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مع الرتكيز عىل:

أقرت الدورة األربعون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام  2013التوصيات التالية
بشأن الوقود اإلحيايئ واألمن الغذايئ.1
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وإ ّن اللجنة

)أ(ر ّحبت بالعمل الذي قام به فريق
الخرباء الرفيع املستوى املعني بالوقود
البيولوجي واألمن الغذايئ (فريق الخرباء)
وبالتقرير الصادر عنه؛
)ب(ذكّرت بالنتائج التي صدرت عن
مداوالت اللجنة بشأن «تقلّب أسعار
املواد الغذائية» يف شهر أكتوبر/ترشين
األول  ،2011ال سيام الفقرة ( 50ط) من
التقرير النهايئ للدورة السابعة والثالثني
للجنة األمن الغذايئ العاملي؛
)ج(سلّطت الضوء عىل أن الطاقة
واألمن الغذايئ مسألتان مرتابطتان وأق ّرت
بالتحديات املتصلة بتحقيق األمن الغذايئ
وأمن الطاقة عىل حد سواء ،مع مراعاة

األبعاد األربعة لألمن الغذايئ (التوافر
والحصول واالستقرار واالستخدام)؛
)د(أخذت علامً مبختلف محركات تنمية
الوقود البيولوجي ،مبا يف ذلك أمن الطاقة
والتك ّيف مع تغري املناخ وتطوير أسواق
التصدير والتنمية الريفية؛
)ه(اعرتفت بأ ّن تنمية الوقود البيولوجي
تنطوي عىل فرص ومخاطر عىل حد سواء
من النواحي االقتصادية واالجتامعية والبيئية،
تبعاً للسياق واملامرسات املحيطة بها؛
)و(ش ّددت عىل أن يشكل األمن الغذايئ
واإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاف يف
سياق األمن الغذايئ الوطني شواغل ذات
أولوية بالنسبة إىل جميع أصحاب املصلحة
املعنيني يف مجال تطوير الوقود البيولوجي
الذي ال ينبغي أن يقوض األمن الغذايئ
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وينبغي أن يأخذ بعني االعتبار بشكل خاص
النساء وأصحاب الحيازات الصغرية نظرا إىل
أهميتهم الكبرية يف تحقيق األمن الغذايئ
والتغذية مع مراعاة مختلف السياقات
الوطنية؛
	)ز(أق ّرت مبا ييل:
 .iمثة روابط كثرية ومعقّدة بني الوقود
البيولوجي واألمن الغذايئ وميكن أن تطرأ
بأشكال مختلفة وعىل مستويات جغرافية
مختلفة (محلياً ووطنياً وإقليمياً وعاملياً)
ويف أزمنة مختلفة .وعليه ،فإ ّن تقييمها ال
بد أن يكون متعدد الجوانب وأن يدرج
يف سياقه الصحيح ،وينبغي اعتامد مقاربة
متكاملة قامئة عىل الرباهني ومراعية
للمسائل الجنسانية وللبيئة عند وضع
سياسات الوقود البيولوجي واالستثامرات
يف هذا املجال؛
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 .iiيؤثر إنتاج الوقود البيولوجي
واستهالكه ،من بني مجموعة عوامل
أخرى ،عىل األسعار الدولية للسلع
الزراعية .ويتطلّب التفاعل الدينامييك
واملعقد الذي يربط بني الوقود البيولوجي
وأسعار املواد الغذائية واالستجابة لها من
حيث العرض والتمييز بني التأثريات يف
األجلني القصري والطويل؛
 .iiiيؤدي إنتاج الوقود البيولوجي يف
بعض الحاالت إىل املنافسة بني املحاصيل
الغذائية واملحاصيل املوجهة إلنتاج الوقود
البيولوجي .وهناك توجيهات وافية ومثة
حاجة ماسة إىل مزيد منها لضامن متايش
سياسات الوقود البيولوجي مع األمن
الغذايئ من أجل الحد قدر املستطاع من
املخاطر ولالستفادة عىل النحو األمثل من
الفرص التي يتيحها الوقود البيولوجي
بالنسبة إىل األمن الغذايئ .وهذا يشمل
اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذايئ
والتغذية الصادر عن لجنة األمن الغذايئ
العاملي ،والخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض
ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن
الغذايئ الوطني ،الخطوط التوجيهية
الطوعية لدعم اإلعامل املطرد للحق يف
غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني،
ومؤرشات الوقود البيولوجي املستدام
الصادرة عن الرشاكة العاملية بشأن الطاقة
الحيوية ومقاربة الفاو الخاصة بالوقود
البيولوجي واألمن الغذايئ.
)ح(أكدت عىل أهمية اتخاذ إجراءات
منسقة لتشجيع متايش
دولية ووطنية ّ
تنمية الوقود البيولوجي وسياساته مع
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هدف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن
الغذايئ وسوء التغذية واملساهمة يف
التنمية الريفية املستدامة ،مبا يف ذلك
احرتام حقوق حيازة األرايض املرشوعة،
والحد من الفقر ،مع مراعاة مختلف
السياقات الوطنية.
 2وش ّجعت الحكومات عىل تنسيق
اسرتاتيجياتها الخاصة باألمن الغذايئ وأمن
الطاقة ،مع إيالء االعتبار الواجب لإلدارة
املستدامة للموارد الطبيعية.
 3وأوصت باتخاذ اإلجراءات التالية
وببلورتها وتطبيقها من قبل أصحاب
املصلحة املعنيني.
اإلجراءات الرامية إىل تعزيز ن تناسق
السياسات يف مجايل األمن الغذايئ
والوقود البيولوجي
 4تُش َّجع الحكومات والفاو ونظام
املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية
والرشاكة العاملية بشأن الطاقة الحيوية،
واملعهد الدويل لبحوث السياسات
الغذائية واملنظامت الدولية األخرى
عىل أن تتشاطر بصورة منتظمة مع
لجنة األمن الغذايئ العاملي نتائج عملها
يف مجال الروابط القامئة بني الوقود
البيولوجي واألمن الغذايئ.
 5وتُش َّجع الحكومات والفاو وجميع أصحاب
املصلحة املعنيني اآلخرين عىل الرتويج لتبادل
املعلومات والتعاون بشأن العالقات بني
الوقود البيولوجي واألمن الغذايئ .ويشمل
هذا التحليالت وعمليات التقييم واإلسقاطات

فضالً عن إعطاء معلومات شفافة عن
الفرضيات والطرق واألدوات والبيانات املوزعة
بحسب نوع الجنس.
 6وتُش َّجع الحكومات وأصحاب املصلحة
اآلخرون عىل تطبيق سياسات واستثامرات
إلنتاج الوقود البيولوجي واألغذية تتامىش
مع االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية
واالتفاقات املتعددة األطراف املطبقة عىل
األمن الغذايئ .وينبغي إيالء اهتامم خاص
لوضع الفئات املستضعفة وصغار منتجي
األغذية.
 7وتُش ّجع الحكومات وأصحاب املصلحة
املعنيون اآلخرون عىل مراجعة سياسات
الوقود البيولوجي – حيثام ينطبق ذلك
وحسب املقتىض – وفق عمليات تقييم
متوازنة ومستندة إىل العلم للفرص
واملخاطر التي قد تنطوي عليها بالنسبة
إىل األمن الغذايئ ،وليك يتسنى إنتاج
الوقود البيولوجي وفقاً لركائز التنمية
املستدامة الثالث.
 8وإ ّن الفاو مدع ّوة إىل إطالع اللجنة
عىل التقدم املحرز يف مجال بناء القدرات
يف الدول األعضاء يف ما يتعلق بسياسات
الوقود البيولوجي متاشيا مع األمن الغذايئ
ومبادرات الوقود البيولوجي عىل مختلف
املستويات .وسوف يستند هذا إىل األعامل
واملواد املتاحة مثل مؤرشات الوقود
البيولوجي املستدام الصادرة عن الرشاكة
العاملية بشأن الطاقة الحيوية ،ومقاربة
الفاو الخاصة مبرشوع الطاقة البيولوجية
واألمن الغذايئ إضافة إىل الخطوط
التوجيهية بشأن الحوكمة املسؤولة
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لحيازة األرايض ،التي تشجع الحكومات
وجميع أصحاب املصلحة عىل الرتويج لها
واستخدامها وعىل دعم تنفيذها.
 9وإ ّن الفاو مدع ّوة ،بالتعاون مع
أصحاب املصلحة املعنيني وبالتشاور
مع الدول األعضاء حسب االقتضاء ،إىل
اقرتاح برنامج عمل لتعزيز قدرة البلدان
واملشغلني املهتمني عىل تقييم أوضاعهم
يف ما يتعلق بالوقود البيولوجي ،مع
مراعاة الشواغل املتصلة باألمن الغذايئ
عىل املستويات العاملية واإلقليمية
والوطنية وعىل مستوى الحقوق
املرشوعة لحيازة األرايض ،من أجل إدارة
املخاطر والفرص املتصلة بها ومراقبة
تأثرياتها .وميكن لهذا الربنامج أن يستفيد
من برنامج بناء القدرات يف الرشاكة
العامليــــة بشــــأن الطاقـــة الحيوية.
إجراءات لتشجيع البحوث والتطوير يف
مجايل الوقود البيولوجي واألمن الغذايئ
 10ينبغي إدراج الشواغل املتعلقة
باألمن الغذايئ وأصحاب الحيازات الصغرية
وباملساواة بني الجنسني حسب االقتضاء
عند تصميم ورصد وتقييم البحث
والتطوير يف مجال الوقود البيولوجي.
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فالبحث والتطوير مهامن لتحسني كفاءة
الوقود البيولوجي بالنسبة إىل املوارد
والعمليات عىل حد سواء والستكشاف
تكنولوجيات جديدة مبا يف ذلك الوقود
البيولوجي من الجيلني الثاين والثالث.
ويُش َّجع الرشكاء يف البحوث عىل إيجاد
حلول مك ّيفة مع احتياجات جميع
أصحاب املصلحة ،ال سيام املوجودون يف
األقل منوا ً ومع احتياجات النساء
البلدان ّ
وأصحاب الحيازات الصغرية األشد حاجة
إىل الحصول عىل خدمات الطاقة الحديثة.

 13يُش َّجع أصحاب املصلحة اآلخرون
عىل دعم تعزيز كفاءة الطاقة واستخدام
املوارد األخرى والتوسع يف استخدام
مصادر الطاقة املتجددة وزيادة فرص
الحصول عىل خدمات الطاقة املستدامة،
مبا يف ذلك ضمن جملة أمور أخرى ،يف
سالسل الزراعة الغذائية بحسب خصائص
كل بلد.

 11ويضطلع التعاون الدويل (مبا يف
ذلك التعاون بني بلدان الجنوب) والقطاع
العام والرشاكات بني القطاعني العام
والخاص بدور مهم يف دعم هذه املواضيع
البحثية .ومن املهم ضامن إبراز الدروس
املستخلصة من هذه الرشاكات يف التعاون
يف املستقبل.

14
ويتعي عىل الحكومات واملشغّلني
ّ
دعم مشاركة املزارعني ،ال سيام أصحاب
الحيازات الصغرية والنساء ،يف برامج
األمن الغذايئ وأمن الطاقة (مبا يف ذلك
إنتاج الوقود البيولوجي واستهالكه)،
عند االقتضاء استنادا ً إىل رشوط عادلة
ومنصفة.

إجراءات تتعلق بالروابط بني الطاقة
واألمن الغذايئ

 12وينبغي للبحث والتطوير ،حسب
االقتضاء ،تعزيز القدرات وتكييف وحدات
إنتاج الوقود البيولوجي وتجهيزه مبا
ميكّنها من تكييف سلسلة العرض لديها
مع األغذية والعلف والطاقة.

اللجنة

o oوش ّجعت لجنة األمن الغذايئ العاملي القطاعني
العام والخاص عىل دعم إدراج اإلنتاج املستدام
للطاقة البيولوجية يف السياسات الزراعية والحرجية
بحسب خصائص كل بلد.
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تعرف عىل
املزيد
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تقرير مقدم من فريق
الخرباء الرفيع املستوى
املعني باألمن الغذايئ
والتغذية

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله جميع
أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.
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