
 

طبع عدد محدود من بیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات ال 
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال8-13البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  الوقود الحیوي والتنوع البیولوجي  11/27المقرر 
  إن مؤتمر األطراف

، اللذین قرر فیهما مؤتمر األطراف، ضمن جملة أمور، أن ینظر في 10/37 و9/2 إلى المقررین إذ یشیر
إلنتاج واستخدام الوقود الحیوي على والوسائل لتشجیع التأثیرات اإلیجابیة وتقلیل أو تجنب التأثیرات السلبیة السبل 

 ،التنوع البیولوجي

ذ یسل م  ٕ    ّ   وا  بالشواغل بأن نشر تكنولوجیات الوقود الحیوي قد یؤدي إلى طلب متزاید على الكتلة الحیویة ویزید   
دخال األنواع الغریبة الغازیة، مع األخذ في من دوافع فقدان التنوع البیولوجي، مث ٕ                                        ل التغیر في استخدام األراضي، وا                                

   الصادر عن مؤتمر األطراف، واالستهالك المفرط للموارد،10/38 من المقرر 6الحسبان الفقرة 
ذ یسل م ٕ    ّ  وا    بإمكانیة تقدیم تكنولوجیات الوقود الحیوي لمساهمة إیجابیة إلى التخفیف من تغیر المناخ،أیضا   

  وهو أحد الدوافع الرئیسیة لفقدان التنوع البیولوجي، وتولید دخل إضافي، وخصوصا في المناطق الریفیة،
ذ یشیر ٕ      وا  عالن جوهانسبرغ بشأن التنمیة 21 إلى إعالن ریو بشأن البیئة والتنمیة، وجدول أعمال القرن    ٕ                           ، وا      

  ،)للتنفیذ جوهانسبرغ خطة( المستدامة للتنمیة العالمي القمة لمؤتمر التنفیذ وخطةالمستدامة، 
ذ یقر   ّ وا       ٕ ، هو خطوة مهمة لتحقیق أهداف أیشي 2، الفقرة 10/37بأن النظر في المسائل التي یشملها المقرر   
  للتنوع البیولوجي،

 بالجهود التي تبذلها كثیر من األطراف، والمنظمات والمبادرات ذات الصلة إلعداد وتطبیق یرحب -1
هج   للوقود الحیوي على التنوع البیولوجي  السلبیةتأثیراتأو تجنب ال  اإلیجابیة وتقلیلراتتأثی الشجیعتل           ُ   األدوات والن 

االقتصادیة ذات الصلة، بما  -والتأثیرات على التنوع البیولوجي التي تؤثر إیجابیا أو سلبیا على الظروف االجتماعیة
، الحقوق في الموارد، بما فیها المیاهفي ذلك األمن الغذائي وأمن الطاقة، فضال عن النظر في حیازة األراضي و 

  االستمرار في بذل الجهود في هذه المجاالت؛ویشجع
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 :األطراف إلى ما یليیدعو  -2

النظر في المسائل المتعلقة بالوقود الحیوي، عند االقتضاء وفي الحاالت المالئمة، عند تحدیث   )أ(
  وع البیولوجي، والسیاسات األخرى ذات الصلة؛وتنفیذ استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة ودون الوطنیة للتن

النظر في استخدام مختلف األدوات الطوعیة ذات الصلة المتعلقة بأثر إنتاج واستخدام الوقود   )ب(
االقتصادي والتخطیط المتكامل -الحیوي على التنوع البیولوجي، مثال في التقییم البیئي االستراتیجي والتقییم االجتماعي

  ضي وفقا للظروف الوطنیة؛الستخدام األرا
اإلشارة إلى الدعوة الموجهة لألطراف، مع االعتراف بالظروف الوطنیة المختلفة، والحكومات   )ج(

 ؛10/37 من المقرر 7األخرى والمنظمات المعنیة، والواردة في الفقرة 

، األطرافویشجع ، 10/37 من المقرر 7 بالعمل الجاري الذي یتم تنفیذه بخصوص الفقرة یرحب -3
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على االستمرار في هذا العمل؛

 األطراف والحكومات األخرى، إلى جعل المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في االستجابة یدعو -4
 األطراف إلى اإلبالغ عن ذلك أیضا في تقاریرها ویدعوأعاله، متاحة على نطاق واسع، ) ج(و) ب(و) أ(2للفقرات 

 وطنیة الخامسة حیثما أمكن؛ال

ذ یقر   -5 ّ وا       ٕ بأن بعض التدابیر الحافزة یمكن أن تشكل دوافع مهمة للتوسع في الوقود الحیوي، في   
 األطراف والحكومات األخرى إلى تقییم هذه التدابیر باستخدام أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، في یدعوظروف معینة، 

 التدابیر الحافزة التابعة لالتفاقیة، مع األخذ في الحسبان الظروف سیاق القضیة المشتركة بین القطاعات بشأن
 االقتصادیة الوطنیة؛ -االجتماعیة

ذ یقر -6 ٕ     وا      ◌ ّ  األطراف والحكومات یحث بالتطور المتزاید للتكنولوجیات المرتبطة بالوقود الحیوي، أیضا 
 ودعا فیها األطراف الذي حث ،9/2من المقرر ) 1)(ج(3 إلى الفقرة ویشیراألخرى على رصد هذه التطورات، 

 الحكومات األخرى، ضمن جملة أمور، إلى تطبیق النهج التحوطي وفقا لدیباجة اتفاقیة التنوع البیولوجي؛

، المقدم 10/37بالتقریر المرحلي الذي أعده األمین التنفیذي عن عمله استجابة للمقرر علما  یحیط -7
إلى األمین ویطلب ، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/14(التكنولوجیة إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة و 

التنفیذي أن یستمر في تجمیع المعلومات، ضمن أمور أخرى، عن الثغرات في المعاییر المتاحة والمنهجیات المحددة 
 ؛10/37 من المقرر 11                   ً         في العمل المنفذ وفقا  للفقرة 

هج الثغرات المسجلة في المعارف العلمیة الم        ً  یالحظ أیضا   -8                                     ُ   تعلقة بالوقود الحیوي وفي األدوات والن 
ذات الصلة، وأوجه عدم الیقین المتبقیة، السیما الصعوبة المتأصلة لقیاس ومعالجة التأثیرات غیر المباشرة للوقود 

 الحیوي على التنوع البیولوجي؛

ها تقییم بمن الصع أن الكثیر من المسائل التقنیة والعلمیة المرتبطة بالوقود الحیوي یالحظ كذلك -9
وأنها تتعلق بكثیر من برامج عمل االتفاقیة، وخصوصا نهج النظام اإلیكولوجي، وأنه یمكن معالجة هذه المسائل في 

؛ ّ سیاق أعم           
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بالتعاون مع ، 10/37مله الجاري بخصوص المقرر  إلى األمین التنفیذي، كجزء من عیطلب -10
ع معلومات عن التعاریف األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، وبالنظ ّ                      ر إلى العمل الجاري، أن یجم                            

، وأن یبلغ عن التقدم 10/37 و9/2المتعلقة بالمصطلحات الرئیسیة ذات الصلة لتمكین األطراف من تنفیذ المقررین 
مر المحرز إلى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤت

 األطراف؛

  . في اجتماعه الثاني عشر10/37 و9/2 استعراض التقدم المحرز في تنفیذ المقررین یقرر -11
----  


