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  تنفیذ المقررات: لوقود الحیوي والتنوع البیولوجيا
  مذكرة من األمین التنفیذى

  مقدمة
حرز في تنفیذ المقررین  11/27من المقرر  11قرر مؤتمر األطراف في الفقرة  - 1  10/37و 9/2استعراض التقدم المُ

  .ممداوالته وقد أعد األمین التنفیذي هذه المذكرة لمساعدة األطراف في. خالل اجتماعه الثاني عشر
أو /بشأن اإلجراءات التي تتخذها األطراف و 10/37و  9/2وفیما یلي موجز للعناصر الرئیسیة في المقررین  - 2

  .المنظمات
 إنتاج الوقود الحیوي واستخدامه أن یكونعلى ضرورة  9/2وافق مؤتمر األطراف ضمن جملة أمور في المقرر  - 3

لحاجة إلى الترویج للتأثیرات اإلیجابیة والتقلیل إلى أدني حد من التأثیرات فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي وأقر ا مستداما
ودعا المقرر، . الوقود الحیوي واستخدامه على التنوع البیولوجي وُسبل العیش للمجتمعات األصلیة والمحلیة إلنتاجالسلبیة 

للوقود الحیوي واستخدامه باالستفادة من لإلنتاج المستدام وضع أطر سیاساتیة سلیمة ) 1: (ضمن جملة أمور، إلى ما یلي
مواصلة التحریات والرصد فیما یتعلق بالتأثیرات االیجابیة والسلبیة، ) 2(األدوات واإلرشادات ذات الصلة في إطار االتفاقیة، 

ي تبذلها المشاركة في الجهود الت) 5(تبادل الخبرات بشأن وضع األدوات واستخدامها، ) 4(تعزیز التعاون اإلنمائي، ) 3(
قیام القطاع الخاص بتحسین األداء االجتماعي والبیئي ) 6(مختلف الهیئات بخالف االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، 

المشاركة في الجهود التي تبذلها مختلف الهیئات بخالف االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ) 7(إلنتاج الوقود الحیوي، 
هج واألدوات ذات الصلة) 8(ات الصلة، التي تُعالج المسائل ذ   .تبادل الخبرات ووضع النُ

أو ، في سیاق الترویج للتأثیرات اإلیجابیة أو التقلیل إلى أدنى حد من 10/37ودعا مؤتمر األطراف في المقرر  - 4
ع البیولوجي التي تؤثر واستخدامه على التنوع البیولوجي والتأثیرات على التنو  التأثیرات السلبیة إلنتاج الوقود الحیويتجنب 

مواصلة وضع أطر مفاهیمیة طوعیة ) 1: (ضمن جملة أمور إلى ما یلياالجتماعیة االقتصادیة ذات الصلة،  في الظروف
بشأن الُسبل والوسائل الرامیة إلى الترویج للتأثیرات اإلیجابیة إلنتاج الوقود الحیوي واستخدامه والتقلیل من أو تجنب 
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العمل لدى إجراء التقییمات العلمیة، ضمان ) 2(هذا اإلنتاج والتي وضعتها ثالث حلقات عمل إقلیمیة، التأثیرات السلبیة ل

وضع ) 3(الخاص بالطاقة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، و معالجة ومراعاة الممارسات الزراعیة المستدامة واألمن الغذائي 
لمباشرة وغیر المباشرة والتأثیرات على التنوع البیولوجي من إنتاج وتنفیذ سیاسات والسیما من خالل تقییم كل من التأثیرات ا

عملیات وضع ) 4(واستخدام الوقود الحیوي في دورة الحیاة الكاملة بالمقارنة بتلك الخاصة باألنواع األخرى من الوقود، 
، النظم اإلیكولوجیة التي یمكن استخدامه أو إعفائها من إنتاج الوقود  احصر وطنیة لتحدید المناطق، وحیثما یكون مالئمًا

بلورة التدابیر المعاونة للترویج للتأثیرات اإلیجابیة والتقلیل من أو تجنب التأثیرات السلبیة مع مراعاة األدوات ) 5(الحیوي، 
ستخدام معالجة التأثیرات لدى وضع وتنفیذ السیاسات المتعلقة با) 6(، 9/2من المقرر  3واإلرشادات المشار إلیها في الفقرة 

أو االستراتیجیات ذات الصلة وخاصة من خالل معالجة االستخدامات المباشرة /األراضي والمیاه وغیر ذلك من السیاسات و
وضع واستخدام التكنولوجیات السلیمة بیئیًا وتوفیر الدعم بوضع برامج بحثیة وإلجراء ) 7(وغیر المباشرة لألراضي والمیاه، 

إدراج الُسبل والوسائل للترویج للتأثیرات اإلیجابیة والتقلیل من أو تجنب التأثیرات السلبیة إلنتاج  )8(عملیات تقییم التأثیرات، 
االستراتیجیات الوقود الحیوي واستخدامه على التنوع البیولوجي وعلى المجتمعات المحلیة واألصلیة في الخطط الوطنیة مثل 

  .الوطنیة وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة
التي اضطلع بها األمین  10/37و  9/2وتتناول األقسام التالیة من المذكرة األنشطة المتعلقة بتنفیذ المقررین  - 5

  .التنفیذي والشركاء واألطراف على التوالي

  األنشطة التي اضطلع بها األمین التنفیذي   -أوالً 
، قدم المقرران عددًا من الطلبات لألمین 10/37و  9/2عالوة على العناصر المشار إلیها أعاله من المقررین  - 6

تجمیع وتحلیل وتلخیص ونشر المعلومات بشأن األدوات ذات الصلة باالستخدام ) 1: (التنفیذي تتضمن جملة أمور ما یلي
المساهمة في األعمال الجاریة ) 3(تجمیع المعلومات عن الثغرات في المواصفات والمنهجیات المتوافرة، ) 2(الطوعي، 

القیام بهذا العمل مع مراعاة العمل الذي تقوم به المنظمات ) 4(منظمات والعملیات الشریكة ذات الصلة ومساعدتها ولل
  .والعملیات الشریكة األخرى والتعاون معها

وقُدم تقریر مرحلي بشأن هذا العمل إلى االجتماع السادس عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة  - 7
ویتضمن ذلك . UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32و   UNEP/CBD/SBSTTA/16/14في الوثیقتین والتكنولوجیة 

الثغرات الرئیسیة : ملخصات تستند إلى المعلومات والخبرات ودراسات الحالة المقدمة من األطراف والمنظمات المعنیة بشأن
حیاة بما في ذلك عملیات تقییم الوقود الحیوي لألدوات والنُهج، ومعاییر االستدامة، وخطط منح الشهادات، وتحلیل دورة ال

بما في ذلك زراعة جوانب استخدام األراضي في إنتاج الوقود الحیوي واستخدامه و مقابل خیارات الطاقة المتجددة األخرى، 
ذلك  الحوافز بما فيو الستخدام األراضي، الوقود الحیوي على األراضي المتدهورة والتغییرات المباشرة وغیر المباشرة 

وغیر ذلك من الظروف االجتماعیة االقتصادیة ذات الصلة والدوافع االجتماعیة  األهداف المتعلقة بالوقود واإلعانات
عن جهوده فیما یتعلق بالعمل الجاري للشركاء وخاصة الشراكة  ،وتقریربسیاسات الوقود الحیوي  ذات الصلة السیاسیة

 16/13التوصیة  هذه المعلومات وتدعم . المستدیرة بشأن الوقود الحیوي المستدامالعالمیة من أجل الطاقة الحیویة والمائدة 
لمؤتمر األطراف مما  الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة التي نظرها االجتماع الحادي عشر

  .11/27أسفر عن المقرر 
زمنیة معینة  نطاقات تنطوى علىما یتعلق باألنشطة التي ال ویتواصل العمل الذي یضطلع به األمین التنفیذي فی - 8

بشأن  ویتضمن الموقع الشبكي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي معلومات ذات صلة. 10/37و  9/2في المقررین 



UNEP/CBD/COP/12/23 
Page 3 
 

وأعد األمین التنفیذي  1.ياألدوات والنُهج المتوافرة لإلنتاج واالستخدام المستدامین للوقود الحیوي فیما یتعلق بالتنوع البیولوج
استنادا إلى  2الوقود الحیوي والتنوع البیولوجي: من السالسل التقنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي المعنون 65العدد 

  .UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32تحدیث للمعلومات المقدمة في الوثیقة 

  الشریكة ذات الصلة األنشطة التي اضطلعت بها المنظمات والعملیات  -ثانیاً 
أبلغ األمین التنفیذي عن التقدم في العمل الذي تضطلع به المنظمات والعملیات الشریكة ذات الصلة اعتبارًا من  - 9

. وفیما یلي تحدیث بشأن التقدم الذي أحرزه بعض الشركاء, UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32في الوثیقة  2012عام 
ذلت فیما یتجاوز االتفاقیة مدى الجهود  على كمؤشرترد ن األشكال و وهذه المعلومات لیست شاملة بأي شكل م التي بُ

تلك المشار إلیها أدناه على أن المقررین ومن المفید اإلشارة إلى أن هناك قرائن، بما في ذلك . المتعلقة بالتنوع البیولوجي
قد أسهما بدرجة كبیرة في استثارة ) قررینوالمناقشات التي جرت في إطار االتفاقیة والمؤدیة إلى هذین الم( 10/37و 9/2

عدًا هامًا من أبعاد استدامة الوقود الحیوي   .الوعي واالهتمام بالتنوع البیولوجي باعتباره بُ
  الشراكة العالمیة من أجل الطاقة الحیویة

: 3: لها الفوريلبرنامج عم اختار الشركاء في الشراكة العالمیة من أجل الطاقة الحیویة مجاالت األولویة التالیة - 10
وتمضي هذه المؤشرات المشار ( 4للطاقة الحیویة تیسیر التنمیة المستدامة للطاقة الحیویة بدعم من مؤشرات االستدامة) 1(

وفریق للمهام في مشروعات رائدة للمؤشرات على كل من المستوى الوطني من خالل مشروعات  10/37إلیها في المقرر 
ندونیسیاالتعاون في غانا، وكولومبیا و  مشترك بشأن قیاس خفض انبعاثات غاز االحتباس  اختبار إطار منهجي) 2(، )إ

یقوم فریق مهام بتنفیذ اإلطار الذي قد یصبح أداة مفیدة للقیاس واإلبالغ (الحراري الناشئ عن استخدام الطاقة الحیویة 
سیر بناء القدرات لتحقیق الطاقة الحیویة تی) 3(، 5)والتحقق الواردة في اتفاق كوبنهاجن في مشروعات الطاقة الحیویة

المستدامة والسیما منهجیات غازات االحتباس الحراري وبشأن االستدامة من خالل األنشطة والمشروعات القطریة بوسائل 
متعددة تشمل حلقات العمل والجوالت الدراسیة والمنتدیات العامة وغیر ذلك من الوسائل التي تعرض الممارسات المستدامة 

یتمثل محور التركیز الرئیسي على تیسیر التعاون فیما بین الشركاء والمراقبین في الشراكة العالمیة من أجل (وتقیم الموارد 
الطاقة الحیویة في مشروعات بناء القدرات واألنشطة ذات الصلة، ویقوم الفریق العامل أیضًا بتیسیر التعاون وبناء القدرات 

فیز المناقشات وتحدید الفرص للتعاون بشأن التنمیة المستدامة للطاقة الحیویة ونشرها فضًال وتح من خالل تبادل المعلومات
المتوافرة من كل من المصادر العامة  وتحدید ونشر المعلومات عن األدوات والموارد عن تشجیع تبادل الدروس المستفادة

یر تبادل المعلومات بشأن الطاقة الحیویة لزیادة الفهم استثارة الوعي وتیس) 4(و) والخاصة وتیسیر الصالت المالئمة بینهما
  .بالقضایا ذات الصلة لتنمیة الطاقة الحیویة

  6المائدة المستدیرة بشأن المواد الحیویة المستدامة
في أول األمر لضمان استدامة الوقود الحیوي  2007أقیمت المائدة المستدیرة بشأن الوقود الحیوي المستدام عام  - 11

لیشمل المواد الحیویة التي تتضمن الطاقة الحیویة والمنتجات البیولوجیة مثل  2013ثم وسعت نطاقها في عام ل السائل للنق
المائدة المستدیرة للمواد الحیویة  وبوسع المشغلین الذین یسعون إلى الحصول على شهادة.  البالستیك الحیوي والشحوم

) بالنسبة لالتحاد األوروبي( التى تشمل معاییر المائدة المستدیرة وبيلالتحاد األور  REDمواصفات استخدام إما  المستدامة

                                                   
1 int/agro/biofuels/tools.shtmlhttp://www.cbd.  
2   en.pdf-65-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd  
3 areas/en/-albioenergy.org/programmeofwork/priorityhttp://www.glob  
4 gbep/docs/Indicators/The_GBEP_Sustainability_Indicators_for_Bioenergy_FINAL.pdfhttp://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/  
  .الصادر عن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ  UNFCCCالمقرر  5
6 http://rsb.org  
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 وتتطور مواصفات المائدة المستدیرة للمواد الحیویة المستدامة). لبقیة أنحاء العالم( للمائدة المستدیرة أو المواصفات العالمیة

لمائدة المستدیرة بشأن المواد الحیویة المستدامة ومع ظهور قضایا التكنولوجیا الجدیدة والبحوث واالستدامة تعمل ا. باستمرار
. وتشمل هذه المواصفات تلك المتعلقة بالتأثیر المباشر على التنوع البیولوجي. مع أعضائها لتعدیل هذه المواصفات

ألراضي وسیجري التقلیل إلى أدنى حد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناشئ عن التغیرات غیر المباشرة الستخدام ا
ن لم یكن هناك أي منهجیة مقبولة على نطاق على إنتاج الوقود الحیوي،  عن تأثیرات االقتصاد الكلي ئةالناش تلكأي  وإ

وتشمل الخطوات العملیة التي سوف تُتخذ للتقلیل إلى أدنى حد من هذه التأثیرات غیر . واسع لتحدید هذه االنبعاثات
المتدهورة أو التي سبق تطویرها،  الحدیة لمخلفات كمواد وسیطة واستخدام األراضيتعظیم استخدام النفایات وا: المباشرة

وكفاءة المحاصیل، التعاون الدولي لتالفي التغییرات الضارة في استخدام األراضي وتجنب  إدخال تحسینات على الغالت
وتتوافر إرشادات بشأن هذه . استخدام األراضي أو المحاصیل التي قد تحدث تغییرات سلبیة في استخدام األراضي

التي تتضمن اإلشارة إلى االتفاقیة المتعلقة بالتنوع (الشرعیة : بما یلى  المتعلقة مبادئالالمواصفات والمعاییر استنادًا إلى 
، والتخطیط والرصد ومواصلة التحسینات، انبعاثات غازات االحتباس )البیولوجي واتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة

واألمن الغذائي المحلي، والحفظ، والتربة، والمیاه، والهواء،  ري وحقوق اإلنسان والعمل والتنمیة الریفیة واالجتماعیةالحرا
دارة النفایات والحقوق في األراضي   .واستخدام التكنولوجیا والمدخالت وإ

  منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة
متحدة على وجه الخصوص فیما یتعلق بالوقود الحیوي نهج الطاقة تشمل أنشطة منظمة األغذیة والزراعة لألم ال - 12

ویمكن تطبیق المكونات واألدوات واإلرشادات ذات الصلة . 20148في  الذي یدعمه دلیل للتنفیذ 7الحیویة واألمن الغذائي
وعلى ) ناطق وغیر ذلكالم مستوىالمجتمعات المحلیة و  و اإلقلیمیة المستویات أي(على المستویات الوطنیة ودون الوطنیة 

یمكن إنتاج المحاصیل المخصصة للطاقة  هل: وتشمل األسئلة الرئیسیة التي یعالجها هذا النهج. مستوى المشروعات
هل یمكن أن یحدث توسع و الحیویة دون الزحف على المناطق المحمیة أو التأثیر بصورة سلبیة في التنوع البیولوجي؟، 

خذ في االعتبار الطلبات المتنافسة على األراضي وخاصة في إنتاج األغذیة وحفظ التنوع تأ مستدام في المساحة الزراعیة
  .البیولوجي؟

غیر أن معظم عمل منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة ذي الصلة ینصب على االستدامة العریضة  - 13
ید األسماك وتربیة األحیاء المائیة التي المناظر الطبیعیة في الزراعة والغابات ومصاوالمشتركة بین القطاعات وعلى مستوى 
إلى أن من الصعب تقییم الكثیر من القضایا التقنیة والعلمیة  11/27وأشار المقرر . تشكل فیها الطاقة الحیویة مكونًا فرعیاً 

یمكن معالجة  االتفاقیة وخاصة نهج النظم اإلیكولوجیة وأنه قد وأنها تتعلق بكثیر من برامج عمل،ذات الصلة بالوقود الحیوي
  .هذه القضایا في سیاق أشمل

  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
تتمثل رؤیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن الطاقة الحیویة في تحقیق مساهمة الطاقة الحیویة الكبیرة في  - 14

 ة الحیویة السلیمة بیئیاً ضمان الطلبات العالمیة على الطاقة في المستقبل من خالل اإلسراع في إنتاج واستخدام الطاق
متزاید لإلمدادات مع خفض والمقبولة اجتماعیًا والتنافسیة من حیث التكالیف على أساس مستدام ومن ثم توفیر أمن 

وتشمل التقاریر األخیرة عن عمل هذه الوكالة رصد اعتماد . انبعاثات غازات االحتباس الحراري من استخدام الطاقة
، وتقدیم موجز جیدة 201310) (ملخص موجز - وفحص شهادات االستدامة للطاقة الحیویة 9ةاالستدامة للطاقة الحیوی

                                                   
7 tp://www.fao.org/energy/befs/en/ht  
8 http://www.fao.org/docrep/019/i3672e/i3672e.pdf  
9 summary.pdf-Short-Bioenergy-of-Certification-Sustainability-content/uploads/2013/10/Monitoring-http://www.ieabioenergy.com/wp  

10 final2013.pdf-1-task-cert-sust-http://www.bioenergytrade.org/downloads/iea  
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، 201211بشأن حوكمة واعتماد الكتلة الحیویة والطاقة الحیویة المستدامة في  ستقصاءاإلعن  واإلبالغلحالة الموضوع، 
 . 201312وتأثیرات شهادات االستدامة على أسواق الطاقة الحیویة وتجارتها في 

أن المبادئ  201313لتقریر عن التوصیات بشأن تحسین استدامة األسواق المعتمدة في وتشمل النتائج الرئیسیة  - 15
المشتركة األكثر عملیة بشأن االستخدام المستدام للكتلة الحیویة للطاقة على النحو الوارد في العدید من المبادرات التي 

المواد الخام للوقود الحیوي قد ال فاإلنتاج المستدام : والطاقة الحیویة ما یلي تهدف إلى اعتماد الكتلة الحیویة والوقود الحیوي
مع تأتي من األراضي التي تم تحویلها مثل الغابات األولیة والمناطق المحمیة واألراضي العشبیة العالیة التنوع البیولوجي 

البد أن تُنتج المواد الخام في االتحاد (نونیة من مصادر قا والبد أن تأتي الخثة،ارتفاع مخزونات الكربون أو األراضي 
، )أو تستوفي المعاییر أو المبادئ التوجیهیة المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات/األوروبي وفقًا للسیاسة الزراعیة المشتركة و

المحلیة، وقد ال یؤدي  األداء المرتفع لغازات االحتباس الحراري مقابل الوقود األحفوري، اإلسهام في االزدهار والرفاهة
التحویل واللوجستیات إلى تأثیرات سلبیة على التربة والمیاه وجودة الهواء وتحویل الطاقة بصورة تتسم بالكفاءة، وحمایة 

حیث ال یتسبب إنتاج الكتلة الحیویة في تأثیرات سلبیة على التنوع البیولوجي وعدم حدوث تأثیرات بیئیة التنوع البیولوجي 
  .أخرى

 1.3استهالك الوقود الحیوي من  زیادة 14توقعات الطاقة المتجددة -  2013لعاموقع التوقعات العالمیة للطاقة وتت - 16
في المائة من الطلب على الوقود ألغراض  8لتلبیة  2035في  4.1إلى  2011في  15من النفط یومیابمعادلها برمیل  ملیون

في المائة من جمیع  80رازیل، واالتحاد األوروبي والصین أكثر من وتشكل الوالیات المتحدة، والب. 2035النقل والطرق في 
بشأن  وقد حصل الوقود الحیوي المتقدم الذي یساعد على معالجة الشواغل المتعلقة باالستدامة .الطلب على الوقود الحیوي

  .2035الحیوي في في المائة من إمدادات الوقود  20تصل إلى  2020الوقود الحیوي التقلیدي حصة من السوق بعدة 
  برنامج األمم المتحدة للبیئة 

في مفترق الطرق بین مختلف المجاالت السیاساتیة  16یوجد عمل برنامج األمم المتحدة للبیئة بشأن الطاقة الحیویة - 17
اقة حیث تتطلب الطاقة الحیویة قرارات مستنیرة وطویلة األجل بشأن المبادالت والتنسیق فیما بین السیاسات المتعلقة بالط

ویعمل برنامج األمم المتحدة للبیئة لتمكین هذه القرارات المستنیرة على تحسین األساس . والتجارة والزراعة والنقل والبیئة
وینبغي . ینبغي عدم إثارة مشكالت بیئیة واجتماعیة مع محاولة تسویة تلك القائمة ولدى الترویج للخیارات النوعیة. التحلیلي

إنتاج الطاقة الحیویة بطرق تضمن االستدامة على كل من مستوى  سیاسات حتى یمكنوضع مجموعة شاملة من ال
وتم التسلیم بنظام متفق علیه دولیًا كأحد الحلول بالتشجیع على إنتاج سلع الطاقة . السیاسات الوطنیة ومستوى المشروعات

ویعمل برنامج األمم المتحدة . دقیق تحدیاً هذا التوازن التحقیق  ویشكل. الحیویة بصورة مستدامة دون تدمیر آفاق القطاع
أي (تحقیق التوازن بین مختلف المصالح  حیث یتطلب للبیئة على تحسین الفهم بالعالقات المشتركة على مستوى السیاسات

لف ویعتبر تعاون مخت. إجراء مبادالت بینها) بین الطاقة والزراعة والبیئة والنقل والتجارة وكفاءة الموارد وما إلى ذلك
وتشمل المخاطر الرئیسیة المعترف . لالقتراب من هذه التحدیات مجموعات أصحاب المصلحة ومعها مسألة بالغة األهمیة

ستخدام من بها   ،وحیازة األراضي ،واألمن الغذائي ،والمیاه ،التنوع البیولوجيالمخاطر التى تلحق ب لوقود الحیوي ا إنتاج وإ

                                                   
11 final2013.pdf-2-task-cert-sust-http://www.bioenergytrade.org/downloads/iea  
12 final2013.pdf-3-task-cert-sust-http://www.bioenergytrade.org/downloads/iea  
13 final2013.pdf-4-task-cert-sust-://www.bioenergytrade.org/downloads/ieahttp  
.http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2013/WEO2013_Ch06_Renewables.pdf 14 

mboe/d. 15 ملیون برمیل بمعادالت النفط یومیا  
16 http://www.unep.org/bioenergy/  
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بصورة  17تمكین االقتصاد األخضر ویبین:األشكال البیانیة الحیویة للتنوع البیولوجي بینوت. والرفاهة االجتماعیة والبشریة

  .مبدعة الفرص التي یمكن أن یوفرها الوقود الحیوي فضًال عن المخاطر التي یتعین التخفیف من حدتها
لمیة لإلنتاج المستدام للوقود التقییم والمبادئ التوجیهیة العا"ویحدد المشروع البحثي لمرفق البیئة العالمیة المعنون  - 18

والخاصة  ویقیم النظم المستدامة إلنتاج الوقود الحیوي السائل لكل من استخدامات النقل" في البلدان النامیة الحیوي السائل
مجموعة أدوات لفحص الوقود الحیوي یمكن أن یستخدمها مرفق البیئة العالمیة وغیره من  ووضع المشروع. بالمحركات
بالوقود الحیوي بما في ذلك تقییم دورة حیاة غازات االحتباس الحراري لمعالجة قضایا االستدامة الخاصة القطاعات 

والمخاطر البیئیة مثل تلك التي تلحق بالتنوع البیولوجي والمیاه وجودة التربة واألمن  واالستدامة االقتصادیة واالجتماعیة
التأثیرات البیئیة غیر تلك الخاصة بغازات االحتباس الحراري : 18)2013آذار /مارس(ویتضمن التقریر النهائي . الغذائي

البیئیة الخاصة بالوقود الحیوي، واألسلوب المنهجي،  توالمعاییر والمؤشراالمواصفات  مع أقسام عن للوقود الحیوي
استخدام المواد الثانویة، واالستخدام المستدام للموارد بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بكفاءة استخدام األراضي، وكفاءة 

  والهواءوالتنوع البیولوجي واستخدام األراضي، والتربة، والمیاه، 

  معلومات مستقاة من التقاریر الوطنیة الخامسة بشأن األنشطة التي اضطلعت بها األطراف  -ثالثاً 
اإلیجابیة إلنتاج الوقود الحاجة إلى إدراج الُسبل والوسائل للترویج للتأثیرات  10/37من المقرر  5أقرت الفقرة  - 19

الحیوي واستخدامه والتقلیل إلى أدنى حد من التأثیرات السلبیة أو تجنبها، وعلى المجتمعات األصلیة والمحلیة في الخطط 
الوطنیة مثل االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي والخطط اإلنمائیة الوطنیة، ودعت األطراف، حسب 

الخاصة بها بمقتضى االتفاقیة المتعلقة  قدیم تقریر في هذا الصدد كجزء من التقاریر الوطنیة الخامسةمقتضى الحال، لت
  .بالتنوع البیولوجي

) 1: (األطراف إلى أن تدرج في تقاریرها الوطنیة الخامسة معلومات عن 11/27من المقرر  4ودعت الفقرة  - 20
استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة ودون  لحال لدى تحدیث وتنفیذالمسائل المتعلقة بالوقود الحیوي حسب مقتضى ا دراسة

نظر استخدام مختلف األدوات الطوعیة ذات الصلة  )2(الوطنیة للتنوع البیولوجي وغیر ذلك من السیاسات ذات الصلة، 
للبیئة والجوانب االجتماعیة  فیما یتعلق بتأثیر إنتاج واستخدام الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي مثل التقییم االستراتیجي

دراج التخطیط الستخدام األراضي وفقًا للظروف الوطنیة إجراء عملیات حصر وطنیة لتحدید المناطق ) 3(و االقتصادیة، وإ
ذات القیمة العالیة من التنوع البیولوجي، والنظم اإلیكولوجیة الحرجة والمناطق ذات األهمیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة 

أو إعفائها وتحدید المناطق، وحسب مقتضى الحال النظم اإلیكولوجیة التي یمكن أن تستخدم في إنتاج الوقود الحیوي  وتقییم
  .من ذلك

فیما یتعلق  2014آب /أغسطس 9التي توافرت حتى  19)92( وجري استعراض جمیع التقاریر الوطنیة الخامسة - 21
على االنتشار واسع النطاق وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق  بأي معلومات ذات صلة خاصة بالوقود الحیوي مع التركیز

  .بالوقود الحیوي السائل المستخدم بالدرجة األولى في قطاع النقل
  إدراج الوقود الحیوي في السیاسات الوطنیة ذات الصلة 

                                                   
17 rtals/48107/publications/VBG_Ebook%20FINAL.pdfhttp://www.unep.org/bioenergy/Po  
18 ent%20and%20Guidelines%20for%20Biofuels.pdfhttp://www.unep.org/bioenergy/Portals/48107/publications/Global%20Assessm  
تشاد، الصین، كولومبیا، جزر  ألبانیا، الجزائر، استرالیا، أذربیجان، بیالروس، بلجیكا، بنن، البوسنة والھرسك، بلغاریا، بوركینا فاصو، بوروندي، الكامیرون، كندا، 19

غینیا االستوائیة، رص، جمھوریة التشیك، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، الدانمرك، دومینیكا، إكوادور، القمر، الكونغو، كوستاریكا، كوت دیفوار، كرواتیا، كوبا، قب
یریا، ، الھند، العراق، إیطالیا، الیابان، كازاخستان، الكویت، لیبھنغاریاأستونیا، إثیوبیا، االتحاد األوروبي، فیجي، فنلندا، فرنسا، غامبیا، ألمانیا، غینیا بیساو، ھندوراس، 

غرو، المغرب، میانمار، نامیبیا، نارو، نیبال، ھولندا، نیوزیلندا، النیجر، نیجیریا، نیوي، النرویج، باكستان، یمدغشقر، مالوي، مالیزیا، مالي، موریتانیا، منغولیا، مونتین
نسیبي، المملكة العربیة السعودیة، السنغال، جزر سلیما، الصومال، باالو، بولندا، قطر، جمھوریة كوریا، جمھوریة مولدوفا، روسیا االتحادیة، رواندا، ساو تومي وبر

، وأیرلندا الشمالیة ریطانیا العظميجنوب أفریقیا، أسبانیا، السودان، السوید، سویسرا، طاجیكستان، توغو، تونغا، أوغندا، اإلمارات العربیة المتحدة،  المملكة المتحدة لب
  .انواتوجمھوریة تنزانیا المتحدة، أورغواي، ف
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المتعلق بالطاقة یتعین على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي االمتثال لمتطلبات االستدامة الواردة في التوجیه  - 22
متطلبات وما یتصل بذلك من صكوك بشأن إنتاج واستخدام الطاقة والتي تتضمن أحكامًا بشأن  EC/2009/28المتجددة رقم 
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/14 andیرد وصف أكثر تفصیًال لذلك في الوثیقتین (لوقود الحیوي لاالستدامة 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32 .( ،والنرویج، وأوغندا، وبلجیكا بصورة محددة إلى هذا التوجیه وأشارت ألمانیا
لى حقیقة أن السیاسات والتشریعات الوطنیة كما . قد ُعدلت أو في سبیلها إلى ذلك لالمتثال الخاص باالتحاد األوروبي وإ

وقود الحیوي تأثیرات الللمفوضیة األوروبیة على أساس كل سنتین بشأن  یتعین على الدول األعضاء أن تقدم تقاریر
والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري  على التنوع البیولوجي وموارد المیاه وجودة المیاه والتربة والسوائل الحیویة

  .والتغییرات في أسعار السلع واستخدام األراضي ذات الصلة بإنتاج الكتلة الحیویة
) األمر الخاص باالستدامة(بصورة مستدامة لحیوي أمر حكومي بشأن زراعة واستخدام الوقود اوفي ألمانیا صدر  - 23

وتتضمن االستراتیجیة الوطنیة للتنوع البیولوجي . باعتبار ذلك شرطًا أساسیًا لالمتیازات الضرائبیة ومنحها مقابل الحصص
الداعمة مثل  كما ُأبلغ عن عدد من التدابیر". الطاقة المتجددة ال یتم على حساب التنوع البیولوجي تولید واستخدام"هدف 

وذلك من خالل جملة أمور من  إنتاج الغاز الحیوي من ذرة الطاقة على وجه الخصوصتقلیص تقیید الدورة المحصولیة و 
والحبوب في منشآت الغاز الحیوي الجدیدة كحد ة الذي یحد من استخدام بعض بدائل الذر " الحد األقصى للذرة"بینها تطبیق 
وصدر قانون ینص على زیادة المدفوعات الخاصة بمحاصیل الطاقة ذات القیمة . لوزنفي المائة بحسب ا 60أقصى قدره 

وزیادة الحوافز الستغالل إمكانیات النفایات والمواد المتبقیة حتى یمكن الحد من التنافس على األراضي  اإلیكولوجیة الخاصة
  .ومواصلة زیادة مساهمة المناخ في استخدام الطاقة الحیویة

مستقل معني بأسواق النظم اإلیكولوجیة  مهامة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة عن فریق وتبلغ المملك - 24
 المتاحة أمام قطاع األعمال البریطاني من التوسع في السلع الخضراء یرأسها قطاع األعمال أنشئت الستعراض الفرص

وقدم فریق المهام تقریرًا للحكومة في . ي خدمات الطبیعةوالخدمات والمنتجات وُسبل االستثمار واألسواق التي تقیم وتحم
أیلول /الذي صدر في سبتمبر(ویغطي رد الحكومة . حدد فیه الفرص المتاحة أمام البیئة الطبیعیة والنمو 2013آذار /مارس

التنوع البیولوجي  فقدان: بما في ذلك أولویاته الخمسة القصوى التي قدمها فریق المهام 22جمیع التوصیات البالغة ) 2013
المعتمدة على الطبیعة  وعملیات التوسیم ،والوقود الخشبي المحلي المستدام والشهادات الالهوائي والحرق، والطاقة الحیویة

دارة مستجمعات دورة المیاه   .وإ
رة بین معاییر االستدامة في خطة العمل الوطنیة السادسة المعنیة بتغیر المناخ للفتشرط وفي بلغاریا هناك  - 25

یحظر إنتاج أنواع الوقود الخام في األراضي التي تتضمن مخزونات كبیرة من الكربون وعلى األراضي التي  2020- 2013
وفي المواقع المتضمنة في شبكة االتحاد تنطوي على تنوع بیولوجي كبیر أو في المناطق الضروریة لحفظ التنوع البیولوجي 

  .2000األوروبي للطبیعة لعام 
 ،توصیات بشأن إدارة الغابات فیما یتعلق بحصاد وزراعة أخشاب الطاقة 2010صدرت في عام  وفي فنلندا - 26

  .2014دخلت حزمة كبیرة من قوانین الغابات الجدیدة وما یتعلق بها من قرارات حیز التنفیذ في بدایة عام و 
تعین م المبادئ واألهداف و وتحدد االستراتیجیة الخاصة باستخدام الكتلة الحیویة ألغراض الطاقة في سویسرا أه - 27

ومن وجهة نظر التنوع البیولوجي، سوف یتجنب استخدام الكتلة الحیویة في إنتاج الطاقة . مجاالت العمل ووسائل التنفیذ
التأثیرات السلبیة على إنتاج األغذیة وعلى التنوع البیولوجي، و یؤدي استخدام الكتلة الحیویة في إنتاج الطاقة إلى تحسین 

  .البیئي لدى مقارنته باستخدام التكنولوجیات التقلیدیةاألداء 
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ن كان من  - 28 وتبلغ أذربیجان عن تطبیق إعانات حكومیة على تكالیف الزراعة المرتبطة بمحاصیل الوقود الحیوي وإ

  .غیر الواضح ما إذا كانت هذه اإلعانات سوف تخفض التأثیرات السلبیة على التنوع البیولوجي
نهجًا دولیًا لتحقیق المعاییر الخاصة بالتجارة المستدامة  س المال الطبیعي في هولنداویتضمن جدول أعمال رأ - 29

وتركز اإلجراءات على . 2020ألهم السلع الزراعیة التي تنطوي على تأثیرات كبیرة على التنوع البیولوجي بحلول عام 
رسات الزراعیة التي تُعد وتنفذ بالدرجة األولى في والمما األخشاب والمواد النباتیة الجینیة والكتلة الحیویة ألغراض الطاقة

المناقشات التي دارت حول فى وخالل السنوات األربع األخیرة اضطلعت هولندا بدور هام . األجزاء األخرى من العالم
روبي للتخفیف وفي سیاسات االتحاد األو ) وشبه المداریة(التأثیرات البیئیة واالجتماعیة السلبیة وخاصة في البلدان المداریة 

  .الوقود األحفوري والوقود الحیوي طلخل من اآلثار المناخیة
لوقود األحفوري من خالل الترویج مكان ا لوقود الحیويل جزئي وتبلغ الهند عن بذل جهود معززة إلجراء إحالل - 30

التنظیمیة للتكنولوجیات لمزارع إنتاج الوقود الحیوي وتعزیز البحث والتنمیة ذات الصلة وتبسیط عملیات اصدار الشهادات 
  .الجدیدة

حیث توفر إطارًا قانونیًا  2012ودخلت القواعد المتعلقة بقانون اإلدارة البیئیة في نامیبیا حیز التنفیذ في عام  - 31
وتنفیذ عملیات التقییم البیئى . منها سنویاً  200ما یقرب من  تجهیزجرى اآلن یالتي  لعملیات تقییم التأثیر البیئى

  .بالنسبة للسیاسات والخطط والبرامج بما في ذلك تنمیة الوقود الحیوي في نامیبیا ةاإلستراتیجی
وقد . وتتضمن االستراتیجیة الوطنیة للتنوع البیولوجي في الصین تقییم تأثیرات الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي - 32

غیر أنه . وُأجریت دراسة عن تأثیرات مزارع إنتاج الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي. لتقدم في هذا المجالتحقق بعض ا
  .لم یتم بعد وضع نظام إلدارة السالمة البیئیة إلنتاج الوقود الحیوي

البیولوجي واستخدامه وتسند استراتیجیة التنوع البیولوجي في بلجیكا اهتمامًا خاصًا للحاجة إلى استیراد حفظ التنوع  - 33
المستدام في مختلف قطاعات المجتمع ذات الصلة بما في ذلك القطاعات االجتماعیة واالقتصادیة بما في ذلك الوقود 

  .الحیوي
  المشكالت المبلغة بشأن إدراج وتعمیم التنوع البیولوجي في سیاسات الطاقة والوقود الحیوي

ن فإ ،على حساب التنوع البیولوجي ال یتمدام الطاقة المتجددة لدیها تولید واستخ فى حین أن وتبلغ ألمانیا أنه  - 34
فبجانب . وتعتبر األراضي غیر المستصلحة موردًا له نهایة. التوفیق بین الهدفین سیمثل مهمة كبیرة خالل السنوات القادمة

لبشریة، والنقل، واستخراج المواد حفظ الطبیعة تشمل الجهات المتنافسة على استخدامها الزراعة، والغابات، والمستوطنات ا
نتاجالخام  وتعتبر األراضي غیر المستخدمة ضروریة لحمایة خدمات النظام الطبیعي مثل أن تكون مساحة . الطاقة وإ

نظام إمدادات الطاقة إلى  لیؤدي تحویویمكن أن . لإلنتاج والخدمات الترویحیة للسكان وللمحافظة على التنوع البیولوجي
وفي نفس الوقت . التأثیرات الضارة على تنوع األنواع قدر المستطاع تحدیًا یواجه المستقبل تالفيویظل . مخاطر جدیدة

ینبغي أن ینشأ االستخدام المنظم عن الفرص التي ترمي إلى تعزیز التنوع البیولوجي في التدابیر الرامیة إلى تحویل نظام 
  .غازات الطاقة

ق األمر بقطاعات نوعیة یؤدي عرض عام لالستراتیجیة وخطط العمل الوطنیة أنه عندما یتعلویبلغ الجبل األسود  - 35
للتنوع البیولوجي وغیر ذلك من المصادر األخرى إلى نتیجة مفادها أن أقل درجات النجاح في تعمیم التنوع البیولوجي قد 

رانیة إلقامة مرافق الطاقة الكبیرة فقد أخفقت استراتیجیة الطاقة والخطط العم. العمرانيحققت في قطاع الطاقة والتخطیط ت
ن كان(الطاقة  لتنمیةفي النص على إجراء تقییم كاٍف للتنوع البیولوجي الهام لدى اقتراح المشروعات النوعیة  ذلك یشیر  وإ

  .وقد أبدت هنغاریا مالحظة مماثلة). بصورة خاصة إلى االستخدام المقرر للطاقة الهیدرولوجیة
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التقییم إجراءات تمر بوالبرامج بقطاع الطاقة، التي لها تأثیر كبیر على الطبیعة، لم  وتبلغ كرواتیا بأن الخطط - 36
  .البیئى اإلستراتیجیة

وتبلغ هولندا بأن التقدم في تحقیق النمو األخضر قد تعرض لمعوقات نتیجة للتناقضات بین التدابیر اإلیجابیة مثل  - 37
ومعاییر االستدامة بشأن الطاقة المتجددة والعوامل السلبیة  ،وبيفي السیاسات الزراعیة لالتحاد األور  االخضرارتحقیق 

  .لإلصالح خضعوالسیما حقیقة أن اإلعانات الضارة في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة لم ت
  تقاریر التأثیرات السلبیة إلنتاج الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي 

على لنطاق والتجاریة بما في ذلك الوقود الحیوي تشكل دافعًا رئیسیًا تبلغ أثیوبیا بأن التوسع في الزراعة الصغیرة ا - 38
. في بعض النظم اإلیكولوجیة لألراضي العشبیة الهامة كبیرةفمزارع إنتاج الوقود الحیوي تتم بصورة . الغابات وتدهورهافقد 

والنباتات الفریدة لخطر ) افات والجاموسبما في ذلك األسود والقرود والزر (ونتیجة لذلك یتعرض الكثیر من الحیوانات البریة 
 .االنقراض

  .وتبلغ رواندا أیضًا أن الطاقة الحیویة تؤدي إلى تغییرات كبیرة في النظم الحالیة الستخدام األراضي - 39
. باعتبارها موردًا من موارد الطاقة وتبلغ هنغاریا أن الكتلة الحیویة تُنتج في بعض األحیان بطریقة غیر مستدامة - 40

وتحدد . في القضاء على اعتماد البلد على الطاقة 2030الهدف الرئیسي لالستراتیجیة الوطنیة للطاقة حتى عام ویتمثل 
االقتصاد في الطاقة : االستراتیجیة خمسة أدوات لتحقیق هذا الهدف یتعلق اثنان منها بالتنوع البیولوجي بصورة غیر مباشرة

ة أخرى، فإن النقطة األساسیة الخامسة في االستراتیجیة تتمثل في إقامة غیر أنه من ناحی. ودعم إنتاج الطاقة المتجددة
زراعة یمكن أن تنتقل بمرونة بین النباتات الغذائیة وتلك المتعلقة بالطاقة حسب الحاجة من خالل إدخال األراضي البور 

یولوجي وقد ال یستحسن إدخالها غیر أن األراضي البور تضطلع بدور هام في حفظ التنوع الب. بالتدریج في نطاق اإلنتاج
ن كانت االستراتیجیة تتضمن بعض القواعد للحد من فقدان التنوع البیولوجي من حیث الشروط التي یمكن أن  في الزراعة وإ

  .تستخدم فیها األراضي البور في إنتاج نباتات الطاقة
زراعة األحادیة للنخیل األفریقي وأشارت هندوراس إلى أن الخطر الرئیسي على التنوع البیولوجي یتمثل في ال - 41

  ).إلنتاج الطاقة من الكتلة الحیویة(
ملیون هكتار صالحة  16وتشیر التقدیرات إلى أن . وفي مدغشقر مازال قطاع الوقود الحیوي في مرحلته األولیة - 42

ملیون  1.4لمساحة ) عيإلنتاج اإلیثانول الزرا 8الحیوي الزراعي و دللوقو  12(مشروعًا استثماریًا  20لالستخدام، وقُدمت 
هكتار بمعدل نجاح  58 000سوى نحو  ىلم یكن یغط 2011هكتار، إال أن التركیز الفعلي لهذه المشروعات في 

ومن الواضح أن هذه المشروعات واسعة النطاق بمحاصیل الطاقة الحیویة یشكل أخطارًا محتملة على التنوع . منخفض
إال أن البلد یعاني من ناحیة أخرى بدرجة كبیرة من فقدان الغابات . في مدغشقرالبیولوجي الذي  یتعرض بالفعل للمخاطر 

وتتضمن عملیات الترویج الستخدام مواد بدیلة لألخشاب كمصادر . وتدهورها نتیجة لالستخراج غیر المستدام لحطب الوقود
  .للطاقة إنتاج الوقود الحیوي واستخراج الطاقة من المخلفات الزراعیة

  تطویر لألدوات الرامیة إلى دعم اإلنتاج المستدام واستخدام الوقود الحیوي البحوث وال
وتبلغ المملكة المتحدة عن بحوث جاریة توفر فرصة لرصد الضغوط التي قد یتسببها االستهالك البلد لبلدان  - 43

یكولوجیة الخارجیة صیاغة سیاسات تهدف إلى تجنب التأثیرات المحتملى على النظم اإللالمصدر، ویمكن أن توفر دلیًال 
بالتنوع  ویتضمن اإلطار الخاص. التي تزود المملكة المتحدة بالكتلة الحیویة الضروریة أو التخفیف من هذه التأثیرات

وضع أدوات لدعم السیاسات، ودعم المبادرات بالمملكة المتحدة عددًا من االنجازات النوعیة ذات الصلة فى  البیولوجى
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مزیج من وهو أداة تحدید  2050اریة إلدراج التنوع البیولوجي في حسابات الممرات حتى عام الدولیة مثل البحوث الج
مما یؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات  2050الكربون التي توفر الطاقة للبلد حتى عام  التكنولوجیات المنخفضو

  .1990بالمقارنة بمستویاتها في عام  2050في المائة في عام  80االحتباس الحراري في المملكة المتحدة بما ال یقل عن 
كیفیة إصالح الحوافز واإلعانات الضارة بیئیًا التي تنطوي على تأثیرات سلبیة على  وتدرس الجمهوریة التشیكیة - 44

صالح أي . 2020التنوع البیولوجي بحلول عام  ویتمثل الهدف من هذه الدراسة في توفیر إرشادات بشأن كیفیة تحدید وإ
وتحدد الدراسة المشكالت الرئیسیة ذات الصلة بالتأثیرات السلبیة على التنوع البیولوجي في . بالتنوع البیولوجياعانات ضارة 

نتاج الطاقة الوقود األحفوري والمیاه والصید والنقل وتستخدم الدراسة منهجیة تستخدمها وزارة . مجاالت الزراعة والغابات وإ
وهذا هو المثال المبلغ الوحید عن ". نظام األضواء الكاشفة"مملكة المتحدة وتستند إلى البیئة واألدویة والشؤون الریفیة في ال

ضعت في الجمهوریة التشیكیة قائمة )). أ(8الفقرة  9/2انظر المقرر (األدوات والنُهج التي یتم تقاسمها بین األطراف  وقد وُ
ویشمل ذلك الحد من اإلنتاج واسع . لتغیر المناخي المتوقعبتدابیر التكیف للترویج لحمایة التنوع البیولوجي ومواءمتها مع ا

  ).وهو الجیل األول من الوقود الحیوي والذي یعرف أیضًا باسم الوقود الزراعي(النطاق للوقود الحیوي السائل 
أن تأثیر مواصلة تنمیة الوقود الحیوي یتمثل في حدوث المزید من التغییر في ولندا عن بحوث تبین هوتبلغ  - 45

. دام األراضي مما یؤدي إلى زیادة األضرار التي تصیب النظم اإلیكولوجیة للغابات وزیادة فقدان التنوع البیولوجياستخ
وأنه  كذلك فإن تخصیص مساحات شاسعة من األراضي للمستثمرین في الوقود الحیوي ینطوي على تأثیرات اجتماعیة سلبیة

یتم ولو جزئیًا على األقل في  الذى Jatrophaثمرین إلنتاج مثًال یجري في العدید من البلدان تخصیص األراضي للمست
وتحظى المنظمات غیر الحكومیة الهولندیة والمحلي ومعاهد المعرفة بدعم أیضًا من الحكومة الهولندیة . المتنزهات الوطنیة

ود الحیوي وما یتصل بها من إلجراء البحوث في مجال الوقود الحیوي إلجراء التجارب بشأن خیارات اإلنتاج الجدیدة للوق
  .تكنولوجیا مثل أجهزة الطهي المعتمدة على الوقود الحیوي والستثارة الوعي بشأن التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة للوقود الحیوي

وهو نبات شائع في األراضي الرطبة، كمدخالت ) .Typha spp( التیفاوتبلغ كندا عن بحوث تبین كیفیة استخدام  - 46
فعملیات حصاد وتجهیز الكاتیل تنتج طاقة حیویة منخفضة التكلفة، وتكافح اإلفراط في . صاد الحیوي الحدیثمهمة في االقت

عادة تدویره وتحویله إلى أسمدةمن خالل ) حمل المغذیات(المغذیات  وتحقیق قروض الكربون  امتصاص الفوسفور وإ
  .وتحسین موائل األراضي الرطبة

الخمائر السودانیة التي ثبت أنها  أنواعاج الوقود الحیوي باستخدام العدید من عن بحوث بشأن إنت ویبلغ السودان - 47
  .وخمائر الذرة الرفیعة الحلوة تنتج اإلیثانول من الموالس والمنتجات لفرعیة لقصب السكر

نوع وتبلغ بلجیكا عن دراسة ُأجریت على المستوى االتحادي بشأن الوقود الحیوي تُقیم التأثیرات التي تلحق بالت - 48
: وتتضمن هذه الدراسة ثالثة أجزاء رئیسیة. البیولوجي نتیجة لتطویر الوقود الزراعي بما في ذلك النباتات المحورة جینیاً 

  .، وتحلیل التأثیرات االجتماعیة االقتصادیة والتوصیات السیاساتیة)التنوع البیولوجي(دراسة التأثیرات البیئیة 
الوقود (لى سبعة مجاالت استراتیجیة یتعلق أحدها بالطاقة الجدیدة والمتجددة وینقسم البرنامج العلمي للكامیرون إ - 49

  ).الحیوي والطاقة الحیوانیة
  10/37و  9/2نطاق التقاریر الوطنیة الخامسة والثغرات فیما یتعلق بتقییم التقدم لتنفیذ المقررین 

فمن بین التقاریر . اإلبالغ بصورة شاملةمازالت التقاریر الوطنیة تمثل مصدر معلومات محدود نتیجة لعدم كفایة  - 50
. أي إشارة إلى الوقود الحیوي أو الطاقة الحیویة) تقریراً  44(، لم یتضمن نصفها تقریبًا 92الوطنیة الخامسة المتوافرة البالغة 

حرز في تنفیذ المقررین . 10/37و 9/2 أما بالنسبة للتقاریر األخرى، فقد قدم معظمها معلومات محدودة لتقییم التقدم المُ
وعلى الرغم من أن بعض األطراف لیست لدیها أنشطة كبیرة في مجال الوقود الحیوي، فإن معظمها لدیه على األقل مستوٍى 
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المعروف أن لدیها إنتاج كبیر من الوقود الحیوي، بما في ذلك بعض هذا ولم تبلغ بعض األطراف . من المشاركة فیها
. معروفة على التنوع البیولوجي، بصورة محددة عن الموضوع في تقریرها الوطني الخامساإلنتاج الذي ینطوي على تأثیرات 

. فعلى سبیل المثال فإن مالیزیا أجرت توسعًا كبیرًا في المحاصیل التي تستخدم أیضًا في الوقود الحیوي والسیما زیت النخیل
خیل فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي، في التقریر الوطني ولم ترد إشارة محددة عن التقدم في تحقیق االستدامة إلنتاج زیت الن

أن تدعم التقدم صوب تحقیق االستدامة الخامس لمالیزیا على الرغم أنه ینطوي على معلومات كبیرة عن التدابیر التي یمكن 
: ألغذیة الزراعیةالخث، والسیاسة الوطنیة ل مثل التوسع في المناطق المحمیة، وخطة العمل الوطنیة المتعلقة باألراضي(

تعمیم التنوع البیولوجي والقطاع الزراعي وتعمیم التخطیط العمراني والمشروع الرئیسي الوطني لالستهالك واإلنتاج 
  ).المستدامین

واسعة النطاق للوقود الحیوي والمقصود على وجه  اإلستخداماتركز األمین التنفیذي في هذا التحلیل على  - 51
إال أنه . المستخدم بالدرجة األولي في قطاع النقل) مثل اإلیثانول الحیوي والدیزل الحیوي(ائل الخصوص بالوقود الحیوي الس

المستخدمة في أنواع الوقود األخرى ) مثل المنتجات الحرجیة(تم أیضًا اإلبالغ عن االستخدام الواسع النطاق للكتلة الحیویة 
على سبیل المثال بصورة مستفیضة عن استخراج الطاقة الحیویة على فتبلغ فنلندا ). مثل الطاقة الحراریة أو الغاز الحیوي(

نطاق واسع من الغابات حیث یستخدم معظمها في تولید الطاقة الحراریة بما في ذلك العمل الكبیر المتعلق بضمان 
ات والكربون في االستدامة حیث تم تقییم تأثیرات زیادة استخدام الطاقة الحیویة على التنوع البیولوجي ودورتي المغذی

ومن المنطقي أن هذه المستویات في إنتاج الطاقة الحیویة . الغابات، ووضعت مبادئ توجیهیة لحمایة التنوع البیولوجي
وتبلغ ایطالیا أیضًا عن خشب الوقود بما في ذلك دراسة حالة عن العمل في . 10/37و 9/2تتعلق بنفس الدرجة بالمقررین 

  .الخشبیة الحرجیة في أراضي محتجزات الغالف الحیوي المقترحة استدامة سلسلة إنتاج الطاقة
باستخدام  وعلى العكس من ذلك یبلغ الكثیر من األطراف من البلدان النامیة عن مشكالت خطیرة فیما یتعلق - 52

ى خشب الوقود الصغیر النطاق عادة والتي یمكن استغاللها وذلك بالدرجة األولي في األغراض المنزلیة مما یؤدي إل
في سیاق " (الوقود الحیوي"تأثیرات خطیرة على الغابات، وفي حین أن مصادر الطاقة الحیویة هذه قد تتجاوز نطاق 

فعلى سبیل المثال فإن معظم البلدان تشیر أیضًا في كثیر من . فإنها لیست بعیدة عن الموضوع) 10/37و  9/2المقررین 
لمستدامة بما في ذلك الوقود الحیوي السائل ومصادره للتخفیف من مشكلة األحیان إلى تدابیر للترویج للطاقة المتجددة ا

 .اإلفراط في استخدام خشب الوقود

وتشیر معظم التقاریر الوطنیة الخامسة إلى أهمیة الترویج للطاقة المتجددة كوسیلة لتحقیق االستدامة في قطاع  - 53
ویبلغ عدد من األطراف إلى تدابیر لزیادة . في هذا السیاق الطاقة، إال أنها لم تشر بوضوح بالضرورة إلى الطاقة الحیویة

إنتاج الوقود الحیوي كجزء من استراتیجیات الطاقة المتجددة إال أنه لم یقدم معلومات فیما یتعلق بالتأثیرات اإلیجابیة أو 
 .السلبیة على التنوع البیولوجي

قاسة إلنتاج و  - 54 . استخدام الوقود الحیوي على التنوع البیولوجيولم یشر أي طرف إلى التأثیرات اإلیجابیة المُ
اإلیجابیة على أساس االفتراض بأن الطاقة المتجددة تخفض من انبعاثات غازات االحتباس  المنافعوتتضمن عادة معظم 

أن نقص  غیر. ومن ثم تخفف من آثار تغیر المناخ أو تحد من الضغوط على مصادر الطاقة الحیویة األخرىالحراري 
حرز صوب تنفیذ المقررین المناف قاسة مازال یمثل ثغرة كبیرة في تقییم التقدم المُ ولم یبلغ أي طرف . 10/37و  9/2ع المُ

فیما یتعلق بالتأثیرات اإلیجابیة أو السلبیة على الشعوب األصلیة  10/37و  9/2كذلك عن التقدم في تنفیذ المقررین 
 .والمجتمعات المحلیة

عملیات حصر وطنیة للمناطق ذات القیمة المرتفعة للتنوع ات كبیرة عن إجراء ولم یتضمن أي تقریر معلوم - 55
البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة الحرجة، والمناطق ذات األهمیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة التي ترتبط بصورة واضحة 
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ن  بتقییم وتحدید المناطق أو النظم اإلیكولوجیة التي یمكن استخدامها في إنتاج الوقود الحیوي أو إعفائها من هذا اإلنتاج، وإ

 .كان بعض األطراف قد أبلغت عن جهود واسعة النطاق تُبذل في هذا المجال

عن استخدام األدوات  ةسوى معلومات محدودة بدرجة كبیر ) حتى اآلن(وال تتضمن التقاریر الوطنیة الخامسة  - 56
قلیل إلى أدنى حد من التأثیرات السلبیة فیما یتعلق بإنتاج الوقود واإلرشادات ذات الصلة بالترویج للتأثیرات اإلیجابیة والت

  .الحیوي واستخدامه على التنوع البیولوجي

  االستنتاجات  - رابعاً 
وتظل أنشطة العملیات والمنتدیات بخالف االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي بما في ذلك تلك المشار إلیها  - 57

وفي حین أنه . على المستوى الدولي 10/37و  9/2هج مشتركة لمعالجة تنفیذ المقررین أعاله، الوسائل الرئیسیة لتحقیق نُ 
مازالت هناك بعض العقبات، وخاصة فیما یتعلق بمعالجة التأثیرات غیر المباشرة بالوقود الحیوي، فقد ظهر تقدم جید في 

التي أدت الیهما في إطار االتفاقیة تنطوي بما في ذلك المناقشات  10/37و  9/2وتشجع على أن المقررین  هذه المنتدیات
  .على تأثیرات واضحة

قد حققا تحوالت مباشرة أو غیر  10/37و  9/2كما أن هناك قرائن من التقاریر الوطنیة تشیر إلى أن المقررین  - 58
هج المتعلقة بالوقود الحیوي على المستوى الوطني ى المتشددة التي وتتراوح هذه التحوالت من الحدود القصو . مباشرة في النُ

، في إدراج المزید من اإلسقاطات الواقعیة للوقود الحیوي، وتعزیز  تُفرض على الوقود الحیوي إلى التقدم، األكثر شیوعًا
غیر أن هذا التقدم تواجهه نسبة . االهتمام باالستدامة ضمن الحافظة األوسع نطاقًا في النُهج المتعلقة بالطاقة المتجددة

غیر أن التقاریر . استنادًا إلى التقاریر الوطنیة الخامسة 10/37و  9/2التي ال تُعالج متطلبات المقررین  كبیرة من األطراف
و  9/2الوطنیة تظل عمومًا مصدرًا محدودًا للمعلومات التي یمكن على أساسها تقییم التقدم فیما یتعلق بتنفیذ المقررین 

10/37.  
الب لألراضي والمیاه والمستهلك الكبیر للموارد األخرى مثل الطاقة الغ البشرى والزراعة هي بالفعل المستخدم - 59

ویؤكد العدد الرابع من التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي أن قطاع الزراعة، بما في . الزراعیةوالمواد الكیمیائیة واألسمدة 
قعة في التنوع البیولوجي لألراضي والمیاه ذلك السیاق األشمل للنظم الغذائیة یمثل العامل الغالب في تحدید الخسائر المتو 

المستدامة إلنتاج ویعني ذلك أن التقدم في تحقیق اإلدارة  20 .استنادًا إلى مفهوم األعمال كالمعتاد 2020العذبة حتى عام 
مناظر الطبیعیة وخاصة الزیادات المستدامة في اإلنتاج الزراعي والُسبل والوسائل التي یتم بها ذلك یمثل الع امل الرئیسي ال

ویمثل الوقود . سوف تتحقق 2020- 2011الذي یحدد ما إذا كانت رسالة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي في الفترة 
هج الرامیة إلى تحقیق هذه . الحیوي موضوعًا فرعیًا لهذا الموضوع األوسع نطاقاً  وقد جرى تحدید االستراتیجیات والنُ

ائي وأمن الطاقة في نفس الوقت، بالفعل ویجري تطبیقها بالفعل على نطاق واسع في بعض االستدامة مع ضمان األمن الغذ
ویدعم التنوع البیولوجي معظم الحلول على مستوى اإلنتاج في تركیز الزراعة على التكثیف المستدام لإلنتاج من . المناطق

وتحصل خدمات النظم اإلكولوجیة هذه على  عةإعادة تأهیل خدمات النظم اإلیكولوجیة في المناظر الطبیعیة للزرا خالل
   21.الدعم من التنوع البیولوجى

وأكد عدد من عملیات التقییم أن من الممكن، على الصعید العالمي، تحقیق أمن الغذاء والطاقة والمیاه بصورة  - 60
فض مدخالت اإلنتاج مستدامة لتلبیة الطلبات المتوقعة دون تحقیق توسع كبیر في األراضي الخاضعة للزراعة ومن ثم خ

وفي بعض الحاالت یمكن تقلیص االراضي الخاضعة للزراعة . في نفس الوقت وتأثیراتها الخارجیة إلى مستویات مستدامة
                                                   

ً للموضوع  20 ً أكثر تفصیال من  79العدد كیفیة مساھمة القطاعات في االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي وحفظھ، ) 2014(تقدم وكالة التقییم البیئي بھولندا تقییما
  .http://www.cbd.int/ts/default.shtmlالطباعة  قید. أمانة االتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي. السالسل التقنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  . 15e.pdfhttp://www.fao.org/docrep/014/i2215e/i22: .لدى منظمة األغذیة والزراعة على انقذ وأزرعمثل نھج  21
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على سبیل المثال خلصت عملیة تقییم ُأجریت مؤخرًا بشأن هذا الموضوع . كین من استعادة المناظر الطبیعیةمن خالل التم
تخدام الحالي لألراضي في البرازیل، من خالل االستراتیجیات المالئمة والسیما عن طریق إدخال إلى أن االس 22في البرازیل

من أجل الصادرات تحسینات في اإلنتاجیة یعتبر أكثر من كاٍف لتلبیة الطلبات المتوقعة على األغذیة والطاقة بما في ذلك 
غیر أنه قد ال یمكن تطبیق هذه . یة الوقود الحیوي في البرازیلویمثل ذلك بالدرجة األولي نهجًا أساسیًا الستراتیج. المتوقعة

السیناریوهات بصورة تلقائیة على جمیع البلدان أو أنه یمكن تحقیقها ببساطة وخاصة بالنسبة لتلك البلدان النامیة التي لدیها 
غیر أن القضایا . ي المستقبلغیر أن القرائن تشیر  إلى أنه یمكن تحقیق مكاسب في اإلنتاجیة ف. كثافة سكانیة عالیة

  .الماثلة تتمثل في اإلرادة السیاسیة والتصمیم والقدرات والحوافز لتحقیق أهداف االستدامة
هج والسیما تلك المتعلقة بالوقود الحیوي،  حاجةوفي حین أن هناك  - 61 الحاجة إلى النظر إلى  فإنإلى تحسین النُ

معظم األطراف  ربماوتنظر معظم المنظمات، و . 11/27من المقرر  8قرة في الف أشیر إلیها الوقود الحیوي في سیاق أشمل
 2019- 2010ویمثل هذا النهج مثًال الركیزة الرئیسیة لإلطار االستراتیجي الجدید للفترة . إلى الوقود الحیوي في هذا السیاق

اعدة في القضاء على الجوع وانعدام وتهدف الغایات االستراتیجیة الخمسة لهذا اإلطار إلى المس. لمنظمة األغذیة الزراعة
األمن الغذائي وسوء التغذیة، وزیادة إنتاجیة واستدامة الزراعة والغابات ومصاید األسماك، والحد من الفقر في الریف، 

وتمثل مكونات حفظ . وتمكین نظم الزراعة واألدویة الشاملة والتي تتسم بالكفاءة، وزیادة صمود ُسبل المعیشة أمام الكوارث
عناصر مشتركة في مختلف هذا إطار االستراتیجي وتمثل عناصر رئیسیة لمعالجة  التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام

یق العامل المفتوح العضویة وقدمت منظمة األغذیة والزراعة المزید من التفاصیل في االجتماع الخامس للفر . االستدامة
ویشمل ذلك تفاصیل عن األنشطة والمخرجات . NEP/CBD/WGRI/5/INF/22 المخصص الستعراض تنفیذ الوثیقة

برامج العمل الخاصة بمختلف أنحاء المنظمة والمبادرات والمعالم البارزة واألنشطة  في مختلف تحدیدهاالتي جرى  النوعیة
ع من أهداف أیتشى للتنو  16و 15 و14 ,13 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5التي تسهم بالدرجة األولي في تحقیق األهداف 

هج المماثلة التي  غیر أن أهمیة التنفیذ الناجح. البیولوجي فضًال عن العدید من هذه األهداف لهذا النهج فضًال عن النُ
ا المنظمات األخرى ذات الصلة اعتماد النُهج المماثلة على المستوى الوطني لتحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة  تتخذه

 بما تستحقه من اعترافالتحظي في الوقت الحاضر  تىال 2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة 

                                           
                                             _________________  

                                                   
22 Strassburg B.B.N., Latawiec A.E., Barioni L.G., Nobre C.A., da Silva V.P., Valentin J.F., Vianna M., and E.D. Assad. 2014 عندما یكون المتاح ،
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