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  النظر في : الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  -عي التنوع البيولوجي الزرا
  السلبية  من التأثيراتتقليل الا%يجابية و لتشجيع التأثيراتالسبل والوسائل 

  %نتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي

 مقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل ا�ولنص  مشروع

اعتماد توصية على بتوصي مؤتمر ا�طراف في أن ورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد ترغب الھيئة الفرعية للمش
  : النحو التالي

  مؤتمر ا�طرافإن 

البحر ,�مريكا ال:تينية  نحو عقد حلقتي العمل ا%قليميتينالمالية  تنانه ل:تحاد ا�وروبي لمساھمتهعن ام يعرب   -1
العمل ا%قليمية �فريقيا بشأن السبل والوسائل  لمساھمتھا نحو عقد حلقةومة ألمانيا حك، ولالكاريبي، وآسيا والمحيط الھادئ

لحكومات والتأثيرات السلبية %نتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي، من تقليل الا%يجابية و لتشجيع التأثيرات
لتيسير ا�سبانية الترجمة الشفھية باللغة تقديم لكومة البرازيل وغانا �ستضافة حلقات العمل ھذه، ولح ندالبرازيل وتايلكل من 

  ؛ھاكمللمنطقة بأالفعالة لالمشاركة 

مقتضى ، وحسب أن تدرس إلىوأصحاب المصلحة  المعنيةا�طراف والحكومات ا�خرى والمنظمات  يدعو[  -2
 ةا�طر المفاھيمية الطوعيإعداد وتطبيق ة،لمجتمعات ا�صلية والمحليمن جانب افعالة مشاركة كاملة وأن تواصل ب، الحال
حلقات  أعدتھانتاج واستخدام الوقود الحيوي التي % يةا%يجاب اتوتعظيم  التأثير يةالسلب التأثيراتلتقليل السبل والوسائل  بشأن

وي والتنوع قود الحيالوقضايا ا%طار المفاھيمي، بذل جھد لتركيز ا%طار على وأن تواصل لدى وضع ، العمل ا%قليمية الث:ث
على النحو الذي قرره بالتنوع البيولوجي  من حيث صلتھاا�جتماعية إ� وا�قتصادية  القضايا تعالج �  أنوالبيولوجي، 

  ؛] 11/2ا�طراف في المقرر  لمؤتمرالتاسع  ا�جتماع

 أن تضمن، المعنيةظمات ، بالتعاون مع المجتمعات ا�صلية والمحلية والمنا�طراف والحكومات ا�خرى يحث  -3
، فض: وطنيةاللتشريعات لتخضع أن ، وعلى النحو الم:ئم، يحقوق ا�رض ،لعمليات إنتاج الوقود الحيوي إجراء تقييم لدى
خطوات الأن ، ولمجتمعات المحلية وتعزيزھاواالممارسات الزراعية المستدامة وا�من الغذائي للشعوب ا�صلية مراعاة عن 

  ؛نتاج واستخدام الوقود الحيوي% نتيجةسلبية على ھذه المجتمعات  تأثيراتي تتخذ لمعالجة أ

المختصة ، بالتعاون مع المنظمات الشريكة أن يعد، موارد الماليةالتوافر ب رھنا، إلى ا�مين التنفيذي يطلب[  -4
، الموارد المستدامة لدولية %دارةواللجنة ا، Hغذية والزراعةل�مم المتحدة امنظمة  التى من بينھا والعمليات ذات الصلة

 إرشادات، بما في ذلك أدوات حقيبة، للطاقة البيولوجية، والشراكة العالمية الوقود الحيوي المستدام بشأنمستديرة المائدة الو
ديم تقمواصلة وعلى التنوع البيولوجي، المباشرة وغير المباشرة  التأثيراتوالمنھجيات المتاحة لتقييم  المواصفاتبشأن 

نتاج واستھ:ك للترويج %تطبيق السبل والوسائل الم:ئمة المعنيين لHطراف وقطاع ا�عمال وأصحاب المصلحة لمساعدة ال
ا%رشادات التي وضعتھا ووا�رتكاز على المقررات التي اتخذت ، التنوع البيولوجي المستدام من حيثالوقود الحيوي 

                                                   
*
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الوسائل ذات غيرھا من ئمة وأفضل الممارسات ونشرھا من خ:ل آلية تبادل المعلومات وعلى اJليات القا وا�عتماد، ا�تفاقية
  ]الصلة ؛

الذي تقوم به  الجاري العملم في سھأن ي، موارد الماليةال، رھنا بتوافر إلى ا�مين التنفيذي يطلب] بديل[  -5
�مم اا�مم المتحدة للبيئة ومنظمة رنامج ب، جملة أمور ضمن يكة المختصة والعمليات ذات الصلة، مثل،المنظمات الشر

ون اومنظمة التعالدولية  ومنظمة المواصفات، في الميدان ا�قتصادي، ومنظمة التعاون والتنمية Hغذية والزراعة لالمتحدة 
الوقود ب لمعنيةا، مثل المائدة المستديرة المستديرة ائدوالمو، وكالة الطاقة الدوليةا�قتصادي لبلدان آسيا والمحيط الھادى و

يتسق مع و�يات كل من اتفاقية التنوع من ا�زدواجية وذلك ، حيث يقلل البيولوجيةالشراكة العالمية للطاقة الحيوي المستدام و
السلبية على التنوع من التأثيرات ف ا%يجابية وتخفتدعم التأثيرات سياسات أطر و لوضع، والمنظمات المتعاونةالبيولوجي 

مدخ:ت عمل ا�مين التنفيذي أن يوفر وينبغي . لكتلة الحيوية %نتاج الطاقة واستخدامھال ا�قتصاديةنظم البيولوجي وال
  :ما يليح يوضتوتجنب ا�زدواجية من خ:ل  كبيرةقيمة إضافة و، ا�خرى معلومات لھذه العملياتو

وا�راضي الرطبة  نوع البيولوجي،بالتالغنية التي �تنفذ فيھا ھذه ا�عمال مثل المناطق مناطق التحديد   )أ(
  ؛الرئيسيةوالغابات  ةراضي الخثا�لكربون مثل لمخازن بوصفھا أھمية تكتسي ، والمناطق التي وا�راضي العشبية

إنتاج  في مستدامة أن تستخدم بوسيلةتحديد المناطق والنظم ا�يكولوجية وا�راضي المتدھورة التي يمكن   )ب(
  ؛ھذه النظم ا%يكولوجية وا�راضي على اتخرى والطلبع مراعاة ا�ستخدامات البديلة ا�مالكتلة الحيوية للطاقة 

  ؛يعات الوطنية والدولية ذات الصلةالتشر إلىاستنادا الھامة للتنوع البيولوجي  للمناطقفعالة الحماية توفير ال  )ج(

لطاقة لا%نتاج واستخدام  �غراض تاتدابير السياسعملية وضع دعم التعاريف ل مواصلة تحديدالمساعدة في   )د(
  ؛وع البيولوجي والنظم ا%يكولوجيةبالتنواستخدامھا فيما يتعلق  الحيوية

ات السلبية على التنوع المياه التي تقلل من التأثيروا�راضي سياسات تخطيط استخدام وضع وتنفيذ   )ھ(
التي المياه وا�راضي  ة في استخداموغير المباشر ةالمباشروالعمل على وجه الخصوص على معالجة التغييرات ، البيولوجي

  ؛للتنوع البيولوجي ة بالنسبةمناطق عالية القيمال فيتؤثر 

يمكن بھا لطاقة بطريقة الكتلة الحيوية لمن الثاني والثالث  ية تطبيق الجيلكيفبشأن تحديد السبل والوسائل   )و(
  ؛وع البيولوجي والنظم ا%يكولوجيةالتنبفيما يتعلق ، ينالمستدامستخدام وا�ا%نتاج تحفيز 

الكتلة  الم:ئمة للترويج %نتاجفي تطبيق السبل والوسائل المعنيين مساعدة ا�طراف وأصحاب المصلحة  مواصلة
، ويدعو ا�طراف وع البيولوجي والنظم ا%يكولوجيةفيما يتعلق بالتنالذي يتسم با�ستدامة استخدامھا و للطاقةالحيوية 
  ؛لومات ذات الصلة لدعم ھذا النشاطإلى تقديم المع المعنيةت ا�خرى والمنظمات والحكوما

مين التنفيذي الخبرات والنتائج Hلإلى أن تقدم  المعنيةا�طراف والحكومات ا�خرى والمنظمات  يدعو  -6
إتاحة ھذه ، ويطلب إلى ا�مين التنفيذي إنتاج واستخدام الوقود الحيويفيما يتعلق بتقييم التنوع البيولوجي ن عمليات المستمدة م

  ؛من خ:ل آلية تبادل المعلوماتوالنتائج لHطراف  الخبرات

وخطط ، مثل ا�ستراتيجيات في الخطط الوطنية الحيوىوقود البالمتعلقة شواغل البالحاجة إلى إدراج  يعترف  -7
إلى ا%ب:غ عن خبراتھا المتعلقة ، ويدعو ا�طراف ةالوطني ا%نمائيةخطط ال، ولتنوع البيولوجيبا الخاصة الوطنيةالعمل 

  ؛الخامسةالوطنية  ھاتقاريرا%يجابية للوقود الحيوي كجزء من  أدنى حد من التأثيرات السلبية وتعظيم التأثيرات إلىبالتقليل 

نوع ات السلبية على التمن التأثيرأدنى حد  إلى التى تقلل ا�طراف إلى وضع وتنفيذ السياسات يدعو  -8
، كجزء من أطر على التنوع البيولوجيالمباشرة وغير المباشرة  والتأثيرات من خ:ل تقييم كل من اJثار وخاصة، البيولوجي

  ؛ةمستدامبطرق الوقود الحيوي واستخدام سياستھا %نتاج 

  : إلىالمعنية يدعو ا�طراف والحكومات ا�خرى والمنظمات   -9

السياسات في التقليل من صانعي التنوع البيولوجي لدعم يمة من ناحية إجراء حصر للمناطق عالية الق  )أ(
  ؛قود الحيوي على التنوع البيولوجيالسلبية %نتاج الوالتأثيرات 



 

 

التأثيرات السلبية %نتاج واستخدام من تقليل الا%يجابية و التأثيراتداعمة لتعزيز التدابير التكون ضمان أن   )ب(
  ؛2010:تفاقية بعد عام لالمنقحة  ا%ستراتيجية، مساھمة في تحقيق الخطة البيولوجي قود الحيوي على التنوعالو

قود ل التأثيرات السلبية %نتاج واستخدام الوا%يجابية وتقل التأثيراتم التكنولوجيات التي تعزز ستخدأن تضع وت  )ج(
  ؛الحيوي على التنوع البيولوجي

 التأثيرات برامج بحثية لدراسة عملية وضع دعم  إلىالمعنية ظمات ا�طراف والحكومات ا�خرى والمن يدعو  - 10
  ؛قود الحيوي على التنوع البيولوجيا%يجابية والسلبية %نتاج واستخدام الو

استخدام ا�راضي التي تقلل من تخطيط  وضع وتنفيذ سياساتوالحكومات ا�خرى على ا�طراف  يشجع  - 11
 الذيستخدام ا�راضي �المباشر وغير المباشر  معالجة التغيرمن خ:ل  وخاصة، ولوجيات السلبية على التنوع البيالتأثير

بطرق الوقود الحيوي واستخدام تھا %نتاج ا، كجزء من أطر سياسلتنوع البيولوجيمن ناحية االقيمة عالية المناطق  فيؤثر ي
  ؛مستدامة

البلدان  وخاصة، التقني والمالي للبلدان النامية دعمتوفير ال إلىوالوكا�ت المانحة  المعنيةالمنظمات  يدعو[  - 12
 %نتاج اتضع أطر سياسكي ت، لاقتصاداتھا بمرحلة انتقال، والبلدان التي تمر والدول الجزرية الصغيرة النامية ا�قل نموا

ات السلبية على ثيرا�راضي التي تقلل من التأسياسات تخطيط استخدام بما في ذلك  بطرق مستدامة واستخدام الوقود الحيوي
  ]؛التنوع البيولوجي

لتنوع ا المتضمن مبادئ توجيھية للتقييم البيئي ا%ستراتيجيا�طراف والحكومات ا�خرى على تطبيق  يشجع  - 13
  ؛بطرق مستدامةواستخدام الوقود الحيوي  إنتاجب فيما يتعلق، )8/28وفقا للمقرر (البيولوجي 

من تعزز التي التدابير الداعمة  توافرعلى ضمان  المعنيةالمنظمات ا�طراف والحكومات ا�خرى و حثي  - 14
  ؛قود الحيوي على التنوع البيولوجيالتأثيرات السلبية %نتاج واستخدام الومن ل ا%يجابية وتقلالتأثيرات 

 منل ا%يجابية وتقل التأثيراتتكنولوجيات تعزز واستخدام  وضعا�طراف والحكومات ا�خرى على  يشجع  - 15
خ:ل الحد من  بينھا منمنجملة أمور  وذلك ضمن، قود الحيوي على التنوع البيولوجيالتأثيرات السلبية %نتاج واستخدام الو

  ؛الموارد الطبيعية التأثيرات فى

الوقود الحيوي ب المعنية  المائدة المستديرة، بالتعاون مع مواردالا�مين التنفيذي، رھنا بتوافر  إلى يطلب  - 16
لنظر عرضھا لإنتاج الوقود الحيوي لبشأن إصدار الشھادات لنظام الحالية عشر  ا%ثنىمواصلة تطوير المبادئ  إلىام، المستد

  ؛جتماع الحادي عشر لمؤتمر ا�طرافمن جانب الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل ا�بعد ذلك 

المباشرة وغير التأثيرات معالجة كل من  إلىالمعنية مات ا�طراف والحكومات ا�خرى والمنظ يدعو  - 17
، وعلى الخدمات لمياه الداخليةافي  التنوع البيولوجيوخاصة ، على التنوع البيولوجينتاج واستخدام الوقود الحيوي %المباشرة 

  ؛المحلية، وعلى المجتمعات ا�صلية ويوفرھاالتي 

ومرفق البيئة ، Hغذية والزراعةل ا�مم المتحدة تعاون مع منظمةال أن يواصلا�مين التنفيذي  إلى يطلب  - 18
للشواغل إجراء دراسة سليمة موضوع الوقود الحيوي من أجل المعنية بشأن ا من المنظمات والمبادرات موغيرھ العالمية

لمية والتقنية و التكنولوجية قبل جتماع للھيئة الفرعية للمشورة الع�عن ھذه ا�نشطة  وتقديم تقرير، لتنوع البيولوجيالمتعلقة با
  ؛جتماع الحادي عشر لمؤتمر ا�طرافا�

نتاج المتوافرة للترويج لPوالمنھجيات  المواصفاتثغرات في الا�مين التنفيذي تجميع معلومات عن  إلى يطلب  - 19
وتقديم المعنية، والعمليات  المنظمات لدى إعداد حقيبة ا�دوات، وعرضھا علىعلى النحو المحدد  الحيويلوقود لالمستدام 

  ؛جتماع الحادي عشر لمؤتمر ا�طرافلھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل ا�لجتماع � تقرير

حيط ت ةكبير شواغل، مؤخرا نشأت، والمعلومات التي السائدعدم اليقين العلمي  إلىنظر بأن ھناك، بال يعترف  - 20
، والظروف ا�جتماعية وا�قتصادية ،قود الحيوي على التنوع البيولوجيللوالمحتملة وغير المقصودة المقصودة بالتأثيرات 

نتاج عن إمحدودة  رفامعالتحوطي شديد ا�ھمية حيثما � تتوافر إ� ويؤكد أن المبدأ  ،المحليةالمجتمعات والشعوب ا�صلية و
  ؛))1( ح3، الفقرة 9/2المقرر ( الحيويالوقود 



 

 

ا�قتصادية والبيئية %نتاج وا�جتماعية التأثيرات رصد  كافية لمواصلةنظم  بأنه يتعين توفير كذلك رفيعت  - 21
  ؛الوقود الحيوي بشأنعملية صنع القرار  تستنير بھايمكن أن معلومات لتوفير الوقود الحيوي 

الغريبة الغازية في إنتاج الوقود ستخدام ا�نواع � نتيجةالبيولوجي  با�خطار التي تحيق بالتنوع كذلك يعترف  - 22
إنتاج بفيما يتعلق  ا�نواع الغريبة الغازيةب المعنيحث ا�طراف والحكومات ا�خرى على تنفيذ برنامج العمل يالحيوي ، و

  ؛الوقود الحيوي

--------- 

 


