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توفري الطعام والوقود للمستقبل :التنسيق بني األمن الغذائي وأمن الطاقة
ميثل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعربين برباألمن الغربذائي والتغذيربة الربذي أتشربرف برئاخربته همربزة الوصربل بربني العلربم
والسياخة العامة يف جلنة األمم املتحدة املعنية باأل من الغذائي العرباملي .وقربد أنشربا هربذا الفريربق الرفيربع املسربتوى يف عربام
 3101لتزويد جلنة األمن الغذائي العرباملي باملشربورة العلميربة واملعرفيربة املوثوقربة الربيت ميكربن اتعتمرباد عليهربا يف صربياغة
السياخات .ويقدِّم الفريق الرفيع املستوى ردوده اجلماعية القائمة على األدلة فيما يتصل بالعلم والتكنولوجيا مباشربرة مربن
خالل أهل املعرفة إىل صانعي السياخات بنا ًء على طلبهم.
ويعمل الفريق الرفيع املستوى بنا ًء على طلب جلنربة األمربن الغربذائي العرباملي لتقربديم حتلربيالت وتوصربيات موجَّهربة حنربو
السياخات العامة من أجل إرخاء أُخس مشوكة ينطلق منها النقاش حول السياخات .وقدَّم الفريربق الرفيربع املسربتوى منربذ
تكوينه يف عام  3101التقارير األربعة التالية إىل جلنة األمن الغذائي العاملي للنظربر فيهربا خربالل دوراتهربا السربنوية الربيت
عقربدت يف رومربا يف أكتوبر/تشربربرين األول مربن عربربام  3100بعنربوان "تقلربب األخربربعار واألمربن الغربربذائي" و"حيربازة األراضربربي
واتختثمارات الدولية يف الزراعة"؛ ويف عام  3103بعنوان "األمن الغذائي وتغيُّربر املنربا " و"احلمايربة اتجتماعيربة واألمربن
الغذائي" .ويف عام  ،3102خوف يثري التقريران التاليان الصادران عن فريق اخلرباء الرفيع املسربتوى النقرباش الربدائر يف
جلنة األمن الغذائي العاملي حول "اتختثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصربغرية لتحقيربق األمربن الغربذائي" ،و"الوقربود
احليوي واألمن الغذائي".
وأُعدت كل التقارير الستة بطلب حمدَّد من جلنة األمن الغذائي العاملي وصدرت بالتالي حسب الطلربب .وخربوف تنتهربي
وتية اللجنة التوجيهية احلالية يف أكتوبر/تشرين األول  .3102ويعكف حالياً مكتب جلنة األمن الغربذائي العرباملي علربى
وضربربربربع اللمسربربربربات األخربربربربرية علربربربربى تشربربربربكيل اللجنربربربربة التوجيهيربربربربة املقبلربربربربة الربربربربيت خربربربربتبدأ تأديربربربربة عملربربربربها
يف أكتوبر/تشربربرين األول  .3102واختربربارت جلنربربة األمربربن الغربربذائي العربرباملي املوضربربوعني التربرباليني ملناقشربربتهما يف دورة
أكتوبر/تشرين األول " :3104دور مصايد األمسا وتربية األحياء املائية املستدامة يف حتقيربق األمربن الغربذائي والتغذيربة"
و"خسائر األغذية وهدرها يف خياق النُظم الغذائية املستدامة".
واختذنا اخلطوات األوَّلية األخاخية املطلوبة كي تنتهي اللجنة التوجيهية املقبلة من إعداد التقريربرين يف الوقربت احملربدَّد
لعرضهما على اجتماع أكتوبر/تشرين األول .3104
ومن دواعي التقدير للجنة األمن الغذائي العاملي أنها ت تتجنب املواضيع الصعبة واملثرية للجدل واملنطوية على حتديات.
ويدر فريق اخلرباء الرفيع املستوى ما يسود كوكبنا من تفاوتات واخعة يف الظروف اتجتماعية السياخية ،واتجتماعيربة
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واتقتصادية ،والزراعية اإليكولوجية .وبالتالي فإننا نتحاشى التعميمات وخيارات السياخات احلاليربة ونطمربح يف نهايربة
املطاف دوماً إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي املستدام.
وتشكل املواضيع اليت تطلب منّا جلنة األمن الغذائي العاملي معاجلتها دوم ًا حتربديات لنربا .ويتطلربب حتليربل آثربار األمربن
الغذائي نهجاً شامالً ومتعدد التخصصات .ويزداد لك أهمية ألننا نصدر تقاريرنا حسب الطلب ،ويعين لك أنها ت بربد
أن تليب احتياجات جلنة األمن الغذائي العاملي وتراعي تنوع أعضائها واملشرباركني فيهربا واهتمامرباتهم وتوقعرباتهم .وهربذه
أيضاً مسألة ضرورية ألن تقارير الفريق الرفيع املستوى تهدف إىل تقديم املعلومات وإخداء املشورة إىل جلنة األمن الغربذائي
العاملي وأعضائها واملشاركني فيها ومراقبيها ملناقشة وإعداد القرارات السياخية.
وميكن اتنطالق يف إجراء نقاش حكومي دولي يشو فيه العديد مربن أصربحاب املصربلحة حربول الوقربود احليربوي واألمربن
الغذائي على أخاس جمموعة تتألف من أكثر من  0111وثيقربة وتقريربر .ولربن يفيربد لربك كربثريًا وخربيثقل كاهربل صربانعي
السياخات مبهمة اختيار الوثائق املناخبة و ات الصلة وخيقتضي من كل واحد مربنهم إجربراء ملخصرباته التجميعيربة الربيت
خوكز بالضرورة على جانب واحد من املوضوع  ،والوقوف على حجج كل األطراف األخرى ،وحماولة فهمها ،وحماولة
اإلدتء برأيه يف النقاش عن طريق توضيح وجهة نظره لكل األطراف األخرى.
وهذا هو السبب الذي من أجله تستند مناقشة الوقود احليوي واألمن الغذائي يف جلنربة األمربن الغربذائي العرباملي إىل وثيقربة
واحدة ك ي تشكل منطلقاً للنقاش وفتح نافذة تقود إىل السياخات وتتصل بها حبيث ميكن من خالهلا اإلطربالل علربى كربل
املصادر األخرى مبا فيها التجارب املستقاة من أرض الواقع ،ومجع خمتلف النصوص العلمية اليت ميكن أن تنبثق منهربا
اختنتاجات قوية يف ظل احلالة الراهنة للمعرفة وما يسود من ريبة وخالفات .وهذا هو ما طلبه اجملتمع الدولي يف جلنربة
األمن الغذائي العاملي من فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية.
وت بد أن تشكل تقارير الفريق الرفيع املستوى منطلقاً للمناقشات بني أصحاب املصلحة الذين تتباين آراءهم .وت بربد مربن
متهيد الطريق عن طريق إجراء تقييمات وافية تشمل كل النُهج والتيارات الربيت تعبِّربر عنهربا النصربوص السربردية .وت بربد
هلذه التقارير أن تيسِّر لكل من يشار يف نقاش السياخات فهم خمتلف وجهربات النظربر ومنطربق كربل منهربا .واختصرباراً,
فإننا نطمح إىل املساعدة على الدفع بالنقاش من خالل امل ساعدة علربى فهربم أخربباب اخلربالف يف بعربا األحيربان وكيفيربة
املُضي قُدماً حنو حتقيق أمن غذائي مستدام واختئصال اجلوع وخوء التغذية.
ومن ثم فإن تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغربذائي والتغذيربة هربي تقربارير خاصربة إىل حربد بعيربد .وت
جيري الفريق الرفيع املستوى حب ث ًا جديدًا ولكنه معربين بربإجراء حتلربيالت جديربدة .وينبغربي أن ترببني وتوضربح تقاريرنربا
خمتلف الزوايا وتلقي الضوء على القضايا العلمية املثرية للجدل والنُهج املختلفة اليت تشكل يف كثري من األحيان األخرباس
الذي تستند إليه وجهات النظر املتنوعة .وتهدف التقارير إىل تيسري بلورة فهم مشو للقضايا وبناء توافربق عربام يف اآلراء
بني الدول بشأن خمتلف اتحتياجات والفرص.

8

وتشرف على فريق اخلرباء الرفيع املستوى جلنة توجيهية أنشئت يف يوليو/متوز  3101والربيت أتشربرف برئاخربتها .وأود
هنا أن أخلط الضوء على أحد اجلوانب الشديدة اخلصوصية يف عملنا ،وهو جانب جيعل عملنا حمفوفاً بتحديات علميربة
وجيعله يف الوقت نفسه مثمراً من الناحية الفكرية ،لك أن أصحاب املصربلحة يف جلنربة األمربن الغربذائي العرباملي يطلبربون
املعرفة واملشورة العلمية ،ومعظمهم يف الوقت اته من أهل املعرفة أيضاً .ولذلك فإن عمليربة صربياغة تقاريرنربا تشربمل عقربد
مشا ورتني عامتني يف املراحل األوىل من إعداد كربل تقريربر .وتسرباعد هربذه املشرباورات علربى حتسربني فهربم القضربايا املربثرية
لالهتمام ومجع معرفة وأدلة إضافية.
لقد ازداد إنتاج الوقود احليوي يف العامل يف أقل من عشر خنوات مبقدار مخسة أضعاف من أقل من  31مليار لربو خربنوي ًا
يف عام  3110إىل أكثر مربن  011مليربار لربو خربنوياً يف عربام  .3100ومشلربت توصربيات جلنربة األمربن الغربذائي العرباملي يف
أكتوبر/تشرين األول " 3100اختعراض خياخات الوقود احليوي عند اتقتضاء وحسربب الضربرورة وفقرباً لتقييمربات علميربة

متوازنة ملا تطرحه تلك السياخات من فرص وحتديات أمام األمن الغذائي حتى ميكن إنتاج الوقود احليوي حيثمربا أمكربن
من النواحي اتجتماعية واتقتصادية والبيئية" .ومتاشياً مع لك ،طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي مربن فريربق اخلربرباء
الرفيع املستوى "إجراء حتليل علمي مقارن ملا نشر من أدبيات تتناول اآلثربار اإلجيابيربة والسربلبية للوقربود احليربوي علربى
األمن الغذائي ،مع مراعاة ما صدر من أعمال عن املنظمة والشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية".
وينطوي إعداد تقرير عن الوقود احليوي واألمن الغذائي على حتديات خاصة .ويشكل لك نقطة تقاطع لرببعا القضربايا
العاملية الرئيسية :الطاقة ،واألغذية ،واختعمال األراضربي وامليرب اه ،والتنميربة .وصربدر الكربثري مربن املنشربورات عربن الوقربود
احليوي ،ولكن مل يتناول أثر الوقود احليوي على األمن الغذائي خوى نزر يسري من هذه املنشورات.

ويغطي هذا التقرير زوايا ونُهجاً خمتلفة بدرجة كبرية تبدأ من التكنولوجيربا وتصربل إىل اتقتصرباد علربى املسربتويني الكلربي
واجلزئي ،إىل جانب القضايا اتجتماعية والسياخة .ومتثل األجيال املقبلة من الوقربود احليربوي أحربد حمرباور الوكيربز يف
التطورات التكنولوجية .ويضع التقرير أيضاً هذه املسألة يف املنظور األوخع لتعبئة الكتلة احليوية مربن أجربل الطاقربة ،مبربا
فيها الغاز احليوي.
ويتضمن التقرير ما أجراه الفريق الرفيع املستوى من حتليالت وما طرحه من توصيات وافقت عليهربا اللجنربة التوجيهيربة
التابعة له يف اجتماعها الذي عُقد يف بيجينغ يف الفوة من  02حتى  04مايو/أيار  3102وتعرض حالياً على جلنة األمن
الغذائي العاملي.
ويعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وفق قواعد حمددة بدرجة كبرية 1معتمربدة مربن جلنربة
األمن الغذائي العاملي ،وهي قواعد تكفل الشرعية العلمية وموثوقية العملية ،وكذلك ضمان الشفافية واتنفترباح علربى كربل
ضروب املعرفة .وتعلِّق اللجنة التوجيهية لفريق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى أهميربة كرببرية علربى املنهجيربة السربليمة وتتبربع
__________________
 1يرد بيان هذا اإلجراء باختفاضة أكرب يف املرفق .4
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إجراءات حتليلية دقيقة .وأعد هذا التقرير فريق املشروع املعني من اللجنة التوجيهية والذي يعمل حتت إشرافها .وتتسم
العملية أيضاً بانفتاحها وشفافيتها ،وتفتح الباب أمام تنوع اآلراء ،واتقواحات ،واتنتقادات .وطُرحت علربى مشرباورات
إلكوونية مفتوح ة اختصاصات الفريق فض ًال عن املسربوَّدة األوىل الربيت أعربدها فريربق املشربروع .وروجعربت النُسربخ النهائيربة
للتقرير على يد العديد من اخلرباء املستقلني البارزين وقام فريق املشروع على أخاس لك بوضع اللمسربات النهائيربة علربى
التقرير وعرضه على اللجنة التوجيهية تعتماده قبل إحالته إىل جلنة األمن الغذائي العاملي.
وأود أن أشيد بالعدد الكبري للغاية من اخلرباء الربذين خرباعدونا يف إعربداد هربذين التقريربرين حتربت ضربغوط زمنيربة هائلربة.
وامسحربوا لربي يف البدايربة أن أوجربه شربكري إىل نائبربة الربرئيس السربيدة  Maryam Rahmaninوكربل زمالئربي يف اللجنربة
التوجيهية على عملهم الدؤوب يف توجيه الدراخات واإلشراف عليها حتى اعتمادها من اللجنربة التوجيهيربة يف مايو/أيربار
 .3102ومل يضْن هنتء اخلرباء بوقتهم ودرايتهم يف هذا العمل .ووفق ًا لنظامنا الداخلي الذي حددته جلنة األمن الغربذائي
العاملي ،تعمل أفرقة املشاريع "حتت إشراف اللجنة التوجيهية" .ولذلك طلبنا عند إعداد كربل تقريربر مربن بعربا أعضرباء
اللجنة التوجيهية التطوع بقسط أكرب من وقتهم وجهدهم من أجل تقديم التوجيه ألفرقة املشاريع .وأوجه شكري اخلاص
إىل الربوفيسور  Igor Tikhonovichالذي دعا اللجنة التوجيهية إىل اإلشراف علربى هربذا التقريربر .وأعربرب عربن تقربديري
أيضاً لرئيس فريق املشروع( John Wilkinson ،الربازيل/اململكربة املتحربدة) ،وإىل أعضرباء فريربق املشربروع Suraya Afiff
(إندونيس ربيا) و( Miguel Carriquiryأوروغربربواي) و( Charles Jumbeمربربالوي) و( Timothy Searchingerالوتيربربات
املتحدة األمريكية) .ونعرب عربن امتناننربا أيضرب ًا للمربراجعني اخلربارجيني والعربدد الكرببري مربن اخلربرباء الربذين علّقربوا علربى
اتختصاصات واملسوَّدة األوىل للتقرير على السواء .وأتوجه أيض ًا خبالص الشكر إىل  ،Vincent Gitzمنسق فريق اخلربرباء
الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ،على إخهاماته اهلائلة يف إعداد تقربارير فريربق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى
مبصداقية علمية وثقة مهنية .ويعود إليه الكثري من الفضل يف أننا اختطعنا إعداد تلك التقارير يف املواعيد احملددة.
وامسحوا لي أيضاً أن أعرب عن امتناني للماحنني الذين موّلوا هذه العملية .وميربوَّل فريربق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى مربن
موارد من خارج امليزان ية ،ونشعر باإلعجاب إزاء التأييد التلقائي الذي أثارته البعثة واألخاس املنطقي الذي يسربتند إليربه
فريق اخلرباء الرفيع املستوى.
ونأمل أن يساعد هذا التقرير على تعزيز النقاش على صعيد السياخات خالل اتجتماع املقبل للجنة األمن الغذائي العاملي
يف أكتوبر/تشرين األول  .3102وأود أن أ كر خالص تقديري لربرئيس جلنربة األمربن الغربذائي العرباملي وأعضربائها ومكتبهربا
وفريقها اتختشاري على ما قدموه من تشجيع.
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وحيدوني األمل يف أن يساعد هذا التقرير الدول على صياغة وتنفيذ برنامج متكامل لتوفري الطعام والوقود للمستقبل من
أجل ضمان حتقيق أمن مستدام على صعيد األغذية والطاقة .وحتقيقاً هلذه الغاية ،من املفيد تقييم أثر وجدوى خياخربات
الوقود احليوي انطالقاً من اخلطوط التوجيهية التالية:








الوجود املسبَّق لتنصيف املناطق فنياً واجتماعياً وبيئياً من أجل حتديد "األراضي املتاحة" وما يرافقهربا مربن
موارد؛
الوجود املسبَّق ملمارخات "اختثمارات مسنولة يف األراضي"؛
الوجود املسبَّق آلليات تضمن القدرة على التصرف بسرعة يف وجه ارتفاع حاد يف أخربعار األغذيربة ومشرباكل
تَربوَفر األغذيربربة (العوامربربل املوجبربربة للتربربدخل يف األخربربعار ،واإلعفربرباءات ،واملسربربتويات "الربدنيا" مربربن خمربربزون
األغذية)؛
التقييم املسبَّق لآلثار املوتبة على منشأ توفري املواد األوَّلية (احمللية/املستوردة) ،وعلى التجارة؛
تقييم مسبَّق آلثار السياخات على األمن الغذائي احمللي والدولي.

وهذا التحليل لآلثار خيساعد البلدان على التوصل إىل جمموعة من السياخات اليت تنطلق من مبدأ حتقيق منافع
متبادلة من أجل تلبية اتحتياجات من األغذية والوقود.
M. S. Swaminathan

رئيسة اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 03يونيو/حزيران 3102

11

12

املوجز والتوصيات
أوصت جلنة األمم املتحدة لألمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشربرين األول " 3100باخربتعراض خياخربات الوقربود احليربوي
عند اتقتضاء وحسب الضرورة وفقاً لتقييمات علمية متوازنة ملا تطرحه تلك السياخات من فربرص وحتربديات أمربام األمربن
الغذائي حتى ميكن إنتاج الوقود احليوي حيثما أمكن من النواحي اتجتماعية واتقتصادية والبيئية" .ومتاشياً مع لك،
طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي من فريق اخلرباء الرفيع املستوى " إجربراء حتليربل علمربي مقربارن ملربا نشربر مربن أدبيربات
تتناول اآلثار اإلجيابية والسلبية للوقود احليوي على األمن الغذائي ،مع مراعاة ما صدر من أعمال عن املنظمة والشربراكة
العاملية بشأن الطاقة احليوية".
ويطرح حتليل العالقات بني الوقود احليوي واألمن الغذائي حتديات خاصربة ،فهربي تقربع يف نقطربة التقرباطع بربني بعربا
القضايا العاملية املهمة :ولطاقة ،واألغذية ،واختخدام األراضي ،والتنمية .وميكن أن تقربوم عالقربة إجيابيربة وخربلبية بربني
إنتاج الوقود احليوي وخياخات دعم تطويره من جهة وبني كل بعد من أبعاد األمن الغذائي األربعربة مربن جهربة أخربرى،
أي توفر األغذية ،واحلصول عليهربا ،واخربتخدام (التغذيربة) واخربتقرارها .ويتطلربب فهربم الصربالت الربيت تربربط بربني هربذه
العالقات والصالت بني آثار ونتائج الوقود احليوي واألمن الغذائي تقييماً على الصعيدين العاملي واحمللي .وت بربد أيضرب ًا
من وضع لك يف إطار دينامي نظراً للتطورات السريعة املتالحقة ،والعالقة املعقدة وغري اآلنية بالضرورة بني دوافع ظهور
الوقود احليوي وأثاره (اإلجيابية والسلبية) على األمن الغذائي ،واحلاجربة إىل توقعربات مسربتقبلية .ويتطلربب هربذا الربنهج
وضع افواضات ملختلف الباراموات ،بدءاً من دور الطاقة احليوية ،وتطور التقنيربات ووصربو ًت إىل اآلثربار احملتملربة علربى
الصعيدين العاملي واحمللي.

امللخص
سياسات الوقود احليوي
-0
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خاهمت السياخات العامة بدور حموري يف الزيربادة الربيت شربهدها إنترباج الوقربود احليربوي واخربتتبعتها نتيجتربان
رئيسربتان .أوتً ،اختربذ ال وقربود احليربوي أشربكا ًت خمتلفربة يف كربربل بلربد أو إقلربيم نظربرًا لتنربوع املنخسربات واملربربوارد
الطبيعية ،وأدى لربك بربدوره إىل ظهربور خطربط وطنيربة خمتلفربة وجمموعربة أدوات للسياخربات يف جمربال الوقربود
احليوي .وثانياً ،يف ظل انطالق خياخات الوقود احليوي من اإلرادة الوطنية ،تتجه البلدان يف كثري من األحيان
إىل تنظيم واردات الوقود احليوي من خالل آليات تشمل علربى خرببيل املثربال فربرض تعريفربات مجركيربة ووضربع
حواجز حلماية أخواقها الداخلية .وطرحت السياخات أيضاً حوافز لتشجيع الصادرات.
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وتتنوع كثريًا أدوات السياخات اليت ميكن تعبئتها.






ميكن ألدوات السياخات أن تنثر على جوانب الطلب وتهيئة األخواق :اإلعفاءات الضربريبية أو السربماح
خبلط الوقود احليوي مع الوقود النفطي (التزامات ملوزعي الوقود أو حمطات التربزود بربالوقود) ،والشربراء
احلكومي (الوقود أو املركبات) ،وحوافز تشجيع املستعملني ،مثل اإلعانات ألخاطيل السيارات من بربني
أمور أخرى .وميكن هلذه األدوات أن تساعد على دعم اإلنترباج والتوزيربع مربن خربالل إعانربات اخللربط أو
التحويل للتعويا عن التكلفة اإلضافية اليت تزيد عن تكلفة إنتاج الوقود النفطي ،واإلعانربات الزراعيربة
للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج الوقود احليوي ،ودعم املصارف العامة للمستثمرين يف خلسلة إنتاج الوقود
احليربربوي ،ويف اإلنشربرباءات والبنيربربة التحتيربربة ،والربربدعم العربربام للبحربربث والتطربربوير ،وحتديربربد منربرباطق إنتربرباج
حماصيل الطاقة (ميكن يف أوروبا على خبيل املثال اختخدام األراضي اجملنبة حيثما وجدت).
عالوة على لك فإن بعا األدوات هي تدابري تنظيمية متصلة بالتجارة حلماية األخواق احملليربة (مثربل
فربربرض تعريفربربات مجركيربربة علربربى الربربواردات ،واشربربواط متطلبربربات لألهليربربة ،وحتديربربد احلصربربص) أو منربربع
الصادرات (فرض تعريفات مجركية على الصادرات ،وحتديد احلصص).
تتصل جمموعة أخرية من األدوات باملعايري البيئية والفنية ،مثل حواجز اخللربط ،ولربوائح تنظربيم جربودة
الوقود ،وأدوات إصدار شهادات الوقود.
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وظهرت أخواق الوقود احليوي احلديثة عقب اترتفاعني احلادين يف أخعار النفط خالل حقبربة خرببعينات القربرن
املاضي .واختجابت بلدان عديدة هلذين اترتفاعني مربن خربالل اقربواح خياخربات بشربأن الوقربود البربديل ،ولكربن
البلدين اللذين قاما بإنشاء خوقاً للوقود احليوي من اإليثانول وقطاعاً إلنتاج الوقود احليوي يف تلك احلقبربة كانربا
الربازيل اليت اختعملت قصب السكر ،والوتيات املتحدة األمريكية اليت اختخدمت الذرة .ويف كلتربا احلربالتني،
اختفاد البلدان من القدرات القائمة يف جمال اإلنتاج الزراعي يف وقت شربجَّع فيربه اخنفرباض أخربعار السربلع علربى
البحث عن منافذ بديلة .وخاهمت أيضرب ًا األهربداف اتخربواتيجية األوخربع نطاقرب ًا بربدور حمربوري و لربك مربث ًال يف
ختفيا مستويات اتعتماد على واردات الطاقة ،وخباصربة يف حالربة الربازيربل ،وحتسربني ميربزان املربدفوعات يف
وقت ارتفعت فيه تكاليف واردات النفط.
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وجتاوزت هذه السياخات مسائل التنظيم ،ومشلت إنشاء أخواق من خالل حتديد مستويات مستهدفة إلزامية أو
حمفزة بدرجة كبرية خللط الوقود أو السماح خبلطه وصاحبت لك جمموعة من اإلعفاءات الضريبية واإلعانربات
واتئتمانات املقدمة بشروط مواتية.
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واختجاب قطاع قصب السكر يف الربازيل لربنامج تشجيع اخربتخدام الكحربول  PROALCOOLالربذي أُطلربق يف
عام  .0144واختجاب هذا الربنامج للطلب والعرض على السواء من خربالل جمموعربة مربن أدوات دعربم البحربث
والتطوير ،وإعانات اإلمداد أو اتختثمار ،واإللزام بوكيب مضخات اإليثانول ،وفربرض ضربرائب علربى البنربزين،
ووضع خياخات تنظيمية .وخرعان ما ازداد اإلنتاج إىل  03مليار لو خنوياً خالل عقد واحد.
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وبلغ اتهتمام ببدائل الوقود النفطي يف الوتيات املتحدة روته يف أثناء األزمات ،مثل احلربربني العربامليتني األوىل
والثانية ،وأزمة الطاقة يف السبعينات .غري أن إنتاج اإليثانول مل يسجل ارتفاع ًا ملحوظرباً إت يف الثمانيربات غربداة
صدور قانون الضريبة على الطاقة لعام  0149الذي ينص على دعم خلط اإليثانول بالبنزين ،وقانون أمن الطاقربة
لعام  0191الذي قدّم قروضاً مضمونة لصغار منتجي اإليثانول ،وضمانات لألخعار ،واتفاقربات شربراء احتاديربة،
وفرض تعريفة على اإليثانول األجنيب .وبدأ الوويج للوقود احليوي يف مناطق إنتاج الربذرة الربيت كربان اإليثربانول
ميثل فيها أحد املنتجات املشوكة مع شراب الذرة.
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وعندما انطلقت موجة جديدة من الوويج للوقود احليوي يف أوائل القرن العشرين ،كانربت السياخربات املوضربوعة
يف هذين البلدين قد عززت الطلب على الوقود احليوي ،وخوق الوقود احليوي ،وصناعة الوقود احليوي .وبربات
قطاع السكر/اإليثانول يف الربازيل خالل العقد األول من هذا القرن قادرًا علربى العمربل دون رقابربة مباشربرة ،ومبربا
يستجيب لتحركات األخعار النسبية .وأشارت التحليالت إىل أنربه نظربراً تخربتمرار ارتفرباع أخربعار الربنفط وحظربر
أوكسيجينات ميثيل ثالث بوتيل اإليثري (منذ عام  )3112فإن إنترباج اإليثربانول يف الوتيربات املتحربدة ميكربن أن
يستمر دون تراخيص.
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وبالنظر إىل أن نصف أخطول املركبات اخلفيفة وأكثر من نصربف مجيربع مبيعربات السربيارات اجلديربدة يف بعربا
بلدان اتحتاد األوروبي جمهز مبحركات تعمل بالديزل ،اكتسب الديزل احليوي أهمية أكرب يف خياخربة الوقربود
احليوي .ومن زاوية املواد األولية ،تطلب لك اهتماماً أكرب باحملاصيل الزيتية (مقارنة باحلبوب وبنجر السكر)
يف إنتاج الوقود احليوي .وت ميكن حتقيق أهداف اتحتاد األوروبربي بصربورة كاملربة باخربتخدام الكتلربة احليويربة
احمللية يف اتحتاد األوروبي فحسب .ولذلك أفضت خياخة الوقود احليوي يف اتحتاد األوروبي إىل إنشاء خربوق
عامليةً للوقود احليوي واملواد األولية الالزمة إلنتاج الوقود احليوي ،وخاهم فيها قطاع الزراعة يف البلدان الناميربة
بدور رئيسي .وتهيمن حاليا أمريكا الالتينية وآخيا على هذه التدفقات .ويف الوقت اته ،جيربب أن يتقيربد هربذا
اإلنتاج مبعايري "اتختدامة" (مثل التوجيه اخلرباص وربودة الوقربود واملائربدة املسربتديرة املعنيربة بربالوقود احليربوي
املستدام من بني غريهما) اليت تقوم عليها هذه السوق.
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ووصلت خياخات الوقود احليوي اليربوم يف الوتيربات املتحربدة ويف اتحترباد األوروبربي إىل نقطربة حتربوّل وطرحربت
مقوحات مماثلة بشأن فرض حد أعلى إلنتاج الوقود احليوي من األغذية مبا يقارب املستويات القائمة.
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واعتمد عدد أكرب من البلدان (أكثر من  41بلداً وقت إعداد هذا التقرير) اليوم خياخات بشأن الوقربود احليربوي،
ويقوب حجم أخطول السيارات يف الصني واهلند معاً من حجم أخطول السيارات يف الوتيات املتحدة مبعربدتت
منو أخرع ،وتزامن لك مع اتهتمام بانبعاثات غاز اتحتباس احلراري والتلوث احلضربري .وخربرعان مربا أصرببح
األمن الغذائي شرطاً أخاخياً للوويج للوقربود احليربوي يف خياخربات الوقربود احليربوي يف هربذه البلربدان الناشربئة يف
الوقت الذي وضعت فيه الصني واهلند وجنربوب أفريقيربا خياخربات تشربوط صربراحة عربدم اخربتخدام احملاصربيل
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الغذائية أو األراضي املخصصة لزراعة األغذية يف إنتاج الوقود احليوي .وتعلقت اآلمربال يف احلربالتني السربابقتني
بالباربيدوس (مثرة جوزية خامة) الذي ت يصلح على اإلطالق كغذاء ،وهو باإلضافة إىل لك يزدهربر يف األراضربي
اهلامشية .واعتمدت جنوب أفريقيا من جهتها على املوارد غري املستغلة يف مواطنهربا ،والربيت كانربت مهمّشربة يف
ظل نظام التمييز العنصري .غري أن إمكانات احملصربول املختربار وإمكانربات األراضربي اهلامشربية يف تربوفري املربواد
األولية الالزمة إلنتاج الوقود احليوي بكفاءة يف كل احلاتت الثالث أثبتت حتى اليوم أنها جمرد وهم.
الوقود احليوي وحدود التكنولوجيا
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تتوقف درجة تنافس جهود ترويج الوقود احليوي مع إنتاج األغذية ،وما يثريه لك من تساؤتت بشربأن األمربن
الغذائي ،على جمموعة من العوامل:





اختيار املواد األولية؛
املوارد الطبيعية (وخاصة األراضي واملياه)؛
الكفاءة النسبية (انبعاثات غازات اتحتباس احلراري ،والغالّت ،والتكاليف) ملختلف املواد األولية؛
تكنولوجيات التجهيز املعتمدة.

وازداد القلق بسبب التنافس بني الوقود احليربوي وإنترباج األغذ يربة بصربورة حربادة يف ظربل التوجربه الطرباغي حنربو
اختخدام األغذية وحماصيل العلف يف إنتاج اإليثانول والديزل احليوي.
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وحيدد اختيار املواد األولية والتكنولوجيا املفضلة جانباً كبرياً من أثربر إنترباج الوقربود احليربوي والسياخربات علربى
األمن الغذائي .وحيدّد أيضاً شكل التنافس على األغذية والعلف واألراضربي؛ وتنربوع احلاجربة إىل األراضربي تبعربا
للمواد األولية املطلوبة.

-02

وبينما تبني أن الفوة الزمنية احملددة لنشر اجليل الثاني من الوقود احليوي متفائلربة بصربورة مفرطربة ،وهربو مربا
جيسده بشكل خاص معيار الوقود املتجدد يف الوتيات املتحدة ،فقد بربدأت تظهربر علربى السرباحة أول حمطربات
إنتاج الوقود السلولوزي على نطاق جتاري .وجيري تطوير مسارات متعددة لتحويل املواد األولية املختلفة للوقود
احليوي ونشرها .وميكننا يف السنوات القليلة املقبلة أن نتوقع ظهور بيانات انتظرناها طربويالً عربن تكرباليف هربذه
التكنولوجيات املستخدمة على نطاق جتاري وعن أدائها النسيب .ومن املتوقع أن يتقلّص عدد املسارات يف ضربوء
هذه املعلومات وهذا األداء النسيب .وميكن عن طريق التعلم باملمارخة ختفيا تكرباليف العمليربة الصربناعية الربيت
تشكّل مكوناً رئيسياً من مكونات التكاليف الناشئة عن إنتاج وقود حيربوي متطربور ،وقربد تسربري هربذه التطربوّرات
الصناعية بسرعة أكرب من التطورات الزراعيربة الالزمربة لتقلربيص تكرباليف املربواد األوليربة الالزمربة إلنترباج الوقربود
احليوي التقليدي واملتطور على السواء.
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وأظهرت جتارب اختخدام الباربيدوس أن إنتاج كتلة حيوية جديدة للوقود احليوي قد يوجد نوعاً من املنافسربة
على األراضي واملياه ،وميكن أن ينثر لك على األمن الغذائي.

الوقود احليوي وأسعار األغذية واجلوع والفقر
-04

31

ازداد اإلنتاج العاملي من الوقود احليوي يف أقلّ من عقد واحد من الزمن مبقدار مخسة أضعاف ،من أق ّل مربن
مليار لو خنوياً يف عام  3110إىل أكثر من  011مليار لو خنوي ًا يف عام  .3100وخُربجّلت أكربرب زيربادة يف إنترباج
الوقود احليوي يف الفوة  3119-3114بالتزامن مع ارتفاع حاد يف أخعار املواد الغذائية (فريق اخلربرباء الرفيربع
املستوى )a3100 ،خرعان ما رافقته أعمال عنف يف مدن عديدة من البلدان النامية .وباملقارنة مع متوخط أخعار
األغذية يف الفوة  ،3114-3113كان متوخط أخعار احلبوب والزيوت والدهون املتداولة عاملي ًا أعلى مبا يربواوح
متوخطه بني مرتني و 3.4مرة يف عام  3119ويف الفوة  ،3103-3100بينما خجلت أخعار السكر زيادة خربنوية
وصلت يف املتوخط من  91يف املائة إىل  241يف املائة مقارنة بأخعارها يف الفربوة  .3114-3111وصرباحبت هربذا
اترتفاع تقلّبات يف األخعار وارتفاع حاد فيها حتى بلغت مستويات غري مسبوقة منذ خبعينات القرن املاضي.
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ويف حني طُرحت جمموعة من العوامل األخرى يف العدد الكبري من الدراخات اليت ركزت منذ لك احلربني علربى
مسألة ارتفاع أخعار األغذية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى ،)a3100 ،أشربار الكربثري مربن املربراقبني ،وجمموعربة
كبرية من املنظمات ،بدءًا من منظمربات اجملتمربع املربدني ووصربو ًت إىل البنربك الربدولي ،إىل أن اترتفرباع احلرباد يف
الطلب على إنتاج الوقود احليوي يشكل عنصرًا مهماً.
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وت يزال النقاش بشأن الوقود احليوي وأخعار األغذية قائما منذ زمن بعيد ،ويربثري جربد ًت يف األدبيربات ،وتتنربوع
بدرجة كبرية وجهات النظر املطروحة بشأنه .ويرجع لك إىل عدد اآلثار وردود األفعال اليت قد تنثر إجيابرب ًا أو
خلباً على نظام األخعار .وختتلف كذلك نقاط القوة النسبية هلذه اآلثار اإلجيابية والسلبية على األجلني القصربري
والطويل ،وينطوي على تأثريات متأخرة تزيد كثرياً من تعقيد التحليل .وممربا يقلربل أيضرب ًا مربن وضربوح نقاشربات
اخلرباء اختخدام منا ج اقتصادية خمتلفة وأشكال متنافسة من التحليالت اإلحصائية .وت خبيل إىل التوصل إىل
اختنتاجات دقيقة بدون اخلوض على األقل يف بعا تعقيدات تلك التحليالت.
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وتنثر عوامل عديدة على العرض والطلب على األغذية على الصعيد العاملي بالتزامن مع الوقود احليربوي .واألهربم
يف هذا التقرير والتحليل ليس التأثري اإلمجالي الصايف جلميربع العوامربل علربى األخربعار الصربافية لألغذيربة ،وهربي
مسألة تطرق هلا فريق اخلرباء الرفيع املستوى ( ،)3100ولكن ما يهمنا هربو أثربر الوقربود احليربوي مبفربرده علربى
أخعار األغذية ،عندما تتساوى كل املعطيات .ويكمن التحدي األخاخي يف تفكيك وفصل تربأثري الوقربود احليربوي
عن مجيع العوامل األخرى مبا يتيح حتليله من وجهة نظر تأثريه اإلضايف ،وهو ما يربندي إىل تربأثريات إضربافية
على األخعار.
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وعندما تُستخدم احملاصيل يف إنتاج الوقود احليوي فإن أول أثر مباشر لذلك يتمثل يف تقليص الكميربات املتاحربة
من األغذية والعلف .ويفضي لك بدوره إىل ارتفاع يف األخربعار واخنفرباض يف الطلربب علربى األغذيربة مربن جانربب
الفقراء .كما يشجّع املزارعني على زيادة إنتاجهم .ويظهر أثر لك يف اختخدام البدائل علربى صربعيد اتخربتهال
واإلنتاج ،وهو ما ميثل أحد أخباب انتشار ارتفاع األخعار ليشمل حماصيل أخرى.
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وينشأ النمط القربوي التربالي عربن املالحظربات والتحلربيالت ونتربائج خمتلربف جمموعربات األدبيربات الربيت تتنرباول
املوضوع:
()0

()3

عندما تتساوى مجيع املعطيربات فربإن الطلربب القربوي علربى الوقربود احليربوي يربنثر علربى أخربعار السربلع
الغذائية .وينطبق لك على كلّ خياق ،حتى يف خياق اخنفاض األخربعار ألخربباب أخربرى غربري الوقربود
احليوي.
يف السنوات القليلة املاضية (منربذ عربام  )3114الربيت شربهدت ارتفاعرباً قصربري األجربل يف أخربعار السربلع
الغذائية ،خاهم الوقود احليوي بدور مهم .وما زال اخلالف قائمرباً حربول مربا إ ا كربان الوقربود احليربوي
يشكل العامل املساهم األهم .ويرجع الدور املهم الذي يساهم به الوقود احليوي أخاخاً إىل:




()2

()4
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صعوبة بقاء النمو الذي حتقق منخراً يف جمموع العرض عند نفس مسربتوى منربو جممربوع الطلربب،
مبا يف لك مكوّن الوقود احليوي (احلظر املفروض على ميثيل ثالث بوتيل اإليثري وغري لك مربن
خياخات الوقود احليوي اإللزامية)؛
انتقال اترتفاع يف أخعار النفط إىل أخعار األغذية من خالل قدرات إنتاج الوقربود احليربوي يف ظربل
ما أتاحه الوقود احليوي من فرص لزيادة إنتاج احملاصربيل الغذائيربة الرئيسربية (الربذرة ،والبربذور
الزيتية ،والسكر).

خيتلف أثر الوقود احليوي باختالف نوعه ،بربالرغم مربن أن اآلثربار ميكربن أن تنتقربل مربن حمصربول إىل
حمصول آخر مادام اإلحالل ممكناً بني هذه احملاصيل يف امليدان أو على مستوى الطلب .وميكن أيضربا
أن تتباين احلاتت يف خمتلف األخواق .فأخواق اإليثانول والديزل احليوي ت تتطور بالطريقربة اتهربا.
ويف خوق اإليثانول ،توتب على الزيادة يف الطلب آثار خمتلفة إ ا رافقتها زيادة يف إنتاج اإليثانول من
الذرة ،أو زيادة يف إنتاج اإليثانول من قصب السكر.
يربط الوقود احليوي بني أخواق األغذية وأخواق الطاقة .ويسود اعواف على نطاق واخع بالعالقة بني
هذه الروابط إضاف ًة إىل ما ينجم من ارتباط بني األخعار .غري أن قوة هذا اترتباط حمل خالف .وعربالو ًة
على لك فقد تبني أن (التأثريات على التقلبات) يف املدى القصري واترتباطات الطويلة األجل متباينربة
إىل حد بعيد وتعتمد بدرجة كبرية على خمتلف مسارات الوقود احليوي ومواده األولية.

وتنكّد هذه اتختنتاجات بقوة ما خلص إليربه فريربق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى ( )a3100مربن نتربائج ،بينمربا تعمربل علربى
تنقيحها بطرق مهمة.
-30

وميكن يف السياق احلالي أن يكون ألخعار الربنفط دور حاخربم .ويف ظربل اخربتمرار ارتفرباع أخربعار الربنفط ،خربتزداد
تنافسية إيثربانول الربذرة وقصربب السربكر مقارنربة بربالبنزين األحفربوري ،حتربى بربدون حربوافز أو محايربة مجركيربة
(الوتيات املتحدة األمريكية ألغت مثالً اتئتمان الضرييب إليثانول اجليل األول (الذرة) يف نهايربة عربام .)3100
وقد يفتح لك نظرياً خوقاً غري حمدودة تقريباً إليثانول الذرة وقصب السربكر علربى نطرباق العربامل (فريربق اخلربرباء
الرفيع املستوى .)a3100 ،ومن الناحية العملية ،يف ظل األطر التنظيمية احلالية يف الوتيات املتحدة واتحترباد
األوروبي ومستوى تطور أخواق الوقود احليوي ،ميكن حتويل اتلتزامات واألهربداف إىل حربدود قصربوى فنيربة أو
خياخية ،كما هو احلال يف حواجز الوتيات املتحدة أو احلدود العاملية املفروضة يف الوتيربات املتحربدة واتحترباد
األوروبي ،وقد تشكل حربواجز كرببرية أمربام التوخربع يف اإليثربانول يف الوتيربات املتحربدة .وبربالنظر إىل أن الربديزل
احليوي غري قادر علربى املنافسربة اتقتصربادية إت يف حرباتت اترتفرباع الشربديد يف أخربعار الربنفط فسربوف حتركربه
السياخات احلكومية يف ظل غياب أي تطورات تكنولوجية كبرية ،وميكن بالتالي ألي تغيري يف تلك السياخربات
أن يقضي على منوه.

-33

وإ ا كانت األخواق اخلارجية مسربتعدة تخربتيعاب الفربائا مربن إنترباج الوقربود احليربوي ،ومربا دامربت احلربواجز
األخرى ،من قبيل متطلبات املزج أو احلربدود القصربوى املسربتهدفة ،ت حتربد مربن اخربتخدامات الوقربود احليربوي
احمللية فقد يستمر ازدياد الطلب على الوقود احليوي إ ا بقيربت أخربعار الربنفط أعلربى مربن تكلفربة إنترباج الوقربود
احليوي .ويندي لك يف نهاية املطاف إىل إجياد وضع تفرض فيه أخعار الربنفط "حربداً أدنربى للفربرص" بالنسرببة
ألخعار احملاصيل ،وتفتح اجملال أمام انتقال التقلبات واملضاربات من خوق البوول إىل أخواق األغذية.

الوقود احليوي واألراضي
-32
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يتطلب إنتاج الوقود احليوي توفر األراضي ،باخربتثناء احلرباتت الربيت يعتمربد فيهربا علربى خملفربات احملاصربيل
والنفايات .وهو بذلك يتنافس على األراضي مع أنشطة زراعية أخرى ،مبربا يف لربك إنترباج أشربكال أخربرى مربن
الطاقة احليوية ،وأنشطة اقتصادية أخرى ،والتوخع احلضري ،وبصورة متزايدة ،مع محاية األراضربي ألهربداف
بيئية ،وخباصة التنوع البيولوجي واحتجاز الكربون .وتتسم هذه النقطة األخرية بأهمية خاصة يف إنترباج الوقربود
احليوي ،ت خيما أن أحد أهدافه يرمي إىل التخفيف من آثار تغيُّربر املنربا ؛ ويعربين لربك أنربه عنربدما يربدخل يف
منافسة مع احتجاز الكربون ،ينبغي تقييم هذين النشاطني نظراً إلمكاناتهما النسبية يف التخفيف من آثربار تغربري
املنا  .فإىل أي مدى يشكل توفر األراضي حاجزًا أمام تطوير الوقود احليوي وضمان األمن الغذائي العاملي؟
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و يتحدد النقاش يف جانب كبري منه باعتبارات حمتملة بشأن األراضي املطلوبة أو الربيت خربتكون مطلوبربة إلنترباج
كمية معيَّنة من الوقود احليوي مقارنة باألراضي "املتاحة" أو اليت خربتكون "متاحربة" عامليرباً ،نظربرًا للحاجربة إىل
زيادة إنتاج األغذية من أجل تلبية الطلب املتزايد .واإلجابة علربى هربذه التسرباؤتت حتركهربا افواضربات تتعلربق
بالغلة (غلة احملاصيل ،وغلة الوقود احليوي) ،وحتركها أيض ًا املعلومات املتعلقة بتربوفر األراضربي (مبربا يف لربك
مساحات تلك األراضي وكيفية حتديدها).
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وانصبّ الوكيز يف معظربم مربا كتربب عربن األراضربي املتاحربة علربى تقربدير مسرباحات األراضربي "املالئمربة" زراعيرب ًا
ومساحات األراضي املتاحة ،باختخدام معايري املالءمة العليا والربدنيا .وتشربري التقربديرات الرئيسربية إىل إمكانيربة
تعبئة مساحات كبرية من األراضي اليت تليب الطلب على األغذية يف املستقبل شريطة اعتماد ممارخربات خربليمة
يف اإلدارة ،وتطرح نفس احلجج عند مناقشة الوقود احليوي .ووردت أيضاً إشارات إىل أن بعربا املربواد األوَّليربة
الالزمة إلنتاج الوقود احليوي ت ميكن أن تتنافس مع األغذية حتربى مربن خربالل اخربتخدام األراضربي ،إ ميكربن
زراعتها على مساحات غري مالئمة للمحاصيل الغذائية.
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وكثرياً ما خيفي النقاش الدائر حول مساحات األراضي املتاحة على الصعيد العاملي من وجهة نظر زراعية بعا
األبعاد األخرى اليت تنطوي عليها مسألة "توفّر األراضي" .ويشري العديد من املنلفني إىل احلاجة إىل رخم صربورة
أوضح ملا تعنيه عبارة "األراضي املتاحة"؛ لك أن البعا يفضل اختخدام تعبري األراضي "غري املسربتغلة بالقربدر
الكايف" ،يف حني يعارض آخرون املفهوم حبربد اتربه ،ويشربريون إىل أن معظربم األراضربي ،إن مل يكربن مجيعهربا،
مستخدمة أصالً بطرق خمتلفة (فريق اخلرباء الرفيربع املسربتوى .)b3100 ،وحسربب بعربا التحلربيالت النقديربة
بشأن توفر األراضي ،فإن األراضي اليت تبدو مهملة أو غري مستغلة بالقدر الكايف هربي يف الواقربع أراض متكاملربة
عموماً مع أشكال تقليدية من اختخدامات األراضي ،بدءاً من الرعي املتنقل ،ومروراً بأراضربي الراحربة ،ووصربو ًت
إىل األراضي املستخدمة يف توليد الطاقة ،واألغذية التكميلية واملواد اخلام جملموعة من األنشطة غري الغذائية.
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وتساءل الكثريون بصورة خاصة عن دور الوقود احليوي كمحفّز لالختثمارات احمللية واألجنبية الواخعة النطرباق
يف األراضي ،واليت غالباً ما تُسمى "اتختيالء على األراضي" .وحددت التقارير األوىل واألدبيات الربيت بربدأت يف
الظهور بعد عام  3119وركّزت بصورة خاصة على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الوقود احليربوي باعتبرباره قربوة
دافعة حمورية ،بل ورمبا القوة الدافعة الرئيسية ،هلذه اتختثمارات .وقللربت التحلربيالت الربيت أجريربت تحقرب ًا
أهمية الوقود احليوي وأشارت إىل ما خاد من قلق على نطاق أوخع بشأن )0( :األمن الغذائي من جانب البلدان
الناشئة الغنية برأس املال والفقرية يف املوارد؛ ( )3مصاحل املضاربة يف تأمني املوارد الشحيحة غداة األزمة املاليربة
عام 3119؛ ( )2تزايد التالقي بني أخواق األغذية وأخواق الطاقة احليوية مربن خربالل اخربتخدام املربواد األوليربة
املشوكة (غالباً ما تسمى "احملاصيل املرنة") اليت ميكن توجيهها بالتساوي إىل أخواق األغذية أو أخواق الوقود
حسب ميزات األخعار .على أن مثة الكثري من الوثائق اليت تثبربت أن اتخربتثمارات الواخربعة النطرباق يف الوقربود
احليوي تساهم بدور مهم يف حتويل اختخدام األراضي يف العديد من البلدان النامية.
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الوقود احليوي والطاقة احليوية :اآلثار االجتماعية واالقتصادية وآفاق التنمية
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يرى الكثريون أن الوقود احليوي يتيح فرصاً مهمة جديدة إلدرار الدخل وتهيئربة فربرص العمربل ،إضربافة إىل أنربه
يوفّر رأس املال املطلوب بشدة ،والتكنولوجيا واملعارف الضربرورية لقطرباع الزراعربة يف البلربدان الناميربة .وحربدّدت
حتليالت أخرى آثاراً خلبية للوقود احليوي على املزارعني الفقراء وجمتمعاتهم ،إما بصربورة مباشربرة عربن طريربق
نزع ملكية األراضي ،أو بصورة غري مباشرة من خالل تركيز املوارد على العمليات الزراعية الواخعة النطاق.
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وما زالت البلربدان الناميربة يف طربور صربياغة خياخربات للوقربود احليربوي ،بينمربا وصربل العديربد مربن اتخربتثمارات
واملبادرات إىل مراحل خمتلفة من التنفيذ .ولربذلك فربإن تقربدير اآلثربار علربى مرب ّر الوقربت وعلربى النطرباق الكلربي أو
اإلقليمي ما زال يعتمد كثريًا على التخمينات.
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واتختثناء هنا هو الربازيل اليت هلا تاريخ يصل إىل  41عاماً يف إنتاج اإليثانول من قصب السكر وحنو عقد مربن
الزمان إ ا أخذنا يف اتعتبار برناجمها الطموح إلنتاج الديزل احليوي .وعلى الرغم من اختالف األدلربة بالنسرببة
إىل اإليثانول يف وتية خاو باولو ،يشري عدد من الدراخات إىل اآلثار النسبية املناتية لالختثمارات يف اإليثانول يف
بلديات معينة مقارنة باتختثمارات يف بلديات أخرى ،وخباصة البلديات اليت تكثر فيها مزارع تربيربة املاشربية.
صمّم برنامج الديزل احليوي يف الربازيل بهدف حتقيق تنمية ريفيربة علربى أخرباس قطرباع الزراعربة األخربرية،
وقد ُ
وحماصيلها النفطية التقليدية اإلقليمية .واختثمرت كميات هائلة من املوارد والطاقات اإلبداعية ،ولكن أكثر مربن
اختفاد من هذه اتختثمارات بعد عشر خنوات هو قطاع الصويا وشرائح املزارعني األخريني الربيت كانربت بالفعربل
على أعلى مستوى من التنظيم .ومن جهة أخرى ،ينكد الربنربامج أنربه إ ا تربتح لصربغار املربزارعني فربرص كافيربة
للحصول على املوارد األخاخية من أراضٍ ومياه فلن يكون يف وخعهم زيادة دخلهم من جمرد حتسني اإلنتاجية.
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وشكلت أفريقيا جنوب الصحراء بنرة الوكيز يف حتليالت األثر باختخدام منا ج التوازن العام القابربل للحوخرببة
يف موزامبيق ومجهورية تنزانيا املتحدة (وهربذه األخربرية جربزء مربن دراخربات الطاقربة احليويربة واألمربن الغربذائي).
وتتساوى هذه البلدان يف الفقر ولكنها ختتلف كثرياً يف درجة اعتمادهربا علربى الطاقربة واألغذيربة .وانتقربل ارتفرباع
أخعار األغذية والوقود انتقاتً مباشراً يف موزامبيق وأدّى إىل تراجع حاد يف منشر الرفاه ( 4يف املائربة) بربل وأكثربر
يف منشر اختهال األخر املعيشية ( 4يف املائة) .ومن جهة أخرى ،بيّنت احملاكاة أن إدراج وقود حيوي واخربع
النطاق للتصدير قد يفضي إىل نتائج إجيابية مصحوبة بزيادة إمجالية بنسرببة  1.64يف املائربة يف النرباتج احمللربي
اإلمجالي ،وزيادة نسبتها  3.4يف املائربة يف قطرباع الزراعربة ،و 0.4يف املائربة يف قطرباع الصربناعة .وكشربفت أيضرب ًا
الدراخة اليت تناولت تنزانيا وأُجريت بالشراكة مع برنامج الطاقة احليويربة واألمربن الغربذائي يف منظمربة األغذيربة
والزراعة عن نتائج إجيابية للرفاه ،حيث أدى التوخع يف إنتاج اإليثانول إىل إزاحة حماصربيل تصربديرية أخربرى
بدتً من املواد الغذائية.
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ووضع مشروع الطاقة احليوية واألمن الغذائي جمموعربة أدوات مفصربلة للتحليربل القطربري تشربمل حتلربيالً طويربل
األجل للزراعة ضمن منظور دولي ،واختقصرباء للمربوارد الطبيعيربة ،ودراخربات جربدوى مفصّربلة ملشرباريع فرديربة،
وحتليالً اجتماعياً اقتصادياً لآلثار احملتملة .وتناول التحليل بريو ومجهوريربة تنزانيربا املتحربدة وتايلنربد ،ومشربل
بذلك كل قارة من قارات العامل النامي.
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وحاول عدد متزايد من الدراخات لفت انتبرباه صربانعي السياخربات إىل أهميربة مراعرباة اتعتبربارات اجلنسربانية يف
تطوير الوقود احليوي .وتسلط هذه الدراخات الضوء على مسألة أمربن احلصربول علربى األراضربي وملكيتهربا كأحربد
العوامل الرئيسية اليت حتدد ما إ ا كان التوخع يف إنتاج املواد األوليربة الالزمربة إلنترباج الوقربود احليربوي خربيعود
بفوائد على الفقراء الريفيني ،وخاصة النساء.
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وأكثر اختخدامات الوقود احليوي إجيابية يف البلدان النامية اليت يغلب عليهربا طربابع ريفربي كرببري وتقربل فيهربا
أهمية وقود النقل ويعيش أغلبية فقراء الريف دون أن تتاح هلم إمكانية احلصول على الطاقربة ،يكمربن يف اختربا
مبادرات الطاقة احليوية للطهو ،والتدفئة ،وتوليد القوى احمللية .وجيري حالياً دعم مئربات املبربادرات يف هربذا
اتجتاه يف البلدان النامية ،وتربز احلاجة امللحة إىل قياس التجارب األكثر جناحاً حتى ميكن متويلها ونشرها.
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وقام عدد من العلماء بوضع منا ج تصنيفية لتحديد الظربروف الربيت ينبغربي يف إطارهربا األخربذ بسياخربات للوقربود
احليوي/الطاقة احليوية يف البلدان النامية ،وحمور الوكيز احملدد هلذه السياخربات يف كربلّ بلربد ،نظربرًا لتقربدير
املتغريات الرئيسية من حيث املوارد املتاحة يف كل بلد ،ومسربتويات التنميربة اتقتصربادية ،والتوخربع احلضربري.
وجيري باملثل تطبيق منا ج على مستوى املزرعة لتقييم اآلثار النسبية على الدخل والوظائف .وقربد تشربكل هربذه
النما ج أدوات مهمة يف توجيه عملية صياغة خياخات الوقود احليوي على الصعيدين احمللي والقطري.

التوصيات
ت ميكن فصل خياخات األمن الغذائي عن خياخات الوقود احليوي نظراً للتفاعالت املتبادلة بينهربا .وينبغربي أن حيظربى
األمن الغذائي واحلق يف الغذاء بأولوية اتهتمام يف تصميم أي خياخة للوقود احليوي.
وينبغي أن تعتمد احلكومات مبدأ عدم مساس الوقود احليوي باألمن الغذائي ،وبالتالي إدارة الوقود احليربوي مبربا يضربمن
عدم تعريا إمكانية احلصول على األغذية أو املوارد الالزمة إلنتاج األغذية ،وخباصربة األراضربي ،والتنربوع البيولربوجي،
واملياه ،والعمالة ،للخطر .وينبغي أن تتخذ جلنة األمن الغذائي العاملي اإلجراءات الكفيلة بتطبيق هذا املبربدأ يف خمتلربف
السياقات اليت تواجه البلدان كافة.
ويف ظل التوجه حنو إنشاء خوق عاملية للوقود احليوي ،وخياق التحول مربن الوقربود احليربوي الربذي توجهربه السياخربة إىل
وقود حيوي توجهه قوى السوق ،تربز احلاجربة امللحّربة إىل التنسربيق الربدقيق واتخربتباقي بربني خياخربات األمربن الغربذائي
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وخياخات الوقود احليوي/الطاقة احليوية ،وخياخات الطاقة على الصعيدين الوطين والدولي ،واحلاجة كذلك إىل آليربات
لالختجابة السريعة يف األزمات.
ومثة حاجة ملحة إىل تهيئة منا مسنول ومالئم لالختثمارات الغذائية وغري الغذائية اليت ت تتعارض مع األمن الغذائي.
ويوصي فريق اخلرباء الرفيع املستوى بأن تعتمد احلكومات اسرتاتيجية متسقة لألمن الغذائي وأمن الطاقةة وهةو مةا
يقتضي الرتكيز على احملاور/األبعاد اخلمسة التالية.
-0

التكيّف مع التغيري يف الديناميات العاملية املدفوعة بقوى السوق
(أ)

(ب)
(ج)

(د)
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مواجهة آثار سياسات الوقود احليوي على األراضي واملياه واملوارد
(أ)

ينبغي أن تضمن احلكومات فعالية تنفيذ ورصد مبادئ اتختثمار املسنول يف الزراعة الربيت تعكربف حاليرب ًا
جلنة األمن الغذائي العاملي على صياغتها ،وخباصة يف حاتت اتختثمار يف إنتاج الوقود احليوي.

(ب)

ينبغي اختخدام مبادئ املوافقة احلرة واملسرببقة واملسربتنرية ومشرباركة مجيربع املعنربيني مشرباركة كاملربة يف
اختثمارات اختخدام األراضي ،كشرط مسبق ألي اختثمار يف األراضي.
ينبغي أن تكفل التدابري املتخذة لتنفيذ اخلطوط التوجيهيربة الطوعيربة بشربأن احلوكمربة املسربنولة حليربازة
األراضي ومصايد األمسا والغابربات يف خربياق األمربن الغربذائي الربوطين عربدم مسرباس اخربتثمارات الوقربود
احليوي حبقوق احليازة ،ومشاركة املرأة بصربورة كاملربة يف املفاوضربات بشربأن األراضربي واإلقربرار حبقربوق
حيازة األراضي.
جيب أن يشكل تقييم اآلثار الواقعة على األراضربي وامليرباه جربزءا مربن السياخربات مبربا يكفربل عربدم مربنح
امتيازات األراضي دون تقييم آلثار اختخدام األراضي على موارد املياه.

(ج)

(د)
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جيب أن تكيّف احلكومات خياخربات الوقربود احليربوي ،وأن تضربع آليربات لوقربف الطلربب علربى الوقربود
احليوي (املدفوع بقوى السوق) مبا يهدد األمن الغذائي من حيث ارتفاع األخعار وتضييق خبل احلصربول
على األراضي واملوارد الالزمة إلنتاج األغذية.
ينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني تشجيع التنسيق الدولي بني هربذه السياخربات واآلليربات يف
منتدى مالئم ميكنه أن يفي أيضاً باتختجابات املنسقة والقصرية األجل يف أوقات األزمات.
ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي أن تدعو الشربراكة العامليربة بشربأن الطاقربة احليويربة ،واللجنربة املعنيربة
مبشاكل السلع واجملموعة احلكومية الدولية املعنية باحلبوب التابعة هلا إىل تقديم مقوح بشربأن آليربات
اتختجابة املمكنة بعد اختعراض آخر املستجدات وتقييم اخليارات.
ميكن أن توصي/تطلب جلنة األمن الغذائي العاملي بأن تبلغ احلكومات بانتظام عن خياخرباتها وأهربدافها
اخلاصة بالوقود احليوي إىل نظام معلومات األخواق الزراعية بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة.

(هرب)
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تعزيز االنتقال من سياسات الوقود احليوي إىل سياسات شاملة لألغذية والطاقة
(أ)

(ب)
(ج)
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ينبغي للحكومات اعتماد نهج شامل حموره خياخات الطاقة احليوية ،ولربيس جمربرد الوقربود احليربوي،
لتشجيع تطوير قطاع حديث للكتلة احليوية ميكن أن يشكل يف العديد من البلربدان الناميربة اخربواتيجية
تنمية فعالة توفّر املنتجات الفائقة اجلودة ،والكهرباء ،والقوى البديلة الالزمة للطهربو ،والقربوى الالزمربة
إلدارة املياه واملرافق اإلنتاجية احمللية ،إضافة إىل وقود النقل.
ينبغي أن تدعم احلكومات مشاركة صغار املزارعني يف خالخربل قيمربة الوقربود احليربوي والطاقربة احليويربة
على أخاس الوصول إىل األخواق والدخول يف ترتيبات تعاقدية بشروط منصفة وعادلة.
يتعني على احلكومات ،كجزء رئيسي من اخواتيجية متسقة لألمن الغربذائي وأمربن الطاقربة ،اختكشرباف
اختا تد ابري بديلة يف السياخات (مثربل حتسربني كفرباءة الوقربود واتنتقربال إىل النقربل اجلمرباعي ،وتطربوير
الوقود البديل املتجدد) من أجل تقليص اختخدام الطاقة األحفورية يف النقل وما يصحبها مربن انبعاثربات
مبا يتفق مع خصوصيات البلدان النامية واملتقدمة على السواء.

تعزيز البحث والتطوير
(أ)

(ب)

(ج)

(د)

24

تتنربربافس احملاصربربيل مجيعربرباً علربربى نفربربس مربربوارد األراضربربي وامليربرباه والعمالربربة ورأس املربربال واملربربدخالت
واتختثمارات ،وما من حماصيل غري غذائية خحرية يف الوقت احلاضر ميكنهربا أن تضربمن إنتاجرب ًا أكثربر
اتساقاً للوقود احليوي على األراضي اهلامشية .ولذلك ينبغي تقيربيم احملاصربيل غربري الغذائية/حماصربيل
العلف بالدقة اتها املتوخاة يف تقييم حماصيل األغذية/العلف من حيث آثارهربا املباشربرة وغربري املباشربرة
على األمن الغذائي.

يساهم البحث والتطوير بدور مهربم يف حتسربني كفرباءة تكنولوجيربات الوقربود احليربوي مربن حيربث املربوارد
والعمليات .وينبغي أن يستحدث الشركاء يف جمال البحوث حلو ًت تناخب احتياجات أقل البلربدان منربوًا
وصغار املزارعني الذين هم يف أمسّ احلاجة إىل الطاقة .ويقع على القطاع العام يف هربذا اجملربال دور مهربم
بالشراكة مع القطاع اخلاص من أجل اترتقاء بنظم البحث والتطوير ات الصلة ومتويلها.
ينبغي أن يتناول البحث إمكانية وخبل مساهمة اجليلني األول والثرباني مربن الوقربود احليربوي يف إصربالح
األراضي املتدهورة ،ويف حتسربني إدارة مسربتجمعات امليرباه .وميكربن تطربوير هربذه البحربوث بالتعرباون مربع
الشراكة العاملية للوبة والشراكة العاملية للمياه.
نظراً للقصور النسيب الذي تتميز به الطاقة يف تكنولوجيات الوقود احليوي احلالية والتكنولوجيات الربيت
ت تزال قيد التطوير ،ينبغي ختصيص موارد البحث والتطوير لتسريع وترية حتقيق اجلدوى التجارية يف
مسارات الطاقة املتجددة املتطورة.
ينبغي للحكومات ومنظمة األغذية والزراعة واملنخسات البحثية واملنخسات ات الصلة تشجيع وتيسربري
تبادل املعلومات والتعاون يف تقييمات وتوقعات األمربن الغربذائي والوقربود احليربوي بوخربائل تشربمل تربوفري

معلومات شفافة عن اتفواضات واألخاليب واألدوات والبيانات املستخدمة من أجل إثراء عمليات صربنع
القرار.
 -5وضع أساليب وخطوط توجيهية لسياسات متسقة يف جماالت األغذية والوقود احليوي والطاقةة احليويةة علةى
الصعيدين الوطين والدولي
(أ)

(ب)

(ج)

(د)-

ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي أن تشجع املنظمة وأصحاب املصلحة املعنيني على وضع منهجيربات،
مبا يف لك منا ج تصنيفية ،لتقييم القدرات الوطنية يف جمال الوقود احليوي اختناداً إىل تربوفر األراضربي
واملياه ،وكثافة السكان ،واتحتياجربات مربن األغذيربة والطاقربة ،واإلنترباج الزراعربي ،ونصربيب الفربرد مربن
الدخل ،وغريها من املتغريات ات الصربلة حتربى ميكربن تربوفري التوجيربه األوّلربي بشربأن إدراج خياخربات
الوقود احليوي/الطاقة احليوية يف خطة وطنية لألمن الغذائي وأمن الطاقة.
ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي أن تدعو الشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية إىل إطالق عملية شاملة
تضمن عدم اتعواف إت مبخططات إصدار الشهادات اليت تشمل العديد مربن أصربحاب املصربلحة وتقربوم
على املشاركة الكاملة وتتسم بالشفافية حتى ميكن دخول أخواق الوقود احليوي .وينبغربي أن حتربد هربذه
املخططات أيضاً من تكاليف املعامالت لتاليف إقصاء أصحاب احليازات الصغرية.
بينما قد يتعذر إخضاع اإلنتاج الزراعي بكامله ملعايري اتختدامة املعتمدة من خمططات إصدار الشهادات
املعوف بها ،ينبغي التساؤل عن كيفية حتسني اتختدامة الشاملة للزراعة على املستوى الكلي .وميكربن
للجنة األمن الغذائي العاملي أن تدعو جلنة الزراعربة إىل إعربداد مقوحربات بشربأن صربياغة معربايري تتعلربق
باختدامة األنشطة واملنتجات الزراعية وتشهد عليها خمططات إصدار الشهادات.
ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي أن تطلق ،بدعم من املنظمة والشراكة العاملية بشأن الطاقربة احليويربة،
عمليربربة لوضربربع خطربربوط توجيهيربربة تعتمربربدها البلربربدان وتُسربربتخدَم لتقيربربيم أثربربر خياخربربات الوقربربود احليربربوي
وصالحيتها .وينبغي أن تشمل هذه اخلطوط التوجيهية ما يلي:
()0
()3
()2

()4
()4
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الوجود املسبَّق لتنصيف املناطق فنياً واجتماعياً وبيئياً من أجربل حتديربد "األراضربي املتاحربة" ومربا
يرافقها من موارد؛
الوجود املسبَّق ملمارخات "اختثمارات مسنولة يف األراضي"؛
الوجود املسبَّق آلليات تضمن القدرة على التصرف بسرعة يف وجه ارتفاع حاد يف أخربعار األغذيربة
ومشاكل تَوَفر األغذية (العوامل املوجبة للتدخل يف األخعار ،واإلعفرباءات ،واملسربتويات "الربدنيا"
من خمزون األغذية)؛
التقييم املسبَّق لآلثار املوتبة على منشأ توفري املواد األوَّلية (احمللية/املستوردة) ،وعلى التجارة؛
تقييم مسبَّق آلثار السياخات على األمن الغذائي احمللي والدولي.

املقدمة
يف أكتوبر/تشرين األول  ,3100أوصت جلنة األمم املتحدة لألمن الغذائي العاملي "باختعراض خياخات الوقربود احليربوي،
حسب اتقتضاء وعند اللزوم ،وفقاً لتقييمات متوازنة مستندة إىل أدلة علمية تتعلق بالفرص والتحربديات الربيت قربد متثلربها
بالنسبة لألمن الغذائي ،ولكي يكون من املمكن إنتاج الوقود احليوي ،وحيثما أمكن القيام بذلك من النواحي اتجتماعيربة
واتقتصادية والبيئية" .ووفقاً لذلك طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي إىل فريق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى "إجربراء حتليربل
مقارن يستند إىل أدلة علمية لآلثار اإلجيابية والسلبية للوقود احليوي على األمن الغذائي ،مع مراعاة العمربل الربذي تقربوم
منظمة األغذية والزراعة والشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية".
وينطوي إعداد تقرير عن الوقود احليوي واألمن الغذائي على حتديات خاصة ،فهربو يشربكل تقاطعرباً بربني بعربا القضربايا
العاملية الرئيسية ،والطاقة ،واألغذية ،واختخدام األراضي ،والتنمية .وميكن أن تشربكل الطاقربة احليويربة وأنربواع الوقربود
احليوي مكونات مهمربة يف حافظربة الطاقربة يف أي بلربد .وبينمربا توجربد عربدة خيربارات للطاقربة املتجربددة الالزمربة للتدفئربة
والكهرباء ،ميثل الوقود احليوي حالي ًا الوخيلة الوحيربدة الربيت ميكربن أن حتربل حمربل الوقربود األحفربوري السربائل ،مثربل
البنزين ،والديزل ،ووقود الطائرات (الوكالة الدولية للطاقة.)3102 ،
وميكن أن تقوم عالقة إجيابية أو خلبية بني إنتاج الوقود احليوي وخياخات دعم تطويره من جهة وكل بعد مربن األبعرباد
األربعة لألمن الغذائي 2من جهة أخربرى ،أي تربوفر األغذيربة ،واحلصربول عليهربا ،واخربتخدامها (التغذيربة) واخربتقرارها.
ويتطلب تقييم العالقات والصالت بني اآلثار السببية والنتائج بني الوقود احليوي واألمن الغذائي تقييماً علربى الصربعيدي
العاملي واحمللي .وجيب أن يوضع لك أيضاً ضمن إطار دينامي يف ظل التطورات السريعة والعالقة املعقَّدة وغري الفوريربة
بالضرورة بني دوافع ظهور الوقربود احليربوي وأثرباره (اإلجيابيربة والسربلبية) علربى األمربن الغربذائي ،واحلاجربة إىل توقعربات
مستقبلية .ويتطلب هذا الربنهج وضربع افواضربات بشربأن خمتلربف البرباراموات ،بربدءًا مربن دور الطاقربة احليويربة ،وتطربور
التقنيات ،ووصو ًت إىل اآلثار احملتملة على الصعيدين العاملي واحمللي.
وجيب أن يتناول التقرير زوايا ونُهج ًا منهجية خمتلفة بدرجة كبرية بربدءاً مربن التكنولوجيربا ووصربوتً إىل اتقتصرباد علربى
املستويني الكلي واجلزئي ،مبا يف لك القضايا اتجتماعية والسياخية .ويتعيَّن معاجلة هذه القضربايا رغربم وجربود ثغربرات
__________________
 " 2يتحقق األمن الغذائي عندما تتوفر جلميع الناس ،يف كل األوقات ،اإلمكانات املادية واتقتصادية للحصول على غذاء كافٍ مأمون ومغذٍ لتلبيربة
احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النشاط والصحة"( .مربنمتر القمربة العرباملي لألغذيربة .)0116 ،ويشربري هربذا التعريربف
املقبول على نطاق واخع إىل األبعاد التالية اليت ينطوي عليها األمن الغذائي.
 توافر األغذية :هو توافر كميات كافية من األغذية وودة مناخبة تعرض عن طريق اإلنتاج احمللي أو الواردات.
 احلصول على األغذية :يعين حصول األفراد على موارد كافية (اختحقاقات) لشراء أغذية مناخبة لنظام غذائي حيقق التغذية.
 اتختخدام :هو اختخدام األغذية من خالل التغذيربة املناخرببة ،وامليرباه النقيربة ،واإلصربحاح والرعايربة الصربحية ،للوصربول إىل حالربة
التغذية السليمة اليت تفي بكل اتحتياجات الفسيولوجية.
 اتختقرار :لكي يتحقق األمن الغذائي ،ت بد لكل شعب أو أخرة أو فرد من احلصول على غذاء كافٍ يف مجيع األوقات.
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هائلة يف البيانات يف بعا األحيان ،ت خيما أن تطوير الوقود احليوي ت يزال يف مراحله األوىل وميثربل عمليربة مسربتمرة.
وتنطوي بالتالي هذه املساعي دوماً على خطر الوكيز على ما هو معروف (مبا يف لك الربنُهج املنهجيربة املتبعربة يف تقيربيم
السياخات واآلثار) أو على ما هو معروف بشكل أفضل؛ ومثة خطر وجود مستوى واحد أو بُعد واحد يطغربى علربى غربريه
من املستويات أو األبعاد ،وهو خطر اتختغراق يف التمين واإلميان بالعلم وبالضمانات دون وجود أدلربة خربليمة وكافيربة يف
امليدان لدعم تلك األمنيات.
ومما يعقِّد املساعي العلمية أن هذا املوضوع ينطوي أيضاً على حساخيات شديدة ،بل وجوانب عاطفيربة جيسربدها الشربعار
اتختفزازي "الغذاء أو الوقود" أو الصورة اليت تقابل بني اختخدام الذرة يف خبز الوتيال املكسربيكي واخربتخدامه يف إنترباج
اإليثانول لتزويد خيارات ميسوري احلال بالوقود.
--وأدت خياخات الوقود احليوي إىل إجياد دعم الطلب اجلديد على احملاصيل الغذائيربة التقليديربة .ويولِّربد تطربوير الوقربود
احليوي جمموعة من اآلثار على األغذية والزراعة ونُظم الطاقة (أنظر الشكل  .)0ويسفر إنتاج الوقود احليوي عربن زيربادة
املنافسة يف األخواق القائمة وفرص األخواق اجلديدة .وتبعاً لنقطة البداية اليت ننطلق منها فإننا نركز على الوقود احليوي
أو األمن الغذائي ليتحوَّل مسار النقاش من "الوقود احليوي واألمن الغذائي" إىل "حبر من اخلالف":
 -0مساهمة الوقود احليوي يف زيادة الطلب إمجاتً تفضي إىل مستوى أول من اخلالف حول حجم هربذا الطلربب الربذي
يسبب حتوي ًال صافي ًا مباشرًا من اتختهال البشري أو حتربوي ًال غربري مباشربر عنربدما يسربتخدم كعلربف للحيوانربات
("يف ظل ما خينول إليه احلال يف غري لك من الظروف").
 -3مدى مساهمة الوقود احليوي يف زيادة أخعار األغذية وحجم هذه الزيادة يشكل مصدرًا للكثري من اجلربدل الربذي ت
يتصل بهذا التقرير إتّ بالقدر الذي يصب به يف خالف آخر ،وهو أثر ارتفاع األخعار على األمربن الغربذائي (فريربق
اخلرباء الرفيع املسربتوى ،)a3100 ،ويربندي ارتفرباع األخربعار إىل زيربادة صربعوبة حصربول الفقربراء واجلربوعى علربى
األغذية .ومن الناحية األخرى ،خيندي ارتفاع األخعار إىل زيادة الدخل واألمن الغذائي للمزارعني القربادرين علربى
اتختفادة من تلك الزيادات وخيتمكَّن البائع الصايف من التخزين واتختثمار لالختفادة مربن الطلربب املتزايربد (فريربق
اخلرباء الرفيع املستوى .)3102 ،ويشجع أيضاً ارتفاع األخعار وزيادة الطلب على زيادة اإلنتاج.
 -2إنتاج الوقود احليوي يهيا أيضاً فرص عمل جديدة يف عملية التحويل .وميكن أن يولِّد لربك املزيربد مربن األنشربطة
اتقتصادية اجلديدة اختجابة للطلب من املستهلكني اجلُدد وامليسورين .وخوف تلمربس الفئربات الربيت تسربتفيد مربن
تلك الزيادات يف الدخل خهولة يف احلصول على األغذية .والسنال اجلوهري هنربا هربو :هربل هربذه النتربائج أفضربل
(زيادة الوظائف وزيادة الدخل وزيادة التنمية الريفية) مما كان ميكن حتقيقه بدون الوقربود احليربوي أو باخربتخدام
أشكال أخرى من دعم التنمية الزراعية؟
 -4إنتاج الوقود احليوي يولِّد قدراً هائالً من املنتجات املشربوكة الربيت تتميربز يف كربثري مربن األحيربان بقيمتهربا الكرببرية
كعلف للماشية (منظمة األغذية والزراعة .)3102 ،وميكن أن يعوِّض لك جزءاً من التنربافس علربى املربواد األوَّليربة

27

بني الوقود والثروة احليوانية ،بل وميكن أن يفضي إىل زيادة يف إنتاج املواد األوَّليربة وخيفِّربا بالتربالي مربن تكلفربة
مصدر العلف وما ينطوي على لك من آثار إجيابية على إنتاج (وكفرباءة) الثربروة احليوانيربة وبالتربالي املسرباهمة يف
حتقيق األمن الغذائي.
 -4تطوير إنتاج الوقود احليوي ميكن أن يزيد املنافسة على األراضي واملياه ،وهو ما ميكن أن يزيربد مربن تقييربد خُرببل
الوصول إىل املوارد الطبيعية اليت يعتمد عليها أصحاب احليازات الصغرية والسكان األصليون.
 -6تطوير الوقود احليوي ميكن أن يفضي إىل اختخدامات جديدة لألراضي وحيد من إمكانيربة احلصربول علربى الكتلربة
احليوية اليت يعتمد عليها أصحاب احليربازات الصربغرية يف الطهربو .ومربن الناحيربة األخربرى ،ت خربيما يف البلربدان
املفتقرة إىل الطاقة ويف املناطق النائية اليت يتعذر ربطها بشبكات الطاقة ،ميكن للطاقة احليويربة والوقربود احليربوي
توفري أشكال أيسر وأنظف من الطاقة مقارنة باختخدام الكتلة احليوية التقليديربة وميكربن أن يسرباهم بربدور مهربم يف
التنمية الريفية.
وت تتسم هذه اآلثار والنتائج بالتنوع الكبري حبكم طبيعتها فحسب ،بل تتفاوت أيضاً علربى املسربتويني العرباملي واحمللربي
وتعتمد بدرجة كبرية للغاية على الظروف احمللية.
--ومتثل مسألة توفر األراضي املطلوبة للتنمية املشوكة وزيادة إنتاج الطاقة واألغذية نقطة حمورية يف النقاش الدائر.
وت بد أوتّ وقبل كل شيء أن يشمل السنال "هل األراضي متاحة؟" أبعاداً متعددة لفكرة التوفر ،بدءاً من التوفر املربادي،
ووصوتً إىل األبعاد الزراعية والقانونية والبيئية واتجتماعية لألراضي .وتتوقف املساحات "املتاحة" للوقود احليوي علربى
مراعاة كل هذه األبعاد بشكل خليم وطريقة ترتيب أولوياتها.
وثانياً ،يدور نقاش حول كل بُعد من األبعاد السالفة الذكر .من لك مثالً أن مسألة التوفر املربادي تنرباقش مربن زاويربتني،
إحداهما "مالتوخية" واألخرى أكثر "تفاؤتً" على أخاس عدد هكتارات األراضي املنتجة املتاحة ،وهو ما جيسِّربد يف واقربع
األمر اجلدل بني وجهات النظر "املتشربائمة" مقابربل وجهربات النظربر "املتفائلربة" فيمربا يتعلربق بالتحسربني العرباملي لغربالت
األراضي اهلامشية إىل أفضل األراضي املتميزة .وتشمل األمثلة األخرى البُعد البيئي الذي يعبِّر عن اجلدل الدائر بني مربن
يرون أن األهداف املتعددة ت بد من بلوغها يف كل اختخدام من اختخدامات األراضي ("تعددية وظائف" الزراعة ،مبا يف
لك توفري الطاقة باعتبار أن لك ميثل أحربد تلربك الوظربائف) ،ومربن يأخربذون مبفهربوم "التخصربص" الربذي يشربهد علربى
مستويات أوخع ،بل وعاملية ،مقايضات بني خمتلف اختخدامات األراضي املتخصصة املرتبطة بأهربداف معيَّنربة (أراضربي
اإلنتاج الغذائي ،وأراضي الطاقة ،واتحتياطيات البيئية ،وأراضي أصحاب احليازات الصغرية والتنمية).
---
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التنمية الريفية

الشكل

اتختخدام احمللي،
أمن الطاقة

الطاقة

التحويل

وفورات الطاقة
األحفورية

0

الطلب/السياسات

املواد األولية
الالزمة للوقود
احليوي
العلف

توفر العلف

الوقود احليوي

الوظائف

البنية األساسية

األراضي

األغذية

املياه

التكنولوجيات
واملسارات الفنية/الغالت

املدخالت

التنافس يف الطلب

الصادرات

العمالة

توفر األغذية

أمن وتكاليف
الطاقة

زيادة اإلنتاج

اتختثمارات

الميزان التجاري

ارتفاع اخعار
العلف

ارتفاع أخعار
األغذية

ميزان املدفوعات

متغريات اتقتصاد
الكلي الوطين

الدخل يف املناطق
احلضرية

زيادة الدخل
الزراعي
إمكانية احلصول على األغذية

زيادة الدخل يف
الريف

التنافس على
األراضي
املوارد
املياه
املدخالت
العمالة

زراعة الكفاف

الشكل  :0متثيل اآلثار وردود األفعال الرئيسية يف نُظم األغذية والزراعة والطاقة بعد ظهور الطلب على الوقود احليوي
السهم األخضر/العادي بني ألف وباء يبني اآلثار "اإلجيابية" (التأثري ألف يعمل على زيادة التأثري باء) ويبني السهم األمحر اآلثار "السلبية" (التأثري ألربف يعمربل علربى ختفيا/تقليربل
التأثري باء) .ويبدأ لك بالطلب على الوقود احليوي/خياخات الوقود احليوي ،ويندي لك إىل زيادة املنافسة على املنتجات ثم يوجم لك إىل تأثريات ( )0على نظربام اإلنترباج مبربا يف
لك زيادة املنافسة على املوارد (أخفل الشكل من الناحية اليسرى) ،و( )3األخر املعيشية ،ومنها األخر الزراعية وغري الزراعيربة (أخربفل الشربكل) ،و( )2التنميربة الريفيربة واتقتصربادية
الوطنية بشكل أعم (اجلانب األمين من الشكل) .وت مييِّز الشكل بني جوانب قوة كل أثر وحلقات الردود وت بني اآلثار على األجلني الطول والقصري.
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ومما يزيد من تعقد النقاش الدائر حول الوقود احليوي وجود احتماتت تبرباين اآلثربار خربالل خمتلربف الفربوات الزمنيربة.
والسرعة اليت تطوَّر بها الوقود احليوي يف حد اتها خبباً يف إحداث تغيريات رئيسية يف نُظم اإلنتاج الزراعي والزراعربي
الصناعي ،وهو ما طرح حتديات كثرية أمام األمن الغذائي:
 -0بعد إدخال الوقود احليوي اختجابة لتدابري السياخات حتدث املنافسربة مربع األغذيربة عمومرب ًا قبربل حربدوث زيربادة
نهائية يف إنتاج األغذية.
 -3أول ما نلمسه عموماً هو األثر العاملي للطلب املتزايد ،3وهو يف معظربم األحيربان أثربر خربليب علربى الفقربراء واجلربوعى
(فريق اخلرباء الرفيع املستوي .)a3100 ،ويستغرق ظهور اآلثار اإلجيابية وقت ًا أطربول ،خربوا ًء أكانربت تلربك اآلثربار
عاملية على اتختثمار جراء ارتفاع األخعار أو حملية على الدخل واألجور والتنمية.
 -2الفوة املنقضية اليت تستغرق بضع خنوات بني شراء األراضي إلنتاج الوقود احليوي وبدء اإلنتاج يف نهاية املطرباف
(حسب ما تدل عليه اإلحصاءات) تفضي إىل صعوبة اتختناد إىل أدلة قوية يف تقربدير الصربلة الراهنربة بربني الوقربود
احليوي و"اتختيالء على األراضي" .ويستغرق أيض ًا توثيربق التربأثريات اإلجيابيربة "العرضربية" علربى التنميربة أيضرب ًا
بعا السنوات .باختثناء الربازيل اليت تسربتحق اهتمامرب ًا خاصرب ًا فربإن معظربم املشرباريع يف البلربدان الناميربة جديربدة
نسبياً ،ولذلك فإننا نفتقر يف أغلب األحيان إىل أدلة تثبت آثارها خواءً أكانت إجيابية أم غري إجيابية.
 -4ينبع أيضاً بعا اجلدل الدائر حول الوقود احليربوي مربن الصربراع بربني وجهربيت نظربر متعارضربتني .ووفقرب ًا هلرباتني
النظرتني فإن اآلثار السربلبية خربتزداد أو تقربل بالضربرورة مبربرور الوقربت .وتركربز وجهربة النظربر األوىل أخاخرب ًا علربى
التأثريات العاملية السلبية امللحوظة وتتوقع تضخمها كلما ازداد تطور الوقود احليوي .وأمربا وجهربة النظربر الثانيربة
فتتوقع تأثريات إجيابية أخرى أو احنسار التأثريات السلبية األوَّلية جذريا يف ظربل التقربدم التكنولربوجي وبالتربالي
تغري شروط املنافسة مبرور الوقت.
وأخرياً ،لعل أهم خبب وراء هذا اتختقطاب هو إدرا أن هذا الطلب اجلديد أوجدتربه السياخربات ،وهربو بالتربالي "غربري
طبيعي" ويف نفس الوقت ميكن وقفه بسربهولة .ويكشربف الوقربود احليربوي بدرجربة معيَّنربة يف الوتيربات املتحربدة واتحترباد
األوروبي والربازيل عن منو ج رمزي يوضح دور "السياخات الربيت جنحربت يف إحربداث تغربيري" يف بنرباء منظومربة زراعيربة
صناعية تبعث هي األخرى على اتعتزاز الوطين .ولعل هذا ،دون شك ،هو السبب الذي يدفع منيدي الوقربود احليربوي
ومعارضيه إىل أداء دور فاعل بدرجة كبرية يف النقاش الربدائر علربى صربعيد السياخربات .وميثربل لربك جمربا ًت حققربت فيربه
السياخات أو ميكن أن حتقق فيه فرقاً يف حدود معينة على األقل ويف حدود خعر معني للنفط.
ولذلك فإن التساؤل يتجاوز آثار إنتاج الوقود احليوي ليشمل يف بعا األحيربان خمتلربف آثربار خياخربات الوقربود
احليوي (الصالحيات ،واإلعفاءات الضريبية ،وترتيب أولويات املوارد بني خمتلف اتختخدامات) .وهذه اآلثار موابطة
__________________
 3باختثناء احلاتت اليت ميكن فيها إلنتاج السكر ،مثل حالة إنتاج اإليثانول من قصب السكر يف الربازيل ،أن يتسع بنفس معدل ازدياد الطلربب
على اإليثانول دون حدوث تأثري يُذكر على قدرات التصدير أو املنافسة على اختخدامه كغذاء.
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بطبيعة احلال ،لك أن تطوير إنتاج الوقود احليوي هو نتاج خياخات متضربافرة ،ولكربن تنفيربذ وتطربوير هربذه السياخربات
ينطوي أيضا على آثار.
من لك مثالً أن دعم زيادة اإلنتاج من خالل اتختثمار يف البحربث والتطربوير لربه تربأثرياً خمتلفرباً عربن أثربر الربدعم املباشربر
للطلب .وهنا يثار مرة أخرى تساؤل رئيسي حول ما ميكن أن حيدث بدون تلك السياخات أو ما إ ا كانربت اجلهربود قربد
وجَّهت بدتً من لك إىل خياخات أخرى من أجل التنمية الزراعية.
والصالحيات ،باعتبارها أداة رئيسية من أدوات السياخات (وكعنصر مربن عناصربر الطلربب الشربامل) تبربدو أكثربر احوامرب ًا
ملبادئ السوق مقارنة باإلعانات على خبيل املثال .غري أن لك ت يزال يشربوه السربوق مربن خربالل تقليربل مرونربة الطلربب.
وينثر هذا الطلب اجلديد على نظام األخعار بطريقتني :أو ًت عندما تتسرباوى مجيربع املعطيربات فربإن هربذا الطلربب اجلديربد
يشكل طلباً إضافياً ،وثانياً خيندي أداء الطلب على الوقود احليوي إىل تعديل أثر العوامل األخربرى علربى األخربعار ورمبربا
تضخيم أثر تلك العوامل (مبا يف لك صدمات اإلنتاج واملضاربات ومستويات األخهم ،وما إىل لك).
وإ ا كان مجود الصالحيات ميثل مشكلة فهل ميكن للمرونة أن تكون ميزة؟ لقد أتاحت الصالحيات اليت اخربتحدثت يف
وقت شهد فيه اتحتاد األوروبي والوتيات املتحدة "فائضاً" يف اإلنتاج الزراعي ،محاية للمزارعني من اتخنفرباض احلرباد
يف األخعار وخاهم لربك بالتربالي يف اتقرباء األزمربات .ولكربن أت ميكربن هلربذه الصربالحيات أت حتمربي األخربواق واملربزارعني
واجلوعى عندما ينخفا املخزون وتتفاقم تقلبات األخعار النامجة عن خمتلربف أنربواع املخرباطر يف السربياق الربراهن الربذي
خيتلف كثرياً عن السياقات السابقة؟ وبدتً من دعم زيادة الطلربب ،أتّ ميكربن اخربتخدام الصربالحيات يف أوقربات أزمربات
األمن الغذائي بطريقة مرنة وميكن الرجوع عنها من أجل دعم إحداث ختفيضات منقتة يف الطلب على الوقود احليوي؟
--يف ظل تعقد املسائل اليت خبقت اإلشارة إليها فإن هذا التقرير ت يهدف إىل تناول الوقود احليوي بطريقربة عامربة أو إلقرباء
نظرة شاملة على األمن الغذائي ،ولكنه ينشد هدفاً أكثر حتديداً يتمثل يف التعرف على ما يقع علربى األمربن الغربذائي مربن
آثار جراء خياخات الوقود احليوي وتطوير أخواق الوقود احليوي.
وحيلل تقريرنا العالقة بني الوقود احليوي واألمن الغذائي من منظربور خياخربات الوقربود احليربوي ومسربارات التكنولوجيربا
واألخعار واألراضي .ويناقش كل موضوع من هذه املواضيع من منظور نقدي يتناول الكتابربات الربيت صربدرت مربنخراً ،مبربا
فيها وثائق ال سياخات واخربتنتاجات منخسربات وشرببكات البحربوث الرئيسربية ،وبعربا إخربهامات األوخرباط األكادمييربة،
والدوريات املتخصصة ودراخات إدارة األعمال باإلضافة إىل مصربادر اجملتمربع املربدني ،ت خربيما بنربو البيانربات املتعلقربة
باتختثمارات يف جمال الوقود احليوي وما صدر من دراخات احلالة .وفيما يتعلق بآخر التطورات على صعيد السياخربات
والتكنولوجيا فإن املعلومات املالئمة ميكن أن تقتصر تقريباً على مصادر مل ختضربع تختعراضربات األقربران .وقربد احتفظنربا
بهذه املصادر ما دامت تبدو موثوقة بالقربدر الكربايف (تقربارير املنخسربات املعربوف بهربا ،والربدوريات املتخصصربة ،وتقربارير
الشركات الكربى ،وما إىل لك).
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ويف حني أن الوقود احليوي كبديل عن وقود النقل األحفربوري هربو العنصربر احملربوري يف خياخربات الوقربود احليربوي فربإن
تقريرنا يتناول أيضاً اختخدامات الكتلة احليوية يف إنتاج الطاقة احليوية .ويتجسَّد هذا املفهوم األوخع يف اختخدام الغرباز
احليوي (الذي ميكن اختخدامه يف نفس الوقت يف التدفئة والطاقة والنقل) كاخواتيجية لتحقيق أهداف الطاقة املتجددة.
وبينما نتطرق إىل البلدان النامية ،ت خيما البلدان اليت يشربكل السربكان الريفيربون أغلبيربة خربكانها ،يتسربم عنصربر الطاقربة
احليوية يف هذه السياخات بأهمية كربى ألن املسائل املتعلقة بالكهرباء وتوليد القوى والتدفئة تتسم يف كثري مربن األحيربان
بأهمية أكرب من وقود النقل.
وكما جاء أعاله فإن نقطة انطالقنا هي الفهم املقبول حالي ًا لألبعاد املتعددة لألمن الغربذائي ،وهربي احلصربول علربى الغربذاء
وتوفره واختخدامه واختقراره ،وهي أبعاد تتأثر باألخعار والتقلبات اليت تطرأ على وخائل إنتاج األغذيربة ومربدى إمكانيربة
ختصيص كميات كافية من األغذية ،واألهم يف هذا السياق هو إمكانية احلصول على الطاقة واملياه النقية .ويتوقف األمربن
الغذائي يف نهاية املطاف على مدى ضمان هذه العوامل وإمكانية التنبن بها .ويتناول كل فصل يف هربذا التقريربر واحربداً أو
أكثر من هذه األبعاد.
ويتناول الفصل األول بالتحليل خياخات الوقود احليوي يف البلربدان املتقدمربة والبلربدان الناميربة ويرببني أن أمربن الطاقربة أو
املنافذ الزراعية البديلة أو اعتبارات تغيُّر املنا كانت هي الغالبة يف البلدان/األقاليم املنتجة الرئيسية الثالثة .بالرغم مربن
أن البلدان الناشئة الرئيسية يف آخيا تستخدم الوقود احليوي ،فسرعان ما تكتسي مسألة األمربن الغربذائي أهميربة حموريربة
خوا ًء يف قرارات اختخدام احملاصيل غري الغذائية أو يف مبربدأ عربدم التنربافس مربع إنترباج األغذيربة علربى األراضربي .ورمبربا
تشجَّعت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يف البداية بفرص األخواق الزراعية اجلديدة واتخربتثمارات اخلارجيربة والشربواغل
املتعلقة بأمن الطاقة ،ولكنها تتجه أيضاً بشكل متزايد حنو وضع األمن الغذائي يف الصدارة .ونناقش أيض ًا يف هذا الفصربل
الطريقة اليت خاهمت بها خياخات الوقود احليوي يف إجياد أخواق الوقود احليوي ووصربلت بهربا يف بعربا احلرباتت إىل
مرحلة أصبحت فيها إشارات أخعار السوق هي احلافز املهيمن.
وينصبّ الوكيز يف الفصل الثاني على خمتلف أنواع املواد األوَّلية وعمليات الوقود احليربوي الصربناعية ،مربع اإلشربارة إىل
خمتلف انعكاخاتها على مسألة األمن الغذائي .ويف اتحتاد األوروبي والوتيات املتحربدة تثربار تسرباؤتت حربول اخربتخدام
احملاصيل الغذائية كمواد أوَّلية .ويف آخيا وأفريقيا ،مل يكن أداء اجلاتروفا اليت تعلَّقت بها آمال كبرية كمادة أوَّليربة غربري
تنافسية ،يرقى إىل مستوى التوقعات األوَّلية .وبينما مل يعمم اجليل الثاني من الوقود احليوي كما كان متوقعاً يف البدايربة
فإن مثة بوادر تشري اآلن إىل أن اإلنتاج التجاري رمبا بات جاهزًا لالنطالق بربالرغم مربن أن املنافسربة ت تربزال قائمربة بربني
الكثري من املواد األوَّلية ومسارات التكنولوجيا .ويراعى يف كل التقرير تباين الوقود احليوي خواءً من حيث مواده األوَّليربة
أو عملياته الصناعية.
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ويتناول الفصل الثالث على وجه اخلصوص تأثريات الوقود احليوي على مستويات أخعار األغذية وتقلباتها اليت تسرباهم
بدور حموري يف أبعاد األمن الغذائي املتصلة باحلصول على الغذاء واختقراره .ويستعرض الفصل الثالث ما كُتربب يف هربذا
املوضوع ويناقش جمموعة متنوعة من العوامل التوضربيحية .ويتمثربل الشرباغل الرئيسربي يف حتديربد الربدور اإلضربايف للوقربود
احليوي يف الزيادات احلادة يف أخعار السلع الغذائية .ويتنرباول الفصربل بإجيرباز خمتلربف النمربا ج املسربتخدمة يف حتليربل
أخعار السلع الزراعية ويسلط الضوء على صعوبة رصد التحوتت احلادة والسريعة يف األخعار.
ويتناول الفصل الرابع أثر الوقود احليوي على اختخدام األراضي يف إنتاج األغذية .ويبحث هذا الفصل أيضاً كيفية تأثري
اختثمارات الوقود احليوي على احلصول على األراضي وحقوق حيازتها .ولذلك تكمن املسألة هنا يف فكرة التوفر وكذلك،
مرة أخرى ،يف مدى ضمان لك .وتركز مناقشتنا للمياه يف هذا الفصل على أهمية املياه احملورية يف ضمان جوانب األمربن
الغذائي املتصلة بتوفر األغذية واختخدامها.
ويتناول الفصل يف البداية ما شهدته السنوات األخرية من زيادة يف متلك األجانب لألراضي ،وهو ما يوصف يف كثري مربن
األحيان بأنه "اختيالء على األراضي" وارتباط لك باتختثمار يف الوقود احليوي من حيث األدلة العملية وطبيعة مصربادر
البيانات ثم بعد لك يف ضوء التفسريات املختلفة اليت تتناول هذه الظاهرة .ويذهب البعا إىل أن النقرباش حربول الوقربود
احليوي يولِّد جدتً أوخع حول أنسب منا ج التنميربة الزراعيربة .وأفضربى الصربراع الواخربع اتنتشربار الربذي صرباحب هربذه
اتختثمارات إىل تشجيع التفكري يف مفهوم تربوفر األراضربي واحلقربوق املشربوكة واحلاجربة إىل إطربار حلوكمربة اتخربتثمار يف
األراضي ،مبا يف لك اختا تدابري لتنظيم حقوق األراضي ،وحتديربد املنرباطق الزراعيربة اإليكولوجيربة وخمططربات إصربدار
الشهادات.
ويتناول الفصل اخلامس اآلثار اتجتماعية واتقتصادية اإلجيابية والسربلبية الربيت تنطربوي عليهربا اتخربتثمارات يف جمربال
إنتاج الوقود احليوي ،ت خيما أثرها على الدخل وفرص العمل يف البلدان النامية .ويناقش هذا الفصل التجربة الربازيلية
اليت ت بد ،يف ضوء تارخيها الطويل ،من حتليل آثارها اتجتماعية واتقتصادية .ويتطرق هذا الفصل بعد لك إىل نتائج
شبكات البحوث الرئيسية اليت تعكف حالياً على تقييم هذه املسائل خواءً الشبكات اليت تستخدم منربا ج التربوازن العربام
القابل للحوخبة أو الشبكات اليت تعتمد على تقنيات اختقصاءات األخر املعيشية .وينصبّ الوكيز حتديداً علربى األبعرباد
اجلنسانية والوقود احليوي نظراً للدور احملوري الذي متارخه املرأة يف األنشطة الزراعية واألخرية .ونتناول أيضرب ًا تطربوير
الوقود احليوي/الطاقة احليوية من أجل تعزيز أمن الطاقة (التدفئة والكهرباء وتوليد القوى احمللية) الذي يشربكل بربدوره
شرط ًا رئيسي ًا لتحقيق األمن الغذائي .ويلقي هذا الفصل يف اخلتام نظربرة علربى الكتابربات الربيت تركربز علربى تطربوير أدوات
لتقييم آثار إنتاج الوقود احليوي على املستويات القطرية واحمللية واملزرعية الربيت نربرى أنهربا متثربل أداة مهمربة لصربياغة
السياخات.
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سياسات الوقود احليوي

ميثل الدور احملوري للسياخات العامة إحدى السمات اجلوهرية اليت ميزت اترتفاع الذي شهده إنتاج الوقربود احليربوي
منذ خبعينات القرن املاضي يف بعا البلدان الرئيسية وكذلك الزيادة اهلائلة اليت حتققت منخراً يف هذا املضمار .ويف عام
 ،3119اختخدمت يف إنتاج اإليثانول نسبة بلغت حنو  04يف املائة من اإلنتاج العاملي مربن الربذرة (معظمهربا يف الوتيربات
املتحدة) ،أي ما يعادل  4.4يف املائة من جمموع اإلنتاج العاملي من الذرة واحلبوب اخلشنة ،و 01يف املائربة مربن اإلنترباج
العاملي من الزيت النباتي (معظمهربا يف اتحترباد األوروبربي) لصربناعة الربديزل احليربوي ،و 09يف املائربة مربن قصربب السربكر
(معظمها يف الربازيل) إلنتاج الوقود املصنوع من اإليثانول (Daynard and Daynard, 2011؛ أنظر أيضاً الشكل .)3
وحتدَّدت قرارات املنتجني (من امليدان وصو ًت إىل حمطات إنتاج الوقود احليوي وقنوات توزيعه) والطلب من املسربتهلكني
يف معظم األحيان على أخاس جمموعات من السياخات واحلوافز اليت شكَّلت هي األخرى جزءاً ت يتجزأ من السياخربات
واللوائح التنظيمية القائمة على النطاق األوخع ،مثل السياخات الزراعية وخياخات الطاقة وخياخات الطاقة احليوية.
الشكل  :3إنتاج الوقود احليوي3100-0531 ،

ديزل حيوي
إيثانول

مليارات اللرتات سنوياً

املصدر :فريق اخلرباء الرفيع املستوى

3103a

وانطوى لك على أثرين رئيسيني .أوتً ،اختذ الوقود احليوي أشكا ًت خمتلفة يف كل بلد أو إقليم نظربرًا لتنربوع املنخسربات
واملوارد الطبيعية ،وأدى لك بدوره إىل ظهور جمموعة متنوعة من اخلطط الوطنيربة وأدوات السياخربات يف جمربال الوقربود
احليوي ( .)Harvey and Pilgrim, 2011وثانياً ،نتيجة لإلرادة الوطنية يف خياخات الوقود احليوي ،اجتهربت البلربدان
يف كثري من األحيان إىل تنظيم واردات الوقود احليوي ،من خالل فرض تعريفات مجركية على الواردات ووضع حربواجز
على خبيل املثال حلماية أخواقها الداخلية .وخضعت كذلك الصادرات حلوافز على صعيد السياخات.
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الشكل  :2إنتاج واستهالك الوقود احليوي واإليثانول والديزل احليوي على املستوى اإلقليمي يف عام 3100
ديزل حيوي
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جمموع الوقود احليوي
إنتاج الوقود احليوي يف عام ( 3100الدوائر الداخلية) واختهالكه (الدوائر اخلارجية) حسب املناطق الرئيسية بالنسبة املئوية من اجملموع العاملي.
 :Aأمريكا الشمالية؛  :Bأمريكا الوخطى واجلنوبية؛  :cأوروبا؛  :Dأوراخيا (املنطقة األخيوية األوروبية) والشرق األوخط وأفريقيا؛  :Eآخيا
وأوقيانوخيا .واختأثر الوقود احليوي يف عام  3100بنسبة  30.2يف املائة من جمموع إنتاج الوقود احليوي.
املصدر :إدارة معلومات الطاقة يف الوتيات املتحدة/إحصاءات الطاقة الدولية ،ميكن اتطالع عليها يف هذا املوقع/http://www.eia.gov :

وتتميَّز جمموعة أدوات السياخات اليت ميكن تعبئتها بتنوعها الشديد ()Pelkmans, Govaerts and Kessels, 2008
وتشمل اخليارات الرئيسية ما يلي:
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على جانب الطلب وتهيئة األخربواق :اإلعفرباءات الضربريبية أو صربالحيات إدراج الوقربود احليربوي يف الوقربود
النفطي (التزامات ملوزعي الوقود أو حمطات التزود بالوقود) ،والشراء احلكومي (وقربود املركبربات) ،وحربوافز
للمستعملني من قبيل اإلعانات ألخاطيل السيارات ،وما إىل لك؛



من ناحية دعم اإلنتاج والتوزيع :إعانات اخللط أو التحويل للتعويا عن التكلفة اإلضربافية الربيت تزيربد
عن تكلفة إنتاج الوقود النفطي ،واإلعانات الزراعية حملاصيل إنترباج الوقربود احليربوي ،ودعربم املصربارف
العامة للمستثمرين يف خلسلة إنترباج الوقربود احليربوي ،ويف اإلنشرباءات والبنيربة األخاخربية ،والربدعم العربام
للبحث والتطوير ،وحتديد مناطق إنتاج حماصيل الطاقة (يف أوروبا على خبيل املثال ،إمكانية اخربتخدام
األراضي اجملنَّبة إلنتاج الوقود احليوي يف احلاتت اليت يكون فيها جتنيب تلك األراضي إلزامياً) ،وما
إىل لك.

وباإلضافة إىل لك فإن بعا األدوات تتخذ شكل تدابري تنظيمية متصلة بالتجارة خواءً حلماية األخواق احمللية
(مثل فرض تعريفات مجركيربة علربى الربواردات ،أو متطلبربات األهليربة ،وحتديربد احلصربص) أو ملنربع الصربادرات (فربرض
تعريفات مجركية على الصادرات ،وحتديد احلصص).
وهنا جمموعة أخرية من األدوات املتصلة باملعايري البيئية والفنية ،مثل احلواجز علربى خلربط الوقربود ،ولربوائح
تنظيم جودة الوقود ،وأدوات إصدار شهادات الوقود ،ومعايري اتختدامة.
ويصف هذا الفصل أهربم مسربات اللربوائح التنظيميربة للسياخربات يف أخربواق الوقربود احليربوي الرئيسربية (الربازيربل
والوتيات املتحدة واتحتاد األوروبي) فضالً عن اللوائح التنظيمية للسياخات يف األقرباليم الناشربئة الرئيسربية علربى خرباحة
إنتاج الوقود احليوي .ونتناول جوانب اإلنتاج والطلب يف هذه السياخات ألن كالً منها ت يقل أهمية عن اآلخر يف تقريربر
ينصبّ الوكيز فيه على الوقود احليوي واألمن الغذائي .وفيما يتعلق باإلنتاج ،ترتبط خياخات الوقربود احليربوي يف كربثري
من األحيان ارتباطاً وثيقاً بالسياخات الزراعية وخياخات اختخدام األراضي ،بينما أدت مكونات تهيئة الطلب باإلضربافة
إىل األدوات اليت تربط بني الوقود احليوي وقطاع النفط (املستويات املستهدفة لعمليربات خلربط الوقربود ،ومربا إىل لربك) إىل
تكوين صالت بني أخواق األغذية وأخواق الوقود وما ميكن أن يسفر عنه لك من آثار على أخعار األغذية وهو مربا خربود
مناقشته يف الفصل الثالث.

 0-0ظهور أسواق الوقود احليوي املستندة إىل السياسات  -اإليثانول يف الربازيل والواليات املتحدة
نشأت أخواق الوقود احليوي احلديثة عقب اترتفاعني احلادين يف أخعار الربنفط خربالل حقبربة خرببعينات القربرن
املاضي .واختجابت بلدان عديدة هلذا اترتفاع من خالل اقواح خياخات وقود بديلة ،ولكن البلدين اللربذين قامربا بإنشرباء
خوقاً للوقود احليوي من اإليثانول وقطاعاً إلنتاج الوقود احليوي يف تلك احلقبة هما الربازيل اليت اختعملت قصب السكر
والوتيات املتحدة اليت اختعملت الذرة .واختفاد البلدان يف كلتا احلالتني من القدرات القائمة يف جمربال اإلنترباج الزراعربي
حني شجَّعت أخعار السلع املنخفضة على البحث عن منافذ بديلة .كمربا خرباهمت األهربداف اتخربواتيجية علربى النطرباق
األوخع بربدور حمربوري ،مثربل املسرباهمة يف ختفربيا مسربتويات اتعتمرباد علربى واردات الطاقربة ،وخباصربة يف الربازيربل،
وحتسني ميزان املدفوعات يف وقت ارتفعت فيه تكاليف واردات النفط.
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وختطت خياخات الوقود احليوي مسائل التنظيم ومشلت إنشاء أخواق من خربالل أهداف/صربالحيات إلزاميربة أو حمفربزة
بدرجة كبرية للخلط ومصحوبة مبجموعة من اإلعفاءات الضريبية واإلعانات واتئتمانات املقدَّمة بشروط مواتية.
اإلطار  :0برنامج تشجيع استخدام الكحول ( )PROALCOOLيف الربازيل واألطوار الالحقة يف سياسة اإليثةانول
الربازيلية
تألف برنامج ترويج اختخدام الكحول من مرحلتني.




املرحلة األوىل ( )0141-0144وجّهت إىل التوخع يف دعم حمطات تقطري قصربب السربكر وزيربادة حمتربوى
اإليثانول يف البنزين الذي ظل مرنرباً حتربى نسرببة  33يف املائربة .ومل تفربرض أي التزامربات بتوريربد كميربات
حمددة من اإليثانول وتفاوتت نسبة اإليثانول يف نظام وقود النقربل تبعرباً لألخربعار النسرببية (خاصربة أخربعار
السكر) نظراً لتنوع اختخدامات حمطات التقطري وكان ميكن اختخدامها يف إنتاج السربكر أو اإليثربانول مربن
نفس مدخالت قصب السكر.
املرحلة الثانية من عام  0191بدأ فيها إدخال خيارات خاصة تعمل باإليثربانول وطربوّرت تكنولوجيربا هربذه
السيارات أخاخاً يف مراكز البحوث العامة يف خبعينات القرن املاضي وانتقلت املسنولية عنها بعربد لربك إىل
القطاع اخلاص ( .)Pelkmans, Govaerts and Kessels, 2008واختمر دعربم التوخربع يف قربدرات صربناعة
قصب السكر حملطات جتهيز اإليثانول فقط ،ووصلت نسبة السيارات اليت تعمل باإليثربانول إىل  14.4يف
املائة من جمموع مبيعات السيارات يف عام .0196

ويذكر  ،Lebre La Rovereو Pereiraو  )3100( Simõesمراحل ثالثة ورابعة وخامسربة يف خياخربة الكحربول
الربازيلية يف إطار متابعة برنامج تشجيع اختخدام الكحول:






املرحلة الثالثة ( 0196حتى عام  :)0191توقف ارتفرباع إنترباج اإليثربانول يف عربام  0196وأخربفرت أزمربة
اإلمدادات الرئيسية يف عام  0191عن ختفربيا يف حصربة السربيارات الربيت تعمربل باإليثربانول إىل  0.13يف
املائة فقط من مبيعات السيارات اجلديدة.
املرحلة الرابعربة ( 0191حتربى عربام  :)3112خلربط اإليثربانول بربالبنزين بنسرببة وصربلت إىل  34يف املائربة.
وأصبحت الفوائد البيئية احمللية (اخنفاض معدل تلوث اهلواء يف املدن الكربى) وتهيئربة فربرص العمربل يف
املناطق الريفية مربرات مهمة إلنتاج اإليثانول .واعتباراً من عربام  0111أصرببحت قربوى السربوق هربي القربوة
الدافعة الرئيسية.
املرحلة اخلامسة (من عام  3112فما بعده) :دورة من اتختثمارات اجلديدة والضخمة .وحفَّزت الشربواغل
املتعلقة بارتفاع أخعار النفط وأمن الطاقة وتغيُّر املنا الطلب العاملي وأدت إىل زيادة فرص التصدير .وازداد
الطلب احمللي بفضل السيارات املتعددة الوقود.

وت بد من أن يشمل أي تناول كامربل لإليثربانول يف الربازيربل املراحربل األخربرى الربيت تغطربي اعربواف الوتيربات
املتحدة بهذا الوقود باعتباره وقوداً "متطوراً" ،وأزمة عام  ،3119ومربا عقربب لربك مربن انتعرباش يف خربياق تربدويل قطرباع
اإليثانول الربازيلي وبدايات إنتاج اإليثانول من الذرة.
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ويف الربازيل ،اختجاب قطاع قصب السكر لربنامج تشجيع اخربتخدام الكحربول ( )PROALCOOLالربذي أطلربق يف عربام
 .0144وتصدي هذا الربنامج (أنظر اإلطار  )0للطلب والعرض على السواء من خالل خليط من الدعم للبحث والتطربوير،
وإعانات اإلمداد أو اتخربتثمار ،والوكيربب اإللزامربي ملضربخات اإليثربانول ،وفربرض الضربرائب علربى البنربزين والسياخربات
التنظيمية .وخجل اإلنتاج زيادة خريعة من أقل من مليار لو خنوي ًا يف عام  0144إىل مربا متوخربطه  03مليربار لربو خربنوي ًا
تقريباً حبلول عام  .0194وباإلضافة إىل الطلب الذي أوجده حتديد مستوى خلط اإليثانول بربالبنزين العربادي بنسرببة 31
يف املائة ،جنحت أيض ًا جهود ترويج إنتاج السيارات اليت تعمربل بنسرببة  011يف املائربة مربن وقربود اإليثربانول (السربائل).
وحبلول مطلع مثانيات القرن املاضي بلغت نسبة مبيعات السيارات اجلديدة املزوَّدة مبحركات تعمل بالكحول فقط أكثر
من  11يف املائة (.)Wilkinson and Herrera, 2010
ويف الوتيات املتحدة ،بلغ اتهتمام ببدائل الوقود النفطربي روتربه يف حرباتت األزمربات ،مثربل احلربربني العربامليتني األوىل
والثانية ،وأزمة الطاقة يف السبعينات .غري أن إنتاج اإليثانول مل يرتفع بصورة ملحوظة إتّ يف مثانيات القرن املاضي غداة
صدور قانون الضريبة على الطاقة لعام  0149الذي ينص على دعم خلط اإليثربانول بربالبنزين ،وقربانون أمربن الطاقربة لعربام
 0191الذي قدَّم قروضاً مضمونة لصغار منتجربي اإليثربانول ،وضربمانات األخربعار ،واتفاقربات الشربراء اتحتاديربة ،وفربرض
تعريفة مجركية على اإليثانول األجنيب .وروجت يف البداية أنواع الوقود احليوي يف األقاليم املنتجة للذرة اليت كان ينتج
فيها اإليثانول من شراب الذرة .ومما شجَّع على إنتاج السربيارات املتعربددة الوقربود مربا حققربه اتقتصرباد يف متوخربط وقربود
الشركات من فوائد لشركات صناعة السيارات ،وأفضى لك يف أواخر التسعينات إىل إنتاج السيارات اليت تعمربل خبلربيط
اإليثانول بنسبة  94يف املائة ،وإن كان اختخدامها ت يزال حمدوداً بدرجة كرببرية حتربى يف الوقربت احلاضربر .وارتبطربت
إلعفاءات الضريبية بأهداف خلط البنزين مع نسبة  01يف املائة من اإليثانول وقدمت ضمانات حلماية اإليثانول احمللربي
من الواردات عن طريق فرض تعريفة بواقع  44خنت ًا أمريكياً على الغالون (.)Glozer, 2011
وعقب تلك التطورات املبكرة ( ،) 0194-0144توقف منربو أخربواق اإليثربانول يف البلربدين يف حقبربة التسربعينات يف خربياق
تراجع أخعار النفط .ويف الربازيل ،أخفرت عدة عوامل كان منها زيادة األخعار الدولية للسكر ،عن زيادة حصة الربازيربل
من قصب السكر املستخدم يف إنتاج السكر ،مما أفضى إىل نقربص شربديد يف اإليثربانول ،واختفربت تقريبرب ًا السربيارات الربيت
تعمل بالكحول ومل يساعد على بقاء أخواق اإليثانول عند مستوياتها املتواضعة خوى اخللط اإللزامي مع البنزين العادي.
ويف الوتيات املتحدة ،أدى التأثري املثبط الذي جنم عن اخنفرباض أخربعار الربنفط إىل تعربويا احلربوافز الضربريبية ،وازداد
إنتاج امليثربانول مربن  0مليربار لربو يف عربام  0113إىل  0.4مليربار لربو يف عربام  .)Glozer, 2011( 3110وأفضربى القربانون
اتحتادي للهواء النظيف ،خاصة بعد تعديله يف عام  ،0111يف البداية إىل اختخدام ميثيل ثالث بوتيل اإليثري بد ًت مربن
الرصاص لتحسني أوكتان البنزين .وخرعان ما فتح لك نافذة مهمة أمام اإليثانول عنربدما تبربيَّن أن ميثيربل ثالربث بوتيربل
اإليثري يلوث مصادر املياه ،وأدّى لك إىل حظر اختخدامه تدرجيياً يف الدول الواحدة تلو األخرى اعتباراً من مطلع القرن
العشرين واختبداله باإليثانول.
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وعندما انطلقت موجة جديدة من جهود الوويج للوقود احليوي يف مطلع القرن العشرين ،كانت السياخربات املوضربوعة يف
هذين البلدين قد عززت الطلب على الوقود احليوي ،وخربوق الوقربود احليربوي ،وصربناعة الوقربود احليربوي .وبربات قطرباع
السكر/اإليثانول يف الربازيل خالل العقد األول مربن هربذا القربرن قربادرًا علربى العمربل دون رقابربة مباشربرة ،ومبربا يسربتجيب
لتحركات األخعار النسبية .وأشارت التحليالت إىل أنه نظرًا تختمرار ارتفاع أخعار النفط وحظر اخربتخدام أوكسربيجينات
ميثيل ثالث بوتيل اإليثري فإن إنتاج اإليثانول يف الوتيات املتحدة ميكن أن يستمر دون صالحيات(.)Babcock, 2011

 3-0دخول االحتاد األوروبي وظهور الديزل احليوي
نظراً للقيود املتصلة بأنواع الوقود البديلة يف اتحترباد األوروبربي ،ازدادت أهميربة الوقربود احليربوي يف فئربة مصربادر الطاقربة
املتجددة وبات النقل ميثل بنرة الوكيز احملورية .واختأثر النقل يف عام  3119مبربا نسرببته  23يف املائربة مربن اخربتهال
الطاقة النهائي ،و 34يف املائة من جمموع انبعاثات غازات اتحتباس احلربراري بينمربا هربيمن النقربل الربربي علربى  41يف
املائة من هذه اتنبعاثات (املفوضية األوروبية.)3103 ،
ويف العقد األول من هذا القرن ،أخفرت خياخات الوقود احليوي يف اتحترباد األوروبربي عربن ثالثربة عناصربر جديربدة ،هربي
ظهور الشواغل البيئية ،واختخدام حماصيل البذور الزيتية كمواد أوَّلية ،واختا اخلطوات األوىل جتاه عوملة خوق الوقود
احليوي.
 -0خالفاً ملا كان يف الربازيل والوتيات املتحدة ،كان الدافع األوَّلي اإلضايف يف اتحتاد األوروبي (باإلضافة إىل تنويربع
إمدادات الطاقة والبحث عن منافذ جديدة للقطاع الزراعي) هو العمل على مكافحة آثار تغيُّر املنربا  ،وهربو هربدف
انبثق عن التزامات كيوتو (التوجيه األوروبي بشأن الوقربود احليربوي لعربام  .)3112وأدى لربك إىل جعربل خياخربة
اتحتاد األوروبي ،والوقود احليوي بشكل أعم ،أكثربر مراعرباة للشربواغل البيئيربة الربيت انعكسربت أيضرب ًا يف مواقربف
اجملتمع املدني (.)Harvey and Pilgrim, 2011
 -3بالنظر إىل أن نصف أخطول املركبات اخلفيفة يف اتحتاد األوروبربي وأكثربر مربن نصربف مجيربع مبيعربات السربيارات
اجلديدة يف بعا البلدان ،جمهز مبحركات تعمل بالديزل فإن الديزل احليربوي يتسربم بأهميربة أكربرب يف خياخربات
الوقود احليوي .ومن زاوية املواد األولية ،مشل لك زيادة اتهتمام باحملاصيل الزيتية (مقارنة برباحلبوب وبنجربر
السكر) يف إنتاج الوقود احليوي .وتطلب تشجيع توخيع إنترباج احملاصربيل الزيتيربة بعربا التغربيريات املباشربرة يف
اختخدام األراضي.
 -2بالنظر إىل اعتماد اتحتاد األوروبي تقليدياً على واردات احملاصيل الزيتية والصالحيات املتسعة بربوترية خربريعة،
حتوَّل اتحتاد األوروبي حنو اتعتماد على الواردات ،خواءً واردات الوقود احليوي أو املربواد األوَّليربة ،مربن أجربل
بلوغ ما حدده من مستويات مستهدفة  .ويف حالة اإليثربانول املسربتورد يف البدايربة مربن الربازيربل ثربم بعربد لربك مربن
الوتيات املتحدة ،يبدو أن تنافسية التكاليف تشكل قوة الدفع الرئيسية .وفيما يتعلربق بالربديزل احليربوي ،يفضربي
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نطاق املستويات املستهدفة إىل اخترياد نسبة كبرية من املواد األوَّلية حالياً بدرجات متفاوتة مربن أمريكربا الالتينيربة
أو أفريقيا أو آخيا أو أوروبا الوخطى والشربرقية .ووفقرباً ملربا جرباء يف  )3101( Bowyerو GermanوSchoneveld
( ،)3101خيستورد اتحتاد األوروبي ،حبلول عام  3131انطالقاً من املستويات املستهدفة احلاليربة ،مربا يعربادل
 04.1مليار لو تقريباً من الديزل احليوي خنوياً.
ولذلك فقد أخفرت خياخة الوقود احليوي يف اتحتاد األوروبي عن زيادة عوملة خوق الوقود احليوي واملواد األوَّلية الالزمة
إلنتاجه ،وخاهم قطاع الزراعة يف البلدان النامية بدور رئيسي يف لك .وتهيمن حالياً أمريكا الالتينيربة وآخربيا علربى هربذه
التدفقات ,وأما أفريقيا اليت أصبحت حمور الوكيز املهيمن يف اختثمارات الوقود احليوي فيمكنهربا ،عنربدما تنضربب هربذه
املشاريع ،أن تقوم بدور متزايد يف جتارة الوقربود احليربوي يف املسربتقبل يف خربياق شربراكة الطاقربة بربني اتحترباد األوروبربي
وأفريقيا (الشبكة األوروبية للرصربد املسربتقبلي ) 3119 ،الربيت متثربل واحربدة مربن مثرباني شربراكات يف إطربار اتخربواتيجية
املشوكة بني أفريقيا واتحترباد األوروبربي الربيت اعتمربدها رؤخرباء الربدول واحلكومربات األفريقيربة واألوروبيربة يف لشرببونة يف
ديسمرب/كانون األول  .3114ويبني الشكل  4الوزن النسيب لالعتماد األوروبي احلالي على املواد األوَّليربة للطاقربة والربدور
احملوري آلخيا يف واردات الديزل احليوي إىل اتحتاد األوروبي (يشمل الشكل أيضاً احلُبيبات اخلشبية الربيت أصرببحت
منخرًا خيارًا رئيسي ًا للمواد األوَّلية اليت حتتاج إليها حمطات توليد القوى يف أوروبا).
ونوقشت احلاجة إىل تغيريات رئيسية يف مصادر الطاقربة ووقربود النقربل علربى نطرباق واخربع يف أوروبربا يف تسربعينات القربرن
املاضي .وجرى توحيد هذه القضايا املثرية للقلق يف الوثيقربة اخلضربراء الربيت أصربدرتها املفوضربية األوروبيربة يف عربام 3111
بعنوان حنو اخواتيجية أوروبية ألمن إمدادات الطاقة ،4ويف الوثيقة البيضاء لعام  3110بعنوان خياخة النقل يف أوروبا.5
وتراوحت الشواغل بني تبعية الطاقة والتزامات كيوتو واعتبارات التنمية الزراعية .ومتثل اهلدف الشامل يف اختبدال 31
يف املائة من الوقود التقليدي بوقود "بديل" حبلول عام .3131
ويف عام  ،3112حدَّد التوجيه املتعلق بتعزيز اختخدام الوقود احليوي وأنواع الوقربود املتجربددة األخربرى يف النقربل ،وهربو
أول خياخة على مستوى اتحتاد األوروبي بشأن الوقود احليوي ،مستويات إشارية مستهدفة بنسرببة  3يف املائربة و4.44
يف املائة على التوالي ملصادر الطاقة املتجددة يف العامني  3114و .3101ودعا التوجيه أيضرب ًا إىل إجربراء تقييمربات نصربف
خنوية لتقييم تطورات وآثار الربنامج (اتحتاد األوروبي.)3112 ،
ويف عام  ,3111اعتمد اجمللس األوروبي جمموعة أدوات املنا والطاقة يف اتحتاد األوروبربي ،والتوجيربه املتعلربق وربودة
الوقود ،والتوجيه املتعلق بالوقود املتجدد/اتحتاد األوروبي ،ومت حتديربد مسربتوى مسربتهدف نسرببته  01يف املائربة لوقربود
النقل املتجدد حبلول عام  . 3131وخوف تقرِّر كل دولة عضربو خلربيط الوقربود املتجربدد اخلرباص بهربا ووخربيلة بلربوغ هربذا
املستوى املستهدف .وحدَّد أيضاً التعديل الذي أُدخربل يف عربام  3111علربى التوجيربه املتعلربق وربودة الوقربود يف اتحترباد
__________________
4
الوثيقة النهائية ( )3111العدد  ،461متاحة على هذا املوقعhttp://eur-lex.europa.eu :
5
متاح على هذا املوقع http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2001_white_paper_en.htm
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األوروبي مستويات مستهدفة إلزامية لتخفيا انبعاثربات غربازات اتحتبرباس احلربراري النامجربة عربن الوقربود طيلربة دورة
حياته ،وأدخل معايري بشأن اختدامة الوقود احليوي لتحقيق تلك األهداف.
الشكل  :0صايف تدفقات جتارة احلبيبات اخلشبية والديزل احليوي واإليثانول3100 ،

املصدر أكثر من بلد

حمتوى الطاقة
<  31بيتا جول خنويا

حبيبات خشبية

إيثانول حيوي

ديزل حيوي
<  0111كيلو

طن سنويا

<  611مليون لو خنوياً

<  0111مليون لو خنوياً

 -3-01بيتا جول خنوياً

 0111-410كيلو طن سنويا

 611-210مليون لو خنويا

 0111-410مليون

 01-3بيتا جول خنويا

 411-010كيلو طن خنوياً

 211-60مليون لو خنويا

 411-010مليون لو خنوياً

 61-6مليون لو خنويا

 011-01مليون لو خنوياً

 3-1.3بيتا جول خنوياً

 011-01كيلو

طن سنويا

املصدر :بتصرف عن شبكة خياخات املتجددة للقرن
الكيلو طن =  0111طن؛ واإليكسا جول =  0111بيتا جول

3103 ،30

وتأثرت خياخة الوقود احليوي يف اتحتاد األوروبي تأثراً شديداً بتوجهات السياخة الزراعية املشوكة .ويف عربام ،0113
مسح إنشاء األراضي اجملنَّبة إلزامياً مبواجهة اإلنتاج املفرط يف أخواق األغذية تحقرباً بإنترباج احملاصربيل غربري الغذائيربة،
وشكَّل لك حافزاً أوَّلياً للوقود احليوي .ويف عام  3114قُدِّم دعم حملاصيل الطاقة مبا قيمته  44يورو للهكتار مربن أجربل
إنتاج هذه احملاصيل يف األراضي غري اجملنَّبة .ويف عام  ،3111ألغيت األراضي اجملنَّبة اإللزامية وإعانة دعم حماصيل
الطاقة اليت كانت تبلغ  44يورو.
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لو سنويا

 2-0قوة دفع جديدة للوقود احليوي يف الواليات املتحدة والربازيل
شهد العقد األول من هذا القرن قفزة يف الوقود احليوي يف كل من الوتيات املتحدة والربازيل .ولوحظ تراجربع ملمربوس يف
الوقود احليوي يف الربازيل يف أعقاب ظهربور السربيارات املتعربددة الوقربود وانتشربارها بسربرعة ،حيربث خيتربار نربوع الوقربود
(البنزين أو اإليثانول) حالياً يف حمطات التزود بالوقود وفقاً لألخعار النسبية ،ومل يعد خياراً ت ميكن الواجع عنه وقت
شراء السيارة .ويعين إلغاء الضوابط على أخعار السكر واإليثانول إىل جانب البدء يف رفربع الضربوابط عربن الصربادرات الربيت
بدأت يف مطلع التسعينات وعدم تنفيذه إتّ يف عام  0111أن اإليثانول يف الربازيربل أصرببح مربدفوعاً يف جانربب كرببري منربه
بقوى السوق ،مع إعطاء األولوية لسوق املركبات املتعددة الوقود احمللية املتنامية بوترية خريعة بالرغم من اختمرار اخللط
اإللزامي املتغيِّر ( 34-09يف املائة) مع البنزين (.)Jank, 2010
وعالوة على لك فقد قوبل منربو ج الزراعربة األحاديربة الواخربعة النطرباق الربيت كانربت تقتصربر علربى زراعربة قصربب السربكر
تختخدامه يف إنتاج اإليثانول والذي ارتبط أيضاً بقسوة ظروف العمل بقيام احلكومربة الربازيليربة بربإطالق برنربامج الربديزل
احليوي 6يف عام  ،3102واختندت مربرات لك إىل اإلدماج اتجتماعي والتنمية الريفيربة ( Rodrigues and Accarini,
 .) 2007ومتثلت الفكرة يف أن يستند الربنامج إىل إنتاج املزارع األخرية اليت تنتج املواد األوَّلية الالزمربة للربديزل احليربوي
باختخدام احملاصيل الزيتية املالئمة إقليمي ًا واليت ميكربن دجمهربا يف نُظربم الزراعربة القائمربة .وحُربدِّدت مسربتويات اخللربط
املستهدفة يف البداية بنسبة  3يف املائة من الديزل احليوي مع البنزين ولكنها خرعان ما ارتفعربت إىل  4يف املائربة حبلربول
نهاية العقد .والديزل احليوي ،رغم أنه نتاج خياخة متطورة بشأن إنشاء خوق تهدف إىل ضمان املشاركة الواخعة للمزارع
األخرية على أخاس تنوع إمدادات املواد األوَّلية ،يعتمد يف معظمربه حاليرباً يف الربازيربل علربى فربول الصربويا ،وأمربا النسرببة
املتبقية فتتألف من الشحوم احليوانية (.)Wilkinson and Herrera, 2010
ويف الوتيات املتحدة ،شهد أيضاً العقد األول من هذا القرن زيربادة كرببرية يف إنترباج الوقربود احليربوي ،خاصربة يف أعقرباب
صدور تشريع معايري الوقود املتجدد لعام  3112الذي دعربا إىل اتخربتغناء تربدرجيي ًا علربى اخربتخدام ميثيربل ثالربث بوتيربل
اإليثري الذي أصبح اإليثانول بديله العملي الوحيد .وأدى حظربر اخربتخدام ميثيربل ثالربث بوتيربل اإليربثري إىل إجيرباد خربوق
لإليثانول بلغ حجمها  2.4مليار غالون ( 02.3مليار لو) ( .)Keeney, 2009واقتضى قانون خياخة الطاقة لعام 3114
دمج  4.4مليار غالون من اإليثانول ( 39.4مليار لو) يف وقود النقربل حبلربول عربام  3103ويف نفربس الوقربت إنشرباء نظربام
لتجارة ائتمانات اإليثانول .وبررت احلكومة أيضاً دعمها للوقود احليوي بتهيئة فرص للعمل ،وخرباد ختربوف مربن إدراج
صغار املنتجني والتعاونيات الزراعية يف الربنامج وفقاً ملا جرباء يف قربانون إنشرباء الوظربائف األمريكربي لعربام  3114وقربانون
خياخة الطاقة لعام .3114

__________________
6

http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/Biocombustiveis-09ing-programabrasileirobiodiesel.pdf

43

ويف عام  ،3114وخَّع قانون أمن واختقالل الطاقة معيار الوقود املتجدد حيث تقرر إنتاج  04مليار غربالون مربن اإليثربانول
من الذرة ( 46.9مليار لو) حبلول عام  .3104ويبلغ حاليرباً املسربتوى املسربتهدف اإلمجربالي للوقربود احليربوي  26مليربار
غالون ( 026مليار لو) لعام  ،3133منها  30مليربار غربالون ( 91مليربار لربو) مربن الوقربود "املتطربور" (أنظربر اإلطربار  2يف
الصفحة  )62الذي يشمل إنتاج اإليثانول من قصب السكر يف الربازيل ،7وإن كربان لربك ت يشربمل اإليثربانول املنربتج مربن
الذرة.
وصاحبت املستويات املستهدفة اجلديدة يف الوتيات املتحدة جمموعة من تدابري دعم السياخات احلكوميربة واتحتاديربة،
مثل احلوافز الضريبية ،وقواعد تنظيم جودة الوقود ،ومتطلبات أخاطيل السيارات اتحتاديربة أو احلكوميربة ،وائتمانربات
املركبات اليت تعمل بالوقود البديل ،فض ًال عربن اإلعانربات احلكوميربة للمنربتجني ،وبربرامج املاربنح والقربروض ،واإلعفرباءات
الضريبية ( .)Schnepf and Yacobucci, 2013ونتيجة لذلك فقد خجل إنترباج اإليثربانول يف الوتيربات املتحربدة ارتفاعرب ًا
كبرياً من  0.4مليار غربالون ( 6.4مليربار لربو) يف عربام  3110إىل  02.1مليربار غربالون ( 43.6مليربار لربو) يف عربام 3100
ليتجاوز بذلك اإلنتاج يف الربازيل اليت مل ينتج قطاع اإليثانول فيها خوى  31.9مليار لو يف عام  3100يف أعقاب أزمربة
عام  3119اليت أدّت إىل تعليق اتخربتثمارات اجلديربدة ,وخرباهم لربك يف رفربع أخربعار اإليثربانول إىل مسربتويات ميكربن أن
تضعف قدرة البنزين على املنافسة يف وقت شهدت فيه أخعار البنزين أيضاً اخنفاضاً مصطنعاً.
وبلغ إنتاج الديزل احليوي يف الوتيات املتحدة ،الذي اعتمدت مواده األوَّلية يف معظمها على فربول الصربويا ،أقربل مربن
مليار غالون ( 2.9مليار لو) يف عام  ، 3103ويعبِّر لربك عربن حصربة الربديزل يف مصربفوفة النقربل .ويربنص تشربريع الوقربود
املتجدد على إدراج  0مليار غالون ( 2.9مليار لو) من الديزل احليوي يف فئة الوقود املتطور ما دامت ختفا دورة حيرباة
انبعاثات غازات اتحتباس احلراري فيه بنسبة  41يف املائة.
0

وظهر خالل الفوة  3102/3103قطاع إيثانول/السكر يف الربازيل يف أعقاب األزمة اليت خُجلت بعدها مستويات قياخية
بلغت  642.9مليون طن .وازداد اإليثانول إىل  34.9مليار لو والسكر إىل  42.4مليون طربن مقابربل  34.9مليربون طربن يف
عام  3116مسج ًال بذلك زيادة حادة بلغت  49يف املائة مقابل هبوط بنسبة  0يف املائة يف اإلنترباج يف خربائر أحنرباء العربامل
خالل نفس الفوة .وشربهدت اتخربتثمارات الدوليربة منربذ األزمربة املاليربة يف عربام  3119تربدفقات هائلربة ( 33مليربار دوتر
أمريكي) وجِّهت يف معظمها إىل متلك األراضي .وحتصل الربازيل حالياً على حنو  22يف املائة من اإلنترباج مربن حمطربات
مملوكة لشركات أجنبية (مقابل  2يف املائة يف عام  )3116بالرغم من اختمرار خيطرة الربازيل على اإلنتاج الزراعي نظراً
للقيود املفروضة على بيع األراضي لألجانب .وتتبوأ شركات النفط وشربركات احلبربوب التقليديربة العربابرة للحربدود مكانربة
رائدة ،ولكن اجلهات الفاعلة اجلديدة املهمة تشمل الصني وإندونيسيا واهلند .وتستثمر الصني أيض ًا يف إيثربانول الربذرة يف
__________________
 7خاهمت اتفواضات املتعلقة بالتأثري احملدود للتغيريات يف اختخدامات األراضي غري املباشرة بدور أخاخي يف هذا اتمتثال .أنظر إنشاء القاعربدة
املقوحربربة مربربن وكالربربة محايربربة البيئربربة يف الوتيربربات املتحربربدة األمريكيربربة بشربربأن برنربربامج معربربايري الوقربربود املتجربربدد ،علربربى هربربذا املوقربربع الشربرببكي:
 ، http://www.epa.gov/otaq/renewablefuels/rfs2_1-5.pdfوتتاح صحيفة الوقائع املتعلقة بتحليل دورة حياة غازات الدفيئة على هذا املوقربع
 ، http://www.epa.gov/otaq/renewablefuels/420f10006.pdfوملخص وحتليل التعليقات علربى إنشرباء القاعربدة املقوحربة ،علربى هربذا املوقربع
الشبكي..http://www.epa.gov/otaq/renewablefuels/420r10003.pdf :
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الربازيل .8ويعرب وجود هذه اجلهات ال فاعلة الثالث األخرية عربن األهميربة املتزايربدة لألخربواق اآلخربيوية يف إنترباج السربكر
والوقود احليوي.

 0-0اعتماد سياسات تعزيز أسواق الوقود احليوي على نطاق العامل
بينما بادر عدد من البلدان األخرى إىل صياغة خياخات للوقود احليوي يف خبعينات القربرن املاضربي إىل جانربب الربازيربل
والوتيات املتحدة ،مل يعتمد الكثري من البلدان يف كافة القارات تلك السياخات إتّ يف العقد األول مربن هربذا القربرن .وممربا
ينخف له أنه ت توجد حالي ًا أي آليربة دوليربة ميكربن بهربا دعربوة البلربدان لإلبربالغ عربن خياخرباتها بكافربة أبعادهربا ،وهربي
الصالحيات واألهداف واللوائح التنظيمية واإلعفاءات الضريبية وما إىل لك .ومن شأن لربك أن جيعربل جتميربع خمتلربف
9
املصادر املتباينة واملقارنة بينها حمفوفاً بتحديات كبرية .واختناداً إىل العديد من املصادر ،تنشر الوكالربة الدوليربة للطاقربة
حملات عامة عن أهداف وصالحيات إنتاج الوقود احليوي (أنظر علربى خرببيل املثربال الوكالربة الدوليربة للطاقربة.)3100 ،
وهنا أيضاً حماوتت أخرى ،مثل اتختقصاء السنوي 10ملوجز الوقود احليوي .ووفقاً هلذا املرجع األخربري ،قربام يف عربام
 3103حنو  61بلداً بتحديد صالحيات أو مستويات مستهدفة مدفوعة يف لك على حنو متباين بربإغراءات أمربن الطاقربة
ووفورات تكاليف اخترياد الطاقة يف خياق اختمرار ارتفاع أخربعار الربنفط والرغبربة يف حتسربني ميربزان املربدفوعات ،وإجيرباد
مصادر جديدة للدخل ،والعمالة ،والتنمية الزراعية والريفية ،والقلق بشأن انبعاثات غازات اتحتباس احلراري.
0-0-0

الوقود احليوي يف الصني

حافظت الصني طيلة ثالثة عقود على مستويات قياخية من النمو اتقتصادي املرتفع واختطاعت انتشال زهاء  211مليون
نسمة إىل ما فوق خط الفقر .وبالرغم من لربك وبربالنظر إىل حجربم خربكانها فإنهربا ت تربزال تضربم  34يف املائربة مربن الفقربراء
واألشخاص الذين يعانون انعدام األمن الغربذائي يف العربامل ( .)Sumner, 2012ونتيجربة حلجربم اقتصربادها وارتفرباع معربدل
منوها اتقتصادي ،تزداد انبعاثاتها من غازات اتحتباس احلراري .ومتثربل حاليرب ًا مبيعاتهربا مربن املركبربات الربيت بلغربت
 09.4مليون خيارة يف عام  3100أكرب خوق يف العامل ،ومن املتوقع أن يزداد اتساعها لتصل إىل  21مليون خربيارة خربنوي ًا
حبلربربول عربربام  .)Madslien, 2012( 3131وتشربربري التقربربديرات احلاليربربة إىل أن أخربربطول املركبربربات يف الصربربني يزيربربد
على  011مليون ومن املتوقع أن يصل إىل حنو  311مليون مركبة حبلول عام .113131
__________________
8
مقال بقلم  Germano Oliveiraنشر على العنوان التالي  www.novacana.orgبالالختناد إىل تقرير صادر عن Datagro www.datagro.com
ومقابلة مع رئيس .Plinio Nastar ,Datagro
أنظر .http://www.novacana.com/n/industria/usinas/estrangeiros-nova-geracao-usineiros-290413
 9الوكالة الدولية للطاقة هي وكالة مستقلة أنشئت يف نوفمرب/تشرين الثاني  0144وتضم يف عضويتها  39دولربة .وت بربد ألي بلربد عضربو يف الوكالربة
الدولية للطاقة أن يكون عضواً يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي.
10
11

.http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2012/11/22/biofuels-mandates-around-the-world-2012/
.www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-09/17
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وتعتمد الصني أيضاً على واردات النفط اليت كانت متثل  44يف املائة من احتياجاتها مربن الربنفط يف عربام  ،123101وهربو
رقم تشري التقديرات إىل أنه خيزداد ليصل إىل  44يف املائة حبلول عام  .3121ووضعت الصربني خياخربات بشربأن الطاقربة
املتجددة يف عام  3111وحدَّدت املستوى املستهدف للطاقة املتجددة بنسبة  01يف املائة من جمموع الطلربب علربى الطاقربة
حبلربربربربربول عربربربربربام  3101وخربربربربربوف يربربربربربزداد هربربربربربذا الربربربربربرقم ليصربربربربربل إىل  04يف املائربربربربربة حبلربربربربربول عربربربربربام 3131
( .)Shiyan et al., 2012وفيما يتعلق بالوقود احليوي السائل ،يبلربغ املسربتوى املسربتهدف لعربام  133131مربا قربدره 01
مليارات لو من اإليثانول و 3مليار لو من الديزل احليوي ،وأنشربئت مخربس حمطربات كرببرية قربادرة علربى إنترباج 0.94
مليون طن .ووفقاً ملا أشار إليه  Qiuوآخرون ( ،)3103ميثل هذا املستوى املستهدف لإليثانول ما نسبته  04يف املائة مربن
جمموع اختهال البنزين ،ولكنه خيستهلك  31يف املائة من إنتاج الذرة البيضاء/الذرة الصربفراء يف الصربني ،أي حنربو 23
مليون طن ،و 6.6يف املائة من كل إنتاجها من احلبوب بأرقام عام  .3111ويشار إىل أن تدهور الوبربة بسرببب اخربتخدام
أراضي احملاصيل يف إنتاج الوقود احليوي ميثل أكرب تهديد يواجه األمن الغذائي يف الصني (.)Ye et al., 2010
ويف ضوء تلك األرقام وانعكاخاتها احملتملة على األمن الغذائي نقحت الصني خياخاتها بشأن الوقود احليربوي وقربررت يف
"برنامج تطوير الطاقة املتجددة" للفوة  3114-3116اختخدام حماصيل من غري احلبربوب وإدخربال األراضربي اهلامشربية
(أنظر النقاش حول األراضي اهلامشية يف الفصل الرابع) .وحسربب مربا أعلنربه الربنربامج فربإن "الوقربود احليربوي جيربب أ ّت

يتنافس مع احلبوب على األراضي ،وجيب أ ّت يتنافس مع الغذاء الذي حيتاجربه املسربتهلكون ،وجيربب أ ّت يتنربافس مربع
علف املاشية ،وجيب أتّ يلحق أي ضرر بالبيئة" (نقالً عن  Quiوآخرين.)3103 ،

وأصبحت الذرة البيضاء احللوة والبطاطربا احللربوة والكاخربافا بعربد لربك متثربل احملاصربيل املفضَّربلة واخربتقرت املسربتويات
املستهدفة لإليثانول عند  4مليارات لو يف عام  ،3101و 01مليارات لو يف عام  .3131ويوجد يف الصني حمطة إلنتاج
الوقود احليوي باختخدام الكاخافا بقدرة تبلغ  041مليربون لربو ،وباإلضربافة إىل اإلمربدادات احملليربة فإنهربا تسربتورد مربن
البلدان الواقعة يف اإلقليم ،خاصة تايلند .ومن غري الواضح مدى تنافس هذا اخليار اجلديد للمواد األوَّلية مربع احملاصربيل
الغذائية على األراضي يف الصني ،ومتثل الزراعة البينية فيما يبدو اتخربواتيجية التوجيهيربة .وت تربزال الصربني تنربتج يف
الوقت نفسه اإليثانول من حبوب الذرة والقمح يف أربع حمطات إلنتاج اإليثانول بربدأ تشربغيلها بالفعربل (الشرببكة العامليربة
للمعلومات الزراعية )3103 ،وجتري مفاوضات بشأن اتختثمار يف إيثانول الذرة يف الربازيل.14
وجيرى تشجيع اختخدام اجلاتروفا يف إنتاج الربديزل احليربوي مربن خربالل دمربج األراضربي اهلامشربية .وتشربري التقربديرات
الرمسيربربربة إىل أن مسربربربرباحة األراضربربربي اهلامشربربربربية تبلربربربغ  021مليربربربربون هكتربربربار ،وإن كانربربربت إحربربربدى الدراخربربربربات
( )Wu, Huang and Deng, 2009تذهب إىل أن األراضي املناخبة واملناخبة بدرجة معتدلة إلنترباج اجلاتروفربا يف منرباطق
يونان وخيشوان وغويشو غري كافية لتحقيق املستويات املستهدفة املقوحة وأن منطقة يونان هي الوحيدة الربيت لربديها مربا
__________________
 12نقلت الب يانات عن معهد حبوث اتقتصاد والتكنولوجيا التابع للهيئة الوطنية للبوول يف الصني.http://www.cnpc.com.cn.
 13خطة تطوير الطاقة املتجددة على األجلني املتوخط والقصري لعام .3114
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يكفي من األراضي إلنتاج اجلاتروفا  .وتشري الدراخة إىل أنه ت بد مربن إعربادة النظربر يف التوجربه اإلقليمربي لسياخربة زراعربة
الباربيدوس وأنه ت بد من بذل املزيد من اجلهود لتحسني األصناف وممارخات اإلنتاج ،وأنه ينبغي تقييم اآلثربار البيئيربة
واتقتصادية .وأما املستويات املستهدفة للديزل احليوي الذي ت يستخدم كثرياً يف النقل فهي متواضعة بدرجة أكربرب ،إ
بلغت  311مليون لو يف عام  3101وحُددت مبا قربدره  3مليربار لربو لعربام  .3131وتعتمربد الصربني اعتمرباداً كرببرياً علربى
واردات احملاصيل الزيتية كما أن حمطاتها احلاليربة املسربتخدمة يف إنترباج الربديزل احليربوي صربغرية وتسربتخدم الشربحوم
احليوانية أو نفايات الزيوت (.)Fengxia, 2007
وتستخدم اإلعانات يف زراعة احملاصيل من غري احلبوب ويف إدراج األراضي اهلامشية .وعالوة علربى لربك ،تربرد يف
وآخرين ( )3103أدلة تثبت أن الصني قطعت شوط ًا مهماً على طريق التحويل الوراثي لنباتربات الوقربود احليربوي وتطربوير
الوقود احليوي السلولوزي.

Qui

3-0-0

الوقود احليوي يف اهلند

اختوردت اهلند  44يف املائة من اختهالكها من النفط اخلام يف عام  ،)Ahn and Graczyk, 2012( 3101وكانت ثالث
أكرب بلد بعد الصني والوتيات املتحدة من حيث انبعاثات ثاني أكسربيد الكربربون يف عربام  .153111وبلربغ أخربطوهلا مربن
املركبات  11مليون مركبة يف عام  3114وازداد إىل  041مليون مركبة يف عام  .3100ويف ظربل النمربو اتقتصربادي القربوي
الذي تراوح بني  6و 9يف املائة خنوياً ،يواوح معدل النمو السنوي لقطاع النقل حالي ًا بني  9و 01يف املائة خنوياً .ويوجَّه
حنو  40يف املائة من اختهال النفط إىل النقل مقابربل  4يف املائربة فقربط للزراعربة (الشرببكة العامليربة للمعلومربات الزراعيربة،
.)3103
ويف إطار اختجابتها لالعتماد على واردات الطاقة وختوفها من ازدياد اتنبعاثات بسبب اتتساع السريع يف قطاع النقربل،
اعتمدت اهلند معايري اتحتاد األوروبي بشأن اتنبعاثات ،واليت تنطوي على ترويج اختخدام الوقربود النظيربف .ويف عربام
 ،3112قررت اهلند تنفيذ برنامج خللط  4يف املائة من اإليثانول مع البنربزين ،ولكربن اخللربط مل يتحقربق إ ّت بنسرببة  3يف
املائة يف نهاية العقد ومل تتحقق مستويات تُربذكر يف اخربتخدام الربديزل احليربوي (الشرببكة العامليربة للمعلومربات الزراعيربة،
 .)3103وتنتج اهلند اإليثانول احليوي أخاخاً من الدبس بالرغم من أن وفرة احملصول ميكن أن تسمح باختخدام عصربري
قصب السكر .وت يُسمح باخترياد الوقود احليوي بالرغم من تصدير واخترياد الكحول.
ويتميَّز حمصول قصب السكر يف اهلند بتقلبه الشديد ،وهو ما يعربين أن إمربدادات اإليثربانول احليربوي غربري منتظمربة هربي
األخرى .ويف ضوء حتسن احملصول يف منتصف القرن املاضي ،اجتهربت اهلنربد إىل زيربادة مسربتوياتها املسربتهدفة إىل  4يف
املائة ثم  01يف املائة بالرغم من عدم متكنها من بلوغ تلك املستويات .غري أنه جرى حتديد نسبة  31يف املائة كمسربتوى
__________________
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مستهدف لكل أنواع الوقربود احليربوي لعربام  3104يف السياخربة الوطنيربة للوقربود احليربوي لعربام ( 3111الشرببكة العامليربة
للمعلومات الزراعية.)3103 ،
و بالرغم من وجود أخباب كثرية وراء عربدم تطربور اإليثربانول كوقربود للنقربل كمربا كربان مقربررًا (الشرببكة العامليربة للمعلومربات
الزراعية ،)3103 ،ميثل الكهرباء املتولد من الكتلة احليوية لقصب السربكر عربام ًال مهمرب ًا يف توليربد القربوى يف الكربثري مربن
حمطات القوى يف هذا القطاع ويف الصناعات األخرى.
وركزت خياخة اهلند بشأن الديزل احليوي ،شأنها يف لك شأن الصني ،على زراعة اجلاتروفربا يف األراضربي اهلامشربية.
ويف عام  ،3112أطلقت اهلند برناجم ًا طموح ًا خللط  31يف املائة من الوقود احليوي حبلول عام  3103من خالل زراعربة
ما يواوح بني  00.3و 02.4مليون هكتار .غري أنه حبلربول عربام  3101مل يربزرع خربوى نصربف مليربون هكتربار ومل يبلربغ
احملصول يف جزء كبري منه مرحلة احلصاد .وتشري التقديرات حالياً إىل أن املستوى املستهدف للخلط احملدد بنسبة 31
يف املائة يتطلب  09.6مليون هكتار من األراضي اهلامشية .وبالرغم من السماح بنسبة  011يف املائة من اتختثمار املباشر
األجنيب يف مشاريع الوقود احليوي املوجَّهة إىل السوق احمللية فربإن النباتربات الزيتيربة غربري الصرباحلة لألكربل لربن تكربون
منفتحة على مشاركة لك اتختثمار املباشر األجنيب (الشبكة العاملية للمعلومات الزراعية.)3103 ،
وفيما يلي األهداف األربعة األوىل للسياخة الوطنية للوقود احليوي اليت اعتمدتها اهلند يف عام :3111
()0
()3
()2

()4

تلبية احتياجات القطاعات الواخعة من السربكان الربريفيني مربن الطاقربة يف اهلنربد وبالتربالي حتفيربز التنميربة
الريفية وتهيئة فرص للعمل؛
معاجلة الشواغل العاملية عن طريق ختفيا اتنبعاثات من خالل الوقود احليوي الصديق للبيئة؛
توليد الوقود احليوي من املواد األوَّلية غري الصاحلة لألكل املزروعربة يف األراضربي ات الوبربة املتربدهورة أو
األراضي البور غري املناخبة لزراعة احملاصيل الغذائية أو العلف ،وبالتالي جتنُّب أي تضارب حمتمل بني
الغذاء والوقود؛
التطوير األمثل للكتلة احليوية احمللية والوويج للجيل التالي من الوقود احليوي.

وكما يف الصني ،يسود يف اهلند قلق بالغ إزاء األمن الغذائي خواءً من حيث إعطاء األولويربة للمحاصربيل غربري الغذائيربة أو
اختخدام األراضي اليت خترج عن دائرة املنافسة مع إنتاج األغذية .غري أن اختخدام احملاصيل غري الصرباحلة لألكربل يف
كلتا احلالتني ،خاصة اجلاتروفا ،واألراضي اهلامشية مل يكلل بالنجاح .وتقوم أيض ًا شركة ريناكا اهلنديربة باتخربتثمار يف
قطاع السكر/اإليثانول يف الربازيل ولديها حالياً أربعة معامل تقطري تنتج  02مليون طربن مربن السربكر و 4ماليربني لربو مربن
اإليثانول.16
__________________
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2-0-0

الوقود احليوي يف البلدان اآلسيوية األخرى

من بني البلدان اآلخيوية الرئيسية األخرى ،حققت اليابان ومجهورية كوريا املستويات املستهدفة من خالل وارداتها من
الوتيات املتحدة والربازيل واألرجنتني .وبالرغم من أن إندونيسيا وماليزيا تستأثران بنحو  11يف املائة من زيت النخيربل
اخلام فإنهما توليان أهمية أقل للوقود احليوي خوى بسبب عدم توافر بدائل الكتلة احليوية الرخيصة األخربرى مثلمربا يف
حالة الغاز الطبيعي يف إندونيسيا أو بسبب وجود أخواق واعدة لزيت النخيل يف كال البلدين .وربطت احلمربالت الكربربى
اليت قادتها املنظمات غري احلكومية الرئيسية بني إزالة الغابات يف إندونيسيا وماليزيا وبني الطلب على الوقربود احليربوي
يف أوروبا .ويف الواقع العملي ،ت تصدَّر خوى كميات ضئيلة من زيت النخيل أو الديزل احليوي إىل أوروبا ،وميكربن فهربم
عمليات إزالة الغابات بشكل أفضل باعتبارها مرتبطة بإنتاج األغذية وتأثري التغيُّرات غري املباشرة يف اخربتخدام األراضربي
يف ظربربربربربربل تصربربربربربربدير كميربربربربربربات أكربربربربربربرب مربربربربربربن زيربربربربربربت النخيربربربربربربل تخربربربربربربتخدامه يف صربربربربربربناعة األغذيربربربربربربة
( .)Sanders, Balagtas and Gruere, 2012وركَّربز  Wickeوآخربرون ( )b2008 ,a3119مربن نرباحيتهم علربى تربأثريات
التغيريات غري املباشرة يف اختخدام األراضي نتيجة إنتاج زيت النخيل يف إندونيسيا وماليزيا الربذي يسربتخدم بعربد لربك
باتقوان مع الغاز الطبيعي يف حمطات توليد الكهرباء يف أوروبا .وبالرغم من عدم مناقشة احلجم النسيب للسربوق مقارنربة
مع الطلب على زيت النخيل املستخدم يف الغذاء يذهب املنلفون إىل القول بأن الطلب اإلضربايف علربى األراضربي ميكربن مربن
حيث املبدأ الوفاء به عن طريق اختخدام األراضي املتدهورة واتباع أفضربل املمارخربات الزراعيربة .وتعربزِّز الدراخربات الربيت
أجراها منخراً  ،Klepper ،Delzeitو )3100( Langeواجمللس الدولي للنقل النظيف وجهة النظر اليت تربرى أن مثربة
ارتباط ًا قوي ًا بني خمتلف أخواق الزيت النباتي وأن زيت النخيل من إندونيسربيا وماليزيربا يغربين عربن زيربت بربذور اللفربت
املستخدم يف الديزل احليوي ،وهو ما ينكد العالقة بني أهداف الديزل احليربوي يف اتحترباد األوروبربي والتوخربع يف زيربت
النخيل يف البلدان الثالثة .وأجرت إندونيسيا منخرًا أيضاً اختثمارات مباشرة يف قطاع السكر/اإليثانول يف الربازيل.17
وأما أهداف الوقود احليوي يف تايلند فهي األكثر طموحاً ،وقد تناولتها دراخة أجرتها منظمة األغذيربة والزراعربة يف إطربار
برنربربامج الطاقربربة احليويربربة واألمربربن الغربربذائي (منظمربربة األغذيربربة والزراعربربة .)d3101 ،ويهربربدف برناجمهربربا الربربذي يسربربتغرق
 04عاماً ( 3133-3119يف إطار خطة تطوير الطاقة البديلة إىل إجياد مصربادر بديلربة للطاقربة حبيربث تشربكل مربا نسرببته
 31.4يف املائة من جمموع متطلبات الطاقة حبلول عام  .3133ويتخذ الوقود احليوي مكانة مهمة يف هذا الربنربامج ومربن
املتوقع أن يزداد مبقدار مخسة أضعاف عن طريق تطربوير إنترباج اإليثربانول باخربتخدام قصربب السربكر والكاخربافا ،وتوليربد
الديزل احليوي من زيت النخيل .وخيلص التحليل الربذي أجربراه برنربامج الطاقربة احليويربة واألمربن الغربذائي للمنظمربة أن
الربنامج لن يكون جمدي ًا من الناحية العمليربة مربا مل تتحقربق زيربادات كرببرية يف الغربالت إىل جانربب حتسربني املمارخربات
الزراعية والتوخع يف الري .ويرى التحليل من الناحية األخرى أن أخعار األغذيربة خربتزداد وخربتخلف آثربارًا خربلبية علربى
املستهلكني يف املناطق احلضرية وعلى أفقر املزارعني .وخوف تتسع مساحة األراضي املستخدمة يف زراعة احملاصيل على
حساب اإلنتاج القائم ،ت خيما إنتاج األرز واملطاط ،وهو ما خوف يفضي إىل تراجع يف الصادرات .وتشري التوقعات أيض ًا
__________________
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إىل أن صادرات الكاخافا ختنخفا بالرغم من أن تايلند أصبحت أكربرب مصربدّر للكاخربافا إىل الصربني يف اإلقلربيم ،وهربو مربا
أفضى إىل إثارة مناقشات حول احلاجة إىل احلد من هذه الصادرات لدواعٍ تتعلق باألمن الغذائي (.)Rosenthal, 2011
وتنتشر الطاقة احليوية يف شكل غاز حيوي من املخلفات والنفايات انتشرباراً واخربعاً يف الزراعربة اآلخربيوية .ووفقرباً ملنظمربة
التنمية اهلولندية فقد بلغ عدد حمطات إنتاج الغاز احليوي  43مليون حمطة يف الصني ،و 4.4مليون حمطربة يف اهلنربد،
ويوجد لدى مثانية بلدان أخرى ما يقرب من  421 111حمطة حمليربة لتوليربد الغرباز احليربوي .ويقربوم مصربرف التنميربة
اآلخيوي 18بتنسيق برنامج الطاقة للجميع الذي يهدف إىل إنشاء مليون حمطة أخرى إلنترباج الغرباز احليربوي يف  04بلربدا
آخيويا حبلول عام  3106من أجل توفري الطاقة خلمسة ماليني نسمة .19ومشربل التحليربل الربذي أجربراه برنربامج الطاقربة
احليوية واألمن الغذائي لتايلند مشاريع الطاقة احليوية الصغرية وحدَّد جوانب الضعف املهمة يف اختمرار اعتمادهربا علربى
املساعدة الفنية اخلارجية اليت ت تنخذ عموم ًا بعني اتعتبار عند الوويج لتلك املشاريع.
0-0-0

الوقود احليوي يف جنوب أفريقيا

ركزت جنوب أفريقيا أيضاً ،ولكن يف خياق خمتلف متاماً ،يف برناجمها للوقربود احليربوي علربى "األراضربي غربري املسربتغلة
بالقدر الكايف" اليت متثل مسألة مثرية لالهتمام بشكل واضح يف اهلند والصربني ،وكربذلك علربى صربغار املنربتجني املهمشربني
بسبب الفصل العنصري ،وهو ما يعيد إىل األ هان برنامج الديزل احليوي يف الربازيل .وت تزال النتربائج حتربى اآلن غربري
مبشِّرة .غري أن أحد الفروق الرئيسية يكمن يف اختبعاد وحظر اجلاتروفا باعتبارها نباتاً دخيالً يعتقد أنه ميكن أن يصرببح
توخعياً يف خياق جنوب أفريقيا .وبدأت مزارع السكر ،وكذلك على وجه اخلصوص مزارع الربذرة الكرببرية ،يف اختربا أوىل
اخلطوات على طريق إنتاج الوقود احليربوي ،ولكربن جهودهربا تعثربرت بسرببب املعربايري الناظمربة لسياخربة الوقربود حليربوي
احلكومية يف عام  .3114وتقرر ،لدواع تتعلق باألمن الغذائي ،عدم السماح باختخدام الذرة كمربادة أوَّليربة إلنترباج الوقربود
احليوي حلني بدء اإلنتاج يف األراضي غري املستغلة بالقدر الكايف ،واتُخذت تدابري للحماية من التضخم الغربذائي الشربديد
(إدارة املعادن والطاقة .)3114 ،ومتت املوافقة على مشاريع قصب السكر وبنجر السكر وفول الصربويا شربريطة اخربتخدام
مواد أوَّلية من حماصيل مزروعة يف مواطنها غري املستغلة بالقدر الكايف.
ومل تنبع أهداف الربنامج من مسألة اتعتماد على واردات الطاقة أو القلق بشأن انبعاثربات ثرباني أكسربيد الكربربون .ومربرة
أخرى فإن خياق جنوب أفريقيا خيتلف عن السياق يف كل من الصني واهلنربد .وأمربا احلرباتت الربيت وجربدت فيهربا تلربك
األهداف فقد قامت جوانب تشابه قوية يف األهداف اختخدام برنامج الوقود احليوي لتعزيربز التنميربة الريفيربة واحلربد مربن
الفقر والوكيز على األراضي غربري املسربتغلة يف الزراعربة وبرباألخص "األراضربي اجلديربدة واإلضربافية" و/أو "األراضربي غربري
املستغلة حالياً اختغالتً كافياً" (.)Sparks and Ortmann, 2011
__________________
18
19

.http://www.snvworld.org/
.www.snvworld.org
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اإلطار  :3الكاسافا :مادة أوَّلية "جديدة" للوقود احليوي
يربربربربزداد اتهتمربربربربام باخربربربربتخدام الكاخربربربربافا كمربربربربادة أوَّليربربربربة يف الوقربربربربود احليربربربربوي القربربربربائم علربربربربى اإليثربربربربانول
( .)Jansson et al., 2009وأول اختخدام مهم للكاخافا هو األغذية البشرية .وحيتل هذا احملصول املرتبة اخلامسة بني
أهم مصادر السعرات احلرارية يف العامل (منظمة األغذية والزراعة .)3111 ،وتستخدم الكاخافا كغذاء يومي ملا يقرب من
 611مليون نسمة يف العامل .وميثل هذا احملصول غذا ًء رئيسي ًا يف أفريقيا .ويف أقاليم أفريقيا جنوب الصحراء علربى وجربه
اخلصوص ،حيصل حنو ثلث السكان على أكثر من نصف خعراتهم احلرارية من األغذية املصنوعة مربن جربذور الكاخربافا
( )Manyong, 2000وإىل جانب اجلذور فإن األوراق اليافعة تستخدم أيض ًا كخضربروات .وبربالنظر إىل أنربه مربن املناخربب
زراعتها يف األراضي اهلامشية فإنها تعترب يف كثري من األحيربان غربذا ًء للفقربراء ويزرعهربا يف األغلربب أصربحاب احليربازات
الصغرية ،وخباصة املزارعون الفقراء الذين تشكل النساء نسبة كبرية منهم (.)Rossi & Lambrou, 2008
ويف عام  3116بلغ جمموع اإلنتاج العاملي من الكاخافا حنربو  336مليربون طربن ،وكانربت أفريقيربا هربي املنطقربة الرئيسربية
املنتجة للكاخافا ،واختأثرت نيجرييا والربازيل وتايلند وإندونيسيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية بنحو  41يف املائة من
اإلنتاج العاملي مربن الكاخربافا (منظمربة األغذيربة والزراعربة .)3111 ،وتسربتخدم الكاخربافا أيضرباً يف النشرباء املسربتخدمة يف
جمموعة من املنتجات الغذائية والسلع الصناعية ،مبربا فيهربا الربورق املقربوى ،والغربراء ،ونشرباء الغسربيل ،واملنسربوجات،
واخلشب الرقربائقي ،وعصربيدة التابيوكربا ،والكحربول (منظمربة األغذيربة والزراعربة3111 ،؛ ومنظمربة األغذيربة والزراعربة،
 .)3113وثاني أهم اختخدام للكاخافا هو علف اخلنازير والدواجن واملاشية واألمسا  .وصُمم عدد مربن املشرباريع لزيربادة
إنتاج الكاخافا وتصنيعها إلدرار الدخل وحتقيق األمن الغربذائي للسربكان وي الربدخل املربنخفا يف املنرباطق الريفيربة مربن
أفريقيا وآخيا (منظمة األغذية والزراعة3110 ،؛  .)Manyong et al., 2000وبالنظر إىل أن هذا احملصول مهربم كغربذاء
وكعلف وكذلك كمورد لرزق السكان يف البلدان النامية ،يسود قلق بشأن أثره على األمن الغذائي نتيجة اختخدامه كمربادة
أوَّلية إلنتاج الوقود احليوي (.)Sidhu, 2011
الشكل  :5مناطق إنتاج وزراعة الكاسافا يف العامل ()3116

املصدر :نقالً عن ( H.Vanderschurenمعهد زيور للتكنولوجيا) ،وتترباح بيانربات منظمربة األغذيربة والزراعربة ()3119
على املوقع الشبكيhttp://www.pb.ethz.ch/research/cassava_projects/cassava_facts :
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ومن حيث التجارة الدولية فإن إمدادات تايلند تبلغ حنو  91يف املائربة مربن جتربارة الكاخربافا يف السربوق العامليربة (منظمربة
األغذية والزراعة .)3110 ،وتدخل تايلند وفييت نام ونيجرييربا ،وكربذلك بشربكل خرباص الصربني ،ضربمن البلربدان الربيت
تبحث اختخدام الكاخافا يف إنتاج اإليثانول احليوي .وإدراكاً من احلكومربة الصربينية ملربا ميكربن أن يسرباهم بربه اخربتخدام
احملاصيل الغذائية يف إنتاج الوقود احليوي من دور يف زيادة األخعار األغذية فقد قامت منذ عام  3114بوقف أي خطط
جديدة إلنتاج اإليثانول من احلبوب واعتربت الكاخافا والذرة البسضاء احللوة ،وهما حمصوتن غري غذائيان يف الصربني،
بديلني عن احلبوب ( .)Huang et al., 2008وخاهمت زيادة ورادات الصني مربن الكاخربافا ،خاصربة مربن تايلنربد كمربادة
أوليربربربربربة إلنتربربربربرباج الوقربربربربربود احليربربربربربوي بربربربربربدتً مربربربربربن القمربربربربربح والربربربربربذرة ،يف زيربربربربربادة أخربربربربربعار الكاخربربربربربافا يف
عربام  )Rosenthal, 2011; Scott & Junyang, 2012; Fengxia, 2007( 3119وحتربول اخربترياد الكاخربافا اخلربام مربن
تايلند اليت تُعد أكرب مصدِّر للكاخافا يف العامل ،من اتحتاد األوروبي اليت كانت تستورد منهربا الكاخربافا تخربتخدامها يف
العلف حنو اتخترياد من الصني تختخدامها يف إنتاج الوقود احليوي .وصدَّرت تايلند إىل الصني حنربو  19يف املائربة مربن
صربربادراتها مربربن الكاخربربافا يف عربربام  ،3101وهربربو مربربا ميثربربل زيربربادة مبقربربدار أربعربربة أضربربعاف علربربى مسربربتويات عربربام 3119
(.)Rosenthal, 2011; Sidhu, 2011
وحُدِّدت نسبة أوَّلية كمستوى مستهدف للخلط الطوعي الشامل ،وتوزَّعت هذه النسبة بربني  3يف املائربة للربديزل احليربوي
و 9يف املائة من اإليثانول مع البنزين نظراً للهيمنة الساحقة اليت اخربتأثرت بهربا املركبربات املدفوعربة بالربديزل .وتربرددت
مزاعم بأن لك لربن يشربغل خربوى  0.4يف املائربة مربن األراضربي الزراعيربة و أنربه خربيوفر أكثربر مربن  34 111فرصربة عمربل
( .)Funcke, Strauss and Meyer, 2009وكانت األراضي املستهدفة تقع يف املواطن األصربلية ،وأشربارت التقربديرات إىل
أن  04يف املائة منها مل تكن مستغلة بالقدر الكايف (إدارة املعادن والطاقربة .)3114 ،ومشلربت األهربداف األخربرى توجيربه
تركيز الربنامج على املنتجات اليت كانت تزرع من قبل يف املواطن األصلية ،وكذلك اتهتمام بصغار املزارعني الذين كانوا
يتعرضون للت مييز بسبب الفصل العنصري .ويف هربذا الصربدد ،يربأتي هربذا الربنربامج انعكاخرب ًا لربنربامج الربديزل احليربوي يف
الربازيل الذي حاول هو اآلخر أن يعتمد على املزارعني األخريني واختار املواد األولية وفق ًا ملختلربف املمارخربات الزراعيربة
اإلقليمية.
وت تزال النتائج يف جنوب أفريقيا حتى اآلن خلبية بدرجة كبرية .ويرى البعا أن لك راجع إىل نقص يف الصربالحيات
اإل لزامية؛ ويربذهب الرببعا يف تفسربري لربك إىل اخربتبعاد الربذرة .ويربولي  Leteteو )3101( von Blottnitzأهميربة أكربرب
تلتباس مفهوم األراضي "غري املستغلة بالقدر الكايف" (أنظر الفصل الرابع) إىل جانب نقص خربربة املربزارعني املسربتهدفني
وعدم تقديم مساعدة فعالة إليهم .ويف جنوب أفريقيا بيعت احملاصيل الزيتية بأخعار تزيربد ثالثربة أضربعاف علربى أخربعار
الديزل ،ويقتصر الديزل احليوي الذي جيري حالياً تسويقه جتارياً على الديزل احليوي الربذي تنتجربه حمطربات صربغرية
عن طريق إعادة تدوير الزيوت النباتية املستعملة.
5-0-0

اسرتاتيجية ناشئة للوقود احليوي يف أفريقيا جنوب الصحراء

ترخَّخت لدى بعا البلدان األفريقية (مالوي وزمبابوي) تقاليد إنتاج الوقود احليوي/الطاقربة احليويربة مربن دبربس قصربب
السكر .ومربع لربك فقربد ازداد يف العقربد األخربري عربدد بلربدان أفريقيربا جنربوب الصربحراء الربيت أخربذت بسياخربات الوقربود
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احليوي/الطاقة احليوية ،وحدَّد بعضها أهدافاً وصالحيات خللط وقود النقربل .وتنوعربت الربدوافع وتراوحربت بربني زيربادة
اتكتفاء الذاتي من الطاقة وحتقيق وفورات من خعر صرف النقد األجنيب وحتقيق أهداف التنمية الريفية.
وت يقتصر أمن الطاقة يف القارة األفريقية على إجياد بدائل لواردات الوقود األحفربوري بربالرغم مربن أن لربك ميثربل دافعرب ًا
مهماً يف عدد من البلدان املعتمدة على الطاقة .وأوتً ،مثلما شهدنا يف حالة اهلند ،ميكن أن تشكل الكتلة احليوية مصدرًا
مهماً لتوليد القوى يف املناطق اليت خترج عن نطاق شبكات الطاقة مثلما يف الكثري من البلدان اليت تعيش أغلبيربة خربكانها
يف املناطق الريفية .ويشكل حرق اخلشب ألغراض الطهو والتدفئة وحتويله إىل فحم املصدر الرئيسي للطاقربة بربني أغلبيربة
الفقراء يف أفريقيا .ومن الناحية األخرى فإن تسارع وترية التحضر يف كل البلدان األفريقية خيزيد من اتهتمربام باخربتخدام
الوقود احليوي يف النقل ،ت خيما يف البلدان غري الساحلية والبلدان املعتمدة على النفط .غري أن الطاقة احليوية مبختلربف
أشكاهلا وليس فقط الوقود احليوي متثل شاغ ًال رئيسياً خوا ًء بالنسبة ألهداف أمن الطاقة أو األمن الغذائي.
وت متثل الشواغل املتعلقة بتغيُّر املنا واحلد من انبعاثات غازات اتحتباس احلراري هدفاً صرحي ًا نظرًا لعدم وجربود أي
تعهدات إلزامية يف تلك البلدان مبوجب بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن بتغيُّربر املنربا  .غربري
أن مثة هدفاً مشوكاً يتمثل يف تهيئة أجواء منخسية مواتية لالختثمار األجنيب يف الوقود احليوي .ومن احلوافز الرئيسية
مستويات الوقود احليوي املستهدفة يف اتحتاد األوروبي .ويف حني أن لكل دولة عضو يف اتحتاد األوروبي حرية حتديربد
خليط الطاقة املتجددة لتحقيق املستوى املستهدف احملدد بنسبة  01يف املائة أو الطاقة املتجددة يف النقل ،بات واضربح ًا
أن اجليل األول من حماصيل األغذية/الوقود هو الذي خيقوم بالدور الرئيسي وأنه خربيلزم اخربترياد كميربات كرببرية ولكربن
بصورة خمتلفة عما يف الربازيل والوتيات املتحدة .ومل يغب لك عن األ هان عنربد تكربوين شربراكة الطاقربة بربني اتحترباد
األوروبي وأفريقيا (الشبكة األوروبية للرصد املستقبلي .)3119 ،وبالرغم من إمكانية األخذ بنما ج زراعيربة خمتلفربة فربإن
اهلدف املشو يتمثل يف تعزيز اإلنتاج على نطاق كبري من أجل التصدير .وخوف يتطلب لك أيضرب ًا اخربتثمارات كرببرية
جتتذب حكومات أفريقيا جنوب الصحراء نظرًا ملا ميكن أن حيققه لك من فوائد للتنمية الزراعية ومربا ميكربن أن يفضربي
إليه من إدخال عملة صعبة مطلوبة بدرجة كبرية .وعالوة على لك ،خيشمل لك يف بعربا احلرباتت فوائربد ماليربة مربن
خالل آلية التنمية النظيفة (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املنا .)3103 ،
والتزمت الربازيل أيضاً من جانبها بالوويج للوقود احليوي يف أفريقيا جنوب الصحراء وتعكربف علربى تشربجيع دراخربات
اجلدوى يف شتى البلدان األفريقية .ويتيح الوصول إىل خوق الوقود احليوي األوروبية يف إطار اتفرباق "أي شربيء فيمربا عربدا
األخلحة" يف حد اته دافعاً قوياً ،وإن كان احلافز األكرب يكمن يف الرغبة يف تعزيز خوق الوقود احليوي العاملية .وتتمتربع
الربازيل مبزايا واضحة يف قدراتها البحثية ودرايتها التكنولوجية يف جمال الوويج للوقود احليوي ،كما أن لديها اهتمام ًا
بزيادة عدد البلدان املنتجة للوقود احليوي.
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ويوثِّق  Maltitzو )3100( Staffordتطور عملية صياغة السي اخربات يف التحليربل الربذي أُجربري مربنخرًا ملختلربف البلربدان
األفريقية .وعالوة على لك ،يشري املنلفان إىل ظهور توافق مشو بني صائغي السياخربات يف أفريقيربا جنربوب الصربحراء
بشأن احلاجة إىل مراعاة ما يلي يف خياخات الوقود احليوي:
()0
()3
()2
()4
2-0-0

تصميم السياخات من أجل تعزيز التنمية الريفية؛
توجيه السياخات حنو حتقيق أهداف أمن الطاقة؛
تنمية القدرة على اجتذب اتختثمارات املالئمة؛
اختناد السياخات إىل اتختخدام املستدام لألراضي.

الوقود احليوي يف أمريكا الالتينية

اعتباراً من خبعينات القرن املاضي ،خاعد برنامج تشجيع اختخدام الكحول يف الربازيل على تشربجيع األخربذ بسياخربات
للوقود احليوي يف بلدان أمريكا الالتينية األخرى .ومن الدوافع املستقلة الذي حفزت بلدان أمريكا الوخربطى إعفاؤهربا مربن
رخوم اتخترياد اليت كانت مفروضة على تصدير اإليثانول إىل الوتيات املتحدة بواقع  44خنتاً .وكربان اهلربدف الرئيسربي
من هذه الضريبة هو احلد من اخترياد اإليثانول الربازيلربي وهربو مربا شربجع بربدوره الربازيربل علربى الشربروع يف اخربتثمارات
مباشرة يف إنتاج اإليثانول يف أمريكا الوخطى والبحر الكارييب يف حماولة منها للوصول إىل السوق األمريكية.
وخالفاً ملا يف آخيا وأفريقيا ،فإن بلدان أمريكا الالتينية حضرية يف أغلبها ،ويف أثناء الصعود الربذي شربهده إنترباج الوقربود
احليوي خالل العقد األخري ،أشار  )3101( Dufeyإىل قيام  04بلداً من بلدان أمريكا الالتينية باعتماد خياخات للوقود
احليوي بأهداف وصالحيات حمددة بشأن وقود النقل .وحدَّدت معظم تلك البلربدان مسربتويات مسربتهدفة خربوا ًء بالنسرببة
لإليثانول أو الديزل احليوي.
ومن بني  111مليون هكتار من األراضي غري املزروعة يف العامل ،ولكن املناخبة لزراعة احلبوب البعلية كما هربو حمربدَّد يف
الدراخة املشوكة بني منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدولي لتحليل النُظم التطبيقية والدراخة العاملية للمناطق الزراعيربة
اإليكولوجية ( ،)Fischler et al., 2011يقع حنو  231مليون هكتار يف أمريكا الوخطى وكذلك على وجربه اخلصربوص يف
أمريكا اجلنوبية .وخلصت دراخة مشوكة بني منظمة األغذية والزراعربة واللجنربة اتقتصربادية ألمريكربا الالتينيربة والبحربر
الكارييب ( )3114إىل أن " أمريكا الالتينية قادرة على تلبية جانربب كرببري مربن الطلربب العرباملي علربى اإليثربانول والربديزل
احليوي" (الصفحة .)21
وإ ا اقتصرنا على النظر يف حالة الربازيل فإن اختنتاجات التقرير ختلقى تأييداً قوياً .وباختخدام حنو  0.4يف املائة فقربط
من األراضي الصاحلة للزراعة ( 4.4مليون هكتربار) وفَّربرت الربازيربل يف عربام  3119نصربف الوقربود الربذي كربان حيتاجربه
أخطول املركبات اليت ت تعمل بالديزل عن طريق اإليثانول وأصبحت أيضاً املصدِّر الرئيسي لإليثربانول (املصربرف الربوطين
الربازيلي للتنمية اتقتصادية واتجتماعيربة ومركربز الدراخربات اتخربواتيجية واإلدارة .)3119 ،وعربالوة علربى لربك فربإن
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الربازيل لديها موارد هائلة تبلغ حنو  041مليون هكتار من أراضي الرعي غري املسربتخدمة ويبلربغ متوخربط الكثافربة فيهربا
ض
حالي ًا أكثر قلي ًال من رأس واحدة يف اهلكتار .وخوف تربوفر التحسربينات املتواضربعة يف اإلنتاجيربة مربن حيربث املبربدأ أرا ٍ
كافية لتلبية الطلب احمللي يف املستقبل يف نفس الوقت الذي ختظل فيربه مصربدرًا رئيسربي ًا ( .)Leite et al., 2009وأشربار
التصنيف الزراعي اإليكولوجي الذي أجرته منخسة البحوث الزراعية الوطنية باتشوا مع منخسات أكادمييربة أخربرى
إىل وجود ما يقرب من  64.4مليون هكتار من األراضي الصاحلة إلنتاج قصربب السربكر بربدون منطقربة األمربازون ،ومنطقربة
بانتانربال ،واملنرباطق الثريربة بتنوعهربا البيولربوجي احمللربي ( .)Manzatto et al., 2009وصربدرت عربن برباراغواي مربنخرًا
ادعاءات مماثلة بشأن تطوير الوقود احليوي (.)Hira and Garceti, 2011
مع أن الدراخة املشوكة بني منظمة األغذية والزراعة و اللجنربة اتقتصربادية ألمريكربا الالتينيربة والبحربر الكربارييب توخربت
احلذر فيما توصلت إليه من اختنتاجات ،وأشارت إىل األخطار احملتملة النامجة عن تركز ملكية األراضي وعربدم التربيقن
من مزايا العمالة الصافية ،والشكو حول تنافسية التكاليف ،والقلق إزاء توخيع رقعة األراضي الزراعيربة ومربا ينشربأ عربن
لك من ضغوط على النُظم اإليكولوجية .رغم أن الرخالة كانربت إجيابيربة واعتُربربت التحربوتت احملتملربة يف الربدخل مربن
املستهلكني إىل املنتجني ومن املناطق احلضرية إىل املناطق الريفية متسقة مع اخواتيجيات التنميربة الريفيربة .وصربدرت يف
نفس السنة ( )3114وثيقة رمسية أخرى مشوكة بني املنظمة واللجنة اتقتصربادية ألمريكربا الالتينيربة والكربارييب أكربدت
بقوة ما مت التوصل إليه من اختنتاجات بشأن توفر األراضي وعدم وجود أي تضارب ضروري بني إنتاج األغذية والوقود:
"التصور العام يكمن يف أن األراضي الزراعية الصاحلة للزراعة مشربغولة متامرب ًا وت يوجربد هربامش يُربذكر للتوخربع يف زراعربة

حماصيل جديدة .وعلى النقيا من لك فإن البيانات املتعلقة بأمريكا الالتينية والبحربر الكربارييب تكشربف عربن اخربتمرار
وجود إمكانات كبرية لزيادة اإلنتاج" (الصفحة .)9

ونتناول يف الفصل الرابع مسألة التوفر الفين لألراضي وتوفرها الفعلي يف ضوء املشاريع اتختثمارية .ويف أمريكربا الالتينيربة
اليت ثبت فيها باألدلة املنطقية توفر األراضي ،ظل التضارب املرتبط باتختثمارات يف األراضي خربائداً علربى نطرباق واخربع
رغم لك (.)Jayne, Chamberlin and Muyanga, 2012; Haddock, 2012; Goldstein, 2012
وبدأ مصرف التنمية للبلدان األمريكية دعمه للوقود احليوي يف عربام  3114حيربث قربام بتمويربل معامربل إنترباج السربكر يف
الربازيل ثم قدَّم بعد لك خطاً ائتمانياً لتعزيز صادرات اإليثانول الربازيلية ،ت خيما إىل اململكربة املتحربدة .وحبلربول عربام
 ،3111بدأ مصرف التنمية للبلدان األمريكية تقديم دعم منت ظم مربن أجربل تعزيربز الربربامج الوطنيربة يف الكربثري مربن بلربدان
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب .وأصبحت أيض ًا املبادرات اإلقليمية مهمربة عقربب إنشرباء شرببكة أمريكربا الوخربطى الربيت
تشو فيها املكسيك ومثانية من بلدان أمريكا الوخطى وكولومبيا .وبربات يُنظربر إىل أمريكربا الوخربطى باعتبارهربا صرباحبة
األولوية نظراً تعتمادها بشكل كامل تقريباً على واردات النفط وظروفها املناخية والزراعية املواتيربة واألزمربة الربيت أثربرت
على حماصيلها التصديرية.
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وعقب ارتفاع األخعار يف الفوة  3111 -3119واجلدل الربذي دار حربول الغربذاء والوقربود ،قربام مصربرف التنميربة للبلربدان
األمريكية بوضع خجل الوقود احليوي املستدام ،20الذي أدى إىل تغربيري شربروط اخربتمرار دعربم الوقربود احليربوي .وتغطربي
املعايري اجلديدة الغلربة واتخربتخدام السربابق لألراضربي ودورة حيرباة احملاصربيل/تناوب احملاصربيل ،وخلربيط احملاصربيل.
واختُبعد حمصول الذرة املستخدم يف إنتاج اإليثانول ،وبينما اختمر دعم مشاريع قصب السكر وفول الصربويا ،كربان ت بربد
من ربط تلك املشاريع بأهداف إمنائية .واختُبعدت حمطات إنتاج اإليثانول الواقعة يف جنوب الربازيل ،ولكن مل تُسربتبعد
حمطات اإليثانول يف الشمال الشرقي أو يف أمريكا الوخطى والبحر الكارييب .رغم أن اتهتمام يتجه حالياً إىل احملاصربيل
غري الغذائية ،مثل اجلاتروفا والذرة الرفيعة ،أو اجليل الثاني من اخليارات ،مثلما يف حالربة دعربم تطربوير اإليثربانول مربن
البقايا اخلشبية يف شيلي .وحبلول نهاية عام  ،3119وجه مصرف التنمية للبلربدان األمريكيربة  01يف املائربة مربن حافظربة
أمريكا الالتينية البالغة  4ملي ارات دوتر أمريكي إىل مشاريع الوقربود احليربوي مقارنربة بدعمربه للطاقربة التقليديربة .وانضربم
املصرف تحقاً إىل اجمللس التوجيهي للشراكة العاملية للطاقة احليوية واملائدة املستديرة املعنية بالوقود احليربوي املسربتدام
وميوِّل عمليات املراجعة ووضع منشرات وخمططات إلصدار الشهادات ضمن هذه األُطر.21
وظهرت األرجنتني كفاعل رئيسي يف جمال الديزل احليوي ،وبينما حدَّدت هي األخرى مستوى مستهدفاً للخلط بنسرببة
 4يف املائة للديزل احليوي فقد انتقلت إىل مطاف كبار املصدرين إىل أوروبا ،ت خيما يف ضربوء انتقربادات اجملتمربع املربدني
ألثر صادرات زيت النخيل اآلخيوية على إزالة الغابات (الشبكة العامليربة للمعلومربات الزراعيربة .)3103 ،ويعتمربد إنترباج
الديزل احليوي يف األرجنتني على فول الصربويا مثلمربا يف الربازيربل .وأمربا مربن حيربث التصربور العرباملي ،يُنظربر إىل الربديزل
احليوي يف األرجنتني باعتباره بعيداً عن منطقة األمازون وبالتالي فهو ميثل إشكالية أقربل تعقيربداً مربن حيربث أثربره علربى
اختخدام األراضي وإزالة الغابات مقارنة بفول الصويا من الربازيل .علربى أن بعربا التحلربيالت تشربري إىل أن التوخربع يف
زراعة فول الصويا يف األرجنتني ينثر يف جانب منه على أراضي الغابات احملليربة ( .)Recalde, 2012ويتمثربل الربدافعان
الرئيسيان وراء تشجيع إنتاج الديزل احليوي من فول الصويا يف اختبدال واردات الديزل وتعربويا خسربائر خربوق الزيربت
النباتي يف الصني يف أعقاب قرار الصني اتعتماد على نفسها يف عصر الزيوت .وتوجد عمليرباً خربوق مزدوجربة تربرتبط بهربا
مشاريع صغرية ومتوخطة تصب يف خوق الوقود احليوي احمللية ،وشركات جتاريربة عامليربة كربى/معاصربر للزيربوت تقربوم
بالتصدير أخاخاً إىل أوروبا (الشبكة العاملية للمعلومات الزراعية.)3103 ،
وحتوَّلربربربربت األرجنربربربربتني مربربربربنخرًا إىل إنتربربربرباج اإليثربربربربانول مربربربربن الربربربربذرة الربربربربذي تتمتربربربربع فيربربربربه مبيربربربربزة نسربربربرببية
( .)Babcock and Carriquiry, 2012ولعل أكثر ما يثري الدهشة أن الربازيل بدأت أيض ًا يف إنتاج اإليثربانول باخربتخدام
الذرة ،22مدفوعة جزئياً باتختثمارات املقوحة من الصني وكذلك الزيادة املفاجئربة يف إنترباج الربذرة يف منطقربة السربافانا يف
األحناء الداخلية من البلد والصعوبات اللوجستية الكبرية أمام تصديره .ورمبا يصبح إنتاج اإليثانول من الذرة مكمِّالً مهم ًا
__________________
.www.iadb.org/biofuelsscorecard/ 20
 21أنظر.http://www.icao.int/Meetings/EnvironmentalWorkshops/Documents/2011-SUSTAF/20_Vieira.pdf :
22
أنظربربربربربربربربربربربربربر http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/business/2012/03/1058859 -corn-based-ethanol-is-feasible-in-
.brazil.shtml
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يف الفوة الواقعة بني مواخم حصاد قصب السكر .ومن آخر التطورات يف هذا اجلانربب إنشرباء معامربل تقطربري مرنربة قربادرة
على إنتاج اإليثانول خواءً من الذرة أو من قصب السكر.23
وقامت كولومبيا بوضع خياخات متشددة بشأن الوقود احليوي على أخاس الصالحيات ،ومن املتوقع أن تستوعب السوق
احمللية كل إنتاجها يف الفوة املقبلة (الشبكة العاملية للمعلومات الزراعية .)b3103 ،ويعترب زيربت النخيربل يف كولومبيربا
أنسب بديل للكاكاو وتشري بعا التقارير إىل أن النتائج كانت إجيابية بالنسبة لبعا صغار املنتجني من حيربث الربدخل
وما يقابل لك من فرص مرتبطة بإنتاج احملاصيل الغذائية (وزارة الزراعة األمريكية .)3100 ،وأشارت دراخات أخرى
خواءً يف كولومبيا أو يف بلدان أمريكا الالتينيربة األخربرى إىل اتسرباع إنترباج الوقربود احليربوي خربالل التعربدي علربى أراضربي
الفالحني ( )Borras et al., 2012ونرى هنا مرة أخرى أن التربوفر الربتقين للمسرباحة الكافيربة مربن األراضربي احملربددة يف
الدراختني املشوكتني بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة اتقتصادية ألمريكا الالتينية والبحربر الكربارييب الربيت خرببقت
اإلشارة إليهما ت يعين بالضرورة أن هذه األراضي هي اليت خيجري شغلها فعلياً .ونتناول مبزيد من التفصربيل يف الفصربل
الرابع مسألة توفر األراضي واختثمار األراضي يف إنتاج الوقود احليوي.

 5-0االحتاد األوروبي والواليات املتحدة :سياسات يف مفرتق الطرق
يشهد خياق السياخات يف الوتيات املتحدة وأوروبا تطورات خريعة يف جمال الوقود احليربوي .وهنربا عربدة أخربباب وراء
لك ،أهمها يف أوروبا الشكو بشأن الدور السليب احملتمل ل آلثربار النامجربة عربن التغربيريات املباشربرة وغربري املباشربرة يف
اختخدام األراضي على حساب النُظم اإليكولوجية األصيلة والغابربات ،وكربذلك الربدور السربليب احملتمربل لتنربافس اجليربل
األول من الوقود احليوي مع احملاصيل الغذائية (أنظر الفصل الرابع) .ويف الوتيات املتحدة ،تقربوب املسربائل احلامسربة
من احلد األقصى املفروض على إنتاج اإليثانول من الذرة يف إطار القواعد املعمول بها حالياً ،وعدم قدرة اجليل الثاني من
الوقود احليوي حالياً على شَغل املساحة املتوقعة له يف السوق.
وبينما خيجري حبث تلك اجلوانب مبزيد من التفصيل يف الفصل الثالث (الوقود احليوي والطلب علربى األغذيربة وأخربعار
األغذية واجلوع والفقر) والفصل الرابع (الوقود احليوي واألراضي) من هذا التقرير فإننربا نلفربت اتنتبرباه إىل عواقربب تلربك
اتعتبارات األخرية على خياخات الوقود احليوي يف اتحتاد األوروبي والوتيات املتحدة.
ويف أكتوبر/تشرين األول  ،3103أي بعد ما يقرب من خنتني من املناقشات ،أصدرت املفوضية األوروبيربة مقوحرب ًا بشربأن
توجيه جديد يقوح تعديالً جذرياً يف قراراتها السابقة حبيث يصبح احلد األعلى خللط الوقود  4يف املائة يف حالة الوقود
احليوي الذي يت م إنتاجه باختخدام احملاصيل الغذائية (مبا يف لك احلبوب وغريهربا مربن احملاصربيل الغنيربة بالنشرباء،
والسكر واحملاصيل الزيتية) ،وهو مستوى وصلت إليه كل أوروبا تقريب ًا ،بل وجتاوزته بالفعل بعا البلربدان .ويف حربني
__________________
23
أنظربربربربربر http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/03/usina-que-produz-etanol-de-cana-comeca-gerar-combustivel-de-
.milho.html
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أن املستوى املستهدف اإلمجالي البالغ  01يف املائة من الوقود املتجدد يف النقل خيبقى على حاله دون تغيري فربإن اآلثربار
املباشرة هلذا املقوح ختكمن يف احلاجة إىل بلوغ تلك الغاية باختخدام اجليل الثاني من الوقود احليربوي الربذي ت يعتمربد
على احملاصيل الغذائية أو الوقود املتجدد البديل (من قبيل الكهرباء املتولدة من مصادر متجددة ،مثل الطاقربة الشمسربية
أو الرياح أو املصادر املائية) .وأشار بعا املراقبني إىل أن لك ميكربن أن يزيربد مربن صربعوبة حتقيربق املسربتوى املسربتهدف
للوقود املتجدد احملدَّد بنسبة  01يف املائة يف النقل يف اتحتاد األوروبي حبلول عام  3131نظراً ألن اجليربل الثرباني مربن
الوقود احليوي قد ت يتاح على هذا النطاق التجاري (أنظر الفصل الثاني).
وعالوة على لك ،جتري املفوضية األوروبية حالياً تقييماً آلثار مشاريع الوقود املموَّلة من اتحتاد األوروبي اليت ت تربزال
قيد اإلعداد يف البلدان األفريقية وبلدان منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادي ،وهو ما ميكربن أن يربثري تسرباؤتت حربول
دعم اتحتاد األوروبي ملشاريع اتختثمار يف إنتاج الوقود احليوي من احملاصربيل الغذائيربة ألغربراض التصربدير إىل أوروبربا.
وتبحث املفوضية األوروبية أثر إنتاج الوقود احليوي على البلربدان الناميربة مربن وجهربة نظربر تسرباوق السياخربات ألغربراض
التنمية وهو ما تثبته الدراخة ات الصلة اليت طلبت إجراءها (Diop et al., 2013؛ أنظر أيضاً الفصل اخلامس).
وثارت يف نفس الوقت يف الوتيات املتحدة شكو حول مدى توفر مقومات اتختدامة للصالحيات حاملا بربات واضربح ًا أن
اجليل الثاني من الوقود احليوي ليس يف وضع ميكنه من أن يتفوق على إنتاج الوقود احليربوي مربن احملاصربيل الغذائيربة
على النحو الذي تصورته أصالً الصالحيات اليت حددتها السياخات .واقربوب اإليثربانول املنربتج مربن الربذرة مربن "حرباجز
اخللط" (النسبة املئوية للحد الذي ت بد عنده من خلط اإليثانول بالبنزين) بنسبة  01يف املائة ،حسب ما قررتربه الوكالربة
الدولية للطاقة .واقوب اإليثانول املنتج من الذرة أيضاً ،باعتباره ميثل اجليربل األول مربن الوقربود احليربوي ،مربن احلصربة
املقرَّرة ،وهي  04مليار غالون ( 46.9مليار لو) .ومع لك فقد اتضح أن اجليل الثاني من الوقود احليوي 24كان ت يزال
يف بداية عمليته التجارية الكاملة ومل يكن جاهزاً بعد لسد الثغرة املتبقية اليت كانت تبلغ  06مليار غربالون ( 61.6مليربار
25
لو) .وبات الطريق مفتوحاً أمام اإليثانول الربازيلي الذي تعوف وكالة محاية البيئة بأنه ميثل نوعاً متطوراً من الوقود
كي يشغل نافذة األربعة مليارات غالون ( 04.0مليار لو) من الوقود احليوي املتطور .ورغم لك ميكن لتربوفري اإليثربانول
املخلوط بنسبة  04يف املائة يف حالة املركبات اخلفيفة اجلديدة ( 3114فما بعده) أن يسربمح باخربتمرار التوخربع يف إنترباج
اإليثانول من الذرة بالرغم من مقاومة اعماده على نطاق واخع.

__________________
 24اجليل الثاني من الوقود احليوي يشري إىل أنواع الوقود احليوي اليت تنتج من السلولوز أو السلولوز النصفي أو املربواد اخلشرببية .وتشربمل أمثلربة
اجليل الثاني من الوقربود احليربوي اإليثربانول السربلولوزي وأنربواع الوقربود الناجتربة عربن عمليربة فيشربر تربروبش (منظمربة التعرباون والتنميربة يف امليربدان
اتقتصادي/الوكالة الدولية للطاقة.)3101 ،
 25تعرِّف وكالة محاية البيئة "الوقود احليوي املتطور" بأنه وقود متجدد خيتلف عن اإليثانول املشتق من نشاء الربذرة وتقربل دورة حيرباة انبعاثاتربه
بنسبة  41يف املائة على األقل مقارنة بالبنزين أو الديزل الذي حيل حملهFederal Register / Vol. 75, No. 58 / Friday, March 26, 2010 ( .
/ Rules and Regulations. Environmental Protection Agency 40 CFR Part 80 Regulation of Fuels and Fuel Additives: Changes
.)to Renewable Fuel Standard Program
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ووصلت حالياً خياخات الوقود احليوي يف الوتيات املتحدة واتحتاد األوروبي إىل مفوق طرق وطرحت مقوحات مماثلربة
لوضع حد أقصى للوقود احليوي املنربتج مربن احملاصربيل الغذائيربة بربنفس املسربتويات القائمربة .وخربوف تربزداد الصربادرات
اإلقليمية من إيثانول قصب السكر "املتطور" من الربازيل وأمريكا الوخطى إىل الوتيات املتحدة بينمربا خربتبحث الوتيربات
املتحدة عن أخواق لتصدير اجليل األول من إيثانول الذرة "القديم" مبا يف لربك تصربديره إىل الربازيربل .وميكربن أن يتباطربأ
التغيري املقوح يف عام  3103بشأن املستويات املستهدفة للصربالحيات يف اتحترباد األوروبربي ،أو ميكربن أن تغيُّربر تركيبربة
السوق العاملية الناشئة اليت كانت تتجه إليها يف األصل بنسبة  01يف املائة املستهدفة .ويف ضوء الظروف احلاليربة األقربل
رحبية اليت ختيِّم على أجواء صناعة الوقود احليوي يف ظل اترتفاع احلربالي يف أخربعار احلبربوب والبربذور الزيتيربة وعربدم
النجاح حتى اآلن يف اختخدام اجلاتروفا فإن الكثري من املشاريع اتختثمارية اليت ينفذها اتحتاد األوروبي يف اخلارج قد
أهملت أو توقفت ويرجح أن يندي مقوح اتحتاد األوربي إىل تسريع وترية هذه العملية .وفيما يتعلربق بسياخربات الوقربود
احليوي يف البلدان النامية فإن لك يعين زيادة صعوبة تعبئة رأس املال اتختثماري الربذي متربس احلاجربة إليربه ،ولكنربه
خيسمح أيضاً بفتح جمال أمام إعادة حتديد السياخات الوطنية واإلقليمية حسب ما وثّقربه  Maltitzو)3110( Stafford
يف حالة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء املذكورة أعاله.
واألقل وضوح ًا هو أثر الطلب املسربتقبلي مربن الصربني واهلنربد والبلربدان الناميربة الرئيسربية األخربرى ،مثربل الربازيربل علربى
اختثمارات الوقود احليوي يف أفريقيا حيث الكثري من هذه البلدان ميارس دوراً نشطاً .وباإلضافة إىل لربك ،تشربجع هربذه
البلدان أخواق الوقود احليوي اإلقليمية اجلديدة يف آخيا وتسرِّع وترية تطربوير خربوق الوقربود احليربوي العامليربة مربن خربالل
اختثماراتها يف الربازيل .رغم أنه مل يتضح بعد ما إ ا كانت تلربك البلربدان خربتخفا املسربتويات املسربتهدفة/الصربالحيات
للوقود احليوي يف ظل تأثري مقوح اتحتاد األوروبي الذي يدعو إىل تقليص اجليل األول من الوقود احليوي إىل مستوياته
احلالية.
ومن التطورات األخرية يف اتحتاد األوروبي اليت ميكن أن جتدِّد اتهتمام باتختثمارات يف اجلنوب ،بالرغم مربن التوجربه
حالياً حنو تعبئة اإلمدادات من مصادر املناطق املعتدلة مناخياً ،ترويج الكتلة احليوية يف شكل حبيبربات خشرببية لتوليربد
الطاقة يف حمطات القوى .ونالحظ هنا مرة أخرى أنه ينبغي التعامل مع الوقود احليوي يف إطار اخواتيجيات وخياخات
الطاقة احليوية األوخع.

 2-0استنتاجات
بينما ننتقل من الوتيات املتحدة والربازيل إىل اتحتاد األوروبي ثم إىل البلدان اآلخربيوية واألفريقيربة الصرباعدة أو البلربدان
الناميةمنها ,جند أن الصلة بني الوقود احليوي واألمن الغذائي باتت أكثر وضوحاً .وتتشابه الوتيات املتحربدة والربازيربل
يف الكثري من اجلوانب ،إ يوجد يف كل منهما مساحات زراعية واخربعة ،وترتفربع فيهمربا مسربتويات اتكتفرباء الربذاتي يف
الغذاء واملواد اخلام ،واكتملت فيهما عمليات التحضر .ومل تتعرض قدرة البلدين على املواءمة بني األمن الغربذائي وإنترباج
الوقود احليوي حملياً لتحديات خطرية .ويف حالة الوتيات املتحدة فإن أثر إنتاج الوقربود احليربوي علربى األمربن الغربذائي
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يتجلى أخاخاً من خالل نقربل األخربعار عامليرباً  .ومربن الناحيربة األخربرى فربإن الربازيربل ،عربالوة علربى تروجيهربا صربادرات
اإليثانول ،تساهم أيضاً يف تصدير منو ج اإليثانول احليوي الذي تنتجه من قصب السكر .ومع لك فهنا عدد قليل من
البلدان النامية اليت ميكنها اتختغناء عن الظروف اتختثنائية (األراضي وامليرباه والتكنولوجيربا واخلربربة الفنيربة املواكمربة
وقدرات البحث والتطوير) اليت بررت اخواتيجية الوقود احليوي يف الربازيل.
وبدخول اتحتاد األوروبي إىل خاحة الوقود احليوي نشأت قوة دينامية جديدة ،إ ت ميكن أن تتحقربق متامربا مسربتوياته
املستهدفة عن طريق اتقتصار على الكتلة احليوية احملليربة ،وأفضربى لربك إىل الوويربج العرباملي للوقربود احليربوي واملربواد
األوَّلية الالزمة إلنتاجه ،خاصة يف العامل النامي لتلبية جانب مهم مربن طلبهربا .ويف نفربس الوقربت ،ت بربد أن يلتربزم هربذا
اإلنتاج مبعيار "اتختدامة" (التوجيه اخلاص وودة الوقود واملائدة املستديرة املعنية بالوقود احليوي املستدام) الذي تقربوم
عليه هذه السوق .واقتصر لك يف البداية على إثبات الوفاء مبقتضيات ختفيا انبعاثات غازات اتحتباس احلراري عربن
مستويات اتنبعاثات النامجة عن الوقود األحفوري .ومبجرد دخول مسائل التغيريات يف اختخدام األراضي يف احلسابات
طرأ تعديل جذري على أثر لك على غازات اتحتباس احلراري وفتح البرباب أمربام التسرباؤل عربن أثربر لربك علربى إنترباج
احملاصيل الغذائية وبالتالي على األمن الغذائي حتى وإن مل تكن تلك املعايري تشكل جزءاً مربن معربايري اتخربتدامة الربيت
أبقى عليها التوجيه املتعلق وودة الوقود.
وعندما نتطرق إىل خياخات الوقود احليوي يف البلدان الناشئة الرئيسية جند أن األمن الغذائي خرعان ما حتول إىل قضربية
حمورية واكبتها خياخات واضحة يف ا لصني واهلند وجنوب أفريقيربا بشربأن عربدم إنترباج الوقربود احليربوي مربن احملاصربيل
الغذائية أو احملاصيل اليت تتنافس مع الغذاء علربى األراضربي .وتعلقربت اآلمربال يف احلربالتني األولربيني باحملاصربيل غربري
الغذائية من اجلاتروفا (نوع خام من اجلوزيات) اليت كانت تعتربرب ،باإلضربافة إىل لربك ،قربادرة علربى النمربو يف األراضربي
اهلامشية .واعتمدت جنوب أفريقيا من جانبها على املوارد غري املستغلة يف مواطنها ،واليت كانت مهمشربة يف ظربل نظربام
التمييز العنصري .رغم أن إمكانات احملصول املختار واألراضي اهلامشية يف توفري املواد األوَّلية الالزمربة للوقربود احليربوي
بكفاءة يف احلاتت الثالث أثبتت حتى اليوم أنها جمرد وهم.
وتشكل احلاجة إىل تكييف خياخات الوقود احليوي على أخاس اتساقها مع األمن الغربذائي كهربدف رئيسربي للسياخربات
إىل جانب املسائل البيئية املثرية للقلق واحلاجة إىل إثبات حتقيق وفورات فعالة يف انبعاثات غازات اتحتباس احلربراري
قوة دافعة كبرية لتسريع التحول حنو اختخدام اجليل الثاني من الوقود احليوي يف الوتيات املتحدة واتحتاد األوروبربي.
وأفضت نفس الضغوط إىل التنظيم املبتكر تختخدام األراضي يف الربازيل (اعتماد تصنيف املنرباطق الزراعيربة اإليكولوجيربة)
وصياغة اخواتيجيات جديدة بشأن اختخدام الكتلة احليوية (الكهرباء احليوية والسماد احليوي كنواتج مشوكة).
وغالباً ما تنص خياخات البلدان الناشئة والنامية ،كما تحظنا أعاله ،على عدم اختخدام احملاصيل الغذائية وعلى مبدأ
عدم التنافس مع احملاصيل الغذائية على األراضي .ومع لك فقد ثبت حتى اآلن عدم إمكانية تطبيق احللربول املقوحربة
اليت ميكن أن تستمد منها تلك السياخات قربدرتها علربى اتخربتمرار خربوا ًء فيمربا يتعلربق باملنتجربات املقوحربة (اجلاتروفربا)
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واألراضي (اهلامشية) .وكما خيتبيَّن لنا يف الفصل التالي املتعلق حبدود تكنولوجيا الوقود احليوي ,فربإن القليربل مربن هربذه
البلدان لديها موارد للتحول حنو اجليل الثاني من الوقود احليوي نظراً ملا تتسم به هذه التكنولوجيا يف كثري من األحيان
من خصوصية وما تتطلبه من اختثمارات رأمسالية كبرية ،والطلب الكبري مربن تكنولوجيربات اجليربل الثرباني علربى البنيربة
األخاخية واللوجستيات ورأس املال البشري .ويف حني أن الكثري من البلدان النامية لديها خربربة يف جمربال إنترباج قصربب
السكر وبعضها يتمتع خبربة يف إنتاج اإليثانول فإن القدرات املنخسية وقدرات البحث والتطوير اليت يقوم عليها النمو ج
الربازيلي غري متوفرة إت يف القليل من البلدان النامية .ويهدف تعاون الربازيربل يف جمربال الوقربود احليربوي علربى الصربعيد
الدولي إىل تعويا تلك القيود ونقل الكفاءات التكنولوجية والبشرية الضرورية.
وت تزال مشاركة وقود النقل يف جمموع الطلب على الطاقة حمدودة بدرجة كبرية يف الكثري من البلدان الناميربة ،ت خربيما
البلدان النامية اليت ت تزال ريفية يف أغلبها .ويعين لربك أيضرب ًا أن خياخربات الوقربود احليربوي املوجَّهربة إىل وقربود النقربل
السائل تتطلب ختصيص موارد متواضعة نسبياً من األراضي .وتنصب أولوية اتهتمربام يف الكربثري مربن تلربك البلربدان علربى
خياخات الطاقة احليوية األوخع اليت تستفيد من موارد الكتلة احليوية احمللية يف معاجلربة جمموعربة مربن املسربائل ،مبربا
فيها مسائل توليد الطاقة احمللية الالزمة لألنشطة اتقتصادية ،وكهرباء اإلنارة ،وتطربوير مصربادر بديلربة للطاقربة الالزمربة
للطبخ .وخوف نناقش اخواتيجيات الطاقة احليوية األوخع يف الفصل اخلامس.
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الوقود احليوي وحدود التكنولوجيا

تتوقف درجة تنافس الوويج للوقود احليوي مع إنتاج األغذية ،مبا يثري مسائل متصلة باألمن الغربذائي ،علربى جمموعربة
من العوامل:






اختيار املواد األوَّلية؛
املوارد الطبيعية (وخاصة األراضي واملياه)؛
الكفاءة النسبية (والغربالت ،والتكرباليف ،انبعاثربات غربازات اتحتبرباس احلربراري) الربيت تنطربوي عليهربا
خمتلف املواد األوَّلية؛
تكنولوجيات التجهيز املعتمدة.

واشتدت حدة القلق بشأن التنافس بني الوقود احليوي وإنتاج األغذية نظراً لالختخدام اهلائل لألغذية وحماصيل العلربف
يف إنتاج اإليثانول والديزل احليوي على السواء .وتحظنا يف الفصل السابق ما فُرض مربن قيربود علربى اخربتخدام حماصربيل
األغذية/العلف يف إنتاج الوقود احليوي يف الوتيات املتحربدة وكيربف اقتُرحربت تلربك احلربدود أيضرب ًا يف اتحترباد األوربربي.
وتحظنا أيضاً كيف أن خياخات الوقود احليوي يف أفريقيا وآخيا جعلت هذه املنافسة احملتملربة تشربكل صربلب شربواغلها
ووجهت بذلك أولية اهتمامها إىل اختخدام احملاصيل غري الغذائية واألراضي "اهلامشية" .ونستعرض يف هذا الفصربل مربا
كتب منخرًا عن التكنولوجيات املستخدمة يف إنتاج الوقود احليوي والطريقة الربيت تربنثر بهربا علربى املنافسربة بربني الوقربود
احليوي وإنتاج األغذية/العلف.
وتستكشف البحوث والتكنولوجيا جمموعة واخعة من اخليارات املختلفة ملعاجلة العوامل املذكورة أعرباله بغربرض التقليربل
إىل أدنى حد من احتماتت التنافس بني الوقود احليوي وإنتاج األغذية .وحنلل احلالة الراهنة ملا يدور من نقرباش حربول
هذه املسائل ،مبا فيها النطاق الزمين للتطبيق التجاري ملختلف مسارات التكنولوجيا املقوحة.
ونتناول أيض ًا اإلخهام احملتمل من خيارات التكنولوجيا الناشئة يف تطوير الوقود احليوي يف البلدان النامية.

 0-3مسارات تكنولوجيا الوقود احليوي
أصبح دعم الوقود احليوي حمل خالف بينما ظهربرت دراخربات تربربط بربني النمربو السربريع وبربني ارتفرباع أخربعار األغذيربة
واتعواض عليها من حيث قدرتها ع لربى إزاحربة الطاقربة األحفوريربة واحلربد مربن انبعاثربات امللوثربات (مبربا فيهربا غربازات
اتحتباس احلراري) وتشري تلك الدراخات أيض ًا إىل املساهمة احملتملة يف الزراعة األحادية وإزالة الغابات ( Wagstrom
and Hill, 2012؛ Searchinger et al., 2008؛ Lagi et al., 2011؛ Fargione et al. 2008؛ .)Mitchell, 2008
وت تزال املنلفات العلمية حتفل بنقاشات حول الرصيد الصايف لطاقة الوقود احليوي وإخربهامها الصربايف يف التخفيربف مربن
آثار تغيُّر املنا (خاصة عندما تراعى التأثريات احملتملة على التغيريات يف اختخدام األراضي وفقدان خمزون الكربون)،
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والربط املباشر وغري املباشر بني الوقود احليوي وبني إزالة الغابات أو حراخة األراضي العشبية (van Renssen, 2011؛
الوكالة األوروبية للبيئة.)3100 ،
وعُلِّقت يف هذا النقاش آمال عريضة على املواد األوَّلية اليت ت تتنربافس تنافسرباً مباشربراً مربع األغذيربة وميكربن زراعتهربا يف
األراضي غري املالئمة لزراعة احملاصيل الغذائية ،مثل اجلاتروفا ،وخاصربة باخربتخدام التقنيربات الربيت ميكربن أن حتربافظ
على أخعار الكتلة احليوية غري الصاحلة لألكل والكتلة احليوية اخلشبية السلولوزية املستخدمة عمومرباً يف إنترباج اجليربل
الثاني من الوقود احليوي أو اليت تستخدم الطحالب وتضع بالتالي حداً تعتمادنربا علربى احملاصربيل وت تسربتخدم فيهربا
خوى أقل مساحة من األراضي ،وهو ما يُطلق عليه يف كثري من األحيان اخم اجليل الثالث من الوقود احليوي.

اإلطار  :2اجليل األول واجليل الثاني واجليل الثالث من الوقود احليوي املتطور
يشري اجليل األول من الوقود احليوي يف العادة إىل اإليثانول الذي تستخدم يف إنتاجه احملاصيل الغنية بالسربكر
(مثل بنجر السكر وقصب السكر والذرة الرفيعة السكرية) والغنية بالنشاء (مثل الذرة والقمربح والكاخربافا) ،كمربا يشربري إىل
الديزل احليوي املصنَّع من حماصيل البذور الزيتية (مثل فول الصويا وعباد الشمس وبربذور اللفربت والنخيربل) أو الشربحوم
احليوانيربربة (Gasparatos and Stromberg, 2012؛  ,Fischer et al., 2010منظمربربة التعربرباون والتنميربربة يف امليربربدان
اتقتصادي/الوكالة الدولية للطاقة ،)3101 ,فضالً عن الزيت النباتي اخلالص .وميكن أيضاً اختخدام هذه املربواد األوَّليربة
كغذاء وكعلف يف معظم احلاتت.
وأما وقود اجليل الثرباني فهربو الوقربود الربذي يصربنع مربن الكتلربة احليويربة غربري الصرباحلة لألكربل و/أو اخلشرببية
السلولوزية ،وتتمثل نواجته عموماً يف اإليثانول املصنَّع من املواد اخلشبية السلولوزية ،والكتلة احليوية احملوَّلة إىل وقربود
خائل ،والغاز الطبيعي املخلَّق بيولوجياً (منظمة األغذية والزراعة3119 ،؛ والوكالربة الدوليربة للطاقربة .)3101 ،وتتمثربل
املواد األوَّلية اخلشبية السلولوزية النمطية يف املنتجات الزراعية الثانوية (مثل حبوب العلف ،والقشور ،والسيقان ،وتفربل
القصب) ،واملخلفات احلرجية (مثل النباتات املستبعدة نتيجة لعمليات التفريج ،وقمم األشربجار واألغصربان) واألعشرباب
النجيلية املعمِّرة ،مثل عشبة الفيل وحشيشة الكأل) ،والشجريات القصرية الربدورة (مثربل الصفصرباف واحلربور) وخملفربات
الصرف الصحي .وتُطلق أيضاً يف بعا األحيان تسمية اجليل الثاني ،حتى وإن اختخدمت التكنولوجيا التقليدية ،علربى
أنواع الوقود احليوي اليت تعتمد على مواد أوَّلية ت تتنربافس مربع احملاصربيل علربى األراضربي العاليربة اجلربودة أو تنمربو يف
ظروف اإلجهاد املائي (مثل الباربيدوس).
"الوقود احليوي املتطور"  :بربدأ اخربتخدام هربذه التسربمية يف تشربريعات الوتيربات املتحربدة وت تربرتبط يف تعريفهربا
حتد يداً باجليلني الثاني أو الثالث من الوقود احليوي .ووفقاً للتعريف الذي حددتربه وكالربة محايربة البيئربة فربإن مصربطلح
الوقود احليوي املتطور يشري إىل أي "وقود متجدد غري اإليثانول املشتق من نشاء الذرة وتقل دورة حيرباة انبعاثاتربه بنسرببة
 41يف املائة مقارنة بالبنزين أو الديزل الذي حيل حمله" .و بهربذا املعنربى األخربري فربإن إيثربانول قصربب السربكر الربازيلربي
يصنَّف ضمن "الوقود احليوي املتطور" يف الوتيات املتحدة رغم كونه من أنواع وقود اجليل األول (أنظر اجلدول .)4
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وتكمن الفروق الرئيسية بني اجليلني األول والثاني من الوقود احليربوي يف التقنيربات املسربتخدمة ،وبالتربالي أنربواع الكتلربة
احليوية املستخدمة كمادة أوَّلية .ويوضح اإلطار  2الفروق بني اجليلني.
ويبني الشكل  6أهم مسارات إنتاج اجليل الثاني من الوقود احليوي السلولوزي .وكما يتبيَّن من الشربكل فربإن هنربا مربن
منظور التكنولوجيا مسارين رئيسيني لتحويل املواد األوَّلية إىل اجليل الثاني من الوقود احليوي:




املسار الكيميائي احليوي يشمل التحليل املائي للمواد اخلشرببية السربلولوزية وتتخمربر بعربد لربك املربواد
السكرية املتكونة وتتحول إىل إيثانول.
املسار الكيميائي احلراري يشمل تسخني الكتلة احليوية يف درجات حرارة مرتفعة وحتت ضغط أعلربى
عموماً مما يف التحويل الكيميائي احليوي .ويعتقد أن املسارات الكيميائيربة احلراريربة أكثربر مرونربة مربن
حيث نطاق اختخدام املواد األوَّلية وكذلك تنوع أنواع الوقربود الربيت ميكربن احلصربول عليهربا ( Larson,
 )2008واليت تواوح بني اإليثانول والكتلة احليوية احملوَّلة إىل وقود خائل (ديزل).

ويشري "وقود اجليل الثالث" يف العادة إىل أنواع الوقود اليت ت تتنافس مع احملاصيل الغذائية وت مع األراضربي .وتنربدرج
عموماً يف هذه الفئة أنواع الوقود احليوي اليت يتم إنتاجها باختخدام الطحالب.
الشكل  :2مسارات إنتاج اجليل األول والثاني من الوقود احليوي
الكتلة احليوية
حماصيل السلع التقليدية

الكتلة احليوية اخلشبية السلولوزية

املواد اخلام
خشب رخو

البطاطس القمح
الكاخافا الشعري

بنجر السكر
قصب السكر

SRC
خشب صلب
عشبة الفيل
حشيشة الكأل

احملاصيل/خملفات
احملاصيل

السلولوز اخلشيب

السكر

الذرة

النشاء

النخيل الصويا
بذور اللفت

الزيوت

الغاز احليوي

التحويل

منتجات
مشرتكة*

التحويل احلراري
الكيميائي (التحليل
املائي ،التغويز)

التحويل الكيميائي
احليوي
(اإلنزميي ،الكيميائي)

احلرارة

ختمر
تقطري

منتجات
مشرتكة*

أخوة تبادلية

منتجات
مشرتكة مع
العلف*

املنتجات
اجليل الثاني من
وقود الكتلة احليوية
احملول إىل سائل

اجليل الثاني من
اإليثانول

اجليل الثاني
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اختخالص
الزيت املباشر

اإليثانول احليوي

الديزل احليوي

اجليل األول

الزيت النباتي

ومع لك فقد بدأ يتالشى منخرا الفرق الواضح بني النواتج اليت ميكن احلصول عليها من مساري التحويل املبيَّنني
أعاله .وجيري حالياً حتديد جمموعة متنوعة من النُهج واملسارات بغرض تطوير الوقود احليوي السلولوزي وغريه من
النواتج احليوية املشوكة يف نهاية املطاف على نطاق جتاري يف "مصايف تكرير الوقود احليوي" )0( :اتحنالل احلراري
التحفيزي وهدرجة املواد الكربونية اهليدروجينية؛ ( )3تغويز اهليدروكربونات وختليقها باختخدام طريقة فيشر-
تروبش؛ ( )2التغويز وختليق البنزين من امليثانول؛ ( )4التحليل املائي لألمحاض املخففة وختمريها لتحويلها إىل محا
خليك وختليقها إىل إيثانول؛ ( )4التحليل املائي اإلنزميي والتخليق الكيميائي لإليثانول؛ ( )6املعاجلة احليوية املوحَّدة
(إنتاج اإلنزميات من خالل خطوة واحدة والتحليل املائي والتخمري) للتحويل إىل إيثانول
(.)Brown and Brown, 2013
رغم أن الوقود احليوي من اجليل األول ظل حتى عام  3100ميثل  11.94يف املائة من الوقود احليوي املنتج واملستهلك
على نطاق العامل ( 10 211 111طن خنوياً يف عام  )3100يف الوقت الذي ت تتجاوز فيه قدرة اإلنترباج احلاليربة للجيربل
الثاني من الوقود احليوي املنتج من املواد اخلام اخلشرببية السربلولوزية  024 111طربن خربنوي ًا (الوكالربة الدوليربة للطاقربة،
 .)3102ومل يكن انتشار الوقود احليوي املنتج من املواد اخلشبية السلولوزية يسري بالسربرعة املتوقعربة ،وتشربري تقربديرات
الوكالة الدولية للطاقة إىل أنه بعد مراعاة املشاريع اجلاري إنشاؤها حالياً واملشاريع اليت أعلن عن إنشائها فإن التطورات
اإلضربربربربافية يف قربربربربدرات إنتربربربرباج الوقربربربربود احليربربربربوي باخربربربربتخدام املربربربربواد اخلشربربربرببية السربربربربلولوزية قربربربربد تصربربربربل إىل
 631 111طن خنوي ًا حبلول عام ( 3109الوكالة الدولية للطاقة.)3102 ،

 3-3ما هي أهمية التكنولوجيا يف التنافس مع األغذية والعلف على األراضي؟
من العناصر الرئيسية األوىل يف اختيار املواد األوَّلية املناخرببة والتكنولوجيربا املالئمربة مقربدار الوقربود احليربوي الربذي ميكربن
إنتاجه من كل هكتار (معهد الرصد العاملي .)3116 ،وكلما ازدادت املساحة املطلوبة إلنتاج قدر معيَّن من الطاقة ،كلمربا
ازدادت احتماتت ازدياد األثر على األمن الغذائي من خالل الضغوط الواقعة على اختخدام األراضي .ويف هذا الصدد فإن
بصمة الوقود احليوي على "األراضي" ميكن مقارنتها أيضاً مع الوخائل األخرى املتبعة يف إنتاج الطاقة ،مثلما يف الدراخة
اليت أجراها  McDonaldوآخرون (.)3111
اجلدول  :0املتوسطات العاملية لكثافة استخدام األراضي يف زراعة جمموعة خمتارة من حماصيل الوقود احليوي
الوقود احليوي

إيثانول
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املادة األوَّلية

هكتار لكل
مليون لرت من

الناتج املشرتك الرئيسي
(الغلة بالكيلو غرام/لرت من الوقود

مكافئ البنزين

احليوي)

استخدام الناتج املشرتك

بنجر السكر

241

لوب البنجر ()1.34

الذرة

464

حبربربوب جمفَّفربربة ناجتربربة عربربن عمليربربات بربربربروتني يف العلربربربف احليربربربواني،
وقود صلب
التقطري ،ومواد قابلة للذوبان ()1.2
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ثاني أكسيد الكربون اخلالص ( 1.6لو)

املصدر :نقالً عن الوكالة الدولية للطاقة ( )3100و  cDonaldوآخرين ()3111

وتتميَّز املواد السكرية عموماً بارتفاع غالتها من الوقود احليوي مقارنة بالنشرباء .ويضربفي أيضرب ًا الربنهج القربائم علربى "غلربة
اهلكتار" ميزة نسبية على مساحات األراضي اتختوائية يف إنتاج اجليل األول من الوقود احليربوي .ويلخربص اجلربدول 0
النتائج اليت تشري أيض ًا إىل غالت النواتج املشوكة الرئيسربية .ويترببني أيضرب ًا مربن اجلربدول  0أن الوقربود احليربوي وحربرق
حمصول الكتلة احليوية لتوليد الطاقة الكهربائية يستأثر بأكرب حيز لكل وحدة من مكربافا توليربد الطاقربة .وتتميَّربز معظربم
تقنيات توليد الطاقة املتجددة مثل الرياح والطاقربة الشمسربية بقربيم متوخربطة يف هربذا القيرباس .وإ ا أخربذنا بعربا النسربب
باختخدام األرقام الواردة يف اجلدول  0فإن كل  011مليار لو من إيثانول الذرة (وهو رقم يقربوب مربن اجملمربوع العرباملي
احلالي إلنتاج الوقود احليربوي) ميكربن أن حيشربد مربا يعربادل  29.4مليربون هكتربار ،وهربي مسرباحة تعربادل نسرببة قربدرها
 3.44يف املائة من مساحة األراضي الصاحلة للزراعة اليت تبلغ  0 216مليون هكتار علربى نطرباق العربامل يف عربام 3100
(قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة.)3102 ،
والعنصر الرئيسي الثاني يف اختيار التكنولوجيا هو درجة املنافسة املباشرة بني املواد األوَّلية املسربتخدمة يف إنترباج الوقربود
احليوي وبني األغذية والعلف.
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ويستفيد وقود اجليل الثاني ،وفقاً لتعريفه ،من املواد األوَّلية غري الصاحلة لألكربل أو السربلولوزية وبالتربالي فإنربه ت يربنثر
مباشرة على أخواق املنتجات الغذائية .ومن الناحية األخرى فإن بعا أنواع الوقود احليوي مربن اجليربل األول ،خاصربة
الديزل احليوي ،تولِّد منتجات مشربوكة ميكربن أن متثربل مصربدرًا مهمرب ًا لعلربف احليوانربات (منظمربة األغذيربة والزراعربة،
 .)3102ويرى  Cooperو )3102( Weberأن هذا اتختخدام ميكن أن يعوِّض إىل حد ما ارتفاع تكاليف العلف بسرببب
زيادة الطلب جراء عمليربات تطربوير الوقربود احليربوي .وتوجربد بعربا املنتجربات املشربوكة الغنيربة علربى وجربه اخلصربوص
باملكونات الربوتينية (أنظر اجلدول  .)0وميكن أن تشكل هربذه املنتجربات املشربوكة بربديالً أقربل تكلفربة ألنربواع األعربالف
األخرى الغنية بالربوتني ،وخباصة يف مناطق معيَّنة ،مثل أوروبا (.)Lywood and Pinkney, 2013
وميثل جتنُّب املنافسة مع األغذية والعلف شاغل رئيسي مهم يف تصميم الكثري من السياخات ،ت خيما يف البلدان النامية
اليت تركز على املواد األوَّلية اليت ت تعترب أغذية ،خاصة املواد األوَّلية الربيت ت تتنربافس مربع احملاصربيل الغذائيربة علربى
األراضي .وتعلَّقت آمال كثرية بهذه املواد األوَّلية وهو ما ميكن أن تنكده الكثري من السياخربات احلكوميربة (أنظربر الفصربل
األول واحلالتني املتعلقتني باهلند والصني على خبيل املثال) .وتعترب اجلاتروفا حالً مثالياً هلربذه املشربكلة ألنهربا حمصربول
زييت ميكن أن يزدهر يف تربة فقرية وظروف اإلجهاد املربائي .وتنمربو الباربيربدوس يف أغلربب األحيربان يف آخربيا وكربذلك يف
أفريقيا وأمريكا الالتينية ولكن بدرجة أقل ،ولذلك فقد اختهدفتها أعداد كرببرية مربن املشرباريع اتخربتثمارية والسياخربات.
وتعلقربربربت آمربربربال كربربرببرية مبربربربا هلربربربذا النبربربربات مربربربن إمكانربربربات يف إنتربربرباج الوقربربربود احليربربربوي يف القربربربارة األفريقيربربربة
(.)Diaz-Chavez et al., 2010
رغم أنه بات واضحاً أنه بينما قد تتسم اجلاتروفا ببعا املزايا الزراعية احملددة بصورة أوَّلية فربإن جربدواها اتقتصربادية
تتطلب مستويات عالية من اإلنتاجية ،ويقتضي لك بدوره أصنافاً أفضل ،وحتسني جودة الوبة وزيادة مدخالت املياه.
وبالتالي فإنها ت توفر حالً خهالً ملشكلة تنافس املوارد اليت كانت خبب ًا رئيسيا ملا وُجّه مربن انتقربادات للجيربل األول مربن
الوقود احليربوي ( .)Gasparatos et al., 2012وانصرببّ الوكيربز الرئيسربي يف الكربثري مربن مشرباريع اتخربتثمار يف الوقربود
احليوي يف أفريقيا ،وهو ما خيناقش مبزيد من التفصيل يف الفصل الرابع ،علربى إنترباج اجلاتروفربا ،ولكربن هربذه املشرباريع
توقفت أو أهملت .ومن الناحية األخرى فإن اجلاتروفا ت تزال تعترب مادة أوّلية رئيسية يف السيناريو الربذي نشربره مربوجز
الوقود احليوي وترد مناقشته أدناه .وهنا أيضاً مشاريع تخربتخدام الباربيربدوس كمربادة أوَّليربة إلنترباج وقربود الطربائرات.
وقامت شركة إس جي ( )SGللوقود احليوي يف كاليفورنيا بتطوير خالتت متميزة من الباربيدوس يف مساحة بلغت 111
 96آكر ( 24.9ألف هكتار تقريباً) بالشراكة مع شركة بارات ( )Bharatاهلندية للرببوول وحنربو  44 111آكربر (21.4
ألف هكتار تقريباً) يف الربازيل يف إطار مبادرة اشو فيها العديد من أصحاب املصلحة ،مبا يف لك شركة تصنيع وقربود
النفاثات احليوي جيت بايو ( )JETBIOوشركة إير باص( ,)Airbusومصرف التنميربة يف البلربدان األمريكيربة ،ومنخسربة
 ,Bioventures Brazilوخطوط تام اجلوية ( ,)Air BPوشركة الطريان الوطنيربة الربازيليربة ( .)TAMوإضربافة إىل لربك,
لديها إتفاق مع هيئة البحوث الزراعية الربازيلية ( )Embrapaواملنخسة الربازيلية للبحربث والتطربوير الزراعربي ،وشربركة
فالغريل الربازيلية للديزل احليربوي ،مربن أجربل تكييربف اجلاتروفربا مربع ظربروف منطقربة السربافانا الربازيليربة .ويعتقربد أن
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اإلنتاجية يف خياق البلدان النامية تبلغ مستويات مرتفعة تصل إىل  241غالون للهكتار ( 0.6ألربف لربو للربهكتار تقريبرباً)
وتواوح بني  311و 211غالون ( 101و 0 261لواً تقريباً) يف الوتيات املتحدة مقابربل  61غربالون للربهكتار (حنربو 342
لوًا للهكتار تقريباً) بالنسبة لفول الصويا (موجز الوقود احليوي.)3102 ،
ويتعيَّن أيض ًا تقييم اآلثار احملتملة للجيل الثاني من الوقربود احليربوي علربى األمربن الغربذائي ،مربع مراعرباة اتخربتخدامات
األخرى للمواد األوَّلية واملوارد (األراضي واملياه) املطلوبة اليت تُحدَّد بدرجة كبرية تبع ًا لكل موقع .وميكن للوقود احليوي
من اجليل الثاني أن يستخدم أنواع ًا متنوعة من الكتلة احليوية ،مبربا فيهربا الكتلربة احليويربة الربيت ت ميكربن اخربتخدامها
كغذاء ،مثل خملفات احملاصيل أو األعشاب النجيلية أو األخشاب أو النفايربات .وبالتربالي فربإن هربذا النربوع مربن الكتلربة
احليوية ت يدخل يف منافسة مباشرة مع األغذية .ولكن أنواع ًا معيَّنة من الكتلة احليوية ميكن أن تتنربافس بشربكل مباشربر
مع علف احليوانات أو ميكن أن تعود إىل الوبة كمغذيات .وعالوة على لك ،مثلمربا يف حالربة اجلاتروفربا ،فربإن تكثيربف
إنتاج الكتلة احليوية يتطلب عموماً تربة جيدة ومغذيات ومياه حتى لو أمكن إنتاج الكتلة احليوية يف تربة غربري مناخرببة
إلنتاج احملاصيل.
ومن املزايا احملتملة للوقود احليوي من اجليل الثاني قدرته على تعزيز النباتات املعمِّرة .ولكن اختخدام النباتات املعمِّرة
ينطوي هو اآلخر على مساوئ من حيث مرونتها من منظور اختخدام األراضي ألنها متثل خياراً ت ميكربن الواجربع عنربه
بسهولة مقارنة باحملاصيل السنوية واحلاتت اليت يتعيَّن فيها العودة خربريعاً إىل إنترباج األغذيربة .ولربذلك فربإن خيربارات
السياخات تصبح أكثر مجوداً مع اجليل الثاني من الوقود احليوي كما ينكد  )Wright (2011الربذي ،خالفرب ًا ملربا خرببق،
يدافع عن اختخدام احملاصيل الغذائية من خالل آليات "صمام األمان" اليت يتفربق علربى أنهربا تكفربل حتويربل حماصربيل
الوقود احليوي إىل أغذية عندما يعترب لك ضرورياً .ويسود أيضاً قلربق حربول الوقربود احليربوي السربلولوزي ،إ إن مل تربتم
إدار ته بشكل خليم ،قد حيد من العائد الضروري من املادة العضوية النباتية يف الوبة وبالتالي فإنه يضربر بتربوازن كربربون
الوبة وعناصرها املغذية وما ميكن أن يوتب على لك مربن آثربار علربى احتجرباز كربربون الوبربة (.)Moon et al., 2012
وتنثر الطاقة والبيئة/غازات اتحتباس احلراري وكفاءة تكاليف اجليلني األول والثاني من الوقربود احليربوي مجيعرباً علربى
مستويات توفر الغذاء وإمكانية احلصول عليه ،ولذلك يتعيَّن تقييم آثارها على األمن الغذائي.
وبالنظر إىل احتمال وجود مقايضات يف اختخدام الكتلة احليوية يف إنتاج الغذاء مقابل الطاقة فإن شروط املقايضربة تتوقربف
على األداء النسيب ملختلف أنواع الوقود احليوي .وكلما ارتفع أداء الوقود احليربوي مربن حيربث كفرباءة الطاقربة أو الكفرباءة
البيئية أو كفاءة التكاليف ،كلما اخنفضت اآلثار املوتبة على األمن الغذائي نتيجة ألنواع حمددة مربن الطاقربة أو غربازات
اتحتباس احلراري أو مستويات مستهدفة/أرقام خاصة باإلنفاق اتقتصادي على الوقربود احليربوي .ولربذلك فربإن النظربر يف
خيارات الطاقة والكفاءة البيئية وكفاءة التكاليف يف خمتلف أنواع الوقود احليربوي يربرتبط مباشربرة باجلربدل الربدائر حربول
األمن الغذائي.
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وجنري هنا مقارنة موجزة بني أداء عدد من أنواع الوقود احليوي مربن اجلربيلني األول والثرباني وفقرباً لتكاليفهربا التقديريربة
وموازي ن الطاقة وانبعاثات غازات اتحتباس احلربراري مقابربل أنربواع الوقربود األحفربوري الربيت حيربل حملربها هربذا الوقربود
احليوي.
0-2-3

كفاءة التكاليف

التحدي الرئيسي أمام اجليل األول من الوقود احليوي هو تكاليف الكتلة احليوية املتصلة بأنشربطة التجهيربز يف حربني أن
حتديات تكاليف اجليل الثاني من الوقود احليوي تكمن يف مراحل التجهيز .ويف بعربا احلرباتت ،ميكربن أيضرباً جلمربع
الكتلة احليوية أن ينطربوي علربى تكرباليف كرببرية .وأجربرى  Carriquiryو ،Duو )3100( Timilsinaاختعراضرب ًا مقارنرب ًا
لتكربربرباليف أنربربربواع الوقربربربود احليربربربوي (مربربربن اجلربربربيلني األول والثربربرباني) مقابربربربل تكربربرباليف إنتربربرباج الوقربربربود األحفربربربوري
(أنظر الشكل  .) 4وكشفت نتائج الدراخربة أن أنربواع الوقربود احليربوي مربن اجليربل الثرباني أدت يف عربام  3111إىل زيربادة
تكاليف الوقود األحفوري مبقدار مخسة أضعاف.
وت بد من اإلشارة إىل أن التكاليف اليت يبينها الشربكل  4ت تشربمل ائتمانربات املنتجربات املشربوكة .وميكربن إلدراج تلربك
املنتجات املشوكة أن يقلص بعا مزايا تكاليف إيثانول قصب السكر مقابل مزايا تكاليف إيثربانول احلبربوب .رغربم أنربه
بالنظر إىل أن التكاليف النسبية إلنتاج خمتلف أنواع الوقود احليوي دينامية بدرجة كبرية فإننربا ميكربن أن نطربرح بعربا
املالحظات بشأن لك .فاملواد األوَّلية تستأثر وانب كبري من تكاليف إنتاج الوقود احليوي .وبالتالي فإن تغيري األخربعار
النسبية للذرة والقمح وقصب السكر واملنتجات املشوكة تنثر مجيع ًا تأثرياً كبرياً على التكاليف النسرببية إلنترباج خمتلربف
أنواع الوقود احليوي .وباتختناد إىل تدفقات التجارة خالل السنوات القليلة املاضية فإن تكرباليف إنترباج إيثربانول قصربب
السكر كانت يف معظمها أقل من تكاليف إنتاج إيثانول الذرة ،وكذلك علربى وجربه اخلصربوص إيثربانول القمربح يف اتحترباد
األوروبي .مع أنه يف ظل ارتفاع أخعار السكر وازدياد الطلب احمللربي علربى اإليثربانول الربازيلربي مربنخراً ،ازدادت قربدرة
إيثانول الذرة يف الوتيات املتحدة على املنافسة وأصبح يصدر إىل كل من الربازيل واتحتاد األوروبي .والواقع أن اتحترباد
األوروبي يستورد باختمرار اإليثانول من الربازيل والوتيات املتحدة ،وتشري التوقعات إىل أنه خيستمر يف اخترياده منهمربا
رغم فائا القدرة احمللية وبالرغم مربن أن خربوق اإليثربانول يف الربازيربل والوتيربات املتحربدة حمميربة بتعريفربات مجركيربة
مبختلف الدرجات (وزارة الزراعية األمريكية.)3103 ،
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الشكل  :3تكاليف إنتاج الوقود احليوي من خمتلف املواد األوَّلية

دوالر أمريكي /جيغا جول

الطحالب اجملهرية اجلاتروفا
البسيطة

الديزل

اإليثانول
السلولوزي

القمح
(اتحتاد
األوروبي)

بنجر السكر
(اتحتاد
األوروبي)

الذرة
(الوتيات
املتحدة)

فصب السكر
(الربازيل)

البنزين

املصدر :بتصرف عن الشكل  2يف  .)3110( Carriquiry, Du and Timilsinaملحوظة :ت تشمل الدراخة ائتمانات املنتجات املشوكة إليثانول
الذرة والقمح.

وإ ا جتاوزنا الفروق املكانية والزمنية فإن التفاوتات الكبرية بني تكاليف إنتاج اجليل الثاني من الوقود احليوي (الشربكل
 4واجلدول  )3ميكن تفسريها يف ضوء أجواء عدم التيقن اليت تنشربأ بسرببب انعربدام أو اخنفرباض مسربتوى دقربة البيانربات
املتعلقة مبحطات اإلنتاج ات الصلة وخصوصية وخرية املعلومات املستمدة يف كثري من األحيان من عربدد حمربدود للغايربة
من حمطات اإلنتاج التجريبية ،إن مل يكن من حمطة واحدة .وت تزال أنواع الوقود احليربوي مربن اجليربل الثرباني مكلِّفربة
بدرجة يتعذر معها إنتاجها اختنادا إىل قربوى السربوق والربدعم املقربدم يف اآلونربة األخربرية علربى صربعيد السياخربات .وبهربذا
املستوى احلالي من التطوير فإن تكاليف اجليل الثاني مربن الوقربود احليربوي ميكربن أن تزيربد بضربع مربرات عربن تكرباليف
خيارات اجليل األول والوقود األحفوري.
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اجلدول  :3التكاليف التقديرية إلنتاج خمتلف أنواع الوقود احليوي السلولوزي باستخدام التحليل الفين
االقتصادي
املؤلف

املادة األوَّلية

الوقود احليوي

تكلفة اإلنتاج (دوالر أمريكي/لرت من
مكافئ البنزين)*

)McAloon et al.(2000

حبوب علف

إيثانول

1.14

Solomon, Barnes and Halvosen
)(2007

دُخن عصوي أو خشب

إيثانول

صفصاف
تنوب
حبوب علف
حور أصفر
صنوبر لباني
حبوب علف
حبوب علف
حبوب علف
حبوب علف
دُخن عصوى

إيثانول
إيثانول
إيثانول
إيثانول
إيثانول
هيدروكربونات
إيثانول
هيدروكربونات
هيدروكربونات
إيثانول

1.14

)Sassner, Galbe and Zacchi (2008

)Frederick et al. (2008
)Wright et al. (2010
)Kazi et al. (2010
)Swanson et al. (2010
)Brown et al. (2013
)Haque and Epplin (2012

0.11 - 1.11
1.94 - 1.93
0.19 - 1.94
1.62
0.12 - 1.40
1.49
3.29 - 0.40
0.24 - 0.01
1.69
0.19 - 1.66

املصدر :من جتميع املنلفني ،وتشمل البيانات تكاليف املدخالت والتكاليف الصناعية وتكاليف العمليات.
* معدَّلة إىل مستويات عام  3103ملراعاة التضخم.

وأُجريت التقييمات احلالية لتكاليف إنتاج الوقود احليوي السلولوزي يف غياب مرافق واخربعة النطرباق ويف خربباق تختربا
مكانه بني أول األنواع اليت تتوفر هلا مقاومات اتختدامة التجارية .ويلربزم احلصربول علربى بيانربات موثوقربة حتربى ميكربن
إجربربراء تقيربربيم أدق للجربربدوى الفنيربربة واتقتصربربادية ملسربربارات الوقربربود احليربربوي السربربلولوزي املتعربربددة املشربربار إليهربربا يف
القسم  .2-3ولن تتاح معلومات أدق إتّ خالل السنتني املقبلتني على أفضل تقدير.
3-2-3

ميزان الطاقة

من الطرق املشوكة لتقييم ميزان الطاقة املتولدة عن نوع معيَّن من الوقود طريقة صايف عائد الطاقة علربى اتخربتثمار ،وهربي
نسبة الطاقة اليت تولدها عملية معيَّنة إىل جمموع طاقة ( الوقود األحفربوري وغربريه مربن أنربوع الوقربود) املسربتخدمة بصربورة
مباشرة وغري مباشرة يف تلك العملية .وتشري النتائج اليت تزيد على  0إىل أن الوقود احليوي ميثل مصدراً صربافي ًا للطاقربة.
ويعرض اجلدول  2نتائج الدراخات اليت أُجريت منخراً واليت تكشف عن أن أداء إيثانول قصب السربكر أفضربل مربن أداء
غريه من أنواع الوقود احليوي من اجليل األول .ويرجع لك إىل أن خيقان قصب السكر املعصورة ،أو ما يطلق عليه تفربل
قصب السكر (أنظر الشكل  )6توفر أكثر مما يكفي من الطاقة لتلبية طلربب الوقربود احليربوي أو حمطربة إنترباج السربكر مربن
احلربربربربربربرارة والكهربربربربربربرباء ،بربربربربربربل وتربربربربربربوفر فائضربربربربربرباً صربربربربربربغرياً مربربربربربربن القربربربربربربوى لشربربربربربرببكات الكهربربربربربربرباء
( .)Pinguelli Rosa, Villela and Pires de Campos, 2013ويتميَّز الديزل احليربوي أيضرباً مبيربزان طاقربة أفضربل مربن
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إيثانول احلبوب .ومن املهم أيضاً مالحظة النطاق الواخع وميزان الطاقة الكبري الذي ميكن احلصول عليربه مربن اإليثربانول
السلولوزي .وينكد لك أنه بالرغم من اإلمكانات اليت قد تتسم بها بعا املواد األوَّليربة واألقرباليم فربإن مسربمى اإليثربانول
السلولوزي ليس كافياً يف حد اته لضمان موازين الطاقة املستصوبة .وت بد أيضاً من تسربليط الضربوء علربى الريبربة الكرببرية
اليت تكتنف تقديرات صايف عائد الطاقة على اتختثمار ،وهو ما يعبِّر عن املراحل املبكرة لتطوير هذه التكنولوجيا.
اجلدول  :2صايف عائد الطاقة على االستثمارات يف خمتلف أنواع الوقود
الوقود
اإليثانول السلولوزي
إيثانول الذرة
إيثانول القمح
إيثانول بنجر السكر
الديزل احليوي من فول الصويا
إيثانول قصب السكر
الدبس
الكاخافا
الذرة الرفيعة السكرية
الديزل احليوي من بذور اللفت (أوروبا)
الديزل احليوي من نفايات الزيوت النباتية
الديزل احليوي من زيت النخيل
اجلاتروفا
الطحالب

صايف عائد الطاقة على
االستثمار
)4.4( 26 - 3
0.4 - 1.9
4.9 - 0.6
0.3
2.3 - 0.1
1.2 - 2.0
1.9 - 1.6
0.1 - 0.2
0.1 - 1.4
3.2

البلدان/األقاليم املشمولة بالتقييم
الوتيات املتحدة (الدُخن العصوي)
الوتيات املتحدة ،كولومبيا ،الصني
اململكة املتحدة ،وهولندا ،وخويسرا ،وأخواليا
اململكة املتحدة
الوتيات املتحدة ،واألرجنتني ،والربازيل ،والصني ،وجنوب أفريقيا
الربازيل ،واملكسيك ،وأفريقيا اجلنوبية
تايلند ،ونيبال
الصني وتايلند
الصني
اململكة املتحدة

6-4
3.6 - 3.4
4.4 - 0.4

جنوب شرق آخيا ،وتايلند
الصني ،واهلند ،وتايلند ،وأفريقيا

4.10 - 1.10

املصربربدر :مربربن جتميربربع املربربنلفني نقربربالً عربربن معهربربد الرصربربد العربرباملي ()3116؛

and Patzek

)3114( Pimentel؛

et al.

)3114( Shapouri؛

)3119( Quintero et al.؛ )3119( Kim and Dale؛)3116( Hill et al.؛ اجلمعية امللكية ()3119؛ .)3119( Grant et al
2-2-3

ميزان غازات االحتباس احلراري

من األهداف األخرى املراد حتقيقها من خالل إنتاج الوقود احليوي ختفيا انبعاثات غازات اتحتباس احلراري .ونُشر
الكثري من الدارخات اليت تتناول إمكانات خمتلف مسارات الوقربود احليربوي يف احلربد مربن انبعاثربات غربازات اتحتبرباس
احلراري النامجة عن الوقود األحفوري باخربتخدام تقنيربات حتليربل دورة احليرباة (أنظربر اجلربدول  .)4وتنطربوي خمتلربف
املسارات على جمموعات خمتلفة من املواد األوَّلية ،وعمليات التحويل ،وتكنولوجيات املعاجلة ،وتنوع وطبيعربة معاجلربة
املنتجات املشوكة.
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وتطرح خمتلف الدراخات افواضات خمتلفة ،ت خيما فيما يتعلق حبدود نظام احلسابات الربذي يعقِّربد إجربراء املقارنربات
(وجيعلها مضللة يف بعا األحيان) .وهنا الكثري من الدراخات اليت جتربري حتلربيالً للربدورة احلياتيربة ملسربار وحيربد أو
لبضعة مسارات فيما يتعلق بإنتاج الوقود احليوي .ولكننا لسنا على علم بأي جهود بُذلت منخراً إلجربراء مقارنربة متسربقة
بني جمموعة من أنواع الوقود احليوي/املواد األوَّلية ،على غرار ما هو وارد يف اجلدول .وخيرج التحليربل املقربارن الشربامل
للدراخات املنشورة حول هذه املسألة عن نطاق هذا التقرير الذي يُعنى مباشرة بالنتائج اليت خلصت إليها املنلفربات الربيت
تناولت هذا املوضوع دون أي تعديل حتى يكون القارئ على علم بهذا العيب الذي ت مفر منه.26
ويبربربدو مربربن اجلربربدول  4أن مثربربة بعربربا التوافربربق يف اآلراء مربربنداه أن الوقربربود احليربربوي ،خاصربربة إيثربربانول قصربربب السربربكر
( )Goldemberg, 2008واجليل الثاني من الوقود احليوي ،قد متثل أدوات مفيدة للحد من انبعاثات غازات اتحتبرباس
احلراري عندما حتل حمل الطاقة املعتمدة على الوقود األحفوري .وتتسم التقديرات أيضاً بتباينهربا الشربديد وحساخربيتها
لالفواضات املستخدمة يف حتليل الدورة احلياتية .ومن اتفواضات املهمة بشكل خاص ولكن غري املشمولة باحلسربابات
اجملمَّعة يف اجلدول  ، 4معاجلة تغربيريات اخربتخدام األراضربي املباشربرة وتغربيريات اخربتخدامات األراضربي غربري املباشربرة
(Gao et al., 2011؛ Searchinger et al. 2008؛ معهربد السياخربة البيئيربة األوروبيربة .)3101 ،وتعربا هربذه املسربألة يف
القسم .4
وبينما أدخل قانون اختقالل وأمن الطاقة يف الوتيات املتحدة لعام  3114مفهوم الوقود احليوي املتطور (ومربا حتقربق مربن
فوائد بنسبة  41يف املائة يف حتليل الدورة احلياتية) ،أدخل التوجيه الذي أصدره اتحتاد األوروبي بشأن جربودة الوقربود
عتبة نسبتها  61يف املائة لوفورات غازات اتحتباس احلراري اعتباراً من عام  3109بعربد حسرباب أي تربأثريات ناشربئة
عن التغيريات املباشرة يف اختخدام األراضي .وتشمل اللوائح التنظيمية يف الوتيات املتحدة واتحتاد األوروبربي اعتبربارات
تتعلق بإدرا تغيريات اختخدام األراضي غري املباشرة يف حساباتها.

__________________
 26مربربن املقربرباتت األخربربرى الربربيت صربربدرت مربربنخراً حربربول اإليثربربانول مربربا كتبربربه ( )Wang et al., 2012و( .)Wang et al., 2011وحتلربربل مقالربربة
( )Wang et al. 2012خمتلف مسارات إنتاج اإليثانول ،مبا فيها الذرة ،وقصب السكر ،وحبوب العلف ،والدُخن العصوي ،والصفصاف ،ولكنهربا
ت تقارنها مع املواد األوَّلية األخرى املستخدمة يف إنتاج اإليثانول أو مع مسارات الديزل احليوي .وحتلل مقالة ( )Wang et al., 2011التغربيريات
يف تقديرات ختفيضات انبعاثات إيثانول الذرة على مر الزمن .وخيلص املنلفون إىل أن الدراخات اليت صدرت منخراً ختكشربف عربن ختفيضربات يف
اتنبعاثات بنسبة أكرب مما جاء يف األعمال السابقة.
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اجلدول  :0ختفيضات انبعاثات غازات االحتباس احلراري النامجة عن جمموعة خمتارة من أنواع الوقةود احليةوي
مقارنة بالبنزين والديزل ،مع استبعاد آثار تغيُّر استخدام األراضي
التخفيضات يف االنبعاثات
(بالنسبة املئوية)*

الوقود احليوي

الوقود احليوي

التخفيضات يف االنبعاثات
(بالنسبة املئوية)*

إيثانول قصب السكر
إيثانول القمح
إيثانول الذرة
إيثانول بنجر السكر

014 - 64

61 - 21

الديزل احليوي من زيت النخيل
الديزل احليوي من اجلاتروفا
الديزل احليوي من فول الصويا
الديزل اخلشيب السلولوزي

031 - 4

الديزل احليوي من بذور اللفت

91 - 31

اإليثانول اخلشيب السلولوزي

003 - 44

11 - 444 - 31-

44 - 21
011 - 41
41 - 43

أ

املصربدر :قربام املنلفربون بتجميربربع هربذا اجلربدول نقرب ًال عربن منظمربة التعربرباون والتنميربة يف امليربدان اتقتصربربادي ()3119؛ معهربد الرصربد العربرباملي ()3114؛
)3114( Wang, Wu and Huo؛ )3103( Borrion, McManus and Hammond؛ )3103( Kumar et al.؛ )3103( Hou et al.؛ Ndong
)3111( et al.؛ )3101( Stratton, Wong and Hileman؛ )3111( Whitaker and Heath؛ .)3100( O’Connor
* تعين األرقام السلبيّة زيادات صافية يف انبعاثات غازات اتحتباس احلراري.

أ

تشمل املخلفات احلرجية ،وحماصيل إنتاج الطاقة (من قبيل األشجار القصربرية الربدورة( ،ومنهربا احلربور علربى خرببيل املثربال) ،والربدُخن العصربوي))

وخملفات احملاصيل (مثل حبوب العلف).

 0-3اجلدول الزمين للجيل الثاني من الوقود احليوي
0-0-3

مسارات التكنولوجيا واالستثمارات يف مفرتق الطرق.

ت يزال إنتاج اجليل الثاني من اإليثانول السلولوزي على نطاق واخع يف مراحله األوليربة .ووفقرباً لتقريربر الوكالربة الدوليربة
للطاقة ( )3102فإن القدرة على إنتاج الوقود احليوي من املواد األوَّلية اخلشبية السربلولوزية قربد تضرباعفت ثربالث مربرات
منذ عام  3101حتى عام  ،3103ولكنها ت تزال متثل  041مليون لو فقربط خربنوياً ،أي  1.04يف املائربة مربن اجملمربوع
احلالي إلنتاج الوقود احليوي.
وت يوجد حتى اآلن أي مسار تكنولوجي غالب بوضوح .ولكربن إنترباج اإليثربانول السربلولوزي باخربتخدام التحليربل املربائي
اإلنزميي بات ينظر إليه على نطاق واخع منذ بضع خنوات باعتباره التكنولوجيا اليت ختستخدم على األرجح يف اإلنترباج
التجاري للوقود احليوي السلولوزي (Regalbuto, 2011؛  .)Brown and Brown, 2013وجيربري حاليرب ًا تطربوير مربا ت
يقل عن ختة مسارات خمتلفة بالرغم من أن لك يقتصر يف كثري من األحيان على التجارب اإليضاحية.
وبالرغم من عدم وجود أي مرافق جتارية إلنتاج الوقود احليوي السلولوزي ( 41 مليون لو خنوياً) يف الوقربت الربراهن،
من املتوقع أن تبدأ تسعة مشاريع باختثمارات رأمساليربة قربدرها  3.4مليربار دوتر أمريكربي يف اإلنترباج يف عربام  3104ويف
الوتيات املتحدة وحدها ( .)Brown and Brown, 2013وخوف تبلغ قربدرتها اإلمجاليربة  0مليربار لربو باخربتخدام مربواد
75

أوَّلية من قبيل الكتلة احليوية اخلشبية (مثربل الصربنوبر األصربفر واحلربور املهجربن) واملخلفربات الزراعيربة وحبربوب العلربف
والدُخن العصوي.
ويتناول تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة يف عام  3102بالوصف املفصل والدقيق  013مربن املشرباريع الربيت ت يربزال
الكثري منها قيد اإلنشاء على النطاق التجرييب .و كر موقربع متخصربص يف مجربع وتتبربع املعلومربات عربن الوقربود احليربوي
املتطور واملواد الكيميائية املتجددة منخراً  349مشروعاً يف  31بلربداً (مربوجز الوقربود احليربوي ،)3103 ،معظمهربا بلربدان
متقدمة وباألخص الوتيات املتحدة وأوروبا .وتوجد أيض ًا مشاريع جاريربة يف بلربدان ناميربة ،مبربا فيهربا الربازيربل والصربني
واملكسيك .ومرة أخرى ت بد من توخي احليطة يف التعامل مع هذه البيانربات ألن الكربثري مربن املشرباريع الربيت يعلربن عربن
تنفيذها ت حتقق نتائجها املنشودة.
وبالرغم من اتختثمارات اهلائلة يف البحث والتطوير والتقدم احملرز يف السنوات األخرية ،هنا عقبات كبرية ت بربد مربن
التغلب عليها قبل البدء يف إنتاج اجليل الثاني من الوقود احليوي على نطاق جتاري بدون دعم حكومي (الوكالة الدولية
للطاقة .) 3102 ،ومما يدل على تلك العقبات عدم إنتاج اجليل الثاني من الوقود احليوي على نطاق جترباري ،وهربو مربا
دفع الوكاتت التنظيمية ،مثل وكالة محايربة البيئربة ،إىل إجربراء ختفيضربات كرببرية يف صربالحيات اإليثربانول السربلولوزي
احملربربربربددة يف معيربربربربار الوقربربربربود املتجربربربربدد خربربربربنوي ًا حتربربربربى عربربربربام )Schnepf and Yacobucci, 2013( 3102
(أنظر اجلدول .)4
اجلدول  :5حجم اإلنتاج املعدل والفعلي من الوقود احليوي السلولوزي (مباليني الغالونات) املتوقع مبوجةب قةانون
استقالل وأمن الطاقة *3113
3101

3100

3103

3102

الصالحيات األصلية ()3114

011

341

411

0 111

التعديالت اليت أدخلتها وكالة محاية البيئة

4

6.6

9.64

04

اإلنتاج الفعلي

1

1

1.13

 4؟

املصربربدر :أُعربربد هربربذا اجلربربدول اخربربتناداً إىل (and Yacobucci)3102
http://www.epa.gov/otaq/fuels/rfsdata/2012emts.htm
*  0غالون =  2.494لو

أ

 Schnepfوبيانربربات وكالربربة محايربربة البيئربربة املتاحربربة علربربى هربربذا املوقربربع الشربرببكي:

أ إدارة معلومات الطاقة (.)3102

 3-0-3اجليل الثاني من الوقود احليوي مقابل أشكال الطاقة احليوية األخرى
ميكن أن يتنافس إنتاج اجليل الثاني من الوقود احليوي مربع أشربكال الطاقربة احليويربة األخربرى ،مثربل الغرباز احليربوي،
واحلرق املباشر للحصول على احلرارة أو الكهرباء .من لربك مربثالً أن الغرباز احليربوي يشربمل أيضرباً تكنولوجيربا التجهيربز

76

التقليدية ،ولكنه يرتبط يف العادة بالنفايات أو املخلفات ،وبالتالي ميكن النظر إليه باعتباره غري متنافس مربع احملاصربيل
الغذائية .ويستخدم الغاز احليوي على نطاق واخع يف الزراعربة اآلخربيوية .غربري أن احملاصربيل املخصصربة إلنترباج الطاقربة
تستخدم بصورة متزايدة ،خاصة يف أوروبا اليت تطرح مسألة املنافسة علربى األراضربي وإزاحربة األغذية/حماصربيل العلربف.
وميكن النظر إىل الغاز التخليقي من خالل التغويز احلراري على أنه جي ًال ثاني ًا مربن الطاقربة احليويربة نظربراً لقدرتربه علربى
معاجلة املكونات اخلشبية من املخلفات والنفايات .وميكربن زيربادة معاجلربة هربذين املسربارين للحصربول علربى الكهربرباء أو
ضخهما يف شبكة الغاز الطبيعي .وتستأثر أملانيا بنحو  91يف املائة من اإلنتاج العرباملي مربن الغرباز احليربوي مربن حماصربيل
خمصصة هلذا الغرض ،خاصة الذرة ( .)Rutz, Ferber and Jannsen, 2010وبدأ الوويج للغاز احليوي خالل خربنوات
الفربربوائا احملصربربولية وبربربرامج جتنيربربب األراضربربي ،ولكربربن انتشربرباره السربربريع يطربربرح حالي رباً مسربربألة إزاحربربة احملاصربربيل
( .)Klawitter, 2012وتعتمد أيضاً هولندا والنم سا والربدامنر اعتمربادًا كرببريًا علربى احملاصربيل الزراعيربة يف إنترباج الغرباز
احليوي (رابطة الكتلة احليوية األوروبية.)3101 ،
ويتعيَّن يف هذا اجلدل الدائر حول "الوقود احليوي مقابربل الطاقربة احليويربة" مراعرباة كفرباءة التقنيربات مربن حيربث الطاقربة
املتولدة عن كل هكتار (اجمللس اتختشاري األملاني املعين بالتغيُّر العاملي )3119 ،فضالً عن اجلوانربب اللوجسربتية مربن
حيث خهولة وتكلفة نقل املواد اخلام/الكتلربة احليويربة ومنتجربات الطاقربة النهائيربة (الوقربود السربائل ،والغرباز احليربوي،
واخلشب ،واحلبيبات اخلشبية ،والكهرباء وغري لك).
2-0-3

ما هي التوقعات بالنسبة للواليات املتحدة واالحتاد األوروبي والربازيل والبلدان النامية األخرى؟

كما تحظنا من قبل فإن إدخال اجليل الثاني من الوقود احليوي أثبربت أنربه يسربري أبطربأ ممربا تصربوره يف البدايربة صربانعو
السياخات واملعنيون بهذا القطاع .ومشلت األهداف اليت حددها قانون أمن واختقالل الطاقة يف الوتيات املتحدة الوصربول
إىل مليار غالون ( 2.9مليار لو) من مكافا اإليثانول عن طريق الوقود السربلولوزي يف عربام  3102وزيربادة اإلنترباج إىل 06
مليار غالون ( 61.4مليار لو) حبلول عام  3133كجزء من اهلدف الشامل احملدَّد برب  26مليار غالون ،منهربا  30مليربار
غالون من الوقود احليوي املتطور.
وأرجئت أهداف الوقود احليوي السلولوزي بصورة خنوية بسبب البطء الشربديد يف تنفيربذ مشرباريع اجليربل الثرباني (أنظربر
القسم  )0-4-3ولكن مل يتم إلغاؤها .ونشأ توتر خياخي هائل ومتارس ضغوط لتخفيا املسربتويات املسربتهدفة األصربلية،
بل ورفضها رفضاً قاطعاً .رغم أن موجز الوقود احليوي ( )Biofuels Digest, 2012املعروف بتأثريه الكبري يف هذا القطاع
أكد جمدداً إمكانية بلوغ املستوى املستهدف عمليرباً علربى أخرباس السربيناريو املعربروض يف اجلربدول  6القربائم علربى وصربف
خمتلف الشركات والتكنولوجيات .وت يتوقع هذا السيناريو حصة كبرية من إيثانول قصب السربكر الربازيلربي يف مصربفوفة
الطاقة احليوية يف الوتيات املتحدة ،وهو افواض رمبربا يفربتح البرباب أمربام إثربارة شربكو يف وقربت وصربل فيربه اإليثربانول
الربازيلي إىل مركز "الوقود احليوي املتطور" يف الوتيربات املتحربدة وتسربتورده الوتيربات املتحربدة بالفعربل .وتنظربر الوكالربة
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الدولية للطاقة ( ) 3101من جانبها إىل قصب السكر باعتباره حمصول اجليل األول الوحيد الذي ميكن أن يستمر يف أداء
دور مهم يف خليط وقود النقل يف املستقبل.
وهذا التفاؤل بشأن إدخال اجليل الثاني من الوقود احليوي يشو فيه التحربالف العرباملي للوقربود املتجربدد ،وهربو رابطربة
تضم صناعات الوقود احليوي ،بعد أن أعلن أنه "من املقرر حبلول نهاية عام  3102اتنتهاء من إنشاء  32حمطة تقطري

حيوية جتارية متطورة  .وتوجد هربذه املنشربآت الربثالث والعشربرين يف مخسربة بلربدان خمتلفربة وتسربتخدم  03اخربواتيجية
خمتلفة بشأن املواد األوَّلية ،و 03تكنولوجيا خمتلفة للتجهيز ،و 8جمموعات إنتاجية بقدرة تعادل  946مليون غربالون"
(التحالف العاملي للوقود املتجدد.)3103 ،

ويف اتحتاد األوروبي ،يعطي املقوح الذي طرحته منخراً مفوضية اتحتاد األوربي بشأن فرض حربد أعلربى للجيربل األول
من الوقود احليوي مبا يقوب من املستويات احلالية إشارة واضحة تنبا مبدى احلاجربة امللحربة إىل التحربول إىل "اجليربل
الثاني" من الوقود احليوي .ومن الدتئل اليت ظهرت منخراً تكوين "قيادات الوقود احليوي املسربتدامة" املكرَّخربة للعمربل
بسرعة على تعزيز "خمزونات العلف غري املتنافسربة مربع األغذيربة" (البيربان .)3102 ،وتتعربارض اآلراء هنربا مربرة أخربرى
داخل هذه الصناعة مع واقع نشر التكنولوجيا.
اجلدول  :2استهالك الوقود احليوي يف عام  3100يف الواليات املتحدة وتوقعات الواليات املتحدة لعام 3133
( 3133مليار غالون من مكافئ
اإليثانول)

القطاع الفرعي

( 3100مليار غالون* من مكافئ
اإليثانول)

الديزل احليوي

0.3

6.1

البوتانول احليوي

1

1.1

الديزل املتجدد

1

3.6

اإليثانول السلولوزي

1.116

6.4

الديزل املنتج من حماصيل أخرى

1

3.6

واردات إيثانول قصب السكر

1.04

0.1

اجملموع الفرعي للوقود احليوي املتطور

0.24

39.4

إيثانول الذرة

03.6

4.4

جمموع معيار الوقود املتجدد

02.14

( 26.1املستوى املستهدف مبوجب
معيار الوقود املتجدد)

املصدر :نقلت بيانات عام  3100عن إدارة معلومات الطاقة يف الوتيات املتحدة (إدارة معلومات الطاقربة ،)3103 ،ونقلربت توقعربات عربام  3133عربن
موجز الوقود احليوي (.)3103
*  0غالون =  2.494لو.
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ويرجح أن يستأثر إيثان ول قصب السكر الربازيلي حبصة كبرية مربن مصربفوفة الطاقربة احليويربة العامليربة (الوكالربة الدوليربة
للطاقة .)3101 ،وبينما يسود اهتمام بالبحث والتطوير ومرافق اإلنترباج التجريبيربة والتوضربيحية الالزمربة إلنترباج اجليربل
الثاني من الوقود احليوي (الوكالة الدولية للطاقة ،)3101 ،تعترب هذه املرافق يف الربازيل عنصرًا مكمِّ ًال أكثر منها بربدي ًال
عن منو ج "الوقود احليوي املتطور من اجليل األول" القائم.
وخوف تستمر الشكو يف الدور احملتمل للجيل الثاني من الوقود احليوي يف تلبية الطلب املتزايد علربى الوقربود احليربوي
إىل أن يتبلور عدد ملموس من املشاريع.
0-0-3

اجليل الثاني من الوقود احليوي :هل هو البديل يف البلدان النامية؟

أثار اجليل الثاني من الوقود احليوي اهتماماً ليس فقط بسبب انفتاحه على فكرة جتنربب التضربارب املباشربر مربع أخربواق
األغذية والعلف ،بل وكذلك بسبب إمكانية اعتماده على املواد األوَّلية اليت ميكن إنتاجهربا يف األراضربي اهلامشربية أكثربر
منها يف األراضي الزراعية اجليدة.
ف هل تثري أنواع الوقود احليوي من اجليل الثاني اهتمام البلدان النامية أكثر من أنواع الوقود احليوي مربن اجليربل األول؟
وإ ا كان األمر كذلك فهل ينبغي بالتالي أن تشكل حمور تركيز اتختثمارات؟
كما تحظنا من قبل فإن مثة عنصرين رئيسيني حيددان اإلجابة على هذا السنال ،وهما عنصران ينطبقان علربى خربياقات
البلدان املتطورة والنامية على حد خواء .ويرتبط العنصر األول مبدى توفر األراضي والكتلة احليوية ،بينما يتعلق العنصربر
الثاني بتوفر التكنولوجيات وإمكانية نشرها .وفيما يتعلق بأول هذين العنصرين فإن التقديرات العاملية لألراضي الزراعيربة
املتاحة إلنتاج اجليل الثاني من الوقود احليوي تتباين تبايناً كبريًا وختجري مناقشتها مبزيد من التفصربيل يف الفصربل .4
رغم أنه من املفهوم عموماً أن اجلانب األكرب (الثلثان وفقاً للوكالة الدوليربة للطاقربة )3102 ،مربن إمكانربات إنترباج الكتلربة
احليوية يوجد يف البلدان النامية.
واختعرضت الوكالة الدولية للطاقة ( )3102 ،3101مرافق التجارب العملية للجيل الثاني من الوقود احليوي وت يوجربد
خوى جمموعة حمدودة للغاية من املشاريع التجريبية والتوضيحية القائمة خارج أمريكا الشربمالية وأوروبربا بينمربا تنحصربر
البحوث يف أوروبا وأمريكا الشمالية وبضع بلدان ناشئة (مثل الربازيل والصني واهلند وتايلند).
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فإن القدرة اإلنتاجية ألي حمطة منطية من حمطات إنتاج اجليل الثاني من الوقربود احليربوي
ينبغي أن تبلغ  011مليون لو خنوياً و لك بتكلفة تواوح بني  034و 341مليربون دوتر أمريكربي ،مبربا يف لربك الطلربب
على  611 111طن من الكتلة احليوية خنوياً .وخالفاً للجيل األول من الوقود احليوي فإن املواد األوَّلية ت متثربل خربوى
 24يف املائة من جمموع التكاليف مقابل  41يف املائة من اتختثمارات الثابتربة .ويف حربني أن السربياقات متفاوتربة بدرجربة
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كبرية بني البلدان النامية من حيث توفر الكتلة احليوية وتكاليف الفربرص ات الصربلة واإلمكانربات مربن حيربث اهلياكربل
األخاخية وقدرات اتختثمار واألفراد املنهلني ،تشري األرقام املذكورة أعرباله فيمربا يبربدو إىل أن اجليربل الثرباني مربن الوقربود
احليوي خيكون أنسب للبلدان الغنية باألراضي ،مثل الربازيل اليت جتمع بني القدرات اتختثمارية الكرببرية والكثافربات
السكانية املنخفضة .ويشري تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي/الوكالة الدولية للطاقربة ()3101
إىل حتديات مواءمة التنمية الصناعية الواخعة النطاق مع خالخل القيمة احمللية الصغرية.
فهل يعين لك أن إدراج البلدان النامية يف منو ج اجليل الثاني من الوقود احليربوي ت بربد أن يعتمربد علربى ظهربور خربوق
عاملية للكتلة احليوية يسمح هلذه البلدان بتوريد كتلتها احليوية حملطات إنتاج اجليل الثاني من الوقربود احليربوي الربيت
يقع معظمها يف بلدان يوكز فيها اجلانب األكرب من الطلب على الوقربود احليربوي؟ هربذا املنظربور ينطربوي علربى حتربديات
خطرية ناشئة عن اجلوانب اللوجستية املرتبطة ومع الكتلة احليوية ،ت خيما يف البلربدان الربيت تشربيع فيهربا احليربازات
الصغرية .ونستطيع من خالل حبث تكاليف الفرص الضائعة يف الكثري من البلدان الوقربوف علربى مزايربا اخربتخدام الكتلربة
احليوية يف توليد الطاقة احمللية وتلبية احتياجات التدفئة والكهربرباء كمربا هربو احلربال يف األمثلربة الربيت خرباقتها الوكالربة
الدولية للطاقة ( )3101بشأن اختخدام خملفات معامل نشر اخلشب يف الكربامريون وتفربل القصربب يف مجهوريربة تنزانيربا
املتحدة.

 5-3استنتاجات
حيدِّد اختيار املواد األوَّلية والتكنولوجيا املفضَّلة جانب ًا كبرياً من أثر إنتاج الوقود احليوي وخياخاته على األمن الغربذائي.
وحيدِّد لك أيضاَ شكل التنافس بالنسبة لألغذية والعلف واألراضي .وتتوقربف اتحتياجربات املتنوعربة إىل األراضربي علربى
املواد األوَّلية.
ويف ضوء حتليلنا لسياخات الوقود احليوي يف الفصل األول فإننا خنلص إىل أن مسألة األمن الغذائي جيربب حتليلربها اآلن
يف خياق متغيِّر بدرجة كبرية حيث يعامل الوقود احليربوي غربري املعتمربد علربى احملاصربيل الغذائيربة يف أوروبربا والوتيربات
املتحدة معاملة تفضيلية .ويف مناقشاتنا حلدود التكنولوجيا يف هذا الفصل نالحظ باملثل حتوتت رئيسربية يف املكانربة الربيت
حتتلها املواد األوَّلية مثلما يف حالة اجلاتروفا  ،وإمكانية تسريع وترية إنتاج اجليربل الثرباني مربن الوقربود احليربوي مربع مربا
ينطوي عليه لك من انعكاخات ت تزال غري واضحة على النقاش الدائر حول الوقود احليوي واألمن الغربذائي يف البلربدان
النامية.
وبينما يبدو أن اإلطار الزمين احملدد لنشر اجليل الثاني من الوقود احليوي متفائل بصورة بيّنة ،وهو ما جتسربده بشربكل
خاص املواصفات القياخية للوقود املتجدد يف الوتيات املتحدة فقد بدأت حمطات إنتاج الوقود السلولوزي علربى املسربتوى
التجاري يف الظهور على الساحة .وجيري تطوير مسارات متعددة لتحويل خمتلف أنربواع املربواد األوَّليربة للوقربود احليربوي
ونشرها  .وميكننربا أن نتوقربع يف السربنوات القليلربة املقبلربة ظهربور بيانربات انتظرناهربا طربوي ًال عربن تكرباليف اخربتخدام هربذه
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التكنولوجيات على النطاق التجاري وأدائها النسيب .واختناداً إىل هربذه املعلومربات وهربذا األداء النسربيب ،مربن املتوقربع أن
يتقلص عدد املسارات .وميكن عن طريق التعلم باملمارخة أن خنفِّا تكاليف العملية الصناعية اليت تشكل مكونرب ًا رئيسربي ًا
يف تكاليف إنتاج وقود حيوي متطور .وميكن حتقيق هذا التطور الصناعي بسرعة أكربرب مربن التطربورات الزراعيربة الالزمربة
لتقليص تكاليف املواد األوَّلية املطلوبة إلنتاج الوقود احليوي التقليدي املتطور على السواء.
وكشفت جتارب اجلاتروفا عن أن أي إنتاج لكتلة حيوية جديدة للوقود احليربوي قربد يربندي إىل نربوع مربن املنافسربة علربى
األرض واملياه ،وهو ما قد ينثر على األمن الغذائي (تناقش هذه املسألة بالتفصيل يف الفصل .)4
وتنطوي هذه التطورات أيضاً على آثار قوية من حيث تأثريها اإلجيابي احملتمربل يف البلربدان الناميربة .وقربد يتعربذر علربى
الكثري من البلدان النامية احلصول على اجليل الثاني من الوقود احليوي بسبب متطلبات اتختثمار والتكنولوجيا .وعلربى
النقيا من لك فإن التكنولوجيا األبسط واألصغر قد تكربون أنسربب لتربوفري الطاقربة ،مبربا يف لربك تربوفري مصربادر الطاقربة
احمللية (أنظر الفصل اخلامس).
وت يرجَّح اختخدام نهج "يناخب مجيع األحوال" من حيث اختيربار التكنولوجيربا املثلربى ،بربل خربتكون هنربا جمموعربة
متعددة من النُهج اليت ختتلف فيها احملاصيل وطرائق اإلنتاج واللوجستيات وأنوع الوقود وغري لك من اجلوانربب الربيت
ختليب احتياجات الطاقة وتتغلب على معوقات املوارد فضالً عن اآلثار الواقعربة علربى اخربتخدام األراضربي والتنربافس مربع
األغذية .وكما خيتبيَّن لنا من الفصول التالية فإن التعلم باملمارخة والرصربد الربدقيق لآلثربار الواقعربة علربى السربوق واألخربعار
واألراضي والقضايا اتجتماعية خيكون هلما أهمية أخاخية.
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 -2الوقود احليوي وأسعار األغذية واجلوع والفقر
 0-2مقدمة :حسم اجلدل الدائر حول "الوقود احليوي وأسعار األغذية"
ازداد اإلنتربرباج العربرباملي مربربن الوقربربود احليربربوي يف أقربربل مربربن عقربربد واحربربد مربربن الربربزمن مبقربربدار مخسربربة أضربربعاف ،مربربن أقربربل
من  31مليار لو خربنوياً يف عربام  3110إىل أكثربر مربن  011مليربار لربو خربنوياً يف عربام ( 3100الشربكل  .)3وأدى احلظربر
املفروض على ميثيل ثالث بوتيل اإليثري يف الوتيات املتحدة إىل اختخدام إيثانول الذرة كبديل عن الوقود الوحيربد املعربزَّز
لألوكتان الذي تتوفر له مقومربات اتخربتدامة ،وأفضربت أهربداف اتحترباد األوروبربي املتوخربطة األجربل ( )3131إىل توقربع
اختخدام الديزل احليوي من البذور الزيتية واخترياده على نطاق واخع ،وأدى اخربتخدام احملركربات املتعربددة الوقربود يف
السيارات اجلديدة يف الربازيل إىل توخيع خريع يف خوق اإليثانول احليوي احمللية.
وشهدت الفوة  3119/3116أكرب زيادة حادة بلغت حنو  31 +مليار لو خنوياً ،من أكثر مربن  61مليربار لربو إىل أكثربر
من  91مليار لو (أنظر الشكل  )3يف إنتاج الوقود احليوي يف اآلونة األخرية وتزامنت هذه الزيادة مع اترتفرباع احلرباد يف
أخعار السلع الغذائية (الفريق الرفيع املستوى ) a3100 ،وخرعان مربا صرباحبتها احتجاجربات يف كربثري مربن مربدن البلربدان
النامية .وباملقارنة مع متوخط أخعار األغذية يف الفوة من عام  3113حتى عربام  ،3114ازداد متوخربط األخربعار املتداولربة
عامليا للحبوب والزيوت والدهون يف عام  3119ويف الفوة  3103-3100مبا تراوح بربني ضربعفني و 3.4ضربعف ،وازداد
املتوخط السنوي ألخعار السكر مبا تراوح بني  91و 241يف املائة عن أخعار الفوة  ،3114-3111وصاحب لربك تقلربب
وارتفاع غري مسبوق يف السعار منذ خبعينات القرن املاضي.
وطُرحت جمموعة من العوامل األخرى يف العدد الكبري من الدراخات اليت ركزت منذ لك احلني على "الزوبعة العارمربة"
من األخباب اليت دفعت أخعار األغذيربة إىل اترتفرباع ،ومنهربا ازديرباد الطلربب علربى األغذيربة واقربوان لربك بربالتحول إىل
الربوتني احليواني يف اتقتصادات الكرب ى الناشئة ،وتربأثري إدارة خمربزون احلبربوب يف الصربني ،والظربواهر اجلويربة الربيت
اجتاحت البلدان املصدرة الرئيسية ،وتباطن منربو اتنتاجيربة الزراعيربة ،وأثربر ارتفرباع أخربعار الربنفط علربى تكرباليف الوقربود
الزراعي واملدخالت الزراعية ،واملضاربة (الفريق الرفيع املستوى .)3100a ،ومع لربك فقربد اشربار الكربثري مربن املربراقبني
وجمموعة كبرية من املنظمات بدءاً من منظمات اجملتمع املدني ووصوتً إىل البنربك الربدولي إىل اترتفرباع احلرباد يف الطلربب
على إنتاج الوقود احليوي باعتباره عام ًال رئيسياً.
وشهدت تلك الفوة زيادة خريعة ،وإن كانت أوَّلية ،يف معرفة وتقييم آثار الوقود احليوي اإلجيابية والسلبية على أخعار
األغذية وعلى األمن الغذائي على األجلني القصري والطويل (أنظر الشكل  .)0وبينما يسود توافق عربام يف اآلراء ،وهربو مربا
يتجسَّد يف موقف فريق اخلرياء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ( )3100aإزاء دور الوقود احليوي يف رفع
أخعار السلع الغذائية فإن اجلدل ت يزال مستمراً حربول قربوة هربذا األثربر ودور الوقربود احليربوي يف دفربع تقلبربات األخربعار
(.)Abbott, 2012
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وهنا مخس خصائص تفسر أخباب صعوبة حتليل الصالت بني الوقود احليوي وارتفاع أخعار األغذية واألمربن الغربذائي
والسبب وراء اختمرار النقاش واجلدل الدائر بصفة نشطة جداً داخل األوخاط البحثية والعلمية.
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السبب األول هو بُعد اآلثار جغرافياً عن العوامل احملرِّكة .ويُنتج اجلانب األكرب مربن الوقربود احليربوي عمومرب ًا يف
البلدان اآلمنة غذائياً ،مثل الوتيات املتحدة وأوروبا والربازيل .وفيما عربدا احلرباتت الربيت يوجربد فيهربا ارتبرباط
حبيازات األراضي احمللية والتغريات احمللية يف أمناط اختخدام األراضي فإن تأثري الوقود احليوي علربى األمربن
الغذائي يف البلدان اليت تعاني انعدام األمن الغذائي ينتقل أخاخ ًا وبصورة ضعيفة من خالل نقل األخعار الدوليربة
املرتفعة يف األخواق احمللية و لك يف كثري من األحيان بصورة جزئية ،ويف كثري من األحيان بصورة غري متسقة،
ويف كثري من األحيان بفارق زمين ،وينثر لك بدرجات متفاوتربة علربى املسربتهلك الصربايف أو يعربود بفوائربد علربى
البائع الصايف (فريق اخلرياء الرفيع املستوى.)3100a ،
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السبب الثاني كما تحظنا يف الفصول السابقة هو أن الوقود احليوي ميثل ظاهرة واخعة النطاق تتصربدرها ثربالث
جهات فاعلة رئيسية ،هي الوتيات املتحدة واتحتاد األوروبي والربازيل ،وتزداد أهميتها يف البلربدان الناميربة،
خاصة يف آخيا ،وتتنوع جمموعة موادها األوَّلية 27واألهمية املتزايدة للتجارة الدولية .ومن الواضح أن لربك يعقِّربد
التحليل ويضيف خياقات وأبعادًا جديدة للبُعربد الربدينامي إليثربانول الربذرة يف الوتيربات املتحربدة .ومربن الصربعب
التوصل إىل اختنتاجات بشأن خوق معيَّنة عن طريق اختقرائها من خوق أخرى ،وميكن أن يفضي لك إىل نتائج
مضللة .وينبع التحدي بعد لك من اتختالل الواضح بني األدبيات املتاحة عن الوقود احليوي وأخعار األغذيربة
(اليت تركز يف أغلبها على إيثانول الذرة يف الوتيات املتحدة وما يرتبط بها من خياخربات وأُطربر منخسربية) فيمربا
يتصل حبجم هذه املسألة خواءً من الناحية اجلغرافية أو املواد األوَّلية واألخواق.
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السبب الثالث هو حتديات إجراء تقييم مشو للتأثريات على األجلني القصري والبعيد .ويف حربني أن "تربزامن"
ارتفاع أخعار األغذية يف الفوة  3119/3114مع اترتفرباع احلرباد يف إنترباج الوقربود احليربوي يشربري إىل تربأثريات
قصرية األجل ومتزامنة تقريباً يف األخواق (وهي يف معظمها تأثريات خلبية على األمن الغذائي) فإن مثة جمموعة
من التأثريات اليت ميكن أن تظهر يف املدى األبعد ،مبا فيها التأثريات األكثر إجيابية (الشكل  .)0ويف حني أن
اترتفاع احلاد يف األخعار على األجل القصري ميكن أن ينطوي على تأثريات خلبية شديدة علربى األمربن الغربذائي
فإنها ميكن على األجل البعيد أن حتفِّز اتخربتثمار الزراعربي وتعربزِّز الربدخل الزراعربي وتزيربد مربن فربرص العمالربة
الريفية على خبيل املثال .ولذلك فإن آليات التقييم قد تكون إجيابية أو خلبية وقد تتغيَّر إشاراتها أيضرباً مبربرور
الوقت .وت تزال األوخاط العلمية غري املتكافئة يف قدرتها على املواجهربة الشرباملة والوافيربة مربع التربأثريات علربى
األجلني القصرية والطويل تستخدم نفس اإلطار التحليلي ألن األدوات املتاحة حالياً لدراخة املشكلة حمدودة كما
خيتبيَّن لنا.

__________________
 27ميكن للديزل احليوي ،على خبيل املثال ،أن يستخدم جمموعة متن وعة من املواد األوَّلية اليت يأتي على رأخها زيت بذور اللفت وفول الصربويا
وزيت النخيل ،وكذلك خمتلف أنواع الشحوم احليوانية وزيت الطهو املستعمل؛ أنظر الفصل .2
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السبب الرابع هو أن الوقود احليوي ميثل أحد العوامل الكثرية اليت تساهم يف نظربام أخربعار األغذيربة .وأجريربت
دراخات عن تأثريات الوقود احليوي جنباً إىل جنب مع الدراخات اليت تركز على العوامل األخربرى ،و لربك يف
بعا األحيان مبعزل عن الوقود احليوي أو باتقوان به يف أحيان أخرى (مثل الدراخربة املبتكربرة الربيت أجراهربا
( Lagi et al )3100وجتمع بني الوقود احليوي واملضاربة) ولكنها قلما تكون شاملة بالقدر الكايف .وتنربتهج هربذه
الدراخات نُهجاً خمتلفة للغاية حيث يتوقف عزل دور عامل معيَّن على خيارات منهجية أخاخية .ويعقِّربد لربك
أي حماولة لفرز األدبيات من أجل حتديد وعزل اتختنتاجات املتعلقة بتأثري "الوقود احليوي وأخعار األغذية".
وأفضت هذه الصعوبة إىل إربا النقاش ليس فقط بسبب تباين اإلجابات علربى نفربس السربنال (الوقربود احليربوي
وأخعار األغذية) ولكن بسبب تباين اإلجابات على تساؤتت متباينة بدرجربة كرببرية باخربتخدام أخرباليب ونُهربج
متباينة بدرجة كبرية.
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تأثري الوقود احليوي على اختهال األغذية بني الفقراء ت يعتمد يف نهايربة املطرباف أو ت يعتمربد فقربط علربى قربوة
الزيادة يف األخعار (الشكل  .)0والواقع أن زيادات األخعار املنخفضة ميكن أن ختفي وراءها تأثرياً علربى اجلربوع
ألن التأثري الضعيف لألخعار ميكن ببساطة أن يعكربس اخنفاضرب ًا كرببريًا يف اخربتهال األغذيربة .وميكربن للنمربا ج
اتقتصادية اليت تتنبأ بزيادات متواضعة يف األخعار بسبب إنتاج الوقود احليوي أن تساهم يف لك جزئيرب ًا ألنهربا
تتنبأ بتخفيا كبري يف اختهال احملاصيل وهو ما ميكن أن يعبِّر عن زيادة يف اجلوع وخوء التغذية .وقد تفضي
اختجابة العرض أو الطلب (أو كليهما) إىل تغيريات غري حمسوخة يف األخعار وهو ما ميكربن أن يلترببس أو يسرباء
تفسريه بأنه أثر ضعيف للوقود احليوي.

ولذلك صُممت ونفذت معظم خياخات الوقربود احليربوي دون معرفربة كاملربة ودون التأكربد مربن اآلثربار املوتبربة علربى أخربعار
األغذية وعلى األمن الغذائي.
ويستطلع هذا الفصل آخر املستجدات بشأن مسار "أخعار السلع" فيما يتصل بأثر الوقربود احليربوي علربى األمربن الغربذائي
واجلوع والفقر وارتباط لك بالطلب اإلضايف على الوقود احليوي يف السوق العاملية .ويف حماولة لفهم اإلخهامات الرئيسية
يف هذا النقاش وأثر لك على اعتماد تدابري السياخات فإننا نركز اهتمامنا على ثالثة أخئلة رئيسية منفصلة:
السؤال األول

ما هي اآلليات اليت جتعل الوقود احليوي يدفع أخعار األغذية يف اجترباه الصربعود؟ ومربا هربي العوامربل
اليت حترِّ األثر "الواكمي" واإلضايف واملنفصل الناشا عن الوقود احليوي على أخعار السلع الغذائيربة
يف خمتلف السياقات (األخعار املنخفضة أو املرتفعة ،وخمتلف أنواع املواد األولية)؟

السؤال الثاني

ما هو حجم مساهمة الوقود احليوي ،بأثر رجعي ،يف زيربادة أخربعار األغذيربة ورفربع مسربتوى أخربعارها
حتديداً يف خياق السنوات اخلمس األخرية ()3103-3114؟ ويف هذا السياق احملربدَّد ،مربا هربو حجربم
مسنولية الوقود احليوي مقارنة بالعوامل األخرى؟
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السؤال الثالث

ما ا ميكن أن حيدث يف املستقبل؟ وإىل أي مدى ميكن لسياخات الوقود احليوي أن تسهم يف زيربادة أو
رفع األخعار يف املستقبل؟ وهل ميكن لسياخات الوقربود احليربوي أن تصربمَّم أو تعربدَّل كربي ختفِّربف مربن
تقلبات األخعار؟

ولإلجابة على هذه األخئلة فإن هذا الفصل يعتمد النهج التربالي :لإلجابربة علربى السربنال األول يتنرباول الفصربل بالوصربف
(القسم  )3-2اآلليات الرئيسية املنثرة على الوقود احليوي وأخعار األغذيربة؛ وتصربنَّف األدبيربات وخمتلربف الربنُهج الربيت
وضعتها خمتلف األوخاط العلمية لتحليل تأثري الوقود احليوي على أخربعار األغذيربة لتوضربيح احلالربة الربيت وصربل إليهربا
النقاش ووجهات النظر املتعارضة يف إشارة إىل الفروق بني إيثانول الذرة (والقمح) والديزل احليوي وإيثانول قصب السربكر
(القسم .)2-2
ولإلجابة على السنال الثاني ،يقارن دور الوقود احليوي بدور العوامربل األخربرى يف الزيربادات األخربرية يف أخربعار السربلع
الغذائية منذ عام ( 3114القسم .)4-2
وانطالقاً مما خبق ،حتدَّد بعا العناصر القوية (القسم  )4-2وتناقش اآلثار املوتبة عن الدور النسيب للسياخربات املقبلربة
وأخعار الطاقة يف حماولة لإلجابة على السنال الثالث (القسم .)6-2

 3-2اآلليات األساسية املؤثرة على الوقود احليوي وأسعار السلع الغذائية
النقاش الدائر حول الوقود احليوي وأخعار األغذية هو نقاش جدلي قائم منذ أمد بعيد وحتيط به آراء واخعة النطاق خوا ًء
يف األوخاط العامة أو األدبيات العلمية .ويرجع لك إىل عدد ما يكتنفه من آثار وردود أفعال تربنثر إجيابرباً أو خربلباً علربى
نظام األخعار (أنظر الشكل  .)0وختتلف نقاط القوة النسبية هلذه التأثريات اإلجيابيربة والسربلبية علربى األجلربني القصربري
والطويل وما يصاحب لك من تأثريات متأخرة تزيد مربن تعقيربد التحليربل .ولربذلك فربإن اتخربتنتاجات غالبرب ًا مربا تتوقربف
بدرجة كبرية على أولوية الوكيز أو ميدان الدراخة أو الزاوية اليت تشن منهربا الدراخربة هجومهربا .وجيرنربا هربذا النقرباش
أيضاً إىل اتقتصاد .ويشمل جانب كبري من املنلفات اليت تتناول هذا املوضوع منا ج اقتصادية خمتلفة وأشربكال متعارضربة
من التحليالت اإلحصائية ،ويتعذر جتنب بعضاً من تعقيداتها على األقل.
وإ ا جتاوزنا الوقود احليوي فسوف جند أن هنا عوامل كثرية تأثر على العرض والطلب على األغذية عاملياً .وما يهمنا
يف هذا التقرير والتحليل ليس التأثري اإلمجالي الصايف جلميع العوامل على األخعار الصربافية لألغذيربة ألن فريربق اخلربرباء
الرفيع املستوى تطرق إىل هذه املسألة يف املرجع ( ،)3100aولكن ما يهمنا هو األثر املعزول للوقود احليربوي علربى أخربعار
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األغذية عندما تتساوى مجيع املعطيات األخرى .ولذلك تكمن إحدى الصعوبات يف تفكيك وفصل أثر الوقود احليوي عن
خائر العوامل .وحنن نتناول هنا الوقود احليوي من منظور األثر اإلضايف الذي يفضي إىل تأثريات إضافية على األخعار.28
وعندما تستخدم احملاصيل إلنتاج الوقود احليوي فإن أول أثر مباشر يتمثل يف انقاص كميربات األغذيربة والعلربف املتاحربة
(أنظر الشكل  .)0وتعمل هذه املنافسة على زيادة األخعار يف الوقت الذي يتنافس فيه املستخدمون وتتنافس فيه خمتلربف
أنواع الطلب على نفس اإلمدادات املتاحة.
وإ ا كان لك هو التأثري الوحيد فسوف تنربتج أنربواع الوقربود احليربوي مربن احملاصربيل الغذائيربة علربى حسرباب ختفربيا
اختهال األغذية ،أي ما ميثل "منافسة كاملة بنسبة  011يف املائة" ولعبة حصيلتها صفر بني الوقود احليوي واألغذيربة
والعلف .وخوف يندي لك إىل زيادة حادة نسبياً يف أخربعار السربلع تبعرب ًا ألكربرب اخربتعداد لربدى املشربوين للشربراء وأعلربى
عطاء/قيمة حدية ميكن احلصول عليها يف ظل القيود املفروضة على اإلمدادات املتاحة.
رغم أن لك ليس هو واقع احلال نظراً ألن اتختجابة تتم من خربالل حلقربتني تشربمالن اخربتهال وإنترباج املربواد األوَّليربة
باإلضافة إىل إمكانات إجياد بدائل بني األغذية واملواد األوَّلية خواءً على مستوى الطلب أو على مستوى اإلنتاج يف أخواق
األغذية والوقود.
0-3-2

استهالك املواد األوَّلية واستجابة اإلنتاج

توجد حلقتان لالختجابة تساعدان على ختفيا التوتر يف نظام األخعار بعد األثربر التضربخمي األول الناشربا عربن إدخربال
الوقود احليوي.
وتوجد احللقة األوىل على مستوى الطلربب .لربك أن إشربارات األخربعار حتمربل السربكان علربى تقليربل اخربتهال األغذيربة
وكذلك ،بطريقة غري مباشرة ،تقليل اختهال العلف .وتثبت عموماً األدلة اتقتصادية أن بلربدان وشربعوب العربامل األكثربر
ثراءً تقلص اختهالكها من األغذية بنسبة ضئيلة عندما ترتفع األخعار بينما يقلص خكان العربامل الفقربراء اخربتهالكهم مربن
األغذية بنسبة أكرب بكثري (فريق اخلرباء الرفيع املستوى .)3100a ،وعندما ينخفا اتختهال بربني فقربراء العربامل فربإن
لك يزيد اجلوع وخوء التغذية .وميثل لك أحد املسائل اليت تثري قلق ًا مباشرًا إزاء األمن الغذائي يف هربذا التقريربر (أنظربر
القسم  .)6-2ولكن اختبعاد الفقراء من اتختهال يساهم أيضاً بدور غريربب يف احلربد مربن زيربادة األخربعار .وبينمربا يربرى
اخلرباء اتقتصاديون عموماً أن الطلب على األغذية جامد نسرببياً (ت يتغيَّربر كربثريًا بتغيُّربر األخربعار) فربإن اجلربوع ،بربدقيق
__________________
 28من لك مثالً أن األخعار ميكن أن تنخفا نتيجة لعوامل كثرية .وميكن أن تتجاوز هذه العوامل أو ميكن أن تهيمن على تأثري الطلب احملتمل
املتزايد على األخعار .فوجود تأثري إمجالي خليب صافٍ (عندما تنخذ كل العوامل بعني اتعتبار) ت حيول دون تأثري الوقود احليوي تأثرياً إجيابياً
على األخعار .ويف املقابل ،كما يوضح  ،(2010) Westhoffت تعين زيادة إنتاج العلف والوقود بالضرورة أن السوق ميكنها أن تلربيب الطلربب علربى
األغذية والعلف متاماً بنفس القدر الذي تليب به الطلب عندما ت تكون مضطرة إىل توفري املواد األولية الالزمة إلنتاج الوقود احليوي.
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العبارة"( ،وعمقه") يظل ميثل طلب ًا غري معلن على األغذية ويساعد يف الواقع على ختفيف التوتر يف نظام األخعار (فريربق
اخلرباء الرفيع املستوى.)3100a ،
وتوجد احللقة الثانية على مستوى اإلنتاج ،إ ميكن إلشارات األخعار املرتفعة أن تشجع املزارعني على زيربادة اإلنترباج
وبالتالي اإلمدادات .وت تزداد األخعار بالضرورة جملرد زيادة الطلب ،ولكنهربا ترتفربع عنربدما يتجرباوز منربو الطلربب قربدرة
العرض على مواكبة الطلب .وإ ا كان املزارعون قادرين على تعديل اإلنتاج بسرعة كي يناخربب خربياق األخربعار اجلديربدة
فربربربإن لربربربك يعربربربين مرونربربربة كربربرببرية يف العربربربرض 29يف مواجهربربربة الزيربربربادة يف أخربربربعار األغذيربربربة .ويشربربربري حتليربربربل
 )0112( Cochrane’sلتربرباريخ الزراعربربة يف الوتيربربات املتحربربدة إىل أن فربربوات ارتفربرباع أخربربعار املنتجربربات الزراعيربربة تبعتربربه
اختثمارات (مسحت بها األرباح اإلضافية) وأدت هذه اتختثمارات إىل زيادة العرض ،وميكربن أن ميثربل لربك أحربد آثربار
الوقود احليوي ( .)Zilberman et al., 2012وباملثل فقد تناول البعا بالوصربف يف حالربة قصربب السربكر تربأثري إدخربال
الوقود احليوي وما اخفر عنه من زيادة يف الطلب على قصب السربكر وزيربادة يف العربرض (.)Goldemberg et al., 2004
وإ ا كانت زيادة اإلنتاج قادرة على مواكبة وترية الزيادة يف الطب فسوف تقتصر زيادات األخعار على اترتفاع اهلامشربي
يف تكاليف اإلنتاج املرتبطة بتحقيق غالت أكرب أو تعبئة أراض إضافية .وبالنظر إىل أن الطلب على الوقود احليوي يتربأثر
بالسياخات احلكومية فقربد أشربار الكربثريون إىل أن هربذا الطلربب ميكربن أن يتوقعربه املزارعربون وميكربنهم اتخربتفادة منربه يف
قراراتهم املتعلقة بالزراعة .والعامل الرئيسي الذي ينثر به الوقربود احليربوي تربأثريًا إجيابيرباً علربى أخربعار األغذيربة والقربوة
الشرائية وبالتالي اجلوع وخوء التغذية هو مدى قدرة منتجي األغذية على التجاوب مع تلك الظروف اجلديدة عن طريربق
زيادة العرض.
اإلطار  :0مرونة العرض والطلب
تقيس مرونة العرض درجة اختجابته (النسبة املئوية للتغربيري) لنسرببة مئويربة مربن التغربيري يف األخربعار .وتسرباوي
مرونة العرض التغيري النسيب يف العرض (يف املائة) مقابل التغربيري يف األخربعار (يف املائربة) .وتربزداد مرونربة العربرض عنربدما
يكون قادراً على التغيُّر أكثر يف مواجهة إشارة معيَّنة.
وميكن قياس التغريات النسبية يف العرض على األجلني القصري أو الطويل .وعادة ما يكون العربرض أكثربر مرونربة
على األجل الطويل أكثر منه على األجل القصري.
وتقيس مرونة الطلب درجة انكماش الطلب (اتساع اتخربتجابة) أمربام الزيربادة (تنرباقص اتخربتجابة) يف األخربعار
شأنه شأن أي عامل آخر ،أي تثبيت كل احملدِّدات األخرى للطلب ،مثل الدخل .ومرونربة األخربعار احملربددة بالطلربب
تكون خلبية يف معظم األحيان .وتساوي مرونة الطلب التغيُّربر النسربيب يف الطلربب (يف املائربة) بالنسرببة للتغربيري يف األخربعار
(يف املائة).
__________________
 29تنخفا مرونة العرض يف املدى القصري وترتفع يف املدى البعيد ألن املزارعني حيتاجون إىل وقربت للتكيُّربف وزيربادة العربرض اخربتجابة إلشربارات
األخعار .وكما جاء من قبل ،ميكن لتغيُّر قوة اإلشارات الراجعة مبرور الوقت أن تتسم بأهمية خاصة.
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وحتلَّل احللقتان معاً حلساب التأثري الصايف للوقود احليوي على أخعار األغذية .وكلما ازداد جتاوب العرض والطلب مع
الزيادات يف األخعار (أي كلما ازدادت مرونة العرض والطلربب) ،كلمربا تقلربص ارتفرباع األخربعار يف النهايربة اخربتجابة ألي
زيادة يف الطلب على الوقود احليوي ولكن ختفيا اتختهال (أو "عمق اجلوع") ميكن أن يظل كبرياً ،وبعبربارة أخربرى
فإن التجاوب الكبري من العرض أو التكيُّف الكبري من الطلب أو كليهما ميكن أن خيفِّا األخعار.
ويف املقابل ،إ ا كانت مرونة العرض والطلب صغرية فإن إدخال الوقود احليوي ميكربن أن تربنجم عنربه زيربادات كرببرية يف
األخعار.
وتتسم اتفواضات اليت تطرحها خمتلف الدراخات بصورة غري صرحية متاما يف كثري من األحيربان بشربأن درجربة مرونربة
العرض والطلب على األجلني القصري والطويل بأهمية حامسة يف التحليل .ولربذلك تتسربم العوامربل احملربدِّدة لقربوة املرونربة
وافواضاتها األخاخية بقدر كبري من األهمية .من لك مربث ًال أن مرونربة العربرض بالنسرببة ترتفرباع األخربعار تتحربدد بتربوفر
األراضي (الفصل  )4والتكنولوجيات (الفصل  )3والعمالة (الفصل  ،)4وما إىل لك .وتربنثر خربرعة وحجربم اتخربتجابة يف
كل هذه العوامل معاً ويف كربل عامربل علربى حربدة ,تربأثريًا خمتلفرب ًا علربى األخربعار .وكلمربا ازدادت خربرعة تعبئربة األراضربي
والتكنولوجيات والعمالة واتختثمارات اختجابة ترتفاع األخعار كلما تراجعت قربدرة إدخربال الوقربود احليربوي علربى رفربع
األخعار .وميكن ملرونة الطلب أن تكون منخفضة أو مرتفعة تبعاً للحالة اليت متر بها البلدان وتبع ًا كذلك لتوزيربع الربدخل
واخلصائص السكانية ومستويات التحضر (فريق اخلرباء الرفيع املستوى.)3100a ،
اإلطار  :5تأثري اخنفاض األسعار ميكن أن خيفي وراءه تكيفاً كبرياً يف الطلب
تنبأت بعا النما ج اتقتصادية بزيادات منخفضة نسبياً يف األخعار على املدى البعيربد نتيجربة إلدخربال الوقربود
احليوي ،ويرجع لك يف جانب منه إىل أنها تنبأت بواجع اختهال حماصيل األغذية والعلف يف ظل ارتفاع األخربعار.
ويساعد تراجع اتختهال على موازنة العرض والطلب دون حدوث زيادات كبرية يف األخعار .من لك مث ًال أن تقديرات
التحليل الذي أجراه الباحثون يف املعهد الدولي لبحوث خياخات األغذية باختخدام النمو ج الدولي لتحليربل السياخربات
الزراعية والتجارة إىل أن حدوث زيادة بنسبة  61يف املائة تقريباً يف إنتاج الوقود احليوي يف عربام  3131عربن مسربتوياتها
يف عام  3101لن ينثر كثرياً على أخعار كل احلبوب ،وبنسبة تبلغ  22يف املائة فقربط علربى أخربعار زيربت فربول الصربويا،
ولكن لك خينطوي على ختف يضات كرببرية يف كميربات األغذيربة املتاحربة .ويكشربف التحليربل املقربارن الربذي أجربراه مركربز
البحوث املشوكة يف املفوضية األوروبية لنتائج النمو ج الدولي لتحليل السياخربات الزراعيربة والتجربارة ،ومنربو ج مشربروع
حتليل التجارة العاملية ،ومنو ج معهد حبوث األغذية والسياخات الزراعية  -مركز التنمية الزراعية والريفيربة (يف وتيربة
أيوا) عن أن ما يواوح بني  24و 43يف املائة من الذرة أو القمح املستخدم يف إنترباج اإليثربانول ت تعوضربه زيربادة اإلنترباج،
وميثربربربربربل لربربربربربك بالتربربربربربالي اخنفاضربربربربرباً صربربربربربافياً يف كميربربربربربات األغذيربربربربربة املتاحربربربربربة والكميربربربربربات املسربربربربربتهلكة
( )Edwards, Mulligan and Marelli, 2010وكشربربربف حتليربربربل اخربربربتند إىل بيانربربربات مربربربن الوتيربربربات املتحربربربدة
( )Oladosu et al., 2011عن أن اختخدام الذرة يف إنتاج اإليثربانول أخربفر عربن ختفيضربات كرببرية يف اخربتخدامه كعلربف
للماشية يف الوتيات املتحدة ،وأدى أيضا إىل زيادة اإلنتاج (أنظر أيض ًا الشكل  01يف هذا التقرير) .وينكد لك أن ارتفرباع
األخعار يف حد اته ليس منشراً لألمن الغذائي والتغذية نظراً إلمكانية تغيُّر النُظم الغذائية وإمكانيربة تكيُّربف الطلربب مربع
التأثريات غري املتناخبة على أفقر الشرائح بل وميكن أن خيفف من تأثريات األخربعار (فريربق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى،
3100a؛ منظمة األغذية والزراعة.)3100 ،
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3-3-2

تأثريات اإلحالل بني املنتجات على مستوى العرض والطلب يف أسواق األغذية والوقود

باإلضافة إىل ما خبق ينبغي النظر بعد إدخال الطلب على الوقود احليوي يف التأثريات النامجة عن إمكانية اإلحالل بربني
خمتلف املواد األوَّلية (خواءً على مستوى الطلب أو العرض) .ويتعيَّن النظر هنا يف ثالثة تأثريات:


اإلحالل على مستوى الطلب على األغذية :ميكربن تخربتهال األغذيربة وتكنولوجيربات خالخربل إمربدادات
األغذية والوقود أن تتحول ،بدرجة معيَّنة ،من خلعة أو مادة أوَّلية إىل أخرى .ويفضربي لربك إىل تربأثريات
حمتملة ناجتة عن اإلحالل بني أنواع املواد األوَّلية .من لك مث ًال أنه تبيَّن يف جمربال الزيربوت النباتيربة أن
الطلب على زيت بذور اللفت وزيت النخيل يتسم ببعا املرونة يف خوق األغذية (اجمللس الربدولي للنقربل
النظيف .)3102 ،وإ ا ارتفعت أخعار القمح فيمكن لألخر املعيشربية أن تسربتخدم حبربوب أخربرى كبربدائل
ضمن النظام الغذائي وميكن أن حتدث عمليربات اإلختعاضربة أيضربا يف خربوق العلربف .وإ ا ارتفعربت أخربعار
الذرة ،ميكن للقائمني بوبية املاشية التحول إىل مصادر أخرى للعلف .ولذلك يوجربد ارتبرباط إجيربابي بربني
أخعار بعا حماصيل الوقود احليوي وأخعار كل املواد األوَّلية األخرى الربيت ميكربن أن حتربل حمربل هربذه
احملاصيل .ويف تلك احلاتت ،تساعد عمليات اإلحالل وزيادة التجارة الدولية يف التخفيف مربن التربوتر يف
السوق األصلية .غري أن تأثري األخعار بعد إدخال الطلب على الوقود احليوي بالنسبة لسلعة مربا ميكربن أن
ينتشر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل أخواق البدائل.



اإلحالل ميكن أن يظهر على مستوى اإلنتاج :تتنافس حماصيل الوقود احليوي اليت تزرع على اهلربامش
مع احملاصيل األخرى اليت تزرع يف نفس األرض الزراعية .وإ ا ارتفعت أخعار الذرة ،فإن لك خيشربجِّع
املنتجني على زراعته .وخوف تنكمش زراعة احملاصيل األخرى اليت كان ميكن زراعها يف نفس مساحات
األراضي ،وخيقل بالتالي إنتاج هذه احملاصربيل أو خربيجري دفعهربا إىل أراض أقربل إنتاجيربة .ويقلربل كربال
العاملني من اإلنتاج ويدفعان باألخعار يف اجتاه الصعود .30وتشكل تربأثريات اتنترباج هربذه خرببب ًا آخربر وراء
تزامن حتركات أخعار احملاصيل ،إ يوجد ارتباط بني (خعر) حمصربول الوقربود احليربوي و (أخربعار) كربل
احملاصيل األخرى اليت ميكن زرا عتها يف نفربس الظربروف الزراعيربة اإليكولوجيربة .وميكربن أن تتربأثر أيضرب ًا
أخعار األراضي ،ويفضي لك بالتالي إىل تأثري أعم على أخعار السلع الزراعية.

__________________
 30يسلط  (2011) Abbottالضوء على الزيادات الكبرية يف املساحات املزروعة يف الفوة اليت تقابل الزيادة يف إنتاج الوقود احليربوي .وبلغربت هربذه
الزيادات  34مليون هكتار مقارنة مبتوخط املساحة يف الفوة  ، 3116-3114وت تشمل اخربتبدال احملاصربيل الثانويربة مبحاصربيل رئيسربية (اجمللربس
الدولي للنقل النظيف .) 3102 ،ويعين هذا التوخع يف إنتاج الوقود احليوي تناقصاً حاداً يف املساحات اليت ميكن احلصول عليهربا بسربهولة لزيربادة
إنتاج احملاصيل األخرى ،كما يعين نقل تأزمات السوق.
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اإلطار  :2تأثريات اإلحالل والصالت بني أسواق املواد األوَّلية
توجد عالقة تارخيية وثيقة بني خعر الذرة وخعر القمربح ،ويربرتبط األرز أيضرباً ولكربن لربيس بربنفس القربوة ،أنظربر
الشكل  9أو  )3101( Baffes and Haniotisللتعرف على اترتباط اإلحصائي الشامل .ومتيل هربذه األخربعار إىل تعقربب
كل منها لآلخر عندما يوجد عدد كافٍ من املستهلكني القادرين على التحول من نوع معربيَّن مربن احلبربوب إىل نربوع آخربر
وعندما يوجد عدد كبري من املزارعني الربذين يسربتطيعون حتويربل اإلنترباج مربن نربوع معربيَّن مربن احلبربوب إىل نربوع آخربر يف
السنوات الالحقة ( .)Westhoff, 2010وت يوجد إحالل كامل بأي حال من األحوال .من لك مربثالً أنربه يسربود توافربق
واخع على أن الزيادة احلادة يف أخعار األرز يف عام  3119جنمت عن عوامل كثرية باإلضربافة إىل الوقربود احليربوي نظربرًا
ألن األزر املتربربربربربربربداول عامليربربربربربربرب ًا ت ميثربربربربربربربل خربربربربربربربوى نسربربربربربربرببة ضربربربربربربربئيلة مربربربربربربربن اإلنتربربربربربربرباج العربربربربربربرباملي
( .)Abbott, Hurt and Tyner, 2008; Headey and Fan, 2010على أنه توجد عموم ًا أدلة تثبت أن نقربص املعربروض
يف خوق ما يوجم على األرجح إىل نقص يف املعروض يف أخواق أخربرى حسربب مربا أكدتربه وثيقربة حبثيربة أصربدرها مربنخرًا
خرباء اقتصاديون يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي وتبني منها أن اخنفاض األرصدة العامليربة مربن احلبربوب (الربذرة والقمربح
واألرز) تفسِّربرب ر التغربربيريات يف األخربربعار بطريقربربة أفضربربل مربربن األرصربربدة العامليربربة لكربربل نربربوع مربربن احلبربربوب علربربى حربربدة
(.)Bobenrieth, Wright and Zeng, 2012
الشكل  :3الصلة بني أسواق حبوب القمح واألرز والذرة ()3101-0521
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األسعار احلقيقية للسعرات احلرارية (دوالر أمريكي/ميغا كالوري يف عام )3115

السعرات احلرارية من احلبوب
3

املصدر :نقالً عن  ,)3103( Wrightوتعرض األخعار بالقيمة احلقيقية للدوتر األمريكي يف عام  3114بعد ختفيضها عربن األخربعار اتمسيربة باخربتخدام
الرقم القياخي للبنك الدولي لقيم وحدات السلع املصنَّعة.
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أخرياً تؤثر إمكانية اإلحالل على مستوى الطلب أيضاً على سوق الوقود ،ألن الوقربود احليربوي ،حسربب
تعريفه ،بديل عن الوقود األحفوري .ويسمح إدخال قدرات حتويل كميات كبرية من احملاصربيل إىل وقربود
(إنشاءات إنتاج الوقود احليوي) بفتح إمكانية نقل تأثريات األخعار من أخواق الطاقربة إىل أخربواق األغذيربة
والعكس بالعكس .ومن املنطقي للعناصر الفاعلة يف خوق الوقود أن تشوي الوقود احليربوي بسربعر يصربل إىل
ق يمته كوقود .ويف حالة ارتفاع أخعار النفط وعندما توفر قربدرات إنترباج الوقربود احليربوي صربلة ماديربة بربني
أخواق الطاقة والسلع الزراعية فإن أخعار املواد األوَّليربة ينبغربي مربن حيربث املبربدأ أن تتبربع قيمربة فرصربتها
املمكنة كمصدر للطاقة .وهذه الصالت معقدة وتعتمد أيض ًا علربى القيربود املفروضربة مبوجربب الصربالحيات أو
معدتت اخللط اإللزامي للوقود احليوي مع وقود النقل .31ونستطلع هربذه التربأثريات واملواقربف املتخربذة يف
األدبيات مبزيد من التفصيل يف القسم التالي.

وعندما تتساوى مجيع املعطيات فإن إدخال الوقود احليوي خيسفر عن ضغوط عاملية على الطلب ،ويفضي لك إىل زيادة
أخعار األغذية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى .)3100a ،وتتحر أخعار حبربوب األغذيربة وبربذور الزيربت موافقربة جربداً
بسبب إمكانية اإلحالل يف العرض والطلب ( .)de Gorter, Drabik and Just, 2013ويتطلربب حتليربل تربأثريات الوقربود
احليوي على األخعار النظر يف وجود (أو عدم وجود) بدائل ممكنة متنافسة معه خواءً على مستوى الطلربب أو العربرض يف
أخواق املواد األوَّلية املستخدمة يف إنتاج الوقود احليوي ويف أخواق األغذية.
ومتكِّن إمكانيات وجود تلك البدائل من حتديربد ثربالث فئربات رئيسربية مربن الوقربود احليربوي )0( :الوقربود احليربوي مربن
احلبوب؛ ( )3الوقود احليوي من السكر؛ ( ) 2الوقود احليوي مربن البربذور الزيتيربة .وتتميَّربز كربل فئربة مربن هربذه الفئربات
بديناميات خاصة بكل منها ،كما أن هلا جهاتها الفاعلة الرئيسية (أنظر الشربكل  .)3فاجلهربة الفاعلربة يف حالربة الوقربود
احليوي الذي ينتج باختخدام احلبوب هي الوتيات املتحدة األمريكية ،والربازيل يف حالربة السربكر ،واتحترباد األوروبربي
يف حالة إنتاج واختهال الوقود احليوي من بذور الزيت .ويتناول القسم  2-2كل هذه الفئات.
2-3-2

االستجابات املختلفة احملتملة على األجلني القصري والطويل وتأثريات اإلحالل

وأخرياً وبنفس القدر من األهمية فإن اآلثار ميكن أن ختتلف (بل وتتباين يف إشاراتها) على املربدى القصربري مقابربل املربدى
البعيد .وخ تتفاوت اختجابة العرض والطلب خالل املدة الزمنية حمل النظر .وتنخفا يف املدى القصري اختجابة العربرض
بشكل خاص بسبب ما يواجهه املزارعون من قيود واضحة حتول بينهم وبني زيادة إنتاجهم يف غضربون خربنة أو خربنتني.
والواقع أن اتختجابة الوحيدة من جانب العرض يف غضون بضعة أشربهر قربد تتحقربق مربن خربالل زيربادة مبيعربات مربالكي
خمزونات احملاصيل .وتعين هذه القيود القصرية األجل على اختجابة العرض أن األخعار ميكن أن ترتفع مبعدتت أكرب
__________________
 31من لك مثالً أن إنتاج الديزل احليوي غري قادر على املنافسة اتقتصادية مع الوقود األحفربوري (أنظربر الفصربل الثرباني) وت تتربوفر لربه مقومربات
اتختمرار إتّ من خالل مستويات اخللط اإللزامية املستهدفة أو عن طر يق إعانات إنتاج الديزل احليوي .ومن الصعب لذلك تصور انتقال األثربر مربن
خوق النفط إىل أخواق املواد األوَّلية الالزمة إلنتاج الديزل احليوي.
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يف املدى القصري أكثر منها يف املدى البعيد عندما تنتي حوافز اتختثمار وزيادة اإلنتاج مثارها .ومن ناحية الطلب ،ميكن
أيضاً للتجاوب (املرونة) مع تغيريات األخعار أن تتغيَّر مبرور الوقت مع تطور ظروف الربدخل وتغيُّربر العربادات أو يف ظربل
إدخال برامج للحماية اتجتماعية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى ،)3103b ،وهو ما يشربري إىل الربدور احملتمربل للتنميربة
الريفية وإىل الوصول إىل النمو اتقتصادي يف التخفيف من املشكلة.

 2-2حالة األدبيات املتصلة بالوقود احليوي وأسعار األغذية
تستخدم األوخاط العلمية عدة أخاليب وأدوات يف معاجلة "اآلليات" املذكورة أعاله اليت ينثر بهربا الوقربود احليربوي علربى
أخعار األغذية .وجرت تعبئة كل هذه األخرباليب واألدوات تختكشرباف أخربباب الزيربادات األخربرية يف األخربعار العامليربة
وميكن تقسيمها إىل أربع جمموعات رئيسية:
-0

تشمل فئة أوىل من األوراق منا ج اقتصادية بسربيطة تقريبرب ًا أو حسربابات للمرونربة صُربمِّمت حتديربدًا لتحليربل دور
الوقرب ربود احليربربربوي يف زيربربربادة أخربربربعار األغذيربربربة ،ولكنهربربربا تتفربربرباوت كربربربثرياً مربربربن حيربربربث الرب ربنَهج املسربربربتخدم
(مثربل de Gorter, Drabik and Just, 2013; Drabik, 2012; Hochman, Rajagopal and Zilberman,
.)2011; Roberts, 2010; Bair et al., 2009

-3

تركز جمموعة أخرى من النُهج بالدرجة األوىل على التغيريات اليت تطرأ على عوامل العرض والطلب منربذ عربام
 3114تقريب ًا لتحليل ما ميكن أن يفضي بدرجة معقولة إىل زيربادات يف األخربعار (مثربل ;Alexandratos, 2008
;Headey and Fan, 2010; Abbott, Hurt and Tyner, 2008; Abbott, 2011; Trostle et al., 2011
.)Westhoff, 2010; Pfuderer and del Castillo, 2008

-2

تشمل فئة ثالثة من الورقات دراخات تقيّم العواقب اتقتصادية للوقود احليوي باختخدام جمموعربة خمتلفربة مربن
النمربا ج الزراعيربة العامليربة (مثربل Hertel, Tyner and Birur, 2010; Timilsina et al., 2012; Rosegrant,
 )2008; Tokgoz et al., 2012فضال عن جمموعة أوخع من الورقات اتختعراضية اليت اعتمدت عليهربا (مثربل
اجمللس الوطين للبحوث ،3100 ،وحكومة اململكة املتحدة ،3111 ،و.)3101 ،Baffe

-4

تستخدم فئة رابعة من الدراخات أخاخاً أخاليب إحصائية لتحليل العالقات اإلحصائية بربني أخربعار احملاصربيل
والعوامل األخرى من قبيل أخعار النفط (مثل Mallory, Irwin and Hayes, 2012; Kristoufek, Janda and
 )Zilberman, 2012; Zhang et al., 2009a; Vacha et al., 2012أو األرصدة (مثل Wright, 2011; Dawe,
.)2009

ويوجد باإلضافة إىل لك عدد كبري من األوراق اليت تركربز علربى دور املضرباربة ،ويشربري بعضربها إىل دور الوقربود احليربوي
كعامل مشو (.)Lagi, et al., 2011
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وتتميَّز األدبيات املذكورة أعاله بوكيزها أخاخاً على صناعة اإليثانول من الذرة يف الوتيات املتحدة ومربا يتصربل بهربا مربن
خياخات وأُطر منخسية .وليس يف لك ما يثري الدهشة نظراً ألهمية الذرة يف النُظم الغذائية يف العامل والدور املهيِّمن للربذرة
األمريكية يف اإلنتاج والتجارة على الصعيد العاملي .وتتميَّز احلبوب عموماً والذرة على وجه اخلصوص بأهميتها يف األمربن
الغذائي .والذرة غذاء أخاخي فضالً عن كونها أحد املكونربات الرئيسربية يف الغربذاء الربربوتيين احليربواني .وللربذرة ،كغربذاء
أخاخي ،بدائل قريبة يف القمح واحلبوب اخلشنة وتتداخل الذرة نوعاً ما مع األرز .وعالوة علربى لربك فهربي واحربدة مربن
أكثر السلع الزراعية تداوتً على أوخع نطاق ،ويعتمد الكثري من البلدان اعتماداً كبرياً على واردات الربذرة .وباإلضربافة إىل
لك فهي تشغل نسبة كبرية من مساحة أراضي زراعة احملاصيل ويفضربي أي طلربب جديربد كرببري علربى اخربتخدامها إىل
إزاحة حماصيل أخرى .ولذلك فإن تأثرياتها على األخعار ميكن أن تود أصربداؤها حتربى تصربل إىل احملاصربيل األخربرى
اليت تتنافس مع الذرة على نفس األراضي ،ومن بينها احملاصيل الزيتية .وميكن أن تتأثر أيضرباً أخربعار األراضربي ،ممربا
يفضي إىل تأثري أعم على أخعار السلع الزراعية .لذلك ليس مثة ما يدعو إىل الدهشة من أن اتهتمام املوجربه مربن األوخرباط
العلمية والبحثية مييل بشدة حنو حتليل آثار إيثانول الذرة يف الوتيات املتحدة على األخعار.
رغم أن الوقود احليوي ظاهرة أوخع كثرياً من إيثانول الذرة يف الوتيات املتحدة .من لك مثالً أن إيثانول قصربب السربكر
يف الربازيل أو الديزل احليوي يف اتحتاد األوروبي والبلدان األخرى يطرح خياقات خمتلفة يف اتقتصاد الذي يعتمد عليه
إنتاج هذا النوع من الوقود ،وإمكانات إلجياد بدائل وإدراجها يف أخواق السلع الزراعة واألغذية .وميكن أن تتباين كثريًا
تأثريات أنواع الوقود احليوي على األخعار تبعاً لكل حالة ،وهي تستحق أن نبحث كل منها يف كل حالربة علربى حربدة،
مع مراعاة خصوصياتها ،بالرغم من الوابط الواضح بينها.
وباإلضافة إىل ما خبق فقد قام اتحتاد األوروبي بتحديد مستويات مستهدفة للوقربود احليربوي ،وأفضربت تلربك املسربتويات
املستهدفة إىل اتعتماد بدرجة كبرية على الواردات (خواءً واردات الوقود احليوي أو املواد األوَّلية) و لك بالدرجة األوىل،
كما خيتبيَّن لنا ،من البلدان النامية يف نفس الوقربت الربذي تعتمربد فيربه الوتيربات املتحربدة والربازيربل علربى املربواد األوَّليربة
احمللية وتهيمن يف الوقت اته على صادرات اإليثانول.
ويف ضوء ما جاء أعاله فإننا ننظر حتديدًا يف هذا القسم إىل إيثانول الذرة يف الوتيات املتحربدة (القسربم  )3-2-2وإيثربانول
قصب السكر يف الربازيل (القسم  )2-2-2والديزل احليوي يف اتحتاد األوروبي (القسم  .)4-2-2ولكن قبربل أن نتطربرق
إىل خصوصيات تلك األخواق فإننا نتناول مسألة أمشل تتعلق بالصلة بربني أخربواق األغذيربة وأخربواق الطاقربة ،وهربي صربلة
أوجدها الوقود احليوي ،كما نتناول تأثرياتها على األخعار (القسم .)0-2-2
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0-2-2

الصلة بني أسعار األغذية وأسعار النفط من خالل قدرات إنتاج الوقود احليوي والطلب عليه

من العوامل اليت حترِّ الطلب على اإليثانول ارتفاع أخعار النفط .وتناول عدد كبري من الدراخات اتقتصربادية بالتحليربل
العالقات القائمة بني أخعار النفط وأخعار احملاصيل.32
وكما لوحظ يف الكثري من الدراخات ،أدى ارتفاع أخعار النفط يف بعا األحيان منذ عام  3114إىل دخول إيثربانول الربذرة
يف منافسربربربربربربربربة مربربربربربربربربع البنربربربربربربربربزين ،ت خربربربربربربربربيما بعربربربربربربربربد إدخربربربربربربربربال إعانربربربربربربربربات الضربربربربربربربربريبة املضربربربربربربربربافة
(Tyner, 2010؛ Mallory, Irwin and Hayes, 2012؛ Abbott, Hurt and Tyner, 2008؛ .)Abbott, 2012
وينبغي يف تلك الفوات أت يتوقف منتجو اإليثانول عن أعماهلم حتى ميكنهم تلبية الطلربب وشربراء الربذرة حلربني ارتفرباع
األخعار ووصوهلا إىل "نقطة التعادل"  .وبالرغم من أن منتجربي اإليثربانول ،شربأنهم يف لربك شربأن مربن يشربوون أي خربلعة
أخرى ،يفضلون عدم ارتفاع أخعار الذرة ،من املربح لكل منتج أن يستمر يف شراء الذرة وينتج كميات أكرب مربن اإليثربانول
حلني بلوغ "نقطة التعادل"  .ويصبح إنتاج اإليثانول بعد الوصول إىل نقطة التعربادل غربري جمزيرباً .ويف األخربواق التنافسربية
وعندما تصل قدرات إنتاج اإليثانول إىل مستويات كبرية مبا يكفي لتحويل مسار نسبة كبرية من أخربواق احلبربوب ،علربى
غرار ما كان حيدث منذ عام  ،3114تتكيَّف أخعار الذرة مع "نقطربة التعربادل" .وينكربد الشربكل  1بوضربوح هربذه الصربلة
الفجائية بني أخعار الذرة و"نقطة تعادل البنزين" منذ منتصف عام .3114
ووفقرب ًا للتحلربربيالت الربربيت أجراهربربا  Abbottو Hurtو ،)3119( Tynerو ،)Tyner (2010و( ،Babcock (2011خربربادت
ظربربروف التعربربادل خربربالل فربربوات طويلربربة مربربن عربربامي  3114و ،3119واخربربتطاعت أخربربعار الربربنفط حتريربربك أخربربعار الربربذرة
إىل  6دوترات أمريكية وإىل  4دوترات أمريكية للبوشل .وت ميكن ألخعار احملاصيل أن تتبع أخربعار الربنفط مربا مل تكربن
القربربدرات تقيِّربربد إنتربرباج الوقربربود احليربربوي اخربربتجابة ألخربربعار الربربنفط ( .)Abbott, 2012ويربربرى  MalloryوIrwin
و )3103( Hayesو )3103( Abbottأن هذه الظروف اخربتمرت بعربد لربك (حتربى عنربدما وصربل مسربتوى الطلربب علربى
اإليثانول إىل حاجز اخللط) بفضل الصادرات .وت تنحرف أخعار الذرة عربن خربعر التعربادل مربع اإليثربانول إتّ يف الفربوات
اليت تكون فيها قدرات حمطات إنتاج الوقود احليوي حمدودة أو عند حدوث تطورات غري متوقعة (مثل موجة اجلفرباف
اليت دفعت يف عام  3103مستعملي األغذية والعلف إىل رفع أخعار الذرة إىل مستويات جتاوزت قيمة طاقة الوقود).
__________________
 32اخربربربتخدم عربربربدد مربربربن املقربربرباتت جمموعربربربة متنوعربربربة مربربربن التقنيربربربات اإلحصربربربائية لتقربربربدير اترتباطربربربات بربربربني أخربربربعار الربربربنفط وأخربربربعار السربربربلع
(Kristoufek, Janda and Zilberman, 2012؛ Vacha et al., 2012؛ Mallory, Irwin and Hayes, 2012؛ Serra, 2011؛
Zhang et al., 2009a؛  .)Tyner, 2010وخلصت هذه األوراق عموماً إىل عدم وجود ارتباط قوي قُبيل عربام  ،3114ونشربأت عالقربة وثيقربة يف الفربوة
 ،3119-3114ثم عالقة وثيقة نسبياً ولكن غري متكافئة بعد لك .وتتفق هذه العالقات اإلحصائية الصرفة بدرجة كبرية مع التوقعات اليت كانت ترى
أن الطلب على اإليثانول الذي شجعه الطلب على النفط ،كان قادراً على دفع أخعار الذرة ومن خالله أخعار السلع الغذائيربة األخربرى .وتعبِّربر العالقربة
غري املتكافئة بعد عام  3111عن جمموعة من العوامل ،ومنها القيود اليت فرضها حاجز اخللط على التوخع يف إنتاج الوقود احليوي ()Abbott, 2011
والعالقات غري املتكافئة إقليمياً بني أخعار النفط وأخعار البنزين يف الوتيات املتحدة بسبب مشاكل التكرير ومتطلبربات اهلربواء الربيت قررتهربا احلكومربة.
على أن اتختعراض الشامل هلذه األدبيات يف ) Serra (2011خيخلص إىل وجود أدلة تثبت أن أخعار اإليثانول و/أو النفط اخلام تنثر علربى مسربتويات
أخعار الذرة يف املدى البعيد.
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اإلطار  :3هل يوجد ارتباط بني أسعار النفط وأسعار الوقود احليوي؟
تدخل العالقات بني أخعار النفط واإليثانول واملواد األوَّلية الالزمة إلنتاج الوقود احليوي (السربكر ،والربذرة ،وغريهمربا) يف
صميم العديد من األعمال العلمية اليت توصلت إىل نتائج يتعذر يف كثري من األحيان إجراء مقارنة بينهربا ( Zilbermann,
.)2013
وكما جاء يف ) ،Zilberman et al. (2012فإن صعوبة تناول العالقات بربني أخربعار الطاقربة وأخربعار السربلع الغذائيربة مربن
خالل التحليل اإلحصائي ت ترجع فقط إىل حاجز اخللط ،بل وكذلك إىل الكم اهلائربل مربن التشربوش بشربأن النسرببة بربني
أخعار النفط وأخعار البنزين ،وهو ما يفضي يف بعا األحيان إىل احنرافات حادة بني أخعار البنزين يف خمتلربف األقرباليم
الرئيسية .وخلص ) ,Zhang et al. (2009bيف تطبيق األخاليب اإلحصائية املتطربورة إىل أن أخربعار البنربزين يف الوتيربات
املتحدة يف الفوة من مارس/آ ار  0191حتى ديسمرب/كانون األول  3114أثرت على أخعار اإليثانول وأخربعار الربنفط وأن
الزيادات يف أخعار اإليثانول انطوت على تأثريات قصرية األجل ولكنها مل تنثر على أخعار السلع الزراعية علربى األجربل
الطويل.
واختخدمت دراخة أجراها  ،Serraو Zilbermanو  )3100(Gilعن الربازيل أخعار النفط اخلام واإليثانول والسكر الدولية
األخبوعية املسجلة منذ يوليو/متوز  3111حتى فرباير/شباط  ،3119لتقييم اآلثار العرضية يف أخواق اإليثانول الربازيلية
وغريها من األخواق ات الصلة .وتستخدم دراخة أخرى أجراها )3110( Serraعن الربازيل التصحيح غربري البرباراموي
يف تقدير السالخل الزمنية ،وتدعم الدراخة الصلة الطويلة األجل بني أخعار اإليثربانول وأخربعار قصربب السربكر .وخلصربت
كلتا الدراختني إىل أن مثة ارتباط ًا متوازن ًا بني أخعار اإليثانول والسكر والنفط ،وأن األخربواق تنقربل التقلبربات مربن أخربواق
النفط وأخواق السكر إىل أخواق اإليثانول بينما يظل انتقال التقلبات يف اتجتاه اآلخر يف حدوده الربدنيا .مربع أن دراخربات
أخربربربربربربربرى خلصربربربربربربربت إىل أن اتنتقربربربربربربربال إىل أيٍ مربربربربربربربن السربربربربربربربوقني حيربربربربربربربدث يف اتجتربربربربربربرباه املعربربربربربربرباكس
( )Serra and Zilberman, 2009; Block, Corobel and de Oliveira Veloso, 2012أو يسربربري يف اتجتربرباهني
(.)Melo, da Mota and Chaves Lima, 2008
ولوحظ يف املقابل أن أخعار الوقود احليوي تنثر على أخعار الربنفط وعلربى وقربود النقربل ،بينمربا ظربل اخلربالف حمتربدم ًا يف
األدبيات اليت تناولت املوضوع .ووفق ًا ملا توصل إليه  ،Al-Riffaiو ،Dimarananو )3101( Labordeباختخدام منو ج
التوازن العام لنمو ج العالقات الدولية يف التوازن العام التطبيقربي للمعهربد الربدولي لبحربوث خياخربات األغذيربة ،ختفضربي
الزيادة املتوقعة يف اخ تهال الوقود احليوي يف إطربار الصربالحيات احملربددة يف اتحترباد األوروبربي والوتيربات املتحربدة إىل
ختفيا يف الطلب على النفط وخيندي لك بالتالي إىل هبوط طفيف ( 3-يف املائة) عن خط األخاس ألخعار النفط العاملية
يف عام  .3131ومت تصميم منو ج خيناريو الصالحيات املعتادة يف اتحتاد األوروبي والوتيات املتحدة حبيث ينثر تربأثريًا
مواتياً على أخعار وقود النقل يف الوتيات املتحدة حبلول عام  ،3131ويسفر عربن هبربوط نسرببته  2.1يف املائربة عربن خربط
األخاس احملدَّد لعام  ،3131دون أن تصحبه أي تأثريات يف أوروبربا ،وزيربادة نسرببتها  4يف املائربة يف الربازيربل (بسرببب
ازدياد الطلب العاملي على إيثانول قصب السكر).
وعلى أخاس التحليل اتقتصادي القياخي للبيانات التارخييربة ،خلربص  Duو  )3111( Hayesإىل أن التوخربع يف إنترباج
إيثانول الذرة يف الوتيات املتحدة خيفِّا أخعار البنزين هنا  .ومع لك فقد طعن  Knittelو )3103( Smithمن معهربد
ماخاشوختس للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا يف ديفيز يف تلك النتائج واألخباب الكامنة ورائها.
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واملهم أن هذه العالقة بني أخعار النفط وأخعار الذرة ت تنطبق فيما يبربدو بصربورة مباشربرة علربى احملاصربيل األخربرى .وت
يبدو أن أخعار الديزل احليوي قادرة على املنافسة اتقتصادية حتى مع أخعار النفط املرتفعة ،وتتفاوت مسربتويات إنترباج
اإليثانول يف الربازيل بسبب جمموعة أكرب من العوامل اليت تتجاوز أخعار النفط .على أنه نظراً لالرتباط بني أخعار الذرة
وأخعار احملاصيل األخرى فإن الضغوط الناشئة عن ارتفاع أخعار النفط على الذرة تتجسَّد يف زيادة يف أخربعار احملاصربيل
األخرى.
وتنطوي هذه العالقة اليت أوجدتها أنواع الوقود احليوي بني أخعار النفط وأخعار احملاصيل على عدد من اآلثار.


أوتً ،تنكد هذه العالقة دور الطلب املتزايد على الوقود احليربوي يف دفربع أخربعار احملاصربيل يف اجترباه الصربعود يف
الوقت الذي متسك فيه أخعار النفط بزمام حتريك األخعار .واملسألة ليسربت جمربرد ارتبرباط األخربعار "ماليرباً" ،بربل
ترتبط بوجود حوافز تشجع صناعة اإليثربانول علربى اتخربتمرار يف شربراء الربذرة "فعليرباً" حلربني ارتفرباع األخربعار إىل
مستويات التعادل .وميكن أن يفسِّر لك نسبة كبرية من اترتفاع يف أخعار احملاصيل.



ثانياً ،تفسِّر الصلة أيضاً األخباب اليت ميكن أن جتعل توقع ارتفاع أخربعار الربنفط يف املسربتقبل يسرباعد علربى دفربع
أخعار احملاصيل ألنها ميكن أن حتدِّد مستوى أدنى ألخعار الربذرة مربادام التوخربع يف إنترباج اإليثربانول غربري مقيَّربد
حباجز اخللط أو أي معوقات أخرى .ورمبا خاهمت هذه التوقعات أيضاً يف رفع أخعار احملاصيل خالل السنوات
اخلمس األخرية.

الشكل  :5قدرات إنتاج الوقود احليوي تفتح الباب أمام قيام عالقة وثيقة بني أسعار النفط وأسعار السلع الغذائية
خعر الذرة عن نقطة التعادل اختناداً إىل أخربعار
اإليثربربانول والغربرباز الطبيعربربي القريبربربة مربربن نفربربس
النقطة
خعر الذرة الفعلي القريب من نفس النقطة

دوالر أمريكي للبوشل

ديسمرب 3101

أغسطس 3101

املصدر :نقالً عن ).Mallory, Irwin and Hayes (2012
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مارس 3111

نوفمرب

3114

يوليو 3116

فرباير 3114

3-2-2

ارتفاع الطلب على إيثانول الذرة يف الواليات املتحدة وما يرتبط به من توتر يف أسواق الذرة والبذور الزيتية

جنم التغيُّر الرئيسي يف معدل منو الطلب على حماصيل السلع الرئيسية خالل السربنوات األخربرية عربن الوقربود احليربوي.
وأفضى لك إىل تسليط الضوء على الدور "احلاخم" للوقود احليوي يف دفع األخربعار يف اجترباه الصربعود يف خربياق اخربتمرار
ازدياد الطلب.
وانصب الوكيز الرئيسي يف اجلدل الدائر على حمصول الذرة الذي ميثل املادة األوَّلية املسربتخدمة يف إنترباج اإليثربانول يف
الوتيات املتحدة .وظلت الوتيات املتحدة على مر التاريخ أكرب منتج ومصربدر للربذرة يف العربامل ،إ تسربتأثر بنحربو  41يف
املائة من التجارة العاملية يف الذرة .وازدادت حصة الذرة املوجَّهة يف الوتيات املتحدة إىل إنتاج اإليثانول يف عقد واحد من
أقل من  01يف املائة إىل أكثر من  41يف املائة يف السنة احملصولية  ،3100/3101وبقيت هذه النسبة عند هذا املسربتوى
املرتفع خالل املوخم  .3103/3100ومل تواجع فقط صادرات وحصة الوتيات املتحدة يف جتربارة الربذرة العامليربة نتيجربة
لذلك ،بل مل تتحقق نسبة كبرية من التوخع يف إنتاج الربذرة يف الوتيربات املتحربدة إ ّت علربى حسرباب احملاصربيل العامليربة
الرئيسية األخرى ،مبا فيها فول الصويا .ولوحظ أن لك ينطوي على تأثريين يتمثالن يف زيادة أخعار الذرة وكذلك زيادة
أخعار أقرب بدائلها ،مثل القمح ،يف األخواق العاملية ،وحتفيز إنتاج األغذية والعلف يف أقرباليم العربامل األخربرى يف نفربس
الوقت الذي فقدت فيه أخواق العلف كميات كبرية من الذرة .وحتى بعد احتسرباب عربودة املنتجربات املشربوكة إىل خربوق
العلف فإن لك ميثل طلبرب ًا كرببريًا وجديربدًا مسربتمرًا علربى الربذرة ،وهربو مربا أدّى بالتأكيربد إىل حتفيربز ديناميربات األخربعار
(.)Abbott, 2012
اإلطار  :3االرتفاع يف صايف العائدات على الزراعة يف الواليات املتحدة يكشف عةن اخةتالل يف األسةواق بةني العةرض
والطلب
تتمثَّل إحدى مظاهر اختالل العرض والطلب يف زيادة األخعار عنربدما تكربون التكرباليف مفرطربة .وبربالرغم مربن أن
عدداً من األحباث يشري إىل أن ارتفاع تكاليف الطاقة تسبَّب يف زيادة أخعار احملاصربيل ،فقربد أشربارت التقربديرات الربيت
خلص إليها أحد التحليالت اليت أجراها اخلرباء اتقتصاديون يف املعهد الدولي لبحوث خياخات األغذية يف عربام 3101
إىل أن اترتفاع يف أخعار النفط الذي وصل بالفعل إىل مستويات كبرية يف عام  3114ميكن فقربط أن يفسِّربر  9يف املائربة مربن
الزيادة يف أخعار الذرة يف الوتيات املتحدة ،و 31يف املائة من الزيادة يف أخعار القمح ،بل وينطبربق لربك علربى اتفربواض
القائل بأن املزارعني كانوا قادرين على مترير  011يف املائة مربن زيربادات التكرباليف ( .)Headey and Fan, 2010ووفقرب ًا
لدائرة البحوث اتقتصادية يف وزارة الزراعة األمريكية فقد ازدادت تكرباليف إنترباج الربذرة بنسرببة  24يف املائربة فيمربا بربني
عامي  3111و ،3119بينما ازدادت األخربعار بنسرببة  046يف املائربة يف نفربس الفربوة .وارتفعربت أيضرب ًا أخربعار األراضربي
( .) Oppedah, 2013وبالرغم من أن عوامل أخرى ،مثل اخنفرباض أخربعار الفائربدة ،ميكربن أن تسرباهم يف ارتفرباع أخربعار
األراضي ،فإن اترتفاع الشديد يف صايف العائد وارتفاع أخعار األراضي يقدِّم أدلة متعاضدة تثبت أن ارتفاع تكاليف اإلنتاج
مل يساهم على األرجح بدور مهم يف زيادة أخعار احملاصيل (.)Westhoff, 2010
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اإلطار  :5ما هي أهمية املنتجات العلفية املشرتكة؟
خيلِّف اختخدام احلبوب أو البذور الزيتية يف إنتاج الوقود احليوي منتجاً مشربوكاً مفيربداً كعلربف حيربواني .ويف
حالة إيثانول احلبوب فإن املنتج املشو هو تفل احلبوب اجملفَّفة املخلوطة مبربواد قابلربة للربذوبان ،واملنربتج املشربو يف
حالة الديزل احليوي هو أخاخاً طحني البذور الزيتية .على أنه حتربى يف حالربة إنترباج املنتجربات املشربوكة فربإن حتويربل
احلبوب أو الزيت النباتي إىل الوقود احليوي اته ينثر على إنتاج بعا األغذية وبالتالي يولِّد ضغوط ًا على األخعار.
ولتقييم األثر الشامل إلنتاج إيثانول الذرة على أخربعار األغذيربة ،جيربب أن تنخربذ يف اتعتبربار منتجربات العلربف
احليواني املشوكة اليت خيلفها إنتاج اإليثربانول ،وهربي تفربل احلبربوب اجلافربة والرطبربة .وإ ا مل تنخربذ تلربك املنتجربات
املشوكة بعني اتعتبار يف أي حتليل فإن لك من شأنه أن يبالغ يف تقدير أثار الوقود احليربوي علربى إمربدادات األغذيربة.
ويف ظل اتساع إنتاج اإليثانول ،تنتج هذه األعالف احليوانية بكميات كافية للتأثري على خوق العلف احليواني والتنافس
مع طحني الصويا .واألكثر من لك أن املنتجات املشوكة تتسم بأهميربة أكربرب يف تقربدير تربأثريات الربديزل احليربوي علربى
األخعار .وينشأ عن فول الصويا الذي ميثل املادة األوَّلية الرئيسية يف الوتيربات املتحربدة والربازيربل واألرجنربتني ،وكربذلك
بذور اللفت يف اتحتاد األوروبي ،طحين ًا بروتينياً ميكنه باملثل عند مستويات معيَّنة من إنتاج الديزل احليربوي أن يقلربص
أخواق العلف وبالتالي منتجات الربوتني احليواني.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة (.)3102

الشكل  :01اإليثانول وأسعار الذرة وإنتاج الذرة ألغراض الوقود والعلف والتصدير يف الواليات املتحدة
خعر اإليثانول
خعر الذرة

إيثانول الوقود
اختخدام علف احلبوب

املصدر :نقالً عن  .)3102( Bastianin, Galeotti and Maneraوتتعلق البيانات املأخو ة عن  http://faostat.fao.orgبإنتاج الذرة .ونقلت
بيانات أخعار الذرة واإليثانول واختخدامات حصص الوقود واألغذية والصادرات عن .)3102( Batianin, Galeotti and Manera
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(إنتاج الذرة يف الواليات املتحدة مبىيني األطنان)

مؤشر اسعار للذرة واإليثانول ()011=0533

الصادرات

2-2-2

الربازيل وإيثانول قصب السكر

ت يتمتع السكر بنفس أهمية الذرة أو القمح كغذاء أخاخي .ويبلغ متوخط اتختهال علربى نطرباق العربامل  34كيلربو غرامرب ًا
للفرد ،وت يزال الكثري من البلدان الناشئة اليت يزيد اختهالكها بسرعة ،مبربا فيهربا اهلنربد والصربني ،دون هربذا املسربتوى
بكثري .ويف ظل اترتفرباع احلرباد يف أخربعار السربكر العامليربة عربن مسربتوياتها يف الفربوة  ،3100-3111خربجلت صربادرات
الربازيل من السكر زيادات ملحوظة .وهنا أدلة تثبت أيضاً ازدياد الطلربب علربى السربكر يف الوقربت الربذي تتحربول فيربه
البلدان الناشئة الكبرية إىل نظام غذائي يتسم بطابع حضري أكرب .والدليل على لربك هربو كميربات السربكر الربيت اشربوتها
منخراً إندونيسيا من األخواق العاملية واختثماراتها األجنبية املباشربرة يف قطرباع قصربب السربكر يف الربازيربل .ولربذلك ميكربن
للسكر أن يصبح منتجاً حساخاً يف نُظم األغذية يف البلدان النامية .غري أن خوق السكر العاملية من منظربور األمربن الغربذائي
تتسم بأهمية أقل من خوق الذرة.33
وتتميَّز خوق السكر العاملية بهيكلها الفريد .وتستأثر الربازيل وحدها بنحو  41يف املائة من هذه السوق اليت تعتمربد علربى
عدد قليل من البلدان املنتجة .وتعد اهلند أيضاً منتجاً رئيسياً وتساهم يف حتديد اجتاهات أخعار السكر العامليربة تبعرباً ملربا
تسفر عنه نتائج زراعتها املعروفة بتقلباتها التقليدية.
ويوجَّه ما يقرب من نصف السكر الربازيلي إىل اإليثانول ويوجه نصفه اآلخر إىل صناعة السكر ،ويعين التوخع يف زراعربة
قصب السكر عموماً زيادة تناخبية يف إنتاج السكر واإليثانول (الشكل  .)00وختتلف اآلراء نوعاً ما حربول درجربة املرونربة
املتاحة ملصانع السكر يف التحول من منربتج إىل آخربر نتيجربة للتحربوتت يف األخربعار النسرببية .علربى أن الزيربادة يف السربكر
املوجِّهة إىل اإليثانول تقابل ما يقرب من  61يف املائة من الزيادة يف الطلب على السكر اخلام (أنظر الشكل .)00
ولتقييم إمكانية وكيفية تأثري زيادة إنتاج قصربب السربكر علربى إمربدادات وأخربعار السربكر واملربواد الغذائيربة األخربرى ،قربام
) Elobeid et. al. (2012بوضع خيناريوهني باختخدام منو ج معهد حبربوث خياخربات األغذيربة والزراعربة/مركز التنميربة
الزراعية والريفية الذي ازداد فيه اختهال اإليثانول العاملي بنسبة  34يف املائة مقارنة باحلالة األخاخية املعتادة .ومسربح
املنلفون يف السيناريو األول للمنتجني الربازيليني بتوخيع املساحات املزروعة باحملاصيل .ويف السيناريو الثاني ،تقلصربت
كثرياً قدرة املنتجني على توخيع املساحة يف الربازيل .وازدادت يف كلتا احلالتني أخعار السكر بنحو  4.2يف املائة .وتدل
هذه اآلثار املعتدلة وعدم وجود فارق أكرب بني السربيناريوهني علربى قربدرة املنربتجني يف الربازيربل علربى تكثيربف اإلنترباج يف
أراضي احملاصيل القائمة ،وزيادة مساحات الزراعة املزدوجة ،واختخدام بعا األراضي العشبية يف إنتاج احملاصيل.

__________________
 33تتنافس مع السكر جمموعة من املنتجات يف خوق مواد التحلية .ويتنافس السكر أيضاً مع شراب الذرة يف املشروبات الغازية ،ويندي لك إىل إجياد
صلة تربط بني أخعار الذرة والسكر.
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الشكل  :00إنتاج قصب السكر وإنتاج وأسعار اإليثانول والسكر يف الربازيل
مستخدم يف اإليثانول
مستخدم يف السكر

إنتاج قصب السكر (ماليني األطنان)

السعر الدليلي للسكر واإليثانول (يوليو/متوز )011 =3110

خعر اإليثانول
خعر السكر
تكلفة إنتاج اإليثانول

 588.4مليون طن
 23.21مليون مو مكعب
 38.24مليون طن

 316.1مليون طن
 12.49مليون مو مكعب
 22.38مليون طن

 223.4مليون طن
 11.73مليون مو مكعب
9.26

مليون طن

 166.1مليون طن
 5.82مليون مو مكعب
8.86

مليون طن

قصب السكر
اإليثانول
السكر

املصربربربدر :أخربربربعار اإليثربربربانول يف الربازيربربربل مربربربن املوقربربربع الشربربرببكي www.cepea.esalq.usp.br؛ وأخربربربعار السربربربكر العامليربربربة مربربربن املوقربربربع الشربربرببكي
 www.indexmundi.com؛ وإنتاج قصب السكر واإليثانول والسكر من وزارة الزراعة والثربروة احليوانيربة واألغذيربة يف الربازيربل ()3102؛ وتكرباليف
إنتاج اإليثانول من ) Meyer et al. (2012باتختناد إىل  .)3114( Goldembergومتثل أخعار السكر العاملية منشراً قريباً بدرجة كبرية ألخعار السكر
الربازيلية املتاحة يف املوقع الشبكي .www.cepea.esalq.usp.br

ويشري التحليل السابق إىل أن اتساع زارعة قصب السكر يف الربازيل ت ينثر تربأثرياً كرببريًا علربى العربرض وبالتربالي أخربعار
املواد الغذائية األخرى .وتستخدم البلدان األخرى املنتجة لإليثانول يف أغلب األحيان بنجر السكر أو الدبس .والدبس هو
ناتج ثانوي إلنتاج السكر ،ولذلك ت ينثر اختخدامه على خوق السكر يف نفس الوقربت الربذي يزيربد فيربه عائربدات اإلنترباج
(.)Goppal and Kammen, 2009
وكشفت الدراخات اتقتصادية القياخية (مثل  )Serra, 2011عن أن أخعار اإليثانول الربازيلي ترتبط بأخعار النفط اخلربام
والسكر .ويف حني أن حتويل كميات كبرية من السكر إىل إنتاج اإليثانول يفضي ،عندما تتساوى كل املعطيات األخربرى،
إىل زيادة يف أخعار السكر مقارنة مبا كان ميكن أن ينول إليه احلال بدون اإليثانول ،تشري هذه الدراخربات إىل أن التربأثري
اإلمجالي يف ظل الزيادة اإلمجالية يف إنتاج قصب السكر كان معتدتً ،كما تشربري إىل أن أخربعار السربكر والربنفط العامليربة ت
تنثر على أخعار اإليثانول أكثر مما ميكن أن حيدثه العكس يف األخواق الربازيلية (.)Serra, 2011
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وتراجعت باطراد تكاليف إنتاج اإليثانول يف الربازيل منذ عام  ،Goldemberg, 2007( 0144والشربكل  .)00ويبربدو أن
األخعار يف خوق اإليثانول اليوم تتأثر أكثر بعوامل أخرى مرتبطة بالسوق خبالف صربايف تكرباليف إنترباج اإليثربانول ،مثربل
قيمة الفرصة املمكنة كبديل للبنزين ،وقيمة الفرصة املمكنة للسكر (اليت ازدادت) كما يتضح من الشكل .00
0-2-2

الديزل احليوي واالحتاد األوروبي

يزداد إنتاج الديزل احليوي بسرعة يف الوتيات املتحدة ،وينتشر على نطاق واخع يف اتحتاد األوروبي وحقربق منربواً قويرب ًا
يف عدد من البلدان ،ت خربيما الربازيربل واألرجنربتني باخربتخدام فربول الصربويا ،ويف ماليزيربا وإندونيسربيا باخربتخدام زيربت
النخيربربل .علربربى أن اإلنتربرباج العربرباملي مربربن الربربديزل احليربربوي يقربربل كربربثريًا عربربن إنتربرباج اإليثربربانول مربربن حيربربث احلجربربم املطلربربق
(الشكل  ،)3وإن مل يكن أصغر من حيث مقدار املواد األوَّلية املستخدمة بالنسبة حلجم خوقه .وتوقعت الدراخة املشوكة
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي ( )3100اخربتخدام  06يف املائربة مربن جممربوع
الزيوت النباتية املنتجة يف عام  3130إلنتاج الديزل احليوي .وعالوة على لك ،وكما جرباء يف إشربارتنا إىل فربول الصربويا
وزيت النخيل ،ميكن للديزل احليوي أن يستخدم جمموعة واخعة من الزيوت النباتية والشحوم احليوانيربة ،بربل وزيربت
الطهو املستعمل .ولذلك فإن الطلب على الديزل احليوي ميكن أن ينثر على عدة أخواق.
وخالفاً إليثانول الذرة أو السكر فإن املواد األوَّلية مربن الزيربت النبرباتي تفربرض زيربادات يف األخربعار ،ممربا جيعربل الربديزل
احليربربربوي أقربربربل بكربربربثري يف قدرتربربربه التنافسربربربية مربربربع وقربربربود الربربربديزل التقليربربربدي دون اللجربربربوء إىل حربربربوافز تشربربربجيعية
(أنظر الفصل  .)3ولذلك يتوقف وجود و منو خربوق الربديزل احليربوي بدرجربة كرببرية علربى خياخربات الربدعم .ويتبربيَّن مربن
البيانات املأخو ة عن إدارة معلومات الطاقة يف الوتيات املتحدة ( )3103أنربه عنربد إلغرباء خياخربات الربدعم يف الوتيربات
املتحدة ،تراجع إنتاج الديزل احليوي بنفس النسبة.
ونظراً ألهمية خياخات الدعم يف متكني الديزل احليوي من املنافسة اتقتصادية فقد بات من الصربعب إجيرباد عالقربة ،إن
وجدت أصالً ،بني أخعار الطاقة والديزل احليوي .على أن نفس العالقة الدينامية تنطبق مثلمربا يف حالربة إيثربانول الربذرة
وعندما تكون العناصر الفاعلة يف أخواق الوقود والعلف واألغذية قادرة على التحكيم والتربأثري علربى القيمربة النسرببية هلربذه
املواد األوّلية .وميكن للطلب على األغذية أن حيدد أخعارها يف املدى القصري على غرار ما حدث يف أثناء موجة اجلفرباف
اليت اجتاحت الوتيات املتحدة يف عام  ،3103ولكن األخعار ختعبِّر يف املدى البعيد عن قيمة الطاقة اليت تولربدها املربواد
األوَّلية.
وتناول عدد من الدراخات أثر إنتاج الديزل احليوي على أخعار األغذية بالرغم من أنها تقل كربثرياً عربن الدراخربات الربيت
تناولت أثر إيثانول الذرة .ويف دراخة قائمة على منو ج وتناول بالتحليل  09نوع ًا خمتلفاً من الشحوم احليوانية والزيوت
النباتية بافواض حتقيق زيادات يف إنتاج الديزل احليوي يف عام  3103مبا يتماشى مع صالحيات معيار الوقود املتجدد
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ومقارنة خبط أخاس يفوض عدم إنتاج أي ديزل حيوي ،تبيَّن أن الزيربادات يف األخربعار تراوحربت بربني  9و 29يف املائربة
( .)Thompson, Meyer and Green, 2010وخلَّطت الدراخة الضوء على أن أي صدمة يف الطلب يف منتج مربا ميكربن أن
تنقل تأثرياتها إىل أخواق الزيوت والشحوم األخرى.
وتوجد أيضاً برامج إلنتاج الديزل احليربوي يف الوتيربات املتحربدة والربازيربل واألرجنربتني وكولومبيربا وماليزيربا وإندونيسربيا
وتايلند ،ولكن هذه البلدان تعتمد مجيعاً يف براجمها على املواد األوَّلية املنتجة حملياً ،ولذلك فهي تستخدم فول الصربويا
أو زيت النخيل .واحملصول الزييت النباتي املهيمن يف اتحتاد األوروبي هو بذور اللفت ،وعنربدما بربدأ الربتفكري يف وضربع
مستويات حمدَّدة للوقود احليربوي ،تقربت هربذه املربادة األوَّليربة تشربجيع ًا كرببريًا نظربرًا لنمربو ج الربديزل السربائد يف أخربطول
السيارات .وكانت بذور اللفت ،شأنها شأن حماصيل الطاقة األخرى ،معفاة من قيود الزراعربة املفروضربة علربى األراضربي
اجملنَّبة (أنظر الفصل  .) 3وبعد حتديد املستويات املستهدفة للوقود احليوي يف البلربدان األعضرباء يف اتحترباد األوروبربي،
شهد إنتاج بذور اللفت زيادة حادة ولكن اإلنتاج مل يتمكَّن من مواكبة الطلب على املواد األوَّلية املطلوبة يف صناعة الوقربود
احليوي (أنظر الشكل .)03
وثارت ثالثة تساؤتت رئيسية مشلت مدى تأثري املستويات املستهدفة يف اتحتاد األوروبربي علربى السربوق العامليربة للمربواد
األوَّلية املستخدمة يف إنتاج الزيت النباتي .ومشلت التساؤتت أيضاً مدى تأثري تلك التطورات على أخعار أخواق األغذية
املستخدمة يف إنتاج الزيت النباتي .وخاد أيضاً قلق بشأن اآلثربار والعواقربب غربري املباشربرة النامجربة عربن تغربيري اخربتخدام
األراضي جراء تنفيذ برامج الديزل احليوي يف اتحتاد األوروبي ،وهو ما خنتناوله يف الفصل  .4وخنركز هنربا أيضرباً علربى
العوامل اليت تساهم يف نقل األخعار.
وتناولت عدة حتليالت مهمة هذه املسائل ،مثل  Al-Riffai ،)3100( Labordeو Diamaranaو،)3100( Laborde
واجمللس الدولي للنقل النظيف ( )3102و Jannsenو ،)3102( Wilhelmssonمدفوعة يف معظمهربا بإصربرار املنظمربات
غري احلكومية الكربى على أن برنامج الوقود احليوي يف اتحتاد األوروبي تسبب يف تعديات على الغابات املطرية وشَغل
املستنقعات اخلثية مبزارع زيت النخيل الواخعة النطاق ( .)Gao et al., 2011غري أن اجمللس األوروبي للديزل احليوي
(اجمللس الدولي للنقل النظيف )3102 ،طعن يف الصلة بني هاتني الظاهرتني منكداً أن نسبة الديزل احليربوي يف أوروبربا
اليت تصنع مباشرة من زيت النخيل ضئيلة نسبياً ،كما هو مبيَّن يف الشكل .03
ومع لك ،تكشف دراخة اجمللس الدولي للنقل النظيف ( )3102على أنه بالرغم من أن إنتاج زيت بربذور اللفربت ازداد
بأكثر من  4ماليني طن من عام  3111حتى عام  3101فقد مت اخترياد ما يقرب من  2ماليربني طربن مربن زيربت النخيربل
خالل نفسه الفوة.
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الشكل  :03إنتاج واستهالك الديزل احليوي يف االحتةاد األوروبةي يف الفةرتة  ،3101-3113وخلةيط املةواد األوَّليةة
املستخدمة يف عام ( 3113أعلى الشكل) وأسعار سلع الزيت النباتي (أسفل الشكل)
اتختهال يف اتحتاد األوروبي
صايف الواردات

التخيل

اإلنتاج احمللي يف اتحتاد األوروبي

الصويا

الديزل احليوي (ماليني األطنان)

بذور اللفت

عباد الشمس*

النفايات الزيتية**

زيت بذور اللفت
زيت الصويا
زيت النخيل
أسعار الزيت النباتي (بالدوالر األمريكي للطن)

أغسطس
3103

مارس
3103

أكتوبر
3100

مايو
3100

ديسمرب
3101

فرباير

يوليو 3101
3101

خبتمرب
3111

أبريل
3111

نوفمرب
3119

يونيو
3119

يناير
3119

أغسطس
3114

مارس
3114

أكتوبر
3116

مايو
3116

ديسمرب
3114

يوليو
3114

فرباير
3114

خبتمرب
3114

أبريل
3114

نوفمرب
3112

يونيو
3112

يناير
3112

أغسطس
3113

املصدر :نقالً عن اجمللس األوروبي للديزل احليوي واجمللس الدولي للنقل النظيف ()3102؛ واختقى اجمللس الدولي للنقل النظيربف بياناتربه مربن
قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة ( ،)3102ووزارة الزراعة األمريكية (.)3100
 * 104املواد األوَّلية مقسَّمة من خط األخاس الذي حدده املعهد الدولي لبحوث خياخات األغذية لعام .)Laborde, 2011( 3119
** قُدِّرت كفرق بني خط أخاس املعهد الدولي لبحوث خياخات األغذية لعام  3119وجمموع افواضات عام .3119

ويكشف الشكل  ، 03باختخدام بيانات البنك الدولي ،عن ارتباط وثيق بني الزيوت النباتيربة ات الصربلة املسربتخدمة يف
إنتاج الوقود احليوي واملكونات الغذائية .ويبدو أن مثة أدلة تثبت مبربا ت يربدع جمرباتً للشربك أن واردات زيربت النخيربل
حتل حمل زيت بذور اللفت يف صناعة األغذية للتعربويا عربن حتويربل بربذور اللفربت مربن أخربواقها التقليديربة إىل الربديزل
احليوي .ويضيف  )3100( Labordeافواضاً آخر بشأن واردات زيت النخيربل ،ويقربوح يف هربذا اتفربواض أن صربناعة
األغذية تفضل اختخدام زيت النخيل لتجنب خماطر اختخدام زيت الصويا املستخلص من فول الصربويا احملربوَّر وراثيرباً.
ويتضح من هذا التحليل أن تقارب أخعار خمتلف الزيوت النباتية ت ينطبق فقط على اختخدام تلك الزيوت كمواد أوَّليربة
يف إنتاج الوقود احليوي ،بل مثة أيضاً إمكانية كبرية لإلحالل بني نفس املنتجات يف صناعة األغذية.
وتناول ( ،Jannsson and Wilhelmsson )3102يف دراخة أُجريت مربنخراً ،اخلطربط املفصّربلة للبلربدان األعضرباء بشربأن
توخيع إنتاج الوقود احليوي لتحقيق املستويات املستهدفة احملددة يف اتحتاد األوروبي .وخيلص املنلفان إىل أنه يف حني
تشمل هذه املستويات املستهدفة زيادة حمدودة يف اختخدام األراضي داخربل اتحترباد األوروبربي فربأن هنربا باإلضربافة إىل
إعادة توزيع األراضي زيادة كبرية يف واردات املنتجربات الزراعيربة األوَّليربة .وينكربد املنلفربان أن التوخربع يف إنترباج الوقربود
احليوي يف أوروبا يندي إىل إجياد صلة أوثق بني أخعار املنتجات الزراعيربة وأخربعار الوقربود ويفضربي إىل زيربادة يف أخربعار
املنتجات الزراعية األوَّلية ،ت خيما الزيوت النباتية املستخدمة يف الوقود احليوي.

 0-2الدور النسيب للوقود احليوي مقابل دور العوامل األخرى يف زيادات األسعار يف الفرتة 3103/3113

تناول القسمان السابقان بالوصف ما توصلت إليها األدبيات من اختنتاجات بشأن اآلليات اليت يعتقد أن إدخربال الوقربود
احل يوي ينثر بها على أخعار األغذية عندما تتساوى مجيع العوامل األخرى ،مثل العوامل الربيت تناوهلربا فريربق اخلربرباء
الرفيع املستوى ( .)a3100والواقع أن التأثري اإلضايف احملدَّد للوقود احليوي على األخعار هو املسألة األكثر اتصاتً بهذا
التقرير الذي يتناول الوقود احليوي وا ألمن الغذائي .وميكربن أو ًت النظربر إىل هربذه التربأثريات باعتبارهربا تربأثريات مسربتقلة
ومنفصلة عن تأثري معظم العوامل األخرى.34
رغم أن التساؤل الرئيسي املطروح من اجملتمع الدولي ،كما جاء يف املقدمة ،يف إطربار البحربث عربن العامربل املسربنول عربن
ارتفاع األخعار يف الفوة  ،3119-3114هو "ما ا حدث؟" ويرتبط هذا التساؤل الذي أشرنا إليربه يف مقدمربة هربذا الفصربل
بهذا التقرير نظراً ألن دراخة العوامل األخرى غالباً ما تبدو كما لو كانت مناقشة "خلبية" لدور الوقربود احليربوي .ولربذلك
فإننا منر عليها خريعاً يف هذا القسم.

__________________
 34ميكن أن يوجد على املسربتوى الثرباني ارتبرباط بربني بعربا األخربباب؛ أنظربر مناقشربة الوقربود احليربوي واملخزونربات ،والوقربود احليربوي واملضرباربات
يف القسم .3-4-2
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ونتناول هذه العوامل يف معرض إشارتنا إىل حتذيرين مهمني:
-

أوتً ،احلاجة إىل جتنب اخللط واتلتباس بني هربذه اتخربتنتاجات وصربناعة السياخربات املسربتقبلية .وت تتعلربق
املسألة ات الصلة بالسياخات يف املستقبل مبا إ ا كان الوقود احليوي "مسنوتً أكثر" من املضرباربة ،أو أحربوال
الطقس أو العوامل األخرى فيما يتعلق بالزيادات امللحوظة يف أخعار األغذيربة يف الفربوة  .3119/3114وبربالرغم
من حماولة اختنتاج ما إ ا كان الوقود احليوي مسنوتً بنسبة  41أو  41أو  21يف املائربة أو غربري مسربنول علربى
اإلطالق عن زيادات األخعار يف الفوة  3119-3114فإن لك ت خيلو مربن أهميربة .رغربم أن لربك ت يعربين أن
تلك النتيجة الكمية ميكن فرضها على السياقات املستقبلية .وما يتصربل بتصربميم خياخربات الوقربود احليربوي يف
املستقبل هو فهم الطريقة اليت ينثر بها الوقود احليوي حتديداً على الزراعة ونظام األغذية ،وهو ما كشفنا عنه
يف األقسام السابقة.

-

ثانياً ،جيب أن نواجه صعوبة مقارنة الدراخات "غري القابلة للمقارنة" اليت تتخذ مجيعاً حماور تركيز ونهجرب ًا
شديدة التباين وزوايا جغرافية خمتلفة وفوات زمنية خمتلفة ،بل واألهم من لك أنها حتلل عوامل خمتلفة.

ومع هذه التحذيرات ومع التأكيد على أن هدفنا ليس إعربادة النظربر هنربا يف اخربتنتاجات فريربق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى
( )a3100أو التقرير املشو بني الوكاتت جملموعة العشرين (منظمة األغذية والزراعة وآخرون )3100 ،فإننا نلخربص
بإجياز جمموعة العوامل (القسم  )0-4-2ونسلط الضوء أيضاً على العوامل اليت رمبا ترتبط بالوقود احليربوي (القسربم -2
 )3-4يف الفوة  ،3103-3114مع لفت اتنتباه إىل ما يقابل لك من حتذيرات (القسم  )2-4-2خاصة ما يتعلق منها
باتختخدام املالئم لألدوات من أجل التوصل إىل تقديرات.
0-0-2

العوامل األخرى ذات الصلة بزيادة أسعار األغذية يف السياق األخري

( )0أول فئة من العوامل املذكورة هو ارتفاع تكاليف إنتاج احملاصيل ،ت خيما بسبب ارتفاع تكاليف املدخالت ،منهربا
على وجه اخلصوص تكرباليف األمسربدة والطاقربة ( .)Sands, Ronald and Westcott, 2011ووفقرب ًا للتوقعربات الزراعيربة
ملنظمربربة األغذيربربة والزراعربربة ومنظمربربة التعربرباون والتنميربربة يف امليربربدان اتقتصربربادي (منظمربربة التعربرباون والتنميربربة يف امليربربدان
اتقتصادي/منظمة األغذية والزراعة ،)3100 ،توجم نسبة  34يف املائة من ارتفاع أخعار النفط إىل زيربادة بنسرببة  04يف
املائة يف أخعار األمسدة .وباإلضافة إىل لك تزداد تكرباليف وقربود اجلربرارات وغريهربا مربن اآلتت املسربتخدمة علربى طربول
خلسلة اإلمداد .غري أن تكاليف الطاقة يف الفوة  3119/3114ارتفعت مبعدل أقل كثرياً من معدل ارتفاع أخعار األغذية
( )Headey and Fan, 2010وهو ما يطرح تساؤتت بشأن دور هذا العامل يف الزيادات اليت طرأت منخرًا على األخعار،
ويشري إىل أن الزيادات يف تكاليف اإلنتاج كان ميكن أن تسفر على األرجربح عربن أربرباح أقربل للمنربتجني بربدتً مربن زيربادة
األخعار.
( )3مشاكل اإلنتاج وتباطن معدل الزيادة يف الغالت وإنتاجية بعا احملاصيل ،ت خيما بسبب الطقس وما أشارت إليه
الدراخات من أن الطقس والتقلبات النامجة عن الظواهر الشديدة يف إنتاج حماصيل معيَّنة كانت أكربرب يف بعربا األحيربان
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خالل فوة معيَّنربة مقارنربة بالزيربادة يف الوقربود احليربوي ( .)Pfuderer and del Castillo, 2008وقوبربل هربذا التبرباطن يف
اإلنتاجية أيضاً باعواضات .ومن اإلنصاف عموماً ،وفقاً لفريق اخلرباء الرفيربع املسربتوى ( ،)3100aالقربول بربأن تقلبربات
الغالت بسبب الطقس خالل السنوات اخلمس األخرية خاعدت على تفسري تقلبات األخعار ولكنها مل تساعد على تفسري
اختمرار زيادة األخعار.
( )2ازدياد الطلب العاملي على احملاصيل الغذائية والعلف .ويف ظل ازدياد عدد خكان العامل وازديرباد ثربراء الكربثري مربن
األشخاص ،يزداد الطلب على األغذية .وأشارت عدة وثائق حبثية ،دون اخلوض يف مناقشات كثرية ،إىل ازدياد الطلربب
على األغذية والعلف يف الصني واهلند كعوامل مساهمة يف الزيادات اليت شربهدتها األخربعار مربنخراً .مربع أنربه ت بربد مربن
اإلشارة يف خياق اترتفاع األخري يف األخربعار إىل أنربه خبربالف ازديرباد اعتمرباد الصربني علربى واردات فربول الصربويا لتلبيربة
احتياجاتها ،مل يتم التوصل إىل أدلة كثرية تثبت أن اختهال األغذيربة والعلربف كربان يربزداد بربوترية أخربرع يف السربنوات
األخرية مقارنة مبا كان حيدث من قبل (Alexandratos, 2009؛ Abbott, Hurt and Tyner, 2008؛ Abbott, 2011؛
Headey and Fan, 2010؛ .)HLPE, 2011a
( )4اخنفاض املخزونات العاملي ة .يف تلك احلاتت ،وخاصة عندما يتربزامن لربك مربع زيربادات كرببرية يف الطلربب تربزداد
إمكانية ارتفاع األخعار (Wright, 2011؛  .)Bobenrieth, Wright and Zeng, 2012وبالرغم من تشكيك بعا خربرباء
اتقتصاد الزراعي أو جتار السوق يف أهمية اخنفاض املخزونات ،هنا حاتت يربنخفا فيهربا املخربزون وت ترتفربع فيهربا
األخعار .على أنه ،كما يتبيَّن من  ،)3100( Wrightتزداد األخعار عموم ًا عندما ينخفا املخزون ويربرتبط لربك برببعا
الصدمات اإلضافية يف الطلب .وبقدر ما يساهم الوقود احليوي أوتً يف ختفيا املخزونات وثانياً يف إجياد صدمة إضربافية
يف الطلب فإنه ميكن على األرجح أن يعزِّز دور املخزون املنخفا يف إحداث زيادة يف األخعار.
( )4التغيريات يف األرصدة والصادرات والواردات يف الصني ،ت خيما اترتفاع الكبري الذي خجلته واردات فربول الصربويا
يف السنوات القليلة املاضية .وقد قامت الصني يف مطلربع هربذا القربرن بتخفربيا خمزوناتهربا .وباعربت الصربني يف السربنوات
األربع األوىل من هذا العقد ما يقرب من  21مليون طن من الذرة ،وخرباهمت بنحربو  02يف املائربة مربن الصربادرات العامليربة
خالل تلك السنوات ( 216ماليني طن) مما أدى إىل ختفيا الضغوط الواقعة على السربوق .وتوقفربت تلربك الصربادرات يف
عام  .3119وزادت يف الوقت نفسه اعتماد الصني على واردات الصويا .وازدادت وارداتها السنوية عمومرباً مبربا قربدره 36
مليون طن يف الفوة من عام  3114حتى عام .3100
( )6دور تكاليف الطاقة يف رفع أخعار التجزئة لألغذية عن طريق زيادة تكاليف التجهيز والنقل والتجزئة.
( )4شكَّلت املضاربة موضوع دراخة لدى الكثريين .وللحصول على قائمة وافية ،أنظربر امللخربص يف ،Irwin ،Aulerich
و . )3103( Garciaوتعتمد أخعار أي خلعة يف جانب منها علربى التخمينربات ألن توقعربات األخربعار يف املسربتقبل حتربدِّد
األخعار اليت يرجح أن يطلبها مالكو احملاصيل مقابربل تلربك احملاصربيل .وتربنثر التخمينربات بشربأن العربرض والطلربب يف
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املستقبل تأثرياً حاداً على األخعار خاصة عندما تتأزم األخواق .وميكن أن نصف هذه التخمينات بأنها مضاربة ،ولكنهربا
يف الواقع متأصلة يف أخواق السلع ،ويفوض أنها غري منطقيربة متامرباً يف كربل األوقربات وميكربن أن تفسربيِّر أخربباب تقلربب
األخعار .مع أنه وفقاً لألخباب اليت بيَّنها فريق اخلرباء الرفيربع املسربتوى ( )3100aت يعتقربد أن املضرباربة هربي السرببب
الرئيسي وراء ارتفاع األخعار ،ولكنها مصدر للمزيد من التقلبات على األجل القصري.
( )9تعين أخعار صرف العملة األجنبية أن الزيادات يف أخعار األغذية العاملية خالل السربنوات األخربرية مل تكربن كرببرية
بالدرجة اليت ترددت يف التقارير .وت يعين لك أن هبوط العملربة األمريكيربة يرفربع األخربعار (وإن كربان مربن املنكربد أنهربا
خاهمت يف رفع األخعار يف البلدان اليت ترتبط عمالتها بالدوتر) ،بل يعين أن األخعار العاملية مل ترتفع يف الواقع بربنفس
الدرجة اليت كشفت عنها املنشرات احملسوبة بالدوتر .35ومما ينخف له أنه ت توجد أي عملة مفضَّلة بشكل واضربح يف
احتساب أخعار احملاصيل العاملية .ويبقى أن مقياس الدوتر األمريكي وديناميربات أخربعار صربرف الربدوتر األمريكربي قربد
أفضت إىل زيادة تلقائيربة يف متوخربط أخربعار احملاصربيل العامليربة (بوحربدات الربدوتر) خربالل الفربوة حمربل النظربر .وأشربار
 Headeyو  )3101( Fanإىل أن هبوط قيمة الدوتر تسرببب يف زيربادة بنسرببة  31يف املائربة تقريبرباً يف أخربعار احملاصربيل
العاملية.
( )1وأخرياً خاهمت ردود األفعال اليت صدرت من بعا البلدان تتقرباء ارتفرباع األخربعار يف تضربخيم األزمربة .وخرباعدت
تدابري احلماية ،مثل فرض ضوابط على التصدير واملشويات الكبرية الوقائية ،علربى دفربع األخربعار إىل أعلربى مسربتوياتها
خالل أزمة  3119-3114واختمرت يف املساهمة بدور أكثر اعتداتً يف زيادات أخعار األغذية بعربد لربك (فريربق اخلربرباء
الرفيع املستوى3100a،؛ منظمة األغذية والزراعة.)3100 ،
وت غرابة يف أنه كلما ركزنا أكثر على العوامل احملرِّكة يف نهج واحد كلما ازدادت احتماتت تقلص مقدار مسربنولية كربل
دافربربربع ،إىل جانربربربب تربربربأثريات الوقربربربود احليربربربوي .ويشربربربمل لربربربك أيضرب رب ًا النظربربربر يف تطربربربور تكنولوجيربربربا احملاصربربربيل
( .)Carter, Moschini and Sheldon, 2008من لك مربثالً أن  Sextonو )3100( Zilbermanيشربريان إىل أن الثربورة
التكنولوجية يف السلع الرئيسية اليت اهتمت بنشر البذور احملوَّرة وراثياً قد ضمنت ختفيا األخعار أكثر مما كان ميكربن
حتقيقه بغري لك من الوخائل ،و لك يف إشارة إىل دور احلظر املفروض على البذور املعدلة وراثيرب ًا يف أوروبربا وأفريقيربا ويف
الوتيات املتحدة على القمح وأن تأثري لك على أخعار األغذية ت يقل أهمية عن تأثري خياخات الوقود احليوي .غري أن
ارتباط السياخات بذلك التحليل يتوقف على ما يسود مربن معتقربدات بشربأن قربدرة الكائنربات املعدلربة وراثيرباً علربى زيربادة
الغالت بطريقة مستدامة ومأمونة (أنظر على خبيل املثال .)Tabashnik, Brévault and Carrière, 2013
__________________
 35تستخدم عموماً تقديرات الزيادات يف األخعار ا لعاملية واحدًا أو أكثربر مربن منشربرات أخربعار السربلع املسربتخدمة يف منظمربة األغذيربة والزراعربة ،وهربي
منشرات حمسوبة بالدوتر األمريكي .ومتيل أيضاً التقديرات إىل مقارنة األخعار يف العقد األول من عام  3111مع األخعار منذ عام  .3116وكانت قيمربة
الدوتر قوية مقارنة بالعمالت األخرى خالل الفوة األوىل بينما اخنفضربت قيمتربه يف السربنوات الالحقربة ( .)Trostle et al., 2011ولربذلك فربإن أخربعار
احملاصيل العاملية اليت تقاس بالعمالت األخرى تشري إىل زيادات أقل كثرياً يف األخعار .ويف حني أن أخعار الذرة يف عام  ،3100علربى خرببيل املثربال،
ارتفعت بأكثر من ثالثة أضعاف عن مستوياتها يف مطلع القرن العشرين عندما حتتسب بالدوتر الألمريكي فإنها مل ترتفع إتّ بأكثر قلربيالً مربن الضربعف
عندما تُحتسب باليورو (.)Abbott, 2011
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3-0-2

الوقود احليوي ميكن أن يضخِّم دور العوامل األخرى يف ارتفاع األسعار

ميكن النظر إىل إدخال الوقود احليوي ،على املستوى األول ،باعتباره عام ًال إضافياً يهربيمن علربى تلربك العوامربل األخربرى
وبصور ة مستقلة عنها .ويف هذه احلاتت ميكننا أن نعزل املشاكل ونتناول كل عامل على حدة ,وننظر يف السياخات ات
الصلة ملعاجلة خمتلف املسائل ،كل منها على حدة .وخيرج لك عن نطاق هذا التقرير وتناولته دراخات أخربرى (فريربق
اخلرباء الرفيع املستوى.)3100a ،
رغم أن إدخال الوقود احليوي يف بعا احلاتت رمبا مل يكن ينطوي فقربط علربى تربأثري إضربايف ،بربل وكربذلك علربى تربأثري
تضخيمي مقارنة بتأثري العوامل األخرى .ومن املناخب أن نتناول بعد لك تفاعالت الوقود احليوي مع تلك العوامل ،إ
من املرجح أن يكشف لك عن تأثريات تضخيمية (أي أن تأثري العوامربل املشربركة يعلربو جممربوع تربأثري كربل عامربل علربى
حدة) .وينبغي للسياخات يف تلك احلاتت أن تنظر بدقة يف السياق املشو .
ورمبا ينطبق لك مثالً على حالة املضاربة اليت تضيف فيها أنواع الوقود احليوي عناصر أخرى إىل اللعبربة .وقربد ينطبربق
لك أيضاً على املخزونات .وكما يبني  )3100( Abbottازداد الطلب املرتبط بالوقود احليوي بعد عام  3114يف أعقرباب
فوة خفَّضت فيها الصني على وجه اخلصوص خمزوناتها ،وخاعد منو الوقود احليوي علربى زيربادة ختفربيا املخزونربات
إىل مستويات تضاهي الفوات اليت خبقت الكثري من الزيادات يف األخعار" .هنا مرحلة تنخفا فيها كثريًا املخزونربات

النهائية لدرجة أنها تصل إىل احلد األدنى أو مستويات "خطوط اإلمداد" .ويعين لك أن جمموع املخزونات خربيكون قربد
اختهلك عندما يكون احملصول اجلديربد جرباهزًا للحصربد .وعنربدما يربدر املشرباركون يف السربوق أن اتخربتهال خربيتجاوز
اإلمدادات املتاحة بالقدر الذي ختنخفا عنده املخزونات إىل دون مسربتويات خطربوط اإلمربداد ،ترتفربع األخربعار لوشربيد
اإلمدادات غري الكافية .وتستمر األخعار يف اترتفرباع حتربى يقبربل عربدد كربافٍ مربن املسربتعملني النهربائيني علربى ختفربيا
اتختخدام ،و/أو يتاح للمنتجني وقت يسمح هلم فيه باتختجابة من خالل زيادة اإلنترباج .ويفصربل بربني فربائا ونقربص
املخزون خيط رفيع للغاية .وحتقق اتنتقال من املخزونات الفائضة أو "الوفرة الكبرية" حنربو "الربنقص الشربديد" يف معظربم
السلع الغذائية من عام  3116حتى عام  3119ومبجربرد عبربور هربذا اخلربيط الرفيربع "تتحربرر" األخربعار يف الوقربت الربذي
يتساءل فيه اجلميع عن القيمة اليت ينبغي أن تكون عليها األغذية يف عامل من "النقص الشديد".)Abbott, 2011( .

2-0-2

خالصة االستنتاجات والتقديرات الرئيسية آلخر الزيادات يف أسعار السلع

عندما نتساءل عن "األحداث" اليت وقعت يف العقد األخري من حيث أخعار السلع الغذائيربة وأخربباب ارتفاعهربا وأخربباب
ازدياد التقلبات ،ت جند خوى نزر يسري من الدراخات اليت تقدِّم يف الوقت اته وصف ًا نوعي ًا وكمياً وشامالً متاماً .ولربذلك
تتعذر مقارنة التقديرات من حيث مسنولية الوقود احليوي عن ارتفاع األخعار ألن هذه التقديرات تشري إىل فوات زمنيربة
خمتلفة وأخواق خمتلفة وخياخات خمتلفة ونطاقات جغرافية خمتلفة ،وما إىل لك.
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ولكل هذه األخباب فإن السربنال احملربوري السربابق ("مربا هربي مسربنولية الوقربود احليربوي عربن ارتفرباع األخربعار يف الفربوة
 3119/3114يف لك الوقت؟") رغم ما يلقيه من أضواء ويكشف عنه من معلومات ،ميكن أن ينطوي على قدر كبري مربن
التشتيت اليوم يف الوقت الذي تتمثل فيه القضية الرئيسية يف النظر إىل خياخات املستقبل أو السياقات األخربرى وتوجيربه
اإلجراءات وتوقع ما ميكن أن يقع يف املستقبل.
وحنن إ نأخذ يف اتعتبار هذه التحذيرات املهمة فإننا نورد يف املرفربق  0بعربا النتربائج الرئيسربية الربيت خلصربت إليهربا
األدبيات وفق ًا للدراخات الرئيسية اليت تناولت باتخربتعراض آخربر خربنتني ،وهربي )3101( Timilsina and Shrestha
ومعهد السياخة البيئية األوروبية ( ،)3103و)Zilberman et al. (2013؛ واجمللس الوطين للبحوث ( .)3100وممربا
يزيد من التعقيدات قيام املنلفني باختخدام جهازين للقياس خمتلفني ورمبا متضاربني لعرض نتائجهم:


صايف نسبة اتحنراف عن خربط األخرباس الربذي ت تتخربذ عنربده "أي خياخربات" أو اتحنربراف عربن بدايربة اعتمرباد
السياخة .وإ ا كان منشر األخعار  011بدون الوقود احليوي أو عند بدايربة اعتمرباد السياخربة ،فربإن تربأثرياً صربافي ًا
نسبته  31يف املائة يعين أن منشر األخعار يبلغ  031بسبب الوقود احليوي؛



أو النسبة املئوية النسبية (أو مقدار املسنولية املسندة إىل الوقود احليوي) عربن الزيربادة امللحوظربة يف األخربعار بربني
خنة معيَّنة و روة األخعار امللحوظة .ومع حتر منشربر منظمربة األغذيربة والزراعربة ألخربعار األغذيربة مربن  11.4إىل
 300.4يف الفوة من عام  3111حتى عام  3103فإن حدوث تأثري نسيب بنسبة  31يف املائة خالل تلربك الفربوة
يكافا تأثريًا صافياً نسبته  31يف املائة.

وقد يذهب البعا إىل أن مسنولية الوقود احليوي كانت أكرب يف النهاية مقارنة بتأثريه النسيب نظراً ملربا ولربده يف تواقربع
من جمموعة من التأثريات اجلانبية اليت ما كان هلا أن حتدث يف غري لك من احلرباتت ،مثربل اخنفرباض املخزونربات،
واحلظر التجاري ،والتحوتت الكبرية يف اختخدام األراضي ،وأنشطة املضاربة ( .)Mitchell, 2008وحنن هنربا نربرى أن
الوقود احليوي مسنول عن التأثريات األوَّلية.
وتدفعنا اجملموعة الواخعة من تأثريات األخعار احملددة يف الدراخات الفردية والتضارب بينها إىل توخي احلذر يف تأكيد
اختنتاجاتنا .وباإلضافة إىل لك ،تتميَّز النتائج حبساخيتها الشديدة لالفواضات احملددة يف كل منربو ج نظربراً ألن هربذه
الدراخات تستند إىل عمليربات حماكرباة .ويربزداد التخصربص يف األدوات البحثيربة املسربتخدمة يف حتليربل تربأثريات الوقربود
احليوي (واملتغريات األخرى) على أخعار احملاصيل الغذائية .ولكي تكون النتائج واضحة لصربانعي السياخربات ،ينبغربي
إتاحة املزيد من املعلومات عن خمتلف النما ج اليت تعتمربد عليهربا األرقربام املسربتخدمة يف الوثربائق املنشربورة ،وآثربار هربذه
اتفواضات املختلفة على تقييم النتائج النهائية .وينبغي أتّ تعتمد النتائج على النمذجربة مربا مل تتخربذ السياخربات بقربدر
كبري من احلذر عند صياغتها (اإلطار .)01
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 5-2هل ميكن التوصل إىل استنتاجات قوية؟
تناولنا يف األقسام السابقة أول خنالني مطروحني يف بداية الفصل ,وهما عن اآللية اليت ميكن بها للوقود احليوي
حتريك األخعار يف اجتاه الصعود يف خمتلف السياقات ومدى إمكانية حتقيق لك .ويتعلق التساؤل الثاني مبدى مساهمة
الوقود احليوي يف الزيادات واترتفاعات يف أخعار األغذية خالل السنوات اخلمس األخرية مقارنة بالعوامل األخرى.
وينشأ النمط القوي التالي من املالحظات والتحليالت ونتائج خمتلف جمموعات األدبيات:
 -0عندما تتساوى مجيع املعطيات فإن إدخربال طلربب قربوي علربى الوقربود احليربوي يربنثر علربى أخربعار السربلع الغذائيربة
(مثل  .)Zilberman et al., 2012وتنطبق هذه املالحظة على كربل خربياق ،حتربى يف خربياق األخربعار املنخفضربة ألخربباب
أخرى غري الوقود احليوي.
 -3خاهم الوقود احليوي خالل السنوات القليلة املاضية اليت شهدت زيادات قصرية األجربل يف أخربعار السربلع الغذائيربة
(منذ عام  )3114بدور مهم .وت يزال النزاع قائماً حول ما إ ا كان الوقود احليوي ميثل أهم عامل مساهم .ويرجع الدور
املهم للوقود احليوي أخاخاً إىل ما يلي:




الصعوبة اليت يواجهها النمو األخري يف جمموع العرض ملواكبة النمو يف جمموع الطلربب ،مبربا يف لربك مكربوِّن الوقربود
احليوي (احلظر املفروض على اختخدام ميثيل ثالث بوتيل اإليثري يف الوتيات املتحربدة وخياخربات الوقربود احليربوي
اإللزامية األخرى)؛
حتول اترتفاع يف أخعار النفط إىل أخعار األغذية من خالل قدرات إنتاج الوقود احليربوي حيربث أترباح إنترباج الوقربود
احليوي فرصاً أكثر أمام احملاصيل الغذائية الرئيسية (الذرة والبذور الزيتية والسكر).

 -2ختتلف اآلثار باختالف أنواع الوقود احليوي .وميكن أن تنتقل اآلثربار مربن حمصربول إىل حمصربول آخربر مربا دام مربن
املمكن إحالل حمصول حمل حمصول آخر يف احلقل أو علربى مسربتوى الطلربب .وميكربن أن تتفرباوت احلرباتت برباختالف
األخواق .أوتً ،ت تتطور أخواق اإليثانول وأخواق الديزل احليوي بنفس الطريقة؛ وثانياً ،خيتلف تأثري الزيادة يف الطلب
يف خوق اإليثانول عندما تقابله زيادة يف إنتاج إيثانول الذرة أو زيادة يف إنتاج إيثانول قصب السكر.
 -4يرخي الوقود احليوي صلة بني أخواق األغذية وأخواق الطاقة .وميكن أن خيتلف نقل التقلبات من اجتاه إىل آخربر.
ومن املعوف به على نطاق واخع وجود تلك الصالت ،فضالً عن اترتباط الناشا بني األخعار .غربري أن قربوة اترتبرباط ت
تزال حمل نزاع .وباإلضافة إىل لك فإن (التربأثري علربى التقلبربات) يف املربدى القصربري واترتباطربات الطويلربة األجربل تبربدو
متباينة بدرجة كبرية ،كما تتوقف (وتتغيَّر) بدرجة كبرية بني خمتلف املواد األوَّلية واملسارات املستخدمة يف إنتاج الوقود
احليوي.
وتنكد هذه اتختنتاجات نتائج فريق اخلرباء الرفيع املستوى ( )3100aبدرجة كبرية بينما حتسِّنها من نواحي مهمة.
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اإلطار  :01هل تستخدم النماذج الطويلة األجل على النحو املناسب؟
كما جاء من قبل فقد أشارت تقديرات النما ج اتقتصادية عمومرب ًا إىل أن الوقربود احليربوي تسرببب يف زيربادات يف األخربعار
تراوحت بني بضع نقاط مئوية إىل بضع عشرات مربن النقرباط املئويربة تبعرب ًا للنمربو ج ومسربتوى ونربوع الطلربب علربى الوقربود
احليوي موضوع التحليل .ونشري هنا إىل ضرورة توخي احلذر يف اختخدام نتائج تلك الدراخربات يف إجربراء تنبربنات علربى
األجلني القصري والطويل.
وتشكل منا ج التوازن العام ( )Timilsina and Shresta, 2010والكثري من التفاوتات أو املشربتقات الناشربئة عربن منربو ج
مشروع حتليل التجارة العاملية ( )Hertel, Tyner and Birur, 2010; Banse et al., 2008األغلبية الواخعة من النما ج
املستخدمة ،وهي حتاول حبكم تصمي مها تقدير اآلثار على األخعار يف التربوازن الطويربل األجربل .وهربذه هربي النقطربة الربيت
اختفاد فيها متاماً املزارعون واملشاركون اآلخرون يف اتقتصاد من الوقت لزيربادة اإلمربدادات اخربتجابة لزيربادات األخربعار،
وبالتالي فإن األخعار تعبِّر عن تكاليف اإلنتاج اهلامشية على األجربل الطويربل .وت تناخربب هربذه النمربا ج ،مهمربا كانربت
درجة دقتها على األجل الطويل ،تصوير اتختالتت والزيادات القصرية األجل ،مثربل احلالربة الراهنربة الربيت أدّى فيهربا
معدل منو الطلب إىل إزاحة األخواق الزراعية من التوازن الطويل األجل ،أي أن أخعار احملاصيل تتجاوز كربثرياً جممربوع
تكاليف اإلنتاج ومعدل العائد "الطبيعي" على اتختثمار .ويتعذر أكثر معرفة الفوات القصرية ،ولكن احلامسربة ،الربيت ت
يواكب فيها العرض أي زيادات قوية يف الطلب .وهذا التقييد جيعل اتخربتنتاجات تبربدو أكثربر "تفرباؤتً" نظربراً ألن هربذه
النما ج ت تتنبأ إ ّت بالزيادات املتواضعة يف األخعار بعد بضع خنوات إ ا كان منو الطلب يتوقف على الوقود احليوي.
ومن الناحية النظرية فإن منا ج التوازن اجلزئي ميكن أن تقيِّم أيض ًا التغيريات األقصر أجالً ،أو التغيريات األطول أجرب ًال
بدقة أكرب .ولكن لك يتطلب إجراء ثالث أمور بطريقة أفضل )0( :تصوير الواقع املادي والزراعي يف خمتلف القطاعات
بدقة أكرب ،مع مراعاة الطريقة الربيت تسربهم بهربا القيربود "املاديربة" واإلنتاجيربة يف تضربييق احليربز أمربام تربوازن احملاخرببة
اتقتصربربربادية اخلالصربربربربة ( )3( ،)Sassi et al., 2010متثيربربربربل احلربربربرباتت يف البلربربربربدان الناميربربربربة بدقربربربربة أكربربربربرب
()Lebre La Rovere, Gitz and Pereira, 2007؛ ( )2حتسني تقدير املرونة املشتقة حالياً من فوات خابقة باختخدام
التغيريات املتواضعة السائدة يف ظروف العرض والطلب .وبذلك فربإن هربذه النمربا ج حمربدودة عمومرب ًا يف تقيربيم التغربيريات
الكبرية السريعة يف ظروف العرض والطلب اليت تقوب من حربدود قيربود اإلنترباج علربى األجربل القصربري ،وتربأثري الربدخل
بالنسبة لألخر املعيشية .وينطبق هذا التحديد ليس فقط على منا ج التوازن اجلزئي أو العام الربيت خرببقت اإلشربارة إليهربا
أعاله ،بل تنطبق أيضاً على الكثري من التحليالت اليت تستخلص املرونة من األدبيات املنشورة و لك حتديدًا لتقدير آثار
الوقود احليوي على الزيادات األخرية يف األخعار (Bair et al., 2009؛ مكتب امليزانية يف الكونغرس األمريكي3111 ،؛
.)Hochman, Rajagopal and Zilberman, 2011
وتساعد املناقشة الواردة يف  )3103( Djomo and Ceulemansبشكل خاص يف عرض مزايا وعيوب الكربثري مربن منربا ج
التوازن العام والتو ازن اجلزئي وغري لك من منا ج تغيري اختخدام األراضي يف خياق ت يتاح فيربه خربوى نربزر يسربري مربن
بيانات العامل الواقعي للتحقق من تنبنات النما ج.
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وهذه املالحظات ليست انتقادًا للنمربا ج أو جهربود حتليربل آثربار الوقربود احليربوي املسربتقبلية يف املربدى البعيربد باخربتخدام
النما ج ،لك أن النما ج مهمة تختكشاف التفاعالت املعقدة بني الكربثري مربن السربلع والقطاعربات املتربأثرة بالزيربادات يف
إنتاج الوقود احليوي .وأصبح تطوير النما ج ميثل جماتً تنافسياً هائالً يف البحوث خالل العقد األخري .غربري أنربه يتعربيَّن
على األوخاط العلمية أن تعربود إىل جمموعربة مربن النمربا ج الربيت مت وضربعها والنظربر يف مزاياهربا النسرببية وجوانربب قوتهربا
وضعفها ،ملقارنتها هي ونتائجها .وينبغي تشجيع املبادرات الدولية اليت تسري على هذا املنربوال ،مثربل مشربروع املقارنربة
بني النما ج الزراعية أو مركز النمذجة املتكاملة للزراعة املستدامة واألمن التغذوي.
ويف هذا السياق اجلديد ،ويف ظل ما يسود من قلق بشأن دور الوقود احليوي يف دفع األخعار تراكمي ًا حنو عوامل أخربرى،
طُرحت اقواحات تُطالب باختخدام صالحيات الوقود احليربوي بطريقربة مرنربة ،وختفيفهربا عنربدما ترتفربع أخربعار السربلع
الغذائيربربربربربربة (منظمةاألغذيربربربربربربة والزراعربربربربربربة وآخربربربربربربرون  )3100وإنشربربربربربرباء "نظربربربربربربام مسربربربربربربتودعات احلبربربربربربربوب"
( .)Durham, Davies and Bhattacharyya, 2012وكشف هنتء املنلفون عن أن إلغرباء الصربالحيات يف بدايربة حربدوث
ارتفاع افواضي يف األخعار ميكن أن خيفِّف من هذا اترتفاع بنسبة تواوح بني  04و 41يف املائربة .وكمربا جرباء يف منظمربة
األغذية والزراعة وآخرين ( ،)3100فإن اخليارات املتاحربة لزيربادة مرونربة إعانربات الوقربود احليربوي القائمربة والنفقربات
الضريبية والصالحيات هي ثاني أفضل احللربول ،وتربثري عمليرباً مشرباكل تتعلربق بالتصربميم الربواقعي والتشربغيل واتقتصرباد
السياخي .أوتً ،ميكن إللغاء أو تقليص صالحيات الوقود احليوي أن يكبِّد منتجي الوقود احليوي تكاليف باهظة وميكن
أن يفضي إىل املطالبة بتعويضات من احلكومات؛ وثانياً ،ينبغي أن يشمل تصميم اآللية قواعد وإجراءات واضحة وت بربد
من محايته من الضغوط السياخية اليت خربتنثر يف األرجربح تربأثرياً قويرباً علربى أي قربرارات تتعلربق بالصربالحيات؛ وثالثرباً،
ختحتاج أي آلية ل تعديل مستوى الصربالحيات أو اإلعانربات تنسربيق ًا ومواءمربة بربني السياخربات الدوليربة .ويقربوح التقريربر
احلالي على احلكومات تعديل خياخات الوقود احليوي وابتكار وتنسربيق آليربات احلمايربة حتربى ت يشربكل الطلربب علربى
الوقود احليوي خطراً يهدد األمن الغذائي بسبب ارتفاع األخعار.
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اآلثار املرتتبة على السياسات جراء سياقات التغيريات السريعة للوقود احليوي القائم على

احملاصيل
طرحنا يف بداية هذا الفصل جمموعة رئيسية تتكون من ثالثة التساؤتت ،وميكننا اآلن أن جنيب علربى التسرباؤل الثالربث
بطريقة أفضل .ما ا ميكن أن حيدث يف املستقبل؟ وما هو حجم الدور الذي ميكن أن تساهم به خياخات الوقود احليربوي
يف زيادات األخعار أو األخعار املرتفعة يف املستقبل؟ وهل ميكن تصميم خياخات الوقود احليوي أو تعديلها للتخفيف مربن
تقلبات األخعار؟
ويواجه قطاع إيثانول الذرة يف الوتيات املتحدة وكذلك قطاع اإليثانول والديزل احليوي يف أوروبا خياقات خريعة التغيُّربر.
وكما أشار  )3103( Abbottتسفر التطورات السريعة التغيُّر يف السياخات العامة والتكنولوجيا وقدرات التجهيز خربوا ًء يف
الصناعة أو الزارعة عن عوامل متباينة بدرجة كرببرية ومتربارس بالتربالي دوراً مهيمنرباً أو "ملزمرباً" يف العالقربة بربني الوقربود
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احليوي واألخعار ،إ حتدِّد نُظم شديدة التباين لألخعار على األجل القصري ويتعربيَّن حتليربل حتركربات األخربعار يف هربذه
النُظم اليت ختتلف اختالفاً كبرياً عن النُظم اليت كانت خائدة يف الفوة .)Abbott, 2012( 3119-3114
ويف الوتيات املتحدة غداة التوخع الذي أوجربده احلظربر املفربروض علربى اخربتخدام ميثيربل ثالربث بوتيربل اإليربثري وحتديربد
الصالحيات املسموح بها يف إطار معيار الوقود املتجدد (أنظر الفصل  ،)0بات قطاع الوقود احليوي يواجربه حاليرب ًا خربياق ًا
خمتلفاً ميكن أن يصل فيه الطلب إىل حدوده القصوى يف الوقت الذي تصربل فيربه خياخربة اخربتبدال ميثيربل ثالربث بوتيربل
اإليثري والصالحيات احملددة مبوجب معيار الوقود املتجدد إىل مستوياتها املستهدفة ،ومع اقربواب حرباجز خلربط الوقربود
(احلد املفروض على خلط اإليثانول بالبنزين )36ويقيِّربد بالتربالي مقربدار حمصربول الربذرة الربذي ميكربن توجيهربه إىل السربوق
الداخلية باملستويات احلالية .وبدون تعديل حاجز اخللط فإن منو الطلب الداخلي يف الوتيات املتحدة ميكربن أن يقتصربر
منقتاً على النمو اإلمجالي يف اختخدام وقود النقل .ومع لك تتبقى بعا جوانب الريبة املتعلقربة مربثالً بإمكانيربة تسربريع
وترية رفع حاجز اخللط إىل  04يف املائة يف املركبات احلديثة .وخوف يسمح لك مع مرور الوقت بتوخربع نسرببته  41يف
املائة يف اإليثانول.
وخاعدت املستويات املستهدفة الطموحة احملددة وفقاً ملعيار الوقود املتجدد (الفصل  )0على توضيح صورة النمربو املنربتظم
وإمكانية التنبن به ،وبالتالي منع وقوع زيادات فجائيربة جديربدة .وأدّى املسربتوى املسربتهدف يف حالربة "الوقربود احليربوي
املتطور" يف إطار معيار الوقود املتجدد إىل إجياد طلب على واردات اإليثانول من الربازيربل .37ويف الوقربت اتربه ،صربدَّرت
الوتيات املتحدة كميات مماثلة من إيثانول الذرة إىل الربازيل .وتطرح هربذه التجربارة الثنائيربة مسربألة تنسربيق السياخربات
الوطنية كما يتبيَّن من املنشور الذي أصربدره مربنخرًا  )3102( Meyer, Schmidhuber and Barreiro-Hurléيف معربرض
اإلشارة إىل التكاليف اليت يتكبدها النقل وانبعاثات غازات اتحتباس احلراري املصاحبة له ورفع أخعاره .ورمبربا يتطلربع
القطاع يف الوتيات املتحدة إىل فرص تصدير إيثانول الربذرة الربيت ميكربن أن يسربمح بهربا اخربتمرار واتسرباع الصربالحيات يف
البلدان األخرى .وخالل الفوة من  3111حتى  ،3100حلت الوتيات املتحدة حمل الربازيل يف تبوء مكان الصربدارة يف
تصدير اإليثانول إىل أوروبا .غري أن قيود التجارة اليت فُرضت منخراً من اتحتاد األوروبي على إيثانول الوتيات املتحدة
قد تعيد الوضع إىل خابق عهده.
ويف أوروبا ،ميكن للمقوح األخري الذي تقدمت به مفوضية اتحتاد األوروبي بشأن حتديد احلربد األقصربى إلنترباج الوقربود
احليوي من احملاصيل الغذائية بنسبة  4يف املائة من اخللط أن يشكل خطوة حنو املزيد من اتختقرار والربتحكم يف طلربب
الشوق على الوقود احليوي باختخدام احملاصيل الغذائية.
وبينما اختبعدت خياخات الوقود احليوي يف جنوب أفريقيا واهلند والصني الذرة باعتبارها حمصو ًت غربذائياً فربإن لربك ت
ينطبق على األرجنتني وكذلك الربازيل حالياً .ويتميَّز إنتاج إيثانول الذرة يف األرجنتني بقدرته التنافسية الكبرية كما أنربه
__________________
 36أنظر املوقع  http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=8430للمزيد من التفاصيل عن حاجز املزج.
 37قرابة  1.4مليار لو يف عام  ،3100وفقاً للشكل  0يف (.)Meyer, Schmidhuber and Barreiro-Hurlé, 2013
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مير مبرحلة توخع (أنظر الفصل  .) 0وقامت الربازيل مربنخرًا بتطربوير إنترباج إيثربانول الربذرة ،ورمبربا خيصرببح لربك علربى
األرجح خياراً مغرياً يف األحناء الوخطى الغربية من البلد تختخدامه حملي ًا يف خياق التحربديات اتقتصربادية واللوجسربتية
للوصول إىل أخواق تصدير احلبوب .وميكن هلذه التطورات أن تنطربوي علربى أثربر مهربم علربى أخربعار الربذرة العامليربة نظربرًا
تزدياد حصة الربازيل واألرجنتني يف األخواق العاملية وتزامن لك مع هبوط يف حصربة الوتيربات املتحربدة بسرببب ازديرباد
اتختخدام احمللي لتلبية الطلب احمللي على اإليثانول.
ومن منظور السياخات ،ميكن أن يشري لك إىل ضرورة حتديد األقاليم اليت ت تزال توجد فيها ثغرات مهمة يف الغالت،
وأدى لك إىل الوكيز على أفريقيا .ومن الناحيربة األخربرى ،ميكربن أن يشربري لربك إىل احلاجربة امللحربة إىل اتخربتثمار يف
البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا احليوية املتطورة اليت ت يزال تطورها ونشرها مقيَّداً.
وميكن أيضاً لسياق أخعار النفط أن يغيِّر الصورة .ويف أثناء اختمرار ارتفاع األخعار ،ختزداد القربدرة التنافسربية 38إليثربانول
الذرة وقصب السكر مقارنة بالبنزين األحفوري ،حتى بدون حوافز أو محاية مجركية (من لك مثالً أن الوتيات املتحدة
ألغت اتئتمانات اجلمركية على إيثانول الذرة يف نهاية عربام  .)3100وبربالنظر إىل أن الربديزل احليربوي غربري قربادر علربى
املنافسة اتقتصادية إتّ يف احلاتت اليت ترتفع فيها أخربعار الربنفط كربثريا فسربوف يبقربى مربدفوعاً بالسياخربات احلكوميربة
وخيندي أي تغيري يف هذه السياخات إىل وقف منوه مامل تتحقق تطورات تكنولوجية كربى.
ومن الناحية النظرية فإن ارتفاع أخعار النفط يفتح خوق ًا غري حمدودة تقريبرب ًا علربى نطرباق العربامل للوقربود احليربوي (فريربق
اخلرباء الرفيع املستوى )3100a ،يف ظل ازدياد الطلب على الوقود احليوي مادامت أخعار النفط أعلى من تكلفربة إنترباج
الوقود احليوي .ويندي لك إىل وضع تفرض فيه أخعار النفط يف نهايربة املطرباف "حربدًا أدنربى للفربرص" بالنسرببة ألخربعار
احملاصيل :عندما تكون هنا قدرات كبرية للوقود احليوي الصناعي ,يستطيع املزارعربون والتجربار توجيربه إنترباجهم إىل
األخواق األكثر رحبية ،وتفتح اجملال أمام انتقال التقلبات واملضاربة من خوق البوول إىل أخواق األغذية .ويف املقابل فإن
لك يسلِّط الضوء على الدور الذي تلعبه احلدود القصوى الفنية أو السياخية املفروضة على اإلدماج ،مثربل حرباجز اخللربط
يف الوتيات املتحدة ،واعتبارات جودة الوقود وغري لك من العقبربات ،مثربل املسربتويات املسربتهدفة الفرعيربة أو التقسربيم
الفين لسوق الوقود احليوي تبع ًا ألداء أو منشأ املواد األوَّلية.

__________________
 38تشري تقديرات اخلرباء اتقتصاديني يف وتية أيوا إىل أن األخعار اليت تزيد على  91دوتراً أمريكياً للربميل من الربنفط جتعربل إنترباج إيثربانول الربذرة
اقتصادياً بأخعار الذرة اليت تواوح بني  311و 211دوتر أمريكي للطن بينما يرى ) Tyner (2010أنه ت بد من زيادة أخعار النفط.
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 -0الوقود احليوي واألراضي
يتطلب إنتاج الوقود احليوي توفر األراضي ،باختثناء احلاتت اليت يعتمد فيها على خملفات احملاصيل والنفايات .وهو
بذلك يتنافس على األراضي مع أنشطة زراعية أخرى ،مبا يف لك إنتاج أشكال أخربرى مربن الطاقربة احليويربة ،وأنشربطة
اقتصادية أخرى ،والتوخع احلضري ،وبصورة متزايدة ،مع محايربة األراضربي ألهربداف بيئيربة ،وخباصربة محايربة التنربوع
البيولوجي واحتجاز الكربون.
وتُطرح ثالثة تساؤتت رئيسية متثل من خالهلا اعتبارات اخربتخدام األراضربي والتغربيريات يف اخربتخدام األراضربي عربام ًال
رئيسياً يف مفوق الطرق بني الوقود احليوي واألمن الغذائي .أوتً ،إىل أي مربدى ميثربل تربوفر األراضربي قيربدًا علربى تطربوير
الوقود احليوي وضمان األمن الغذائي العاملي؟ وثانياً ،إىل أي مربدى كربان متلربك مسرباحات واخربعة مربن األراضربي مربدفوع ًا
خبطط التوخع يف إنتاج الوقود احليوي؟ وثالثاً ،املسربألة الربيت يكثربر اجلربدل بشربأنها ،وهربي "التغربيريات املباشربرة وغربري
املباشرة يف اختخدام األراضي" اليت نشأت يف أثناء تقييم مساهمة خياخات الوقود احليربوي يف التخفيربف مربن آثربار تغيُّربر
املنا  ،وهذه املسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبسألة األمن الغذائي إ ميكن هلذا التغيُّر يف اختخدام األراضي أن يتحقق علربى
حساب إنتاج األغذية.
ويتحربربدَّد النقربرباش الربربدائر حربربول تربربوفر األراضربربي يف جانربربب كربرببري منربربه باعتبربربارات حمتملربربة بشربربأن األراضربربي املطلوبربربة
أو اليت ختكون مطلوبة إلنتاج كمية معيَّنة مربن الوقربود احليربوي مقارنربة باألراضربي "املتاحربة" أو الربيت خربتكون "متاحربة"
عاملياً ،نظرًا للحاجة إىل زيادة إنتاج األغذية من أجل تلبيربة الطلربب املتزايربد .واإلجابربة علربى هربذه التسرباؤتت حتركهربا
افواضات تتعلق بالغلة (غلة احملاصيل وغلة الوقود احليوي) وحتركها أيضاً املعلومات عن "توفر األراضي".
وانصبّ الوكيز يف الكثري من األدبيات اليت تتناول توفر األراضي على تقدير مساحات األراضي "املالئمربة" مربن الناحيربة
الزراعية ،ومساحات األراضي املتاحة ،و لك باختخدام معايري املالءمة العليا والدنيا .وتشري التقربديرات الرئيسربية (مثربل
 )Fischer et al., 2011; Erb et al., 2007إىل إمكانية تعبئة مساحات كبرية من األراضي لتلبية الطلب على األغذية يف
املستقبل شريطة اعتماد ممارخات خليمة يف اإلدارة ،وتُطرح نفس احلجربج عنربد مناقشربة الوقربود احليربوي .ووردت أيضرب ًا
إشارات إىل أن بعا املواد األوَّلية الالزمة إلنترباج الوقربود احليربوي ت ميكربن أن تتنربافس مربع األغذيربة حتربى مربن خربالل
اخربربتخدام األراضربربي ،إ ميكربربن زراعتهربربا علربربى مسربرباحات غربربري مالئمربربة لزراعربربة احملاصربربيل الغذائيربربة .وأفضربربى لربربك
إىل تعليق آمال عريضة على اجلاتروفا واجليل الثاني من الوقود احليوي.
وكثرياً ما خيفي النقاش الدائر حول مساحات األراضي املتاحة على الصعيد العاملي من وجهة نظر زراعية بعا األبعرباد
األخرى اليت تنطوي عليها مسألة "توفر األراضي" .ويشري العديد من املنلفني إىل احلاجة إىل رخم صورة أوضح ملا تعنيربه
عبارة "األراضي املتاحة"؛ لك أن البعا يفضل اختخدام تعبري األراضي "غري املستغلة بالقدر الكايف" ،يف حني يعربارض
آخرون املفهوم حبد اته ،ويشريون إىل أن معظم األراضي ،إن مل يكن مجيعها ،مستخدمة أصرب ًال بطربرق خمتلفربة (فريربق
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اخلرباء الرفيع املستوى .) 3100b ،ووفقاً لبعا التحليالت النقدية بشأن توفر األراضي ،فإن األراضي اليت تبدو مهملة
أو غري مستغلة بالقدر الكايف هي يف الواقع أراض متكاملة عموماً مع أشكال تقليدية من اختخدامات األراضربي ،بربدءاً مربن
الرعي املتنقل ،ومروراً بأراضي الراحة ،ووصوتً إىل األراضي املستخدمة يف توليد الطاقة ،واألغذية التكميلية واملواد اخلام
جملموعة من األنشطة غري الغذائية .وتشمل األبعاد احلامسة األخرى لتوفر األراضي اعتبارات احلاجة إىل احلفرباظ علربى
التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية األصلية والنُظم اإليكولوجية الغنية بالكربون واملساحات احلامسة إلدارة امليرباه .ويف
كل احلاتت ،بالرغم من إحراز بعا التقدم ،مثلما يف جمال "البصمة البيئية" ،39فربإن عربدم التوصربل إىل توافربق عربام يف
اآلراء حول تعريف وقياس خمتلف أبعاد اختخدام األراضي وتوفر األراضي جيعل مواجهة هربذا املوضربوع مسربألة عسربرية
حتى على املستوى العلمي.
وت ميكن مواجهة خمتلف األبعاد اليت ينطوي عليها تقدير توفر األراضي بدون تضييق النطاق وتقدير اختخدام األراضربي
ليس فقط على املسربتوى العرباملي ،بربل واألهربم مربن لربك هربو تقربديرها علربى املسربتوى احمللربي ،مبربا يف لربك كربل أنربواع
اتختخدامات املشوكة أو اجلزئية أو املنقتة اليت ت تزال املعلومات عنها تنطوي على ثغرات هائلة.
ويرتبط النقاش الثاني بدور الوقود احليوي كعامل حمر لالختثمارات الواخربعة النطرباق يف األراضربي احملليربة واألجنبيربة
اليت يطلق عليها يف كثري من األحيربان "اتخربتيالء علربى األراضربي" .وأشربارت التقربارير األوىل واألدبيربات الربيت بربدأت يف
الظهور بعد عام  3119وركزت حتديداً على بلدان أفريقيا جنربوب الصربحراء الكربربى إىل الوقربود احليربوي باعتبرباره قربوة
دافعة حمورية ،إن مل يكن القوة الدافعة الرئيسية ،هلذه اتختثمارات.
وقلَّلت التحليالت اليت أُجريت تحقاً األهمية اليت كان حيظى بها الوقود احليوي وحددت جمموعربة الربدوافع الواخربعة
النطاق بشأن )0( :األمن الغذائي من جانب البلدان الناشئة الغنية برأس املال والفقرية يف املوارد؛ ( )3مصرباحل املضرباربة
يف تأمني املوارد الشحيحة غداة األزمة املالية يف عربام 3119؛ ( ) 2تزايربد التالقربي بربني أخربواق األغذيربة وأخربواق الطاقربة
احليوية من خالل اختخدام املوارد األوَّلية املشوكة (الربيت تسربمى يف بعربا األحيربان "احملاصربيل املرنربة") الربيت ميكربن
توجيهها بالتساوي إىل أخواق األغذية أو أخواق الوقود حسب ميزات األخعار .على أن مثة الكثري من الوثائق اليت تثبت
أن اتختثمارات الواخعة النطاق يف الوقود احليوي تساهم بدور مهم يف حتويل اخربتخدام األراضربي يف الكربثري مربن البلربدان
النامية.
ويرى الكثريون أن الوقود احليوي وما يرتبط به مربن اخربتثمارات يف األراضربي وقربدرات يف اإلنترباج ميكربن أن يفربتح فرصرب ًا
جديدة مهمة إلدرار الدخل وتهيئة فرص العمل ،باإلضافة إىل جلربب رؤوس األمربوال والتكنولوجيربا واملعرفربة الربيت متربس
احلاجة إليها يف الزراعة يف البلدان النامية .وأشارت حتليالت أخرى إىل اآلثار السلبية للوقربود احليربوي علربى املربزارعني

__________________
 39أنظر اتختعراض على هذا املوقع الشبكي:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/academic_references/
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الفقراء وجمتمعاتهم احمللية خواءً بصورة مباشرة من خالل نزع ملكية األراضي أو بصورة غري مباشربرة مربن خربالل تركيربز
املوارد على العمليات الزراعية الواخعة النطاق.
ويشكل هذا النقاش جزءاً من جدل أوخع حول النمو ج اإلمنائي املناخب للزراعة يف أفريقيا حيث يفضل البعا عمليات
الزراعة التجارية املتوخطة والواخعة النطاق ،بينما يذهب البعا اآلخر إىل أن التوخع يف حتديث الزراعة التقليدية يتيح
إمكانات إمنائية أفضل من حيربث الربدخل وفربرص العمربل واألنشربطة اتقتصربادية غربري الزراعيربة (فريربق اخلربرباء الرفيربع
املستوى .)3102 ،وهذه املناقشات هي نفسها اليت تثري األدبيات اليت تتناول منربا ج الزراعربة املناخرببة إلنترباج الوقربود
احليوي (أنظر الفصل .)4
وثالثاً وأخرياً فإن ما يدور من جدل واخع حول مسألة "التغيريات املباشربرة وغربري املباشربرة يف اخربتخدام األراضربي" الربيت
انبثقت يف أثناء تقييم إخهام خياخات الوقود احليوي يف التخفيف من آثار تغيُّر املنا ت متضربي دون تربأثري علربى األمربن
الغذائي .وإ ا كان أحد أهداف خياخات الوقود احليوي هو التخفيف من آثربار تغيُّربر املنربا مربن خربالل اخربتبدال الطاقربة
األحفورية ،من املنطقي أن تنخذ يف اتعتبار التأثريات الصافية على التغيُّر يف اختخدام األراضربي وانبعاثربات الكربربون يف
من األراضي أو احتجاز الكربون.مع أن التقليل إىل أدنى حد من التغيريات املباشرة أو غري املباشرة يف اختخدام األراضربي
من أجل التقليل إىل أدنى حد من فقدان الكتلة احليوية وكربون الوبة ميكن أن يتحقق على حسرباب األمربن الغربذائي إ ا
كان خيندي إىل تفضيل اختخدام األراضي الزراعية القائمة يف إنتاج الوقود احليوي بدتً من اختخدام الغابات أو املراعي.

 0-0مسألة توفر األراضي
تفوض معظم تقديرات إمكانات الوقود احليوي والطاقة احليوية اتهتمام بتوفري واختخدام األراضربي لزراعربة احملاصربيل
الغذائية أو حماصيل الطاقة السلولوزية ،وتتناول األقسام التالية اآلثار احملتملة على اختخدام األراضي.40
وميكن توفري األراضي الالزمة لتلبية الطلب على الوقود احليوي خربوا ًء مربن األراضربي اإلضربافية الربيت تسربتخدم يف زراعربة
حماصيل الوقود احليوي أو ميكن أن ينشأ عن اتختئثار ببعا املساحة املخصصة تختخدامات أخرى ،وهو ما يتسرببب
يف منافسة مع كل اتختخدامات وما يرتبط بها من موارد مطلوبة ( ،)Foley et al., 2011وهي إنترباج األغذيربة ،وإنترباج
الكتلة احليوية ،واتعتبارات البيئة ،والتحضر ،والصناعة ،وما إىل لك.

__________________
 40عا الكتلة احليوية املستخدمة يف إنتاج الطاقة قد ت تنشأ عن اختخدامات األراضي احملددة ،بل من منتجات النفايات ،مبا فيها نفايات ما بعد
اتختهال  ،واختغالل الغابات ،والنفايات احليوانية وخملفات احملاصيل .وتُستكشف بعا هذه املصادر يف ) Haberl et al. (2012وت تشربكل هربذه
املصادر تعدياً على اإلمدادات الغذائية ،رمبا باختثناء خملفات احملاصيل إ ا كان اختخدامها يفضي إىل زيادة إزالة املخلفات النباتية اليت ختل بتوازن
املادة العضوية يف الوبة وميكن أن تضر باإلنتاجية.
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الشكل  :02املساحات املستخدمة يف زراعة احملاصيل الرئيسية الثالثة عشرة ()3101-0551

مليون هكتار
املصدر :قاعدة بيانات اتنتاج واإلمداد والتوزيع يف وزارة الزراعة األمريكية  . http://www.fas.usda.gov/psdonlineوفيما يلي احملاصيل الرئيسية
الثالثة عشر وفقا ملا جاء يف  :)Bruinsma (2009القمح واألرز (غري املقشور) والذرة وفول الصويا والبقول والشعري والذرة الرفيعة والدخن والقطن غري
احمللوج وبذور اللفت والفول السوداني وعباد الشمس وقصب السكر.

ويتبيَّن إىل حد ما من الزيادة امللحوظة اليت بلغت  34مليون هكتار يف األراضربي املزروعربة باحملاصربيل الرئيسربية الثالثربة
عشرة يف فوة التوخع السريع يف إنتاج الوقود احليوي ( )3101-3114أن اجملال بات مفتوحاً للتوخع يف الزراعة علربى
مستوى العامل اختجابة للطلب املتزايد علربى الوقربود احليربوي .رغربم أن هربذا الربرقم ،باتخربتدتل املنطقربي ،خيفربي أيضرب ًا
اختخدام احملاصيل كمواد أوَّلية إلنتاج الوقود احليوي ،مثل الذرة وفول الصويا وبذور اللفت ،وهربي ظرباهرة أشربار إليهربا
اجمللس الدولي للنقل النظيف ( )3102يف حالة أوروبا (أنظر الفصل الثالث).
ونتناول يف هذا القسم أوتً مفهوم ومدى توفر األراضربي (القسربم  )0-0-4ونتطربرق إىل الطريقربة الربيت يوجربم بهربا الطلربب
العاملي على األغذية (القسم  )3-0-4والطاقة (القسم  )2-0-4إىل طلب على األراضي.
0-0-0

األراضي "املناسبة" املتاحة إلنتاج احملاصيل

أ-

تقديرات منظمة األغذية والزراعية

تركز تقديرات األراضي املتاحة إلنتاج احملاصيل عموماً على اإلمكانات املاديربة إلنترباج احملاصربيل يف األراضربي
اليت ت تستخدم حالياً يف إنتاج احملاصيل .ومن املنكد تقريبا أن التحليل الذي حقق أكرب تأثري هو لك التحليربل الربذي
أجراه منذ أكثر من  21عاماً املعهد الدولي لتحليل النُظم التطبيقية ويطلربق عليربه حتليربل املنرباطق الزراعيربة اإليكولوجيربة
العاملية ،واختخدمت منظمة األغذية والزراعة هذا التحليل يف تقديراتها للزراعة يف املستقبل ملدة ت تقل عربن عقربدين مربن
الزمن .ويستخدم هذا التحليل جمموعات البيانات املكانية العاملية لتقدير إمكانات زراعة جمموعة واخعة من احملاصربيل
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الزراعية يف األراضي .وتعترب من قبيل األراضي الزراعية احملتملة أي أرض مناخبة لزراعربة أي حمصربول بعينربه .ولربذلك
فإن إمكانات األراضي الزراعية يف مكان معيَّن تعترب مستقلة عن اختخدامات األراضي املوجودة بالفعل ،ومربن لربك علربى
خبيل املثال ما إ ا كانت األراضي يف مناطق حضرية ،أو ما إ ا كانت غابات ،أو مراع .ووفق ًا ملنظمة األغذيربة والزراعربة،
وباختخدام التصنيف الزراعي اإليكولوجي العاملي ألنواع األراضي ،يبلغ الرصيد اإلمجالي  2.3مليار هكتار من األراضربي
املتميزة واجليدة غري املستخدمة يف زراعة احملاصيل ،ويصبح الرصيد الصربايف  0.4مليربار هكتربار بعربد اقتطرباع املسرباحات
املعمورة ،والغابات ،واملناطق احملمية (.)Alexandratos and Bruinsma, 2012
وانتقدت النتائج املتاحة مربن حتليربل املنرباطق الزراعيربة اإليكولوجيربة العامليربة يف أواخربر حقبربة تسربعينات القربرن املاضربي
باعتبارها مفرطة يف التفاؤل .من لك مثالً أن  )0111( Youngأشار إىل أن النتائج تشري إىل وجود مساحات كرببرية مربن
األراضي الزراعية احملتملة حتى يف املناطق اليت أدى فيها بالفعل اخنفاض مستويات توفر األراضي إىل حتربوتت كرببرية
يف مساحات األراضي غري املناخبة ،مثل منرباطق املنحربدرات احلربادة .و هربب  Youngأيضرب ًا إىل القربول بربأن التحليربل ت
يراعي متاماً اختخدامات األراضي املتنافسة وأن اخربتخدام جمموعربات البيانربات العامليربة يفضربي إىل النظربر إىل مسرباحات
واخعة من األراضي باعتبارها مناخبة لزراعة احملاصيل حتى وإن مل توجد خوى أجزاء مناخبة للزراعة يف كل "خلية".
وتشري منظمة األغذية والزراعة إىل أن  41يف املائربة مربن هربذه األراضربي الزراعيربة احملتملربة يف أفريقيربا جنربوب الصربحراء
وأمريكا الالتينية تعاني مشاكل كبرية يف الوبة أو التضاريس ( .)Alexandratos and Bruinsma, 2012وتربرى املنظمربة
أيضا أنه:

"يكفي لقطعة من األرض أن تدعم حمصو ًت وحيداً بأقل مستوى من الغلة ( 41يف املائة من احلربد األقصربى للغلربة
اخلالية من القيود) حتى ميكن تصنيفها ضمن األراضي املناخبة (املميَّزة أو اجليدة) .من لك مث ًال أنربه توجربد يف
مشال أفريقيا مساحات شاخعة من األراضي اليت تسمح بزراعة أشجار الزيتون فقط (وبعا احملاصيل الثانويربة
األخرى) ولكنها حتتسب ضمن األراضي املناخبة ,وحتى وإن مل يكن هلا اختخدام كبري يف الواقع العملي".
واخلالصة أن "جانباً كبرياً من رص يد األراضي ت ميكن اعتبرباره مربوردًا جرباهزًا لالخربتخدام يف إنترباج احملاصربيل حسربب
الطلب "،وينبغي التعامل مع التقديرات "حبذر" .وبالرغم من أن تقدير املناطق الزراعية اإليكولوجيربة العامليربة وإمكانربات
األراضي الزراعية هو رمبا األشهر نظراً تختخدامه يف مطبوعات منظمة األغذيربة والزراعربة فربإن كربل منربا ج اخربتخدامات
األراضي والنما ج املناخية املتكاملة يف الواقع تشمل أخلوباً ما لتقدير األراضي الزراعية احملتملة .ونستعرض أدناه بعربا
هذه النما ج الرئيسية.

ب-

املصادر األخرى

يستخدم منو ج التحسني األمثل للكتلة احليوية العاملية الذي وضعه أيضاً املعهد الدولي لتحليل النُظم التطبيقية ،منو ج
التقييم املناخي املتكامل للسياخة البيئية لتقربدير اإلمكانربات الزراعيربة علربى أخرباس املعربايري الزراعيربة وممارخربات اإلدارة
السليمة .ويفوض منو ج معهد ماخاشوختس للتكنولوجيا من ناحيته إمكانية حتسني أي أرضٍ حتصل على كمية كافيربة
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من مياه األمطار باختخدام املدخالت أو الصرف إلنتاج احملاصيل .ويولِّد النمو ج املتكامل لتقيربيم البيئربة العامليربة تقربديرًا
أخاخياً إلنتاجية األراضي باختخدام املنا والوبة ,وتستخدم هذه التقديرات يف تكوين منحنيات املعربروض مربن األراضربي
يف كل إقليم .وت تقدِّر هذه ال نما ج عموم ًا أي قيود ماديربة أخاخربية يف القربدرة علربى تلبيربة اتحتياجربات مربن األراضربي يف
املستقبل؛ وتعترب القيود دالة عن التكاليف و لك عموماً بسبب هبوط اإلنتاجية يف ظل اتسرباع األراضربي أو بسرببب زيربادة
تكاليف جتهيز هذه األراضي لإلنتاج.
اإلطار  :00مفهوم "األراضي املتاحة"
تستند معظم تقديرات "األراضي املتاحة" العامليربة إىل مربدى مالءمتهربا مربن الناحيربة الفيزيائيربة احليويربة لزراعربة
ض
احملاصيل .ويعين لك ضمناً أن كل األراضي املناخبة لزراعة احملاصيل ومل تستخدم من قبل هلربذا الغربرض هربي أرا ٍ
"متاحة" .وبالتالي تعترب األراضي العشبية "متاحة" لزراعة احملاصيل بالرغم من أنها مسربتخدمة بالفعربل .وت يكفربي أن
ض "متاحربة" أو أنهربا مل تسربتخدم أو
تكون األراضي مزروعة بالفعل أو مستخدمة يف مرحلة زمنية حمدَّدة إلثبات أنها أرا ٍ
لن تستخدم على اإلطالق .من لك مثالً أن أراضي الراحة هي أراض كانت مستخدمة بالفعل وختسربتخدم مربرة أخربرى،
وقد أهملت عن قصد كوخيلة تختعادة/إعادة بناء إنتاجيتها .وإ ا مل تو هربذه األرض "دون اخربتخدام" عربن قصربد فربإن
إنتاجيتها ختتدهور على حنو يتعذر إصالحه وكذلك اختدامة لك اإلنتاج ومرونته.
ولذلك ت ينبغي حتديد األراضي املناخبة لزراعة احملاصيل باعتبارها "متاحة" بالضرورة .وقربد يربندي اخربتخدام
هذه األراضي يف زراعة احملاصيل إىل إزاحة أنشطة أخرى مرتبطة بإنتاج األغذية ،مثل الرعي ،أو ميكن أن يعدِّل النُظم
القائمة ،ويتأثر األمن الغذائي يف كلتا احلالتني وينثر يف كثري من األحيان على أكثر قطاعات السكان ضربعفاً .وينبغربي أن
تراعى يف مفاهيم توفر األراضي مدى تأثري تغيري اتختخدام على إزاحة اإلنتاج القائم وتأثري تلك اإلزاحربة .وعربالوة علربى
لك ،ينبغي حتى يف التقديرات العاملية كي تكون موثوقة مراعاة ودمج خمتلف اختخدامات األراضربي ات اخلصوصربية
الشديدة حملياً.
3-0-0

الطلب العاملي على األراضي نتيجة الطلب املتوقع على األغذية والعلف

بالرغم من التفاوتات اليت تنشأ عن جوانب عدم التيقن املتأصلة يف التكهن بربالعرض والطلربب علربى امتربداد أربعربة عقربود
مقبلة فإن اجلانب األكرب من الدراخربات يشربري يف الواقربع إىل زيربادة الطلربب علربى األراضربي إلنترباج األغذيربة واألخشرباب
واتختخدامات احلضرية .وميثل الطلب املتزايد على األغذية أول بارامو لتقييم "األراضي املتاحة" تختخدامها مسربتقب ًال
يف إنتاج الطاقة احليوية يف ظل ازدياد احلاجة إىل األغذية وازدياد صعوبة إجياد أمرباكن و"تربوفري" أراضٍ إلنترباج الطاقربة
احليوية.
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الطلب على األغذية والعلف يف عام 3151

وفقاً آلخر توقعات منظمة األغذية والزراعة  )3103( Alexandratos and Bruinsma,فإن تلبيربة الطلربب علربى األغذيربة
حبلول عام  3141ختتطلب زيادة يف اإلنتاج الزراعي مبا نسرببته  61يف املائربة تقريبرب ًا مقارنربة بسربنة األخرباس وهربي عربام
 .3116وت تزال هذه الزيادة الكبرية متحفظة نسبياً ،كما يبقي إنتاج الوقود احليوي عند أرقامه الصافية الربيت توقعتهربا
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي لعام ( 3101منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي /منظمربة األغذيربة
والزراعة .)3100 ،وتغطي هذه التوقعات زيادة يف عدد السكان واتساعاً يف الطبقة املتوخطة علربى نطرباق العربامل وخربيزداد
بالتالي اختهال اللحوم ومنتجات األلبان ،فضالً عن الزيت النباتي والفاكهة واخلضروات .وتقربل بالفعربل الزيربادة الربيت
تتوقعها منظمة األغذية والزارعة يف اختهال املنتجات احليوانية حالياً عن الزيادة اليت يتوقعهربا اآلخربرون علربى أخرباس
العالقة العاملية التارخيية بني الدخل واتختهال ( .)Tilman et al., 2011وتفوض منظمة األغذية والزراعة أن السكان
يف أفريقيا جنوب الصحراء لن يكون يف وخعهم خوى حتمل تكاليف كميات حمدودة للغاية من األغذية ،وخربوف خيتربار
السكان يف اهلند تناول القليل من اللحوم .وتس تند توقعات املنظمة أيض ًا إىل معربدل منربو خربكاني أقربل بنسرببة طفيفربة عربن
التوقعات املعدَّلة اليت توصلت إليها وكاتت األمربم املتحربدة املعنيربة بالسربكان (،Alexandratos and Bruinsma, 2012
الصفحة  ،)30وتفوض أن اإلمدادات الغذائية لن تكفي للقضاء على انعدام الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء واألحنرباء
اجلنوبية من اهلند ( ،Alexandratos and Bruinsma, 2012الصفحة .)41
ويقدِّر ) Tilman et al. (2011زيادة بنسبة تواوح بني  011و 001يف اإلنتاج العاملي من احملاصيل حتى عربام ،3141
ويرجع اختالفها عن تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل اختالف األخاليب املستخدمة واتعتماد أكثر على اتجتاهات
الكمية ،والوكيز على الدخل واإلنفاق علربى الغربذاء أكثربر مربن اتعتمرباد علربى رأي اخلربرباء .وخلصربت دراخربات أخربرى
( )Agrimonde, 2009; Erb et al., 2009إىل تقربربديرات متوخربربطة بربربني هربربذين الربربرقمني ولكنهربربا أقربربرب إىل تقربربديرات
).Alexandratos and Bruinsma, (2012
وتقدِّر هذه الدراخات وغريها ( )Godfray et al., 2010; Havlik et al., 2013بعد لك األراضي املطلوبة لتلبية الطلربب
على األغذية .ويركز أحد امليادين الفرعية يف هذه األدبيات بشكل خاص على التحديات اهلائلربة احملتملربة يف اخربتخدام
األراضربربربربربربربربربربربربي لتلبيربربربربربربربربربربربربة الطلربربربربربربربربربرب ربب املتزايربربربربربربربربربربربربد علربربربربربربربربربربربربى املنتجربربربربربربربربربربربربات احليوانيربربربربربربربربربربربربة
(.)Pelletier and Tyedmers, 2010; Popp, 2010
األراضي املطلوبة لتلبية الطلب على األغذية والعلف يف عام 3151

تعتمد اتفواضات املتعلقة مبساحات األراضي املطلوبة لتلبية الطلب املتزايد اعتماداً كرببريًا بطبيعربة احلربال علربى فرضربية
الغالت ومنو الغالت .وتندي التقديرات املختلفة اختالفاً كبرياً بشأن منربو الغربالت يف املسربتقبل ،واتفواضربات املتعلقربة
باإلنتاج احليواني ،من بني عوامل أخرى ،إىل تباين يف تقدير صايف اختخدامات األراضي املطلوبة تبع ًا لكل منو ج.
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ويتنرباول ) Tilman et al. (2011املسربارات ا لبديلربة العديربدة للتنميربة .ويفربوض املسربار األول عربدم حربدوث أي حتسربن
تكنولوجي وحياكي هذا املسار اتجتاهات السابقة اليت تزيد فيها البلربدان ات الغربالت املنخفضربة إنتاجهربا أخاخرب ًا مربن
خالل توخيع مساحات األراضي املزروعة ،وحتسني الغالت يف البلدان ات الغالت املرتفعة .وخيبلغ اتتساع العرباملي يف
األراضي حبلول عام  3114وفق هذا السيناريو ملياراً من اهلكتارات .وينخفا هذا الرقم ليصل إىل  1.3مليربار هكتربار يف
املسارات اليت تقتصد يف تقدير األراضي.
ويوجز ) Smith et al. (2010جمموعة واخعة من توقعات النما ج اليت تتنبأ بزيادة بنسبة تواوح بربني  4و 21يف املائربة
يف حالة األراضي الزراعية ،وتفاوتاً يف مساحة أراضي الرعي يبدأ بهبوط بنسبة  4يف املائة ويصل إىل زيربادة تبلربغ  21يف
املائة .وبالنظر إىل املساحة الشاخعة ألراضي الرعي فإن حدوث زيادة بنسبة  01يف املائة تعربين ضربمناً زيربادة يف مسرباحة
األراضي بأكثر من  211مليون هكتار.
وتتسم اتفواضات األخاخية املتعلقة بزيادة الغالت والزراعة املتعددة احملاصيل بأهمية خاصة .وتتوقربع منظمربة األغذيربة
والزراعة ( )Alexandratos and Bruinsma, 2012أن يزداد جمموع مساحة األراضي الزراعية يف العامل بنحو  61مليون
هكتار من عام  3116حتى عام  .3141ويفوض هذا الرقم أن الزراعة املزدوجة أو التخفيضات يف أراضي الراحة خربتوفر
 49مليون هكتار أخرى من األراضي املزروعة خنوي ًا دون زيادة مساحة األراضي الزراعية .وت يراعربي هربذا الربرقم ضربرورة
اختبدال األراضي املتدهورة اليت تقدَّر مبا يربواوح بربني  3و 2ماليربني هكتربار خربنوي ًا ( Alexandratos and Bruinsma,
.)2012
وتفوض املنظمة أن معظم الزيادة يف اإلنتاج ختتحقق من خالل منو الغالت مبعدتت أبطأ مما كان عليه احلال من قبل،
كما ختزداد غلة احلبوب بنفس املعدل اخلطي الذي كان يبلغ  44كيلو غراماً للهكتار يف املاضي .وتشري التوقعات إىل أن
الزيادات يف الغالت ختختلف كثرياً تبعاً للبلدان واملنتجات ،ويعبِّر لك عربن وجربود ثغربرات كرببرية يف الغربالت .وتشربري
التوقعات إىل أن جمموع اإلنتاج الزراعي يف العامل خيزداد بنسبة تبلغ  0.0يف املائة خنوياً من الفوة  3114-3114حتى
عام  3141مقارنة مبا نسبته  3.3يف الفوة السابقة املساوية هلا ،وخيزداد إنترباج احلبربوب بنسرببة  1.1يف املائربة خربنوي ًا
مقابل  0.1يف املائة .ومع أن لك لن يكون أخهل مما كان عليه احلال من قبل نظرًا ملا خيحتاجه لربك مربن اخربتثمارات
كبرية.
ويتعذر التنبن مبعدل منو الغالت ،ولكن املقارنة مع املعدتت السابقة تكشف عن حتربديات الغربالت املتزايربدة مبربا يكفربي
لتجنب توخيع األراضي الزراعية بدون زيادة يف الوقود احليوي.
وشهدت الفوة من عام  0163حتى نهاية عام  3116زيادة مبقربدار الضربعف يف الربري وبربدء اخربتخدام األمسربدة املخلَّقربة
والبذور املنتجة بأخاليب علمية يف معظم أحناء العامل .وحتى يف ظل هذا النمو ،رمبا اتسعت الرقعة الزراعية بنحربو 046
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مليون هكتار على نطاق العامل خالل تلك الفوة ،وهو ما ميثل زيادة بنحو  321مليون هكتار يف البلدان النامية ،وخسائر
بنحو  44مليون هكتار يف البلدان املتقدمة (.)Alexandratos and Bruinsma, 2012
ووفقاً لبيانات منظمة األغذية والزراعة فقد ازدادت مساحة أراضي الرعي بنحو  341مليون هكتار إضافية يف الفربوة مربن
عام  0163حتى عام ( 3116منظمة األغذية والزراعة .)3116 ،وتعتمد توقعات املنظمربة ضربمني ًا علربى الزيربادة يف كميربة
اللحوم واأللبان اليت يولدها قطاع أراضي الرعي يف العامل لتلبية الزيادة اإلمجالية يف األلبان ومنتجاتهربا .وتتوقربع املنظمربة
زيادة اختخدام احملاصيل يف العلف ولكن بنسبة أقل من الزيربادة يف اإلنترباج ،وخربيعوِّض البرباقي مربن النباتربات العشرببية
واألعالف األخرى .وميكن أن تسفر زيادة اإلنتاج عن حتسن يف إدارة النباتات العشبية أو زيادة كفاءة حتويل العلربف إىل
حلوم وألبان .وإ ا مل يتحقق لك فسوف تسفر زيادة اتختهال عن زيادة حتويل الغابات.
وأثبت الباحثون يف الربازيل ويف غريها من أحناء أمريكا الالتينية إمكانات كبرية لزيادة إنتاج األلبان واللحوم يف أراضربي
الرعي اإلختوائية املقتطعة من الغابات ( .)Gasques, Bastos and Bacchi, 2004على أنه حتى إ ا ضرباعفت الربازيربل
إنتاجها من حلوم األبقار كل هكتار ،فلن يسهم لك بأكثر من  04يف املائة من إنتاج حلربوم األبقربار .وت تربزال إمكانربات
التكثيف العاملية غري مفهومة متاماً ،وت يزال جانب كرببري مربن مراعربي العربامل جافرب ًا أكثربر ممربا ميكربن أن يسربمح بزيربادة
إنتاجها ،بينما يوجد الكثري من املراعي يف أوروبا ونيوزيلندا اليت تستغل بالفعل اختغالتً كثيفاً .ويبربدو عمومرباً أن آفرباق
زيادة هذا اإلنتاج بدون التوخع يف املراعي ينطوي على حتديات.
ويصدق لك بشكل خاص ألن الزيادات يف الطلب على حلوم األبقربار ومنتجربات األلبربان ،بغربا النظربر عربن اإلمكانربات
الفنية ،ختواصل اتخهام يف تشجيع تكثيف إزالة الغابات وتكثيف اختغالل املراعي .ومن الناحية اإلجيابية فإن قواعربد
تنظيم تصنيف املناطق واملواثيق الطوعية الربيت تتخربذها العناصربر الفاعلربة اتقتصربادية الرئيسربية (شربركات تعبئربة اللحربوم
واملترباجر الكربربى) مثلمربا يف "ميثرباق حلربوم األبقربار" الربازيلربي ( )Pacto pela Pecuáriaبتشربجيع مربن املنظمربات غربري
احلكومية الناشطة يف قطاع األعمال ومعهد إيثوس ( 41)Ethosتن ن ببداية وضربع إطربار منخسربي ميكربن أن يربنظِّم توخربيع
املراعي بفعالية أكرب يف املستقبل.
أهمية الطلب على احملاصيل غري الغذائية األخرى
باإلضافة إىل الزيادات يف الطلب على األغذية فإن الزيادة يف أعربداد السربكان خربتتطلب هربي األخربرى زيربادة يف إمربدادات
األخشاب بنسبة تشري التقديرات املشربوكة إىل أنهربا ختصربل إىل  41يف املائربة ( .)Smith et al., 2010ويقربدَّر Lambin
و )3100( Meyfroidtأن هذا الطلب خيحتاج إىل مربا يقربرب مربن  41مليربون هكتربار مربن املربزارع اإلضربافية حبلربول عربام
 .3141ويشري تقدير بديل أجرته وكالة البيئة اهلولندية لصاحل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصاد زيادة بنسرببة
 0مليار هكتار يف كمية الغابات املدارة ،إ كان من املفوض أن ينشأ معظمها عن إدارة الغابات الطبيعية (منظمة التعاون
__________________
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والتنمية يف امليدان اتقتصادي /منظمة األغذية والزراعة )3100 ،وهو ما خيتنافس بشدة مع التنوع البيولوجي وليس مع
األغذية.
وأخرياً فإن الزيادة يف عدد خكان املناطق احلضرية يف العربامل ختسربتهلك هربي األخربرى علربى األرجربح مسرباحة أكربرب مربن
األراضي .وخلصت إحدى الوثائق اتختعراضية إىل أن التقديرات تربواوح بربني  66و 240مليربون هكتربار ( Lambin and
 .)Meyfroidt, 2011وهذه األراضي لن تكون مجيع ًا صاحلة للزراعة ،ولكن مساحات كبرية منها رمبربا خربتكون صرباحلة
للزراعة بسبب السهولة النسبية يف البناء على األراضي املستوية اليت جرى تطهريها بالفعل ونظراً ألن الكثري من املنرباطق
احلضرية نشأت أصالً يف مناطق اإلنتاجية الزراعية املرتفعة.
2-0-0

احلاجة إىل مساحات إضافية من األراضي يف ضوء األهداف املتصورة للوقود احليوي والطاقة احليوية

ت يوجد خوى نزر يسري من الدارخات املتاحة اليت حتاول تقييم مساحات األراضربي اجلرباهزة حاليرباً علربى نطرباق العربامل
إلنتاج الوقود احليوي .ويرجع لك إىل غياب أي آليربة دوليربة لإلبربالغ ميكربن مربن خالهلربا للبلربدان تقربديم بيانربات عربن
األراضي املستخدمة يف إنتاج الوقود احليوي (خواءً لالختعمال احمللي أو للتصدير) أو حتى اإلنتاج واتختهال .
وباختخدام نتائج غالت الوقود احليوي النمطية املأخو ة عن اجلدول  0يف الفصل  ،3ميثل اإلنتاج البالغ  011مليار لو
(وهو رقم يقوب من الطلب احلالي على الوقود احليوي العاملي) ما يعربادل  31.4مليربون هكتربار مربن قصربب السربكر ،أو
 29.4مليربربون هكتربربار مربربن الربربذرة ،أو ،يف حالربربة الربربديزل احليربربوي 49.9 ،مليربربون هكتربربار مربربن بربربذور اللفربربت مقابربربل
 0 216مليون هكتربار مربن األراضربي الصرباحلة للزراعربة علربى نطرباق العربامل يف عربام ( 3100قاعربدة البيانربات اإلحصربائية
املوضوعية يف املنظمة .)3102 ،ويفضي لك إىل التخمني بأن إنتاج الوقود احليوي اليوم رمبا يساهم يف تعبئة ما يربواوح
بني  3و 2يف املائة تقريباً من األراضي الصاحلة للزراعة على نطاق العامل.
وتعتمد األراضي اإلضافية املطلوبة إلنتاج الوقود احليوي أخاخاً على حجربم السربوق وغربالت الكتلربة احليويربة واإلنتاجيربة
الصناعية .وكما تحظنا يف الفصل  3فإن الغال ت تتفرباوت كربثريًا تبعرب ًا للمربادة األوَّليربة املختربارة ،كمربا أن التكنولوجيربات
الصناعية باتت هي األخرى على أعتاب آفاق إنتاجية جديدة .وتبعاً للكتلة احليوية والتكنولوجيا ،ميكن أيضاً لألراضي
غري املناخبة إلنتاج األغذية أن تستخدم لزراعة املواد األوَّليربة املطلوبربة إلنترباج الوقربود احليربوي .وباملثربل فربإن نُظربم إدارة
احملاصيل واملاشية قد تنشا عالقات تآزرية جديدة بني الوقود احليوي وإنتاج األغذية.
ومبجرد البدء يف حتديد مسربتويات مسربتهدفة وصربالحيات للوقربود احليربوي ظهربرت دراخربات مشلربت تقربديرات إلنترباج
احملاصيل وتوزيعها التكنولوجي واإلقليمي احملتمل ،وهو ما خيلزم إلحالل الوقربود احليربوي حمربل كميربات منطيربة مربن
البنزين تواوح بني  4أو  01يف املائة على املستوى العاملي.
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من لك مثالً أن احلسابات اليت أجرتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصربادي يف عربام  3116تشربري إىل أنربه إ ا
كانربربت حصربربة الوقربربود احليربربوي تبلربربغ  01يف املائربربة يف األقربرباليم املسربربتعملة الرئيسربربية فربربإن لربربك خربربيتطلب مربربا متوخربربطه
 24يف املائة من جمموع مساحات األراضي املخصصة لزراعة احلبوب والبذور الزيتية وقصربب السربكر يف تلربك األقرباليم،
وهو ما يواوح بني  2يف املائة يف الربازيل و 43يف املائة يف اتحتاد األوروبي أو  1يف املائة ،مع مراعاة إنترباج احملاصربيل
على نطاق العامل (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي.)3116 ،
ويف ظل فروق التفاوتات الصارخة بني نسبة األراضربي الزراعيربة الربيت ت بربد مربن ختصيصربها إلنترباج الوقربود احليربوي يف
الربازيل واتحتاد األوروبربي وفقرباً لسربيناريو منظمربة التعرباون والتنميربة يف امليربدان اتقتصربادي ،ت غرابربة يف أن احلكومربة
الربازيلية ومنخساتها البحثية الرئيسية ركزت على اإلمكانات العاملية لسوق الوقود احليربوي الناشربئة .وخلصربت دراخربة
أجراها مركز حبوث اإليثانول (مركز ختطيط الطاقة املتعدد التخصصات) التابع جلامعة كامبينرباس يف خرباو برباولو ،بنربا ًء
على طلب من احلكومة الربازيلية ،إىل أن الربازيل ميكن أن توفر اإليثانول ليحل حمل  ،4بل  01يف املائة من اختخدام
البنزين العاملي املتوقع يف عام  3134دون أن ينثر لك خلب ًا على البيئة أو إنتاج األغذية (.)Leite et al., 2009
ووفقاً لتقديرات اختهال بنزين املركبات اخلفيفة اليت تشري إىل أنه خيبلغ  0.4تريليون لربو يف عربام  ،3134خربيحتاج
إحالل نسبة  4يف املائة إىل  013مليار لو من اإليثانول ،أي بزيادة تزيد تقريباً مخسة أضعاف عن مستويات اإلنترباج يف
عام  .3114ويف ظل مستويات اإلنتاجية احلالية لقصربب السربكر والربيت تبلربغ حاليرباً حنربو  41طنرباً للربهكتار ،ويف ضربوء
التحسينات يف متوخربط كفرباءة عمليربات الطحربن ،خربيلزم إنترباج  04مليربون هكتربار مربن قصربب السربكر مباشربرة باإلضربافة
إىل  4ماليني هكتار أخرى مزروعة كغابات وفق ًا ملا تنص عليه مدونة الغابات الربازيلية اليت تشربوط نسرببة  31يف املائربة
من مزارع الغابات ألي توخع يف إنتاج قصب السكر .وت تأخذ هذه األرقام يف احلسبان إمكانية حتويربل تفربل القصربب إىل
وقود عن طريق تكنولوجيا السلولوز .ومن شأن هذا السربيناريو أن يقلربص الطلربب علربى األراضربي الزراعيربة ليصربل إىل 04
مليون هكتار من أجل حتقيق نفس املستوى املستهدف للوقود احليوي.
وخوف تتاح تلك املساحات اإلضافية من األراضي الالزمة إلنتاج الوقود احليوي من خالل تكثيف تقنيات الرعي وكذلك
عن طريق زراعة املراعي املتدهورة اليت تقدَّر مبا يواوح بني  41و 41مليون هكتار .وخربيجري أيضرب ًا تشربجيع ممارخربات
اإلنتاج اليت تعتمد على اجلمع بني اإلنتا ج احليربواني وإنترباج قصربب السربكر ،وبربدأت بالفعربل هيئربة البحربوث الزراعيربة
الربازيلية يف تطبيق منو ج اإلنتاج املختلط الذي جيمع بني اإلنتاج احليواني وزراعة احملاصيل كأولوية يف نطقة السافانا
الرئيسية.
وخلصت نفس الدراخة ( )Leite et al., 2009إىل أن هذا املستوى املستهدف احملدَّد برب  4يف املائربة ميكربن أن يتضرباعف
ليصل إىل  01يف املائة من وقود املركبات اخلفيفة يف العامل ( 314مليارات لو) مربن منظربور اخربتخدام األراضربي املسربتدام
وضمان إنتاج األغذية .وباتت اختنتاجات هذه الدراخة تشكل األخاس الربذي تقربوم عليربه اخربواتيجية احلكومربة تحقرباً.
وفجَّر ت هذه اتختنتاجات جربد ًت داخربل الربازيربل وخارجهربا .ويتعلربق املسربتوى األول مربن النقرباش بتربأثريات اخربتخدام
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األراضي وما يرتبط بها من خسائر حمتملة يف الكربون وانبعاثات غربازات اتحتبرباس احلربراري (أنظربر القسربم .)0-2-4
ويتعلق املستوى الثاني من املناقشات بالتأثريات الواقعة على التنوع البيولوجي نتيجة تطوير الزراعة األحادية احملصول
يف أراضي الغابات واملراعي ،والنُظم اإليكولوجية األخرى الغنية بتنوعها البيولوجي ،مثل إقليم السافانا يف خريادو الذي
يقال إنه قد جرى "التخلي عنه" مقابل محاية منطقيت األمازون وبانتانال (.)Galli, 2012
أهداف الطاقة احليوية على النطاق األوسع واستخدام األراضي
الكتلة احليوية ليست مطلوبة فقط إلنتاج الوقود احليوي السائل ،بربل وكربذلك لتوليربد الكهربرباء والقربوى .ومتثربل الطاقربة
احليوية احلديثة حالياً  01يف املائة فقط من اتختخدام العاملي للطاقة احليويربة ،ويسربتأثر الوقربود احليربوي املسربتخدم يف
النقل بنسبة  3.3يف املائة فقط من كل اختخدامات الطاقربة احليويربة .وتسربتخدم الطاقربة احليويربة التقليديربة يف األغلبيربة
الواخعة ( 11يف املائة) من اختخدامات الطاقة احليوية العاملية ،أي حنو  44إكساجول خنوي ًا (حرق اخلشب ،والفحربم،
والروث ،وخملفات الكتلة احليوية ،وما إىل لك) ويعتمد عليها ما يقرب من  41يف املائة من خكان العامل ،ومعظمهربم يف
البلدان النامية ،لكن اختخدام الطاقة احليوية ت ميثل خوى عُشر واحد فقط من اتخربتخدام العرباملي احلربالي مربن الطاقربة
األوَّلية (اجمللس اتختشاري األملاني املعين بالتغيُّر العاملي.)3111 ،
وتشري تقديرات اجمللس اتختشاري األملاني املعين بالتغيُّر العاملي ( )3111إىل أن جممربوع اإلمكانربات الفنيربة املسربتدامة
للطاقة احليوية يف عام  3141خيواوح بني  91و 041إكساجول خنوياً (مبا يف لك  41إكساجول خربنوي ًا مربن النفايربات
واملخلفات) .وحدَّدت الوكالة الدولية للطاقة (الوكالة الدولية للطاقة )3101 ،يف خيناريو خارطتها الزرقرباء الربيت تهربدف
إىل ختفيا انبعاثات غربازات اتحتبرباس احلربراري املرتبطربة بالطاقربة العامليربة إىل النصربف حبلربول عربام ( 3141مقارنربة
مبسربربتويات عربربام  )3114هربربدف توليربربد  041إكسربرباجول خربربنوياً ،أي  31يف املائربربة مربربن إمربربدادات الطاقربربة العامليربربة (441
إكساجول خنوياً متوقعة يف هذا السيناريو) حبلول عام  3141من الوقربود احليربوي 42الربذي يربوفِّر  21إكسرباجول خربنوياً.
وتشري تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إىل أن لك خيتطلب مساحة تواوح بني  244و 441مليون هكتار لزراعربة الكتلربة
احليوية.
وتكشف التقديرات األوخع التالية عن املنافسة احملتملربة الناشربئة عربن هربذا اهلربدف .ويربرى ( )Haberl et al, 2012أن
جمموع احملصول العاملي من الكتلة احليويربة احلاليربة (لألغذيربة والعلربف واألليرباف واملنتجربات اخلشرببية واخربتخدامات
األخشاب التقليدية للطهو والتدفئة ،مبا يف لك خملفربات احملاصربيل العامليربة واألعربالف النباتيربة) حيتربوي علربى طاقربة
كيميائية مبا قيمته  321إكساجول تقريباً ،أي ما يعادل حصة واحدة فقط تبلغ تقريباً  421إكسرباجول مربن اتخربتهال
__________________
 42حتقيقاً هلذه الغاية الطموحة ،تفوض الوكالة الدولية للطاقة أن اجليل األول من الوقود احليوي باختخدام احلبربوب والبربذور الزيتيربة خربيختفي يف
الفوة  3144-3141باختثناء اإليثانول احليوي املنتج من قصب السكر والذي خيوفِّر  2إكساجول يف عام  01( 3141يف املائربة مربن الوقربود احليربوي يف
لك التاريخ) .وأما النسبة املتبقية ،وهي  11يف املائة ،فسوف تكون من اجليل الثاني من الوقود احليوي الربذي تسربتخدم يف إنتاجربه املربوارد اخلشرببية
السلولوزية (.)Guyomard, Forslund and Dronne, 2008
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العاملي من الطاقة األوَّلية يف عام ( 3100إدارة معلومات الطاقة .)3103 ،ويتطلب حتقيق لك إدارة مربا يقربرب مربن
يف املائة من األراضي الزراعية يف العامل (.)Haberl et al, 2012
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وتشري توقعات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي إىل أن الطلب علربى الطاقربة خربيبلغ  111إكسرباجول يف عربام
 .)Marchal et al., 2012( 3141ويعين لك أن كل حمصول الكتلة احليوية احلالي إ ا اختخدم كله يف توليربد الطاقربة
فلن يوفِّر خوى أقربل مربن  31يف املائربة مربن جممربوع الطاقربة يف العربامل يف عربام  .3141ويفربوض أن اخربتخدام احملاصربيل
املخصصة إلنتاج الطاقة ميكن أن تولِّد الطاقة باختخدامات أقل نسبي ًا مقارنة باملتوخط العاملي لألراضي ملا يتم مجعربه مربن
أخشاب وحماصيل وعلف ،وقد يتطلب كميات أقل من املياه ،وختظل األراضي واملياه واقعة حتت ضغوط هائلة مرتبطربة
مبستويات الطاقة احليوية املستهدفة احملددة بنسبة  31يف املائة من الطاقة العاملية.
وي ربدّعي الكربربثريون (مثربربل  )Goldemberg and Coelho, 2003أن قطربرباع الطاقربربة احليويربربة احلربربديث ميكربربن أن يلربربيب
احتياجات البلدان املفتقرة إىل الطاقة يف اختبدال أشكال الطاقة احليوية التقليدية اليت تفتقر إىل الكفاءة ،مثل الفحم .من
لك مثالً أن اختخدام الطاقة يف أفريقيا منخفا بدرجة كبرية .ولذلك توجد فرص للتحول مربن اتخربتخدامات التقليديربة
إىل اتختخدامات احلديثة للطاقة احليوية يف اتختهال احمللي ،ورمبا خربتنجم عربن لربك آثربار خفيفربة علربى اخربتخدام
األراضي (يف ظل حتسن كفاءة اختخدام الكتلة احليويربة) وآثربار إجيابيربة علربى التنميربة احملليربة .ونستكشربف التربوترات
النامجة عن التنافس على األراضي وإمكانات وضع اخواتيجيات للطاقة احليويربة مربن أجربل التنميربة احملليربة يف القسربم
التالي والفصل .4

 3-0الوقود احليوي يف اجلدل الدائر حول "االستيالء على األراضي" أو "احليازات الدولية الواسعة النطاق"
باإلضافة إىل اجلدل الدائر حول األرقام العاملية ،يشري الكثري من املنلفني إىل احلاجة إىل تكوين صورة أوضربح عربن معنربى
"األراضي املتاحة" ،ويفضل البعا اختخدام مفهوم األراضي "غري املستغلة بالقدر الكايف" ،ويعوض آخرون على املفهوم
اته ،ويذهبون إىل القول بأن معظم األراضي ،إن مل يكن كلها ،مستخدم بالفعل بشتى الطرق .وتتطلب تلك اتعتبربارات
تقييم اختخدام األراضي ليس فقط على املستوى العاملي ،بل وكذلك عملياً على املستوى احمللي ،مبا يف لربك كربل أنربواع
اختخدامات األراضي خوا ًء املشوكة أو اجلزئية أو املنقتربة .وت بربد مربن اتعربواف أيضرب ًا بأننربا نواجربه ثغربرات هائلربة يف
املعلومات عند تقييم اختخدام األراضي.

0-3-0

مصادر البيانات عن االستثمارات يف األراضي

ميضي النقاش حول أثر الوقود احليوي يف ارتفاع أخعار األغذية يف الفوة  3111-3119جنباً إىل جنربب مربع املناقشربات
الدائرة حول أهمية الوقود احليوي يف زيادة اتختثمارات العاملية يف األراضي اعتباراً مربن لربك الترباريخ .وكانربت املنظمربة
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الدولية غري احلكومية للعمل املتعلق باملوارد الوراثية ( 43)GRAINأول من لفربت انتبرباه العربامل إىل هربذه الظرباهرة وقامربت
برصدها وأُطلقت عليها اخم "اتختيالء على األراضي" .وأنشأ اتئتالف الدولي لألراضي ،وهو شرببكة تضربم  006منظمربة
من أكثر  41بلداً ،بوابة املعلومات املتعلقة باألراضي 44اليت تعنى هي األخربرى برصربد اتخربتثمارات الواخربعة النطرباق يف
األراضي .وباإلضافة إىل تبوء مكان الصدارة بربني املنظمربات غربري احلكوميربة الدوليربة ،يشربمل الشربركاء اتئربتالف الربدولي
لألراضي ،ومنظمة األغذية والزراعة ،واملفوضية األوروبية ،ومنخسربة غيربتس .ويف عربام  ،3103أطلربق اتئربتالف الربدولي
لألراضي موقع مصفوفة األراضي 45باتشوا مع املركز الفرنسي للتعاون الدولي يف البحوث الزراعية من أجربل التنميربة،
ومنظمة التعاون التابعة للحكومربة األملانيربة ،ومركربز حبربوث التنميربة املسربتدامة التربابع جلامعربة بربرين ،واملعهربد األملرباني
للدراخات العاملية ودراخات املنرباطق التربابع جلامعربة هربامبورغ .واتُخربذت هربذه املبربادرة أيضرباً بربدعم مربن املنظمربات غربري
احلكومية الرائدة واملفوضية األوروبية .وعرض تقرير عن اختنتاجاتها (اتئتالف الدولي لألراضي )3103 ،علربى اجتمرباع
البنك الدولي الذي تناول هذا املوضوع يف عام  .3103وأنشأ أيض ًا مركز البحربوث احلرجيربة الدوليربة قاعربدة بيانربات عربن
صفقات األراضي (أنظر املرفق .)3
ويطلق البنك الدولي على نفس هذه الظاهرة اخم "احليازات العابرة للحدود أو حيربازات األراضربي الواخربعة النطرباق عربرب
احلدود الوطنية" وقدَّم إخهامات مهمة يف هذا النقاش و لك أخاخاً من خالل البحوث واملنشورات اليت جاء علربى رأخربها
 .)3100( Deininger and Byerleeواختند أكثر حبوثها منهجية ،وهو البحربث الربذي خربنتناوله أدنرباه ،إىل البيانربات
اليت مجعتها املنظمة الدولية للعمل املتعلق باملوارد الوراثية ( )GRAINوقُورنت مع بيانات اتئتالف الربدولي لألراضربي.
وخلص  Deiningerوزمالؤه إىل صعوبة اتطالع على خجالت صفقات األراضي القطرية بالرغم مربن حيربث املبربدأ مربن أن
البيانات الرمسية املستقاة من خجالت صفقات األراضي هي أفضل مصدر للبيانات .ومربع لربك فقربد متكربن املنلفربون مربن
احلصول على بيانات عن ختة بلدان من خالل جتميع املعلومات من السجالت اإلقليمية وأكدت هذه املعلومربات حربدوث
"زيادة حديثة وملحوظة يف حتويالت األراضي" ( ،Arezki, Deininger and Sellod, 2011الصفحة .)03
وخلص شركاء بوابة معلومات األراضي يف تقرير عام  3100إىل أن ما يواوح تواوح بني الثلث والثلربثني مربن اخربتثمارات
األراضي مرتبط بالوقود احليوي .ومنذ عام  ،3111خُجلت صربفقات بلغربت  0 304صربفقة مشلربت أكثربر مربن  83مليربون
هكتاراً ،أي  0.4يف املائة من جمموع األراضي الزراعية .ومتثل أفريقيا اهلدف الرئيسي حيث أبرمت فيهربا  444صربفقة
مشلت  46.3مليون هكتار ،أي ما يعادل  4.9يف املائة من جمموع األراضربي الزراعيربة يف القربارة ،وهربي مسرباحة تعربادل
مساحة كينيا .وتأتي آخيا يف املرتبة التالية حيث مشلت الصفقات اليت أبرمت فيها  04.4مليون هكتار ،وتليها أمريكربا
الالتينية اليت مشلت صفقاتها  4ماليني هكتار .وترتبط هذه البيانات باملعامالت اليت مت اإلبالغ عنها دون أن يصربدر أي
تأكيد يفيد بإبرام تلك الصفقات والشروع يف تنفيذ اتختثمارات .ووفقاً لبعا املصادر اليت تعترب "موثوقة" مت إبربرام حنربو
 634صفقة مشلت  42.4مليون هكتار ولكن ت ميكن مرة أخرى تأكيد إجناز تلك الصفقات.
__________________
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وأصدرت املنظمة الدولية للعمل املتعلق باملوارد الوراثية ( )GRAINيف عربام  3103تقريربرًا اخربتخدمت فيربه معربايري أكثربر
تقييداً ومشل التقرير كل الصفقات غري امللغاة اليت يرجع تارخيهربا إىل عربام  3116وتشربمل اخربتثمارات أجنبيربة واخربعة
النطاق يف إنتاج احملاصيل الغذائية .وخُجلت  406صفقة مشلربت  24مليربون هكتربار ،وأشربارت املنظمربة الدوليربة للعمربل
املتعلق باملوارد الوراثية ( )GRAINإىل أن  01ماليني هكتار متثل حالياً موضوع تلك اتخربتثمارات خربنوياً .ولفربت فريربق
البنك الدولي ( )Arezki, Deininger and Sellod, 2011اتنتباه إىل حجم وخرعة تلك اتختثمارات ،لك أنه يف الفوة
من  0160حتى عام  3114بلغ معدل املتوخط السنوي للتوخع يف مساحة األراضي املزروعة يف أفريقيا ما يقرب من 0.9
مليون هكتار مقابل ما أشارت إليه التقارير من طلب بلغ  21.4مليربون هكتربار علربى األراضربي يف أفريقيربا يف عربام 3111
وحربده .واخربتبعد تقريربر املنظمربة الدوليربربة للعمربل املتعلربق برباملوارد الوراثيربربة ( )GRAINاحملاصربيل غربري الغذائيربة ،مثربربل
اجلاتروفا الذي يبدو يف قاعدة بياناتها أنه شجَّع إبرام صفقات بلغت ماليني اهلكتارات مربن األراضربي .علربى أنربه حتربى
باختخدام هذه املعايري التقييدية فإن الوقود احليوي يأتي قريباً من املرتبة الثانية بعد الغذاء يف تصنيف دوافع اتخربتثمار
الذي أجرته املنظمة الدولية للعمل املتعلق باملوارد الوراثية ( )GRAINرغم ما تحظناه من صعوبة يف التمييز بوضوح بربني
اتثنني يف حالة اجليل األول من الوقود احليوي.
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حتليل أدلة مصادر البيانات

قام فريق البنك الدولي بإجراء حتليل اقتصادي قياخي مفصَّل لبيانربات املنظمربة الدوليربة للعمربل املتعلربق برباملوارد
الوراثية ( )GRAINبغرض فهم عوامل الدفع واجلذب اليت تنطوي عليهربا تلربك اتخربتثمارات .ويف إطربار تفعيربل مفهربوم
"األراضي املتاحة" جرى تعريف هذا املفهوم بأنه " األراضربي الربيت تنطربوي علربى إمكانربات كرببرية للزراعربة البعليربة غربري
املستغلة حالياً واليت تُستبعد منها الغابات واملناطق احملمية واملناطق اليت تزيد فيهربا العتبربة السربكانية عربن حربد أقصربى
معين" .وعندما حتلل "األراضي املتاحة" وفقاً هلذه املعايري فإنها تبدو عامل جذب رئيسي ًا .وخضربعت البلربدان املسربتثمرة
َّ
للبحث من حيث اعتمادها على الواردات الغذائية ،وتبيَّن أن هذا املتغيِّر ميثل عامل دفع رئيسربي ًا .وتنكربد هربذه النتربائج
بوضوح أحد العناصر احملددة بالفعل يف األدبيات ،وهو اختثمارات األراضي من جانب البلدان الفقرية يف املوارد والغنيربة
يف رأس املربربال .ومل تكشربربف النتربربائج إتّ عربربن ارتبربرباط ضربربعيف باألواصربربر الثقافيربربة بربربني بلربربدان املنشربربأ واملصربربري .ومربربن أكثربربر
اتختنتاجات إثارة للدهشة من وجه نظر فريق البنك الدولي وجود ارتباط قوي بني ارتفاع مسربتويات نوايربا اتخربتثمار يف
األراضي و"ضعف حوكمة األراضي ومحاية احلقربوق يف األراضربي احملليربة" (،Arezki, Deininger and Sellod, 2011
الصفحة  .) 31وتتفق هذه اتختنتاجات مع احلجم اهلائل للكثري من هذه اتختثمارات وشيوع النربزاع املربرتبط بتنفيربذها.
ويستمد البنك الدولي مربرات ترويج مبادئ اتختثمارات الزراعية املسنولة من هذا اتختنتاج.
ويصر  )3103( Williamsمن املعهربد الربدولي إلدارة امليرباه علربى أن امليرباه هربي يف الواقربع أهربم مربورد حتترباج إليربه هربذه
اتختثمارات .مع أن املفاوضات بشأن صفقات األراضي تتم بدون أن تراعى صراحة آثار املشرباريع الواخربعة النطرباق علربى
املياه ،ويرجع لك يف كثري من األحيربان إىل أن األراضربي وامليرباه مرهونربة بربنُظم تنظيميربة خمتلفربة ومسربنوليات حكوميربة
متباينة .وميكن للمشاريع الواخعة النطاق أن تفضي إىل زيربادة يف خربحب امليرباه وحتويربل وجتفيربف مصربادر امليرباه .وقربدَّم
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 )3102( Rulli, Savior and D’Odoricoأول تقييم مفصَّل لتوزيع املياه يف هذه اتختثمارات باختخدام بيانات املنظمة
الدولية للعمل املتعلق باملوارد الوراثية ( )GRAINوبيانات مصفوفة األراضي .وخيلص املنلفون إىل أن "نصيب الفربرد مربن
حجم املياه احملتكرة يفوق يف كثري من األحيان املياه املطلوبة إلنتاج األغذية الالزمة لنظام غذائي متوازن ،وبالتالي فإنها
تكفي لتحسني األمن الغذائي واحلد من خوء التغذية يف تلك البلدان" (املرجع السالف الذكر ،الصفحة .)913
وختتلف التحليالت يف األهمية النسبية اليت تعلقها باألغذية والوقود واملضاربة كدوافع رئيسربية لالخربتثمار يف األراضربي.
على أن كل التحليالت ترى أن الوقود احليربوي يشربكل قربوة دافعربة مهمربة ويتميَّربز بربنفس اخلصربائص الربيت تتميَّربز بهربا
اتختثمارات بالنسبة لألغذية ،ت خيما فيمربا يتعلربق بنطاقهربا الواخربع وآثارهربا علربى اخربتخدام امليرباه وتركزهربا يف منرباطق
األراضي "املتاحة" ،وآثارها على حقوق اخربتخدام األراضربي .ورمبربا كانربت اجلاتروفربا يف البدايربة حالربة اخربتثنائية نظربرًا
تزدهارها يف األراضي اهلامشية ويف ظروف اإلجهاد املائي .وجرى تعليق أو إهمال الكثري من هذه املشرباريع (الربيت تقربدَّر
بأكثر من  3مليون هكتار يف أفريقيا جنوب الصحراء) ورمبا ختتحول إىل إنترباج احملاصربيل الغذائيربة أو خربيعاد تنظيمهربا
على أخاس املواد الوراثية واملمارخات الزراعية احملسَّربنة .وت بربد مربن اتعربواف أيضرب ًا بربأن البيانربات تتعلربق باملشرباريع
اتختثمارية "املُبلغ عنها" اليت مل يدخل معظمها طور التنفيذ .وليس من املسربتغرب بالتربالي أن عمليربات إنترباج وتصربدير
الوقود احليوي ت تزال حالياً يف مهدها.
وقامربربربربت مربربربربنخرًا منخسربربربربة خربربربربدمات األدلربربربربة املهنيربربربربة واملعرفربربربربة التطبيقيربربربربة للقطربربربرباع اتقتصربربربربادي واخلربربربرباص
( )EPS-PEAKS, 2012بتكليف من إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة بتحليل هذه البيانات وأعلنت منربذ البدايربة
أن "أكرب قوة حمركة حليازات األراضي الدولية العاملية هي فيما يبدو الوقود احليوي"( .املرجع السالف الذكر ،الصفحة
 ) 0وتكرر هذا التأكيد يف كل التقرير .وحتلل الدراخة أيضاً مصفوفة األراضي وتلفت اتنتباه إىل حرباتت املبالغربة وارتفرباع
مستوى املعامالت احمللية يف البيانات (زهاء  41يف املائة) .وأشارت الدراخة إىل ما يقرب من  49.1مليون هكتار مقابربل
 46.6مليون هكتار حسب بيانات البنك الدولي ،وما يربواوح بربني  40و 63.0مليربون هكتربار يف الدراخربة الربيت أجراهربا
 Friisو .)3101( Reenbergوتشري الدراخة إىل أن املعهد الربدولي لبحربوث خياخربات األغذيربة ( )3111توصربل إىل رقربم
يواوح بني  04و 31مليون هكتار يف الفوة من عربام  3116حتربى عربام  3111بقيمربة تربواوح بربني  31و 21مليربار دوتر
أمريكي .وأشارت منخسة  EPS-PEAKSإىل عدد كبري من احليازات احمللية وقدَّرت الصفقات العابرة للحدود الوطنيربة
بنحو  36مليون هكتار .واحتلت اجلاتروفا املكانة األوىل خواءً من حيث املساحة أو عربدد الصربفقات ( 4.4مليربون هكتربار
و 11صفقة) ويليها مباشرة زيت النخيل وقصب السكر .وعلى النقيا من وخائط اإلعالم اليت ترى الدراخة أنهربا تعطربي
األولوية لالهتمام باألغذية" :النسبة الكبرية من اجلاتروفا وزيربت النخيربل وقصربب السربكر تشربري إىل زيربادة اتخربتثمار يف
الوقود احليوي وهو ما قد تضخمه التقارير اإلعالمية ولكن مما ت شك فيربه أنهربا متثربل عربام ًال حمركرب ًا رئيسربياً حليربازات
األراضي العابرة للحدود الوطنية" (املرجع السالف الذكر ،الصفحة .)03
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االستثمارات يف الوقود احليوي واحلقوق العرفية يف متلك األراضي

دعت دراخة أجر اها اتئتالف الدولي لألراضي ،ومركز التعرباون الربدولي للبحربوث الزراعيربة مربن أجربل التنميربة ،ومعهربد
حبوث النزاع على املوارد يف كينيا ( )3100إىل توجيه اتهتمام إىل أنه بالرغم من أن تفاوت القوى على املستوى احمللربي
قد يعيد إىل األ هان العصور اتختعمارية ،فإننا نتعامل يف الواقع مع اتفاقات أُبرمت طوعاً من جانب دول خربيادية خربوا ًء
مع دول خيادية أخرى أو مع عناصر فاعلة خاصة .وباإلضافة إىل لك فإن الدول "املستفيدة" يف معظم احلاتت شرباركت
بدور نشط يف تشجيع تلك اتختثمارات .وتنكد الدراخة أن تنفيذ هذه اتختثمارات بشربكل خربليم ميكربن أن يتربيح فرصربة
لتعبئة "رأس املال والتكنولوجيا واخلربة املطلوبة لتحفيز اإلنتاج الزراعي وحتسني اتقتصادات األفريقية"( .الصفحة .)3
ويعرض اجلدول  4ما ينطوي عليه لك من فرص وخماطر.
اجلدول  :3فرص وخماطر االستثمارات الواسعة النطاق يف األراضي
الفرص/اآلثار اإلجيابية
الوصول إىل رأس املال والتكنولوجيا من أجل زيادة اإلنتاج
تطوير البنية األخاخية يف املناطق الريفية
تهيئة فرص العمل الزراعي وغري الزراعي
حتسني األمن الغذائي
تثبيت أخعار األغذية العاملية واملشاركة يف األخواق الدولية

املخاطر/اآلثار السلبية
تقييد/منع الوصول إىل املوارد اتخواتيجية اليت حترِّض على النزاع
تقويا اإلنتاج املخصص لالخربتهال احمللربي واألمربن الغربذائي و/أو
إغراق األخواق احمللية
تقويا املوارد الوراثيربة احملليربة والبيئربة بسرببب الزراعربة األحاديربة
احملصول واختخدام املواد الكيميائية الزراعية ومبيدات اآلفات
ختصيص احلقوق العرفية دون تعويا
تفكيك الشبكات اتجتماعية من خالل التسييج

املصدر :اتئتالف الدولي لألراضي/مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية/معهد حبوث النزاع على املربوارد ( ،3100الصربفحات
 ،02و ،09و.)33

وبالرغم من تفاؤل الدراخة عموماً بشأن إمكانات تلك اتختثمارات فإنها تذهب إىل أنه "ت بد من إجراء إصالحات هائلة
على صعيد السياخات والقانون واملنخسات عاملياً ووطني ًا وحملياً للتغلب على املخاطر احملددة" (الصفحة .)3
وأجرى مركز البحوث احلرجية الدولية ،الذي يتخذ موقفاً أقل تفاؤتً ،دراخربات حالربة يف أفريقيربا جنربوب الصربحراء يف
غانا وموزامبيق ومجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا ،وخلط الضوء على تعقيدات الدفاع عن حقوق اجملتمعربات احملليربة يف
األراضي ( .)German and Schonevend, 2011وخواءً أكان التعامل يتم مباشرة مع املستثمرين مربن القطرباع اخلرباص أو
مع احلكومة كوخيط ,فإن التفاوتات بني هذه العناصر الفاعلة وبني اجملتمعربات احملليربة هائلربة .وقربد تسربتخدم العناصربر
الفاعلة احلكومية صفقات األراضي إللغاء حقوق اجملتمعات احمللية من خالل عقود اإلجيار وقد تعود تلك احلقوق بعربد
لك إىل الدولة .ومما قد ييسر نزع حقوق متلك األراضي عدم وجود إجربراءات دميقراطيربة يف اجملتمربع احمللربي وتالعربب
املستثمرين باملعلومات .ويستكشف مركز البحوث احلرجية الدوليربة دور اللربوائح املفصربلة الربيت تربنظم تصربنيف املنرباطق،
ولكنه خيلص إىل أن إنفا تلك اللوائح التنظيمية ينطوي على تكاليف باهظة يف الكثري من احلاتت .ولذلك يوصي مركربز
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البحوث احلرجية الدولية بتعزيز احلقوق الدميقراطية للمجتمعات احملليربة ،مبربا فيهربا اإلجربراءات القانونيربة املتبعربة يف
صنع القرار داخل اجملتمع احمللي.
ووثَّقت دراخات كثرية الدور الرئيسي للوقود احليوي يف اتختثمارات الواخعة النطاق يف األراضي ومربا تنطربوي عليربه مربن
عواقربب يف تشربريد اجملتمعربات احملليربة التقليديربة (Matondi, Havnevik and Beene, 2011؛ Biofuelswatch,
 .)2012ويقدِّم  ،Cotulaو Dyerو )3119( Vermeulenحتليالً منهجياً بدرجة كبرية يف دراخة أُجريت لصرباحل منظمربة
األغذية والزراعة/املعهد الدولي للبيئة والتنمية بعنوان تربأجيج اتخربتبعاد .وتعربوف هربذه الدراخربة بربأن اتخربتثمارات يف
الوقود احليوي قد تعود بفوائد على الدخل وفرص العمل وتوخيع فرص الوصول إىل األخواق .علربى أن صربفقات األراضربي
يف الواقع العملي تتعدى يف معظم األحيربان علربى حقربوق اجملتمعربات احملليربة التقليديربة يف األراضربي ،ت خربيما حقوقهربا
املتصلة مبا يقال إنه "أراضٍ هامشية" ،ولكنها توفر موارد رئيسية للمجتمع احمللي ،مثل املراعي وخشب الوقود واملربواد
الغذائية واملواد اخلام الالزمة لإلنتاج احلريف .ولذلك فربإن انعربدام األمربن الغربذائي يف اجملتمعربات احملليربة هربو يف أغلربب
األحيان نتاج رئيسي لصفقات أراضي الوقود احليوي الواخعة النطاق.
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أفضل استخدام لألراضي املتاحة .اخواتيجيات احليازات الواسعة النطاق مقابل احليازات الصغرية

يشكل النقاش الدائر حول اختثمارات الوقود احليوي الواخعة النطاق جزءاً من نقاش أوخع على صعيد السياخربات حربول
اخواتيجية تعزيز الزراعة الواخعة النطاق يف البلدان واألقاليم النامية اليت لديها وفرة يف األراضي .وهذه النظرة اجلديربدة
بشأن تنافسية املزارع "الكبرية" تنكدها نوعاً ما مقالة نُشرت يف جملة اإليكونومست بعنوان "الزراعة يف الربازيل :معجزة
خريادو" .46وينظربر البنربك الربدولي حبربذر إىل هربذا الربرأي ( ،)Deininger and Byerlee, 2011إ يربرى املنلفربان إىل أن
املزرعة األخرية ظلت على مر التاريخ متثل املعيار املتبع يف الزراعة وأن املزارع الكبرية تكوَّنت اختجابة إلخفاقات السوق
حيث أمكن لإلدماج أن يعوض اتفتقار إىل املنافع العامة األخاخية .على أن إخفاق السربوق بربات اليربوم مسربة مشربوكة يف
األراضي اجلديدة "املتاحة" اليت باإلضافة إىل لك تضيق فرص وصول العمالة إليهربا .وتشربمل العوامربل املواتيربة األخربرى
تكنولوجيات املعلومات اجلديدة اليت تسمح باملزيد من الضربوابط علربى اإلنترباج والعمالربة واملطالبربة مبعربايري بيئيربة باهظربة
التكلفة حتى بالنسبة للسلع األخاخية .ومن الناحية األخربرى ،حتترباج البلربدان املتلقيربة لالخربتثمارات إىل منربو يف فربرص
العمل غري الزراعي حتى ميكنها اختيعاب العمالة ومواجهة صعوبات خد "ثغرة الغالت" النامجة عن اتفتقار إىل املنربافع
العامة واألراضي املناخبة اليت تنخفا فيها الكثافات السكانية .ويف ضوء هذا التحليل حيبِّربذ البنربك الربدولي واملنظمربات
ات الصلة تلك اتختثمارات مادامت مصحوبة بإصالحات منخسية مالئمة.
وطُرحت وجهة النظر املعارضة يف خلسلة من املقاتت اليت أصدرها  Jayneوزمالؤه ( )3103 ،b3101 ،a3101وطُبقت
على أفريقيا جنوب الصحراء .ويالحظ املنلفون أن "نسبة كبرية ومتزايدة من األخر الزراعية يف أفريقيربا تعربيش يف منرباطق
مكتظة بالسكان" ( ،3103الصفحة  )3رغم األراضي الصاحلة للزراعة غري املستغلة واليت مل تستغل بالقدر الكايف .وتبيَّن
__________________
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 ،http://www.economist.com/node/16886442اإليكونومست 36 ،أغسطس/آب .3101
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أن  34يف املائة من السكان الريفيني يف مخسة من بلدان من البلربدان العشربرة يف أفريقيربا جنربوب الصربحراء الربيت مشلتهربا
الدراخة يعيشون يف مناطق تزيد الكثافة السكانية فيها على  411نسمة لكل كيلومو مربع .ويرجربع السرببب يف لربك إىل
أن مساحات املزارع آخذة يف اتنكمرباش وتوجربد فربروق كرببرية يف مسرباحات حيربازات األراضربي داخربل قطرباع احليربازات
الصغرية ،كما أن نصف أصحاب احليازات الصغرية أو أكثر من النصف مشوون صربافون لألغذيربة أو يعربانون اجلربوع وت
يسيطر معظمهم إتّ على أقل من هكتار واحد .ولذلك فإن املشكلة الرئيسية يف هذه البلدان هي عدم كفاية فرص احلصربول
على األراضي وعدم القدرة على اختغالل األراضي املتاحة غري املستغلة من جانب أغلبية الفقراء الريفيني الربذين يعيشربون
يف ظروف تتميز فيها فرص العمل غري الزراعي (اليت هي شربرط مسرببق يشربدد عليربه البنربك الربدولي) بنربدرتها وتفتقربر إىل
امل هارات .واخلالصة أن األمربن الغربذائي يتعربرض لتهديربد مباشربر بسرببب إيربالء األولويربة لالخربتثمارات الواخربعة النطرباق
والسياخات اليت ت حتابي خوى املزارع التجارية الكبرية .وينشأ انعدام األمن الغذائي عن القيود الربيت تواجههربا أغلبيربة
الفقراء الريفيني يف متلك األراضي .ولذلك ينبغي أن تعطي السياخات اليت تُعنى بتيسري وصول هنتء الفقراء الربريفيني إىل
األراضي أولوية اهتمامها إىل األمن الغذائي والتحديث الزراعي .رغربم أن معظربم الربدول ملتزمربة بإعربادة حتديربد األراضربي
املشوكة لصاحل اتختثمارات اخلاصة الواخعة النطاق ،مبا فيها األراضي املخصصة إلنتاج حماصيل الوقود احليوي.
ونظراً ألهمية أهداف الوقود احليوي يف اتختثمارات احلالية يف األراضي يف أفريقيا جنوب الصحراء (والبلربدان الناميربة يف
القارات األ خرى ،ولكن بدرجة أقل) ،جيب أن تراعي اخربواتيجيات الوقربود احليربوي الربيت جيربري الوويربج هلربا آثربار
خمتلف اخليارات على األمن الغذائي .ومن جهة ،تلقى اتخربتثمارات الواخربعة النطرباق ترحيبرباً باعتبارهربا اخربواتيجية
إمنائية مالئمة للحالة الراهنة يف بلدان أفريقيربا جنربوب الصربحراء حتربى ميكربن اتعربواف حبقربوق اجملتمعربات احملليربة
واحوامها .ومن هذا املنظور فإن توفري شبكة لألمن اتجتماعي خيكون املكمِّل األكثر فعالية لضمان األمن الغذائي .ووفقرب ًا
للمنظور الثاني ،ت بد من إتاحة األراضي غري املستغلة واألراضي غربري املسربتغلة بالقربدر الكربايف ألغلبيربة الفقربراء الربريفيني
الذين ت ميكنهم احلصول إ ّت على أقل من هكتار واحد من األراضي .وما مل يتحقق لك فسربوف يسربتفحل الفقربر الريفربي
وانعدام األمن الغذائي يف خياق ت تُطرح فيه حالياً أي بدائل للعمل غري الزراعي والنزوح إىل املدن.
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توافق اآلراء بشأن احلاجة إىل إصالح املؤسسات من أجل تنظيم االستثمار يف األراضي

يسربربود توافربربق عربربام يف اآلراء حربربول احلاجربربة إىل إصربربالحات منخسربربية لتنظربربيم اتخربربتثمارات يف األراضربربي وضربربمان حقربربوق
اجملتمعات احمللية يف امللكية بصرف النظر عن اتختالفات يف اتخواتيجيات اإلمنائية وخياخات ضمان األمن الغذائي.
وقطعت يف عام  3103أشواط كبرية يف ما يتعلق مبسألة "حيازة األراضي" عندما اعتمربدت جلنربة األمربن الغربذائي العرباملي
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسنولة حليازة األراضي ومصايد األمسا والغابات.
وفيما يتعلق مبسألة "اتختثمار املسنول" ،ت يزال الكثري مربن العمربل جاريرباً لتحقيربق توافربق دولربي موخَّربع حربول مبربادئ
اتختثمارات املسنولة.
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ودعت جمموعة العشرين يف منمتر القمة الذي عُقربد يف خربول يف عربام  3101إىل "تشربجيع كربل البلربدان والشربركات علربى
التمسك مببادئ اتختثمارات الزراعية املسنولة" وطلبت إىل "منمتر األمربم املتحربدة للتجربارة والتنميربة (األونكترباد) والبنربك
الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمات الدولية املعنيربة األخربرى حتديربد خيربارات
تعزيز اتختثمارات الزراعية املسنولة" .وتنص "مبادئ اتختثمارات الزراعية املسنولة" السبعة 47بصيغتها الربيت طرحتهربا
أمانة املنظمات األربع على ما يلي:
-0
-3
-2

-4
-4
-6
-4

حتظى احلقوق القائمة فيما خيص األراضي واملوارد الطبيعية ات الصلة بها باتعواف واتحوام؛
ت تندي اتختثمارات إىل تعريا األمن الغذائي للخطر وإمنا تعززه؛
تتسم العمليات املتعلقربة بالوصربول إىل األراضربي واملربوارد األخربرى وباتخربتثمار يف الزارعربة بالشربفافية،
وجيري رصدها وضمان املساءلة عنهربا مربن جانربب مجيربع أصربحاب املصربلحة ،يف إطربار بيئربة جتاريربة
وقانونية وتنظيمية خليمة؛
جيري التشاور مع مجيع املتأثرين مادياً ،مع تسجيل وإنفا اتتفاقات اليت تسفر عنها املشاورات؛
يكفل املستثمرون أن حتوم املشرباريع خربيادة القربانون ،وأن تعكربس أفضربل املمارخربات الصربناعية ،وأن
تكون قابلة لالختمرار اقتصادياً ،وحتقق قيمة مشوكة دائمة؛
حتقق اتختثمارات اآلثار اتجتماعية والتوزيعية املرجوة وت تندي إىل زيادة جوانب الضعف؛
تقدَّر اآلثار البيئية ألي مشروع تقديراً كمياً ،وتُتخذ تدابري لتشجيع اتختخدام املسربتدام للمربوارد ،مربع
احلد من خطر/حجم اآلثار السلبية إىل أدنى مستوى والتخفيف من الضرر.

ووضعت املنخسة املالية الدولية ،وهي الذراع اتختثمارية للبنك الدولي ،معربايري لربألداء كربي يُطبقهربا املسربتثمرون الربذين
متوهلم املنخسة .ويُطلق على املعيار " 4حيازة األراضي وإعادة التوطني غري الطربوعي" الربذي يبربدو متناقضرباً مربع مبربادئ
اتختثمارات الزراعية املسنولة .وتشمل إعادة التوطني غري الطوعي هنا اإلزاحة املادية واتقتصادية من حيازات األراضي
املرتبطة باملشاريع .واألمر الالفت للنظر يف هذه الوثيقة هو أن املنخسربة املاليربة الدوليربة تربرى أنربه ينبغربي جتنربب إعربادة
التوطني غري الطوعي رغم اعوافها بأنها قد تكون "حتمية" ،وينبغي يف هذه احلالة اتباع معايري األداء .وما جيعل إعادة
التوطني مسألة ت ميكن جتنبها يف نظر املنخسة املالية الدولية هو التضارب بني احلقوق العرفية والنظام القانوني يف البلربد
املعين .ومن املفهوم أنه ت بد من التخلي عن احلقوق العرفية لصاحل النظام القانوني ،وهو ما يتعارض مع مبربدأ "املوافقربة
احلرة املسبَّقة املستنرية" .ويتسم لك بأهمية حامسة يف ضربوء مربا خلربص إليربه التحليربل الربذي أجربراه اتئربتالف الربدولي
لألراضي من اختنتاجات بشأن صفقات األراضي العابرة للحدود الوطنية ،وهو أن "املستثمرين يفضلون البلدان اليت تتميز
بضعف نُظم حيازة األراضي" ( ،Anseeuw et al., 2012الصفحة  )24وهو ،كما تحظنا ،يتفق مع حتليل فريق البنربك
الدولي.
__________________
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ورحبت بعا احلكومات يف البداية باتختثمارات األجنبية اجلديدة يف األراضي ،غربري أن تزايربد القلربق إزاء حجربم تلربك
اتختثمارات وما ينجم عنها من نزاعات أفضى بعدد متزايد من البلدان ،من بينها الربازيربل واألرجنربتني وأوكرانيربا ،إىل
خن أو إعادة تطبيق تشريعات تدعو إىل تقييد بيع األراضي لألجانب .ودعربت املنظمربات غربري احلكوميربة الدوليربة ،مثربل
منظمة أوكسفام ،البنك الدولي واملنخسات املالية األخرى إىل وقف اتخربتثمارات الواخربعة النطرباق يف الوقربود احليربوي يف
البلدان اليت تعاني مشاكل اجلوع.
ويف الدورة السادخة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول  ،3101أحاطت اللجنة "علماً بالعملية
اجلارية لوضع م بادئ اتختثمارات الزراعية املسنولة اليت حتربوم احلقربوق وخرببل كسربب العربيش واملربوارد ،ومتشربيا مربع
دورها ،قررت الشروع يف عملية شاملة للنظر يف املبادئ داخل اللجنة" .48وكانت جلنة األمن الغذائي العاملي قربد أطلقربت
49
هذه العملية التشاورية اليت اشو فيها العديد من أصحاب املصلحة يف عام  3103وت تزال العملية جارية حتربى اآلن
بهدف صياغة مبادئ اتختثمارات الزراعية املسنولة وضمان تبين تلك املبربادئ علربى نطرباق واخربع .ووفقرب ًا للجنربة األمربن
الغذائي العاملي فإن هذه املبادئ تشجع اتختثمارات الزراعيربة الربيت تسربهم يف األمربن الغربذائي والتغذيربة وتربدعم اإلعمربال
التدرجيي للحق يف الغذاء الكربايف يف خربياق األمربن الغربذائي الربوطين .ومربن املتوقربع أن ينتهربي العمربل يف صربياغة املبربادئ
واعتمادها من قبل جلنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشربرين األول  .3104وتهربدف هربذه املبربادئ إىل تقربديم توجيربه
عملي إىل احلكومات واملستثمرين مربن القطرباعني العربام واخلرباص ،واملنظمربات احلكوميربة الدوليربة واإلقليميربة ،ومنظمربات
اجملتمع املدني ،واملنظمات البحثية ،واجلامعات ،واملاحنني ،واملنخسربات .وخربوف تكربون هربذه املبربادئ طوعيربة وغربري
ملزمة وينبغي تفسريها وتطبيقها مبا يتفق مع اتلتزامات القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي.
وانطالقاً من التحليل الوارد يف هذا التقرير ،يوصي فريق اخلرباء الرفيع املستوى بربأن تكفربل احلكومربات العمربل بفعاليربة
على تنفيذ ورصد مبادئ اتختثمار املسنول يف الزراعة اليت تعكف جلنة األمربن الغربذائي العرباملي حاليرباً علربى صربياغتها،
خاصة يف حالة اتختثمارات يف إنترباج الوقربود احليربوي .و ينبغربي أن تشربكل مبربادئ املوافقربة احلربرة واملسرببَّقة واملسربتنرية
واملشاركة الكاملة من كافة املعنيني باتختثمار يف اختخدام األراضي شروطاً مسبقة ألي اخربتثمارات يف األراضربي .وينبغربي
أن تكفل التدابري املتخذة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسنولة حليازة األراضربي ومصربايد األمسربا
والغابات عدم تقويا اتختثمارات يف الوقربود احليربوي حقربوق احليربازة ،وينبغربي أن تكفربل املشرباركة الكاملربة للنسرباء يف
املفاوضات اليت تدور حول األراضي واتعواف حبقوقهن يف حيازة األراضي.

__________________
 48الفقربربرة  "3" ،36مربربن التقريربربر النهربربائي للربربدورة السادخربربة والربربثالثني للجنربربة األمربربن الغربربذائي العربرباملي ،ويتربرباح التقريربربر علربربى هربربذا املوقربربع:
.http://www.fao.org/cfs/cfs36/en/
.http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/en/ 49
137

 2-0التغيري املباشر وغري املباشر يف استخدام األراضي ،والطلبات املتنافسة
0-2-0

التغيري املباشر وغري املباشر يف استخدام األراضي

ميكن إلنتاج الوقود احليوي أن يسفر عن تغيريات مباشرة وغري مباشرة يف اختخدام األراضي .وحيدث التغيري املباشربر يف
اختخدام األراضي عندما تكون املواد األوَّلية املستخدمة يف إنتاج الوقود احليوي حماصيل جديدة تزرع مباشرة يف الغابات
أو أراضي الرعي .وكشربف ) Fargione et al., (2008عربن أن حتويربل الغابربات املطربرية أو األراضربي اخلثيربة أو منرباطق
السافانا أو املراعي إلنتاج الوقود احليوي من احملاصيل الغذائية أدّى إىل تكوين "ديون كربونية من الوقود احليوي" عربن
طريق إطالق خمزون ثاني أكسيد الكربون من الوبة والكتلة احليوية بكميات تزيد مبا يواوح بربني  04و 431مربرة علربى
ختفيضات انبعاثات غازات اتحتباس احلراري السنوية اليت ميكن أن يوفرها الوقود احليوي عنربدما حيربل حمربل أنربواع
الوقود األحفوري.
وحيدث التغيري غري املباشر يف اختخدام األراضي عندما ت تتسبب املواد األوَّلية املسربتخدمة يف إنترباج الوقربود احليربوي يف
تغيري اختخدام األراضي موضعياً ،بل يف أماكن أخرى ،بسبب احلاجة إىل تعويا اإلنتاج السابق الربذي بربات يوجربه إىل
إنتاج الوقود احليوي .ولذلك فإن الوقربود احليربوي قربد ت يتسرببب يف إحربداث تغربيريات موضربعية يف اخربتخدام األراضربي
احمللية ،بل قد يفضي إىل "إزاحة" األراضي املستخدمة يف إنتاج األغذية أو املراعي اليت يعتمد عليها اإلنتاج احليواني،
لتنتقل بعد لك إىل أقاليم أخرى ويندي لك إىل إزالة الغابات يف تلك املناطق ( .)Gao et al., 2011وقد تقع هذه اآلثار
غري املباشرة حتى يف قارات خمتلفة (.)Kim and Dale, 2008, 2011
وبات تأثري التغيري غري املباشر يف اختخدام األراضي ميثل مسربألة مربثرية للجربدل يف النقاشربات الدوليربة وكربذلك يف بعربا
النقاشات الدائرة على الصعيد الوطين ،مثلما يف الربازيل .وت تزال معدتت إزالة الغابربات يف منطقربة األمربازون مرتفعربة،
ولكن الربازيل أشارت إىل أن هذه املعدتت تراجعت منخرًا ( )Tollefson, 2013وقربد تقلصربت حاليربا الزراعربة املباشربرة
لقصب السكر يف منطقة األمازون أو ت توجد متاما .ولذلك فإن السنال يتعلق ،من ناحية ،مبا إ ا كربان التوخربع يف إنترباج
قصب السكر على حساب تربية املاشية يفضي بطريقة غري مباشرة إىل إزالة الغابات حيث تندي أنشربطة تربيربة املاشربية
إىل التعدي على األراضي يف منطقة األمازون ،أو ما إ ا كان تكثيف تربية املاشية ،من الناحية األخرى ،خيفف الضربغوط
الواقعة على اختخدام األراضي ويفسح اجملربال أمربام زراعربة قصربب السربكر دون إحربداث تربأثريات كرببرية علربى الغابربات
(Novaes and Almeida, 2007؛ Lapola et al., 2009؛  )Andrade de Sá et al., 2012كما يتبيَّن من Nassar et
 al., 2009باتعتماد على منو ج اختخدام األراضي يف الربازيل الذي وضربعه معهربد مفاوضربات التجربارة الدوليربة( 50وهربو
مركز حبثي برازيلرب ي معربين بالتجربارة الزراعيربة) باتشربوا مربع برباحثني مربن جامعربة وتيربة أيربوا يف الوتيربات املتحربدة
األمريكية.
__________________
50

.http://www.iconebrasil.org.br
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وينطوي قياس تأثريات التغيري غري املباشر يف اختخدام األراضي على تعقيدات ويتطلربب إقامربة صربلة بربني إنترباج الوقربود
احليوي يف مكان معيَّن وبني إنتاج احملاصيل اجلديدة يف مناطق الغابات أو املراعي السابقة يف أمرباكن أخربرى .وت ميكربن
قياس تأثريات التغيري غري املباشر يف اختخدام األراضي إ ّت من خالل عمليات النمذجة واتفواضربات ،وت ميكربن تقييمربه
بطريقة مباشرة .وحاول عدد كبري من الدراخات منذجة وقياس تأثريات التغيري غربري املباشربر يف اخربتخدام األراضربي ومربا
يرتبط بهذه التأثريات من عواقربب علربى غربازات اتحتبرباس احلربراري ،مبربا يف لربك منربو ج حماكرباة انبعاثربات غربازات
اتحتبرباس احلربراري النامجربة عربن الزراعربة (Dumortier and Hayes, 2009؛  )Searchinger et al., 2008ومنربو ج
املعهد الربدولي لبحربوث خياخربات األغذيربة والزراعربة ( )Fabiosa et al., 2009ومنربو ج إدارة احملربيط احليربوي العرباملي
(Havlík et al., 2009؛  ،) Schneider and McCarl, 2003مربن بربني منربا ج أخربرى .وت يربزال النقرباش حمتربدم ًا يف
األدبيات العلمية ،ويذهب الرأي العلمي السائد الذي يلقى معارضة شديدة من بعربا العناصربر الفاعلربة يف اتقتصرباد ،إىل
أنه بالرغم من الريبة الكبرية اليت تكتنف عمليربات القيرباس ونُهربج النمذجربة األخاخربية فربإن التغربيريات غربري املباشربرة يف
اختخدام األراضي وأمناط اختخدام األراضي ميكن أن تربنثر تربأثريًا ملموخرب ًا علربى ختفربيا غربازات اتحتبرباس احلربراري
النامجربربربربة عربربربربن الوقربربربربود احليربربربربوي (Deluchi, 2003؛ Hertel, 2011؛ Searchinger et al., 2008؛
Croezen et al., 2010؛ Sanchez et al. 2012؛ .)Gasparatos, Stromberg and Takeuchi, 2013
وتشمل اللوائح التنظيمية يف اتحتاد األوروبي والوتيات املتحدة اعتبارات تتعلق بالتغيريات غري املباشرة يف اخربتخدامات
األراضي يف منهجيات ها املتبعة يف حساب انبعاثات غازات اتحتباس احلراري النامجة عن الوقود احليوي اختناداً إىل ما
يستجد من تطورات علمية .وتعوف وكالة محاية البيئة يف الوتيات املتحدة 51بأنها اختخدمت أفضربل النمربا ج املتاحربة
وعمليات قياس عدم التيقن الكامن وراء تصنيف "الوقود املتطور" وفق ًا ملعيار الوقود املتجربدد ،وأن مربا وضربعته مربن منربا ج
حملاكاة انبعاثات غازات اتحتباس احلراري "ترخي أُخس ًا معقولة وقوية من الناحية العلمية" .واعوافاً بتطربور عمليربات
وضع النما ج ،أعلنت وكالة محاية البيئة يف عام  3101أنها ختطلب من األكادميية الوطنية للعلوم إجربراء تقيربيم للربنهج
املتبع يف تقييم دورة حياة غازات اتحتباس احلراري ،خاصة التغيري غري املباشر يف اختخدام األراضي ،وطرح توصربيات
بشأن ما خيجري وضعه من قواعد تحقاً.
وتقوم عالقة وثيقة بني اجلدل الدائر حول التغيريات املباشرة وغري املباشرة يف اخربتخدام األراضربي وبربني األمربن الغربذائي
لسببني رئيسيني:


أوتً ،السياخات اليت تنيد زيادة إنتاج الوقود احليربوي دون التسرببب يف تغربيريات مباشربرة يف اخربتخدام
األراضربربي حتبربربذ أيضرب ًا املنافسربربة مربربن حيربربث اتخربربتخدامات النهائيربربة (أي األغذيربربة أو الوجهربربة النهائيربربة
حملاصيل الوقود) من األراضي املزروعة بالفعل.

__________________
 51أنظر احلجج اليت خاقتها وكالة محاية البيئة يف الوتيات املتحدة يف عملية وضع القواعد املقوحة بشأن برنامج معربايري الوقربود املتجربدد علربى هربذا
املوقع الشبكي.http://www.epa.gov/otaq/renewablefuels/rfs2_1-5.pdf :
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يتعلق البُعد الثاني يف هذا النقاش بالتغيري غري املباشر يف اخربتخدام األراضربي .وحتربى إ ا مل يالحربظ أي
تغيري مباشر يف اختخدام األراضي (مثل إنتاج الوقود احليوي باختخدام األراضي الزراعية القائمربة) فربإن
هذا اإلنتاج ميكن أن "يدفع" الغذاء/العلف املزاح أو أي إنترباج آخربر حنربو الغابربات واألراضربي الزراعيربة
ويتسبب ،مثل حركة "الدومينو" ،يف تغيري غري مباشر يف اختخدام األراضي .ويدور حاليرب ًا جربدل واخربع
حول "ما إ ا" كانت التغيريات غري املباشرة يف اخربتخدام األراضربي تراعربى يف تصربميم خياخربات الوقربود
احليوي و"كيفية" مراعاة لك .وبينما ينصب الوكيز يف هذا النقاش على اعتبارات ختزين الكربون فإنه
يتصل أيضاً باألمن الغذائي نظراً ألن ما يعد تغيرياً "غري مباشر" يف اخربتخدام األراضربي بالنسرببة للوقربود
احليوي هو تغيري "مباشر" يف اختخدام األراضي بالنسبة لألغذية (التوخع يف إنتاج احملاصربيل الغذائيربة
مباشرة يف األراضي األخرى) والعكس بالعكس.

وبعبارة أخرى فإن التقليل إىل أدنى حد من تأثريات "التغيري غري املباشر يف اختخدام األراضربي" ميكربن أن يتحقربق علربى
حساب األمن الغذائي وميكن أن يندي إىل "انعدام يف األمن الغذائي بصورة غري مباشرة" .وميكربن للتقليربل إىل أدنربى حربد
من انعدام األمن الغذائي غري املباشر أن يندي بدوره إىل تأثريات على التغيري غري املباشر يف اختخدام األراضي.
وبالنظر إىل أن احتماتت اتساع مساحة الرقعة الزراعية املخصصة إلنتاج األغذية أقوى مربن احتمرباتت انكماشربها خربالل
السنوات األربعني املقبلة ،ت يرجح أن تتمكن الطاقة احليوية مربن التوخربع يف املسرباحات الزراعيربة القائمربة دون املسرباس
بإنتاج األغذية ("انعدام األمن الغذائي غري املباشر") أو إزاحة الزراعة إىل مناطق طبيعية أخرى ("التغيري غربري املباشربر يف
اختخدام األراضي").
ويف حالة اعتماد إنتاج الوقود احليربوي والطاقربة احليويربة علربى اخربتخدامات األراضربي احملربددة (مقابربل اخربتخدام مربواد
النفايات) فإن اإلشكالية ختكمن يف "حتديد األراضي" اليت تقيِّد "تكاليف الكربون" وتفيا عن األراضي املطلوبربة لتلبيربة
اتحتياجات من األغذية.
3-2-0

إمكانات األراضي "اهلامشية" و"املهجورة"

يتمثل أحد البدائل يف اختخدام "األراضي الزراعية احملتملة" غربري املسربتخدمة حاليرب ًا أو غريهربا مربن األراضربي احملربددة
إلنتاج الطاقة احليوية يف بعا الدراخات املذكورة أعاله .ولكي تتجنَّب الطاقة احليويربة الربدخول يف منافسربة مربع إنترباج
األغذية ،ت بد أن تستخدم األراضي غري الزراعية مباشرة.
ويتوقف وجود هذه األراضي الزراعية البديلة بدرجة كبرية على ما إ ا كان الكربون والتنوع البيولوجي يدخالن أصربالً يف
عداد املعايري املستخدمة .وتشمل خياخات الوقود احليوي يف الربازيل هذين املعيربارين يف تصربنيف منرباطق قصربب السربكر
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الزراعية اإليكولوجية ويستخدم كل من اتحتاد األوروبي والوتيات املتحدة معايري ختفيا الكربون حتى تسربتويف املربواد
األوَّلية شروط إنتاج الوقود احليوي.
ويستخدم اتحتاد األوروبي أيض ًا معيار اخربتبعاد الوقربود احليربوي الربذي ينربتج يف املنرباطق ات األهميربة اخلاصربة للتنربوع
البيولوجي.
وتندرج األراضي اليت من احملتمل أن تستخدم يف إنتاج حماصيل الطاقة احليوية ضمن فئتني .وتتربألف الفئربة األوىل مربن
أراضي إنتاج األخشاب وأراضي الرعي (تقتصر يف بعا األحيان على "أراضي الرعي املكثَّربف") .ويفصربل حاليرب ًا حتليربل
املناطق الزراعية اإليكولوجية العاملية اجلديدة للغابات األكثر كثافة وأوضح أن املساحة اليت تبلغ تقريبرب ًا  0مليربار هكتربار
املقدَّرة كأراض زراعية حمتملة مناخبة بدرجة كبرية أو مناخبة لزراعة احملاصيل تتألف من املراعي واألراضي احلرجيربة
( ،)Prieler, Fischer and van Velthuisen, 2013وتركز أيضرب ًا تقربديرات إمكانربات الطاقربة احليويربة مربن األراضربي يف
األغلربب علربى هربذه األراضربي (Hoodwijk et al., 2005؛ Van Vuuren, Vliet and Stehfest, 2009؛ Cai, Zhang
 ،) and Wang, 2011وهذه هي الدراخربات األخاخربية الربيت يشربار إليهربا يف اتختعراضربات الرمسيربة علربى نطرباق أوخربع
(Chum et al., 2011؛ .)Bauen et al., 2009
وينطوي لك على مسألتني .أوتً ،تشمل هذه الفئة األراضي املستخدمة بالفعل يف الرعي ،وحتديداً ،أراضي الرعي الربيت
تتمتع بأكرب القدرات اإلنتاجيربة .وتربوفر أراضربي الرعربي أغلبيربة العلربف احليربواني ( Wirsenius, Azar and Berndes,
)2010؛ وتفوض تقديرات منظمة األغذية والزراعة زيادة يف إنتاج األلبربان واللحربوم مربن أراضربي الرعربي .وحتويربل تلربك
املراعي اليت ميكن أن تكون منتجة يتنافس مع إنتاج األغذية ،وعندما يتم حتويلها فإن إنتاجية املراعي ت بد وأن تزيربد
بنسبة أكرب يف أراضي الرعي املتبقية لتجنب توخع األراضي.
وثانياً ،يرتفع يف كثري من األحيان حمتوى الكربون يف هذه األراضي وتسرباهم بالتربالي بربدور كرببري يف التنربوع البيولربوجي.
وقربربربربربربربدَّرت الدراخربربربربربربربات أن حراثربربربربربربة املراعربربربربربربربي املعتدلربربربربربربربة تتطلربربربربربربربب تكربربربربربربرباليف كربونيربربربربربربربة كربربربربربربرببرية
(Searchinger et al., 2008؛  .)Fargione et al., 2008على أن دراخات أخرى تقدِّم تقديرات أكثر تفاؤ ًت نظرًا لألخذ
مبمارخربربات اإلدارة السربربليمة (Conant, Paustian and Elliot, 2001؛  .)Smith and Conen, 2004وتسربربتهدف
حتليالت املناطق املدارية أراضي السافانا الرطبة القربادرة علربى إنترباج احملاصربيل والربيت جتمربع بربني النباتربات العشرببية
والشربجريات واألشربجار وحتتربوي يف كربثري مربن األحيربان علربى مسربتويات مرتفعربة مربن الكربربون (Gibbs et al., 2008؛
 .)Fargione et al., 2008وخواءً أكانت هذه األراضي حتقق وفورات يف غازات اتحتبرباس احلربراري ضربمن أُطربر زمنيربة
تعتربها احلكومات مناخبة ،فإن لك يتوقف على خسائر الكربون املرتبطربة بتحويربل تلربك األراضربي و لربك بالنسرببة ملربا
يتحقق من وفورات يف الوقود األحفوري نتيجة إلنتاج الكتلة احليوية .ومل تتنرباول أي تقربديرات مربن تقربديرات إمكانربات
الطاقة احليوية املذكورة أعاله بالتحليل خسائر الكربون النامجة عربن حتويربل تلربك األراضربي إىل إنترباج الوقربود احليربوي
ولكنها بدتً من لك تفوض يف كثري من األحيان أن انبعاثات الكربون ت تنطلق من األراضي اليت ت تعترب غابات.
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ويف املقابل ،تنطبق شروط األراضي " ات الديون الكربونية" املنخفضة على بعا منرباطق السربافانا بعربد تطهريهربا إلنترباج
الوقود احليوي .)Beringer, Lucht and Schaphlff, 2011( 52ومتثل مناطق السربافانا أيضرب ًا مراكربز للتنربوع البيولربوجي
بشربربكل عربربام ،وهربربو مربربا ميكربربن مالحظتربربه مربربن دراخربربة خمتلربربف خربربرائط التنربربوع البيولربربوجي الفقربرباري الربربواردة يف
.Grenyer et al., 2006
و الفئة الرئيسية األخرى من األراضي اليت تعترب يف كثري مربن األحيربان مناخرببة للطاقربة احليويربة هربي األراضربي الزراعيربة
"املهجورة"  .وتتعرض مساحة األراضي الزراعية يف العامل بصربورة مسربتمرة لرببعا التحربوتت ،ويف ظربل توخربع األراضربي
الزراعية أو أراضي الرعي يف بعا املناطق فإنها تصبح مهجورة يف مناطق أخرى.
وانصبّ تركيز هائل بشكل خاص على دراخة لتقدير إمكانات الطاقة احليوية من كل األراضي الزراعيربة املهجربورة الربيت
مل يتم تشجريها بعربد ،ويربرد لربك يف وثيقربتني حبثيربتني (Campbell et al., 2008؛ Field, Campbell and Lobell,
 .)2008وتشري التقديرات إىل أن مساحة األراضي الزراعية املهجورة (أي األراضي اليت اخربتُخدمت مربن قبربل يف اإلنترباج
ولكنهربربا مل تعربربد مسربربتخدمة يف عربربام  )3111تربربواوح بربربني  296و 444مليربربون هكتربربار ،وهربربي مسربرباحة ميكربربن أن تنربربتج
 9يف املائة من الطاقة األوَّلية العاملية.
واعتمدت أيض ًا دراخات أخرى إلمكانات الطاقة احليوية على األراضي املهجورة ( .)Haberl et al., 2012ويشمل لربك
توقعات هجر األراضي الزراعية يف أقاليم معيَّنة ،وهي أراض ميكن اخربتخدامها يف إنترباج الطاقربة احليويربة رغربم التوخربع
الصايف لألراضي الزراعية إمجا ًت (Haberl et al., 2012؛  .)Fischer et al., 2010وتشمل التوقعات يف بعربا احلرباتت
"األراضي املهجورة احملتملة" اليت خربتتكوَّن إ ا تكثَّفربت الزراعربة بالقربدر الكربايف لتحريربر أراضٍ علربى أخرباس املسرباحات
الصافية (أنظر الوثائق اليت نوقشت يف .Haberl et al., 2012
رغم أنه ت بد من اإلشارة إىل أن اختخدام األراضي املهجورة إلنترباج الطاقربة احليويربة خربيتجنَّب إحربداث تربأثريات علربى
األغذية ،ولكنه لن يتجنب بالضرورة إحداث تأثريات كربونية كما تحظنا يف القسم السابق.
2-2-0

مراعاة الوظائف املتعددة الستخدام األراضي

يتمثل أحد قيود خياخات الوقود احليوي املبكرة ،مثل خياخات الوتيات املتحدة وأوروبا والربازيل ،يف أنها صربيغت يف
األصل دون احلرص كربثرياً علربى جتنربب املنافسربة يف اخربتخدام األراضربي أو اخربتخدام األغذيربة .ولربذلك ،شربجعت هربذه
__________________
52
اختبعد  Beringerو  Luchtو  (2011) Schaphlffاملناطق اليت ت تعيد ديونها الكربونية يف غضون  01خنوات ،أي ما يعادل ختفيضاً بنسبة 41
يف املائة يف انبعاثات غازات اتحتباس احلراري على امتداد  31خنة ،وهي الفوة الزمنية املستخدمة يف أوروبا لتقييم ميزان غازات اتحتباس احلراري
الناجتة عن الوقود احليوي.
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السياخات منتجربي الطاقربة احليويربة علربى احلصربول علربى مربوادهم األوَّليربة مربن مسربتودعات مشربوكة .ولربذلك أصرببحت
احملاصيل اليت كان ميكن توجيهها إلنتاج األغذية وكانت تتميّز بكفاءات زراعية واقتصادية أكرب مواد أوَّليربة مفضربلة يف
إنتاج الوقود احليوي.
ويكشف تطور الوقود احليوي عن احلاجة إىل خياخات متكاملة بشأن اختخدام األراضربي ،مربع مراعرباة خمتلربف وظربائف
األراضي خوا ًء اتقتصادية أو اتجتماعية أو البيئية ،وإخهاماتها يف األمن الغذائي.
ويتبيَّن أيضاً من عمليات تطوير الوقود احليوي أن السياخات الوطنية ميكن أن تنطوي على عواقربب مهمربة حتربى خربارج
احلدود الوطنية ،بل واألهم من لك أن هذه العواقب ميكن أن تتفاوت بدرجة كبرية تبع ًا للظروف احمللية.
ويفسّر لك حاجة السياخات الوطنية بصورة متزايدة إىل فرض معايري على اختخدام األراضي يف إنتاج الوقود احليربوي أو
حتقيق التكامل يف األهداف (أنظر الفصل .)0
وتهدف اهلند والصني وجنوب أفريقيا صراحة إىل جتنُّب املنافسة على األراضي مع إنتاج األغذية يف حربدودها الوطنيربة.
وتستبعد الربازيل إنتاج قصب السكر يف مناطق معيَّنة (وهي يف األخاس منطقة األمازون ومنطقة بانتانال) حلمايربة التنربوّع
البيولوجي .وجاء أيضاً يف معايري اتختدامة يف اتحتاد األوروبي (معايري األهلية اليت متكِّن من احتساب الوقود احليربوي
على أخاس املستويات املستهدَفة) أنه كان ت بد من إنتاج املواد األولية يف األراضي غري املهمة للتنوّع البيولوجي أو النُظم
اإليكولوجية الغنية بالكربون .ويشكِّل لك جزءاً من عملية إصدار الشهادات املبيَّنة يف الفصل .4
وتكشف هذه األمثلة عن القلق املتزايد بشأن إدراج ومعاجلة العواقب احملتملة تزدياد املنافسربة علربى األراضربي .وخربوف
تستفيد من اختكماهلا بتقييم واضح لآلثار الواقعة على املوارد املائية.

وعالوة على لك فإن العواقب اتجتماعية احملتملة ينبغربي معاجلتهربا بشربكل أفضربل عربن طريربق ضربمان تنفيربذ اخلطربوط
التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسنولة حليازة األراضي ومصايد األمسا والغابات.
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 -5الوقود احليوي والطاقة احليوية :اآلثار االجتماعية واالقتصادية وآفاق التنمية
نعنى بالدرجة األوىل يف هذا الفصل بتأثريات خياخات الوقود احليوي على الدخل وفرص العمل والتنميربة ،أي الظربروف
الرئيسية اليت حتيط بفرص حتقيق األمن الغذائي.
ويوكز فقراء العامل ومن يعانون انعربدام األمربن الغربذائي تركربزًا شربديدًا يف جنربوب شربرق وجنربوب آخربيا وأفريقيربا جنربوب
الصحراء .ويعيش نصف فقراء العامل (على أقل من دوترين يومياً) يف اهلند والصني ،ويعيش ربعهربم يف بلربدان منخفضربة
ومتوخطة الدخل مكتظة بالسكان ،مثل باكستان وإندونيسيا ونيجرييا ،ويعيش ربربع آخربر يف بلربدان منخفضربة الربدخل،
وهي يف األخاس دول هشة (.)Sumner, 2012
وباتت مسألة التهديدات مقابل الفرص اليت يطرحها اتختثمار يف األراضي أمام إنتاج الوقود احليوي واملربواد األوَّليربة (يف
األغلب للتصدير) بالنسبة للكثري من تلك البلدان مسربأ لة حتظربى بأهميربة عليربا .وجيربري اتحترباد األوروبربي ،وهربو أحربد
العناصر الفاعلة الرئيسية املعنية باتتساق يف السياخات من أجل التنمية ،دراخات عن آثار خياخات الوقربود احليربوي يف
اتحتربرباد األوروبربربي علربربى البلربربدان الناميربربة وكربربذلك أثربربر ازديربرباد الطلربربب علربربى الوقربربود احليربربوي يف البلربربدان الناميربربة
(.)Diop et al., 2013
مع أن الطاقة احليوية من أجل التنمية الريفية وأمربن الطاقربة ت تقربل أهميربة إىل جانربب مسربألة وقربود النقربل يف األخربواق
احمللية يف البلدان الرائدة يف هذه األقاليم .والواقع أنه اعتباراً مربن عربام  ،3103باتربت البلربدان غربري األعضرباء يف منظمربة
التنمية والت عاون يف امليدان اتقتصادي تستهلك كميات أكرب من وقربود النقربل مقارنربة ببلربدان منظمربة التعرباون والتنميربة يف
امليدان اتقتصادي ( .)Nelder, 2012وبات اآلن أيض ًا النظر مع ًا يف اآلثار اتجتماعية واتقتصادية وآفاق التنمية يف ضربوء
خياخات األغذية والوقود شرطاً حتمي ًا حملياً يف الكثري من البلدان النامية.
ويرى البعا ،مثل  )3102( Msangi and Evansأن حل بعا املشاكل الكامنة وراء األمربن الغربذائي يف نفربس البلربدان
اليت تطمح إىل تطوير قطاع الوقود احليوي ميكن أن يعا الكثري من املسربائل الربيت حتربول دون ازدهربار منخسربات قطرباع
األعمال الزراعية وقطاع فاعل لألغذية يكون قادراً على حتقيق إنتاجية كبرية يف تلك البلدان.
وكمربربا تحظنربربا يف هربربذا التقريربربر فربربإن البلربربدان الناميربربة ت تربربزال عمومرب ًا يف طربربور صربربياغة خياخربربات بشربربأن الوقربربود احليربربوي
وت يزال الكثري من اتختثمارات واملبادرات يف شتى مراحل التنفيذ .وت يربزال تقربدير آثربار السياخربات الوطنيربة علربى مربر
الوقت وعلى النطاق الكلي أو اإلقليمي يعتمد بذلك كثريًا على التخمينات.
واتختثناء هنا هو حالة الربازيل اليت هلا تاريخ يصل إىل  41عاماً يف إنتاج إيثانول قصب السكر وحنو عقربد مربن الزمربان
إ ا أخذنا يف اتعتبار برناجمها الطموح يف جمال الديزل احليوي .ونتناول األدبيات اليت تبحربث هرباتني التجربربتني مربن
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زاوية األمن الغذائي والتنمية الريفية يف نفس الوقت الذي نُقرّ فيه بالفروق اهلائلة اليت تفصل الربازيل عن معظم البلربدان
النامية عندما ننظر يف األمن الغذائي وأمن الطاقة والتنمية الريفية .ونسربتهل هربذا الفصربل باخربتعراض احلالربة الربازيليربة
(القسمان  0-4و .)3-4
وت تاح بعا الدراخات الرائدة يف خياقات أخرى أجريت فيها حتليالت باختخدام منو ج التوازن العام القابل للحوخَبة،
مثل التحليالت الربيت أجراهربا  Arndtوزمربالؤه ( )3101b ,3101a ,3119بتحليربل آثربار اخربتخدام الوقربود احليربوي يف
البلدان النامية اليت تفتقر إىل األمن الغذائي وأمن الطاقة (القسم  .)2-4وتشمل التحليالت دراخربتني تتنرباوتن موزامبيربق
ومجهورية تنزانيا املتحدة .ولكننا مضطرون يف معظم احلاتت إىل اللجوء أخاخاً إىل دراخات احلالة احمللية .وركّز الكثري
من تلك الدراخات على النزاع على األراضي وتأثريات اإلزاحة اليت تناولناها يف الفصل السابق .وتقدِّم املشرباريع األخربرى
إخهامات مهمة نتناوهلا باتختعراض ،مثل الدراخات اليت أجراها مشربروع الطاقربة احليويربة واألمربن الغربذائي يف منظمربة
األغذية والزراعة حول بريو وتايلند ومجهورية تنزانيا املتحدة (منظمة األغذيربة والزراعربة ،)3101a ،أو مشربروع الوقربود
احليوي والفقراء ،53بدعم من منخسة غيتس ،أو مبادرة امليثاق احليوي العاملي.54
وحاول عدد متزايد من الدراخات لفت انتباه صانعي السياخات إىل أهمية مراعاة اتعتبارات اجلنسانية يف تطوير الوقربود
احليربربربربوي .ويوجربربربربد تربربربربرابط وثيربربربربق بربربربربني إنتاجيربربربربة العمالربربربربة واتعتبربربربربارات اجلنسربربربربانية ،وهربربربربو مربربربربا أثبتربربربربه
 Kesو )3116( Swaminathanيف وضع "اتختهال الزمين" (خاصة بني النساء) باعتباره يشكِّل عنصربراً مربن عناصربر
انعدام األمن الغذائي وأمن الطاقة .ونتناول باختفاضة آثار الوقود احليوي/الطاقة احليوية على اتعتبربارات اجلنسربانية يف
القسم .4-4
وبالنظر إىل أهمية الطاقة احليوية التقليدية يف مصفوفة الطاقة لدى الكثري مربن البلربدان الناميربة ،ينبغربي أن يربرتبط تقيربيم
اآلثار اتجتماعية واتقتصادية وآفاق التنمية اليت تنطوي عليها خياخات الوقربود احليربوي بتطربوّر قطرباع الطاقربة احليويربة
ككل .وميثّل الوقود احليوي املُستخدَم يف النقل يف الكثري من البلدان النامية جمرد فئة فرعية يف مسربألة الطاقربة احليويربة
على النطاق األوخع .وحتصل أفريقيا جنوب الصحراء على ما يواوح بني  41و 11يف املائة من الطاقة من احلرق األوّلربي
للكتلة احليوية وحتويلها إىل فحم ،ويوجد ارتباط قوي بربني انعربد ام األمربن الغربذائي واعتمرباد توليربد الطاقربة علربى الكتلربة
احليوية األوّلية ( .) Ewing and Msangi, 2009وجيري حاليرب ًا يف إطربار املئربات مربن املبربادرات اخربتطالع فربرص تطربوير
الطاقة احليوية احلديثة للطهو والكهرباء وتوليد القوى على النطاق الضيِّق لألنشطة اتقتصربادية احملليربة األخربرى .وممربا
قد يساعد كثرياً يف صياغة خياخات الطاقة احليوية رقم قياخي جديد ،هو الربرقم القياخربي لفقربر الطاقربة املتعربدد األبعرباد
الذي اختحدثه  Nussbaumerوزمالؤه ( )3100والذي يركِّز على خمتَلف عناصر احلرمان مربن الطاقربة ،ويسربتطيع هربذا
الرقم قياس حاتت احلرمان من الطاقة وشدّتها.
__________________
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وقام عدد من العلماء بوضع منا ج تصنيفية لتحديد الظروف الربيت ينبغربي يف إطارهربا األخربذ بسياخربات للوقربود احليربوي
الطاقة احليوية يف البلدان النامية ،وحمور الوكيز احملدّد هلذه السياخات يف كل بلد يف ظل تقربدير املتغيّربرات الرئيسربية
(3119 ،Pingali, Raney and Wiebe؛ 3101 ،German et al؛ 3100 ،Maltitz and Stafford؛ ،BEFSCI
3101؛  .)3119 ،Ewing and Msangiوهذه النُهج املختلفة اليت تقيِّم اآلثار احملتملربة إلنترباج الوقربود احليربوي علربى
املستوى الوطين أو احمللي توفّر أدوات مفيدة لتيسري وتوجيه اختا القربرارات بربدءاً مربن تصربميم السياخربات ووصربوتً إىل
التنفيذ وخيارات اتختثمار .وتشكّل هذه النُهج أيض ًا األخاس الذي ترتكز إليه خمتلف آليات إصدار الشربهادات املصربممة
لتقييم الوقود احليوي الذي يراعي بعا معايري اتختدامة.

 0-5جتربة اإليثانول يف الربازيل من منظور التنمية احمللية والريفية
بينما شكَّلت الشواغل األخرى يف كثري من األحيان حمور الوكيز الرئيسي يف التحليل ،صدر يف السربنوات األخربرية عربدد
من الدراخات البحثية املهمة حول أثر منظومربة قصربب السربكر/اإليثانول يف الربازيربل علربى التنميربة احملليربة واإلقليميربة.
وتنطوي نتائج هذه الدراخات ،مثل الدراخة اليت أجرتها جامعة ختانفورد حتت إشراف الباحث الربازيلي Martinelli
باتشوا مع آخرين (( )3100اإلطار  ،)03على أهمية نسبيّة بالنسبة للبلدان النامية األخرى نظراً لعدد البلربدان الربيت
تقوم حالياً بتجريب إنتاج اإليثانول من قصب السكر.
وبينما يسود قلق بشأن اآلثار السلبية على الصحة والبيئة نتيجة إلنتاج قصب السكر على نطرباق واخربع فربإن الكربثري مربن
املنلفني ،مثل  Martinelliوآخرين ( )3100يفتحون الباب أمام التساؤل عما إ ا كان تكوين الثروة وحتقيق فوائربد علربى
التنمية اتقتصادية احمللية يعوِّض بشكل إجيابي التكاليف اتجتماعية اليت ينطوي عليها لك .ويصربر منلفربون آخربرون
إصراراً قوياً على احلاجة إىل إدراج النتائج اإلجيابية على الصحة جراء اختخدام اإليثانول كوقود للنقل يف املدن الكربربى
(.)Goldemberg, 2008
ومن الواضح أنه ت بد من اختا الكثري من التحوطات حتى ميكربن تطبيربق نتربائج الدراخربات الربازيليربة علربى السربياقات
األخرى ،ت خيما البلدان األفريقية واآلخيوية لو كان السبب يقتصر فقط على التباين الشديد يف الكثافات السربكانية بربني
املناطق احلضرية واملناطق الريفية ،ومتثل الربازيل خياقاً شديد اخلصوصية يف بلد شاخع املساحة ولكن األغلبية الواخربعة
من خكانه يعيشون يف املدن .من لك مثالً أن وتية خاو باولو حضربرية بنسرببة  14يف املائربة ،كمربا أن عمالتهربا الرمسيربة
حضرية أيضاً بنسبة  14يف املائة .ولذلك فإن تربأثريات اإلزاحربة النامجربة عربن التوخربع يف زراعربة قصربب السربكر متباينربة
بدرجة كبرية على األرجح يف الربازيل أكثر منها يف السياقات األخرى اليت ترتفع فيها الكثافة السكانية الريفية.
ويتميَّز خياق قصب السكر يف الربازيل أيضاً خبصوصيته الشديدة من حيث املكننة وتركيبة العمالة املربتغرية الربيت مشلربت
هبوطاً حاداً يف فرص العمل وزيادة يف احلد األدنى للمنهالت ،وزيادة يف متوخط أجور عمال إنتاج قصب السكر ،وهو مربا
يعبِّر عن زيادة يف اإلنتاجية من  4إىل  01أطنان من القصب املقطوع يومياً على امتداد العقدين الفائتني .وت يزال اجلربدل
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دائراً حول مسألة تأثري التوخع يف إنتاج قصب السكر على الزيادة الشرباملة يف فربرص العمربل .ومربن لربك مربثالً أن كثافربة
عمالة قصب السكر يف وتية خاو باولو ( 9عمال لكل  011هكتار) أقل من متوخطها يف كل األنشطة الزراعيربة ( 01لكربل
 011هكتار) .ومن الناحية األخرى فإن كثافة العمالة يف قصب السكر تزيد أربعة أضعاف عربن كثافربة العمالربة يف أنشربطة
تربية املاشية .على أن إحالل قصب السكر حمل احملاصيل األخرى قد ت يفضي بالضرورة إىل زيادة يف العمالة النسبية.
وت يزال معظم البحث يف السياق الربازيلي يستند إىل جمموعة بيانات قدمية خربابقة ألثربر تكييربف قطرباع إيثربانول قصربب
السكر يف الربازيل مع متطلبات املعايري الدولية الربيت تربنظِّم أخربواق الوقربود احليربوي .وتشربمل هربذه املعربايري إنهرباء حربرق
احملاصيل وتسريع وترية املكننة واتلتزام بإبرام عقود رمسيربة يف مربا خيربص العمالربة ،وقبربول تصربنيف املنرباطق الزراعيربة
اإليكولوجية الذي حيظر إنتاج قصب السربكر يف منطقربة األمربازون واألراضربي الرطبربة يف منطقربة بانتانربال واملنرباطق الغنيربة
بالتنوع البيولوجي األصلي .ويتوقف احلصول على اتئتمانات على مراعاة ظروف العمالة السليمة يف العمربل (بربالرغم مربن
اختمرار شجب ظروف العمل املهينة) ،وجتد الشركات نفسها مدفوعة إىل اعتماد خمططات إصدار الشربهادات املسربتدامة
للوصول إىل الصادرات.
اإلطار  :03إنتاج السكر واإليثانول كاسرتاتيجية للتنمية الريفية يف الربازيل :أدلة من والية ساو باولو
قارن  Martinelliوزمالؤه ( )3100منشرات التنمية يف بلديات وتية خاو باولو اليت تنتج أكثر من  41يف املائة
من قصب السكر يف الربازيل ،مع التمييز بني البلديات تبع ًا ملا إ ا كانت تعتمد يف األغلب على تربيربة املاشربية أو جتمربع
بني املاشية وقصب السكر ،أو قصب السكر ،أو قصب السكر مع وحدات التجهيربز أو األنشربطة غربري الريفيربة .ووضربعت
جمموعة من الضوابط للتقليل إىل أدنى حد من آثار املتغريات األخرى مثل خربهولة الوصربول إىل عاصربمة الوتيربة والقربرب
منها ،واملستويات السابقة للتنمية ،واألنشطة اتقتصادية غري املتصلة مبوضوع املقارنة .واختخدمت جمموعة مربن األرقربام
القياخية ،وهي دليل األمم املتحدة للتنمية البشرية ،ورقم قياخي للتنمية البشربرية جربرى اخربتحداثه باتخربتناد إىل دليربل
املسنولية اتجتماعية يف وتية خاو باولو ،ودليل ريو دي جانريو لتنمية البلديات.
وكشفت النتائج عن أن دليل التنمية البشرية ودليل املسنولية اتجتماعية ودليربل التنميربة البشربرية يف البلربديات
اليت تعتمد على تربية املاشية يقل كثرياً عربن كربل الفئربات األخربرى وأن هربذا الربدليل القياخربي بلربغ أعلربى مسربتوياته يف
البلديات اليت تعتمد على إنتاج قصب السكر و اليت توجربد فيهربا وحربدات التجهيربز وأنربه بلربغ مسربتويات أعلربى يف هربذه
البلديات مقارنة بالبلديات غري الريفية .على أن مستويات توزيع الثروة ت تكشف عن تفاوتات كبرية يف تلك البلربديات.
وينخفا مستوى تركز األراضي يف الفئة غري الريفية اليت خجلت أيضاً أدنى املستويات من حيث التعلربيم .وتشربري تلربك
اتختنتاجات إىل أن إنتاج قصب السكر ليس هو العامل الرئيسربي ،ولكربن املهربم هربو تكاملربه مربع أنشربطة التجهيربز الربيت
تنطوي على تأثري مضاعف مهم .مع أن بلديات قصب السكر خجلت درجات أعلى من بلديات تربية املاشية ،وخلصت
الدراخة إىل أن البلديات اليت ليست لديها قاعدة زراعية مل تتمكَّن من توليد بدائل تتوفر فيها مقومات اتختمرار.
ومما ينيد اتختنتاجات اإلجيابية للدراخة اليت أجراها  Martinelliوآخرون ( )3111الدراخات الفرديربة الربيت
تناولربربت آثربربار اتخربربتثمارات يف مصربربانع السربربكر علربربى فربربرص العمربربل وتكربربوين الثربربروة يف بلربربديات وتيربربة خربرباو بربرباولو
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( )Montangnhami, Fagundes and Fonseca da Silva, 2009و) Paraná (Shikida, 2008علربى التربوالي ،وتربرتبط
كلتا الوتيتني بإدخال قصب السكر يف مناطق تربية املاشية .وخلربص هربنتء املنلفربون مربن خربالل البيانربات الربيت تراعربي
األهمية النسبية ملصنع السكر يف اتقتصاد احمللي خواءً مربن حيربث فربرص العمربل أو التربأثريات املضرباعفة ،إىل أن إنشرباء
مصنع السكر ميثل العامل الرئيسي الذي خاهم يف وقف اهلجرة إىل اخلارج واختطاع أن يستوعب ترشيد العمالربة الريفيربة
بسبب املكننة داخل البلدية.
وطبَّقت دراخة أجراها  Balsadiو )3116( Borinرقماً قياخياً للجودة على أخرباس اإليربرادات ومسربتوى التقيُّربد
باألُطر الرمسية ،والتعليم ،وأشكال الدعم األخرى ،لتحليل درجة حتسربني فربرص العمربل (كمرب ًا ونوعرباً) يف قطرباع قصربب
السكر ،وخلص املنلفان إىل أن هذه املنشرات قد كشفت عن حتسربن ملمربوس خربالل الفربوة املشربمولة بالدراخربة مربن عربام
 0111حتى عام  .3113وقام  Pettiو )3111( Fredoبتحديث هذه البيانات لعام  3114وقاما باختعراض اخربتنتاجات
 Balsadiو .Borinوأكد املنلفان زيادة يف فرص العمل الرمسي ونتائج التعليم واإليرادات.
وتساهم الربازيل بدور نشط يف تشجيع األخذ بنمو ج إيثانول قصب السكر يف بلدان كثرية يف أمريكا الالتينيربة وأفريقيربا،
ولذلك بات من احلاخم إجراء تقييم آلثار هذا النمو ج على التنمية الريفية واألمن الغربذائي .ويف نفربس الوقربت ونظربراً ملربا
تنفرد به الربازيل من خصوصية يف وفرة األراضي ومستوى تنمية قطرباع األعمربال الزراعيربة فربإن اخربتنتاج إجيربابي بشربأن
الربازيل ت يعين بالضرورة أن هذا النمو ج ميكن تطبيقه بنجاح يف بلدان أخرى ،وخباصة يف البلربدان الربيت يوجربد فيهربا
عدد كبري من السكان الريفيني أو حتى البلدان اليت يشكل فيها السكان الريفيون أكرب شرحية خربكانية (أنظربر مناقشرباتنا
بشأن موقف  Deiningerو )3101( Byerleeو ،Jayneو ،Chamberlinو )3103( Muyangaيف الفصل السابق).

 3-5برنامج الديزل احليوي يف الربازيل :اسرتاتيجية إمنائية بديلة
تقوم الربازيل أيضاً وهود كبرية يف إنتاج الديزل احليوي الذي كان متوقعاً ،على النقيا من إيثانول قصب السكر ،أن
يشكل برناجماً مبتكراً إلنتاج الوقود احليوي (الربنامج الوطين إلنتاج واختخدام الديزل احليربوي) ،املوجَّهربة صربراحة إىل
حت قيق اإلدماج اتجتماعية والتنمية اإلقليمية ،ت خيما يف املنطقة الشمالية الشرقية اليت تعد أفقر مناطق الربازيل .ووقربع
اتختيار على احملاصيل الزيتية نظراً ملالء متها إقليمي ًا (زيربت النخيربل يف الشربمال ،وزيربت اخلربروع يف املنطقربة الشربمالية
الشرقية ،وفول الصويا يف اجلنوب واملنطقة الوخطى الغربية) وكان ت بد أن تشار نسبة من املزارعني األخربريني يف كربل
منطقة ،وخباصة املزارعون األخريو ن الذين جتمعهم رابطات أو تعاونيربات ،يف تربوفري املربواد األوَّليربة ،وهربو شربرط مسرببَّق
لشركة الديزل احليوي حتى ميكن الوصول إىل السوق .وينظِّم السوق نفسها مزادات تسيطر عليها الوكالة الوطنية للبوول
ويشرف على التوزيع شركة بووبراس ( .)Petrobrasوت ميكن احلصول على  91يف املائة من احلجم املشمول برباملزاد يف
أي وقت من األوقات إتّ للشركات اليت حتصل على الشهادة اتجتماعية اليت تثبت مشاركتها يف الزراعة األخرية الربيت
تصدرها وزارة التنمية الزراعية .وخرعان ما تطور املزج اإللزامي الذي حتدَّد يف البداية بنسرببة  3يف املائربة إىل  4يف املائربة
على أخاس تدفقات خريعة من اتختثمارات .وازداد دور السوق يف اجتذاب العناصر الفاعلة الرائدة من املنظومة الزراعيربة
الصناعية لفول الصويا (.)Flexor, Kato and Recalda, 2012
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وبُذلت جهود كبرية إلشرا صغار املزارعني من املنطقة الشمالية الشرقية شبه القاحلة من خالل تشجيع اختخدام زيربت
اخلروع ،وهو حمصول تقليدي يف املنطقة ،كمادة أوّلية إلنتاج الديزل احليوي .وشربكلت اتحتربادات الريفيربة واحلركربات
اتجتماعية واملنظمات غري احلكومات وحكومات الوتيات وخدمات البحوث واإلرشاد العامة شبكة فريدة لتعزيز أقطاب
التنمية اليت تشمل يف أكثر صربورها طموحرب ًا عمليربات التجهيربز األوَّليربة (اخربتخراج الزيربت) مربن جانربب منظمربات صربغار
املزارعني .وكان هنا يف نفس الوقت اعواف بأن فول الصويا ،باعتباره احملصول األكثربر تنظيميرباً واألكثربر تربوفراً علربى
نطاق واخع ،فيساهم على األقل يف البداية بدور رائد يف بلوغ املستويات املستهدفة .ومل حتربدِّد احلكومربة فقربط مسربتويات
مستهدفة إلزاميربة ،ولكنهربا صربمَّمت برباعربة منخسربات السربوق ودعربت الوكرباتت والشربركات العامربة إىل ضربمان تنفيربذها
(.)Abramovay and Magalhaes, 2007
وبعد حنو مثاني خنوات ،وبالرغم من اجلهود اتختثنائية اليت بُذلت لتشربجيع إنترباج الربديزل احليربوي كخيربار إمنربائي
للزراعة األخرية باختخدام خمتلف نُظم اإلنتاج اإلقليميربة ،وبربالرغم مربن اتخربتثمارات الكرببرية الربيت قامربت بهربا شربركة
بووبراس يف اإلنتاج (الذي تستخدم فيه حالياً ثالث حمطات يف املنطقة الشمالية الشربرقية) ،بربات منربو ج فربول الصربويا
الواخع النطاق يهيمن متام ًا على املربواد األوَّليربة الالزمربة لربنربامج الربديزل احليربوي ،مربع اتخربتعانة بنسرببة مربن الشربحوم
احليوانية (يستأثر إنتاج الوقود حالياً بأكثر من  91يف املائة من خوق الشحوم احليوانية) .ومارخت اجملموعربة الزراعيربة
الصناعية لفول الصويا ضغوطاً على برنامج الديزل احليوي قبل أن تشرع حكومة لوت يف إطالق الربنامج الوطين يف الفربوة
 3114-3112حبثاً عن منافذ بديلة للزيوت النباتية اليت باتت أخواقها تواجه حتديات متزايدة منجانربب خربوق زيربت
النخيل .وحتى إ ا كان زيت الصويا أقل كفاءة يف حمتوى الطاقربة مقارنربة مبعظربم املربواد األوَّليربة األخربرى املسربتخدمة يف
الديزل احليوي (الفصل  ،) 3فإنه يساهم رغم لك يف إنتاج العلف احليواني كمنتج مشو رئيسي ويتمتربع بكربل املزايربا
اللوجستية واملالية واإلدارية اليت متيِّز خالخل حماصيل األغذية/العلف القادرة على املنافسة عاملياً.
وتشري التقديرات حالياً إىل أن  31يف املائة فقط من املواد األوَّلية املستخدمة يف إنتاج الديزل احليوي يف الربازيربل يوفرهربا
قطاع الزراعة األخرية ،ويستأثر حمصول فول الصويا بنسرببة  11يف املائربة مربن أفضربل مكونربات هربذا القطرباع تنظيميرباً يف
اجلنوب .55ويستخدم فول الصويا يف هذا السياق  01عمال يف كل  011هكتار وتوقع املدافعون عن خيناريو املربزج بنسرببة
 31يف املائربة يف عربام  3131تربوفري الكربربثري مربن الوظربائف الربربيت تصربل إىل نصربف مليربون فرصربربة عمربل (منخسربة غيتوليربربو
فارغاز/اتحتاد الربازيلي للديزل احليوي .)3101 ،وميثل زيت اخلربروع حمصربوتً تقليربدياً يف جنربوب شربرق الربازيربل،
ونظراً جلودته الكبرية كمحصول زييت فإن الفرص مفتوحة أمامه للوصول إىل األخواق اليت تعرض أخعاراً أعلربى .وعمومرب ًا
فإن منتجي الديزل احليوي يشوون زيت اخلروع من املزارعني األخريني لبيعه يف أخواق املنتجات البديلربة لغربري الوقربود
احليوي ويستخدمون فول الصويا الذي حيصلون عليه من مناطق أخربرى كمربادة أوَّليربة إلنترباج الربديزل احليربوي .وتتجربه
شركة بووبراس احلكومية بشكل متزايد حنو القيام بهذا الدور بينما ميارس قطاع الديزل احليربوي اخلرباص ضربغوط ًا مربن
__________________
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أجل تغيري القواعد ال يت من شربأنها أن تسرباعد الربديزل احليربوي علربى الربتخلص مربن اعتمرباده علربى "أوهربام" الشربهادات
اتجتماعية (.)Reporter Brasil, 2010
ورمبا يوجد عدد كبري من صغار املزارعني الذين "يستفيدون" حالياً من برنامج الديزل احليوي ،وإن كان لك يعبِّربر عربن
نفقات "اجتماعية" يتكبدها الربنام ج وليس نتيجربة النجرباح اتقتصربادي لربنربامج الوقربود احليربوي املعتمربد علربى الزراعربة
األخرية .ولذلك من التسرع أن نتخذ من برنامج الديزل احليوي الربازيلي منو جا ناجحاً لتكامل املزارع األخربرية وننظربر
إليه باعتباره جاهزًا للتطبيق يف خياقات أخرى .ولكن ما يكشف عنه هذا الربنامج هو أنه من املستبعد بدرجربة كرببرية أن
تتمكن اإلعانات احلكومية أو أفضليات دخول األخواق من تغيري الزراعة األخرية اهلشة لتصبح خيارًا تتوفر لربه مقومربات
اتخربربتدامة بربربدون إتاحربربة فربربرص ثابتربربة وكافيربربة للحصربربول علربربى األراضربربي ومربربا يصربرباحبها مربربن أصربربول وخربربدمات
(.)de Carvalho, Potengy and Kato, 2007
وتقوم حالياً منخسات كبرية مثل شركة بووبراس وشركة فالي الربازيلية للتعربدين بربإجراء اخربتثمارات واخربعة يف إنشرباء
مزارع زيت النخيل يف املنطقة الشمالية من الربازيل .من لك مث ًال أن شركة بووبراس ،من جهة ،تنفِّذ مشربروعاً إلنترباج
الديزل احليوي من زيت النخيل اعتماداً على مشاركة املزارعني األخريني (مشروع وتية بارا) ولكنها ،من جهة أخرى،
حتتفظ بالزراعة األحادية احملصول الواخعة النطاق لتصدير النخيربل إىل الربتغربال يف مشربروع مشربو مربع شربركة Galp
للطاقة (مشروع بيليم) .ومتخضت جتارب دمج املزارعني األخريني من خالل التعاقد معهم عربن نتربائج متباينربة وت يبربدو
واضحاً أن هذه التجارب ختمثل النمو ج الغالب (فريق اخلرباء الرفيع املسربتوى ،حتربت الطبربع) .وباإلضربافة إىل لربك،
تسود شكو بشأن فوائد هذا النوع من املبادرات الواخعة النطاق ،حيث تشجب دراخات كثرية ما تنطوي عليه من آثربار
خلبية ،مثل إزالة الغابات (يف نظام إيكولوجي حساس مثل منطقة األمازون) أو جتريف املناطق الريفية مربن خربكانها ،أو
املنافسة على املياه ،أو التلوث الناجم عن اختخدام مبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب.

 2-5حماوالت تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتطوير الوقود احليوي/الطاقة يف سياق البلدان النامية
يهدف بعا الدراخات الرائدة إىل تقيربيم العواقربب اتجتماعيربة واتقتصربادية لتطربوير الوقربود احليوي/الطاقربة يف البلربدان
النامية .ويعتمد معظم هذه الدراخات على منا ج وتوقعات لتقدير اآلثار احملتملة على املستويني الوطين واحمللي .ويقربيِّم
بعا الدراخات اآلثار الالحقة على مستوى املشاريع.
0-2-5

حتليالت التوازن العام القابل للحوسبة

تتاح بعا الدراخات الرائدة يف خياقات أخرى غري الربازيل ،حيث أُجريت حتليالت باختخدام منربو ج التربوازن العربام
القابل للحوخبة ،مثل التحليالت اليت أجراها  Arndtوزمالؤه ( )b3101 ،a3101 ،3119لتحليل آثار اختخدام الوقود
احليوي يف البلدان النامية اليت تفتقر إىل األمن الغذائي وأمن الطاقة.
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وأجرى  Arndtوزمالؤه (Arndt et al., 2008, 2010a, 2010b؛  )Thurlow, 2008خلسلة من التحليالت ألثر اترتفرباع
يف أخعار الوقود واألغذية وصادرات الوقود احليوي الواخعة النطاق علربى النرباتج احمللربي اإلمجربالي والفقر/انعربدام األمربن
الغذائي يف املناطق الريفية واحلضرية يف موزامبيربق ومجهوريربة تنزانيربا املتحربدة باخربتخدام حتليربل التربوازن العربام القابربل
للحوخبة .وتشري هذه التحليالت يف موزامبيق إىل حدوث انتقال واضح ألخعار الوقود واألغذية الدولية حيث تنثر أخربعار
الوقود الدولية تأثرياً مضاعفاً .وتعتمد موزامبيق اعتماداً كامالً على واردات الوقود احلربديث وتعتمربد بشربدة علربى واردات
األغذية من القمح واألرز والذرة ،ولكنها تُطبِّق خياخة جتارية منفتحة.
وانطالق ًا من اتفواضربات احملربددة بوضربوح يف املقرباتت فربإن النمربو ج قربادر علربى حتليربل اآلثربار املوتبربة علربى التجربارة
واتختثمار واألجور ،ومييِّز بني خكان احلضر والريف ،كما مييِّز يف فئة خكان الريف بربني املشربوين الصربافني والبربائعني
الصافني ،ومنتجربي احملاصربيل النقديربة املوجَّهربة للتصربدير ،ومزارعربي الكفرباف .وتتمثَّربل اتخربتنتاجات الرئيسربية يف أن
موزامبيق تعاني يف املدى القصري اخنفاضاً حاداً يف الواردات وهبوط ًا يف منشر الرفاه بنسرببة  4يف املائربة ،وتراجعرب ًا بنسرببة
 4يف املائة يف اختهال األخر املعيشية مصحوباً بهبوط عام يف الناتج احمللربي اإلمجربالي بنسرببة تزيربد علربى  0يف املائربة.
وأكثر املتضررين هم فقراء املناطق احلضرية إىل جانب قطاع الفقراء الذين يعتمدون على زراعربة الكفرباف .وطربرأت إمجربا ًت
زيادة بنسبة  4يف املائة يف نسبة الفقر على املستوى الوطين حيث بلغ عدد الفقراء حنو مليون نسمة تقريباً.
وخوف تدعم الضغوط املفروضة على الصادرات يف املربدى الطويربل مربن أجربل حتسربني ميربزان املربدفوعات قطرباع صربادرات
احملاصيل النقدية (التبغ والقطن) والزيادة يف أجور العمالة الريفية ،إىل جانب دخل قطرباع مزارعربي الكفرباف يف املنرباطق
الريفية من خالل زيادة أخعار الذرة .ويعاني فقراء املناطق احلضرية واملناطق املستوردة لألغذية يف اجلنوب أشد اآلثار.
وحيلل ) Arndt et al. (2008أيض ًا اتختثمارات الواخعة النطاق يف الوقربود احليربوي لتصربديره يف نفربس اإلطربار .وتتمثربل
اتفواضات يف أن كل إنتاج الوقود احليوي موجَّه للتصدير ،وكل اتختثمارات أجنبية ومضافة إىل اتختثمارات القائمة،
وكل األرباح تعاد إىل أوطانهربا .ويوجربد منو جربان لإلنترباج يتمربثالن يف مربزارع قصربب السربكر املوجربه إلنترباج اإليثربانول،
وخمططات التعاقد على زراعة اجلاتروفا إلنتاج الديزل احليربوي .ويوكربز مربا جمموعربه مربن  41يف املائربة مربن اإلنترباج يف
ض مزروعربة بالفعربل وحتربل بربذلك حمربل حماصربيل األغذيربة
األراضي اليت مل تكن مستعملة من قبل و 41يف املائربة يف أرا ٍ
واحملاصيل النقدية املوجَّهة للتصدير ،وهو ما يفضي إىل رفع أخعار األغذية وزيادة الواردات .وتكفربل صربالحيات إنترباج
الطاقة احليوية يف اتحتاد األوروبي ضمانات أخاخية حلماية السوق ،وصُممت منا ج إنتاج إيثانول قصب السكر حبيربث
تكون قادرة على املنافسة يف لك السياق عندما تتجاوز أخعار النفط  41دوترًا أمريكي ًا للربميل .ويشري النمو ج عموم ًا إىل
زيادة إضافية خربنوية يف النرباتج احمللربي اإلمجربالي بنحربو  1.64يف املائربة ليصربل إىل  3.4يف املائربة يف الزراعربة و 0.4يف
الصناعة .ويهبط املعدل الوطين للفقر بنسبة  4.1يف املائة لينتشل بذلك  0.4مليون نسمة من خط الفقر.
رغم أن جانباً كبرياً من اتختجابة اإلجيابية تتوقف على قدرة الزراعة على اتختجابة بزيادة اإلنتاجية .وهنا من يرى
أنه بالرغم من أن السكر/اإليثانول ينثر تأثرياً كبرياً على العمالة الريفية ،خاصة بني أفقر القطاعات (مثل كثافربة العمالربة
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 24عامالً لكل  011هكتار ،أي أكثر من مستويات كثافة العمالة يف خاو باولو يف الربازيل مبقربدار أربعربة أضربعاف) فربإن
منو ج التعاقد على زراعة اجلاتروفا (الذي تبلغ كثافة عمالته  41عامالً يف كل  011هكتار) ينطربوي علربى آثربار عرضربية
مهمة على إنتاج األغذية (التقنيات واملدخالت).
عربربرغم أن افربربواض زيربربادة اإلنتاجيربربة ت يأخربربذ يف احلسربرببان ازديربرباد عمربربق الفقربربر يف قطربرباع الكفربرباف الربربذي حيللربربه
 ،Jayneو ,Chamberlinو )3103( Muyangaوالذي تناوله الفصل السابق ،حيث تتفتت املزارع بصورة متكررة .ويرى
املنلفون أن معظم املزارعني مل يعودوا يستجيبون حملفزات اإلنتاجية التقليدية وتعود الفوائد يف الواقع العملربي إىل املربزارع
اجلديدة املتوخطة احلجم .باملثل فإن  )3119( Thurlowيقول أن ترويج الوقربود احليربوي مربن الناحيربة النسرببية 56أقربل
بشكل ملحوظ لصاحل الفقراء من تعزيز احملاصيل الغذائية مثل البستنة (اليت يزيد اهتمامها مبصاحل الفقراء بنسبة  01يف
املائة) والدُخن ( 24يف املائة أكثر لصاحل الفقراء) والذرة ( 41يف املائة أكثر لصاحل الفقربراء) .ومربن الناحيربة األخربرى فربإن
حجم خوق الوقود احليوي يعين أنها ميكن أن تكون مسنولة بدرجة كبرية عن ختفيا أكرب للفقر املدقع.
وأخرياً ،ت يأخذ التحليل يف احلسبان انبعاثات غازات اتحتباس احلراري بالرغم من أنه يفوض مسبق ًا أن  41يف املائة
مربربربربن توخربربربربع الوقربربربربود احليربربربربوي خربربربربيعتمد علربربربربى األراضربربربربي الربربربربيت كانربربربربت ت تربربربربزرع مربربربربن قبربربربربل .ويعربربربربوف .
ض تشبه أراضربي السربافانا يف
) Fargione et al. (2008بأن فتح أراضي السافانا يف الربازيل أمام قصب السكر ،وهي أرا ٍ
موزامبيق ،خيفضي إىل ديون كربونية تعادل  04خنة .وخيلص املنلفون إىل صعوبة تقييم الكثري مربن املسربائل ،وحيربذرون
من أن دواعي قلق منظمة أوكسفام بشأن دور الوقود احليوي يف رفع أخعار األغذية ،واختفحال الفقر (خاصربة يف املنرباطق
احلضرية) ،وتقلص مساحة احليازات الصغرية ،واختخدام التكنولوجيا اليت تتميَّز بكثافربة رأس املربال ،واحلصربول علربى
أجور أقل من املستوى املقبول" ،تبعث على قلق حقيقي" (املرجع السالف الذكر ،الصفحة .)04
ومتثل الدراخة الثانية اليت أجراهربا  )Arndt, Pauw and Thurlow, 2010a( Arndt et alجلمهوريربة تنزانيربا املتحربدة
باختخدام نفس منو ج التوازن العام القابل للحوخبة ,إخهاماً يف مشروع منظمة األغذية والزراعربة بشربأن الطاقربة احليويربة
واألمن الغذائي .وتعد مجهورية تنزانيا املتحدة أحد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء اليت تلتزم التزاماً قوياً بتطوير الوقربود
احليوي/الطاقة احليوية وأحد البلدان اليت حتظى باهتمام اختثمارات ومشاريع الوقود احليوي .وتشربري التوقعربات إىل أن
عدد خكان مجهورية تنزانيا املتحدة خريتفع من  49مليون نسمة يف عربام  3103إىل  029مليربون نسربمة يف عربام .3141
وعلى غرار موزامبيق فإن مجهورية تنزانيا املتحدة ريفية يف أغلبها حيث يزاول  91يف املائربة مربن قوتهربا العاملربة أنشربطة
ريفية ،ومتثل الزراعة  22يف املائة من الناتج القومي اإلمجالي .رغم أنها ،خالفاً جلارتها اجلنوبية ،تتمتربع بقربدر كرببري
من اتكتفاء الذاتي يف إنتاج األغذية وتستورد حنو  04يف املائربة مربن املربواد الغذائيربة األوَّليربة و 31يف املائربة مربن األغذيربة
اجملهَّزة .ويوجد لديها أيض ًا قطاع مهم لتصدير املنتجربات الزراعيربة .وتشربري التقربديرات إىل أن اإليثربانول ميكربن إنتاجربه
بتكلفة تبلغ  1.24دوتر أمريكي للو من نُظم السافانا املختلطة وبتكلفة قدرها  1.42دوتر أمريكي للو مربن نُظربم مربزارع
__________________
 56نسبة التغيُّر يف معدل الفقر املستحثة بنمو نسبته واحد يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجالي الزراعي الذي تتصدره احملاصيل احملددة.
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السكر الواخعة النطاق ،ويتمتع كال النظامني بقدرة تنافسية مع إيثربانول الربازيربل وإيثربانول الوتيربات املتحربدة .غربري أن
إنتاج اإليثانول من نُظم التعاقد التجاري مع أصحاب احليازات الصغرية ت يبدو قادراً على املنافسة دولياً.
ونظراً لعدم وجود أي برنامج للوقود احليوي يف لك الوقت فقد حدّدت الدراخة ختة خيناريوهات علربى أخرباس مربادتني
أوّليتني (الكاخافا وقصب السربكر) ونطرباقني أخاخربيني لإلنترباج ،همربا املربزارع الكرببرية والزراعربة التجاريربة التعاقديربة مربع
أصحاب احليازات الصغرية مع اختخدام بديل خمتلط للكاخافا ،وطربريقتني لتوخربيع املربواد األوليربة خربواء علربى حسرباب
احملاصيل القائمة أو باختخدام أراض جديدة.
ويالحَظ ارتفاع أخعار األغذية ،ولكن توخّع اإليثانول يتحقّق يف املقام األول علربى حسرباب صربادرات احملاصربيل النقديربة
التقليدية ،وهو ما ينطوي على آثار خلبية من خالل زيادة أخعار العملة األجنبية وكذلك ،ولكن بدرجة أقل ،عن طريربق
التنافس على األراضي والعمالة .ويندّي إنتاج الوقود احليوي إىل زيادة الناتج احمللربي اإلمجربالي الربوطين وإجيرباد فربرص
جديدة للعمل .وتكشف كل النما ج عن تأثريات إجيابية على الرفاه األخري ،ولكن زراعة الكاخافا باخربتخدام ترتيبربات
الزراعة التجارية التعاقدية خاهمت بفعالية أكرب يف زيادة دخل األخر األشد فقربراً .وختلربص الدراخربة إىل حتبيربذ منربو ج
الكاخافا املختلطة باختخدام املزارع التجارية الكبرية اليت تضمن توفري احلدّ األدنى من اإلمدادات بالرغم من أن التحليل
يشري إىل أن هذه املزارع التجارية ختتكوّن على حساب قطاع احليازات الصغرية.
وتتوقف النتائج هنا ،على غرار الدراخة اليت تناولت موزامبيق ،بدرجة كبرية على حتسُّن الغربالّت يف قطرباع احليربازات
الصغرية .وما مل يتحقّق لك فسوف يتعيّن إدماج األراضي اجلديدة .ومرة أخرى فإن هذه الدراخة ت تنظر يف آثار غازات
اتحتباس احلراري .وت يتناول أي من الدراختني آثار الوقود احليوي على اختخدام امليرباه .وحيربدِّد النمربو ج مسربتويات
مستهدفة طموحة تبلغ مليار لو على امتداد فربوة زمنيربة تسربتغرق  03عامرباً .وتحظنربا يف احلالربة الربازيليربة أن اعتمرباد
صالحيات اخللط الطموحة حيفّز النطاق ويزيد من صعوبة إدمرباج أصربحاب احليربازات الصربغرية تربدرجيياً .وباملثربل فربإن
الربامج الطموحة اليت تعتمد على اتختثمارات األجنبية الواخعة النطاق ،كما هو مُفتَرض يف هذا النمو ج ،تفرض ضغوط ًا
على نتائج حتقيق عائد خريع على اتختثمار ،ويندّي لك بدوره إىل تفضيل األخذ باحلجم يف اإلنتاج واللوجستيات.
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جمموعة منهجيات مشروع الطاقة احليوية واألمن الغذائي

يهدف مشروع الطاقة احليوية واألمن الغذائي إىل "حتليل مدى مسرباهمة الطاقربة احليويربة يف تعزيربز اإلنتاجيربة الزراعيربة
لصاحل أفقر اجلماعات ،مبا فيها أصحاب احليازات الصغرية .وت يعين لك املوافقة مسبّقاً علربى الطاقربة احليويربة ،بربل
يعين حبث ما إ ا كان قطاع الطاقة احليوية ميكن أن يستمر اقتصادياً وما إ ا كان ميكربن يف هربذه احلالربة تنظربيم القطرباع
بطريقة حتقّق نتائجه على اجلبهات اتجتماعية واتقتصادية" (منظمة األغذية والزراعة ،b3101 ،الصفحة .)43
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وينبع مشروع الطاقة احليوية واألمن الغذائي من فكرة عدم اختحسربان أو عربدم رفربا الوقربود احليربوي يف حرب ّد اتربه وأن
تقييم آثاره اإلجيابية أو السلبية على األمن الغذائي يعتمد علىتحليل شامل للبلربد/اإلقليم املعربين وديناميربات إدماجربه يف
األخواق العاملية (منظمة األغذية والزراعة .) b3101 ،ويشربمل اإلطربار التحليلربي أربعربة مكوّنربات رئيسربية ،هربي حتليربل
الزراعة يف البلد داخل خياق دولي؛ وتقييم مفصّل ملوارده الطبيعية؛ ودراخات جدوى الوقود احليوي؛ وحتليل اجتماعي
اقتصادي .ويطَبّق هذا اإلطار حالياً على حتليل ثالثة بلدان (بريو ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وتايلند) يف ثالث قربارات
نامية وأُجري التحليل بغرض املساهمة بدور رئيسي يف صياغة خياخات للوقود احليوي.
ويعتمد حتليل الزراعة على إطار زمين مدته  01خنوات للسماح بتقييم الطريقربة الربيت يربرجّح أن تربنثّر بهربا اتجتاهربات
العاملية على هذا القطاع الذي يوكّز فيه اجلانب األكرب من الفقراء ومن يعانون انعدام األمن الغذائي .وينظربر التحليربل يف
املوارد الطبيعية من منظور مدى مالءمة األراضي ،واملوارد املالية ،واختخدام منهجية تقيربيم وختطربيط امليرباه ،وإمكانربات
الطاقة احليوية باختخدام برنامج رخم اخلرائط اتختشرافية للعرض والطلب املتكاملني على خشب الوقود .ويعقربب لربك
حتليل مقارَن لتكاليف إنتاج الوقود السائل يف ضوء خمتلَف ترتيبات اإلنتاج بغرض تقييم صالحية اخليارات اليت تشمل
مشاركة أصحاب احليازات الصغرية .ويشمل التحليربل اتجتمرباعي اتقتصربادي برنربامج التربوازن العربام القابربل للحوخرببة
املذكور أعاله لتقييم آثار خمتلف اتفواضات على النطاق القطري ،إىل جانب اختخدام أداة لتحليل اآلثار علربى مسربتوى
األخرة املعيشية .ولذلك فإن مشروع الطاقة احليوية واألمن الغذائي يشمل حتليالً للتوازن العام القابل للحوخرببة ولكربن يف
إطار حتليلي أمشل.
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مشروع "الوقود احليوي والفقراء"
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مشروع "الوقود احليوي واألمن الغذائي يف العامل النامي :مسارات اآلثار وتقييم اتختثمارات" هربو مشربروع حبثربي تدعمربه
منخسة غيتس ويقوح بذل جهود تعاونية دولية للتصدّي بطريقربة منهجيربة لتربأثريات التوخُّربع يف الوقربود احليربوي علربى
الفقراء يف العامل ومعاجلة "عدم فهم العواقب التوزيعية بني القطاعات واألقاليم نتيجة للتوخُّع يف إنترباج الوقربود احليربوي"
( .)Huang et al., 2012ويهدف املشروع إىل ما يلي:

"بناء قاعدة حتليلية عاملية ت ربط بني أخواق الطاقة والسربلع الوطنيربة والدوليربة لقيرباس التربأثريات املباشربرة وغربري
التوخربع يف إنترباج الوقربود احليربوي مربن املسربتوى العرباملي نربزو ًت إىل مسربتوى األخربرة
املباشرة اليت ينطوي عليها ُّ
املعيشية .وخوف يستفيد نهجنا من عددٍ من النما ج العاملية والقطرية القائمربة املرتبطربة بطربرق جديربدة ومو ّخربعة
لرصد الصالت اجلديدة بني أخواق الطاقة واألغذية .واملشروع بذلك ميثّربل أول جهربد منهجربي مفصّربل للتصربدّي
لتربأثريات التوخّربربع يف الوقربربود احليربربوي علربربى الرفربرباه يف البلربربدان الفقربربرية ،وهربربو أول أداة حتليليربة متاحربربة لتقيربربيم
اختثمارات الوقود احليوي املمكنة يف البلدان النامية كل على حربدة )...( ،ويلقربى الضربوء علربى الوقربت واملكربان
الذي ميكن فيه هلذه اتختثمارات أن تعرقل جهود احلد من الفقر".
(حملة عامة وملخص تنفيذي للمشروع).

__________________
57
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ويشمل املشروع دراخات حالة تتناول الصني والسنغال وموزامبيق واهلند والربازيربل والوتيربات املتحربدة ،ويتربألّف فريقربه
الرئيسي من باحثني من املعهد الدولي لبحوث خياخات األغذية ،ومعهد فرميان  -خبوغلي للدراخات الدوليربة (جامعربة
ختانفورد) ،وجامعة نرباخكا ،ومركز السياخة الزراعية الصينية ،ويرافقه أفرقة من كل بلد مشمول بدراخات احلالة.
ويطرح املشروع التساؤلني احملوريني التاليني ) 0( :كيف للزيادة يف الطلربب علربى الوقربود احليربوي أن تربنثّر علربى أخربعار
األغذية ومنتجاتها والتجارة فيها على املستوى العاملي؟ و ( )3كيف خينثّر تطوير الوقود احليوي العرباملي علربى األخربعار
واإلنتاج والتجارة وأجور العمالة غري املاهرة يف البلدان النامية؟ ويقوح املشروع بذل جهربود منهجيربة لتتبربع أمنرباط إنترباج
الوقود احليوي من خالل تطوير أدوات أنسب للنمذجة .على أن نفس اإلطار التحليلي الربذي يسربتند إىل منربو ج التربوازن
العام ملشروع حتليل التجارة العاملية املعدّل ت يزال اإلطار التحليلي السائد وتنطبق عليه التحذيرات املنهجية اليت جربرى
تسليط الضوء عليها يف الفصل  .2وتكشف النتائج األوّلية عن أن "اإلنتاج الزراعي والتجارة خربيتغيّران بصربورة ملحوظربة"
يف خياق منو الوقود احليوي ( ،3103 ،Huagn et alالصفحة .)446
ويذهب البعا كذلك إىل أن املنتجني الصافني خيستفيدون عموم ًا يف خياق ازدياد إنترباج الوقربود احليربوي بينمربا خربيعاني
املستهلكون الصافون وأن "الزيادة يف إنتاج الوقود احليوي عاملياً ختقلل على األرجح من اختهال الفرد من الفقراء الربذين
يُعتربون مشوين صافني لألغذية" (املرجع السالف الذكر ،الصفحة  .)449ومع لك جند هنا أن النمو ج غري قادر على
تقديم نتائج كمّية ألنه ت يفرّق بني املستهلكني حسب دخلربهم ،وهربو مربا يشربري إىل احلاجربة إىل تكميربل لربك بدراخربات
مفصّلة لألخر املعيشية ،مربن قبيربل الدراخربات الربيت أجراهربا ) ،Agoramoorthy et al. (2009و)Arndt et al. (2010b
و).Schut, Slingerland and Locke (2010
0-2-5

التحليل اجلزئي

تعتمد األخاليب واملشاريع املذكورة أعاله (التربوازن العربام القابربل للحوخرببة ،ومشربروع منظمربة األغذيربة والزراعربة للطاقربة
احليوية واألمن الغذائي ،والوقود احليوي والفقراء) على منا ج التوازن العام باعتبارها األخربلوب األخاخربي لتقيربيم اآلثربار
اتجتماعية واتقتصادية .ورأينا يف الفصل  2أن تلك النُهج ليست مالئمة متامرباً ملعاجلربة املسربائل اجلزئيربة أو التربأثريات
اتنتقالية القصرية األجل.
 NegashوSeinnen

وحتلّل بعا الدراخات اآلثار الالحقة للمشاريع على املستوى احمللي .فعلى خبيل املثال ،أجربرى
( )3103حتليالً اختقصائياً نظرياً كمّياً شام ًال ألثر برنامج املواد األوّلية املستخدمة يف إنتاج الوقود احليوي على أصربحاب
احليازات الصغرية يف إثيوبيا.
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ويذهب املنلِّفان إىل أن إثيوبيا بلد من املهم دراخته ألنه جيمع بني اتعتماد بشدة على الطاقة (وهو ما ميكن أن يستدعي
تطوير الوقود احليوي) وارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي (وهو ما يشربري إىل أن لربك الوقربود احليربوي يتنربافس مربع
األغذية) .وإثيوبيا يف الوقت اته لديها برنامج عريق يف جمال اإليثانول وتوجد بها اختثمارات عامربة وخاصربة يف الوقربود
احليوي خواءً يف منا ج الزراعة التعاقدية التجارية أو منا ج املزارع الواخعة .وينصب تركيز املنلفيْن علربى تنظربيم خلسربلة
قيمة الوقود احليوي وخمتلف الطرق اليت ميكن بها دمج أصحاب احليربازات الصربغرية ،خربواء كعمربال يف املربزارع أو مربن
خالل اختئجار األراضي إلنتاج الوقود احليوي ،أو كمتعاقدين مع شربركات جتاريربة ،أو كمنربتجني يف مبربادرات صربغرية
إلنتاج الزيوت .ويقدّم املنلفان أيض ًا عرضاً موجزًا للجدل الدائر حول املزايا النسبية لنما ج التعاقد مع الشربركات الكربربى
ومنا ج املزارع بالنسبة ألصحاب احليازات الصغرية.
وتناول املنلفان أحد برامج الزراعة التعاقدية اخلاصربة املوجهربة إىل إنترباج بربذور اخلربروع يف احليربازات الصربغرية يف أحربد
املنرباطق الربيت تعربرباني انعربدام ًا شربديدًا يف األمربربن الغربذائي يف جنربوب الربرببالد .ويف إطربار هربذا الربنربربامج الربذي يشربو فيربربه
 2 111من أصحاب احليازات الصغرية" ،حيصل املزارعون على املدخالت الضرورية ،مثل األمسدة ومبيدات األعشاب

واملساعدة الفنية وخيصصون يف املقابل جزءاً من أراضيهم إلنتاج اخلروع (على أتّ تقل مساحة زراعة اخلروع عربن هكتربار
وت تزيد عن  34يف املائة من مساحة األرض ،ولوحاظ أن املتوخط السائد هو  04يف املائربة) ،وخربداد قيمربة لربك يف شربكل
بذور يف أثناء موخم احلصاد .ويتحدّد خعر بذور اخلروع مُسبقاً .ويتوىل أخصائيو اإلرشاد الزراعي التربابعون للشربركة علربى
مستوى القرية مسنولية تدريب املزارعني وتيسري تكوين اجملموعات وتوزيع املدخالت ومتابعة الزراعربة ومجربع اإلنترباج"

(.)3103 ،Negash and Swinnen

واختخدَم  Negashو Seinnenاختبياناً مفصّالً ( 446أخرة مربن  34قريربة ،ثلربثهم مربن املشرباركني يف الربنربامج) وكشربف
اتختبيان عن اآلتي:






اخنفاض احتماتت مشاركة األخر اليت تعوهلا النساء؛
عدم تأثُّر تطبيق الربنامج بالبعد عن املدن أو مبستوى التعليم؛
ازدياد احتماتت اعتماد املشاركني على مصادر املعلومات الرمسية خبصوص األخعار واألخواق واملمارخربات
الزراعية؛
اختخدام املشاركني يف املتوخط ضاعف كمية األمسدة وهو ما صاحبته تأثريات عرضية إجيابيربة علربى إنترباج
األغذية ويدل لك على التكامل بني إنتاج األغذية والوقود أكثر من التنافس بينهما.

وخعياً إىل دراخة اآلثار الواقعة على األمن الغذائي ،قارَن البحث بني "شهور الفجوة الغذائية" (الشهور اليت تنفَربد فيهربا
خمزونات األخرة وت متتلك أي نقود لشراء األغذية) بربني املشرباركني وغربري املشرباركني يف الربنربامج ،ونصربيب الفربرد مربن
اختهال األغذية مبا يعادل الكيلو كالوري من الطاقة .وحقّق هربذان املنشربران مسربتويات أفضربل كربثرياً بربني املشرباركني.
وتراجعت أشهر الفجوة الغذائية إىل  0.13شهر مقابل  0.49شهر بربني غربري املشرباركني يف الربنربامج .واخنفربا انعربدام
األمن الغذائي بني املشاركني مقابل غري املشاركني من  62إىل  40يف املائة ،كما تراجع انعدام األمن الغربذائي املربزمن مربن
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 43إىل  26يف املائة .وبالرغم من أن الطريق ت تزال طويلة أمام ضمان األمن الغذائي فإن هذه الدراخة امليدانيربة تشربري إىل
إمكانية حتقيق عالقات تكاملية بني إنتاج األغذية والوقود.

 0-5منظور جنساني ألثر الوقود احليوي
حاول عدد متزايد من الدراخات لفت انتباه صانعي السياخات إىل أهمية مراعرباة اجلوانربب اجلنسربانية يف تطربوير الوقربود
احليربوي ( Arndt et al., 2010ab; Cotula, Dyer and Vermeulen, 2008; Karlsson, 2008; Nelson and
 .)Lambrou, 2011a, 2011b; Rossi and Lamrou, 2008ومن املهم فهم البُعد اجلنساني ألن "حتقيق تنميربة منصربفة
ومستدامة اجتماعياً يتطلّب فهم الطريقة الربيت ميكربن أن تتبرباين بهربا تربأثريات ابتكربارات الوقربود احليربوي علربى النسرباء
والرجال والفئات اتجتماعية" (.)Nelson and Lambrou, 2011b
وتُربِز هذه الدراخات مسألة ضمان الوصول إىل األراضي ومتلكها باعتباره أحد العوامل اليت حتدّد ما إ ا كربان التوخربع يف
إنتاج املواد األولية الالزمة للوقود احليوي ميكن أن يعود بفوائد على الفقربراء يف الريربف وخاصربة النسرباء مربنهم .ومربا دام
التوخّع يف الوقود احليوي يشمل يف الغالب إنشاء مزارع واخعة النطاق فإن لك ميكن أن يسربرّع مربن وتربرية خربيطرة كبربار
املستثمرين على األراضي من خالل احلصول على تراخيص إنشاء املزارع اليت تقدّمها الدولة .وأكثر املتضربررين مربن لربك
يف هذه احلاتت هم النساء وأفراد أفقر الفئات يف اجملتمعات الريفية .واملرأة حبكم التقاليد تتمتّع بأقل حقوق يف الوصول
اآلمن إىل األراضي العرفية ،بل وحيت عند امتالكها لألراضي من خالل اإلرث أو الشراء فإن النظام الذكوري يقصربيها يف
كثري من األحيان من عمليات صُنع القرار يف القرية .وباإلضربافة إىل لربك فربإن الربربامج احلكوميربة جتعربل عمومرب ًا الرجربل
صاحب القرار يف األخرة.
وعندما يندّي توخّع الوقود احليوي إىل زيادة أخعار حماصيل املواد األولية فإنه يشجّع على تغيري اختخدام األراضي مربن
أراضي الغابات السابقة أو زراعة احملاصيل الغذائية إىل إنتاج احملاصيل النقدية .وميكربن مالحظربة أثربر لربك التغيُّربر يف
اختخدام األراضي على النساء يف حالة التوخربع يف زراعربة خنيربل الزيربت يف منطقربة كربالي مانتربان الغربيربة يف إندونيسربيا
( .)White and White, 2012ويرى  )3103( White and Whiteأن حقوق النساء يف األراضي ،نتيجة إلنشرباء مربزارع
خنيل الزيت يف األراضي العرفية ،قد تعرّضت تنتهاكات خطرية .وبالرغم من أن النساء يف قريربة كربالي مانتربان الغربيربة
يتمتعن تقليدياً حبقوقهن يف األراضي فقد توىل الرجال التفرباوض مربع شربركة خنيربل الزيربت بشربأن قربرار تسربليم األراضربي
العرفية إىل الشركة .وميكن إلقصاء النساء من العمليربة السياخربية أن ينطربوي علربى آثربار مربدمّرة .ويف حالربة كربالي مانتربان
الغربية ،وفق ًا ملا يراه  ،White and Whiteتدهورت حقوق النساء يف األراضي عندما عيّنت الربامج احلكومية الزوج فقط
(أو أحد أفراد األخرة الذكور اآلخرين) للقيام بدور "رب األخرة" .وعندما وزّعت شربركة مربزارع زيربت النخيربل قطعرب ًا مربن
األراضي مساحة كل منها هكتاران على كل أخرة على خبيل التعويا ألهل القرية الذين تنازلوا عن أراضربيهم العرفيربة،
خُجّلت معظم هذه األراضي باخم الزوج بالنيابة عن األخرة بدتً من تقاخم ملكيتها بني الزوج والزوجة.
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ومما أثر أيضاً تأثرياً كبرياً على النساء اختفاء املناطق احلرجية أو األراضي اخلصرببة الربيت كانربت تسربتخدم مربن قبربل يف
زراعة حماصيل األغذية أو احلراجة الزراعية وحتويلها إىل زراعةأحاديربة احملصربول أي زراعربة خنيربل الزيربت .وفقربدت
النساء جزءاً من دخلهن الذي كن حيصلن عليه من مجع منتجات الغابات ،كما فقدن املواد اخلام اليت كن يصنعن منها
مشغوتتهن اليدوية لبيعها .ووفق ًا ملا جاء يف  )3103( White and Whiteفقد أفضى لك أيض ًا إىل زيادة اخنراط النسرباء
يف زراعة احليازات الصغرية ألن املرأة تعمل اآل ن يف مربزارع زيربت النخيربل ويف قطربع األراضربي الربيت تعتمربد علربى زراعربة
الكفاف .واختل التوازن اجلنساني يف العمالة اليت كانت حبكم التقاليد تقوم على املساواة ،وتعمل النسرباء اآلن أكثربر مربن
الرجال يف الزراعة .وباإلضافة إىل لك ،يتعذر يف بعا مناطق زراعة خنيل الزيت احلصول علربى مصربادر امليرباه النظيفربة
نظرًا لتلوث املياه يف كثري من األحيان ونضوب املياه يف اجلداول الصغرية.
وتُسند مهمة مجع املياه للشرب والطهو يف الكثري من اجملتمعربات إىل النسرباء واألطفربال ،وبالتربالي فربإن التغربيريات الربيت
حققها الوقود احليوي فاقمت من أعباء املرأة (أنظر القسم  .)4-4واختفت أيضرباً مصربادر الربربوتني املغذيربة والرخيصربة،
مثل األمسا  ،بسبب إزالة الغابات والتحول مربن زراعربة احملاصربيل املتنوعربة إىل الزراعربة األحاديربة احملصربول .وأكثربر
املتضررين من خوء التغذية واجلوع هم النساء واألطفربال مقارنربة بالرجربال ،لربك أنربه وفقرب ًا للممارخربات الثقافيربة الواخربعة
اتنتشار ،غالباً ما تقدَّم أفضل األطعمة للزوج واتبن األكرب قبل النساء واألطفال.
وعالوة على املزارع الواخعة النطاق ،حُدِّدت أيض ًا جمموعة واخعة مربن خمططربات الوقربود احليربوي األخربرى ،مبربا فيهربا
الزراعة التعاقدية واملخططات القروية املتنوعربة .)Nelson and Lambrou, 2011a( ،ويلربزم إجربراء املزيربد مربن الدراخربة
تخربربربربربربتطالع األثربربربربربربر املتبربربربربربرباين هلربربربربربربذه املخططربربربربربربات علربربربربربربى العالقربربربربربربات بربربربربربربني اجلنسربربربربربربني .واقربربربربربربوح
) Nelson and Lambrou (2011a, 2011bخريطربة أوَّليربة هلربذه اآلثربار ومربا ميكربن أن تنطربوي عليربه السياخربات مربن
انعكاخات (أنظر املرفق .)2

 5-5ما هي فوائد الطاقة احليوية احلديثة يف الطهو والتدفئة وتوليد القوى احمللية؟
احلصول على الطاقة يف كثري من األحيان هو السبيل لتحسني األمن الغذائي .وغالبرب ًا مربا متثربل الطاقربة عربامالً حامسرب ًا يف
حتسني اإلنتاجية الزراعية ،إ توفر على خبيل املثال القوى الالزمة للري .والطاقة أخاخية أيض ًا للتنميربة الريفيربة وإدرار
الدخل بصورة عامة .وأخرياً ،وخاصة عندما تشح الطاقة ،فإنها أخاخية حلفظ األغذية وإعدادها.
ويعتمد أكثر من ثلث خكان العامل ( 3.4مليار نسمة) على خشب الوقود واملخلفات الزراعيربة والنفايربات احليوانيربة لسربد
احتياجاتهم من الطاقة األوَّلية ( .)Tilman et al., 2009ومتثل الكتلة احليوية للكثري من اجملتمعات احملليربة "الواقعربة
خارج نطاق شبكات الكهرباء" واليت ت تتاح هلا خُبل احلصول على الطاقة بيسر ،وتقع أغلبيتهربا يف أفريقيربا ويف أحنرباء
من آخيا وكذلك يف بعا أحناء أمريكا الالتينية ،أول مصدر للطاقة ،إن مل يكن مصدرها الوحيد كمربا تكشربف عربن لربك
الدراخة السالفة الذكر اليت تناوبربت بربريو وأجريربت يف إطربار مشربروع الطاقربة احليويربة واألمربن الغربذائي .وميكربن لتطربوير
اختخدامات أكثر كفاءة وأكثر نظافة لتسخري الكتلة احليويربة يف توليربد الطاقربة يف هربذه املنرباطق أن حيقربق أثربرًا هربائ ًال يف
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تقليص مشقة العمل الزراعي (أنظر فريق اخلرباء الرفيع املستوى )3102 ،وإتاحة فرص إلدرار الدخل والتخفيربف علربى
وجه اخلصوص من عبء العمل الواقع على املرأة .وتنفق نساء كربثريات مربا يربواوح بربني  2و 4خرباعات يوميرباً يف مجربع
الوقود لالختخدام األخري ويقطعن يف بعا األحيربان مسربافات تربواوح بربني  4و 01كيلربوموات يوميرباً .وحتمربل النسرباء
الريفيات يف الكثري من البلدان األفريقية واآلخيوية وبلدان أمريكا الالتينية ما يقرب من  31كيلوغراماً من خشربب الوقربود
يومياً .وحتد أعباء هذا العمل من الوقت املتاح أمام املرأة إلنتاج األغذية وإعدادها والنهوض بالواجبات املنزلية واملشاركة
يف أنشطة إدرار الدخل وفرص التعليم (.)Tilman et al., 2009
وقامت املنظمات غري احلكومية واملنخسات اخلاصة واملنظمات الدولية وبرامج التعاون بالوويج لنهج أوخع إزاء اختخدام
الكتلة احليوية يف إطار من التنمية املستدامة على األصربعدة احملليربة والريفيربة واحلضربرية .وركربزت مبربادرات مربن قبيربل
برنامج رفع كفاءة أنظمة حماصيل إنتاج الطاقة والنُظم الزراعية احلرجية يف النُظم اإليكولوجية القاحلربة وشرببكة القاحلربة
يف أفريقيا ،58وبرنامج إنتاج وصون الطاقة األخاخية يف اجلنوب األفريقي ،59ومشروع تقيربيم أثربر الطاقربة الريفيربة 60علربى
اتختخدامات املتعددة للكتلة احليوية يف توليد الكهرباء والقوى واملصادر البديلة للتدفئة والطهو ،وكربذلك النقربل احمللربي
(German et al., 2010؛ وإدارة الشربربربربنون اتقتصربربربربادية واتجتماعيربربربربة التابعربربربربة لألمربربربربم املتحربربربربدة3114 ،؛
 .)Maltitz and Stafford, 2010ومن املهم بشكل خاص التكنولوجيات القابلة للتكيُّف ألغراض الطهو والتدفئة وإدارة
املياه اليت ميكن تكرارها بسرعة ،وميكن اختيعاب اختخدامها وصيانتها بسهولة (منظمربة األغذيربة والزراعربة.)3103c ،
وتُعنى هذه التكنولوجيات باملسائل احملورية املتعلقة بالصحة ومركز املرأة التبعي .وتتميَّز تكنولوجيربات الطهربو اجلديربدة
بأهميتها األوخع يف التطبيق على قدم املساواة بني خكان املناطق احلضرية الذين ت تزال نسبة كرببرية مربنهم تعتمربد علربى
اخلشربب والفحربم يف الطهربو (Slaski and Thuber, 2009؛ Rai and McDonald, 2009؛ منظمربة الصربحة العامليربة،
3116؛ البنك الدولي.)3111 ،
واألهم من الناحية اتخواتيجية أن هذه النُهج تبشر باخلري يف معاجلربة املشربكلة الرئيسربية (الربيت حربددناها يف مناقشربتنا
لالختثمار الواخع النطاق يف األراضي) النامجة عن اختخدام األراضي املشوكة للحصول على الوقود وامليرباه .وتتميَّربز هربذه
األراضي يف كثري من احلاتت ،كما تحظنا من قبل ،بأهميتها احملورية يف الرعي وتربوفري األغذيربة التكميليربة .علربى أن
حتديد خيارات الطاقة احمللية من الكتلة احليوية يف حماولة للتخفيف مربن أعبرباء األخربرة ،وعلربى وجربه اخلصربوص مربا
تتحمله املرأة من أعباء الوقت وقيود السري ،ميكن أن يسمح للمجتمعات احمللية الريفية بظروف أكثر مرونة يف التفرباوض
على اخربتخدامات جديربدة لألراضربي ،مبربا فيهربا أنربواع الوقربود احليربوي األكثربر تنظيميرب ًا مربن الناحيربة التجاريربة لتلبيربة
احتياجاتها من الطاقة على النطاق األوخع (أنظر اإلطار .)Kes and Swaminathan, 2006 ،02
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.http://www.probec.net
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اإلطار  :02تقسيم العمالة ومهام النقل وفقر الوقت بني اجلنسني يف أفريقيا جنوب الصحراء
يندي تقسيم العمل بني اجلنسني يف أداء مهام النقل ،وهو ما يتضح من بيانات توزيع الوقت ،إىل إثقربال كاهربل
النساء بأكرب عبء يف املناطق الريفية ،حيث تقضي اإلناث البالغات مربا متوخربطه خرباعة واحربدة أو خرباعتني و 31دقيقربة
يومياً يف أداء تلك املهام .وتتوىل املرأة يف أغلب األحيان نقل املياه وخشب الوقود واحملاصيل لطحنها خرياً علربى األقربدام
وحيملن تلك األعباء يف العادة فوق رؤوخهن .وكشف اختقصاء النقل القروي يف غانا وتنزانيا وزامبيا عن أن النساء يقضني
من الوقت ما يزيد مبقدار ثالثة أضعاف عن الرجال يف أنشطة النقل  ،ويقمربن بنقربل مربا يزيربد بنحربو أربعربة أضربعاف مربن
احلجم الذي ينقله الرجال .فما الذي ميكن أن حيدث إ ا كانت كل األخر يف أفريقيا جنوب الصحراء ت تبعد أكثربر مربن
 411مو (مسافة تستغرق حنو  6دقائق خريًا على األقربدام) مربن مصربادر امليرباه الصرباحلة للشربرب ،وهربو مسربتوى وطربين
مستهدف حددته يف يوم من األيام حكومة تنزانيا ،أو ما ا حيدث لو أن مناطق األشجار احلرجية أو غريها مربن مصربادر
الطاقة اليت حتتاجها األخرة كانت على مسافة خري ت تزيد عن  21دقيقة؟ لو حتققت هذه األهداف يف منطقة مبربالي يف
شرق أوغندا ألمكن توفري الكثري من أعباء وقت وطاقة األخرة اليت تقع يف أغلبها على النساء مبربا يعربادل  41خرباعة مربن
أخابيع العمل على امتداد نصف خنة.
املصدر :نقالً عن

.Blackden and Wodon, 2006

وتتفق هذه الرؤية مع املبادئ األربعة اليت حددها  Von Maltitzو )3103( Setzkornلتوجيه خياخات الوقربود احليربوي
يف أفريقيا جنوب الصحراء ،وهي ) 0( :تصربميمها علربى حنربو يكفربل تشربجيع التنميربة الريفيربة؛ ( )3تسربخريها لتحقيربق
أهداف أمن الطاقة؛ ( )2تنمية القدرة على اجتذاب اختثمارات مالئمة؛ ( )4اختنادها إىل اختخدام األراضي املستدام.

 2-5جمموعة أدوات صنع القرار على خمتلف املستويات
ميكن ،كما تبيَّن يف الفصل  4ويف هذا الفصل ،أن تتباين اآلثار احملتملة لسياخات ومشاريع الوقود احليوي تفاوتاً واخع ًا
تبعاً للظروف الوطنية واحمللية .وكما تبيَّن من الفصل  3فإن اختيربار التكنولوجيربات واملربواد األوَّليربة احملربدَّدة ميكربن أن
يساهم أيضاً بدور حاخم.
ويفسِّر لك تصميم خمتلف األدوات على حنو ييسر ويوجه القرارات الربيت تتخربذها خمتلربف العناصربر الفاعلربة .وحرباول
األكادمييون تصميم منا ج تصنيفية للبلدان من أجل مساعدة احلكومات وشركائها على حتديربد أفضربل خيربارات صربياغة
خياخات اإلنتاج الوطنية ،ويهدف بعا األدوات إىل تقييم التأثريات احملتملة قبل إنتاج الوقود احليربوي علربى مسربتوى
املشاريع أو يف السياخات على املستوى القطري و/أو احمللي .وأخرياً فإن اهلدف مربن إصربدار الشربهادات هربو تقيربيم أثربر
إنتاج الوقود احليوي يف خياق معيَّن ونقل املعلومات إىل البلدان املستوردة واملسربتهلكني مربن أجربل تربوفري أدوات تشربغيلية
تساعد على ربط السياخات واملعايري ات الصلة مبنتجات الوقود احليوي.
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مناذج تصنيف املشاريع أو الربامج أو السياسات

يقوح  ،Pingaliو ,Raneyو )3119( Wiebeمنو جاً قطرياً يقوم على مصفوفة منلفة من  3 × 3باتختناد إىل إمكانات
تلبية الطلب املتزايد على إنتاج الوقود إىل جانب تكثيف أو توخيع املسارات .ويعرَّف األول بأنه أهمية الزراعة يف الناتج
احمللي اإلمجالي ،بينما يعرَّف الثاني بأنه نصيب الفرد من األراضي الزراعية اإلضافية املتاحة .ومييِّز هذا النمو ج بربني
ما يلي:
-0

البلدان اليت تعاني شُحة األراضي واخنفاض الدخل .ومن أمثلة هربذه البلربدان بربنغالديش الربيت خربيتعيَّن عليهربا
اختا اخواتيجية للتكثيف نظرًا ملا تعانيه من شحة يف األراضي ،ولكن اخنفاض دخلربها يعربين أنهربا ت متتلربك
خوى القليل للغاية مربن الظربروف الفنيربة أو البنيربة األخاخربية الربيت متكِّنهربا مربن حتقيربق لربك .ولربذلك فربإن أي
اختثمارات إضافية يف الوقود احليوي ميكن أن تنطوي على أضرار.

-3

البلدان املتوخطة الدخل اليت تتمتع بوفرة يف األراضي .واملثال الرئيسي هلذه البلدان هو الربازيل اليت لديها مربا
يكفي من األراضي لتحقيق منو زراعي موخَّع ولديها من التطور ما يكفي أيضاً لتطبيق التكثيف.

-2

بلدان الدخل املتوخط اليت تعاني شُ حة األراضي .ومربن أمثلربة هربذه البلربدان تايلنربد الربيت ميكربن أن متثربل فيهربا
اخواتيجية التكثيف خياراً واضحاً حيث ميثل إنتاج الوقود احليوي جمرد خلعة أخرى يف منظومتهربا الزراعيربة
الصناعية .على أن منوها اتقتصادي يزيد من تكاليف الفرص الضائعة بالنسبة لألراضي والعمالة يف ظل تراجربع
الزراعة كنسبة من ناجتها احمللي اإلمجالي.

-4

البلدان اليت تتمتع بوفرة يف األراضي وما يرتبط بها من مربوارد ولكنهربا تعرباني اخنفرباض الربدخل .وميكربن هلربذه
البلدان اليت تتوفر فيها األراضي واملياه واملدخالت أن جتتذب املستثمرين ،ولكنهربا تفتقربر إىل البنيربة األخاخربية
واملنخسات املالئمة ،ويعين لك أن اتختثمارات متيل إىل الوكز حيثما وجربدت البنيربة األخاخربية واملنخسربات
املالئمة ،ويندي لك بالتالي إىل املنافسة والنزاع مربع السربكان القربائمني واإلنترباج الزراعربي .وتربدخل مجهوريربة
تنزانيا املتحدة ضمن هذه الفئة شأنها شأن عدد من بلدان أمريكا الالتينية.

ووضع  Ewingو )3111( Msangiمن جهتهما منو ج ًا قطري ًا على أخاس األبعاد األربعة التالية :حصة الكتلة احليوية
التقليدية يف كل مصادر الطاقة (مع ارتباطها بالوقت املطلوب جلمع الكتلة احليوية التقليدية) ،وحصة نفقربات الطاقربة يف
تكاليف الواردات ،وحصة نفقات األغذية يف تكاليف الواردات ،واتنتقال من شحة األراضي إىل الوفرة.
واختحدثت أيضاً دراخة أجراها  Gasparatosوآخرون ( )3103ملعهربد الدراخربات العليربا التربابع جلامعربة األمربم املتحربدة
بشأن الوقود احليوي يف أفريقيا منو ج ًا تصنيفي ًا مفيداً إلنتاج الوقود احليوي ولكن هذه املربرة علربى مسربتوى نُظربم اإلنترباج
الفردية ،وأصرت الدراخة باملثل على ضرورة جتاوز اتعتبارات اجملمَّعة .ومييِّز املنلفون الذين يستخدمون أيضاً مصربفوفة
 ، 3 × 3من ناحية ،بني حجم اإلنتاج (أصحاب احليازات الصغرية و/أو املزارعون املتعاقدون مع الشركات التجاريربة ×
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املزارع الواخعة النطاق) ودوافع اإلنتاج (صالحيات اخللط الوطنية/الصادرات × إنتاج الوقربود احمللربي) .وحُربدِّدت أربعربة
أنواع من نُظم اإلنتاج ،هي )0( :مشاريع الوقود احليوي الصغرية بهربدف تربوفري الكهربرباء؛ ( )3الشربركات التجاريربة أو
املناجم اليت تنتج الوقود احليوي تختخدامها اخلاص؛ ( )2املزارعربون املتعاقربدون مربع الشربركات التجاريربة أو أصربحاب
احليازات الصغرية املرتبطون مبزارع جتارية أو حمطات جتهيز الوقود احليوي؛ ( )4املزارع التجاريربة الواخربعة النطرباق.
وحتدِّد الدراخة على هذا األخاس خمتلف أنواع اتختثمارات واملستثمرين يف حالة أفريقيا حيث النوع ( )4هو الغالربب يف
حالربة مسربتثمري القطربرباع اخلرباص والنربربوع ( )0يف حالربة املنظمربربات غربري احلكوميربربة واملنخسربات األكثربربر اهتمامرباً بالتنميربربة
الريفية/احمللية.
وقام  Von Maltitzو )3103( Setzkornبوضع منو ج تصنيفي مماثل ولكن على مستوى املشاريع تختكشرباف خمتلربف
السُبل اليت ميكن بها ملشاريع الطاقة احليوية أن تتكامل مع اتخربواتيجيات اإلمنائيربة عربرب بُعربدين اثربنني ،همربا)0( :
نطاق املشاريع (أصحاب احليازات الصغرية واملزارعون املتعاقدون مع الشركات التجارية مقابل املزارع الصناعية الكربى)
و( )3املنافذ املستهدفة (اختخدام الوقود احمللي مقابل خلط الوقود احليوي على املستوى الوطين/الدولي).
وكما رأينا فإن مشروع الطاقة احليوية واألمن الغذائي وضع إطارًا حتليلياً وجمموعة من األدوات املنهجيربة للوقربوف علربى
اتختالفات على مستوى البلدان واألقاليم  .ويستند مقربوح دراخربات اجلربدوى اتقتصربادية حتديربدًا إىل منربو ج لتصربنيف
خمتلف نُظم اإلنتاج ،ت خيما النُظم اليت تشمل أصحاب احليازات الصغرية كمزارعني متعاقدين مع الشربركات التجاريربة
الكربى.
ويف اخلتام اقوح عدد من الدراخات منا ج تصنيفية لرصد خمتلف النتائج ولتوجيه صياغة السياخات .وأفضربى لربك إىل
وضع "عدد كبري" من النما ج التصنيفية دون أن يكون أليٍ منها دور واضح .وميكن هنا أيض ًا لألوخاط العلمية أن تستفيد
من حتسني تبادل املعلومات بشأن األخاليب واألدوات والبيانربات املسربتخدمة ،مربع الوكيربز بشربكل خرباص علربى اآلثربار
التوزيعية للوقود احليوي حسب البلدان وحسب اإلنتاج.
3-2-5

خمططات إصدار الشهادات

اختكملت اجلهود املوجَّهة إىل احلوكمربة الوطنيربة بتشربجيع إصربدار الشربهادات بصربورة مسربتدامة علربى مسربتوى خالخربل
إمدادات املنتجات الفردية .وشجَّعت بالفعل املسائل املتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغيُّر املنا علربى اختربا خطربوات حنربو
ضمان اختدامة السلع الزراعية الرئيسية .واختذ لك عمومرباً شربكل موائربد مسربتديرة اشربو فيهربا العديربد مربن أصربحاب
املصلحة بتشجيع من اجملتمع املدني وقطاع األعمال وبدرجات متباينة من املشاركة العامة ،وباتت تغطي اآلن كل املواد
األوّلية الالزمة إلنتاج الوقود احليوي ،باإلضافة إىل مائدة مستديرة تتناول حتديدًا الوقود احليوي ،هي املائربدة املسربتديرة
املعنية بالوقود احليوي املستدام.
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وقامت منظمة األغذية والزراعة من خالل مشروع الطاقة احليوية ومعايري األمن الغذائي ومنشراته 61باخربتعراض  04مربن
تلك املبادرات (مبا فيها األُطر التشريعية واملعايري الطُوعية وخمططات إصدار الشهادات وخجالت القياس) علربى أخرباس
مدى مالءمتها البيئية واتجتماعية واتقتصادية وارتباطها باألمن الغذائي وأدائهربا مربن حيربث احلوكمربة .وجلربأ اتحترباد
األوروبي إىل تلك املخططات لضمان اتلتزام مبعايري اتنبعاثات الكربونية واملعايري البيئية من جانب املصدرين احملتملني
الذين يصدرون الوقود احليوي إىل أخواقه .وبالنسبة للبلدان األعضاء املستوردة فربإن خمططربات إصربدار الشربهادات تعتربرب
إلزامية تقريباً ،إ ت تندرج ضمن األهداف اإللزامية للوقود املتجدد خوى املنتجات اليت حتصربل علربى تلربك الشربهادات.
وت يشوط اتحترباد األوروبربي صربراحة إدراج املعربايري اتجتماعيربة ،ومربن بربني  02مربن املخططربات املعربوف بهربا فعليرب ًا
(والعشرات اليت ت تزال قيد التجهيز) مل حيدِّد أغلبيتها أي شروط اجتماعية مفصَّلة.
وعلى الصعيد الدولي ،خاهمت الشراكة الدولية للطاقة احليوية 62بدور نشط يف تعزيز معايري ومنشربرات اخربتدامة الوقربود
احليوي باتختناد إىل ثالث ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية (الشراكة العاملية بشربأن الطاقربة احليويربة .63)3100 ،وت
تقدِّم منشرات اتختدامة اليت حددتها الشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية أي اجتاهات أو عتبات أو حدود وت تشكل
معياراً ،كما أنها ليست ملزمة قانونرب ًا علربى الشربركاء .وتشربمل اجملموعربة احلاليربة الربيت تضربم  34منشربرًا مربن منشربرات
اتختدامة مثانية منشرات بيئية ،ومثانية منشرات اقتصادية ،ومثانية منشرات اجتماعية (الشراكة العاملية بشأن الطاقربة
احليوية.)3100 ،
ومن السمات املثرية لالهتمام يف منشرات اتختدامة اليت حددتها الشراكة العامليربة بشربأن الطاقربة احليويربة إدراج معربايري
اجتماعية ،وهو ما ميثّل خطوة اقتدت بها أيضاً مبادرات السلع املستدامة اليت اختربذتها املائربدة املسربتديرة الربيت شربار
فيها العديد من أصحاب املصلحة ،وتشمل هذه املبادرات ،كما كرنربا مربن قبربل ،فربول الصربويا وزيربت النخيربل والوقربود
احليوي .ومن لك مثالً أن مبادئ ومعايري املائدة املستدامة بشأن الوقود املستدام تشمل املسائل اتجتماعية التالية املثرية
لالهتمام (املائدة املستديرة املعنية بالوقود احليوي املستدام:)3101 ،





حقوق اإلنسان وحقوق العمل؛
التنمية الريفية واتجتماعية؛
األمن الغذائي احمللي؛
احلقوق يف األراضي.

__________________
.http://www.fao.org/energy/befs 61
 62وقَّعت عشر دول وخبع منظمات دولية يف  00مايو/أيار  3116اختصاصات إنشاء الشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية وبدأت يف تنفيذ الرغبة اليت
أعرب عنها جمموعة القادة الثمانية يف خطة عمل منمتر قمة غلني إيغلز لعام  3114بشأن دعربم "نشربر الكتلربة احليويربة والوقربود احليربوي ،ت خربيما يف
البلدان النامية اليت يكثر اختخدام فيها الكتلة احليوية" .وأصبحت الشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية منذ ديسمرب/كانون األول  3100تضم  32بلداً
شريكاً و 02منظمة دولية شريكة إىل جانب  32بلداً و 00منظمة دولية تشار بصفة مراقب.http://www.globalbioenergy.org .
63

http://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/gbep/docs/Indicators/
The_GBEP_Sustainability_Indicators_for_Bioenergy_FINAL.pdf
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ولذلك فقد أُحرز تقدّم كبري لضمان إدراج املعايري اتجتماعية يف خمططات إصدار الشربهادات الربيت تنهّربل للوصربول علربى
األقل إىل األخواق األوروبية .رغم أن طموحات املائدة املستديرة املعنية بالوقود احليوي املسربتدام أوخربع مربن لربك بكربثري.
والعضوية يف هذه املائدة املستديرة فردية وتستند إىل خبع دوائر متثّل خمتلف املراكربز يف خلسربلة اإلنترباج وبربني أصربحاب
املصربربلحة املميّربربزين ،وهربربم املزارعربربون ،والصربربناعة ،والتجزئربربة ،واجلماعربربات املسربربتندة إىل احلقربربوق ،ومنظمربربات التنميربربة
الريفية/األمن الغذائي ،واجلماعات البيئية واحلكومية الدولية من كل القارات.
ومتثّل خمططات إصدار الشهادات أحد املكمالت والتطورات التنظيمية الرئيسية على مستوى الشركات وميكن أن تشمل
مسات حمدّدة غري مشمولة يف اللوائح التنظيمية العامة.
اجلدول  :3مؤشرات االستدامة اليت حددتها الشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية
البيئية
 -0دورة حيربرباة انبعاثربربات غربربازات اتحتبربرباس
احلراري
 -3جودة الوبة
 -2مستويات مجع املوارد اخلشبية
 -4انبعاثربربات ملوثربربات اهلربربواء غربربري غربربازات
اتحتباس احلراري ،مبا فيها املواد السامة
 -4اختخدام وكفاءة املياه

 -6جودة املياه
 -4التنوع البيولوجي يف املناظر الطبيعية
 -9اخربربتخدام األراضربربي والتغيُّربربر يف اخربربتخدام
األراضي املتصربل بإنترباج املربواد األوليربة الالزمربة
للطاقة احليوية

االجتماعية

االقتصادية

 -1ختصيص وحيربازة األراضربي إلنترباج الطاقربة  -04اإلنتاجية
احليوية اجلديدة
 -01أخعار وإمدادات السلة الغذائية الوطنية  -09الرصيد الصايف للطاقة
 -01القيمة اإلمجالية املضافة
 -00تغيُّر الدخل
 -31التغيُّربربر يف اخربربتهال الوقربربود األحفربربوري
 -03الوظائف يف قطاع الطاقة احليوية
واتختخدام التقليدي للكتلة احليوية
 -02التغيُّر يف الوقت غري املربدفوع األجربر الربذي  -30تدريب وإعادة تأهيل قوة العمل
تقضيه النساء ويقضيه األطفربال يف مجربع الكتلربة
احليوية
 -04الطاقة احليوية املستخدمة لتوخربيع فربرص  -33تنوع الطاقة
الوصول إىل خدمات الطاقة احلديثة
 -04التغيُّر يف معدتت الوفيات وأعباء األمراض  -32البنيربربة األخاخربربية واللوجسربربتيات الالزمربربة
لتوزيع الطاقة احليوية
النامجة عن التدخني يف األماكن املغلقة
 -34القربربربدرة واملرونربربربة يف اخربربربتخدام الطاقربربربة
 -06اإلصابات واألمراض والوفيات املهنية
احليوية

املصدر :نقالً عن الشراكة العاملية بشأن الطاقة احليوية (.)3100

رغم أن مثة بعا القيود املتعلقة بهربذه الربوفرة مربن خمططربات إصربدار الشربهادات .أوتً ،ليسربت كربل خمططربات إصربدار
الشهادات تقوم على مشاركة من العديد من أصحاب املصلحة كما أن حوكمتها حتددها دوم ًا الظروف يف كل حالربة علربى
حدة .وثانياً ،ت تشمل كل الربنُظم معربايري لألمربن اتجتمرباعي أو األمربن الغربذائي .وثالثرباً ،توجربد دومرب ًا صربعوبات تتعلربق
بالتكاليف واللوجستيات الالزمة لضمان اإلنفا  .وحيبذ لك كله األخذ مبعايري أقل تشدداً.
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من لك مثالً أن املعايري اتجتماعية يف الكثري من احلاتت ختتزل إىل جمرد مراعاة التشريعات الوطنية يف البلد املصربدِّر.
وعالوة على لك فإن خمططات إصدار الشهادات تُطبَّق على مستوى املزارع أو الشربركات الفرديربة وبالتربالي يكمربن أحربد
حتدياتها يف كيفية دمج تلك املخططات يف إطار وطين.)Harrison et al., 2010( .
2-2-5

حنو خطوط توجيهية منسَّقة دولياً

ينطوي العدد الكبري من املعايري وخمططات إصدار الشهادات على حتدياته اخلاصربة .وميكربن أن يفضربي لربك إىل زيربادة
تكاليف اتمتثال ويعرقل نتائج السياخربات .فكيربف ميكربن إ ن حتسربني اخربتخدام تلربك األدوات علربى املسربتوى الربدولي
للمساعدة على التوفيق بني املقايضات املتأصلة؟
وباإلضافة إىل املسائل الباعثة على القلق بشأن األمن الغذائي واعتبارات اآلثار اتجتماعيربة واتقتصربادية ،تتعلربق إحربدى
املسائل األخرى مبا إن كانربت املعربايري تفربرض حربواجز أمربام التجربارة وتسربفر عربن ممارخربة التمييربز .وأوصربى Sanchez
( ،)3103يف معرض اإلشارة إىل أهمية التغيُّر املباشر يف اختخدام األراضي يف لوائح الوقود احليوي ،بتطبيق أُطر متوافقربة
ومتماثلة لتقدير التغيُّرات غري املباشرة يف اختخدام األراضي بني الوتيات املتحدة األمريكية واتحترباد األوروبربي وجنربوب
شرق آخيا وأفريقيا والربازيل وغريها من تكتالت جتارة الوقربود احليربوي الرئيسربية األخربرى لتجنربب إحربداث تشربوهات
ولتحسني نتائج السياخات ،خاصة فيما يتعلق بالتوافق مع أهداف األمن الغذائي.
وميثل تنسيق معايري اتختدامة أحد التحديات اليت حددها امليثاق احليوي العاملي 64يف مشروعه البحثربي بشربأن "تطربوير
وتنسيق نُظم إصدار شهادات اتختدامة العاملية إلنتاج الكتلة احليوية ونُظم التحويربل والتجربارة مربن أجربل احليلولربة دون
إحداث آثار اجتماعية اقتصادية" مبا يف لك إنشرباء احترباد دولربي للمنخسربات البحثيربة بتمويربل مربن اتحترباد األوروبربي
وبتنسيق من جمموعة  WIPللطاقة املتجددة يف أملانيربا  .وعُقربد اتجتمرباع اخلتربامي هلربذا املشربروع يف يناير/كربانون الثرباني
 .3102ومن بني ما أصدره من منشورات دراخربات مفصربلة لآلثربار اتجتماعيربة واتقتصربادية املتصربلة ومهوريربة تنزانيربا
املتحدة ومالي وإندونيسيا وكوختاريكا والربازيل واألرجنتني وكندا لرصد اآلثار اتجتماعية واتقتصادية للجيل الثاني من
الوقود احليوي .وطرح املشروع أيض ًا مقوح ًا بشأن وضع منشرات اجتماعية اقتصادية تستخدم يف نُظم إصدار الشهادات.
وأخرياً وبعد أخذ كل اتعتبارات يف احلسبان ،ت ميكن لشهادات الوقود احليوي وحدها أن تندي تلقائيرباً إىل خياخربات
خليمة بشأن الوقود احليوي والطاقة احليوية يف البلدان النامية حسربب مربا أقربره ) Diop et al. (2013يف تقريربرهم الربذي
عرض على املفوضية األوروبية.
ولذلك فإننا نقوح هنا أن تطلق جلنة األمن الغذائي العاملي ،بدعم من منظمة األغذية والزراعربة والشربراكة العامليربة بشربأن
الطاقة احليوية ،مشروع ًا لصياغة خطوط توجيهية تُطبقها وتستخدمها البلربدان يف تقيربيم أثربر خياخربات الوقربود احليربوي
__________________
64

. http://www.globalbiopact.eu
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ومدى قدرتها على اتختمرار .وينبغي أن تشمل تلربك اخلطربوط التوجيهيربة )0( :الوجربود املسرببَّق لتصربنيف املنرباطق مربن
النواحي الفنية واتجتماعية والبيئية من أجل حتديد "األراضي املتاحربة" ومربا يرافقهربا مربن مربوارد؛ ( )3الوجربود املسرببَّق
ملمارخات "اختثمارات مسنولة يف األراضي"؛ ( )2الوجود املسبَّق آلليات تضربمن القربدرة علربى التصربرف بسربرعة يف وجربه
اترتفاع احلاد يف أخعار األغذية ومشاكل توفر األغذيربة (العوامربل املوجبربة للتربدخل يف األخربعار ،واإلعفرباءات ،واحلربدود
"الدنيا" ملخزونات األغذيربة)؛ ( ) 4التقيربيم املسرببَّق لآلثربار الربيت متربس منشربأ تربوفري املربواد األوَّليربة (احمللية/املسربتوردة)
والتجارة؛ ( )4أخريًا وليس آخراً ،إجراء تقييم مسبَّق آلثار خياخات األمن الغذائي احمللي والدولي.
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خامتة
ميكربن اخربتخالص بعربربا اتخربتنتاجات الرئيسربية مربربن هربذا التقريربربر .وتتعلربق اجملموعربة األوىل مربربن اتخربتنتاجات بربربدور
السياخات يف تطوير قطاع الوقربود احليربوي .وقربد جنحربت خياخربات الوقربود احليربوي يف تطربوير قطرباع اقتصربادي وخربوق
اقتصادية .ويوجد حالياً أكثر من  61بلداً لديه خياخات للوقود احليربوي .وبربالنظر إىل ازديرباد أخربعار الوقربود األحفربوري
وزيادة كفاءة اإلنتاج فسوف يتمكن الوقود احليوي ،أو على األقل بعا أنواعه ،من املنافسة حتى بدون دعربم حكربومي.
وخوف تساهم السوق بدور متزايد أكثر من السياخات يف دفع تطوير هذا القطاع ،ويعين لك أن دور السياخات خيشربهد
تغيريات.
واجملموعة الثانية من اتختنتاجات تتعلق بآثار الوقود احليوي وخياخات الوقود احليوي على األمن الغربذائي .وينطربوي
تطوير الوقود احليوي على تأثريات عاملية وحملية إجيابية وخلبية على األجلني القصري والطويل .ويتخذ الكثري من هربذه
التأثريات شكل منافسة متزايدة على األغذية واألراضي واملياه .وتوجد صالت بني الوقود احليوي واألمن الغذائي .ولذلك
ينبغي أن يشكل األمن الغذائي جزءاً رئيسياً من خياخات الوقود احليوي .وميكن اآلن تركز هذه السياخات علربى تطربوير
الوقود احليوي من أجل احلد من اآلثار السلبية احملتملة وتعزيز اآلثار اإلجيابية احملتملة.
ومثة توافق عام على الدور املهم للوقود احليوي يف الزيادات اليت شهدتها أخعار األغذيربة مربنخراً حتربى وإن كربان مربداها
يعتمد على املواد األوَّلية وت يزال قيد البحث .وميكن ،إىل حد معربيَّن يف البلربدان وخربالل الفربوات الربيت تشربهد وفربرة يف
اإلمدادات ،أن ينطوي على أثر إجيابي على منتجي األغذية .وميكن لزيادة اختهال الوقود احليوي ومربا ينطربوي عليربه
لك من آثار تتجاوز املنتجني الرئيسيني خواءً من خالل تقليص صادرات األغذيربة أو زيربادة الربواردات ودفربع الزيربادة يف
األخعار الدولية ،أن ينثر تأثرياً خلبياً على األمن الغربذائي وعلربى البلربدان الفقربرية املسربتوردة وعلربى املسربتهلكني الفقربراء.
وتتطلب هذه اتعتبارات شكالً ما من التنسيق الدولي للسياخات ،و لك يف املقام األول عن طريربق إنشرباء قنربوات منتظمربة
لتبادل املعلومات عن إنتاج الوقود احليوي الفعلي واملتوقع والتوجه حنو إجياد خُبل تختخدام خياخات الوقود احليربوي
يف احلد من اآلثار املفرطة على األخعار.
ويتنافس الوقود احليوي والطاقة احليوية بشكل أعم على األراضي واملياه مع إنترباج األغذيربة .وتكشربف التجربربة عربن أن
هذه املنافسة قلما ميكن تالفيها متاماً .وت يراعي مفهوم األراضي املتاحة يف كثري من األحيان اتختخدامات األخرى غربري
إنتاج احملاصيل الذي يساهم يف كثري من األحيان بدور حاخم يف ضمان األمن الغذائي للسربكان احمللربيني .ومثلمربا يف أي
إنتاج زراعي فإن كفاءة العلف والتكنولوجيا ،أي الغلة ،تتسم بأهميتها احلامسة يف حتسني اختخدام األراضي واحلد من
احلاجة إىل أراضٍ إضافية .ويتطلب لك مزيداً من البحث ،خا صربة البحربوث األكثربر تكيفرب ًا مربع احتياجربات وإمكانربات
البلدان األقل تطورًا واجملتمعات احمللية.
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ويتعيّن تقييم املنافسة على األراضي واملياه وإدارتها على املستوى احمللي .وت تنحصر املشكلة يف تربوفر األغذيربة ،بربل يف
الوصول إىل املوارد حتى ميكن كسب العيش وإنتاج أو شراء األغذيربة .ويعربد تنفيربذ اخلطربوط التوجيهيربة الطوعيربة بشربأن
احلوكمة املسنولة حليازة األراضي ومصايد األمسا والغابات السبيل لضمان اتعواف السليم بكل حقوق احليازة بكافربة
أنواعها ،مبا فيها حقوق النساء.
وت توجد أدلة كثرية قوية بشأن العواقب اتقتصادية واتجتماعية لتطوير الوقربود احليربوي ،ويرجربع لربك أخاخرباً إىل أن
هذه اآلثار تستغرق وقت ًا طويالً حتى تتجلى مظاهرها .وتكشف بعا األمثلة عن آثار إجيابية على فربرص العمربل وكسربب
العيش يف املناطق الريفية ،مبا فيها اآلثار اإلجيابية على صغار املزارعني يف بعا احلاتت اليت تستخدم فيها خياخربات
مالئمة.
ويعتمد أكثر من ثلث خكان العامل ( 3.4مليار نسمة) على الكتلة احليويربة لتوليربد الطاقربة .وميكربن لتطربوير اخربتخدامات
الكتلة احليوية األكثر كفاءة واألكثر نظافة يف توليد الطاقة يف هربذه اجملتمعربات احملليربة أن ينطربوي علربى آثربار هائلربة يف
احلد من مشاق العمل الزراعي وزيادة اإلنتاجية الزراعية وتوفري املزيد مربن فربرص إدرار الربدخل ،خاصربة ختفيربف عرببء
العمل الواقع على النساء.
وميكن أن يتفاوت األثر احملتمل لسياخربات ومشرباريع الوقربود احليربوي تفاوترب ًا واخربع ًا تبعرب ًا للظربروف الوطنيربة واحملليربة
واختيار التكنولوجيات واملواد األوَّلية احملددة .ويتطلب لك توخي الدقة يف السياخات واملشاريع قبل الشربروع يف إنترباج
الوقود احليوي ،مع مراعاة كل التأثريات املباشرة وغري املباشرة احملتملة .وتنطوي تلك األدوات ،إىل جانب خمططربات
إصدار الشهادات اليت ترمي إىل تقييم أثر إنترباج الوقربود احليربوي يف خربياق معربيَّن ونقربل املعلومربات إىل البلربدان املسربتورة
واملستهلكني ،على بُعد عابر للحدود الوطنية نظرًا تزدياد البُعد الدولي لسياخات الوقود احليوي.
وجنحت خياخات الوقود احليوي يف تطوير أنواع الوقود احليوي ،وعليها اآلن أن توجه هذا النجاح حنو حتقيربق األمربن
الغذائي الذي يقتضي مراعاة خمتلف أبعادها واتعواف بكل اآلثار احملتملة للسياخات الوطنية داخلياً وخارجي ًا وإدماج
تلك اآلثار.
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شكر وتقدير
يعرب فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية عن خربالص شربكره لكافربة املشرباركني الربذين خرباهموا
مبدخالتهم القيِّمة وتعليقاتهم يف املشاورتني اإللكوونيتني املفتوحتني اللربتني تناولتربا أوتً النطرباق املقربوح للدراخربة وثانيرب ًا
ص الكامل للمداوتت اليت دارت يف هرباتني
املسوّدة املطوّرة (األوىل) هلذا التقرير .وميكن اتطالع على قائمة املساهمني والن ّ
املشاورتني على موقع فريق اخلرباء الرفيع املستوى على اإلنونت على العنوان الترباليhttp://www.fao.org/cfs/cfs- :
.hlpe

ويُقارّ فريق اخلرباء الرفيع املستوى أيضاً املعلومات املسوجعة املهمة اليت تلقّاها من املراجعني النُظراء بشأن النسخة قبربل
النهائية هلذا التقرير .وميكن اتطالع على القائمة الشاملة للمراجعني النُظراء على املوقع الشبكي لفريربق اخلربرباء الرفيربع
املستوى.
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املرفقات
املرفق  :0موجز تأثريات سياسات الوقود احليوي الرئيسية على أسعار السلع
نطاق التغطية واالفرتاضات الرئيسية

املصدر
Roberts
and
)Schlenker (2010

خياخة الوقود احليوي يف الوتيات املتحربدة  4 +يف
املائة من احملصول العاملي املخصص إلنترباج الوقربود
احليوي؛ ت توجد أي خياخة.
3114-3110؛ خياخة الوقود احليوي يف الوتيات
املتحدة مقابل عدم وجود أي خياخة.

اجمللس الوطين للبحوث
()3100

3111-3114؛ خياخة الوقود احليوي يف الوتيات
املتحربربربدة؛ باخربربربتخدام اخربربربتعراض العديربربربد مربربربن
الدراخات.
3101-3110؛ السربربيناريو املرجعربربي بربربدون إلربربزام
خبلط الوقود احليوي مع البنزين ،وخيناريو اإللزام
خبلط  4.44يف املائة من الوقود احليوي مع البنزين
(يف الدول األعضاء يف اتحتاد األوروبي) ،وخربيناريو
اخللربربط اإللزامربربي بنسربرببة  00.4يف املائربربة (الربربدول
األعضاء يف اتحتاد األوروبي).
 34شهراً تنتهربي يف يونيربو/حزيران 3119؛ مرونربة
أخعار احملاصيل التارخيية نقالً عن الكتابات اليت
نشرتها األوخرباط األكادمييربة؛ تقربديرات التربأثريات
غري املباشرة باختخدام احندار ملتغيِّرين
 03شهراً تنتهي يف مارس/آ ار .3119

صربربربندوق النقربربربد الربربربدولي
()3119

النطاق التقديري يغطي قيمرب ًا مقبولربة ملرونربة أخربعار
الطلب
3111/3119 - 3114/3116؛ النظربربربربربربربربربربربربربربر يف
خيناريوهني اثنني )0( :العربادي ،و( )3املقيَربد مربع
عدم مرونة أخعار العرض والطلب يف السوق

)Glauber (2008

 03شهراً تنتهي يف أبريل/نيسان .3119

Smith
)(2011

and

Carter

)Banse et al. (2008

)Baier et al. (2009

)Lazear (2008

)Collins (2008
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التأثريات
زيادة بنسرببة  21يف املائربة يف أخربعار األغذيربة ( 31يف املائربة إ ا
اختخدم ثلث املواد األوَّلية لإلنتاج احليواني)
مساهمة بنسبة تواوح بربني  31و 34يف املائربة (زيربادة يف أخربعار
الذرة)
مساهمة بنسبة تواوح بني  4و 9يف املائة (زيادة يف أخربعار فربول
الصويا).
تأثري بنسبة تواوح بربني  31و 41يف املائربة علربى أخربعار السربلع
الغذائية.
تغيُّر األخعار يف إطار السيناريو املرجعي ،املزج بنسرببة  4.44يف
املائة ،واملزج بنسبة  00.4يف املائة على التوالي:
احلبوب 4.4 - :يف املائة 0.44 - ،يف املائة 3.4 + ،يف املائة
البذور الزيتية 0.4 - :يف املائة 3 + ،يف املائة 9.4 + ،يف املائة
السكر 4 - :يف املائة 0.4 - ،يف املائة ،و 4.44 +يف املائة.
و04

منو إنتاج الوقود احليوي العاملي مسنول عن  04يف املائربة،
يف املائة ،و 011يف املائربة مربن الزيربادات يف أخربعار الربذرة وفربول
الصويا والسكر على التوالي ،و 03يف املائة من الزيادة يف منشربر
أخعار األغذية لصندوق النقد الدولي.
زيادة إنتاج إيثربانول الوتيربات املتحربدة متثربل  31يف املائربة مربن
اترتفاع يف أخعار الذرة .وأدى إنترباج إيثربانول حبربوب الربذرة يف
الوتيات املتحدة إىل زيادة أخعار األغذيربة العامليربة بنسرببة  2يف
املائة.
نسبة تواوح بني  34و 44يف املائة من الزيربادة يف أخربعار الربذرة
ترجع إىل زيادة إنتاج اإليثانول يف الوتيات املتحدة.
يف إطار السيناريو العادي ،متثل الزيادة يف إنترباج اإليثربانول 21
يف املائة من الزيادة يف أخعار الذرة؛ ويف إطار السربيناريو املقيَّربد،
ميكن أن ميثربل اإليثربانول  61يف املائربة مربن الزيربادة املتوقعربة يف
أخعار الذرة.
زيادة يف الوقود احليوي يف الوتيات املتحربدة متثربل حنربو  34يف
املائة من اترتفاع يف أخعار الذرة؛ وميثل إنتاج الوقربود احليربوي
يف الوتيات املتحربدة حنربو  01يف املائربة مربن اترتفرباع يف أخربعار
األغذيربربة العامليربربة وفق رب ًا ملنشربربر أخربربعار السربربلع الغذائيربربة العامليربربة
لصندوق النقد الدولي

نطاق التغطية واالفرتاضات الرئيسية

املصدر
Lipsky (2008) and
)Johnson (2008

3114-3114

)Mitchell (2008

 - 3113منتصف عام 3119؛ منهجية خمصصربة:
تقدير أثر حتركات أخربعار الربدوتر وأخربعار الطاقربة
على أخربعار األغذيربة ،وختصربيص النسرببة املتبقيربة
لتأثري الوقود احليوي.
ارتفاع أخعار الذرة من حنربو  3دوتر أمريكربي إىل 6
دوتر أمريكي للبوشل يف ظل ارتفاع أخعار النفط من
 41دوتراً أمريكيرب رباً يف عربربربام  3114إىل  031دوتراً
أمريكيا يف عام .3119
3114-3111؛ خربربيناريو يربربزداد فيربربه الطلربربب علربربى
الوقود احليوي زيادة فعليربة مقارنربة بسربيناريو خربط
األخاس حيث الطلب على الوقربود احليربوي يربزداد
وفقاً ملعدله التارخيي من  0111حتى 3111
( )0خربيناريو يسربربتند إىل توقعربربات الطاقربربة يف العربربامل
الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة لعام 3119؛
( )3تفربرباوت يف خربربيناريو توقعربربات الطاقربربة يف العربربامل
لعام  3119مع تأخر نشر اجليل الثاني من الوقربود
احليوي؛
( )2خيناريو يهدف لإلنتاج القوي للوقود احليوي؛
( )4وتفاوت خيناريو هدف اإلنتاج مع تسارع وترية
نشر اجليل الثاني.

Hurt and
)Tyner (2008

Abbott,

)Rosegrant (2008

)Fischer et al., (2009

معهربربد السياخربربة البيئيربربة
األوروبية3103 ،

خياخة الوقود احليوي يف اتحتاد األوروبي

معهربربد السياخربربة البيئيربربة
األوروبية3103 ،

صالحيات الوقود احليوي العاملية/املتعددة األقاليم.

التأثريات
ازدياد الطلب على الوقود احليوي العاملي ميثل  41يف املائة من
الزيادة يف أخعار الذرة.
نسبة تواوح بني  41و 44يف املائة من الزيادة يف أخربعار السربلع
الغذائية راجعة إىل الوقود احليوي العاملي وما يتصل به من آثار
على اخنفاض خمزون احلبوب ،وحتربوتت كرببرية يف اخربتخدام
األراضي ،ونشاط املضاربات ،وحظر التصدير.
دوتر واحد مربن الزيربادة البالغربة  4دوترات أمريكيربة يف أخربعار
الذرة ( 34يف املائة) ترجربع إىل إعانربة ثابتربة قربدرها  1.40دوتر
أمريكي لكل غالون من اإليثانول.
الزيادة يف الطلب على الوقود احليوي تستأثر بنسبة  21يف املائة
من الزيادة يف املتوخط املرجح ألخعار احلبوب ،و 21يف املائة من
الزيادة يف األخعار احلقيقية للذرة ،و 30يف املائة مربن الزيربادة يف
أخعار األرز ،و 33يف املائة من اترتفاع يف أخعار القمح.
زيربربادة يف أخربربعار القمربربح واألرز واحلبربربوب اخلشربربنة والعلربربف
الربوتيين واألغذية األخرى واملواد غربري الغذائيربة علربى التربوالي
مقارنة بالسيناريو املرجعي:
( 00+ )0يف املائربربربربربة 4 + ،يف املائربربربربربة 00 + ،يف املائربربربربربة،
  01يف املائة 00 + ،يف املائة 3 + ،يف املائة( 02+ )3يف املائربربربربربربة 4+ ،يف املائربربربربربربة 09+ ،يف املائربربربربربربة،
  30يف املائة 03+ ،يف املائة 3+ ،يف املائة( 22+ )2يف املائربربربربربربة 04+ ،يف املائربربربربربربة 40+ ،يف املائربربربربربربة،
  29يف املائة 23+ ،يف املائة 6+ ،يف املائة( 04+ )4يف املائربربربربربربة 9+ ،يف املائربربربربربربة 09+ ،يف املائربربربربربربة،
  31يف املائة 33+ ،يف املائة 4+ ،يف املائةتأثري يواوح بني  9و 31يف املائة على البذور الزيتية
تأثري يواوح بني  0و 26يف املائة على الزيت النباتي
تأثري يواوح بني  0و 33يف املائة على احلبوب/الذرة
تأثري يواوح بني  0و 02يف املائة على القمح
65
تأثري يواوح بني  0و 30يف املائة على السكر
تأثري بنسبة تواوح بني  3و 4يف املائة على البذور الزيتية
66
تأثري بنسبة  24يف املائة على الزيوت النباتية
تأثري بنسبة تواوح بني  0و 24يف املائة على احلبوب/الذرة

املصدر :من جتميع املنلفني باتختناد إىل ) Timilsina and Shtrestha (2010ومعهد السياخة البيئية األوروبية (.)3103
__________________
 65يتوقربع منربو ج احملاكرباة األوروبربي ( )Blanco Fonseca et al., 2010زيربادة يف أخربعار الربذرة بنسرببة  33يف املائربة ،ويف أخربعار السربكر بنسرببة
 30يف املائة .وتتوقع خائر الدراخات زيادات يف أخعار الذرة واحلبوب بنسبة  9 يف املائة ،و 3 يف املائة يف أخعار السكر.
 66منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اتقتصادي ( )3119هي الدراخة "العاملية" الوحيدة اليت تتضمن األرقام املتعلقة بالزيوت النباتية.
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املرفق  :3صفقات األراضي يف أفريقيا

البلد

نوع االستثمار

3

044 111

مجهوريةةةة الكونغةةةو أجنيب
الدميقراطية
حملي

1

زمبابوي

موزامبيق

مالوي

زامبيا
أنغوال
ناميبيا

نوع املواد األوَّلية

اجلاتروفا ،زيت النخيل

طور
التنفيذ

مرحلة
املشروع

مهجور

ت توجد أي بيانات

اجملموع
(باهلكتار)

044 111

أجنيب

0

04 111

قصب السكر

44 111

0

حملي

4

041 111

قصب السكر ،اجلاتروفا

49 411

4

أجنيب

34

634 063

اجلاتروفا  ،قصب السكر ،الذرة الرفيعربة
السكرية ،زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

34

حملي

0

30 111

0
0

3

064 111

644 063

ت توجد أي بيانات

أجنيب

3

< 4 111

اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

حملي

3

ت توجربربربربربد أي
بيانات

قصب السكر

43 111

4

أجنيب

03

934 492

قصب السكر ،اجلاتروفا  ،زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

1

حملي

0

اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

0

أجنيب

6

13 611

قصب السكر ،اجلاتروفا ،زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

4

0

حملي

2

004 111

قصب السكر ،الذرة الرفيعة

ت توجد أي بيانات

0

3

أجنيب

2

461 111

اجلاتروفا  ،قصب السكر

ت توجد أي بيانات

3

حملي

1

مجهوريةةةةة تنزانيةةةةا أجنيب
املتحدة
حملي
189

عدد
االستثمارات

مساحة
األراضي
(باهلكتار)

املستويات
املستهدفة من
اإلنتاج السنوي
(لرت/هكتار)

حالة االستثمار

< 4 111

2

0

934 492
316 611

0

461 111

ت توجد أي بيانات

04

414 633

زيربربربت النخيربربربل ،اجلاتروفربربربا  ،قصربربربب
السكر ،الكروتون ،الذرة الرفيعة السكرية

ت توجد أي بيانات

02

0

3111

اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

0

3

3

411 633

البلد

مدغشقر

كينيا
أوغندا
مجهورية الكونغو
غابون

نوع االستثمار

عدد
االستثمارات

أجنيب

09

حملي

1

مساحة
األراضي
(باهلكتار)
0 341 611

الكامريون
190

اإلنتاج السنوي
(لرت/هكتار)

اجلاتروفربربربا  ،عبربربرباد الشربربربمس ،زيربربربت
النخيل ،قصب السكر ،الكتلربة احليويربة ت توجد أي بيانات
اخلشبية

طور
التنفيذ
04

اجملموع

مرحلة
املشروع
0

مهجور

3

(باهلكتار)

0 341 611

ت توجد أي بيانات

أجنيب

2

060 111

اجلاتروفا ،قصب السكر

ت توجد أي بيانات

2

حملي

0

41 111

قصب السكر

ت توجد أي بيانات

0

أجنيب

0

01 111

زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

0

حملي

1

أجنيب

2

حملي

1

أجنيب

0

حملي

1

أجنيب

02

300 111

01 111

ت توجد أي بيانات
001 111

زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

2

001 111

ت توجد أي بيانات
211 111

زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

0

211 111

ت توجد أي بيانات
اخلربربروع ،اجلاتروفربربا ،زيربربت النخيربربل،
قصب السكر

ت توجد أي بيانات

0

حملي

4

002 111

اخلربربروع ،اجلاتروفربربا ،زيربربت النخيربربل،
قصب السكر ،بقول البونغاميا ،خمتلربف ت توجد أي بيانات
الزيوت النباتية

0

أجنيب

0

611 111

اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

0

حملي

3

61 111

اجلاتروفا ،قصب السكر

ت توجد أي بيانات

3

أجنيب

2

14 069

زيت النخيل ،اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

2

حملي

1

416 411

إثيوبيا

السودان

نوع املواد األوَّلية

املستويات
املستهدفة من

حالة االستثمار

ت توجد أي بيانات

0
601 411

661 111

14 069

البلد

نوع االستثمار

عدد
االستثمارات

مساحة
األراضي
(باهلكتار)
60 313

قصب السكر ،الكاخربافا ،الربذرة الرفيعربة
السكرية

ت توجد أي بيانات

حملي

2

43 111

زيت النخيل ،الكاخربافا ،الربذرة الرفيعربة
ت توجد أي بيانات
السكرية

3

أجنيب

3

312 499

ت توجد أي بيانات

3

حملي

1

2

نيجرييا

غانا

مالي
ليبرييا
سرياليون
السنغال

اجلاتروفا

مرحلة
املشروع

أجنيب

01

0 141 141

اجلاتروفربربا ،الكتلربربة احليويربربة اخلشربرببية،
قصب السكر ،بذور اللفت ،زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

حملي

4

040 341

اجلاتروفا ،قصب السكر

ت توجد أي بيانات

4

أجنيب

6

043 423

قصب السكر ،اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

6

حملي

0

011 111

اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

0

أجنيب

0

069 449

زيت النخيل

ت توجد أي بيانات

0

حملي

1

أجنيب

6

حملي

1

ت توجد أي بيانات
204 411

قصب السكر ،زيت النخيل ،اجلاتروفا

مهجور

(باهلكتار)

0

0

312 499

ت توجد أي بيانات

ت توجد أي بيانات

اجملموع

012 313

09

6

ت توجد أي بيانات

أجنيب

3

041 111

اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

3

حملي

3

9 411

قصب السكر ،اجلاتروفا

ت توجد أي بيانات

3

املصدر.German, Schoneveld and Mwangi (2011) :
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اإلنتاج السنوي
(لرت/هكتار)

طور
التنفيذ
3

أجنيب

بنن

نوع املواد األوَّلية

املستويات
املستهدفة من

حالة االستثمار

0

0 313 311

343 423

069 449

204 411

049 411

املرفق -3الوقوداحليوي :اآلثاراجلنسانية
البُعد اجلنساني
وديناميات القوة
البعد اجلنساني
يف عالقات القوة
البعد اجلنساني يف
املشاركة يف صنع
السياسات
والتخطيط
األدوار التقليدية
للجنسني (العمل
املنزلي واإلنتاج
واإلجناب والتجارة
والعمل اجملتمعي)
املعرفة املتخصصة
بالبُعد اجلنساني
(فيما يتصل مثالً
مبختلف أنواع
احملاصيل)
البعد اجلنساني يف
استحقاقات موارد
الرزق

املخططات
النموذج 0
شربربركة كربرببرية متتلربربك
األراضربربربربي (موجهربربربربة
ألخربربربربربواق التصربربربربربدير
واألخواق الوطنية) مثل
مزارع زيت النخيل أو
قصربربب السربربكر أو فربربول
الصويا الواخعة النطاق
النموذج 2/3
خمططربربربربربات الزراعربربربربربة
التعاقديربربربة والعمربربربل مربربربع
الشربربربربربركات الزراعيربربربربربة
اخلارجيربربة الكربربربى الربربيت
تطربربربربوِّر أدوار أصربربربربحاب
احليربربربربربازات الصربربربربربغرية
(املوجَّهربربربربربربة ألخربربربربربربواق
التصدير/األخواق الوطنية)

مثل ختم خدمة األغراض
اتجتماعيربربة علربربى الوقربربود
يف الربازيل ،وخمططربات
الشربربربربربركات الزراعيربربربربربة
اخلارجية يف تنزانيا
النموذج
مشربربربرباريع صربربربربغرية
تمركزيربربربربة ،مثربربربربل
برنامج اجلاتروفربا يف
مربربربربالي؛ وبرنربربربربامج
0

PROVENAT

الربازيل

يف

اآلثار على سُبل كسب العيش والبيئة

اآلثار اجلنسانية

 فقدان التنوع البيولوجي ،والتنوع البيولوجي
الزراعي ،ومرونة النُظم اإليكولوجية ،وخمرباطر
نزع ملكية املربوارد ،وعربدم التعربويا عنربدما ت
حيصل املستثمرون على رأس املال.
 اآلثربربربار علربربربى األمربربربن الغربربربذائي يف األخربربربرة
املعيشية ،وزيادة إجراءات التخفيف مربن تلربك
اآلثار.
 توفري بعا الوظائف ،وإن كانربت أقربل مربن
املتوقع يف كثري من األحيربان .وظهربور حرباتت
تتدنى فيها جودة معايري العمالة.

 امتال النساء موارد أقل للتكيُّف مع آثار املخططات الكربى،
وضعف أمن احليازة وحقوق اتختخدام الثربانوي ،وبالتربالي فربإن
املرأة أكثر عرضة ملخاطر نزع امللكيربة وأكثربر هشاشربة يف مواجهربة
اآلثار البيئية.
 األدوار اجلنسانية الكفافية التقليدية ،وبالتالي فإن املرأة أكثربر
اعتماداً على املوارد الطبيعية (اليت قد تسربتنفد أو يربتم اتخربتيالء
عليها).
 اتقتصاد القائم على نوع اجلنس (اختبعاد النساء مربن العمربل،
وشغلهن وظائف أقل أجراً ،والظربروف السربيئة ،واتقتصرباد غربري
الرمسي).
 عدم التشاور على األرجح مع النساء بشأن حتويالت األراضي
ومفاوضات التعويا.

 أنواع من اآلثار مماثلة آلثار النمو ج  0إ ا
كانت مرتبطة باملخططات الواخربعة النطرباق.
ويسربربود أيضربرباً إنتربرباج احليربربازات الصربربغرية
بالدرجة األوىل ،وإن كان مثربة أيضرباً مزجيرباً
من امللكية واألدوار وابتكارات اإلدارة.
 حتسني خُرببل الوصربول إىل املشربورة الفنيربة
واتئتمانات واملدخالت.
 خمربرباطر نربربزع ملكيربربة أصربربحاب احليربربازات
الصغرية على مر الوقت ،باإلضافة إىل مسائل
اإلنتاجيربربة/املسربربائل الفنيربربة ،والعقربربود غربربري
الواضحة وغري املنصفة ،واحتماتت اخربتبعاد
أصربربحاب احليربربازات الصربربغرية مربربن معربربايري
اتختدامة.
 احلصربربول علربربى الطاقربربة النظيفربربة (ميكربربن أن
حيسِّن التعليم والصحة) .وإدرار الربدخل (بيربع
البربذور املسربتخدمة كمربواد أوَّليربة ،والكهربربرباء،
والتنويع).
 ولكن لك قد تصحبه خماطر نربزع امللكيربة،
واملخاطر البيئية املصرباحبة لعمليربات التوخربع،
والتحديات الفنية وحتديات توخيع النطاق.
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 أنواع من اآلثار مماثلربة لآلثربار املربذكورة أعرباله عنربدما تربرتبط
باملخططات الواخعة النطاق.
 إمكانات العمالة وزيادة دخل النساء والرجال ،ولكن تبد من
التعليم والتدريب على املهارات ،خاصة بني النساء.
 اخنفربرباض قربربدرة املزارعربربات علربربى املشربرباركة (تضربربييق فربربرص
وصوهلن إىل املوارد والتحيُّزات اجلنسانية يف مسربائل اإلرشرباد).
وعدم كفاية املعرفة بنما ج خالخل القيمة البديلة.
 عدم مشاركة النساء يف وضع العقود ،ولكربن مثربة فرصربة أمربام
املشاريع اجلماعية اليت تشو فيها النساء.
 فرصة العمل مع اجلماعات النسائية يف زيادة فرص احلصول
على خدمات الطاقة ،ومشاريع الطاقربة وأنشربطة إدرار الربدخل
(مصحوبة يف بعا األحيان بفوائد على صعيد الصحة/التعليم).
 عدم اختهداف اجلماعات النسائية يف كل املشاريع.
 تعرض النساء ملخاطر غري متناخبة عند املشاركة يف املشرباريع
التجريبية.
 إمكانية التوزيع غري املتكافا للفوائربد (مثربل زيربادة الربدخل)
والتكاليف (مثل العمل اإلضايف وعدم السيطرة على الدخل).
 التخفيف من املشقة ،خاصة بالنسرببة للمربرأة ،ولكربن املهربام
اجلديدة تتطلب عمالً إضافياً.

نقاط الدخول
 توخيا للحربذر بشربأن املخططربات الكرببرية املوجَّهربة للتصربدير
وإيالء أولوية أكربرب تخربتقالل الطاقربة احملليربة ،ومرونربة الربنُظم
اإليكولوجية ،والنظر يف فرص منا ج خالخل القيمة البديلة.
 توجيه السياخربات واملشرباريع حنربو تعمربيم البُعربد اجلنسرباني
وزيادة التنظيم احلكومي ملعايري العمالة املراعية للبعد اجلنساني
وإنفا تلك املعايري.
 بناء قدرة العمال واجملتمع املدني فيما يتصل حبقوق العمالة.
 التمربرباس متويربربل مشربرباريع املنربربا لربربدعم خُربرببل كسربربب العربربيش
ومحاية الغابات وتعزيز متكني املرأة.
 حتديربربد السُربرببل الواعربربدة الربربيت تشربربمل أصربربحاب احليربربازات
الصغرية على طربول خلسربلة القيمربة ،خاصربة النسرباء .وحتديربد
فرص اختهداف ودعم مشاركة املرأة.
 تعميم حتليل اآلثار اجلنسانية وتربوفري التربدريب اجلنسرباني
للمهنيني يف شركات الوقود احليربوي .ودعربم تيسربري التفرباوض
على العقود/إخداء املشورة القانونية للمجتمعات احمللية بصورة
مستقلة.
 تعزيربربز أمربربن حيربربازة األراضربربي للمربربرأة ،ووصربربوهلا إىل املربربوارد
واملدخالت.
 زيادة مراعاة اتعتبربارات اجلنسربانية يف خربدمات اإلرشرباد،
وتعليم املرأة/تدريبها على املهارات.
 إعطاء أولوية أكربرب ملعاجلربة فقربر الطاقربة .وترتيربب أولويربات
مشاريع الوقود احليوي الصغرية يف اجملتمعات احملليربة.ودمربج
التحليربربربل اجلنسربربرباني مربربربن خربربربالل دورة املشربربرباريع (توزيربربربع
اآلثار/املشاركة).
 تعزيز مشاركة اجلماعات النسائية.
 اختا خطربوات حمربددة حنربو دعربم مشرباركة املربرأة يف صربنع
القرار.
 دعم بناء قدرة املرأة على تنظيم املشاريع والوصول إىل املوارد.
 تقديم الدعم الفين جلماعات الوقود احليوي النسائية وإجربراء
حبوث عن املمارخات السليمة.

املرفق  :0دورة مشروعات فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
أُنشا فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيربة يف  3111كجربزء مربن إصربالح جلنربة األمربن الغربذائي
العاملي من أجل تقييم وحتليل احلالة الراهنة لألمن الغذائي والتغذية واألخباب الكامنة وراءها ،وتقديم التحليل واملشورة
املستندة إىل العلوم واملعارف بشأن القضايا النوعيربة ات الصربلة بالسياخربات ،واتخربتفادة مربن البحربوث احلاليربة العاليربة
اجلودة ،ومن البيانات والد راخات التقنية؛ وحتديد القضايا الناشربئة ،ومسرباعدة أعضرباء اللجنربة علربى حتديربد أولويربات
اإلجراءات ومواضع اتهتمام املستقبلية بشأن جماتت الوكيز الرئيسية.
ويتلقى فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيربة وتيتربه مربن جلنربة األمربن الغربذائي العرباملي ،ويرفربع
تقاريره إليها .وهو ُيصادر تقاريره ،وتوصياتاه ومشورتاه بصورة مستقلة عما تتخذه احلكومات من مواقف ،و لك من أجربل
إنارة وتغذية املناقشات بتحليالت ومشاورات شاملة.
ولفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية هيكل و مستويني:




جلنة توجيه تتربألف مربن  04خرببريًا ا مسعربة دوليربة يف جمرباتت متنوعربة ات صربلة برباألمن الغربذائي
والتغذية ،يعينهم مكتب جلنة األمن الغذائي .ويشار أعضاء اللجنة التوجيهية التابعة لفريربق اخلربرباء
الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بصفاتهم الشخصية ،وليس كممثلني حلكومربة كربل واحربد
منهم أو منخسته أو منظمته.
أفرقة مشروعات تعمل على أخاس حمدد متعلقة باملشروعات ،يُنتَقون ويُدارون بواخربطة جلنربة التوجيربه
للقيام بالتحليل /وإعداد التقارير بشأن قضايا حمددة.

ولضمان الشرعيّة العلمية وموثوقية العملية ،وكذلك شفافيتها وانفتاحها على مجيع أشكال املعرفة ،يعمل فريربق اخلربرباء
الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وفق ًا لقواعد شديدة التحديد ،موافق عليها من جانب جلنة األمن الغربذائي
العاملي.
وتصدر التقارير بواخطة أفرقة مشروعات طبقاً إلطار زمين حمدد وإطار مواضيعي حمدد ،يُنْتقي ويُعربيَن أفرادهربا بواخربطة
جلنة التوجيه ،ويتبعون توجيهاتاها وخيضعون إلشرافها.
إن دورة املشروعات اليت تُعد تقارير عنها ،على الرغم من كونها مضغوطة إىل أقصى حد مربن حيربث الربزمن املسربموح بربه
هلا ،تشتمل على مراحل واضحة التحديد تفصل بني صياغة املسائل السياخية والطلبات من جانب جلنة األمن الغربذائي
العاملي ،وبني صياغتها العلمية من جانب جلنة التوجيه ،وبني عمل الفريق يف إطار زمين وإطار مواضيعي للمشربروعات،
وملشاورات خارجية مفتوحة إلثراء قاعدة املعارف واتختعراض العلمي اخلارجي (الشكل .)14
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وتُعزِز هذه العملية حواراً علمياً بني اللجنة التوجيهية وفريق املشروعات طوال دورة املشروع مع اخلربرباء يف قائمربة فريربق
اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ،ومجيع املعنربيني وأصربحاب املعربارف املهربتمني يف مجيربع أحنرباء
العامل ،الذين يَثرُون من املشاركة يف تناول وجهات نظر علمية خمتلفة.
وهذا هو السبب يف أن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيربة يُجربرى مشرباورتيْن خربارجيتيْن قبربل
إعداد كل تقرير :أوهلما ،بشأن نطاق الدراخة؛ وثانيهما ،بشأن املسودة األوىل ( .)V0وهربذا يُتربيح فرصربة لفربتح العمليربة
أمام مدخالت مجيع اخلرباء املهتمني وأمام قائمة اخلرباء التابعني لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين برباألمن الغربذائي
والتغذية (ويوجد منهم حالي ًا  0 311خبري) وكذلك أمام مجيع أصحاب املصلحة املعنيني .ثربم يقربوم فريربق املشربروع بعربد
لك بالنظر يف املدخالت املقدمة مبا فيها املعارف اتجتماعية كما يقوم بإثراء قاعدة املعارف.
ويُرفع مشروع التقرير إىل اختعراض مستقل يستند إىل األدلة .ثم يتم اتنتهاء منه ومناقشته ،مندياً بذلك إىل املوافقة عليه
من جانب جلنة التوجيه أثناء اجتماع يعقد وجه ًا لوجه.
ثم حيال التقرير متت املوافقة عليه من قبل اللجنة التوجيهية إىل جلنة األمن الغذائي العاملي ،ويعلن عنربه ويسربتخدم يف
تزويد املناقشات واملناظرات داخل جلنة األمن الغذائي العاملي باملعلومات.
وتوجد مجيع املعلومات املتعلقة بفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وما يقوم به مربن عمليربات،
وتقربرباريره السربربابقة ،علربربى املوقربربع الشربرببكي لفريربربق اخلربربرباء الرفيربربع املسربربتوى املعربربين بربرباألمن الغربربذائي والتغذيربربة:
.www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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دورة مشروعات فريق اخلرباء الرفيع املستوى
تقوم جلنة األمن الغذائي العاملي بتحديد وتية فريق اخلرباء الرفيع املستوى
املعين باألمن الغذائي والتغذية على مستوى اتجتماع العام

جلنةةةةة األمةةةةن
الغذائي العاملي

تقوم اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى
بتعريف أخاليب اإلشراف على املشروع ،وتقوح نطاق الدراخة

اللجنة التوجيهية

يُعرض مشروع نطاق الدراسة على مشاورة الكرتونية مفتوحة
تعني اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء الرفيع
املستوى فريق املشروع ،وتستكمل اختصاصاته
يصدر فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى النسخة  1من التقرير ()V0

اللجنة التوجيهية
الفريق املسةؤول
عن املشروع

تصدر النسخة  1من التقرير بشكل علين لبدء مشاورات إلكرتونية بشأنها

ينتهي فريق املشروع من النسخة  0من التقرير

الفريق املسؤول
عن املشروع

يقدم فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية النسخة  V1إىل
املراجعني اخلارجيني ،إلجراء اختعراض أكادميي يقوم على الدتئل
يقوم فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى
بإعداد نسخة شبه نهائية من التقرير ()V2
تقدم النسخة ( )V2رمسياً إىل اللجنة اللجنة التوجيهية التابعة
لفريق اخلرباء الرفيع املستوى تعتمادها

اللجنة التوجيهية

حتال النسخة النهائية املوافق عليها إىل جلنة األمن الغذائي وتنشر علنا

جلنة األمن
الغذائي العاملي

يقدم تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى إىل جلنة األمن الغذائي
العاملي ملناقشته وإجراء حوار بشأن السياخات

جلنة األمن
الغذائي العاملي
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الفريق املسؤول
عن املشروع
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