
بع ط  األمم المتحدة محايدة مناخيا،  لعام بأن تكون منظمةلتقميل اآلثار البيئية لعمميات األمانة والمساىمة في تنفيذ مبادرة األمين ا 
 .نسخيم إلى االجتماعات وعدم طمب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .عدد محدود من ىذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية
 عشر سسادال االجتماع
 2302أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 03مونتلاير، 

 الفريق العامل األول
 دول األعمالمن ج 00البند 

 
  لتنوع البيولوجيالوقود الحيوي وا

 مشروع توصية مقدم من الرئيسين المشاركين

بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعو الحادي  الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية توصي
 :عشر مقررا وفقا لمخطوط التالية

 إن مؤتمر األطراف
المذين قرر فييما مؤتمر األطراف، ضمن جممة أمور، أن ينظر في ، 03/07و 9/2 المقررينإذ يشير إلى 

إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي عمى السبل والوسائل لتشجيع التأثيرات اإليجابية وتقميل أو تجنب التأثيرات السمبية 
 ،التنوع البيولوجي

ذ يسّمم  تزيد إلى طمب متزايد عمى الكتمة الحيوي و ؤدي قد ينشر تكنولوجيات الوقود الحيوي  إزاءشواغل البوا 
دخال األنواع الغريبة الغازية، مع األخذ في  من دوافع فقدان التنوع البيولوجي، مثل التغير في استخدام األراضي، وا 

 الصادر عن مؤتمر األطراف، واالستيالك المفرط لمموارد، 03/08من المقرر  6الحسبان الفقرة 
ذ يسمّم إيجابية لمتخفيف من تغير المناخ، وىو  تقديم تكنولوجيات الوقود الحيوي لمساىمةأيضا بإمكانية  وا 

 أحد الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، وتوليد دخل إضافي، وخصوصا في المناطق الريفية،
ذ يشير عالن جوىانسبرغ بشأن ا20إلى إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن  وا  لتنمية ، وا 

 ،(لمتنفيذ جوىانسبرغ خطة) المستدامة لمتنمية العالمي القمة لمؤتمر التنفيذ وخطةالمستدامة، 
ذ يقّر كذلك ىي ميمة لتحقيق أىداف أيشي  ،2، الفقرة 03/07بأن النظر في المسائل التي يشمميا المقرر  وا 

 لمتنوع البيولوجي،
نظمات والمبادرات ذات الصمة في إعداد وتطبيق بالجيود التي تبذليا كثير من األطراف، والم يرحب -0

 موقود الحيوي عمى التنوع البيولوجيل السمبية تأثيراتأو تجنب ال اإليجابية وتقميل تأثيراتال شجيعتلاألدوات والن يج 
بما  االقتصادية ذات الصمة،-التي تؤثر إيجابيا أو سمبيا عمى الظروف االجتماعيةوالتأثيرات عمى التنوع البيولوجي 

 ويشجع، في ذلك األمن الغذائي وأمن الطاقة، فضال عن اعتبارات حيازة األراضي والحقوق في الموارد، بما فييا المياه
 االستمرار في بذل الجيود في ىذا الصدد؛
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 :األطراف إلى ما يمييدعو  -2

عند تحديث  النظر في المسائل المتعمقة بالوقود الحيوي، عند االقتضاء وفي الحاالت المالئمة، (أ)
 وتنفيذ استراتيجياتيا وخطط عمميا الوطنية ودون الوطنية لمتنوع البيولوجي، والسياسات األخرى ذات الصمة؛

النظر في استخدام مختمف األدوات الطوعية ذات الصمة المتعمقة بأثر إنتاج واستخدام الوقود  (ب)
االقتصادي والتخطيط المتكامل -راتيجي والتقييم االجتماعيالتقييم البيئي االست  فيالحيوي عمى التنوع البيولوجي، مثال

 الستخدام األراضي وفقا لمظروف الوطنية؛
ألطراف، مع االعتراف بالظروف الوطنية المختمفة، والحكومات لموجية لدعوة االاإلشارة إلى  (ج)

 ؛03/07من المقرر  7األخرى والمنظمات المعنية الواردة في الفقرة 

األطراف، ويشجع ، 03/07من المقرر  7الفقرة يتم تنفيذه بخصوص الجاري الذي  بالعمل يرحب -0
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة عمى االستمرار في ىذا العمل؛

الحكومات األخرى، إلى إتاحة معمومات عن التقدم المحرز في  ويدعوإلى األطراف، يطمب  -4
في تقاريرىا  أيضا إلى األطراف أن تقوم باإلبالغ عن ذلك يطمبو أعاله، ( ج)و( ب)و( أ)2االستجابة لمفقرات 
 الوطنية الخامسة؛

ذ يقرّ و  -5 في دوافع ميمة لمتوسع في الوقود الحيوي،  يمكن أن تشكلالتدابير الحافزة،  بعضبأن  ا 
بيولوجي، في تقييم ىذه التدابير باستخدام أىداف أيشي لمتنوع اللى إاألطراف والحكومات األخرى  دعوي، ظروف معينة

 ؛القضية المشتركة بين القطاعات بشأن التدابير الحافزة التابعة لالتفاقيةسياق 

ذ يقر -6 األطراف والحكومات  يحثّّ أيضا بالتطور المتزايد لمتكنولوجيات المرتبطة بالوقود الحيوي، وا 
 ودعى ييا األطراففحث الذي ، 9/2من المقرر ( 0()ج)0إلى الفقرة  ويشيراألخرى عمى رصد ىذه التطورات، 

 الحكومات األخرى، ضمن جممة أمور، إلى تطبيق النيج التحوطي وفقا لديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 ،03/07عن عممو االستجابة لممقرر بالتقرير المرحمي الذي أعده األمين التنفيذي عمما  يحيط -7
إلى ويطمب ، (UNEP/CBD/SBSTTA/16/14الوثيقة ) وجيةالمقدم إلى الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنول

األمين التنفيذي أن يستمر في تجميع المعمومات، ضمن أمور أخرى، عن الثغرات في المعايير المتاحة والمنيجيات 
 ؛03/07من المقرر  00المحددة في العمل المنفذ في الفقرة 

 :ما يمييالحظ  -8

والن يج ذات الصمة، وأوجو عدم اليقين ود الحيوي وعن األدوات الثغرات في معرفتنا العممية عن الوق (أ)
 المتبقية، السيما الصعوبة المتأصمة لقياس ومعالجة التأثيرات غير المباشرة لموقود الحيوي عمى التنوع البيولوجي؛

مق أن الكثير من المسائل التقنية والعممية في مجال الوقود الحيوي يصعب الوصول إلييا وأنيا تتع (ب)
 بكثير من برامج عمل االتفاقية، وخصوصا نيج النظام اإليكولوجي، وأنو يمكن معالجة ىذه المسائل في سياق أعّم؛

، وبالتعاون مع 03/07إلى األمين التنفيذي، كجزء من عممو الجاري بخصوص المقرر  يطمب -9
، أن يجّمع معمومات عن التعاريف األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة، وبالنظر إلى العمل الجاري
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وأن يبمغ عن التقدم ، 03/07و 9/2من تنفيذ المقررين  المتعمقة بالمصطمحات الرئيسية ذات الصمة لتمكين األطراف
المحرز إلى اجتماع لمييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 

 األطراف؛

 .في اجتماعو الثاني عشر 03/07و 9/2ستعراض التقدم المحرز في المقررين ا قرري -03

 ---

 


