
طبع عدد محدود ، م المتحدة محايدة مناخيا األملجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال

  2010 يارأ/مايو 21-10 نيروبي،
  * المؤقتمن جدول األعمال 2-1-4البند 

  
   النظر في: الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي–اعي التنوع البيولوجي الزر

  السلبيةالتأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السبل والوسائل لتشجيع 
  إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي

  مذكرة من األمين التنفيذي
  موجز تنفيذي

تقديم  إلىأو دعا ، لحيوي والتنوع البيولوجي بشأن الوقود ا9/2المقرر ، في  مؤتمر األطرافناشد  
 في إعداد وتطبيق األدوات ذات الصلة باإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود ات المكتسبةتعليقات بشأن الخبر

دراسة ورصد التأثيرات اإليجابية والسلبية الناتجة عن البحوث بشأن ، فضال عن المعلومات ذات الصلة الحيوي
 االقتصادية ذات الصلة، بما في – الحيوي واستخدامه على التنوع البيولوجي والجوانب االجتماعية إلنتاج الوقود

 هرسلذي أ ردا على اإلخطار ال52 األمين التنفيذي تلقى  و.ة والمحليةذلك الجوانب المتعلقة بالمجتمعات األصلي
لى هذه الردود من خالل آلية طالع عويمكن اإل.   ردا من األطراف في االتفاقية13حول هذا الموضوع، تشمل 

وتعكس هذه الردود طائفة عريضة جدا من النهج الجاري تنفيذها .  غرفة تبادل المعلومات، ويرد موجز لها أدناه
 .السياسة والقواعد التنظيمية والبحوثتشمل مجاالت بالفعل أو التي هي قيد اإلعداد، في مجاالت 

ن يعقد حلقات عمل إقليمية بشأن أ اف أيضا إلى األمين التنفيذينفس المقرر، طلب مؤتمر األطروفي   
تشجيع التأثيرات اإليجابية هدف النظر في السبل والوسائل لباإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي، 

  .تفاقية الصلة من االاتوالتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي، مع مراعاة اإلرشادات ذ
 2009كانون األول /تشرين الثاني، وديسمبر/تشرين األول، ونوفمبر/وبناء عليه، عقدت حلقات عمل في أكتوبر

 تقرير كل يمكن اإلطالع علىو.  ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، وآسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا على التوالي
ية والبحر الكاريبي قد وضعت التين وكانت حلقة العمل ألمريكا ال. اجتماع من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات

 إلنتاج واستخدام ثر السلبي وتعظيم األثر اإليجابيلتقليل األالرامية  إلطار مفاهيمي بشأن السبل والوسائل مسودة
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هادئ وحلقة الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي، والتي طورتها بعد ذلك حلقة العمل لمنطقة آسيا والمحيط ال
بالنهج واألدوات واإلرشادات والدعم التقني أدوات   ودعت حلقة العمل ألفريقيا إلى إعداد حقيبة .العمل ألفريقيا

  .التي ينبغي إعدادها بالتعاون مع الشركاء المختصين
  التوصيات المقترحة

ؤتمر األطراف باعتماد قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي م
  : على النحو التاليتوصية

  إن مؤتمر األطراف
 ألمريكا تين العمل اإلقليميتي حلقنحو عقدمساهمتها المالية ل للجماعة األوروبية عن امتنانهيعرب   -1

 قليمية حلقة العمل اإلنحو عقدتها هادئ، ولحكومة ألمانيا على مساهمالالتينية والبحر الكاريبي، وآسيا والمحيط ال
لتشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود ألفريقيا، بشأن السبل والوسائل 

الحيوي على التنوع البيولوجي، وإلى حكومة كل من البرازيل وتايلند وغانا على استضافة حلقات العمل هذه، 
  لمنطقة بأكملها؛لشفهية باللغة اإلسبانية بغية تسهيل المشاركة الفعالة وإلى حكومة البرازيل على تقديم الترجمة ال

ة وأصحاب المصلحة إلى دراسة، وحسب المعنياألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات يدعو   -2
جابي وتعظيم التأثير اإلي ي السلبالتأثيرلتقليل ل والوسائل الحالة مواصلة إعداد وتطبيق األطر المفاهيمية بشأن السب

  إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي التي أعدتها حلقات العمل اإلقليمية الثالث؛
 إلى األمين التنفيذي، شريطة توافر الموارد المالية، أن يعد، بالتعاون مع المنظمات يطلب  -3

 يينالمعنالشريكة المختصة والعمليات ذات الصلة، حقيبة أدوات لمواصلة مساعدة األطراف وأصحاب المصلحة 
  .في تطبيق السبل والوسائل المالئمة للتشجيع على إنتاج وقود حيوي يكون مستداما بالعالقة إلى التنوع البيولوجي
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      مقدمة-أوال 

ت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها الثاني عشر، في توصيتها قرا  -1
ية وسلبية إلنتاج الوقود الحيوي السائل على التنوع البيولوجي ورفاهية ، بوجود تأثيرات محتملة إيجاب12/7

، بشأن الوقود الحيوي والتنوع 9/12 في اجتماعه التاسع، المقرر ،وبناء عليه، اعتمد مؤتمر األطراف.  اإلنسان
م الوقود الحيوي على أن إنتاج واستخدا منه، 2 و1والذي وافقت األطراف في االتفاقية، في الفقرتين البيولوجي، 

بالحاجة إلى تشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل ،  وأقرت ينبغي أن يكونا مستدامين بالعالقة إلى التنوع البيولوجي
ش في المجتمعات من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي وعلى أساليب العي

  .األصلية والمحلية
دور اتفاقية التنوع البيولوجي في على  من نفس المقرر، 7 في الفقرة ،ؤتمر األطراف أيضا موافقو  -2

حث ، )ج(3، وفي الفقرة الجوانب المتعلقة بالتنوع البيولوجي لإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي
، بما في ذلك المجتمعات  الحكومات األخرى، بالتشاور مع المنظمات وأصحاب المصلحة المعنيينادعواألطراف 

إعداد وتطبيق أطر سياسات سليمة لإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي، مع "لى إاألصلية والمحلية، 
االعتراف بالظروف الوطنية المختلفة، ومع مراعاة الدورة الكاملة لحياتها بالمقارنة إلى أنواع الوقود األخرى، 

ولوجي واستخدامه المستدام، باستعمال األدوات واإلرشادات ذات الصلة بموجب التي تسهم في حفظ التنوع البي
  ".االتفاقية، حسب الحالة

 تقدم في دراسة السبل والوسائل إحرازفي سبيل  من المقرر، 5ناشد مؤتمر األطراف، في الفقرة و  -3
 الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي، تشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدامل

 المنظمات المعنية األخرى إلى مواصلة دراسة ادعلحكومات األخرى ومجتمع البحوث، وناشد األطراف، وا
ورصد التأثيرات اإليجابية والسلبية إلنتاج الوقود الحيوي واستخدامه على التنوع البيولوجي والجوانب 

 إلى طلبو بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية، االقتصادية ذات الصلة،–االجتماعية
األمين التنفيذي أن يواصل جمع هذه األدلة وجعلها متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية 

  .وغيرها من الوسائل المالئمة
التعاون في حكومات األخرى على تعزيز  من المقرر، األطراف وال6في الفقرة حث مؤتمر األطراف، و  -4

تشجيع اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي، من خالل ما يلي، ضمن جملة أمور، مجال التنمية، بغية 
  .تبادل المعلومات بخصوص أفضل الممارساتونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة 

عقد حلقات عمل إقليمية بشأن  من المقرر، أن ي12قرة ، في الفإلى األمين التنفيذيوطلب مؤتمر األطراف   -5
تشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل النظر في السبل والوسائل لهدف باإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي 

لصلة  اات، مع مراعاة اإلرشادات ذ على التنوع البيولوجيمن التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي
  .من االتفاقية

 المستلمة من األطراف والحكومات األخرى، والمجتمعات ردودويلخص القسم الثاني من هذه الوثيقة ال  -6
ويصف القسم الثالث نتائج حلقات العمل اإلقليمية .  ةالمعنياألصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة والمنظمات 
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إليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود تشجيع التأثيرات االثالث بشأن السبل والوسائل ل
  .الحيوي على التنوع البيولوجي

لتشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية السبل والوسائل   :ثانيا
إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي، المبلغة من األطراف والحكومات األخرى 

  ةالمعنيوالمحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمعات األصلية 
دعيت األطراف والمنظمات األخرى، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة والمنظمات   -7

 خبراتها بشأن إعداد وتطبيق تبادل، إلى 2008آب، / أغسطس6 بتاريخ 100-2008، بموجب اإلخطار المعنية
خدام المستدامين للوقود الحيوي، باإلضافة إلى المعلومات ذات الصلة عن األدوات ذات الصلة باإلنتاج واالست

البحوث والرصد حول التأثيرات اإليجابية والسلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي 
.  والمحليةاالقتصادية المرتبطة بذلك، بما فيها الجوانب ذات الصلة بالمجتمعات األصلية-والجوانب االجتماعية

لى التعليقات الكاملة على طالع عويمكن اإل.  ردا 52لمت األمانة تس، 2009كانون األول / ديسمبر22وحتى 
صر وتلخص الفقرات التالية بعض العنا.  biofuelresources/agro/int.cbd.www://http: الموقع اإللكتروني

تشجيع اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي، ر عند النظر في السبل والوسائل ل أهمية أكبلهاالتي الرئيسية 
  .ولكنها ال تعكس كل الخبرات المقدمة

      الخبرات التي أبلغت عنها األطراف والحكومات األخرى- ألف 
 من أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كولومبيا، دودار، تلقى األمين التنفيذي 100-2008استجابة لإلخطار   -8

 والواليات ،ا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، البرتغال، المملكة المتحدةدالجمهورية التشيكية، الجماعة األوروبية، فنلن
  .المتحدة األمريكية

ة باالستدامة وفقا وذكرت أستراليا أن البلدان ينبغي أن يكون لديها مرونة في االستجابة للمسائل المتعلق  -9
وليس لدى أستراليا في الوقت الحاضر سياسة أو قواعد أو لوائح تتعلق تحديدا بإنتاج الوقود .  لظروفها الوطنية

وكما هو الحال بالنسبة ألي استخدام لألراضي .  الحيوي فيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي أو اإلستدامة البيئية
 أو استعمال الموارد المتبقية من ،الوقود الحيويإنتاج  المواد األولية من أجل راعاستز يتمب أن يجفي أستراليا، 

 التشريعات والقواعد التي تحكم استخدام األراضي، أن يتم حسبالمحاصيل الزراعية أو من إنتاج األخشاب، 
  .واستخدام المياه والتأثيرات البيئية على نطاق أوسع

ر الوقود الحيوي لديها، مع التركيز على تطورات السوق المحلية، يووقدمت البرازيل معلومات عن تط  -10
قتصادية وأنواع الوقود الحيوي والمواد األولية الالزمة إلنتاجه، فضال عن الجوانب االجتماعية والبيئية واال

لبرازيل وأشارت ا.   القطاع الخاص بشأن االستثمارات المتعلقة بالوقود الحيويوالتنظيمية التي توجه قرارات
ويشمل ذلك حكومة والية ساو باولو .  أيضا إلى أفضل الممارسات الطوعية التي وضعتها الحكومات المحلية

اإلزالة التدريجية للحرق في حقول قصب السكر بحلول : باعتبارها أكبر منتج في البلد، والتي تنطوي على ما يلي
 زراعةينابيع المياه الموجودة في مناطق ؛ وحماية )اهعلى حافة مجاري المي(ية نهرالغابات ال؛ وحفظ 2017عام 

الغطاء النباتي حولها؛ ومكافحة تآكل التربة؛ والتشجيع على إعادة استعمال المياه من المرحلة  واستعادة ،المحاصيل
  .الصناعية إلنتاج الوقود الحيوي؛ وتعظيم إعادة التدوير والتشجيع على إعادة استعمال المخلفات
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.  الوطنيعلى المستوى  إلنتاج الوقود الحيوي ا عن التقييم البيئي االستراتيجيكولومبيا تقريروقدمت   -11

، وتوصيات )زيت النخيل، وقصب السكر، والمنيهوت، والذرة(وتضمن ذلك استعمال أربعة محاصيل رئيسية 
، واإلجراء الالزم من جانب حول كيفية إستدامة اإلنتاج الموسع للوقود الحيوي، وتحليل شامل الحتياجات التخطيط

تشجيع التأثيرات المفيدة لسلبية على التنوع البيولوجي، ومختلف الفاعلين لضمان األمن الغذائي، وتقليل التأثيرات ا
  .لسكان المحليينعلى ا

يشجعان صادرين عن االتحاد األوروبي متتاليين إداريين ة األوروبية عن أمريين مفوضيوأبلغت ال  -12
 اتوقود الحيوي كوسيلة لتقليل اعتماد االتحاد األوروبي على النفط المستورد وتقليل إنبعاثات غازاستخدام ال

ويحتوي األمر اإلداري الصادر عن االتحاد األوروبي بشأن .  2003في قطاع النقل منذ عام  حتباس الحرارياال
لوقود الحيوي، لإستدامة ة ي على خط، يحتو2011في عام مفعوله الطاقة المتجددة ونوعية الوقود، الذي سيسري 

لزم جميع منتجي الوقود الحيوي في االتحاد األوروبي باالمتثال لمعايير بيئية واضحة، واإلبالغ عن عدد من ت
.  التأثيرات اإلضافية، بما فيها التأثيرات المحتملة االقتصادية واالجتماعية داخل االتحاد األوروبي وفي بلدان أخرى

  : من األمر اإلداري المعايير التالية للتنوع البيولوجي17وتحدد المادة 
صنع من المواد الخام التي يحصل عليها من تيجب أال (...) الوقود الحيوي والوقود الحيوي السائل "

كانون الثاني /التالية في ينايرالصفات  لهاأراضي ذات قيمة عالية للتنوع البيولوجي، وهي األراضي التي 
  : أم اللهذه الصفة األراضي استمر حملهذا التاريخ، سواء ، أو بعد 2008

الغابات األولية واألراضي الحرجية األخرى، وهي الغابات واألراضي الحرجية األخرى التي   )أ"(
نشاط اإلنسان أو لم تضطرب بها العملية البيئية ل إشارة واضحة حيث ال توجديوجد بها أنواع متوطنة، 

  بدرجة كبيرة؛
  :اطق التي تم تعيينهاالمن  )ب("

  غراض حماية الطبيعة؛ أوأل القانون أو السلطة المختصة حكمب  )1"(
 أو النادرة أو المهددة أو المعرضة لإلنقراضأو األنواع لحماية النظم اإليكولوجية   )2"(

دولية مدرجة في قوائم أعدتها منظمات حكومية  أو ال،المعترف بها في االتفاقات الدولية
االعتراف بها وفقا للفقرة الثانية من شريطة  الدولي لحفظ الطبيعية، أو االتحاد

  ؛)4(18 المادة
  ما لم يقدم دليل على أن إنتاج هذه المادة الخام ال يتعارض مع أغراض حماية الطبيعة هذه؛"
  : ذات التنوع البيولوجي العالي التي تكونروجالم  )ج"(

ي غياب التدخل من جانب اإلنسان والتي  فمروجا التي ستظل مروجطبيعية، وهي ال  )1"(
  الطبيعية والخصائص والعمليات الطبيعية؛ أونواع تحتفظ بتكوين األ

 المروج التي ستتوقف عن كونها مروجا في غياب التدخل من جانب وهيغير طبيعية،   )2"(
وتكون غير متدهورة، ما لم يقدم اإلنسان والتي تحتوي على ثروة كبيرة من األنواع 

  ."وجتها كمرصف للحفاظ على  على أن حصاد المادة الخام ضروريدليل
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التحاد األوروبي والتغييرات الصادران عن ان اوأبلغت بلجيكا عن الوسيلة التي ينفذ بها األمران اإلداري  -13
يضا عن وأبلغت بلجيكا أ.  نوعيات الوقود الالزمةنتاج  الجهات الصانعة إل إلىلتقديم حوافزالضريبية التي أدخلت 

  .تركيز ونتائج عدد من مشاريع البحوث المرتبطة بالطلب المتزايد على الوقود الحيويبؤرة 
 :.Coll 482/2005 المرسوم الصادر عن وزارة البيئة رقم  وآثاروأبلغت الجمهورية التشيكية عن محتوى  -14

 توليد الطاقة الكهربائية من الكتلة بشأن تحديد أنواع الكتلة األحيائية، وطرائق االستعمال والبارامترات لدعم"
ة الغازية من النباتات األعلى رتبة بويحتوي المرسوم في المرفق الثاني منه على قائمة باألنواع الغري."  األحيائية

ويستبعد الوقود .  النظم اإليكولوجية وتحدث مشاكل اقتصادية في الجمهورية التشيكيةلحق الضرر بالتي يمكن أن ت
وتركز البحوث الجارية على تأثيرات إنتاج الوقود .  ولد على أساس هذه األنواع من الدعوم االقتصاديةالحيوي الم

  . من الوقود الحيويثانيالحيوي على التنوع البيولوجي وعلى تطوير الجيل ال
إنتاجه داخل ، ويتم الوطنيةاألولية الطاقة إمدادات  في المئة من 25ود الحيوي يمثل وأبلغت فنلندا أن الوق  -15
وتهدف االستراتيجية .   الموجه ألغراض النقلولم تبلغ عن نسبة الوقود الحيوي من الجيل الثاني المستورد.  البلد

، وفقا 2020 في المئة بحلول عام 38طويلة األجل للمناخ والطاقة في فنلندا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 
ومن ناحية .  وطنية تعريف معايير إستدامة في فنلندالم يتم و.  ألوروبيةاللتزام فنلندا المحدد من المفوضية ا

وتستند سياسة التنمية .  لبعد االجتماعي للتنمية المستدامةاأخرى، أعدت أنواع مختلفة من المؤشرات لتحديد 
.   اإليكولوجيةالتنمية يجب أن تكون مستدامة من الوجهةمشاريع إلى توافق في اآلراء بأن كل ) 2007(الفنلندية 

 متعدد التخصصات للبحوث في مجال الروابط بين ا إطار(SYKE) ويطبق تقرير صادر عن معهد البيئة الفنلندي
  .الطاقة الحيوية والتنوع البيولوجي

واتخذت تدابير لتقييم .  الوقود الحيويعلى معايير اإلنتاج الزراعي لألغذية وفي فرنسا، تطبق نفس   -16
 فرنسا على الوقود الحيوي ردركز يو.  معايير اإلستدامة في االتحاد األوروبيgوقود الحيوي مطابقة إنتاج ال

شير إلى تدابير أخرى تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي، والمراتع الوطنية واألنواع المعرضة ي محليا وجنتمال
  ."2000ناتورا "لإلنقراض ضمن شبكة 

متطلبات ملزمة إلستدامة الوقود ) 2007(ن استدامة الوقود الحيوي ويحدد مشروع المرسوم األلماني بشأ  -17
وقدمت ألمانيا .   ويجب أن تسمح هذه بحفظ التنوع البيولوجي، حصص الوقود الحيويتطبق بالعالقة إلىالحيوي 

.  منتهية والجارية المتعلقة باإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيويمعلومات شاملة عن أنشطة البحوث ال
 مكانية أن االستخدام ينبغي أن يراعي اإل(WBGU)وذكر المجلس األلماني االستشاري المعني بالتغير العالمي 

 األمن الغذائي، وأهداف استبعاد المخاطر على االستدامة، بما فيهاإمكان لطاقة الحيوية، بشرط لالمستدامة  ةالعالمي
 الوزارة االتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة برعايةوتوصى دراسة .   وأهداف حماية المناخحفظ الطبيعة

  :المبادئ التالية/األهدافتحقيق النووية بأن إنتاج الوقود الحيوي ينبغي أن يهدف إلى المساهمة في 
  الحراري؛مساهمة ملموسة في خفض غازات االحتباس   )أ(
استخدامات تعويض األراضي واستخدام غير المباشرة في تغييرات ل السلبية لثارتقليل اآل  )ب(

  ؛ المتنافسةألراضيا
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  استبعاد فقدان المحيط الحيوي ذي القيمة الطبيعية العالية؛  )ج(
  استبعاد فقدان التنوع البيولوجي؛  )د(
  الهواء؛تقليل التأثيرات السلبية على التربة والمياه و  )ه(
، وضمان المشاركة في فرص استزراع الكتلة أي آثار سلبية السكان المحليين من عدم معاناة  )و(
  األحيائية؛
  . دوليا بشأن ظروف العملاااللتزام بالمعايير المعترف به  )ز(

هذه وتأخذ خطة العمل .   الدولي على المستوىهاكجزء من عمل وأعدت هولندا خطة عمل للكتلة األحيائية  -18
.   االستثمار في إستدامة الوقود الحيويإلىفي الحسبان بالكامل سياسة التنمية في االتحاد األوروبي وتطلع هولندا 
 وتنمية سات بشأن الوقود الحيوي المستداموتذكر خطة العمل تقاصيل التعاون مع البلدان النامية في صياغة السيا

إطار " "نتاج المستدام للكتلة األحيائيةاإلب"د فريق المشروع المعني وبطلب من الحكومة، أع.  القدرات على التنفيذ
  :، على النحو التالي")معايير كرامر(" يتضمن مجموعة من معايير االستدامة ،"تبار الكتلة األحيائية المستدامةخال

 ساسأن استعمال الكتلة األحيائية، التي تحسب على أ) 1: (انبعاثات غازات االحتباس الحراري  )أ(
تقل عن الغازات  غازات االحتباس الحراري من انبعاثات صافية يؤدي في المتوسط إلىيجب أن السلسلة بأكملها، 

 الكتلة األحيائية لغرض ستزراع جديدة التخصيص مساحاتيجب أال يؤدي و) 2(صادرة عن الوقود األحفوري؛ ال
في التربة أو في  (فيهان الكربون التي تم تخزينها كميات كبيرة مإلى إطالق طويل ال أن يؤدي على األجل ،الطاقة

  ؛)الغطاء النباتي
إنتاج الكتلة للخطر ض  يعريجب آال:  المنافسة مع األغذية أو االستعماالت المحلية األخرى  )ب(

  ؛)مثل األدوية أو مواد البناء(األحيائية لغرض الطاقة إمدادات األغذية واالستعماالت المحلية األخرى 
 أو ةالتنوع البيولوجي المحميمناطق يجب أال يؤثر إنتاج الكتلة األحيائية على : تنوع البيولوجيال  )ج(
  أن يعزز التنوع البيولوجي، كلما أمكن؛يجب  للخطر وةالمعرض

 يةسطح الياه والم،اإلبقاء على نوعية التربةيجب، عند إنتاج أو معالجة الكتلة األحيائية، : البيئة  )د(
  ؛هاتحسين أو حتى ، والهواءيةوالمياه الجوف

  الرخاء المحلي؛تحقيق يجب أن يساهم إنتاج الكتلة األحيائية في : الرخاء  )ه(
الرفاهية االجتماعية تحقيق يجب أن يساهم إنتاج الكتلة األحيائية في : الرفاهية االجتماعية  )و(

  .للموظفين والسكان المحليين
 بشأن التشجيع على تحاد األوروبيالصادر عن اال EC/2003/30 األمر اإلداري ترجموفي البرتغال،   -19

موعة من الصكوك التي تحدد من وجهة جوأعدت البرتغال أيضا م.  إلى تشريع وطنيالوقود الحيوي واستعماله 
 وتضمن أن يتم ذلك ضمن إطار العمل بشأن التنمية ،البيئية، شروط إنتاج الوقود الحيوي والكتلة األحيائيةالنظر 

لمبادئ التوجيهية لعملية المؤتمر جرى تكييف اوعلى سبيل المثال، .  م حفظ التنوع البيولوجياحتراستدامة والم
  . على المستوى الوطنيتكييفها، (MCPFE)الوزاري بشأن حماية الغابات في أوروبا 
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 على إعداد قاعدة ةالتأثيرات العالميبرنامج ويركز .  حوث الجاريةويركز تقرير المملكة المتحدة على الب  -20
 التنوع البيولوجي قضايا على طائفة من المعلومات ذات الصلة بإمكانيات اإلطالعبيانات وموقع شبكي لتوفير 

، بما في ذلك استعراض لآلثار المحتملة على التنوع البيولوجي من استعمال الكتلة األحيائية لغرض ةالعالمي
وكالة الوقود المتجدد في المملكة المتحدة دراسة عن التأثيرات غير وبناء على طلب من الحكومة، أجرت .  الطاقة

، ينبغي بحق صناعة مستدامة إنشاءإلى أنه بينما يمكن " غردراسة غاال"وخلصت .  المباشرة إلنتاج الوقود الحيوي
 وتدل ،وتنفيذها نتقال االآثارر ضوابط مالئمة لمعالجة هظإلى أن ت إدخال الوقود الحيوي بدرجة كبيرة اإلبطاء في

المبادئ اتباع ودعا التقرير إلى .  على فاعليتها، وبالتالي تقلل من آثار الوقود الحيوي على أسعار السلع الغذائية
  :التالية

إنتاج في اعية التي تستعمل إنتاج المواد األولية للوقود الحيوي األراضي الزريجب أن يتجنب   )أ(
  األغذية؛

 واألراضي الحدية واستعمال ورا بةلوقود الحيوي األراضي المتروكيجب أن يستهدف إنتاج ا  )ب(
  المخلفات والبقايا؛

  .التكنولوجيات المتقدمةلتنشيط ة محددحوافز توجيه يجب   )ج(
  غيرها من أصحاب المصلحة المنظمات والتي قامت بها    الخبرات والجهود - باء 

، من 100-2008 استجابة لإلخطار رقم ردا 30 لمت األمانة، تس2009كانون األول / ديسمبر22تى ح  -21
  .ردودالنقاط الرئيسية التي أثارتها هذه الشرح لبعض ويرد أدناه .  المنظمات والباحثين

 التابعة لمنظمة األمم المتحدة (SCOPE)يشير موجز عن سياسة اللجنة العلمية المعنية بمشاكل البيئة   -22
إلى أن سياسات الوقود الحيوي ستحقق ) يونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 
تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي واألمن مواجهة  إذا تم إدماجها في خطط شاملة لأكبر قسط من النجاح

  .الجديدة للطاقةالغذائي وأمن الطاقة وأن هذه الخطط ينبغي أن تعالج حفظ الطاقة وفاعليتها فضال عن المصادر 
 تقييم اإلنتاج في تقريرا لمساعدة البلدان وأصحاب المصلحة )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة وأعد   -23

ة تقييم التكاليف والمنافع سويهدف التقرير إلى تقديم معلومات تتعلق بسيا.  واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي
صف خيارات الستخدام أكثر ي الحرجة، وةشواغل التنميالتقرير بحث يو.  البيئية واالجتماعية للوقود الحيوي

  .على الجيل األول من الوقود الحيويالتقرير ز يركو.  استدامة للكتلة األحيائية وتدابير لزيادة إنتاجية الموارد
المشاورات، ، على أساس عدة جوالت من (RSB) وأعدت المائدة المستديرة بشأن الوقود الحيوي المستدام  -24

 جدا من سالسل إمدادات الوقود الحيوي  قليالاة، واعترفت بأن عددتطلعيمبادئ ومعايير ومؤشرات مجموعة من 
شأن ب الصادرة عن المائدة المستديرة النسخة الصفريةنتائج تتضمن و.  هذه المبادئ في الوقت الحاضرلتزم بت

  :الوقود الحيوي المستدام المبادئ التالية
االلتزام  إلى يسعال جب، ويمعنيلقوانين السارية في البلد الاتباع  إنتاج الوقود الحيوي افي جبي  )أ(

  جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة بإنتاج الوقود الحيوي التي يكون البلد المعني طرفا فيها؛ب
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شاورية  تصميم مشاريع الوقود الحيوي وتشغيلها بموجب عمليات مالئمة وشاملة وشفافة وتجبي  )ب(

  ؛المعنيينوتشاركية يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة 
ملموس في خفض إجراء  أن يسهم الوقود الحيوي في التخفيف من تغير المناخ عن طريق جبي  )ج(

  الوقود األحفوري؛بانبعاثات غازات االحتباس الحراري مقارنة 
 أن يضمن عمال الئقا جبلعمل، وي أال ينتهك إنتاج الوقود الحيوي حقوق اإلنسان أو حقوق اجبي  )د(
  ؛للعاملين ورفاهية

والمجتمعات  شعوب أن يساهم إنتاج الوقود الحيوي في التنمية االجتماعية واالقتصادية لليجب  )ه(
  المحلية والريفية واألصلية؛

  ؛ إنتاج الوقود الحيوي األمن الغذائيوق إال يعيجب  )و(
أثيرات السلبية على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  أن يتجنب إنتاج الوقود الحيوي التيجب  )ز(

  ومناطق الحفظ ذات القيمة العالية؛
من  التربة وتقلل صحة أن يشجع إنتاج الوقود الحيوي الممارسات التي تسعى إلى تحسين يجب  )ح(
  تدهورها؛
، بما في الجوفيةاه السطحية والميالمياه استعمال مصادر ظم إنتاج الوقود الحيوي من ع أن ييجب  )ط(

.   أال ينتهك الحقوق الرسمية والعرفية القائمة بخصوص المياهجبذلك تقليل تلوث هذه المصادر أو نضوبها، وي
  ن إنتاج ومعالجة الوقود الحيوي عبر سلسلة اإلمدادات؛الناتج ع التقليل من تلوث الهواء جبوي

ويجب أن يحسن استعمال .  احية التكاليف إنتاج الوقود الحيوي بأكثر وسيلة مجدية من نيجب  )ي(
   سلسلة قيمة الوقود الحيوي؛حلالتكنولوجيا فاعلية اإلنتاج واألداء االجتماعي والبيئي في جميع مرا

  . أال ينتهك إنتاج الوقود الحيوي الحقوق في األراضييجب  )ك(
الحوافز االقتصادية التي  إلى أن السياسات الحالية و(IRGC) خلص المجلس الدولي إلدارة المخاطر  -25

لوقود ألجل االكتلة األحيائية ) 1: (ات التي يلزم القيام بها بينقايضحل متوازن للممن إيجاد تصاحبها، ال تمكن 
مختلفة لألراضي، الستخدامات الا) 3(أمن الطاقة واالستقاللية مقابل التخفيف من تغير المناخ؛ ) 2(مقابل األغذية؛ 
؛ ياهموارد الم وغير مباشر على انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وتدهور األراضي و مباشرالتي تؤثر بشكل

لسياسة، مع لونظرا لتعقد المسألة، يقترح المجلس الدولي خيارات .  االحتياجات المحلية واإلقليمية والعالمية) 4(و
  :أهداف واضحة، يرد موجز لها فيما يلي

ن للطاقة الحيوية من بين البلدان النامية ون الرئيسيوة والمصدر تشجع البلدان الصناعيأالينبغي   )أ(
 الحراري خالل دورة باسانبعاثات غازات االحتمن خفض سي بذلك القيام ثبت أن إال إذاعلى تنمية الطاقة الحيوية 

  الحياة بأكملها؛
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د عوقة الحيوية التي تينبغي أن تطور البلدان النامية األخرى والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي الطا  )ب(
اقتصادا كون أكثر توقود للنقل و المحلية من خالل توفير تدفئة وكهرباء عيش أساليب البالنفع في المقام األول على

  .الغذائيباألمن من خالل ذلك أهداف التنمية المستدامة األوسع نطاقا والتي ال تضر ، وأن تساند وأمانا وأكثر فاعلية
ر التالية ي الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة في ألمانيا وأجراها معهد أوكو المعايايةبرعوتقترح دراسة   -26

  :إلستدامة الكتلة األحيائية
  ح ملكية األراضي؛يضتو  )أ(
  تجنب التأثيرات السلبية من التغييرات المدفوعة بالطاقة الحيوية في استخدام األراضي؛  )ب(
  الغذائي؛أولويات إلمدادات األغذية واألمن منح   )ج(
  عدم وجود تأثيرات سلبية أخرى على التنوع البيولوجي؛  )د(
  تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري؛  )ه(
  تقليل تآكل التربة وتدهورها؛  )و(
  تقليل استخدام المياه وتجنب تلوث المياه؛  )ز(
  تحسين ظروف العمال وحقوق العمال؛  )ح(
  ضمان تقاسم اإليرادات؛  )ط(
  .أثيرات على صحة اإلنسانتالتجنب   )ي(

وقدم االتحاد الدولي لحفظ الطبيعية تجميع ألمثلة من المبادئ واألطر واألدوات المستعملة بالفعل في   -27
مجتمع الحفظ والتي يمكن تطبيقها على إنتاج الطاقة الحيوية من أجل تحديد وتقليل المخاطر البيئية فضال عن 

وتهدف هذه األمثلة إلى تزويد طائفة من أصحاب .  شجيع على إيجاد الفرصاالقتصادية والت- ر االجتماعيةطالمخا
الحكومات، ودوائر األعمال، والمجتمعات، ومالك ( يشتركون في جدول أعمال الطاقة الحيوية نالمصلحة الذي

  .يشبأدوات لتحقيق نتائج أكثر استدامة بالعالقة إلى النظم اإليكولوجية وأساليب الع) األراضي، واألفراد
 تحليال لخيارات استدامة إنتاج (USAID)ويقدم تقرير أعد لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة   -28

الوقود الحيوي في آسيا عن طريق تلخيص منافع ومخاطر تنمية الوقود الحيوي في آسيا، ويبحث توزيع واستخدام 
 التنوع البيولوجي؛ بدائل الطاقة؛ األمن الغذائي؛ التنمية تغير المناخ العالمي؛ حفظ: الوقود الحيوي من منظور

 يقوموا بتقييم حذر :ويشير إلى أن البلدان وأصحاب المصلحة ينبغي أن.  االقتصادية؛ وأساليب العيش المحلية
ساعد الحتماالت اإلستدامة لمختلف أنواع الوقود الحيوي في آسيا؛ وتقييم أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن ت

على تحقيق االحتماالت الكاملة للوقود الحيوي؛ وتصميم وتنفيذ سياسات مالئمة لتمكين اإلنتاج واالستخدام 
  .المستدامين للوقود الحيوي

 عرضا عاما لطائفة من المسائل المرتبطة باإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود ردودوقدمت بعض ال  -29
 أخرى على نقاط محددة مثل الحاجة إلى دراسة ردودوركزت ).  امة والبيئةمثل شبكة التنمية المستد(الحيوي 
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مثل المنظمة الدولية لألراضي الرطبة؛ ومجموعة مير الدولية للحفظ؛ (توازن الكربون إلنتاج الوقود الحيوي 

، )حفظ الطبيعةالمعهد األوروبي للغابات؛ والمركز األوروبي ل(، وتأثيراته على الكائنات الحية )ومنظمة غرينبيس
ة ـالمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئ(ة الحفظ ـدام األراضي وأنشطـواستخ

(UNEP-WCMC)والمبادالت بين )مثل المعهد الدولي إلدارة المياه( واستخدام المياه ؛)؛ وإيكونكساس؛ وبلييننغر ،
 لتحركات الزراعة العضوية؛ وبرنامج الماشية التابع للفريق االتحاد الدولي(إنتاج األغذية وإنتاج الطاقة 

، (CIMMYT)؛ والمركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح (CGIAR)االستشاري للبحوث الزراعية الدولية 
زة بما في ذلك التدابير الحاف) (ICRISAT) المعهد الدولي للبحوث المتعلقة بمحاصيل المناطق المدارية شبه القاحلةو

، واستخدام )كونكساسإي في جامعة ساو باولو؛ وقمركز الدراسات العليا في مجال االقتصاد التطبي(المرتبطة بها 
البرنامج العالمي المعني باألنواع (ة الغازية كمواد أولية واألنواع الغريب) غريسال(لمحورة الكائنات الحية ا

برنامج المنح (والمساواة بين الجنسين ) ونكساسإيك(ية والتأثيرات على المجتمعات األصلية والمحل) الغازية
  )(UNDP/GEF-SGP) )يوئنديبي(اإلنمائي الصغيرة لمرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج األمم المتحدة 

لتشجيع التأثيرات السبل والوسائل  حلقات العمل اإلقليمية بشأن  –ثالثا 
تاج واستخدام الوقود اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلن

  على التنوع البيولوجي الحيوي
عقد حلقات عمل أن ي ،9/12 من المقرر 12، في الفقرة إلى األمين التنفيذيوطلب مؤتمر األطراف   -30

لتشجيع التأثيرات النظر في السبل والوسائل هدف بإقليمية بشأن اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي، 
، مع مراعاة  على التنوع البيولوجيتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوياإليجابية وال
  . الصلة من االتفاقيةاتاإلرشادات ذ

  :وعقدت حلقات العمل التالية بدهم مالي من الجماعة األوروبية وحكومة ألمانيا  -31
 إلى 28 لوفيرا، ساو باولو، البرازيل، من :بيحلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاري  )أ(

  ؛2009أيلول / سبتمبر30
تشرين الثاني / نوفمبر27 إلى 25 بانكوك، من :حلقة العمل اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ  )ب(

  ؛2009
  ؛2009 كانون األول/ ديسمبر10 إلى 8من  أكرا، :حلقة العمل اإلقليمية ألفريقيا  )ج(

 بفرصة تبادلهؤالء  ، ورحب طرفا في االتفاقية55 خبيرا يمثلون 89مل الثالث وجمعت حلقات الع  -32
لتشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود المعلومات بشأن السبل والوسائل 

  .شطة الوقود الحيوي لديهم بلدا عروضا عن حالة واعتبارات أن39وقدم ممثلون من .  الحيوي في بلدان كل منهم
ر مفاهيمي بشأن السبل وأعدت حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي مشروع إطا  -33

ويرد   على التنوع البيولوجي،إلنتاج واستخدام الوقود الحيويوتعظيم األثر اإليجابي  ثر السلبيلتقليل األوالوسائل 
وقررت حلقتا العمل اإلقليمية لكل من آسيا .  (UNEP/CBD/RW-SPU-BIO/1/3)ع في المرفق بتقرير ذلك االجتما
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اتهما وطورته بعد ذلك ـا استعمال مشروع اإلطار هذا كأساس لمناقشـط الهادئ وألفريقيـوالمحي
)UNEP/CBD/RW-SPU-BIO-AP-01-03و  UNEP/CBD/RW-SPU-BIO-03-03.(  

 اإلرشادات ذات الصلة وعدة عمليات جارية تتعلق بالتشجيع واعترف المشاركون بوجود كمية كبيرة من  -34
وكمساهمة لدعم األطراف في اتخاذ قرارات رشيدة، حسب .  على اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي

لى إعداد حقيبة أدوات بالنهج واألدوات واإلرشادات والدعم التقني ينبغي إالحالة، دعت حلقة العمل ألفريقيا 
  .ويرها بالتعاون من الشركاء المختصينتط

----  


