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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة األربعون
روما ،إيطاليا 11-7 ،أكتوبر/تشرين األول 3112

مائدة مستديرة حول السياسات :الوقود البيولوجي 1واألمن الغذائي
إ ّن اللجنة
ترحّب بالعمل الذي قام به فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعتب بتالىقىل الليىلتىاأل ناالتذ ال تذا أل (فريتق اخلترباء)
نبالوقرير الصالر عنه.
تذكّر بالنوا ج اليت صدرت عذ لدانالت اللجنة بشأن "تقلّب أسعار املىال ال ذا ية" يف شهر أكوىبر/تشريذ اانل ،1122
ال سيما الفقرتني ( 01ط) و( 01س) لذ الوقرير النها أل للدنرة السابعة نالثالثني للجنة االذ ال ذا أل العاملأل.
تسلّط الضىء على العالقة الىثيقة القا مة بني ألذ الطاقة ناالذ ال ذا أل نتقرّ بالوحديات املوصلة بوحقيق االتذ ال تذا أل
نألتتذ الطاقتتة علتتى حتتد ستتىاء ،لتتع لراعتتاة اابعتتال ااربعتتة لالتتذ ال تتذا أل (الوتتىافر نالقتتدرة علتتى النفتتا
ناالسوقرار ناالسوخدام).
تأخذ علماً مبخولف حمركات تنمية الىقىل الليىلىاأل ،مبا يف لك ألذ الطاقة نالوكيّف لع ت ت املنتاو نتطتىير أستىا
الوصدير نالونمية الريفية.
تعرتف بأنّ تنمية الىقىل الليىلىاأل تنطىي على فرص نخماطر على حتد ستىاء لتذ النتىاحأل االقوصتالية ناالاوماعيتة
نالليئية ،تلع ًا للسيا ناملمارسات احمليطة بها.
 1يُقصد يف هذه الىثيقة مبصطلح الىقىل الليىلىاأل مجيع أنىاع الىقىل الليىلىاأل (ال ازي نالسا ل ناجلالد) على اعولتار أنّ مجيتع اانتىاع قتد تت ثر
على اانب أن آخر لذ اىانب االذ ال ذا أل.

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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تشدد على ضرورة أن يكون اامن ال ذائي واحلق يف ال ذاء يف صتدارة الشتوا ل عنتد رستم سياستات الوقتود البيولتوجي
والعمليات ات الصلة ،كما تشدد على الدور املركزي للمرأة واصحاب احليتازات الصت رية بالنستبة إىل اامتن ال تذائي
وعلتتى أنتته يتع تيّن بالتتتالي أن نظتتى بالعنايتتة الواجبتتة يف عمليتتة تنميتتة الوقتتود البيولتتوجي متتع مراعتتاة خمتلتتف
السياقات الوطنية.
تقرّ مبا يلي:






مثة روابط كثرية ومعقّدة بني الوقود البيولوجي واامن ال ذائي وميكن أن تطرأ بأشكال خمتلفة وعلى مستتويات
ج رافية خمتلفة (حملياً ووطنياً وإقليمياً وعاملياً) ويف أزمنة خمتلفة .وعليه ،ال بد من تقيتيم خمتلتف جوانبهتا
وإدراجها يف سياقها الصحيح من خالل اتباع مقاربة متكاملة قائمة على الرباهني ومراعية للمستائل اجلنستانية
وللبيئة عند وضع سياسات الوقود البيولوجي واالستثمارات يف هذا اجملال؛
ي ثر إنتاج الوقود البيولتوجي واستتهالكه ،متن بتني وموعتة عوامتل أختر  ،علتى ااستعار الدوليتة للستلع
الزراعية .ويتطلّتب التفاعتل التديناميكي واملعقتد التذي يتربط بتني الوقتود البيولتوجي وأستعار املتواد ال ذائيتة
واالستجابة هلا من حيث العرض التمييز بني التأثريات يف ااجلني القصري والطويل؛
هناك توجيهات وافية للحد قدر املستطاع من املخاطر ولالستفادة على النحو اامثل متن الفترص التيت يتيحهتا
الوقود البيولوجي بالنسبة إىل اامن ال ذائي .وهي تشمل بنوع خاص اإلطار االسرتاتيجي العاملي لامن ال ذائي
والت ذية الصادر عن جلنة اامن ال ذائي العاملي ،واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املس ولة حليتازة
ااراضي ومصايد اامساك وال ابات يف ستيا اامتن ال تذائي التوطب ،وم شترات الوقتود البيولتوجي املستتدام
الصتتادرة عتتن الشتتراكة العامليتتتتتتة بشتتتتتتأن الطاقتتتتتة احليويتتة ومقاربتتة الفتتاو اخلاصتتة بتتالوقود البيولتتوجي
واامن ال ذائي.

ت كد على احلاجة إىل إجراءات دولية ووطنية متسقة تكفل اتسا تنمية الوقود البيولوجي وسياستاته متع هتدف القضتاء
على اجلوع وانعدام اامن ال ذائي وسوء الت ذية وتساهم يف التنمية الريفية املستدامة واحلد من الفقر ،مع مراعاة خمتلف
السياقات الوطنية.
تشجّع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على كفالة التعاون بني اسرتاتيجيات اامن ال ذائي وأمن الطاقة.
توصي باختا اإلجراءات التالية وببلورتها وتطبيقها من قبل أصحاب املصلحة املعنيني.
 -1إجراءات لزيادة التكامل بني سياسات الوقود البيولوجي واألمن الغذائي واملبادرات ذات الصلة
(أ) تُشجّع احلكومات ونظام املعلومات املتعلقتة بااستوا الزراعيتة والشتراكة العامليتتتتتة بشتتتتتأن الطاقتتتتة
احليوية ،والفاو واملعهد الدولي لبحوث السياسات ال ذائية واملنظمات الدوليتة ااختر علتى أن تتشتاطر
بصورة منتظمة مع جلنة اامن ال ذائي العاملي نتائج عملها يف وال الروابط القائمة بني الوقود البيولتوجي
واامن ال ذائي.
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(ب) تُشجّع احلكومات والفاو واملنظمات اإلقليمية والدولية ااخر وم سستات البحتوث وامل سستات الشتريكة
على الرتويج لتبادل املعلومات والتعاون بالنسبة إىل مجيع العوامل اليت تت ثر علتى العالقتات بتني الوقتود
البيولوجي واامن ال ذائي .ويشمل هذا التحليالت وعمليات التقييم واإلسقاطات فضالً عن إعطاء معلومات
شفافة عن الفرضيات والطر واادوات والبيانات.
(ج) تُشجَّع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون على تطبيق سياسات واستثمارات إلنتاج الوقود البيولتوجي
واا ذية بصورة متكاملة تراعي املساواة بني اجلنسني ومنسقة على املستتو التدولي ،متن ختالل مراعتاة
العوامل املتصلة باامن ال ذائي يف اسرتاتيجيات الوقتود البيولتوجي وخطتط التصتدي لازمتات ال ذائيتة،
فضالً عن تصميم تدابري تعويضية خاصة باجملموعات الضعيفة.
(د) تُشجّع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون على مراجعة سياسات الوقود البيولوجي – حيثما
ينطبق لك وحسب املقتضى – وفق عمليات تقييم متوازنة ومستندة إىل العلم للفرص والتحديات التيت قتد
تنطوي عليها بالنسبة إىل اامن ال ذائي لكي يتستنى إلنتتاج الوقتود البيولتوجي حيثمتا يكتون هتذا اامتر
ودياً من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
(هت) تُشجّع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون علتى تطتوير أدوات إلدارة املختاطر ،مبتا يف لتك
للحد من تأثريات الصدمات يف ااسعار وتوصى بإدراجها ضتمن االسترتاتيجيات الوطنيتة لامتن ال تذائي
اليت تركز على احلد من تأثريات املخاطر علتى الفئتات ااضتعف نتيجتة تقلّتب ااستعار .وينب تي أيضت ًا
احلتترص علتتى مراعتتاة أفضتتل املمارستتات والتتدروس املستتتفادة بالنستتبة إىل صتت ار منتجتتي اا ذيتتة
ااش ّد عرضة للمخاطر.
(و) إنّ الفاو مدعوّة ،بالتعاون مع أصحاب مصلحة آخرين ،إىل تقديم اقرتاحتات وعرضتها علتى جلنتة اامتن
ال ذائي العاملي ملناقشتها حول خطط الطوارئ املمكنة لتعديل السياسات ،بصورة طوعية ،الكفيلة بتحفيتز
إنتاج الوقود البيولوجي أو استهالكه عندما تكون ااسوا العاملية لا ذية عرضة للضت وطات واإلمتدادات
ال ذائية عرضة للخطر .وجيب أن تستند هذه االقرتاحات إىل استعراض متوازن وقائم على العلم للخيارات
والعرب املستفادة وأفضل املمارسات .وجيدر بهتا أيضت ًا أن تنظتر يف التتأثريات املختلفتة لازمتات ال ذائيتة
ولتنمية الوقود البيولوجي على كلّ من املرأة والرجل.
(ز) إنّ الفاو مدعوّة ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني ،إىل تصميم إعداد أدوات لوضع وتقيتيم سياستات
ومبادرات متكاملة ومستدامة لامن ال ذائي وللوقود البيولوجي على مستتويات خمتلفتة (علتى املستتويات
العاملية واإلقليمية والوطنية وشبه الوطنية) لكي تنظر فيها اللجنة .وسوف يستتند هتذا بالدرجتة ااوىل إىل
املوارد املتاحة (مثالً اخلطوط التوجيهيتة الطوعيتة بشتأن احلوكمتة املست ولة حليتازة ااراضتي ،واملبتادئ
اخلاصتة با الستتثمارات الزراعيتة املست ولة التيت هتي حاليت ًا قيتد البحتث يف اللجنتة ،وم شترات الوقتود
البيولوجي املستدام الصادرة عن الشراكة العامليتتتتة بشتتتتأن الطاقتتتتة احليويتة ،ومقاربتة الفتاو اخلاصتة
مبشروع الطاقة البيولوجية واامن ال ذائي) .وسوف يدعم هذا جهود ااعضتاء واملبتادرات العامليتة يف هتذا

CFS 2013/40/2

4

املضتمار .ومتتن شتتأن هتذا العمتتل أن يستتاعد أيضت ًا واضتتعي خطتتط إصتدار الشتتهادات للطاقتتة البيولوجيتتة
ومستخدميها على احلرص على مراعاة اخلطتط املتذكورة لابعتاد ااربعتة لامتن ال تذائي .وينب تي إيتالء
العناية نفسها للتنمية املستدامة بأبعادهتا الثالثتة (االقتصتادية واالجتماعيتة والبيئيتة) متن أجتل تصتميم
السياسات واالستثمارات والعمليات اخلاصة بالوقود البيولوجي وتنفيذها ومراقبتها.
(ح) إنّ الفاو مدعوّة ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنتيني ،إىل اقترتاح برنتامج عمتل لتعزيتز قتدرة البلتدان
واملش لني املهتمني على تقييم قدراتهم الكامنة يف وال الطاقتة البيولوجيتة متع مراعتاة الشتوا ل املتصتلة
باامن ال ذائي وإدارة املخاطر والفرص املتصلة بها ومراقبة تأثرياتها .وميكن هلذا الربنامج أن يستفيد متن
برنامج بناء القدرات يف الشراكة العامليتتتتة بشتتتتأن الطاقتتتة احليوية.
 -3إجراءات لتشجيع البحوث والتطوير يف جمالي الوقود البيولوجي واألمن الغذائي
(أ) ت دي البحوث والتنمية دوراً هاماً لزيتادة كفتاءة التكنولوجيتا املستتخدمة للطاقتة البيولوجيتة بالنستبة إىل
املوارد والعمليات على حد سواء .وينب ي تقديم الدعم التتقب واملتالي الكتايف للشتركاء يف البحتوث يف هتذا
املضمار .ويشجّع الشركاء يف البحوث على إجياد حلول مكيّفة مع احتياجات مجيتع أصتحاب املصتلحة،
مبا يف لك من هم يف البلدان ااقلّ منواً ومع احتياجات النساء وأصحاب احليازات الص رية ااشد حاجة
إىل احلصول على ختدمات الطاقتة احلديثتة .ويت دي التعتاون التدولي (مبتا يف لتك التعتاون بتني بلتدان
اجلنوب) والشراكات بني القطاعني العام واخلاص دوراً هاماً لدعم مواضيع البحتث هتذه .ومتن الضتروري
احلرص على مراعاة الدروس املستفادة من تلك الشراكات يف أي تعاون يف املستقبل.
(ب) ينب ي إدراج الشوا ل املتصلة باامن ال ذائي واحليازات الص رية واملسائل اجلنسانية عند تصتميم وتقيتيم
البحوث والتطوير بالنسبة إىل مسارات الوقود البيولوجي املستدامة.
(ج) ينب ي تعزيز قدرات البحوث والتطوير لتقييم اجلدو الزراعية والتقنية واالقتصادية إلحداث ت تيريات يف
إنتاج الوقود البيولوجي ووحدات التجهيز مبتا ميكّنهتا متن تكييتف سلستلة العترض لتديها متع اا ذيتة
والعلف والطاقة ،فتستجيب مبرونة للتقلبات يف أسعار اا ذية.
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 -2إجراءات للتشجيع على اعتماد سياسات وبرامج شاملة لألمن الغذائي وأمن الطاقة
(أ) تشجّع احلكومات واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخترين ،يف املرحلتة االنتقاليتة متو مزيتد متن
التنسيق يف سياسات اامن ال ذائي وأمن الطاقة والتنمية القليلة االعتمتاد علتى الكربتون ،إىل دعتم تعزيتز
كفاءة الطاقة واستخدام املوارد ااخر والتوسع يف استخدام الطاقة املتجددة وزيادة فترص احلصتول علتى
خدمات الطاقة احلديثة يف سالسل الزراعة ال ذائية حبسب خصائص كل بلد.
(ب) يتعيّن على احلكومات واملش ّلني دعم مشاركة أصتحاب احليتازات الصت رية ،ال ستيما النستاء متنهم ،يف
برامج اامن ال ذائي وأمن الطاقة (مبا يف لك إنتاج الوقود البيولتوجي واستتهالكه) ،استتناداً إىل الشتروط
العادلة واملنصفة للنفا إىل ااسوا وشروط العمل والرتتيبات التعاقدية.
(ج) تشجّع جلنة اامن ال ذائي العتاملي القطتاعني العتام واخلتاص علتى دعتم إدراج اإلنتتاج املستتدام للطاقتة
البيولوجية يف السياسات الزراعية واحلرجية وعلى إجيتاد وتطبيتق حلتول متكاملتة لامتن ال تذائي وأمتن
الطاقة من أجل زيادة كفاءة املوارد واستدامتها.

