
طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعلي مبادرة األمين العام لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة ف 
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شر عسساداالجتماع ال
  2012أيار / مايو5 –نيسان / أبريل30مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت11البند 
 

  تقرير عن األعمال: يوي والتنوع البيولوجيالوقود الح
  10/37استجابة للمقرر المنفذة 

  مذكرة من األمين التنفيذي
  موجز تنفيذي

 التأثيراتج للمساعدة في التشجيع على النُهتم إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى إعداد وتطبيق األدوات و
 التأثيراتاستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي، و السلبية إلنتاج والتأثيراتاإليجابية وتقليل أو تجنب 

غير أن عددا من الثغرات المهمة ما زال . اقتصادية- اجتماعيةتأثيرات  وما يرتبط بها من ،على التنوع البيولوجي
 على التنوع غير الكاملة للتأثيراتمعالجة العدم اتساق منهجيات تحليل دورة الحياة و: قائما، بما في ذلك

والمفاهيم ذات الصلة، " المتدهورة"البيولوجي؛ وعدم وجود تعريف متفق عليه، وتصنيف أو تقدير لحجم األراضي 
؛ وعدم وجود إطار تنظيمي دولي "القيمة العالية للتنوع البيولوجي أو للحفظ"، واألراضي ذات "النفايات"ومنتجات 

السياسية لسياسة الوقود الحيوي، وتقييم -  االجتماعيةدوافع للمتفق عليه لتطبيق معايير االستدامة؛ والعناية المحدودة
 على التنوع البيولوجي التي تؤثر في الظروف تأثيراتالخيارات البديلة للطاقة المتجددة، والالوقود الحيوي مقابل 

طة وبصفة خاصة، هناك صعوبة متأصلة في معالجة األثر التراكمي ألنش.  ذات الصلةاالقتصادية- االجتماعية
المباشر في استخدام األراضي والموارد غير الوقود الحيوي من خالل تأثيرات اإلحالل التي تنشأ من خالل التغير 

  .األخرى
ال فاألدوات والنُهج توجد بالفعل، وتتزايد، ولكنها . ويستمر بذل الجهود لمعالجة كثير من هذه الثغرات

، بما في ذلك الوقود الحيوي الذي وفي الموقع المحددالمشروع مستوى قضايا االستدامة على لمعالجة عالميا تطبق 
 للوقود  غير المباشرةالتأثيراتوهناك تقدم يحرز في سبل ووسائل التخفيف من . ينتج محليا لغرض التجارة الدولية

  . بالكاملالتأثيرات، غير أن هذه الجهود ال يمكنها إزالة هذه الحيوي
للوقود الحيوي، بما في ذلك اإلعانات، واألهداف والتكليفات، تعتبر دوافع وتعتبر مختلف التدابير الحافزة 

  وال تغطي التقييمات العلمية التي أجرتها األطراف مؤخرا األهداف االقتصاديـة. رئيسيـة لتطوير الوقود الحيوي
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وتوجد . التدابير كثير من هذهال فيتغير المناخ أو أهداف التنوع البيولوجي من تخفيف أهداف الالمزعومة أو 

  .بذلكبالقيام أدلة على اهتمام بعض األطراف هناك فرص كبيرة لتعديل هذه التدابير من أجل النهوض باالستدامة و
لقطاعات التي تستهلك استدامة الوقود الحيوي مجموعة فرعية من تحقيق االستدامة في جميع اوتعتبر 

 أدوات ونُهج التخطيط االستراتيجي الفعال لمعالجة حاجة رئيسية وهناك.  أيضا عليها، وتعتمديةحيولكتلة الاوتنتج 
  .ة لالستجابة لهايآلية سياسإلى ، وعلى الموارد المتعددة ضغوطال في ظلاالستهالك واإلنتاج المستدامين 

   المقترحةالتوصيات
 مؤتمر األطراف بأن يعتمدتوصية الفي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد ترغب الهيئة الفرعية 

  :وفقا للخطوط التاليةمقررا 
  ،مؤتمر األطرافإن "

بالجهود التي تبذلها كثير من األطراف، والمنظمات والمبادرات ذات الصلة في إعداد  يرحب - 1
لوقود نتاج واستخدام ا إل السلبيةتأثيراتأو تجنب ال  اإليجابية وتقليلتأثيرات الشجيعتلهج وتطبيق األدوات والنُ

 ؛هذا الصددالجهود في االستمرار في بذل  ويشجع، على التنوع البيولوجيالحيوي 

في األدوات والنُهج، وأوجه عدم اليقين المتبقية التي تحيط استدامة الموجودة بالثغرات علما  حيطي - 2
 ، السيما الصعوبة المتأصلة لمعالجة(UNEP/CBD/SBSTTA/16/14)  الحاليةالوقود الحيوي، المحددة في الوثيقة

 ؛اآلثار التراكمية ألنشطة الوقود الحيوي من خالل التغير غير المباشر في استخدام األراضي

بأن مختلف التدابير الحافزة، بما في ذلك اإلعانات، ووضع أهداف أو تكليفات إلنتاج  إذ يقر - 3
 وبالتالي ،ود الحيويفع مهمة للتوسع في الوقدواواستخدام الوقود الحيوي، وتدابير التجارة المرتبطة بها، تعتبر 

يكون لها آثار على التنوع البيولوجي من خالل التغير في استخدام األراضي، وانبعاثات غازات االحتباس 
 األطراف والحكومات األخرى على التأكد من أن هذه التدابير يتم تقييمها مقابل يحث،  المرتبطة بهالحراري

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وصافي خفض انبعاثات أهداف محددة بوضوح، بما فيها ضمن جملة أمور، 
 االستراتيجي، وعلى تعديل هذه التدابير يتقييم البيئالغازات االحتباس الحراري، باستخدام األدوات المناسبة، مثل 

 ؛وفقا لذلك في حالة اإلشارة إليها في نتائج مثل هذه التقييمات

قود الحيوي، فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، هي  بأن استدامة إنتاج واستخدام الوإذ يقر كذلك - 4
ك واإلنتاج المستدامين، بما في ذلك إدارة األراضي، والمياه، والطاقة الجانب خاص للقضية األوسع نطاقا لالسته

أن النظر في هذه المسائل سيكون ضروريا لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بوالموارد األخرى، و
 :ما يليالقيام ب األطراف على يشجع، 15 و14 و8 و7 و5 و4وخصوصا األهداف 

ث النظر في هذه المسائل، بالتشاور مع القطاعات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة، عند تحدي  )أ(
  ها الوطنية للتنوع البيولوجي، والسياسات األخرى ذات الصلة؛وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عمل

ئي االستراتيجي والتخطيط المتكامل الستخدام األراضي لمعالجة االستفادة من أدوات التقييم البي  )ب(
 ؛هذه المسائل

ستجابة في اال الحكومات األخرى إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز ويدعو إلى األطراف يطلب - 5
 ؛ أعاله، ضمن جملة أمور، من خالل التقارير الوطنية الخامسة4 و3للفقرتين 
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علمية والتقنية والتكنولوجية، مع األخذ في الحسبان األعمال الهيئة الفرعية للمشورة ال إلى يطلب - 6
فاعلية األدوات والنُهج للتقييم البيئي االستراتيجي والتخطيط ل اتقييمأن تجري ذات الصلة في المحافل األخرى، 

جها المتكامل الستخدام األراضي في مساعدة األطراف لبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، واإلبالغ عن نتائ
 .لنظر االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

  مقدمة  -أوال 
بحثت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الوقود الحيوي كقضية ناشئة فـي اجتماعهـا                 - 1

، 9/2واعتمد مؤتمر األطراف بعد ذلك المقـرر        . 2007تموز  / يوليو 6 إلى   2 المنعقد في باريس، من      الثاني عشر 
 وافقت فيه األطراف، ضمن جملة أمور على أن إنتاج واستخدام الوقود الحيوي ينبغي أن يكونـا مـستدامين                    الذي

يجب أن تأخذ في الحسبان بالضرورة الركـائز البيئيـة          بالعالقة إلى التنوع البيولوجي؛ وشددت على أن االستدامة         
 تشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل من التـأثيرات        ؛ وأقرت بالحاجة إلى   واالقتصادية واالجتماعية للتنمية المستدامة   

السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي وعلى أساليب العـيش فـي المجتمعـات األصـلية                  
ها الرابـع   اجتماعفيو. والحظت الحاجة إلى االستفادة من األدوات واإلرشادات القائمة في إطار االتفاقية    والمحلية؛

لهيئة الفرعية مزيدا مـن المعلومـات عـن         ، بحثت ا  2010أيار  / مايو 21 إلى   10ر، المنعقد في نيروبي، من      عش
، توسع مؤتمر األطراف، ضمن جملة أمور، فـي أهميـة           10/37وفي المقرر   .  في مجال هذا الموضوع    خبراتال

لتـأثيرات الـسلبية إلنتـاج واسـتخدام      اأو تجنبالتأثيرات اإليجابية وتقليل إعداد وتطبيق األدوات والنُهج لتشجيع   
: ، بما فـي ذلـك معالجـة      األنواع األخرى من الوقود   إلى تأثيرات   مقارنة  بالفي دورة حياته الكاملة     الوقود الحيوي   

سيما التغيـر المباشـر    ستراتيجيات األخرى ذات الصلة، ال    أو اال / والسياسات و  ،سياسات استخدام األراضي والمياه   
التي تؤثر فـي المنـاطق ذات القيمـة         التغيرات  من بينها   و ؛خدام األراضي واستخدام المياه    في است  وغير المباشر 

 من أجل المـساعدة فـي تحديـد         همية الثقافية والدينية ومناطق التراث    العالية للتنوع البيولوجي، والمناطق ذات األ     
؛ والحاجة إلى تكنولوجيـات سـليمة       جه الحيوي أو استثنائها من إنتا     استخدامها في إنتاج الوقود   يمكن   التي   مناطقال

 .بيئيا وتقييمات األثر

مـع مراعـاة   ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمـين التنفيـذي،   10/37 من المقرر 12 و11وفي الفقرتين    - 2
بمـا   ،الستخدام الطوعيامعلومات عن أدوات ال تلخيصتحليل و،  المنظمات والعمليات الشريكة  األعمال الجارية في  

 والمنهجيات المتاحة لتقييم التأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة علـى التنـوع           قاييس الم ات عن في ذلك المعلوم  
األنواع األخـرى مـن   إلى تأثيرات مقارنة بال في دورة حياته الكاملة ،البيولوجي من إنتاج واستخدام الوقود الحيوي    

 ذات الـصلة، وأن     االقتـصادية -اعيـة  االجتم ظـروف  ال في والتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر        ،الوقود
، طلب مؤتمر األطـراف    المقررنفس   من   13وفي الفقرة   .  المنظمات والعمليات المعنية إلى الثغرات     نتباهيسترعى ا 

في الفقـرة   و.إلى األمين التنفيذي أن يساهم ويساعد في العمل الجاري في المنظمات الشريكة والعمليات ذات الصلة 
 إلى اجتماع للهيئة الفرعيـة  موضوعلى األمين التنفيذي أن يبلغ عن التقدم المحرز في هذا ال    طُلب إ  من المقرر،    14

  .يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
، SCBD/STTM/JM/DCO/76500 (2011-121)  اإلخطار، أصدر األمين التنفيذيلذلك الطلبواستجابة  - 3

 هاخبراتطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم الذي دعا فيه األ، 2011حزيران / يونيو16في 
فضال عن األنشطة  ،على التنوع البيولوجيإنتاج واستخدام الوقود الحيوي  تقييمات تأثيرات مترتبة على الهاونتائج

يقات من تم استالم تعلوحتى تاريخ إصدار هذه المذكرة، . 10/37من المقرر  9 و8 و7في الفقرات لذلك المحددة 
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 ، وألمانيا، وفرنسا، وفنلندا،بلجيكا: االتحاد األوروبيفي عضاء الدول األبالنيابة عن (البرازيل، واالتحاد األوروبي 

المركز األوروبي : كما تم استالم تعليقات من المنظمات التالية. ، والنرويج وسويسرا)وهولندا والمملكة المتحدة
-UNEP)المي لحفظ الطبيعـة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئـة العمركز ال، و(ECNC)ة ـلحفظ الطبيع

WCMC) والمجلس السويدي للزراعة، ومعهد األمم المتحدة للدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة ،(UNU-

IAS)مقدمة من خالل وتتاح المعلومات ال. ، والصندوق العالمي لألحياء البرية التابع للمنظمة الدولية لحفظ الطبيعة
 .shtml.responses/biofuels/agro/int.cbd.www://https: هذا اإلخطار بصيغتها المستلمة على العنوان التالي

أخرى عن العمل  تقدم تفاصيل (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32)وأعد األمين التنفيذي مذكرة إعالمية  - 4
وقد تضمن عدد من هذه . المنفذ وتضمنت تحليال أكثر تفصيال للمعلومات المقدمة من األطراف والمنظمات المعنية

التعليقات معلومات محددة عن األدوات وهذه المعلومات، باإلضافة إلى مصادر المعلومات األخرى عن هذا 
 وترد في المرفق .shtml.tools/biofuels/agro/int.cbd.www://https: الموضوع متاحة حاليا على العنوان التالي

وباإلضافة إلى ذلك، هناك أدلة على استخدام اتفاقية التنوع . بهذه المذكرة معلومات أخرى عن بعض األدوات
هج المستدامة للوقود الحيوي فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، على النحو للتشجيع على النُ" كأداة"البيولوجي ذاتها 

يتضح من اإلشارات الصريحة إليها في عدد من االستعراضات المهمة، ، حسبما 9/2المنصوص عليه في المقرر 
 .ستدامة الوقود الحيويالمشهورة العمليات الفضال عن بعض 

ى المسائل الرئيسية المحددة والثغرات في األدوات والنُهج علالحالية ويركز القسم الثاني من المذكرة  - 5
 والمائدة المستديرة (GBEP)ية وويقدم القسم الثالث معلومات موجزة عن الشراكة العالمية للطاقة الحي. لمعالجتها

رات ن للمبادوهناك مثاال. في هذا المجال، ومساهمة من األمين التنفيذي (RSB)بشأن الوقود الحيوي المستدام 
استنتاجات ويحدد الحالة إلى  القسم الرابع خلصوي. المتقدمة التي تحاول معالجة المسائل المحددة في القسم الثاني

الملحة لتقييم سياسات الوقود الحيوي في سياق أوسع نطاقا بكثير لالستخدام المستدام للموارد؛ أي كنشاط ضمن 
-2011عية في سياق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أنشطة كثيرة يحتاج األمر إلى تقييمها بصورة جما

 . وتحقيقا لجميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بصورة جماعية2020

 د في الحسبان عن1 أيام وأخذت التعليقات المستلمة10هذه الوثيقة لالستعراض لمدة وأتيحت مسودة  - 6
 .االنتهاء من إعداد هذه المذكرة

  م المحرز في تطوير الوقود الحيويدالتق  -ثانيا 
 في األدوات والنُهجوالثغرات الرئيسية 

 اإلعالمية موجزا لبنود المعلومات التقنية األكثر تفصيال المقدمة في الوثيقةالحالية يقدم المرفق بالمذكرة  - 7
 النقاط رازإب وفيما يلي سرد مبسط لهذه المعلومات، مع .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32) المذكورة أعاله
 .الرئيسية الناشئة

وقد أحرز تقدم سريع في التوعية العلمية والتوعية األخرى بشأن مسائل الوقود الحيوي وحلولها منذ تم  - 8
ونشرت مؤخرا عدة . النظر في علم الموضوع في أول مرة من جانب الهيئة الفرعية في اجتماعها الثاني عشر

                                                        
ية والمائدة حيو تم استالم تعليقات من كندا والمكسيك وأمانتي الشراكة العالمية للطاقة ال،2012شباط / فبراير15حتى    1

  .المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام
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وما . ، هناك تقدم جيد في نُهج معالجة كثير من مسائل االستدامةوبصفة عامة. استعراضات عامة مهمة ومفيدة
ها ة بعضهذه المسائل، ال يرجح أن يتم تسويب هتمام الجاريزالت هناك بعض المسائل الرئيسية، وبالرغم من اال

ذر عند وتستمر الطبيعة المتنوعة للغاية للوقود الحيوي في طلب الح. على اإلطالقفي األجل القريب، أو تسويتها 
 .التعميم؛ فهناك دوما استثناءات تقريبا لمعظم االستنتاجات التي يمكن استخالصها

ية، عندما تكون الطاقة هي الدافع حيوة للطاقة الخصصالمنافع من المحاصيل المفي العادة وتستند  - 9
 أكثر األمور إثارة ، وتظلاديةحاألالمحاصيل استزراع األساسي الستخدام الكتلة الحيوية قيد البحث، تستند إلى 

 ففي كثير من الحاالت المسجلة، يفتقر هذا النهج إلى االستدامة، ويكون في صراع مباشر مع األمن .للجدل
وعالوة على ذلك، فقد تقدم في بعض الحاالت . الغذائي، وينطوي على خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي

غير أن هناك . (GHG)ات االحتباس الحراري تخفيضات محدودة، وحتى زيادات في صافي انبعاثات غاز
قصب السكر في (استثناءات وتنطوي على التزام حكومي قوي تسانده برامج فعالة لنقل اإلنتاج نحو االستدامة 

ية من حيو إدماج إنتاج الطاقة الصفربوبالتوازي، هناك اهتمام متزايد ). البرازيل من األمثلة المذكورة بشكل كبير
 الكتلة معالجة وحسينتفي النظم الزراعية والحرجية القائمة وإعادة " الزائدة"ية حيوأو الكتلة ال" ياتالنفا"منتجات 

تحليل إجراء ويعيد العلم القائم التأكيد على الحاجة إلى ) انظر أدناه(غير أن هذه النُهج ليست بدون قيود . يةحيوال
وبالتالي إمكانيات  تحويل الطاقة كفاءةوجيات الناشئة من  التكنولتحولوباإلضافة إلى ذلك، ت. شامل لدورة الحياة

 .ية، وخصوصا الضغوط على استخدام األراضيحيوالطاقة ال التخفيف من، وليس إزالة، بعض مساوئ

من الوقود الحيوي، أو تكنولوجيا سليلوز ملجنن، " بالجيل الثاني"ومن المجاالت األكثر تقدما ما يسمى  - 10
هذه وقد أشير إلى .  تعديل وراثي للعناصر البيولوجية الالزمة لتكسير السليلوزالتي يصاحبها في الغالب

تحسينات في كفاءة تحويل طاقة الكتلة الحيوية، وبالتالي التخفيف من اآلثار، بما في ذلك  قدمت اعلى أنه التكنولوجيا
كتلة الحيوية يمكن أن تستخدم التخفيف من المنافسة مع األغذية نظرا ألن المصادر غير المنتجة لألغذية في ال

 غير أن مدى توافر سيلولوز .)زيوت النباتات والنشوياتأي من الضرورة تجنب استخدام (تقاق الطاقة شال
ويلزم الكثير منها لدعم وظائف التربة والخصوبة، وغالبا ما . ر للجدليفي النظم الزراعية والحرجية مث" النفايات"

فمدى تقليل تكنولوجيا سليلوز ملجنن للضغوط على . بطريقة مباشرةلبيولوجي التنوع ا أخرى من أشكااليدعم 
ة من سليلوز شتقواقترحت بعض الدراسات أن الطاقة الم. يعتمد كثيرا على كل حالة على حدةاألراضي هو أمر 

ال تنتج لى أنها إ، وذلك يرجع اضيرأكبر من األملجنن من محاصيل الطاقة الحيوية المخصصة قد تتطلب مساحة 
 .إلى زراعته بشكل مستقلاألمر ة مفيدة مثل العلف الحيواني، الذي يحتاج فرعيمنتجات 

 يكون أكثر إنتاجية قد الذيه، ب، بل وبعض التفاؤل يوهناك اهتمام كبير أيضا بالوقود الحيوي الطحلب - 11
ولوجيا المستعملة  غير أنه اعتمادا على التكن. مرة عن المحاصيل المزروعة في األرض200حسب المساحة 

استخدام األراضي بالنسبة آلثار استخدام األراضي محل وموقع اإلنتاج، يمكن أن يحل الوقود الحيوي الطحلبي 
 .الرطبة ويوضح الحاجة إلى تحليل شامل لدورة الحياة وهو ما يتجاوز اعتبارات األراضي

محدودة، وحجز الكربون باشرة غير ماالفتراض بحدوث تأثيرات ضارة فإن فبجانب الطاقة الحيوية،  - 12
زالة غازات االحتباس الحراري من الجو على المدى الطويل إلمهمة فرصة وتخزينه باستخدام الكتلة الحيوية يثير 

 .غازاتفي هذه الة كبير وهي ضرورة للتخفيضات العامة ال–
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   االستدامة ونظم إصدار التراخيصاييرمع
راهن إلى تحليالت شاملة لدورة الحياة، وخصوصا فيما يتعلق في الوقت الالمعايير والنظم تفتقر هذه  - 13

بالتغير غير المباشر في استخدام األراضي، وتستدعى هذه مع القيود األخرى، كما نالحظ أدناه، نهجا تحوطيا في 
في ، خصوصا يما يتعلق بفاعلية األطر الطوعيةوهناك بعض الشواغل ف. تطوير الوقود الحيوي وإيجاد مصادر له

 . ظروف العولمةلظ

 يتلقى دعما  من خطوات إلسناد نظم إصدار التراخيص عليهاوما يرتبط بها تحديد معايير االستدامة، إن - 14
ويجري حاليا إعداد مقاييس طوعية من جانب مختلف المبادرات . كبيرا كأدوات لتحقيق استدامة الوقود الحيوي

 غير الحكومية، وغالبا ما يشجعها تحالفات أصحاب والصناعة أو المجموعات األخرى المهتمة مثل المنظمات
تصديق من فهي تحدد في العادة معايير أو مبادئ يمكن أن يلتزم بها المنتجون من أجل الحصول على . المصلحة

 الوفاء ومن المقترح أن التنوع الحالي للمقاييس يدعو إلى تحقيق التجانس بينها للتأكد من . ذلك المقياسجانب
ويغطي إصدار التراخيص القائمة على السوق في العادة جزءا فقط من سوق . لبيئية المتفق عليهااألهداف اب

مقاييس ى لإبالتالي، دعوات هناك و.  االستدامة بينما يستمر اإلنتاج غير المستدامما يشبهالمنتجات، مما ينشئ 
ويعترف . أو صك من األمم المتحدة في إطار وكالة إلزاميوأطر دولية متفق عليها، بما في ذلك إطار تنظيمي 

معظم الدعوات بالحاجة إلى تنفيذ مقاييس دولية بدون خلق حواجز غير مرغوبة على التجارة، وخصوصا بالنسبة 
 .التي تكون في الغالب أكثر صرامةو ،مقاييسها الخاصةبالفعل وتطبق بعض الحكومات . للبلدان النامية

 فاألمن .آلثار األخرى من محاصيل الطاقة أو محاصيل األغذية التوسع في األراضي، واثارآتشابه تو - 15
غير أن نسبة كبيرة من اإلنتاج . الغذائي يمكن أن يسيطر على األهداف الزراعية ولكنة يعتمد أيضا على االستدامة

منتجات ن العفبينما يقول البعض أن الوقود الحيوي ينبغي تنظيمه بصرامة أكثر . الزراعي ال تدعم األمن الغذائي
للمقاييس التي مقاييس مساوية ، ل العلميالزراعية األخرى، يدعم البعض اآلخر، وتؤيده معظم األدلة العلمية والجد
 تلبية االحتياجات األساسية تتجاوز نطاقتطبق على جميع السلع الزراعية، أو على األقل على السلع التي 

 . للبشروالضرورية

 (LCA) تحليل دورة الحياة

تمام كبير بتحليل دورة الحياة في السنوات األخيرة، بالرغم من أن عدد الثغرات غير المعالجة ما هناك اه - 16
زال قائما، خصوصا تقييم اآلثار من خالل استخدام األراضي، بما في ذلك آثارها على انبعاثات غازات االحتباس 

، وافتراض خاطئ بأن نظم الطاقة )دناهالتي سيتم مناقشتها أ(الحراري واالعتبارات األخرى للتنوع البيولوجي 
 وتوحي االستعراضات بأن أقل من ثلث تحليالت دورة الحياة التي أجريت مؤخرا .الحيوية هي دائما محايدة مناخيا

 أحد تطرقولم ي)  بالمغذيات التحمض والتشبع،مثال(قدمت نتائج عن اآلثار بخالف غازات االحتباس الحراري 
وما زال الكثير من تحليالت دورة الحياة يعتبر أن نظم الطاقة الحيوية محايدة . بيولوجيالتنوع البحث  إلىمنها 

كمية التي يحتجزها إعادة نمو المناخيا ألن ثاني أكسيد الكربون المنطلق من احتراق الكتلة الحيوية يساوي تقريبا 
 االفتراض مخطئا ألنه ال يأخذ في وحتى باستبعاد التغير في استخدام األراضي، يبدو أن هذا. الكتلة الحيوية

ويتمثل التحدي . الحسبان بالضرورة التأخيرات في حجز الكربون، وخصوصا بالنسبة للمنتجات الخشبية الناضجة
 دورة ت في تحليالاالوحدة إلدراجه على أساسفي قياس مساهمات غازات االحتباس الحراري مع مؤشرات 

 هذا حجموقد أعاقت الصعوبات المتأصلة لتحديد . ر في استخدام األراضيالحياة، بما في ذلك التغير غير المباش
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ويتم إعداد إرشادات إضافية لمعالجة عدم اليقين الكبير والتباين في . التأثير الحصول على تقدير دقيق حتى اآلن
تائج يمكن مقارنتها تحليالت دورة الحياة، ولتحسين منهجية تحليل دورة الحياة وإيجاد مقياس لها من أجل السماح بن

 والمائدة المستديرة بشأن الوقود (GBEP) بين أنواع الوقود، بما في ذلك من جانب الشراكة العالمية للطاقة الحيوية
 .(RSB) الحيوي المستدام

  دورة الحياةتتقييم الوقود الحيوي مقابل الخيارات األخرى للطاقة المتجددة في تحليال

رة الحياة إلى مقارنة أداء الوقود الحيوي مقابل الوقود األحفوري ونادرا مقابل تميل التحليالت الجارية لدو - 17
 بعد على معايير ومقاييس منهجية للوقود األحفوري على االتفاق يتمأنواع الطاقة المتجددة األخرى؛ ومع ذلك، لم 

ا يتعلق بانبعاثات غازات المقاييس فيمويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الوقود األحفوري يمثل . الصعيد العالمي
، وليس "أنواع الوقود األخرى" يشير إلى مقارنات للوقود الحيوي مع 10/2االحتباس الحراري، ولكن المقرر 

ن جميع أنواع الطاقة المتجددة، وبالتالي عذلك أن الكتلة الحيوية لها أقل كثافة في القدرة . الوقود األحفوري فقط
كما أن العلم والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة يتقدم . كل وحدة طاقة مشتقةتتطلب كمية أكبر من األراضي ل

 كهرباءلل متزايدة هناك منافسةبسرعة، بما في ذلك بدائل للوقود الحيوي، وتتغير االقتصادات بسرعة، فمثال، 
وجيات إنتاج الوقود وتكنول" التمثيل الضوئي االصطناعي" أدلة معملية عن توجد، و(photo-voltaics) الضوئية

قضايا الطاقة هذه بشكل أوسع، غير أن مناقشة ل محافل أوسع تجريو. الحيوي السائل بدون استعمال الكتلة الحيوية
تساءل عن مدى قيام هذه المحافل بإجراء ي  دورة حياة الوقود الحيوي ما زالعدم اليقين الحالي بخصوص تحليالت

 .لةاعتحليل لمنافعها المقارنة بدرجة ف

 استخدام األراضي

 متدهورةالراضي األ فيزراعة الوقود الحيوي 

 اهتمام محدود، و) المشابهةالمصطلحاتو" (األراضي المتدهورة"يف تتضمن الثغرات الرئيسية تعار - 18
 . على األراضي المتدهورة واالستخدامات البديلة لألراضي المتدهورة لحجز الكربون وتخزينهمنافسةلبا

 من األراضي باستعمال نوعهذا المساحة في اآلراء حول التعاريف والتصنيف وتحديد  توافق وجدوال ي - 19
، مع األخذ في ) مؤشرات نوعية التربة، واالستخدام الحالي لألراضي والتدهور البيئي،مثال(معايير متعددة 

 أن لى أمثلة عوهناك. الحسبان أن بعضها قد يكون له قيمة عالية من حيث التنوع البيولوجي وأساليب العيش
 من الضغوط على األراضي المحلية ويعزز نوعية التربة قللزراعة الوقود الحيوي في مثل هذه المناطق قد ي

ولكن النتائج تختلف كثيرا بين المحاصيل وأنواع األراضي .  النباتات، وبالتالي نوعية الموئلتكوينالمتدهورة و
لها إنتاجية أقل وقد تتطلب همة نظرا ألن األراضي المتدهورة  موما زالت اقتصاديات اإلنتاج مسألة. ةخدمالمست

ذات  على تحليالت دورة الحياة ها الخاصة تأثيراتولكل واحدة منهامدخالت إضافية، خصوصا األسمدة والمياه، 
 توجد منافسة على األراضي المتدهورة ألغراض االستخدامات األخرى، ،وعلى الصعيد العالمي. الصلة

واستنادا . تأثيرات ذلكحول وال يوجد توافق في اآلراء العلمية . لحراجة والتحضراغذية، وكذلك وخصوصا األ
للوفاء بجميع االحتياجات، وتتزايد " متدهورةال"راض مساحات شاسعة من األإلى األرقام اإلجمالية، يبدو أن هناك 

لهذا و .نافسة قائمة من الوجهة العمليةولكن ال يمكن تحقيق ذلك ومن المرجح أن تظل الم .مساحة هذه األراضي
من التغير غير المباشر في استخدام  األراضي المتدهورة في ة الحيويالطاقةإنتاج تخفيف   مدىفإن، سببال

، يوجد حاليا االحتباس الحراريغازات من تخفيف البوفيما يتعلق . الحالييعتبر افتراضيا في الوقت  األراضي
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 استزراعإعادة  من خالل مثال( األراضي المتدهورة الكربون عن طريق نخز استعادة اتخياربجدا  محدود اهتمام

  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان الناميةمثل هجبما في ذلك النُ، الغابات
(REDD+)( في الوقت كن ال يمو .الطاقة محاصيلزراعة  الناجمة عن االحتباس الحراريغازات  منافع مقابل

 للتخفيف منمحاصيل الطاقة من أجل  ألراضي المتدهورةلالنطاق  واسع استخدام سياسةلكامل  دعمتقديم الحالي، 
االحتباس غازات من تخفيف لة لاليفع ائلوسال أكثر اباعتباره أوبدرجة كبيرة  استخدام األراضيعلى  ضغوطال

الخيارات  لجميعتحليالت شاملة لدورة الحياة  تي تنطوي علىالالتحليل مزيد من البحث وإجراء ال دونب الحراري
 .ذات الصلة

 ألراضياستخدام افي المباشر التغير 

هناك تقدم كبير في كثير من المحافل بالنسبة للمبادئ التوجيهية والمعايير أو اللوائح لتجنب التغير المباشر  - 20
 التفصيلية أظهرت في بعض األحيان عدم كفاية الفهم في استخدام األراضي نتيجة للوقود الحيوي، ولكن التقييمات

 فاألدوات والنُهج إلدارة التغير . من مخاطر التغير في استخدام األراضيالقيم التنوع البيولوجي وما يرتبط به
 وعادة ما تنطوي على تحديد المناطق التي يمكن زراعة الوقود االمباشر في استخدام األراضي معدة جيدا نسبي

ذات "، بما في ذلك تحديد المناطق 10/37 من المقرر 7 فيها أو عدم زراعته، حسبما ينعكس في الفقرة الحيوي
وهناك . مشابهةالنُهج ال، أو (RCA) "مناطق الزراعة الرشيدة" أو تجنبها، أو تحديد (HCV) "القيمة العالية للحفظ

التي لوقود الحيوي ومستويات الحماية المتباينة لمناقشة في المؤلفات للعالقة بين مختلف مقاييس ا اقدر صغير من
وحتى إذا تم . وتوافق قليل في اآلراء حول كيفية تعريفها وتحديدها "التنوع البيولوجي العالي"ذات راضي ألاتقدمها 

، فما زالت بلدان كثيرة لديها قدرة محدودة على )وخالفه(االتفاق على معيار لألراضي ذات القيم العالية للحفظ 
غير أن المشكلة ما زالت قائمة من حيث أن وضع حد على المحاصيل . ، والرصد أو اإلدارةالجرد الالزمجراء إل

ألغراض الطاقة الحيوية في مناطق مناسبة ما زال يشجع التغير غير المباشر في استخدام األراضي، بما في ذلك 
 محاصيل أخرى بنفسلرة استخدام األراضي  إداتإال إذا تم(التوسع في محاصيل أخرى في مناطق غير مناسبة 

ومن الواضح أن استدامة الوقود الحيوي ال يمكن تحقيقها إال إذا تمت إدارة األنشطة األخرى الستخدام ). الطريقة
 . ذلكمعاألراضي بطريقة مستدامة بالتوازي 

 (iLUC) ألراضياستخدام افي غير المباشر التغير 

ما في ذلك ستخدام األراضي مسألة بدون حل تتعلق بالتنوع البيولوجي، بما زال التغير غير المباشر في ا - 21
وهناك نُهج للتخفيف من التغير غير المباشر في استخدام . غازات االحتباس الحراريبالنسبة لتقييم دورة حياة 

هالك استسياسات  ويتمثل شرط رئيسي في إدماج .زالتهإاألراضي الناتج عن الوقود الحيوي، ولكن ال يمكن 
د ثغرات كبيرة في تنفيذ األدوات والنُهج ووجمن المحتمل الكتلة الحيوية األخرى، ووإنتاج الوقود الحيوي و

 .لمعالجة هذه الحاجة

م األراضي في المؤلفات العلمية الحديثة ومعظم ا بالتغير غير المباشر في استخداهتمام كبيروهناك  - 22
 على انبعاثات غازات االحتباس طقمعظم األعمال حتى اآلن فوقد ركزت . مبادرات استدامة الطاقة الحيوية

وحتى بالنسبة . الحراري من التغير غير المباشر في استخدام األراضي الناتجة عن إنتاج الوقود الحيوي السائل
 النتائج، والمنهجيات المختلقة التباين الكبير فيلذلك، ال يوجد حتى اآلن توافق واضح في اآلراء بسبب 

في استخدام غير المباشر لجوانب األخرى للتغير ضعيفة ل معالجة  هناكوما زالت. فتراضات الرئيسيةواال
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 .األراضي، مثل استخدام الموارد األخرى، وخصوصا المياه، وبصفة خاصة اآلثار على التنوع البيولوجي
، بما إلنتاج الزراعياستدامة اوباإلضافة إلى تحسين كفاءة تحويل الطاقة الحيوية، يشار بشكل واسع إلى تكثيف 

ر المباشر في استخدام األراضي يفي ذلك ألغراض الوقود الحيوي، باعتباره أساسيا للتخفيف من آثار التغير غ
. ومن الوجهة النظرية، يمكن أن يعكس ذلك تحويل األراضي. ألنه يقدم إمكانية لتقليل األراضي الالزمة لإلنتاج

) وخصوصا البرازيل(يد هذا النهج في التعليقات المستلمة من بعض األطراف وتتضح تدابير السياسة التي تؤ
ددة للمحاصيل الرئيسية، مدعومة حوتشمل خططا وطنية مختلفة تتعلق بالطاقة الزراعية، بما في ذلك تدابير م

ية البحث والتطوير في عدد من المجاالت ذات الصلة من أجل تعزيز الطاقة الحيومجال باستثمار ضخم في 
 .لمستدامة، بما في ذلك بناء عالقة منفعة مشتركة بين الوقود الحيوي والتنوع البيولوجيا

آثار التغير غير المباشر في استخدام األراضي، ال تعالج كثير من حجم وبسبب الصعوبات في تحديد  - 23
عزز مزيدا من التغير  وبناء عليه، يدعى بعضها أنها ت،المشكلة في الوقت الحاضر" االستدامة"عمليات وسياسات 

وعلى األجل القصير، يتحول إعداد أدوات ونُهج محسنة نحو تقييم التغير غير . غير المباشر في استخدام األراضي
االستراتيجيات المباشر في استخدام األراضي في صورة إدارة المخاطر ومحاولة إرشاد السياسات القائمة بمكافئة 

 . العاليةالمخاطرذات  اتع على االستراتيجية وعدم التشجيمتدنيالمخاطر الذات 

األخرى وال يمكن تحقيق استدامة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي بدون تحقيق متوازي الستدامة القطاعات  - 24
وقد يكون التنفيذ العالمي في جميع القطاعات القائمة على األراضي ضروريا . ة الحيويةكتلالمنتجة والمستهلكة لل

أنشطة اإلنتاج األخرى، التي وويبرز ذلك أهمية إدماج التخطيط للطاقة الحيوية . ستراتيجية فعالةلكي تكون هذه اال
بما في ذلك مدخالت اإلنتاج األخرى ذات الصلة مثل (تركز على استعمال إطار كامل لتخطيط استخدام األراضي 

 .)المياه والمواد الكيميائية وخالفه

 ابير االقتصادية األخرىاألهداف، واإلعانات والتد: الحوافز

 الدافع الرئيسي لسياسة الوقود شكل حاليار الحوافز، بالنظر إلى أنها تيأثتهناك ثغرات في االهتمام ب - 25
ة لغازات االحتباس الحراري، وأنها كبيرلى أنها لم تقدم منافع إوتوحي معظم األدلة . الحيوي على المستوى الكلي

 وتعتبر مسؤولة عن أكبر التغيرات في استخدام األراضي وبالتالي عن فقدان وسيلة مكلفة للتخفيف من تغير المناخ
 . االستدامة علىلتشجيعلولكن إعادة توجيه النهج يقدم فرصا كبيرة . التنوع البيولوجي

وكان تطوير الوقود الحيوي مدفوعا بدرجة كثيرة من جانب الحكومات من خالل التكليفات، واألهداف،  - 26
 الحوافز األخرى، بما في ذلك من خالل سياسات التجارة، التي خضعت للبحث المستفيض ألن واإلعانات ومختلف

الوقود الحيوي تأثيرات استخدام ويمكن أن يكون لألهداف أو التكليفات في مجال . العلم ال يؤيدها بدرجة كافية
فهذه الضرائب ". الكربونضرائب "ما يسمى وينبغي أيضا توخي الحذر فيما يتعلق ب. مشابهة للحوافز الضارة

لكربون، ولكن ينبغي ا متعادلة من حيث أثريمكن أن تكون ذاتها وسيلة مناسبة لتحفيز التحركات نحو اقتصادات 
على الوقود فحسب ، وليس  ذات الصلةإعطاء عناية لكي ال تطبق على االنبعاثات من جميع المصادر األخرى

ة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي على دراسة فعلى سبيل المثال، احتوت الطبع. األحفوري
 التي تطبق على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري واالنبعاثات زحالة الحظت أن الحواف

ر غير الصناعية، بدون تطبيقها على أنواع الطاقة األخرى استنادا إلى تحليالت دورة الحياة بما فيها عنصر التغي
المباشر في استخدام األراضي، يكون لها تأثيرات ضخمة في الزيادات في استخدام األراضي للوقود الحيوي، مما 
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، وبالتالي يحتمل أن تكون )خصوصا الغابات غير المدارة(ينتج عنه خسارة كبيرة في الغطاء األرضي الطبيعي 

 2.راريأيضا زيادة كبيرة في صافي انبعاثات غازات االحتباس الح

ق في اآلراء العلمية بأن أداء الوقود الحيوي كان ضعيفا توافهناك وخلصت بعض االستعراضات إلى أن  - 27
.  وكانت التكاليف عالية للغاية،حتى اآلن بشكل عام، وفي بعض الحاالت سلبيا، بالنسبة للتخفيف من تغير المناخ

من حيث تكلفة وحدة ثاني أكسيد الكربون المتجنبة، وتجاوزت اإلعانات في أمريكا الشمالية واالتحاد األوروبي، 
 اتحتى بدون أخذ عنصر تأثير(تجاوزت بكثير قيمة الكربون في أسواق الكربون في أوروبا والواليات المتحدة 

 وهناك تقارير عن ثغرات كبيرة في .)غازات االحتباس الحراريعلى التغير غير المباشر في استخدام األراضي 
 الرصد واإلبالغ عن إعانات الوقود الحيوي، ولكن اإلعانات زادت في الواقع بدرجة كبيرة اتساقم المعلومات وعد

 مليار دوالر أمريكي على األقل 20وتم تقدير اإلعانات في المنطقة بحوالي . في العقد األخير وما زالت تتزايد
 في 80ما نسبته معا واالتحاد األوروبي ، وتشكل الواليات المتحدة األمريكية 2009على الصعيد العالمي في عام 

وتشير استعراضات وتقييمات كثيرة إلى فرص إعادة توجيه هذه الحوافز إلى تحقيق األهداف .  من هذا الرقمالمائة
وهناك بعض األدلة المشجعة على زيادة الرغبة في معالجة هذه . على نحو أفضلوالبيئية واالقتصادية  االجتماعية

ض الحاالت، حدث تغير فعلي في السياسات؛ فمثال، تأجل تطبيق بعض األهداف الوطنية المسائل، وفي بع
 . تدابير محسنة لالستدامةإلى حين إعدادواإلقليمية للوقود الحيوي، 

، وذلك لمعالجة ما إذا كانت  أكبرومن الضروري فهم تأثيرات التدابير الحافزة، وتحديد أهدافها بوضوح - 28
لى العلم أن يستند إوال يمكن لمحفل مناقشة .  وكيفية تعديلها لتحقيق االستدامةللتعديالسياسات في حاجة إلى ا

 .في هذا الموضوع، بالرغم من الحساسيات السياسيةبتعمق يتجنب النظر 

  الثغرات األخرى
  ذات الصلةاالقتصادية-التأثيرات على الظروف االجتماعية

وقدمت التعليقات . وي تسيطر عليها العلوم الطبيعيةما زالت األعمال الحالية في مجال الوقود الحي - 29
 اآلثار معلومات عناالقتصادية للوقود الحيوي، بما في ذلك - المستلمة معلومات محدودة عن الجوانب االجتماعية

االقتصادية التي تحدث من خالل التغيرات في التنوع البيولوجي المرتبطة بإنتاج واستخدام الوقود - االجتماعية
 .الحيوي

على الظروف تأثيرات إيجابية وسلبية  بإمكانية أن يكون للوقود الحيوي 10/37 و9/2وأقر المقرران  - 30
لشراكة العالمية للطاقة الحيوية  ويحرز كل من ا. المجتمعات األصلية والمحليةاالجتماعية االقتصادية، بما في ذلك

(GBEP)  والمائدة المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام(RSB) تقدما في إعداد مؤشرات لتقييم هذا الجانب .
وتدعي دراسات حالة كثيرة تأثيرات إيجابية أو سلبية ولكن هناك عدد قليل من التقييمات لهذا الموضوع المستندة 

 من الرشيدوبالرغم من وجود أمثلة على التشجيع على تطوير للوقود الحيوي . إلى العلم االجتماعي متاحة بالفعل
ومن االنتقادات العامة أن بعض . دعاوي بأن الحقيقة مختلفة تماما في كثير من الحاالتالجتماعية، هناك الوجهة ا

فتقر فيها المجتمعات المحلية إلى حيث تأو استثمارات أجنبية، /التطورات مدفوعة بشركات متعددة الجنسيات و
وتتضمن الحلول . وضمان المساءلةالمعارف والخبرة القانونية والقدرة على التفاوض على شروط منصفة 

                                                        
  .20، الشكل )2010مونتريال، (نوع البيولوجي، الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، أمانة اتفاقية الت   2
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، وتحسين اإلشراف الحكومي  وتكون أكثر انتشارا وإنفاذاجتماعية على الشركاتالمسؤولية امزيدا من الالمقترحة 
 . الوقود الحيويمزارعيوالدعم والحوافز لنظم صغار 

 السياسية لسياسة الوقود الحيوي-فع االجتماعيةواالد

. السياسية لتطوير الوقود الحيوي-ت والفهم فيما يتعلق بالدوافع االجتماعيةهناك ثغرات في وفرة المعلوما - 31
م المناقشة والتحليل بصدد الوقود الحيوي أن التخفيف من تغير المناخ هو الهدف الرئيسي ظوبينما تفترض مع

. قود الحيويياسة الوالسياسي الرئيسي لس- للوقود الحيوي، قد يكون أمن الطاقة في الغالب الدافع االجتماعي
 سياسات الوقود الحيوي، بالرغم من الدليل الملموس استمرار بعضون ذلك أحد العوامل التي تفسر ويرجح أن يك

.  تغير المناخ منتخفيفال البيئية أو االقتصادية، أو المنافع في صورة من الوجهةستدامة الالمتمثل في عدم ا
إلى أن الوقود الحيوي مفيد ألمن الطاقة، ولكن الحالة ليست كذلك في كثير من صراحة وتوحي معظم المؤلفات 

فوري إلى االعتماد حالوقود األواردات ، خصوصا عندما تحول سياسات الطاقة الحيوية االعتماد على األحوال
ولم ترد تعليقات ). ير مباشرةشرة، أو من خالل تأثيرات اإلحالل بطريقة غباسواء للطاقة م(على الكتلة الحيوية 

م الوقود الحيوي بأي تفصيل فيما يتعلق بأمن الطاقة، بينما احتوت معظم التعليقات على اهتمام كبير بالتخفيف تُقي
 10/37والمقرر ) ب(3، الفقرة 9/2لك بالرغم من اإلشارة المحددة إلى أمن الطاقة في المقرر ذمن تغير المناخ، و

كامل لدوافع فقدان التنوع البيولوجي ذات التقدير الرة في المعارف الحالية وتحد هذا الثغ. 4 و3 و2الفقرات 
 .ومن المتوقع أن تختلف منافع أمن الطاقة للوقود الحيوي بدرجة كبيرة وفقا للنطاق والظروف الوطنية. الصلة

 عدم اتساق المصطلحات وأوصاف الموضوعات

فعلى سبيل المثال، يستخدم مختلف . ود الحيويلمصطلحات بين مختلف مجاالت الوقفي ا اتساق ال يوجد - 32
 ."المهجورة"أو " غير المستخدمة"و، "المتدهورة" األراضي ، مثلمصطلحاتمن المتنوعة طائفة أصحاب المصلحة 

وهناك ثغرة رئيسية في المعارف تتمثل في نقص المؤلفات التي تربط بين الوقود الحيوي وخدمات النظم 
وتثير المصطلحات الحالية مشكلة . سان وبين أدوات دعم صنع القرار المستندة إلى ذلكاإليكولوجية ورفاهية اإلن

السياسي حيث يتم وصف الجوانب االجتماعية -بشكل خاص فيما يتعلق بالمبادالت على الصعيد االجتماعي
 أو ضمنيا االقتصادية غالبا بمصطلحات ملموسة، تستند في الغالب على خدمات النظم اإليكولوجية إما صراحة

، ولكن التنوع )"الطاقة"، و"خفض األمراض"، و"العمالة"، و"الدخل"و" للقوى العاملة"مثال، أوصاف مختلفة (
"). التدهور"و، "الحفظ"و، "المناطق األحيائية"و، "األنواع"مثال، (ة تجريديالبيولوجي يتم غالبا وصفه بمصطلحات 

للتقييمات والصياغة المستندة إلى خدمات النظم اإليكولوجية، أن ومن الممكن أن يقدم االستخدام األكثر شمولية 
في إيجاد يقدم قوة تفسيرية لمساعدة صانعي السياسات على تعريف المبادالت في إنتاج الوقود الحيوي، والمساعدة 

  .إجراء منسقتوافق في اآلراء حول 
 (GBEP) للشراكة العالمية للطاقة الحيوية ةل الجارياعماأل  –ثالثا 

 (RSB)والمائدة المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام 

، ركزت مساهمات األمين التنفيذي في األعمال الجارية في المنظمات والمبادرات وقت الحاضرحتى ال - 33
 والمائدة المستديرة بشأن (GBEP)على الشراكة العالمية للطاقة الحيوية ) 13، الفقرة 10/37المقرر (المعنية 

 (UNEP/CBD/SBSTTA/INF/32)  اإلعالمية المشار إليها أعالهويرد في الوثيقة. (RSB)وي المستدام الوقود الحي
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ن للمحاوالت العملية لتطبيق يوتعتبر المبادرتان مثالين متقدم. تقرير أكثر تفصيال عن أعمال هاتين المبادرتين

 . أعالهمبينات فيها، على النحو الثغراألدوات والنُهج، ومعالجة ال

 2011كانون الثاني / في ينايربدأت األمانة في تعاون غير رسمي مع الشراكة العالمية للطاقة الحيويةو - 34
)/org.globalbioenergy.www://http( مدخالت بشأن من خالل أمانة الشراكة العالمية،  ،في البداية، وقدمت

تركت كمراقب في فرقة العمل المعنية ش وا، ومؤشرات للتأثيرات المرتبطة بالمياه،موضوعات االستدامة
 ساهمت في العمل بشأن المؤشرات ،، وبعد ذلك2011آذار /باالستدامة التابعة للشراكة العالمية في مارس

امج العمل وتشمل المجاالت ذات األولوية لبرن. األخرى، مع التركيز على الجوانب األخرى للتنوع البيولوجي
تيسير التنمية المستدامة للطاقة الحيوية؛ واختبار إطار منهجي عام بشأن قياس : الفوري للشراكة العالمية ما يلي

خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن استخدام الطاقة الحيوية؛ وتيسير بناء القدرات في مجال 
وبالنسبة لألغراض . تيسير تبادل المعلومات عن الطاقة الحيويةالطاقة الحيوية المستدامة؛ وزيادة التوعية و

 9/2وتمشيا مع المقرر . الحالية، فإن األنشطة الحديثة للشراكة العالمية تتعلق بعملها بشأن مؤشرات االستدامة
الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي، وضعت الشراكة العالمية موضوع االستدامة تحت الركائز البيئية 

، مع أن ما زال موضوع الا مؤشرا لتقييم هذ24 وتقوم حاليا بوضعاالجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة، و
أعمال الشراكة العالمية هذه اهتماما باعتبارات ن تتضمو.  المنهجية بالنسبة لبعض المؤشراتمسائلهناك بعض ال

 فضال عن ،10/37 و9/2اعدة على تنفيذ المقررين مساهمة مهمة في المسذلك البيئة ويعتبر /التنوع البيولوجي
 ه ولكنكبير،م المؤشرات وجود اتساق يرستويوضح تمرين ل. 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32) مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،غير كامل

 لم يتم معالجة التغير غير المباشر في ،تحديد أكبر وب؛ومع ذلك، ما زالت هناك بعض الثغرات الكبيرة - 35
 على الرغم من بذل جهود في الوقت الراهن لتصحيح ذلك من خالل نهج على نحو شامل،استخدام األراضي 

ة مساند مؤشرات محددة للتدابير الوال توجد. لتعريف مستويات مخاطر التغير غير المباشر في استخدام األراضي
 ألهمية التدابير ا، بالرغم من أن النهج الشامل للشراكة العالمية ال يعطي اهتمام)فز، والتجارةالسياسات، والحوا(

أو /مثال، البيئة مقابل االجتماعية و(تضح بعد معالجة المبادالت الضرورية بين مختلف الموضوعات تولم . هذه
 أو ةمباشرإما (جية في جميع المجاالت ومن شأن استخدام مؤشرات تستند إلى خدمات النظم اإليكولو). االقتصادية

وتقوم الشراكة . أن يساعد في تحديد حجم المقارنات على المدى الطويل) من خالل تحليل الحق لصنع القرار
رب غ حاليا أنشطة مهمة في ىوتجر 3.العالمية حاليا بتعزيز بناء قدراتها، بما في ذلك دعم نشر نُهج االستدامة

وتقدم هذه . 2012، ومن المرجح أن تنفذ برامج أخرى لبناء القدرات ابتداء من عام  وفي مناطق أخرىأفريقيا
 بعض الفرص الستكشاف أوجه التآزر بين بناء القدرات في مجال االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية نشطةاأل

 .للتنوع البيولوجي

ة دائمالتابعة لل) غيرهات الدولية والمنظما (7وانضمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي رسميا إلى الغرفة  - 36
وبينما تم تصميم معايير . 2011أيلول / في سبتمبر)ch.epfl.rsb://http(المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام 

، تهدف طاق أوسععلى ن إحداث تطورات سياسية  فيلمساعدةلاالستدامة في الشراكة العالمية للطاقة الحيوية 
المائدة المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام بالتحديد إلى إعداد نظام عملي إلصدار التراخيص، على أن 

 مقاييس االستدامة الذي تؤيدهه المنتجون الفرادى، بما يضمن األداء االجتماعي والبيئي للوقود الحيوي ملتعيس
                                                        

3 /en/bioenergy-sustainable-for-building-capacity-on-group-working/programmeofwork/org.gyglobalbioener.www://http 
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)html.en-67254-page/ch.epfl.rsb://http( . عالج ما يليت مبدأ ومعيارا عالميين 12وتحتوي هذا المقاييس على :
وتنطوي على االمتثال من الوجهة النظرية، ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي، عند االقتضاء، بالرغم من (الشرعية 

اور مع أصحاب المصلحة؛ وانبعاثات غازات االحتباس الحراري؛ وحقوق ؛ وتقييم األثر والتش)عدم تحديد ذلك
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ ظاإلنسان وحقوق العمل؛ والتنمية المحلية واألمن الغذائي؛ وحف

رئيسية في  وهناك ثغرة .التكنولوجيات الخطرة؛ والحقوق في األراضي خداماستوحماية التربة والمياه والهواء؛ و
تراخيص المائدة المستديرة فيما يتعلق بالتغير غير المباشر في استخدام األراضي وأنشأت المائدة مقاييس إصدار 

 .المستديرة فريق خبراء معنيا باآلثار غير المباشرة للتوصية بإستراتيجية لمعالجة هذه المسألة

  االستنتاجات  -رابعا 
ت والنُهج لتحقيق استدامة الوقود الحيوي، وتحاول العمليات الجارية تحسين األدوابكان هناك اهتمام كبير  - 37

خصوص وكانت بعض المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي ب. معالجة كثير من الثغرات التي ما زالت موجودة
 عومامد على الصعيد المحلي باستخدام نهج تقييم األثر ، أو يمكن معالجتها،الوقود الحيوي يتم معالجتها حاليا

غير أن المسألة األساسية هي معالجة اآلثار التراكمية، التي تتطلب نهجا إستراتيجيا . ةمتوافرمختلف األدوات الب
المسألة ، أبرز مؤتمر األطراف بالفعل هذه 10/37وفي ديباجة المقرر . أكبر، بما في ذلك دور التدابير المساندة

، ضمن  للمواردمفرطت الوقود الحيوي قد يؤدي إلى االستهالك التطبيق تكنولوجيا بأن الرئيسية وذلك باالعتراف
 ةوال يمكن معالجة هذا الشاغل بتقييم الوقود الحيوي بمعزل عن بقية األمور، وال يمكن لحالة صحيح. جملة أمور

ل النظر ولهذا السبب، بدأت بعض المنظمات والحكومات بالفع. بالقيام بذلكأو أخالقيات تستند إلى العلم أن توصي 
وأبرز عدد من ). بالنسبة للحراجةوعند االقتضاء، (في الوقود الحيوي في إطار أوسع لإلنتاج الزراعي المستدام 

لعالقة بين  لل مختلفة أو دعت إلى إجراء تقييمالعمليات األخرى احتياجات مشابهة؛ فعلى سبيل المثال، أجرت محاف
 .امةالتنمية المستدوألغذية، والطاقة، والمياه، ا

وفي جوهر الموضوع، فإن الحاجة األساسية تتمثل في التخطيط المتكامل الستخدام األراضي والموارد  - 38
وفي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يكون ذلك السياق .  طلبات متعددةظلاألخرى، الذي يحقق االستدامة في 

رى، في إطار الخطة االستراتيجية للتنوع األوسع نطاقا هو النظر في الوقود الحيوي، مع الدوافع والضغوط األخ
 8 و7 و4 و3 وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بطريقة جماعية؛ السيما األهداف 2020-2011البيولوجي 

قدرة على تقييم دوافع متعددة، وتفاعالتها فيما بين األهداف والغايات المتعددة، الويتطلب ذلك . 15 و14 و11و
ويشمل ذلك ضمن جملة أمور، التقييم البيئي االستراتيجي الفعال، أو .  تتعلق بالسياساتيةإرشادات عملوإعداد 

إال  ولم تحتوي التعليقات المستلمة .سياساتال لإلدارة و لالستجابةا، ويتطلب بوجه خاص، إطار ذات الصلةنُهجال
ف الثغرات ذات الصلة بطريقة وبناء عليه، لم يتم استكشا. بشأن هذه المسألةجدا  معلومات معينة محدودة على

ومع ذلك، تخلص هذه المذكرة إلى أن تقييم الثغرات في .  يتجاوز مسائل الوقود الحيوي وحدهاألمرشاملة، ولتنفيذ 
 .ي إطار هذا السياق األوسع نطاقا يمثل مطلبا أساسيافاألدوات والنهج 
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  مرفق

  موجز للموضوعات الرئيسية المحددة، والثغرات في
  ت والنُهجاألدوا

 اإلعالمية بشأن تقدم المعلومات أدناه موجزا للثغرات الرئيسية واألدوات والنُهج لمعالجتها المحددة في الوثيقة
 في وتقدم المعلومات في المرفق الحالي. (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32) 10/37العمل استجابة للمقرر 

ة عالميرة العلمية والتقنية والتكنولوجية ألن الوثيقة اإلشكل مختصر لصالح المشاركين في الهيئة الفرعية للمشو
ويوجد . المراجع والمعلومات عن التعليقات المستلمةكل وال يحتوي هذا المرفق على . متاحة باللغة اإلنجليزية فقط

: مزيد من األدوات والنُهج لمعالجة موضوعات الوقود الحيوي على العنوان التالي
shtml.tools/biofuels/agro/int.cbd.www://httpإشارة كاملة وترد .  وال يقدم هذا الجدول سوى مختارات فحسب؛

  . اإلعالمية ذاتهاجميع المراجع في الوثيقةل
  معايير االستدامة ونظم إصدار الشهادات  -أوال 
 ونظم إصدار التراخيص التي تستند إلى هذه مقاييس، و المستداملوقود الحيويلالقصد من إعداد معايير دولية 

وتقدم شهادات الوقود الحيوي . المعايير، هو تشجيع إنتاج مستدام للوقود الحيوي، وتحويله واستخدامه واالتجار به
  . معينقياس ميختما مستقال يبين أن الوقود الحيوي يستوف

 من أهداف أيشي 4؛ المتعلقتان بالهدف 12و) أ(11، الفقرتان 10/37المقرر : مقررات وأهداف مؤتمر األطراف
  .للتنوع البيولوجي

  األدوات والنُهج المتاحة لمعالجة القضية
يونيب ( األداء، والتحقق منها والتصديق عليها مقاييسبإنشاء ) 2009منذ عام ( مبادرة على األقل 29تقوم  •

2009.( 

 . مبادرة تقوم بإعداد معايير الستدامة الوقود الحيوي67) 2001 (تذكر وكالة الطاقة الدولية •

 األمر الصادر عن االتحاد األوروبي بشأن الطاقة المتجددة، والمقياس األمريكي ،مثال(المقاييس التنظيمية  •
 )للوقود المتجدد

ستدامة والكربون  الشهادة الدولية لال،مثال(جية الطوعية للمنتجات الزراعية والحرنظم إصدار التراخيص  •
(ISCC)، ومجلس رعاية الغابات (FSC) بما في ذلك أداة (، والمائدة المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام

RSB ،المذكورة في التعليقات المقدمة من سويسرا((. 

فضل لقصب السكر، والمائدة المستديرة بشأن األنتاج اإل مبادرة ،مثال(مبادرات طوعية لمحاصيل محددة  •
 ).(RSPO) والمائدة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام (RTRS)الصويا المسؤولة 

التعليقات  ،مثال(تكون في الغالب معايير أكثر صرامة التي ها الخاصة وقاييسيمكن أن تطبق الحكومات م •
 ).المقدمة من سويسرا

 .صدار التراخيص ونظم إيسياقمة لوضع المعايير والضرورييعتبر تقييم دورة الحياة أداة  •

المركز  من مقدم (مشتركة بين منظومة األمم المتحدةأداة دعم قرار الطاقة الحيوية التابعة آللية الطاقة ال •
  .)(UNEP-WCMC)العالمي لحفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
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  الثغرات
 . طوعيةد إطار تنظيمي إلزامي؛ فمعظم المقاييسعدم وجو •

من خالل إصدار التراخيص والمقاييس فقط إذا  التغير غير المباشر في استخدام األراضي يمكن معالجة •
 .)مقدم من هولندا؛ Dehue et al. 2011(كانت منتجات الطاقة الحيوية مرخصة 

وية ـلة الحيـة في مجال الكتب إلصدار التراخيص للجهـات الفاعلار نظام مناسـات في اختيـصعوب •
)NL Agency 2011 دم من هولندامق؛.(  
  التوصيات المقترحة/الحلول

تحقيق التجانس بين التنوع الحالي للمقاييس للتأكد من الوفاء باألهداف البيئية المتفق عليها؛ مثال، إعداد  •
؛ يونيب 2007مثال لجنة كريمر ( في إطار وكالة من وكاالت األمم المتحدة إلزاميإطار دولي تنظيمي 

أو إعداد مقياس من مقاييس المنظمة ) 2011 (IEA) ؛ ووكالة الطاقة الدوليةBuyx and Tait 2011؛ 2009
 .)Robbins 2011( (ISO)الدولية لتوحيد المقاييس 

اآلثار البيئية واالجتماعية جميع مواصلة إعداد المقاييس وإصدار الشهادات، واآلليات المصاحبة للنظر في  •
المعيار لمنتج ولمحدد لاالمعيار وجمع )  استخدام األراضيبما في ذلك التغير غير المباشر في(ذات الصلة 

ة وما يرتبط بها من عامات الكتلة الحيوية النبؤ ت،مثال(المحدد لسلسلة اإلنتاج مع النتائج على المستوى الكلي 
 ).2009يونيب ) (استخدام لألراضي في بلد استيراد صاف

  .))2008(مة األغذية والزراعة منظ(تطبيق مقاييس مساوية على جميع السلع الزراعية  •
 (LCA) تحليل دورة الحياة  -ثانيا 

تقييم ومقارنة انبعاثات غازات االحتباس الحراري والتأثيرات البيئية ألنواع الوقود يمكن أن يرشد عن أداء إن 
  .الوقود الحيوي مقابل األنواع األخرى من الوقود

 من 19؛ المتعلقة بالهدف 14 و12و) أ(11 و10قرات ، الف10/37المقرر : مقررات وأهداف مؤتمر األطراف
  .أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

تحليل دورة الحياة أداة رئيسية تستخدم لتقييم ومقارنة بدائل الوقود : األدوات والنُهج المتاحة لمعالجة القضية
ل دورة ححسبان جميع مراالحيوي مقابل انبعاثات غازات االحتباس الحراري والبصمة البيئية، مع األخذ في ال

  .حياة الوقود الحيوي
  الثغرات

 دورة الحياة، وهي بدون مقاييس مناسبة ولها افتراضات غير متسقة تيجري إعداد المنهجية الحالية لتحليال •
 .بين الدراسات، مما ال يسمح بمقارنة النتائج بين أنواع الوقود

وهناك حاجة . تبارات غازات االحتباس الحراريال تتضمن تحليالت دورة الحياة في الغالب أكثر من اع •
، واستخدام األسمدة، زترورجة السمية، وانبعاثات أكسيد النود ،بالمغذيات والتشبع ،إلى تقييم التحمض

غير المباشر /والضباب الصيفي، واستنفاد األوزون، وإمكانية استنفاد المصادر االأحيائية، والتغير المباشر
انظر التعليقات المستلمة من فرنسا بخصوص تحليل (وانب التنوع البيولوجي في استخدام األراضي وج

 .)دورة الحياة، التي تتضمن بعضا من المذكور أعاله
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قلل من تقدير أهمية منظور مما يتتجاهل تحليالت دورة الحياة االنبعاثات الحيوية لثاني أكسيد الكربون،  •

ظل ثاني أكسيد الكربون في الجو قبل أن يتم حجزه في عملية إذ ي( بالنسبة للمساهمة في تغير المناخ زمنال
مقدم من ، Cherubini et al. 2011(ويعيق التقدير الدقيق النبعاثات غازات االحتباس الحراري ) إعادة النمو
 .)النرويج

انعو ويجب أن يدرك ص.  من عدم اليقين والتباينا كبيرقدراتقدم تحليالت دورة الحياة رؤية ولكنها تتضمن  •
  .(McKone et al. 2011) أن تحليالت دورة الحياة هي عملية وليست منتجا قرارال
  التوصيات المقترحة/الحلول

ماندل وشهاب الدين (هجية تحليالت دورة الحياة بشأن الوقود الحيوي منتجانس بين /تحسين وإيجاد مقاييس •
 ).2009؛ يونيب 2010

مسائل المنهجية التي تحدد كيفية التعامل مع عدم اليقين والتباين تحديد مبادئ توجيهية وافتراضات معقولة لل •
 ومصداقيتها؛ والتباين الزمني والمكاني  البيانات نوعية البيانات؛ وتعزيز،مثال(في تحليالت دورة الحياة 

أكسيد  معدالت انبعاث ،مثال(؛ فضال عن تخصيص قواعد للتأثيرات والمنتجات المشتركة )والتكنولوجي
 ).McKone et al. 2011؛2009يونيب ) (، واستخدام األراضي، واستخدام المياه، والتلوث وخالفهزوترالن

ويمكن أن تقدم تحليالت .  بأن تحليالت دورة الحياة إنما هي عملية وليست منتجادراك، االعند صنع القرار •
  .(McKone et al. 2011)دورة الحياة رؤية ولكنها تتضمن قدر كبير من عدم اليقين والتباين 

   أراض متدهورةفيتم زراعته تالوقود الحيوي الذي   -ثالثا 
من الضغوط على األراضي، وتقلل من " حدية"أو " هورةدمت"يمكن أن تقلل زراعة الوقود الحيوي في أراض 

 أن غير. المخاطر على التنوع البيولوجي، وتخفض تأثيرات غازات االحتباس الحراري واألثر على األمن الغذائي
 ذات قيمة عالية للحفظ وسبل عيش ا مهمة للكربون، وتدعم أنواعبالوعاتتعتبر " هورةتدالم"بعض األراضي 
  .المجتمعات المحلية

؛ المتعلقة )م(5  بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، الفقرة10/34المقرر : مقررات وأهداف مؤتمر األطراف
  .جيمن أهداف أيشي للتنوع البيولو 11 و5بالهدفين 

  األدوات والنُهج المتاحة لمعالجة القضية
موارد : 5النموذج (أداة دعم قرار الطاقة الحيوية التابعة آللية الطاقة المشتركة بين منظومة األمم المتحدة  •

 .)(UNEP-WCMC)المركز العالمي لحفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  من مقدم) (األراضي

المركز الدولي لمراجع التربة أعده ؛ الذي (GLASOD) لتدهور التربة بفعل اإلنسان التقييم العالمي •
 .(ISRIC) ومعلوماتها

  .؛ الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة(LADA)تقييم تدهور التربة في األراضي الجافة  •
  الثغرات

". حديةال"أو " هورةالمتد" األراضي مساحةق في اآلراء حول تعاريف وتصنيفات وتحديد توافعدم وجود  •
اليونيب (األرباح االقتصادية الزراعية : على معيار واحد وهو" حديةال"وتركز التعاريف الحالية لألراضي 

 .)Gopalakrishnan et al.  2011؛ 2010
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 المزرعة؛ والحاجة إلى مستوىوضوح الصور المرسلة من السواتل الالزمة على :  قواعد البياناتقيود •
 .مستوى الحقليانات البيئية على تحسين كمية الب

قدم آثار ي) الزراعة والحراجة والتحضر(االستخدامات األخرى ألغراض  األراضي المتدهورة علىالتنافس  •
لتأثيرات المحتملة للتغير غير ل فهم وعدم وجودمحتملة مهمة للتغير غير المباشر في استخدام األراضي؛ 

 .المباشر في استخدام األراضي

ن األراضي منتجة من الوجهة االقتصادية الزراعية ولكن يكون لها قيمة من حيث التنوع قد ال تكو •
 من الوجهة البيئية، حديةالبيولوجي، وتقدم خدمات النظم اإليكولوجية وتخزن الكربون؛ وقد تكون األراضي 

  .ولكنها مع ذلك منتجة من الوجهة االقتصادية الزراعية
  التوصيات المقترحة/الحلول

؛ 2010اليونيب  (حدية معايير لتصنيف األراضي المتدهورة والباإلضافة إلىفاق على تعريف دولي، االت •
Gopalakrishnan et al. 2011(. 

 باستعمال مؤشرات إنتاجية التربة، واالستخدام الحالي حديةإدراج معايير متعددة في تصنيف األراضي ال •
 بالنسبة للمحاصيل التقليدية حديةاألراضي التي تكون لألراضي والتدهور البيئي؛ وإعداد وسائل لتحديد 

 .(Gopalakrishnan et al. 2011) بالنسبة لمحاصيل الوقود الحيوي حدية ال تكونولكنها 

 تعددية الوظائف، مع توفير التنمية االقتصادية كي تتضمنضية لإعادة تصميم المناظر الطبيعية األر •
 .(Gopalakrishnan et al. 2011)المستدامة وخدمات النظم اإليكولوجية 

دورة الحياة لجميع الخيارات ذات الصلة لتقييم ما إذا شاملة لإجراء مزيد من البحوث، والتحليل، وتحليالت  •
كان استخدام األراضي المتدهورة سيكون خيارا مجديا للتخفيف من التغير غير المباشر في استخدام 

  .األراضي والتخفيف من تغير المناخ
  التغير المباشر في استخدام األراضي  – رابعا

ت، واألراضي مثل المراعي، والغابا( عندما تتحول األراضي (LUC) يحدث التغير المباشر في استخدام األراضي
ويمكن لتحديد األراضي ذات القيمة العالية للحفظ أن يمنع .  زراعية إلنتاج الوقود الحيويإلى أراض) المتدهورة

  .وقود الحيوي عندما ال يكون من المناسب إنتاجه إنتاج الفيع سالتو
 11 و5؛ المتعلقة بالهدفين 1 و9و) ب(7و) أ(7 و6، الفقرات 10/37المقرر : مقررات وأهداف مؤتمر األطراف
  .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

  األدوات والنُهج المتاحة لمعالجة القضية
الصادر عن االتحاد   األمر،مثال: اللوائح والمقاييستم بحث التغير المباشر في استخدام األراضي في  •

 .(RSB)، والمائدة المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام (RED) بشأن الطاقة المتجددة األوروبي

الختيار األراضي المناسبة التي يكون لها أقل خطر على المجتمعات " تقييمات المالءمة والتوافر"استعمال  •
 .)2010اليونيب ( أقل تكلفة للفرصة البديلة التي تقدم، البيئةعلى المحلية و

 ذات راضي مجموعة أدوات شبكة موارد األ:(HCV)  ذات القيمة العالية للحفظراضيريف األعأدوات لت •
ية بشأن عالم؛ قاعدة البيانات ال)ProForest/WWF-Ikea Co-operationالتي أعدها (القيمة العالمية للحفظ 
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ة التابع لبرنامج األمم ـالمركز العالمي لحفظ الطبيع في تقديم ةالمذكور( Globcoverالمناطق المحمية؛ 

 )).(UNEP-WCMC)ة ـالمتحدة للبيئ

 .)مقدم من هولندا؛ Dehue et al. 2011 ((RCA) تحديد مناطق الزراعة الرشيدة •

 ).ECNCمقدمة من  (على التنوع البيولوجيية لتقييم األثر أداة أوروب: (Bioscore)بيوسكور  •

 . التابع لمنظمة األغذية والزراعة(BEFS)  من مشروع الطاقة الحيوية واألمن الغذائي1النموذج  •

موارد : 5النموذج  (آللية الطاقة المشتركة بين منظومة األمم المتحدة ةأداة دعم قرار الطاقة الحيوية التابع •
  ).(UNEP-WCMC)المركز العالمي لحفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  من دممق) (األراضي

  الثغرات
ع زراعة يشجت ذات القيمة العالية للحفظ، وراضيمثال، عن طريق حظر محاصيل الوقود الحيوي من األ •

اشر في استخدام ة؛ ويشجع ذلك التغير غير المبموجودمحاصيل الوقود الحيوي في األراض الزراعية ال
 . ذات القيمة العالية للحفظراضياألراضي وذلك عن طريق إحالل المحاصيل الزراعية في األ

 ذات القيمة العالية للحفظ لتحديد المناطق ذات القيمة راضيتعتمد معظم النظم الطوعية حصريا على األ •
 ) المتجددةوال يتسق ذلك مع شروط األمر األوروبي بشأن الطاقة(للتنوع البيولوجي 

)Bowyer et al. 2010مقدم من المملكة المتحدة ؛(. 

 .)مفتوح للتفسير( حول كيفية تعريف وتحديد األراضي ذات القيمة العالية للحفظ راء في اآلقليلق تواف •

ذات "ثغرة في المؤلفات بشأن العالقة بين مختلف المقاييس ومستويات الحماية فيها المتباينة لألراضي  •
المركز العالمي لحفظ الطبيعة التابع من مقدم ؛ Campbell and Doswald 2009(" يولوجي العاليالتنوع الب

 ).(UNEP-WCMC)لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

، وقيمة التنوع البيولوجي فيها وما يرتبط بذلك من الحشائشأراضي لمسائل المتعلقة بل فهم عدم وجود •
  ).مقدم من المملكة المتحدة ؛Bowyer et al. 2010(مخاطر التغير في استخدام األراضي 

  التوصيات المقترحة/الحلول
العالمي، واإلقليمي (إعداد نظم شاملة لتخطيط وإدارة استخدام األراضي، وتخطيط متعدد المستويات  •

 .)2010يونيب (والمحلي 

، مع األخذ في )يمالترسبدال من مجرد (إدراج نهج منطلق من القاعدة في تقييمات المالءمة والتوافر  •
الحسبان الحقوق في حيازة األراضي والحقوق المألوفة؛ وتنفيذ نهج مشترك بين القطاعات وتشاركي، بما 

 .)2010يونيب (في ذلك إشراك المجتمع ومشاورات مع أصحاب المصلحة 

كلها أن راعية وإحياء األراضي المتدهورة، التي يمكن ممارسة الزراعة المستدامة، وخفض المدخالت الز •
 ).2010يونيب (تخفف من الضغوط على التنوع البيولوجي من التغير المباشر في استخدام األراضي 

تعزيز كفاءة الغلة والمنتجات بالنسبة للوقود الحيوي، بدال من التوسع في مساحة أكبر من األراضي لتلبية  •
  ). تقديم البرازيلانظر مثال؛ Fairley 2011؛ Savage et al., 2008(الطلبات على الطاقة 
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  استخدام األراضيفي التغير غير المباشر   -خامسا 
مثال إلنتاج (إلى مناطق أخرى نشطة على األراضي في الغالب األل إنتاج المواد الخام للوقود الحيوي ويح

 وتأثيرات سلبية محتملة على مخزون (iLUC)  غير مباشر في استخدام األراضيا، مما يسبب تغير)األغذية
ويشمل التغير غير المباشر في استخدام األراضي تأثيرات اإلحالل عبر الحدود . لكربون وعلى التنوع البيولوجيا

؛ والمنافسة على األراضي بين لتي تحل محل محاصيل أخرىاالوطنية؛ وتأثيرات اإلحالل عبر المحاصيل 
  . تحل محل محاصيل أخرىالالتي المحاصيل 

 من أهداف 11 و5 ين؛ المتعلقة بالهدف)أ(11 و9 و6ت ، الفقرا10/37المقرر : مقررات وأهداف مؤتمر األطراف
  .أيشي للتنوع البيولوجي

  األدوات والنُهج المتاحة لمعالجة القضية
الصادر عن االتحاد األوروبي بشأن  واألمر (RFS)يحتوي مقياس الوقود المتجدد في الواليات المتحدة  •

مثال، (ير غير المباشر في استخدام األراضي  على بعض االعتبارات المحدودة للتغ(RED)لطاقة المتجددة ا
 .)"أو حدية" متدهورة" إنتاج األغذية وتمت زراعتها في أراضي حل محل تمواد أولية الكعالوة يقدم 

 .(http://rsb.epfl.ch)أنشأت المائدة المستديرة فريق خبراء معنيا باآلثار غير المباشرة  •

) RCAاستنادا إلى منهجية  ((LIIB)ار غير المباشرة المتدنية يعتبر نموذج تراخيص الوقود الحيوي ذو اآلث •
 حلول عملية لمشكلة التغير على إيجاد، تعمل Ecofys القطاع الخاص قيد اإلعداد، بتنسيق من منمبادرة 

  .)مقدم من هولندا؛ Dehue et al 2011(غير المباشر في استخدام األراضي على مستوى المشروع 
  الثغرات

لوقت الحاضر مقاييس أو معايير يمكن أن تمنع حدوث التغير غير المباشر في استخدام ال يوجد في ا •
 .)مقدم من اليونيب؛ Bertzky et al. 2011(األراضي 

حتى اآلن، لم تتمكن المقاييس والمعايير الخاصة باالستدامة القائمة أو التي يتم إعدادها للوقود الحيوي من  •
لكربون من ا بقيمة عالية تمتعتتي خدام األراضي في النظم اإليكولوجية التجنب التغير غير المباشر في است

)Bertzky et al. 2011 مقدم من اليونيب؛(. 

بصفة عامة، ال توجد أي بيانات عن االنبعاثات الناجمة عن التغير غير المباشر في استخدام األراضي في  •
ليقين وسوء التقدير النبعاثات غازات االحتباس عدم اقدرا كبيرا منمعظم تحليالت دورة الحياة، مما ينشئ 

 ).مقدم من هولندا؛ Dehue et al 2011(الحراري 

نتج عن مقارنة تحليالت دورة الحياة المحدودة التي تضمنت تغيرا غير مباشر في استخدام األراضي أن  •
  التغير غير المباشرفي اآلراء حول حجم االنبعاثات الكلية من التغير المباشر أوواضح هناك عدم توافق 

لنتائج واالختالفات في المنهجيات واالفتراضات من اات كبيرة في استخدام األراضي، وذلك بسبب مجموع
  ).مقدم من هولندا؛ Dehue et al 2011(الرئيسية 

  التوصيات المقترحة/الحلول
لتغير غير المباشر في امن تخفيف الللمساعدة في والحد منه إدارة التغير المباشر في استخدام األراضي  •

رصد الاستخدام األراضي من خالل تنفيذ عالمي طويل األجل للتخطيط المتكامل الستخدام األراضي و
 ).مقدم من هولندا؛ Dehue et al 2009; 2011(لطاقة الحيوية وأنشطة اإلنتاج األخرى المتكامل ل

http://rsb.epfl.ch)
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يالت دورة الحياة من أجل إجراء مقارنة ثر شمولية في تحلكتوثيق االفتراضات والنتائج األولية بطريقة أ •

مقدم من ؛ Dehue et al 2011( التغير غير المباشر في استخدام األراضي حتسابأفضل بين النماذج ال
 ).هولندا

؛ وزيادة ")اتاألراضي التي ال تقدم خدمات اإلمداد" ("األراضي غير المستخدمة"إنتاج الكتلة الحيوية في  •
انظر التعليقات المقدمة من مثال، (م نماذج التكامل، خصوصا في البلدان النامية إنتاجية األراضي واستخدا

 ).Dehue et al 2009 في RCAمنهجية ) (البرازيل

مراجعة وتقييم وتأخير اإلعانات والتكليفات القائمة التي تدفع إلى التوسع في الوقود الحيوي والتغير غير  •
  .(Gallagher 2008)المباشر في استخدام األراضي 

  األهداف واإلعانات والتدابير االقتصادية األخرى: الحوافز  -سادسا 
الغرض من األهداف واإلعانات والتكليفات المتعلقة بإنتاج واستخدام  الوقود الحيوي أن تكون بمثابة وسيلة، ضمن 

ع واف وهي د.ض انبعاثات غازات االحتباس الحراري االعتماد على الوقود األحفوري وخف لخفضوسائلجملة 
  .رئيسية لتطوير الوقود الحيوي

 3 بالهدف تان؛ المتعلق8، الفقرة 10/37، والمقرر )ج(3 ة، الفقر9/2المقرر : مقررات وأهداف مؤتمر األطراف
  .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

  :(GSI)إلعانات لدراسات أجرتها المبادرة العالمية : األدوات والنُهج المتاحة لمعالجة القضية
http://www.globalsubsidies.org/research/biofuel-subsidies  

  الثغرات
 .ال يدعم بعضها العلم بدرجة كافية •

ال تميل اإلعانات واألهداف والتعريفات إلى األخذ في الحسبان ما إذا كان الوقود الحيوي مستداما أم ال، مما  •
 .يعتم العالقة بين استدامة الوقود الحيوي والتكلفة

 .تؤخذ احتياجات استخدام األراضي في الحسبان بطريقة مناسبة عند تصميم السياساتلم  •

 أو رصد أو اإلبالغ عن إعانات الوقود الحيوي على أساس سنوي أو بطريقة تتبعال تقوم أي منظمة ب •
 مقابل ة في الحوافز المفيدةالنسبيثمارات تمتسقة؛ وهناك حاجة إلى إجراء تقييم للثغرات فيما يتعلق باالس

 .الحوافز الضارة

 .من مشاريع البحث والتطويرمنافع قطاع واحد فقط غالبا ما يكون ل •

  التوصيات المقترحة/الحلول
عن فاعلية اإلعانات والسياسات وتقييمها بالعالقة إلى التنمية إبالغ سنوية وإلزامية وقياسية إنشاء عمليات  •

 .(GSI 2010)ها أو إزالتها إصالحمن لحكومات بعد ذلك امكن تتالمستدامة، حتى 

مبدأ "إلغاء جميع التعريفات، وإزالة اإلعانات المكلفة تدريجيا، واالنتقال إلى سياسة بشأن المناخ تركز على  •
للحد من بنظام  وأوينبغي تقييد الوقود األحفوري بضرائب التلوث وضرائب الكربون ". الملوث يدفع الثمن

 .(GSI 2010) (Cap-and-trade)االنبعاثات 

http://www.globalsubsidies.org/research/biofuel-subsidies
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اإلعانات فيما يتعلق / والتقييمات االقتصادية بشأن السياسات(SEA)إعداد تقييمات البيئة االستراتيجية  •
  .أهداف الوقود الحيويب

  تحفيز البحث والتطوير  -سابعا 
  . منفعة عامة عبر قطاعات كثيرةلديه اإلمكانية على تقديمتحفيز البحث والتطوير في االتجاه الصحيح إن 

 من أهداف أيشي للتنوع 19 و3 ين؛ المتعلقة بالهدف10ة ، الفقر10/37المقرر : وأهداف مؤتمر األطرافمقررات 
  .البيولوجي

  :(GSI)دراسات أجرتها المبادرة العالمية إلعانات : األدوات والنُهج المتاحة لمعالجة القضية
http://www.globalsubsidies.org/research/biofuel-subsidies  

  الثغرات
  .غالبا ما يكون لقطاع واحد فقط منافع من مشاريع البحث والتطوير •
  .معتاد األعمال كالتنفيذمعلومات محدودة، ال تستطيع تقييم مستويات االستثمار في النُهج اإلبتكارية مقابل  •

  :التوصيات المقترحة/الحلول
كثير من القطاعات؛ والتشجيع تقديم إعانات لنُهج البحث والتطوير المتنوعة في مجال الوقود الحيوي في  •

 التي تستهدف انبعاثات روعاتعلى االبتكار والمنافسة في السوق إليجاد أفضل الحلول فيما يتعلق بالمش
 .(GSI 2010)غازات االحتباس الحراري 

تحفيز البحث والتطوير في التكنولوجيات الجديدة للوقود الحيوي التي تحتاج إلى أراضي أقل وموارد " •
مجلس  (ات غازات االحتباس الحراريثاع، وتجنب األضرار االجتماعية والبيئية، وخفض انبأخرى أقل

  .(Nuffield Council on Bioethics 2011) )2011نوفيلد بشأن أخالقيات البيولوجيا 
  االقتصادية ذات الصلة- اآلثار على الظروف االجتماعية  - ثامنا 

  .وظائف وتوليد دخل في البلدان الناميةات، وخلق فقر، وتعزيز االقتصادخفض العلى نية مكااإلالوقود الحيوي لديه إن 
؛ 9و) أ(7 و5 و4 و3 و2، الفقرات 10/37 ؛ والمقرر2، الفقرة 9/2 المقرر: مقررات وأهداف مؤتمر األطراف

  . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي18 و14 و2ف اهدالمتعلقة باأل
  ضيةاألدوات والنُهج المتاحة لمعالجة الق

 .رصد حقوق اإلنسانبا التزام بشأن الطاقة المتجددة الصادر عن االتحاد األوروبيأدرج األمر  •

حقوق : 1المبدأ . المسائل األخالقية: الوقود الحيوي. 2011مجلس نوفيلد بشأن أخالقيات البيولوجيا  •
 .اإلنسان

الشعوب : 6النموذج (ظومة األمم المتحدة أداة دعم قرار الطاقة الحيوية التابعة آللية الطاقة المشتركة بين من •
 ).(UNEP-WCMC)المركز العالمي لحفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة من مقدم ) (والعمليات

التنمية االجتماعية والريفية وحقوق اإلنسان  (RSB)أدرجت المائدة المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام  •
 .في مقياسها

http://www.globalsubsidies.org/research/biofuel-subsidies
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التنمية وظروف العمالة؛ ولى األراضي، والمياه والموارد الطبيعية األخرى؛ عصول حلألغذية وعرضها؛ ال
  .صحة اإلنسان وسالمتهولى الطاقة؛ عصول حالوالريفية واالجتماعية؛ 

  الثغرات
ستثمار في الوقود الحيوي في البلدان النامية، بما في ذلك االستثمار الدولي، ال يسمح في الغالب اال •

 .بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات المحلية أو ينظر في التأثيرات على الشعوب المحلية بدرجة وافية

 .تأثيراتهذه الإلبالغ عن ثغرات في المعلومات عن رصد اآلثار على المجتمعات األصلية والمحلية وا •

شروط تفضيلية وتلقي عبء على تفتقر المجتمعات المحلية إلى المعرفة والخبرة القانونية للتفاوض  •
 .المسؤولية على الشركات

  التوصيات المقترحة/الحلول
المستورد يستوفى /تضمن أن جميع الوقود الحيوي المنتجإلزامية تراخيص نظم إصدار ال/إنشاء لوائح •

والمائدة  (GBEP)لشراكة العالمية للطاقة الحيوية افي مثل المقاييس الطوعية ( حقوق اإلنسان سقاييم
 Gilbert؛ 2011مجلس نوفيلد بشأن أخالقيات البيولوجيا ) ((RSB)المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام 

2011.( 

".  لحقوق اإلنساناتهاكإنشاء نظم للرصد بحيث يمكن فرض الجزاءات بسرعة إذا اكتشف حدوث انت" •
  ).2011مجلس نوفيلد بشأن أخالقيات البيولوجيا (

 وأفضل الممارسات فيما  وتكون أكثر انتشارا وإنفاذا،لشركات،على االتشجيع على المسؤولية االجتماعية  •
 .(Gilbert 2011)بين شركات االستثمار وتحسين اإلشراف الحكومي 

  .(Gilbert 2011) الوقود الحيوي يمزارعوافز لنظم صغار مالي وحالدعم مزيد من الالتشجيع على  •
----  


