغذية 

و�لزر�عة، 2008(.

وبع�ص عو�مل �لعر�ص �لتي �ساهمت في �الرتفاع 

�لحالي لالأ�سعار، هي عو�مل عابرة، مثل �سوء ظروف زر�عة 

�لمحا�سيل في ب�سع �لمناطق. فالطق�ص �لمالئم يمكن �أن 

يوؤدي �إلى زيادة �الإنتاج ويعيد �الأ�سعار �إلى م�ستوياتها 

�الأكثر �عتياد�ً. ويمكن �أي�سًا �أن ي�ستجيب �لمز�رعون الرتفاع 

�الأ�سعار بزيادة �لم�ساحة �لتي يزرعونها، وبتكثيف ��ستخد�م 

ن �لغالت. و�ستو��سل عو�مل �أخرى،  �لتكنولوجيات �لتي تح�سِّ

�إنتاج �لوقود  مثل تز�يد �لطلب نتيجة الرتفاع �لدخل وزيادة 

�لحيوي، ممار�سة �سغط �سعودي على �الأ�سعار.

وقد دفعت عقود من �نخفا�ص �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية 

حكومات كثير من �لبلد�ن �لنامية �إلى تجاهل �ال�ستثمار�ت 

في �الإنتاجية �لزر�عية، وربما يكون �رتفاع �أ�سعار �لبترول 

�إيذ�نًا بحدوث تحّول طويل �الأجل في تكلفة �الإنتاج �لزر�عي، 

مما يجعل لجوء �لمز�رعين �إلى م�ساعفة �الإنتاج ينطوي 

�أن يوؤدي  على تكلفة باهظة. وعالوة على ذلك، من �لمتوقع 

تغّير �لمناخ �لعالمي �إلى زيادة وتيرة و�سدة ظو�هر �لطق�ص 

�لمتطرفة. وهذه �لعو�مل طويلة �الأجل تطرح تحديات 

خطيرة بالن�سبة لنظام �الأغذية و�لزر�عة �لعالمي.

ويلّخ�ص هذ� �ال�ستعر��ص لحالة �الأغذية و�لزر�عة، 

تلخي�سًا مقت�سبًا، �لو�سع �لر�هن بهدف �إلقاء �ل�سوء 

على �الأ�سباب �الأ�سا�سية للو�سع �لزر�عي �لر�هن و�لتكهن 

بالتطور�ت �لتي �ستحدث م�ستقباًل في �أ�سو�ق �ل�سلع 

�الأ�سا�سية. وهو يحلل �أي�سًا بع�ص م�سادر عدم �ليقين 

�لرئي�سية �لتي تو�جه �لزر�عة �لعالمية ويعر�ص �سل�سلة من 

�ل�سيناريوهات �لتي تبيِّن �النعكا�سات �لمحتملة للفر�سيات 

�لبديلة ب�ساأن �لعو�مل �الأ�سا�سية �لتي تقف ور�ء �لطفرة �لتي 

حدثت موؤخر�ً في �أ�سعار �ل�سلع �لزر�عية. وللم�ساعدة على 

تو�سيح بع�ص �لم�سائل �الأ�سا�سية �لتي �أثيرت في �لموؤتمر 

رفيع �لم�ستوى �لذي ُعقد في يونيو/حزير�ن 2008، نعر�ص 

�سيناريوهات للتطور�ت �لبديلة في مجال �إنتاج �لوقود 

�لحيوي، و�أ�سعار �لبترول، ونمو �لدخل، وغالت �لمحا�سيل، 

و�ل�سيا�سات �لتجارية.

العالم ا�شتعرا�ص	حالة	الأغذية	والزراعة	في	
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الزراعية ال�سلع	 اأ�سعار	

لقد ت�ساعف موؤ�سر منظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأ�سعار 

�لغذ�ئية �الإ�سمية خالل �لفترة ما بين عام 2002 وعام 

�أ�سعار �لطاقة، وفي مقدمتها  2008 )�ل�سكل 30(. وكانت 

�لنفط �لخام، قد بد�أت في �الرتفاع من قبل، في عام 

�أمثال منذ عام 2002. ولتقدير  1999، وز�دت بمقد�ر ثالثة 

مدى تاأثير �لزياد�ت في �الأ�سعار �الإ�سمية على �لم�ستهلكين، 

�أ�سعار �ل�سلع  �إلى هذه �لزيادة في ظل  من �لالزم �لنظر 

�الأخرى و�لتغير�ت في �لقوة �ل�سر�ئية. ويبّين �أي�سًا �ل�سكل 

30 �أ�سعار �الأغذية مخف�سة بموؤ�سر �أ�سعار �ل�سلع �لم�سّنعة 

�أ�سعار �الأغذية �لحقيقي هذ� في  �لمتّجر بها. وقد بد�أ موؤ�سر 

�أربعة عقود من �تجاهات متدنية  �الرتفاع عام 2002، بعد 

في �الأغلب، ثم �رتفع �رتفاعًا حاد�ً في عامي 2006 

و2007. وبحلول منت�سف عام 2008 كانت �الأ�سعار 

�لحقيقية لالأغذية �أعلى بن�سبة قدرها 64 في �لمائة من 

م�ستوياتها في عام 2002. و�لفترة �الأخرى �لوحيدة �لتي 

�سهدت �رتفاعًا كبير�ً في �الأ�سعار �لحقيقية لالأغذية، منذ 

�أن بد�أت �سل�سلة �لبيانات هذه، هي �أو�ئل �سبعينيات �لقرن 

�لع�سرين، في �أعقاب �أول �أزمة نفطية دولية.

و�إمكانية �ل�سر�ء هي م�ساألة تتعلق بالدخل وباالأ�سعار. 

ويبّين �ل�سكل 31 موؤ�سر�ً الأربع �سلع �أ�سا�سية رئي�سية - هي 

�لقمح و�الأرز و�لذرة و�لزيوت �لنباتية - مخّف�سًا بموؤ�سر 

ن�سيب �لفرد من �لناتج �لمحلي �الإجمالي �لعالمي. ويبّين 

�ل�سكل �أن هذه �ل�سلع �الأ�سا�سية كانت عمومًا، حتى عهد قريب، 

في متناول �ليد بدرجة كبيرة بالن�سبة لمتو�سط �لقوة �ل�سر�ئية 

طيلة �لفترة �لممتدة منذ منت�سف �سبعينيات �لقرن �لع�سرين.

�لموؤ�سر، ولكن  نف�ص   31 �ل�سكل  �الأدنى في  �لر�سم  ويبّين 

�لتي حدثت  �لتغير�ت  يجعل  مما  فقط،   2000 عام  منذ 

�لنباتية  �لزيوت  �أ�سعار  �رتفعت  فقد  و�سوحًا.  �أكثر  موؤخر�ً 

�لدخل  بها متو�سط  �رتفع  �لتي  �ل�سرعة  بلغت �سعف  ب�سرعة 

�الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  �أي�سًا  و�رتفعت   ،2000 عام  منذ 

�سعر  �رتفع  �لدخل:  �إلى  بالن�سبة  كبير�ً  �رتفاعًا  �الأخرى 

بن�سبة  �لذرة  و�سعر  �لمائة،  في   61 قدرها  بن�سبة  �لقمح 

في   29 قدرها  بن�سبة  �الأرز  و�سعر  �لمائة،  في   32 قدرها 

�الأخيرة، حدث معظم  �لثالثة  �لمحا�سيل  �لمائة. وفي حالة 

�ل�سريعة  �لزياد�ت  هذه  �أدت  وقد   .2005 عام  منذ  �لزيادة 

و�لمتو�سطات  �ل�سر�ئية.  �لقوة  من  كبير  فقد�ن جانب  �إلى 

�لبلد�ن  بين  فيما  و��سعة  تباينات  �الأمر،  بطبيعة  ُتخفي، 

�لفرد  ن�سيب  فيها  تخّلف  �لتي  �لبلد�ن  وفي حالة  ود�خلها. 

�لعالمي،  �لمتو�سط  عن  �الإجمالي  �لمحلي  �لناتج  نمو  من 

ذلك.  من  �أكبر حتى  �ل�سر�ئية  �لقوة  من  �لمفقود  ُي�سبح 

�لذين  �لمنخف�ص  �لدخل  ذوي  �لم�ستهلكين  �أن  نجد  كذلك 

نظامهم  معظم  في  �الأ�سا�سية  �لغذ�ئية  �ل�سلع  على  يعتمدون 

�لتاأثر. �أ�سد  يتاأثرون  �لذين  هم  �لغذ�ئي، 

و�لتغير�ت في �الأ�سعار �لعالمية ال تعني بال�سرورة 

حدوث تغير�ت في �الأ�سعار �ال�ستهالكية �لمحلية. فدرجة 

�لتاأثر تتوقف على عو�مل عديدة، من بينها �أ�سعار �سرف 

�لعمالت، ومدى �النفتاح �لتجاري، وكفاءة �الأ�سو�ق، 

و�ل�سيا�سات �لحكومية �لخا�سة بتثبيت �الأ�سعار. ولت�سوير 

�أو�خر  �أ�سعار �الأرز من  هذه �لنقطة، يبين �ل�سكل 32 تطور 

�أو�خر عام 2007 في خم�سة بلد�ن  عام 2003 حتى 

�آ�سيوية. فخالل تلك �لفترة، ز�دت �الأ�سعار �لعالمية، مح�سوبة 

بدوالر�ت �لواليات �لمتحدة، بن�سبة 56 في �لمائة، وهي 

ن�سبة �نطبقت على جميع �لبلد�ن. وز�دت �أي�سًا �الأ�سعار عند 
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�لحدود، معّبر�ً عنها بوحد�ت �لعملة �لوطنية، في جميع 

�لبلد�ن، ولكن بدرجات متفاوتة تبعًا للتغير�ت في �سعر 

�ل�سرف �لحقيقي بين �لدوالر �الأمريكي و�لعملة �لوطنية. 

فقد ز�دت بقوة عمالت جميع هذه �لبلد�ن، با�ستثناء 

�أثر �رتفاع  بنغالدي�ص، مقابل �لدوالر، مما عّو�ص جزء�ً من 

�الأ�سعار �لدولية.

وت�ستند تغير�ت �الأ�سعار �لمحلية، �لمبّينة في �ل�سكل 

32، �إلى �الأ�سعار �ل�سائدة في �الأ�سو�ق �لمحلية، وتج�ّسد 

تطبيق تعريفات جمركية على �ل�سلع �لم�ستوردة، وتطبيق 

تدخالت �سوقية �أخرى بهدف �لحماية من تاأثير �لتغير�ت 

في �الأ�سعار �لدولية. ون�سبة �لتغّير في �سعر �ل�سوق �لمحلية 

مقارنة بالتغير في �ل�سعر �لعالمي، تمّثل درجة �نتقال 

�الأ�سعار. وُتظهر �لبيانات �أن درجة �نتقال �الأ�سعار تباينت 

�أقل من ذلك في  �أو  تباينًا و��سعًا، من نحو 10 في �لمائة 

�لهند و�لفلبين �إلى ما يتجاوز 40 في �لمائة في بنغالدي�ص 

و�إندوني�سيا وتايلند. و�أثناء تلك �لفترة �تبعت بلد�ن عديدة 

�سيا�سات ترمي �إلى حماية �الأ�سو�ق �لمحلية من �الأ�سعار 

�لدولية. وعلى �سبيل �لمثال، لجاأت �لهند و�لفلبين �إلى 

عمليات �لتخزين و�لتوريد و�لتوزيع �لحكومية، وكذلك �إلى 

فر�ص قيود على �لتجارة �لدولية، ولجاأت بنغالدي�ص �إلى 

فر�ص تعريفات جمركية متغايرة على �الأرز لتثبيت �الأ�سعار 

�لمحلية.
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وينبغي �أال يعني �نخفا�ص درجة �نتقال �الأ�سعار �أن 

�لم�ستهلكين لم يتاأثرو� بارتفاع �الأ�سعار. فقد �رتفعت 

�إلى 30 في �لمائة في  �الأ�سعار بن�سبة تر�وحت من 25 

بنغالدي�ص و�لهند وباك�ستان. وعالوة على ذلك، حدثت 

طفرة كبيرة في �الأ�سعار �لعالمية في �لربع �الأول من 

عام 2008، بحيث ت�ساعفت تقريبًا خالل �لفترة ما بين 

دي�سمبر/كانون �الأول 2007 ومار�ص/�آذ�ر 2008، و�أدت 

�إلى حدوث زياد�ت كبيرة في �الأ�سعار في كثير من �الأ�سو�ق 

�لمحلية. وفي بنغالدي�ص، �رتفعت �أ�سعار �لبيع بالجملة 

بن�سبة قدرها 38 في �لمائة خالل �لربع �الأول من عام 

�أي�سًا �الأ�سعار في �لفلبين و�لهند زيادة  2008. وز�دت 

كبيرة �أثناء هذه �لفترة. ويرد فيما يلي مزيد من �لمناق�سة 

ال�ستجابات �ل�سيا�سات الرتفاع �الأ�سعار، ويو�سح �ل�سكل 40 

هذه �ال�ستجابات.

تحليل  على  �لتقرير  هذ�  من  �الأول  �لجزء  ويحتوي 

�الأمن  على  �الأغذية  �أ�سعار  �رتفاع  م�ستفي�ص النعكا�سات 

على  �الإنفاق  يمثل  فقر�ً،  �الأ�سد  �الأ�سر  ففي حالة  �لغذ�ئي. 

في  ن�سفه  من  و�أكثر  �لكلي،  �إنفاقها  ن�سف  عادة  �لغذ�ء 

تكون  �أن  �حتمال  ذلك  على  ويترتب  �الأحيان.  من  كثير 

�لرفاه  على  كبيرة  تاأثير�ت  �الأغذية  �أ�سعار  لزياد�ت 

�الأول،  بالجزء   29 �ل�سكل  في  مبّين  هو  وكما  و�لتغذية. 

في   10 قدرها  بن�سبة  زيادة  يوؤدي حدوث  �أن  يمكن 

�أفقر  رفاه  �نخفا�ص  �إلى  �الأ�سا�سي  �لغذ�ء  �سعر  في  �لمائة 

�لمائة  في   3 �إلى  ت�سل  بن�سبة  �لم�ستهلكين  من  ُخْمي�ص 

��ستجابة  ت�سمل  ال  �لتقدير�ت  وهذه  �لبلد�ن.  من  كثير  في 

ولكن  و�ال�ستهالك.  باالإنتاج  �لمتعلقة  للقر�ر�ت  �الأ�سر 

�لق�سير  �لمدى  على  �لمحا�سيل،  �إنتاج  في  �لتعديالت 

�لمتعلق  �لجانب  على  �لمرجح،  ومن  جد�ً، محدودة، 

�ل�سديد  �لفقر  من  يعانون  لمن  ُتتاح  �أن  باال�ستهالك، 

جد�ً.  بد�ئل محدودة 

الزراعية والمخزونات	 الإنتاج	

كما ذكرنا �آنفًا، �إن من �لعو�مل �لتي تقف ور�ء �لطفرة، �لتي 

حدثت موؤخر�ً في �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية، نق�ص �الإنتاج بفعل 

�سوء �لطق�ص في مناطق رئي�سية م�سدرة لل�سلع �الأ�سا�سية. 

ويت�سح من موؤ�سر �الإنتاج �لزر�عي �لكلي خالل �لفترة من 

عام 1990 لغاية عام 2006، وهو �أحدث عام تتو�فر 

عنه بيانات �ساملة، حدوث �رتفاع في �إنتاج �لعالم ككل 

و�رتفاع في �إنتاج معظم مجموعات �لبلد�ن، با�ستثناء �لبلد�ن 

�لمتقدمة، �لتي ��ستقر فيها �الإنتاج �أثناء معظم �لفترة )�ل�سكل 

33(. ومن حيث ن�سيب �لفرد، ��ستقر �الإنتاج بعد عام 2004 

في �لعالم ككل، في حين �نخف�ص في �أقل �لبلد�ن نمو�ً في 

عام 2006 بعد ما يقرب من عقد من �لنمو �لمتو��سع.

وتت�سمن �لتوقعات �لزر�عية، �لتي تعدها منظمة �لتعاون 

و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي - منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 

بيانات وتوقعات حتى عام 2010، فيما يتعلق بالمحا�سيل 

�الأ�سا�سية �لمتّجر بها وهي �لقمح و�الأرز و�لحبوب �لخ�سنة 

وبذر �للفت وفول �ل�سويا وبذور عباد �ل�سم�ص وزيت �لنخيل 

و�ل�سكر ) منظمة �لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي – 

منظمة �الأغذية و�لزر�عة، 2008(.

وعلى �ل�سعيد �لعالمي �رتفع �الإنتاج �لكلي لهذه �ل�سلع 

�الأ�سا�سية )محّولة �إلى وحد�ت معادلة للقمح(، بما يقرب 
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من 6 في �لمائة في عام 2007 مقارنة بمتو�سط �لفترة 

�أن نق�ص �الإنتاج بن�سبة  . بيد 
)1(

2003-2005 )�ل�سكل 34(

قدرها 20 في �لمائة في ��ستر�ليا وكند�، وهما بَلَد�ن 

رئي�سيان من �لبلد�ن �لم�سدرة للحبوب �لغذ�ئية، �ساهم 

في �لتقليل من �إمد�د�ت �لت�سدير. ويمثل هذ�ن �لبلَد�ن، مع 

�الأرجنتين و�لبر�زيل، ن�سبة 15 في �لمائة فقـط من �الإنتـاج 

�لعالمي لهـذه �لمحـا�سيل، ولكن هذه �لبـلد�ن �الأربعة تمّثل 

ل �أحجام �إنتاج �لمحا�سيل و�لثروة �لحيو�نية �إلى وحدة م�ستركة  ُتحوَّ  )1(

الأغر��ص �لقابلية للمقارنة. ويجري تجميع �لمحا�سيل على �أ�سا�ص �لقمح 

�إلى �الأ�سعار �لن�سبية في �لفترة 2000-2002. ويجري �أي�سًا تجميع  ��ستناد�ً 

�إلى �الأ�سعار �لن�سبية. منتجات �لثروة �لحيو�نية في وحدة م�ستركة ��ستناد�ً 

ن�سبـة تتـر�وح بين 35 و40 في �لمائة من �سادر�ت �لعالم. 

�أن توؤدي �الختالالت في �لعر�ص لدى هذه �لبلد�ن  ويمكن 

�إلى حدوث �نعكا�سات غير متنا�سبة على �إمد�د�ت �ل�سادر�ت 

وعلى �الأ�سعار �لزر�عية �لدولية.

يرتفع  �أن  �لمتوقع  من   ،2010 عام  �إلى  تطلعنا  و�إذ� 

في   7 قدرها  بن�سبة  �لمحا�سيل  لهذه  �لعالمي  �الإنتاج 

على  تتوقف  �لنتيجة  وهذه   .2007 بعام  مقارنة  �لمائة 

�إلى  �ل�سعرية  لالإ�سار�ت  �لفعال  �النتقال  وعلى  �لطق�ص 

زيادة  على  �لقدرة  لديها  �لتي  �لبلد�ن  في  �لمنتجين 

�نتقال  من  �لحد  �إلى  �لحكومات  تعمد  وحيثما  �الإنتاج. 

لزيادة  �ل�سروري  �لحافز  �لمنتجون  يجد  ال  قد  �الأ�سعار، 
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 10�

تكاليف  �رتفعت  ذلك، حيثما  من  �لعك�ص  وعلى  �الإنتاج. 

�سريعًا  �رتفاعًا  �لم�ستر�ة  �لمدخالت  من  وغيرها  �الأ�سمدة 

�لمز�رعون  يكون  ال  قد  �لبترول،  �أ�سعار  نتيجة الرتفاع 

�إ�سار�ت  تلقيهم  من  �لرغم  على  �الإنتاج  زيادة  على  قادرين 

قوية. �سعرية 

بها  �لمتجر  �للحوم  من  �لعالمي  �الإنتاج  �رتفع  ولقد 

ولحم  و�لدو�جن  �لخنزير  ولحم  �لبقري  �للحم  وهي  عادة، 

بها  �رتفع  �لتي  تقريبًا  �ل�سرعة  بنف�ص  و�الألبان،  �الأغنام 

�الأعو�م  من  �لفترة  بها خالل  �لمتجر  �لمحا�سيل  �إنتاج 

فاق  وقد   .)35 )�ل�سكل   2007 عام  �إلى   2005-2003

 10 ون�سبته  �لنامية،  �لبلد�ن  �إنتاج  في  �لذي حدث  �لنمو 

منظمة  بلد�ن  �إنتاج  في  �لذي حدث  �لنمو  �لمائة،  في 

في   2 ون�سبته  �القت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون 

�لبالغة  �لنمو  ن�سبة  كثيرة  نامية  بلد�ن  وتجاوزت  �لمائة. 
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العالم في	 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �10ا�شتعرا�ص	

في  ركود  ذلك حدث  من  �لعك�ص  وعلى  �لمائة.  في   10

�نخف�ص  في حين  �للحوم،  من  �الأوروبي  �التحاد  �إنتاج 

�الألبان. منتجات  من  �إنتاجه 

 2007 عام  من  �لممتدة  �لثالث  �ل�سنو�ت  فترة  وخالل 

�التجاهات  هذه  ت�ستمر  �أن  �لمتوقع  من   2010 عام  حتى 

تكاليف  �رتفاع  تاأثير  ��ستمر�ر  من  �لرغم  على  عمومًا، 

زيادة  معدل  ما  �إلى حد  يتباطاأ  �أن  �لمتوقع  ومن  �لعلف. 

�لمتوقع  من  ولكنه  �لرئي�سية،  �لمناطق  بع�ص  في  �الإنتاج 

�لنامية. �لبلد�ن  في  قويًا  يظل  �أن 

�سدمات  حدوث  عن  للتعوي�ص  �إمكانية  وللمخزونات 

من  ب�سرعة  �ل�سحب  �لممكن  فمن  �لزر�عية.  �الأ�سو�ق  في 

تعزيزها  �أو  �الأ�سعار،  �رتفاع  فتر�ت  �أثناء  �لمخزونات 

فر�سة  يتيح  مما  �الأ�سعار،  �نخفا�ص  فتر�ت  �أثناء 

وقد  �لوقت.  بمرور  �سل�ص  و��ستهالك  �سل�سة  �أ�سعار  وجود 

�لغذ�ئية  �لحبوب  من  �لعالمية  �لمخزونات  �نخف�ست 

�إلى  بالن�سبة  باطر�د  �لخ�سنة(  و�لحبوب  و�الأرز  )�لقمح 

�لقرن  ثمانينيات  منت�سف  منذ  �ال�ستخد�م  �حتياجات 

ذلك  من  حتى  �أكبر  ب�سرعة  و�نخف�ست  بل  �لع�سرين، 

�إلى  �لمخزونات  ون�سبة   .)36 )�ل�سكل   2000 عام  منذ 

�لبالغة  �لغذ�ئية،  �لحبوب  بهذه  يتعلق  فيما  �ال�ستخد�م 

عليه  كانت  �لذي  �لم�ستوى  ن�سف  هي  �لمائة،  في   16

في  كانت  مما  �أقل  �لن�سبة  وهذه  �سنو�ت.  ع�سر  قبل 

�لما�سية.  و�الأربعين  �لخم�ص  �ل�سنو�ت  �أثناء  وقت  �أي 

يمكن  �سديد�ً  �نخفا�سًا  �لمخزونات  م�ستوى  و�نخفا�ص 

ي�ساهم  مما  لل�سدمات،  تعر�سًا  �أكثر  �الأ�سو�ق  يجعل  �أن 

�الأ�سو�ق  في  يقين  عدم  وجود  وفي  �الأ�سعار،  تقلب  في 

عام. بوجه 

التجارة

من �لمتوقع �أن تبلغ �لنفقات �لعالمية على �لو�رد�ت من 

�الأغذية، من حيث �لقيمة، 035 1 مليار دوالر �أمريكي في 

عام 2008، �أي �أعلى بن�سبة قدرها 26 في �لمائة من �لذروة 

�ل�سابقة �لتي بلغتها في عام 2007 )�ل�سكل 37(. وهذ� �لرقم 

ما ز�ل موؤقتًا الأن تنبوؤ�ت منظمة �الأغذية و�لزر�عة، ب�ساأن 

فو�تير �لو�رد�ت من �الأغذية، مرهونة بالتطور�ت �لتي تحدث 

في �الأ�سعار �لدولية وفي �أ�سعار �ل�سحن، �لتي ما ز�لت غير 

موؤكدة �إلى حد كبير فيما يتعلق ببقية �ل�سنة. و�سيتاأتى معظم 

�لنمو �لمتوقع في فاتورة و�رد�ت �لعالم �لغذ�ئية من �رتفاع 

�لنفقات �لمتعلقة باالأرز )77 في �لمائة(، و�لقمح )60 في 

�لمائة(، و�لزيوت �لنباتبة )60 في �لمائة(. ومن �لمتوقع �أن 

ت�سّجل فو�تير �لو�رد�ت من منتجات �لثروة �لحيو�نية زياد�ت 

�أقل، نتيجة لحدوث زياد�ت معتدلة في �الأ�سعار �لعالمية 

�إلى جانب �نخفا�ص حجم �لتجارة. و�رتفاع �أ�سعار �ل�سلع 

�الأ�سا�سية �لدولية م�سوؤول عن معظم �لزيادة، ولكن تكاليف 

�ل�سحن، �لتي ت�ساعفت تقريبًا فيما يتعلق بطرق �سحن 

كثيرة، ت�ساهم �أي�سًا في هذ� �ل�سدد.

وفيما بني �ملجموعات �القت�سادية، من �ملتوقع �أن 

تتحمل �أ�سد �لبلد�ن �سعفًا �قت�ساديًا �أعلى عبء من حيث 

تكلفة ��ستري�د �الأغذية، حيث من �ملتوقع �أن تقفز �لنفقات 

�لكلية الأقل �لبلد�ن منو�ً ولبلد�ن �لعجز �لغذ�ئي ذ�ت �لدخل 

�ملنخف�ص بن�سبة قدرها 37 يف �ملائة وبن�سبة قدرها 40 

�أن كانت قد  يف �ملائة على �لتو�يل مقارنة بعام 2007، بعد 

�رتفعت مبا يقرب من هذه �لن�سبة يف �لعام �ل�سابق. ويبلغ 

RQC’G
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2008 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 10�

�الرتفاع �مل�ستمر يف نفقات �الأغذية �مل�ستوردة، بالن�سبة 

لهذه �ملجموعات من �لبلد�ن �ل�سعيفة، حد�ً يجعل من 

�ملمكن �أن تبلغ تكاليف �سلتها من �لو�رد�ت �لغذ�ئية �ل�سنوية 

�أمثال ما  �أربعة  بحلول عام 2008، ح�سب �لتوقعات �حلالية، 

كانت عليه يف عام 2000. وهذ� يتناق�ص تناق�سًا �سارخًا 

مع �الجتاه �ل�سائد يف حالة جمموعة �لبلد�ن �ملتقدمة بوجه 

عام، حيث �رتفعت تكاليف �لو�رد�ت �رتفاعًا �أقل كثري�.

مختارة اأ�صا�صية  �سلع  و�سادرات  واردات 

لقد ز�د حجم �سادر�ت �لمحا�سيل �لرئي�سية بن�سبة قدرها 9 

في �لمائة )55 مليار طن من معادل �لقمح( خالل �لفترة 

�أن  �لمتوقع  2007، ومن  من 2003-2005 حتى عام 

ي�ستمر نموه بنف�ص �ل�سرعة تقريبًا حتى عام 2010 )�ل�سكل 

38(. ومقارنة �الأنماط �لتجارية باإنتاج �ل�سلع �لرئي�سية 

�لمتجر بها ُتبرز �لدور �لذي تلعبه �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت في 
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العالم في	 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �10ا�شتعرا�ص	

�لبلد�ن �لمختلفة. فحدوث �ختالالت في �لعر�ص في �لبلد�ن 

�لم�سّدرة �لرئي�سية يمكن �أن تكون له �نعكا�سات هامة على 

�إمد�د�ت �ل�سادر�ت وعلى �الأ�سو�ق �لزر�عية �لدولية، حتى 

�إذ� كان تاأثيره على �الإنتاج �لعالمي �سئياًل. وعلى �لعك�ص 

من ذلك، في �لحاالت �لتي تمّثل فيها �لتجارة ح�سة 

�سغيرة من �ل�سوق �لمحلية قد تت�سبب �لتغير�ت �لطفيفة في 

�لعر�ص �أو �لطلب في حدوث تاأثير�ت �أكبر تنا�سبيًا على 

�لتدفقات �لتجارية.

وو�رد�ت هذه �لمحا�سيل �لرئي�سية �أقل تركيز�ً من 

�ل�سادر�ت )�ل�سكل 39(. فكل من �ل�سين و�التحاد �الأوروبي 

�أكثر من 10 في �لمائة من �لو�رد�ت �لعالمية.  يمثل 

و�نعكا�سًا لقوة نمو �لدخل ز�دت و�رد�ت بلد�ن كثيرة من 

حيث �لحجم �أثناء �ل�سنو�ت �لثالث �لما�سية، على �لرغم 

من �رتفاع �الأ�سعار �لعالمية، وهو تطور يفر�ص �سغطًا 

�سعوديًا �إ�سافيًا على �الأ�سعار. وكما ُذكر �سابقا، ��ستطاعت 

بع�ص �لبلد�ن، �لتي �رتفعت قيمة عمالتها بالن�سبة �إلى 

�لدوالر �الأمريكي، �أن تتحمل تكاليف �لو�رد�ت على �لرغم 

من �رتفاع �الأ�سعار مح�سوبة بالدوالر �الأمريكي.

وال�ستهالك التجارة  �صيا�صات 

لقد عّدلت بلد�ن كثيرة �سيا�ساتها �لمتعلقة بالتجارة 

و�ال�ستهالك ب�سبب �رتفاع �الأ�سعار �لدولية. ويبّين �ل�سكل 

40 عدد �لبلد�ن �لتي �عتمدت �سيا�سات ت�ستجيب الرتفاع 

�أ�سعار �الأغذية �عتبار�ً من مايو/�أيار 2008. فقد غّيرت 

�أغلبية بلد�ن �لعّينة �سيا�ساتها �لتجارية �أو �ال�ستهالكية 

بهدف �لتخفيف من �أثر �رتفاع �الأ�سعار على �لم�ستهلكين.

و�ل�سيا�سات �لتجارية هي من بين �لتد�بير �الأكثر 

��ستخد�مًا، حيث خّف�ص 18 بلد�ً �لتعريفات �لجمركية على 

�لو�رد�ت من �لحبوب �لغذ�ئية، وَفر�ص 17 بلد�ً قيود� على 

�ل�سادر�ت. ومن بين �لمجموعة �الأخيرة، فر�ص 14 بلد� قيود� 

كمية، �أو حظر� �سريحا، على �ل�سادر�ت. وت�سّمنت �سيا�سات 

�ال�ستهالك خف�ص �ل�سر�ئب على �الأغذية )11 بلد�ً( �أو تقديم 

�إعانات لال�ستهالك )12 بلد�ً(. و�عتمدت ثمانية بلد�ن �إ�سافية 

�سو�بط �سعرية. ومن بين هذه �لتد�بير، ُيعتبر فر�ص حظر 

على �ل�سادر�ت وفر�ص �سو�بط �سعرية �أكثر �لتد�بير �إخالاًل 

باالأ�سو�ق، ومن �لمرجح �أن تق�سي هذه �الإجر�ء�ت على 

�لحو�فز �لتي ت�سجع �لمنتجين على زيادة �الإنتاج. 

والحتياجات	 الغذائية	 المعونة	

الطارئة الغذائية	

يعتبر عدد �لبلد�ن �لتي تحتاج �إلى م�ساعدة غذ�ئية خارجية 

و�حد� من مقايي�ص �ل�سعف. ففي مايو/�أيار 2008، كما 

هو مبّين في �ل�سكل 41، كان ما مجموعه 36 بلد�ً يعاني 

�أزمة غذ�ئية ويحتاج �إلى م�ساعدة خارجية، �إما ب�سبب 

حدوث حاالت نق�ص ��ستثنائية في �الإنتاج �لغذ�ئي �لكلي/

�الإمد�د�ت �لغذ�ئية �لكلية، �أو عدم تو�فر �لفر�ص للح�سول 

�أمن غذ�ئي مو�سعي �سديد.  �أو وجود �نعد�م  على �الأغذية، 

�أفريقيا،  وكان و�حد وع�سرون بلد�ً من هذه �لبلد�ن في 

�آ�سيا و�ل�سرق �الأدنى، و�أربعة في �أمريكا  وع�سرة في 

�لالتينية، وو�حد في �أوروبا.
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والرتفاع �أ�سعار �الأغذية و�لطاقة �نعكا�سات على �لمعونة 

�لغذ�ئية وعلى حاالت �لطو�رئ �لغذ�ئية. ففو�تير �لو�رد�ت 

�لغذ�ئية وميز�نيات �لمعونة �لغذ�ئية �سارفت منتهاها في 

�لوقت �لحا�سر، مع �رتفاع �الأ�سعار ب�سعر �لوحدة، و�رتفاع 

تكاليف �لنقل. فعلى �سبيل �لمثال، �نخف�ست �أحجام 

�لمعونة �لغذ�ئية بن�سبة قدرها 18 في �لمائة )معّبر� عنها 

بمعادل �لقمح( خالل �لفترة ما بين �ل�سنتين �لزر�عيتين 

2006/2005 و2007/2006، بينما �نخف�ست �لقيمة 

�لمعزّوة �إليها باالأ�سعار �لعالمية بن�سبة بلغت 3 في �لمائة 

فقط )�ل�سكل 42(. ومنذ �سنة 1994/1993 �نخف�ست 

�الأحجام بمقد�ر �لثلثين، و�نخف�ست �لقيمة �لمعزّوة بمقد�ر 

�لن�سف، وكان �رتفاع �الأ�سعار هو �لذي يف�ّسر �لفارق. وقد 

بلغت �أحجام �لمعونة �لغذ�ئية في �سنة 2008/2007 �أدنى 

م�ستوياتها منذ �أو�ئل �سبعينيات �لقرن �لع�سرين، مما يعّبر 

عن �لعالقة �لعك�سية بين �أحجام �لمعونة �لغذ�ئية و�الأ�سعار 

�لعالمية �لتي تت�سم بها �سحنات �لمعونة �لغذ�ئية )منظمة 

�الأغذية و�لزر�عة، 2006ج(.

تقف	 التي	 الأ�سا�سية	 العوامل	

الم�ستقبل في	 الأ�سعار	 وراء	

لقد �سّلطت �الأق�سام �ل�سابقة �ل�سوء على �التجاهات �لتي 

�سادت موؤخر�ً في �لزر�عة �لعالمية و�لعو�مل �لتي تقف ور�ء 

�لزياد�ت �لحادة �لتي حدثت في �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية 

�لزر�عية. ومن �لمتوقع �أن تظل �أ�سو�ق �ل�سلع �الأ�سا�سية 

�لزر�عية مغلولة في �لم�ستقبل، و�أن تظل �الأ�سعار �أعلى 

في �لعقد �لمقبل مما كانت في �لعقد �ل�سابق )منظمة 

�لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي – منظمة �الأغذية 

و�لزر�عة، 2008(. و�سي�ستمر �عتماد �لتطور�ت �لتي تحدث 

م�ستقباًل في �الأ�سو�ق �لزر�عية على �لكيفية �لتي تتطور بها 

�لعو�مل �لم�ستعر�سة �آنفًا، وعلى عو�مل �أخرى كثيرة. ولقد 

كان من �لعو�مل �الأ�سا�سية �لتي نوق�ست في �لموؤتمر رفيع 

�لم�ستوى �لذي ُعقد في روما في يونيو/حزير�ن 2008، 

�إنتاج �لوقود �لحيوي، و�أ�سعار �لطاقة، و�لنمو �القت�سادي، 

وغالت �لمحا�سيل، و�ل�سيا�سات �لتجارية. وبع�ص هذه 

�لعو�مل يمكن �أن يوؤثر فيه و��سعو �ل�سيا�سات، بينما توجد 

�أن يوؤثرو� فيها، ولكن ال يمكن �لتنبوؤ  عو�مل �أخرى ال يمكن 

�إجر�ء تقدير  باأي من هذه �لعو�مل بيقين، ومن ثم فاإن 

كمي لالأثر �لمحتمل لنطاق من �لقيم �لممكنة قد ي�ساعد 

على قيا�ص نطاق نتائج �ل�سوق.

ولهذ� �لغر�ص جرى تقدير �سل�سلة من �ل�سيناريوهات 

با�ستخد�م نموذج AgLink-Cosimo، �لذي ��سُتحدث في �إطار 

جهد تعاوني بين �أمانتي منظمة �الأغذية و�لزر�عة ومنظمة 

�لتعاون و�لتنمية في �لميد�ن �القت�سادي. وت�سّور عمليات 

�لمحاكاة �الأثر �لمقّدر، على �لمدى �لمتو�سط، للتباينات 

�الفتر��سية في �لعو�مل �لمذكورة �آنفا، على �الأ�سعار �لعالمية 

لل�سلع �لزر�عية �لرئي�سية، بالن�سبة �إلى �سيناريو �أ�سا�سي. 

وهي تبّين، ل�سنة بعينها، �لتغير�ت �لتي تحدث في �أ�سعار 

�ل�سلع �الأ�سا�سية بالن�سبة �إلى �لقيم في تلك �ل�سنة في �إطار 

�ل�سيناريو �الأ�سا�سي. ولي�ص �لمق�سود منها هو �أن توّفر توقعًا، 

بل �أن ت�سّور �أثر �لتباينات في �لعو�مل �لتي توؤثر في �أ�سو�ق 

�ل�سلع �الأ�سا�سية. و�ل�سيناريوهات �لمختارة هي �سيناريوهات 

مب�ّسطة تت�سم بالتعميم �إلى حد كبير، وفي كل حالة ُتحذف 

تاأثير�ت هامة. ويمكن �لعثور على مزيد من �لمعلومات عن 

�إطار �لنمذجة وعن �لفر�سيات �الأ�سا�سية )ولكن لي�ص عن هذه 

�ل�سيناريوهات �لمحددة( لدى منظمة �لتعاون و�لتنمية في 

منظمة �الأغذية و�لزر�عة )2008(.  – �لميد�ن �القت�سادي 
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الحيوي الوقود  اإنتاج 

يتعلق �أحد �أوجه عدم �ليقين �لرئي�سية ب�ساأن �لم�ستقبل 

بالتطور�ت في �لطلب على �ل�سلع �الأ�سا�سية �لزر�عية 

كمو�د و�سيطة للوقود �لحيوي. فهذه �لتطور�ت �ستتوقف 

على �لتطور�ت �لتي تحدث في �ل�سيا�سات �لد�عمة الإنتاج 

و��ستهالك �لوقود �لحيوي، وعلى �التجاهات �ل�سائدة 

�أ�سعار �لبترول، وعلى �لتطور�ت �لتي تحدث في  في 

�لتكنولوجيات وتطبيقها. ولقد جرى تحليل �سيناريوهين 

بديلين مختلفين بالن�سبة �إلى �سيناريو �أ�سا�سي يظل فيه 

�لطلب على �لمو�د �لو�سيطة للوقود �لحيوي عند م�ستوى 

عام 2007، وهذ�ن �ل�سيناريوهان هما:

�لخ�سنة  �لحبوب  على  �لطلب  في  زيادة  حدوث   •
�لوقود  �إنتاج  �أجل  من  �لنباتية  و�لزيوت  و�ل�سكر 

 2010 عام  بحلول  �لمائة  في   30 ن�سبتها  �لحيوي 

في  �لت�ساعف  �تجاه �سوب  على  ينطوي  ما  )�أي 

�سنو�ت(؛ ع�سر  غ�سون 

�ل�سلع  هذه  على  �لطلب  في  �نخفا�ص  حدوث   •
قدرها  بن�سبة  �لحيوي  �لوقود  �الأ�سا�سية من جانب 
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ينطوي  ما  )�أي   2010 عام  بحلول  �لمائة  في   15

في  �لن�سف  بمقد�ر  �النخفا�ص  �تجاه �سوب  على 

�سنو�ت(. ع�سر  غ�سون 

�لعالمية  �الأ�سعار  على  �لتاأثير�ت   43 �ل�سكل  ويبين 

بالن�سبة  و�ل�سكر،  �لنباتية  و�لزيوت  و�لذرة  و�الأرز  للقمح 

للوقود  �لو�سيطة  بالمو�د  �لخا�ص  �الأ�سا�ص  �إلى خط 

قدرها  بن�سبة  �نخفا�ص  وفي حالة حدوث  �لحيوي. 

للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  ��ستخد�م  في  �لمائة  في   15

بن�سبة  �لذرة  �أ�سعار  �ستقل   ،2010 عام  بحلول  �لحيوي 

بن�سبة  �لنباتية  �لزيوت  و�أ�سعار  �لمائة،  في   5 قدرها 

 10 قدرها  بن�سبة  �ل�سكر  و�أ�سعار  �لمائة،  في   3 قدرها 

�لعك�ص  وعلى  �الأ�سا�سي.  بال�سيناريو  بالمقارنة  �لمائة  في 

�لمائة  في   30 قدرها  بن�سبة  زيادة  فاإن حدوث  ذلك  من 

عام  بحلول  �لحيوي  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  ��ستخد�م  في 

تلك  في  �الأ�سعار  زيادة  �إلى  يوؤدي  �أن  �ساأنه  من   2010

و�إلى  �ل�سكر  في حالة  �لمائة  في   26 �إلى  ي�سل  بما  �ل�سنة 

و�لزيوت  �لذرة  في حالة  �لتو�لي  على  �لمائة  في  و6   11

تاأثير�ت  هناك  �ستكون  �لحالتين،  كلتا  وفي  �لنباتية. 

و�الأرز. �لقمح  في حالة  �التجاه  نف�ص  في  �أ�سغر حجمًا 

البترول اأ�سعار 

�لطلب  في  توؤثر  �لتي  �لعو�مل  �أحد  �لبترول هي  �أ�سعار  �إن 

�أ�سعار  �أن  بيد  �لحيوي.  للوقود  �لو�سيطة  �لمو�د  على 

عو�مل  �أي�سًا  عام، هي  بوجه  �لطاقة  و�أ�سعار  �لبترول، 

على  تاأثير�تها  �لزر�عي من خالل  �الإنتاج  تكاليف  تحدد 

�لفا�سلة  و�لمر�حل  �لزر�عية.  و�لكيمياويات  �لوقود  �أ�سعار 
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�لنقل  مثل  �لزر�عية،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  و��ستهالك  �إنتاج  بين 

ُتناق�ص  ال  ولكنها  �لطاقة،  باأ�سعار  �أي�سًا  تتاأثر  و�لت�سنيع، 

هنا.

ويجري تقدير تاأثير �أ�سعار �لبترول على �أ�سو�ق �ل�سلع 

�الأ�سا�سية �لزر�عية، بتقدير تاأثير �رتفاع �أو �نخفا�ص �أ�سعار 

�لبترول بالن�سبة �إلى �سيناريو �أ�سا�سي تظل فيه �أ�سعار 

�أمريكيًا للبرميل، وهو  �لبترول عند م�ستوى 130 دوالر�ً 

متو�سط �لم�ستوى �لمفتر�ص لعام 2008. ويتناول �لتقرير 

حالتين هما:

�أمريكيًا  دوالر�ً   195 �إلى  �لبترول  �أ�سعار  �رتفاع   •
للبرميل في عامي 2009 و2010 )�أي بن�سبة قدرها 

50 في �لمائة مقارنة بالم�ستوى �الأ�سا�سي �لبالغ 

�أمريكيا(؛ 130 دوالر�ً 

�أمريكيًا  دوالر�ً   65 �إلى  �لبترول  �أ�سعار  �نخفا�ص   •
للبرميل في عامي 2009 و2010 )�أي بن�سبة قدرها 

50 في �لمائة مقارنة بالم�ستوى �الأ�سا�سي(.

وتاأثير�ت ذلك على كل من تكاليف �الإنتاج و�لطلب على 

�لمو�د �لو�سيطة للوقود �لحيوي هي قيد �لنظر.

ويبيَّن �ل�سكل 44 نتائج �لمحاكاة على �أ�سعار �ل�سلع 

�لزر�عية �الأ�سا�سية. فانخفا�ص �أ�سعار �لنفط بمقد�ر �لن�سف 

�أ�سعار  �إلى حدوث �نخفا�ص كبير في  �أن يوؤدي  من �ساأنه 

�ل�سلع �الأ�سا�سية �لزر�عية، يتر�وح بين 21 و32 في �لمائة 

في عام 2010، تبعًا لل�سلعة. وعلى �لعك�ص من ذلك، من 

�إلى  �أن يوؤدي  �أ�سعار �لبترول  �ساأن حدوث ت�ساعف في 

�رتفاع �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية في حدود ن�سبة تتر�وح بين 

�لمائة. 16 و30 في 
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الدخل نمو 

لقد كان نمو �لطلب قويا، نتيجة الرتفاع �لدخل و�لقوة 

�ل�سر�ئية في �أجز�ء عديدة من �لعالم �لنامي، عاماًل رئي�سيًا 

يف�ّسر جانبًا من �لزياد�ت �لتي حدثت موؤخر�ً في �الأ�سعار. 

وهذه �لتطور�ت وبيئة �القت�ساد �لكلي بوجه عام هما 

م�سدر�ن لقدر كبير من عدم �ليقين، فيما يتعلق باالأ�سو�ق 

�لزر�عية.

ويبين �ل�سكل 45 تاأثير حدوث �نخفا�ص بمقد�ر �لن�سف 

في نمو �لناتج �لمحلي �الإجمالي في �الأعو�م 2008 

و2009 و2010، على �أ�سعار �لمحا�سيل �لزر�عية، مقارنة 

بحالة ��ستمر�ر �لنمو بالمعدالت �لتي �سهدها كل بلد في 

عام 2007. وقد �حتفظ �ل�سكل باأ�سعار �ل�سرف و�لت�سخم 

ثابتين. ويو�سح �ل�سكل �أن �لتاأثير�ت �الأولية لحدوث تباطوؤ 

�أكبر بكثير في نمو �لناتج �لمحلي �الإجمالي، على �أ�سعار 

�لمحا�سيل �لزر�عية �ستكون متو��سعة، ولكن من �ساأن 

�أن تتر�وح بين 6 و9  �نخفا�سات �الأ�سعار في �ل�سنة �لثالثة 

في �لمائة. �أما �لطلب على �لثروة �لحيو�نية ف�سيكون �أكثر 

تاأثر�ً بالدخل مقارنة باالأغذية �الأ�سا�سية، ومن �ساأن �أ�سو�ق 

�لثروة �لحيو�نية )غير �لمبّينة في �لر�سم �لبياني( �أن ت�سهد 

�آثار�ً �سعرية �أكبر بكثير.

الغالت  �سعيد  على   ال�سدمات 

الغالت واتجاهات 

�إن �ل�سدمات على �سعيد �لغالت و�الإمد�د�ت، �لناجمة عن 

�سوء �لطق�ص، تف�ّسر جانبًا من �لزيادة �لتي حدثت موؤخر�ً 

في �أ�سعار �ل�سلع �الأ�سا�سية، وقد ت�سبح هذه �ل�سدمات 

�أكثر تو�تر�ً في �لم�ستقبل. ونظر� ل�سدة �نخفا�ص م�ستوى 

�لمخزونات �لعالمية من �لحبوب �لغذ�ئية حاليًا، قد ُت�سبح 

�الإنعكا�سات �أكثر قوة في حالة حدوث �سدمات �إ�سافية 

في �لغالت.

ويبين �ل�سكل 46 تاأثير حدوث تكر�ر ل�سدمات �لغالت، 

2008 و2009  �الأعو�م  2007، في  �لتي �سهدها عام 

و2010. فاإذ� �نخف�ست �لغالت �لعالمية من �لقمح و�الأرز 

و�لذرة و�لزيوت �لنباتية و�ل�سكر بمقد�ر يعادل �سدمة 

�لغالت �لتي حدثت في عام 2007، لن يتحقق �النتعا�ص 

�لمتوقع في �الإنتاج �لذي تت�سمنه �لتوقعات �الأ�سا�سية. ومع 

وجود قلة من �لمخزونات �لتي يمكن �ل�سحب منها، �ستكون 

�الآثار �ل�سعرية كبيرة. فالمتو�سط �ل�سنوي الأ�سعار �لقمح 

و�لذرة �سيرتفع بن�سبة تتر�وح بين 20 و25 في �لمائة 

�أ�سعار  في عام 2008 مقارنة بخط �الأ�سا�ص. و�ستكون 

�سلع �أ�سا�سية �أخرى �أعلى �أي�سًا، ولكن بمقادير �أقل، وهذ� 

يرجع �إلى �أن �سدمات �لغالت �ل�سلبية لهذه �ل�سلع كانت 

�أما تكر�ر �سدمة �لغالت في  �أ�سغر حجمًا في عام 2007. 

�أن ي�سفر عن مزيد من �لزياد�ت في  عام 2009 فمن �ساأنه 

�الأ�سعار بالن�سبة �إلى خط �الأ�سا�ص، ويرجع هذ� �إلى تز�يد 

محدودية م�ستوى �لمخزونات. وحدوث �سدمة غالت �أخرى 

�أخرى  �أن يرفع �الأ�سعار مرة  في عام 2010 من �ساأنه 

بالن�سبة �إلى خط �الأ�سا�ص، ولكن بمقادير �أقل مما يحدث 

في عامي 2008 و2009 بالن�سبة للقمح و�لذرة، وذلك 

ب�سبب �إمكانية قيام �لمنتجين بزيادة �لم�ساحة �لمزروعة 

��ستجابة الرتفاع �الأ�سعار، مما يعّو�ص عن قدر من �لتدني 

في �لغالت.

ولي�ص من �لمرجح حدوث �سدمات غالت �سلبية متكررة 

على نطاق عالمي، وهذ� �ل�سيناريو من �ساأنه �أن ي�سفر 

عن ��ستنتاجات مت�سائمة بدرجة غير متنا�سبة. فحدوث 

�سدمات غالت �إيجابية على �سكل محا�سيل حامية ممكن 

�أي�سًا. فزر�عة �لمحا�سيل في معظم �لمناطق �لمنتجة 

�الأ�سا�سية في �سنة جيدة من �ساأنه �أن يف�سي �إلى مهلة 

جزئية من حالة �ل�سوق �لمغلولة، مما ُيف�سح مجااًل للبدء 

�إعادة بناء �لمخزونات. وفي هذه �لحالة قد تنخف�ص  في 

�الأ�سعار ب�سرعة.

وبا�ستثناء �سدمات �لغالت �لعابرة، تنطوي �التجاهات 

�ل�سائدة في نمو �لغالت على �أهمية لتطور �الأ�سو�ق �لزر�عية 

على �لمدى �لطويل، وتحدد قدرة �لزر�عة �لعالمية على 

�لتكيف مع �لتحوالت �لهيكلية، مثل ظهور م�سادر جديدة 

رئي�سية للطلب. وي�سكل حجم نمو �لغالت بمرور �لوقت 

عاماًل هامًا من عو�مل عدم �ليقين على �لمدى �لطويل. 

ويمكن طرح حجتين متعار�ستين في هذ� �ل�سدد:

تقييد نمو �لغالت، حتى ولو كان �لنمو �سلبيًا في    •
بع�ص �لمناطق نتيجة للتغير�ت �لمناخية، مما قد 

ُيف�سي �إلى �نخفا�ص �لغالت �لعالمية. وعالوة على 

ذلك، �ست�سبح �سدمات �لغالت �لمرتبطة بالطق�ص 

�أكثر �سيوعًا.

ت�سارع نمو �لغالت نتيجة ال�ستمر�ر �رتفاع �أ�سعار    •
�لمحا�سيل، وتز�يد �ال�ستثمار�ت في �لتكنولوجيات 

�لجديدة، و�قتناع مزيد من �لمنتجين باأن زيادة 

�إلى حدوث  �أرباحًا، مما قد يف�سي  غالتهم تحقق لهم 

نمو كبير في غالت �لبلد�ن �لنامية.

وتاأثير �لفر�سيات �لمختلفة �لمتعلقة بنمو �لغالت 

يو�سحه �ل�سكل 47، �لذي يبيِّن تاأثير ت�ساعف نمو �لغالت 

�ل�سنوي �أو �نخفا�سه بمقد�ر �لن�سف مقارنة ب�سيناريو 

�أ�سا�سي، هو حدوث نمو �سنوي قدره 1 في �لمائة. فاإذ� 

ز�دت غالت جميع �ل�سلع �الأ�سا�سية في جميع �لمناطق 

بن�سبة قدرها 2 في �لمائة من عام 2008 ف�ساعد�ً، فاإن 

�أ�سعار �لقمح و�لذرة و�لزيوت �لنباتية �ستنخف�ص بن�سبة تبلغ 

نحو 2 في �لمائة في عام 2010. وعلى �لعك�ص من ذلك، 

�إذ� ز�دت �لغالت بمعدل �سنوي قدره 0.5 في �لمائة، فاإن 

�الأ�سعار �سترتفع، وبدرجة ملمو�سة في حالة �لقمح و�لذرة 

و�لزيوت �لنباتية. وعلى �لمدى �لطويل قد يكون تاأثير 

�لفر�سيات �لمختلفة لنمو �لغالت كبير�ً. ومن ثم، في حالة 

�لذرة، �سيكون �ل�سعر �لعالمي، بعد ع�سر �سنو�ت من نمو 

�أما  �أقل بن�سبة قدرها 5 في �لمائة؛  �أكبر،  �لغالت بدرجة 

في حالة نمو �لغالت بدرجة �أقل ف�سيكون �ل�سعر، بعد ع�سر 

�سنو�ت، �أعلى بن�سبة قدرها 2.5 في �لمائة.
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التجارية ال�سيا�سة  �سعيد  على  ال�ستجابات 

لل�سو�غل  ي�ستجيبو�  لكي  ل�سغط  �ل�سيا�سات  و��سعو  يتعر�ص 

بين  من  وكان  �الأغذية.  �أ�سعار  �رتفاع  ب�ساأن  �ل�سعبية 

في  �لتاأثير  �إلى  ترمي  تجارية  تد�بير  �تخاذ  �ال�ستجابات 

قبل،  من  ُذكر  كما  عديدة،  وفي حاالت  �لمحلية.  �الأ�سعار 

وفر�ست  �لجمركية  تعريفاتها  �لم�ستوردة  �لبلد�ن  خّف�ست 

قيود�  فر�ست  �أو  �ل�سادر�ت  على  �سر�ئب  �لم�سدرة  �لبلد�ن 

في  �النعكا�سات  تمّثلت  �لحالتين،  من  �أي  وفي  عليها. 

زيادة  في  �أي�سًا  تمثلت  ولكنها  �لمحلية،  �الأ�سعار  �نخفا�ص 

و�نخفا�ص  �لعالمية.  �الأ�سعار  على  �ل�سعودي  �ل�سغط 

�لمنتجين  لدى  من وجود حو�فز  �سيقلل  �لمحلية  �الأ�سعار 

�إعاقة  �إلى  و�سيوؤدي  �الإنتاج،  زيادة  �إلى  تدفعهم  �لمحليين 

�رتفاع  �أمد  يطيل  مما  �الإمد�د�ت،  على �سعيد  ��ستجابتهم 

�الأ�سعار.

�فتر��سي  �سيناريو  يبينه  �ل�سادر�ت  قيود  وتاأثير 

نام،  وفييت  وباك�ستان  و�لهند  م�سر  من  كل  يتناول حالة 
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�لعالمي  �الأرز  �سادر�ت  من  �لمائة  في   38 معًا  تمثل  �لتي 

تخّف�ص  �سيا�سات  �لبلد�ن  هذه  �ّتبعت  فاإذ�   .2007 عام  في 

 ،2008 عام  في  �لن�سف  بمقد�ر  �الأرز  من  �سادر�تها 

في   20 يبلغ  بما  تقّدر  بن�سبة  �لعالمي  �ل�سعر  �سيرتفع 

�الأرز  �أ�سعار  �ستنخف�ص  في حين  �لعام.  ذلك  في  �لمائة 

بها حو�جز  توجد  ال  �لتي  بالحاالت  مقارنة  �لمحلية، 

م�سر  في  �لمائة  في   40 �إلى  ت�سل  بن�سبة  ت�سديرية، 

 20 من  تتر�وح  ن�سبة  �ل�سادر�ت  تمّثل  نام، حيث  وفييت 

�أكبر  ن�سبة  وتمثل  �لمحلي،  �الإنتاج  من  �لمائة  في   25 �إلى 

ت�سدير ح�سة  �إلى  بالنظر  باك�ستان،  في  ذلك  من  حتى 

�لمحلية  �الأ�سعار  �نخفا�ص  �ساأن  ومن  �إنتاجها.  من  �أكبر 

�نخفا�سًا  �الإنتاج  �نخفا�ص  �إلى  يوؤدي  �أن   2008 عام  في 

.2009 عام  في  كبير�ً 

الم�ستقبل اإلى	 التطلع	

لقد كانت �الأ�سعار �لزر�عية متقلبة دومًا، ولكن �لزياد�ت 

�لحادة، �لتي حدثت موؤخر�ً في �الأ�سعار �لعالمية لل�سلع 

�الأ�سا�سية �لزر�عية، رّكزت �النتباه بدرجة غير م�سبوقة 

على حالة �الأغذية و�لزر�عة على كل من �ل�سعيد �لعالمي 

و�الإقليمي و�لقطري. وهذه �لزياد�ت في �الأ�سعار كانت 

تقف ور�ءها مجموعة من �لعو�مل ق�سيرة وطويلة �الأجل 

على جانبي �لعر�ص و�لطلب على حد �سو�ء، �سي�ستمر 

بع�سها في �لم�ستقبل. و�إذ� تطلعنا �إلى �الأمام فاإننا نتوقع 

�أن يظل �لوقود �لحيوي م�سدر�ً هامًا لتز�يد �لطلب على 

�ل�سلع �الأ�سا�سية �لزر�عية - وعلى �لمو�رد �لتي ُت�ستخدم 
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العالم في	 والزراعة	 الأغذية	 حالة	 �11ا�شتعرا�ص	

في �إنتاجها - و�أن ي�ستمر �لنمو في م�ستويات �لدخل 

و�ال�ستهالك في �لبلد�ن �لنامية، وناأمل �أن ينت�سر. �أما على 

جانب �لعر�ص فاإن حدوث �سدمات ق�سيرة �الأجل في 

�لغالت، وحدوث تغّير مناخي �أطول �أجاًل، �سيظالن �أمرين 

غير موؤكدين، مما ي�سير �إلى ��ستمر�ر تقلب �الأ�سعار بالنظر 

�إلى �نخفا�ص م�ستويات �لمخزونات.

�أو حجم �لعو�مل �لتي ترفع  وب�سرف �لنظر عن م�سدر 

م�ستويات �الأ�سعار ومدى تقلبها، ثمة �أربع خطو�ت �أ�سا�سية 

يدعمها �لمجتمع �لدولي، وعبِر عنها �إعالن �لموؤتمر رفيع 

ر  �لم�ستوى �لمعني باالأمن �لغذ�ئي �لعالمي: تحديات تغيُّ

�لمناخ و�لطاقة �لحيوية، �لذي �عُتمد في روما في يونيو/

حزير�ن 2008.

�أوال، يجب معالجة �الأزمة �لفورية بتوفير �سبكات �أمان 

مالئمة الأ�سد �لبلد�ن و�ل�سكان �سعفًا. فانخفا�ص �سحنات 

�أ�سعار  �لمعونة �لغذ�ئية في عام 2008/2007، مع �رتفاع 

�الأغذية، هو ّتْذكرة عاجلة باأن �لمعونة �لغذ�ئية يمكن 

�أ�سا�سيًا من عنا�سر �لمعونة في حاالت  �أن تكون عن�سر�ً 

�لطو�رئ، ولكنها ال يمكن �أن تكون �أ�سا�ص ��ستر�تيجية 

د�ئمة لالأمن �لغذ�ئي. ويلزم على وجه �ل�سرعة توفير مزيد 

من �لمعونة �لغذ�ئية، ولكن تلك �لمعونة لي�ست كافية. 

ويمكن �أن ت�سمل �سبكات �الأمان �الأخرى تقديم دعم مبا�سر 

للدخل �أو ق�سائم غذ�ئية للم�ستهلكين ذوي �لدخل �لمنخف�ص 

�لذين يرون قوتهم �ل�سر�ئية �آخذة في �لتاآكل بفعل �رتفاع 

�الأ�سعار. ولقد �أوجدت بلد�ن كثيرة �سو�بط �سعرية في 

محاولة منها لحماية �لم�ستهلكين، ولكن هذه �لتد�بير 

باهظة �لتكلفة وال تت�سم بالكفاءة الأنها تعود بالفائدة على 

كثيرين لي�سو� محتاجين. وعالوة على ذلك، قد تاأتي هذه 

�لتد�بير بنتيجة عك�سية على �لمدى �لطويل، الأنها تقّو�ص 

حو�فز �لمز�رعين �لتي تدفعهم �إلى زيادة �الإنتاج والأنها 

ل. تحد من قدرة نظام �الأغذية على �لتحمُّ

ثانيا، ثمة حاجة عاجلة �إلى �ال�ستثمار في �لزر�عة 

لتمكين هذ� �لقطاع من �ال�ستفادة من �لفر�ص �لتي يتيحها 

�رتفاع �الأ�سعار. فاالإنتاج �لزر�عي �لعالمي يجب �أن يزيد 

بدرجة كبيرة في �ل�سنو�ت �لمقبلة، ليلبي �لطلب �لمتز�يد 

ب�سرعة �لناجم عن �سرعة نمو �لدخل و�إنتاج �لوقود �لحيوي. 

�أن يكون هذ� �لنمو قاباًل لال�ستد�مة، و�أن ياأخذ في  ويجب 

�العتبار �لو�سع �له�ص �أ�ساًل �لذي تت�سم به نظم �إيكولوجية 

زر�عية كثيرة. وينبغي ت�سميم هذه �لتدخالت على نحو 

يجعلها ت�سّجع على ن�سوء نظم �إمد�د بالمدخالت م�ستندة 

�إلى �الأ�سو�ق، تعزيز�ً لقدرة نظام �الأغذية على �لتكيُّف �أي�سًا. 

وللحد من �لمخاطر �لمرتبطة بارتفاع �الأ�سعار ولتقا�سم 

�إيالء مزيد من �الهتمام  �أو�سع، يجب  �لفر�ص على نطاق 

الحتياجات �سغار �لمز�رعين في �لبلد�ن �لنامية، ولت�سجيع 

ممار�سات �الإنتاج �لقابلة لال�ستد�مة.

ثالثا، من �ل�سروري، مثلما �تفق عليه في �لموؤتمر 

رفيع �لم�ستوى، معالجة �لتحديات و�لفر�ص �لتي يمثلها 

�لوقود �لحيوي، بالنظر �إلى �حتياجات �لعالم من حيث 

�الأمن �لغذ�ئي و�لطاقة و�لتنمية �لم�ستد�مة. ومن �ل�سروري 

�إجر�ء در��سات متعمقة، وتبادل �لخبر�ت ب�ساأن تكنولوجيات 

�لوقود �لحيوي وقو�عده و�أنظمته، و�إجر�ء حو�ر دولي مت�سق 

وفعال وموجه �إلى تحقيق نتائج ب�ساأن �لوقود �لحيوي 

ل�سمان �أن يكون �إنتاج و��ستخد�م �لوقود �لحيوي قابلْين 

لال�ستد�مة �قت�ساديًا وبيئيًا و�جتماعيًا، ول�سمان تحقيق 

�الأمن �لغذ�ئي �لعالمي و�لحفاظ عليه.

و�أخير�ً، من �لالزم �أن يت�سرف �لمجتمع �لدولي على 

وجه �ل�سرعة لتعزيز م�سد�قية �لنظام �لتجاري �لدولي، 

وقدرته على �لتكّيف. فالتجارة �لدولية يمكن �أن تكون 

م�سدر�ً هامًا لتحقيق ��ستقر�ر �الأ�سو�ق، مما يتيح للبلد�ن 

مو�جهة �أوجه �لنق�ص في �الإنتاج �لمحلي من خالل 

�ل�سوق. ولكن �لتد�بير ق�سيرة �الأجل، مثل فر�ص حظر على 

�ل�سادر�ت بهدف حماية �لم�ستهلكين �لمحليين، يمكن �أن 

�إلى زيادة عدم ��ستقر�ر �الأ�سو�ق، و�إلى معاقبة �لبلد�ن  توؤدي 

�لتي تعتمد على �لو�رد�ت في تحقيق �أمنها �لغذ�ئي. في 

حين ت�ستطيع �لقو�عد �لتجارية �الأكثر ��ستقر�ر�ً و�سفافية �أن 

تدعم قدرة نظم �الأغذية على �لتكيف و�ل�سمود، و�أن تحقق 

�الأمن �لغذ�ئي �لم�ستد�م. وبهذه �لتد�بير وحدها يمكن �أن 

�إنتاجًا، وقدرة على �لتكيف  نتطلع �إلى قطاع زر�عي �أكثر 

و�ل�سمود، وعلى مو�جهة تحديات ��ستمر�ر عدم �ليقين 

وتز�يد �لطلب.
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