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  .نسخھم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة إحضارب تكرمویرجى من المندوبین ال .الوثیقة

 

  الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
  شرع االجتماع الثامن

 2014حزیران /یونیھ 28- 23، مونتلایر
  *من جدول األعمال المؤقت 9-5البند 

  معلومات : البیولوجي الوقود الحیوي والتنوع
  عن التعاریف ذات الصلة المتعلقة بالمصطلحات الرئیسیة المعنیة

  10/37و 9/2لتمكین األطراف من تنفیذ المقررین 
 مذكرة من األمین التنفیذي

 مقدمة
األمین التنفیذي أن یجمع، كجزء من عملھ الجاري بشأن  إلى 11/37من المقرر  10رة قطلب مؤتمر األطراف في الف .1

وبالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة ومراعاة العمل الجاري، معلومات عن  10/37المقرر 
اللذان یشیر كل ( 37  /10و 9/2راف من تنفیذ المقررین التعاریف ذات الصلة بالمصطلحات الرئیسیة المعنیة لتمكین األط

بالغ الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بالتقدم المحرز قبل وإ) الوقود الحیوي والتنوع البیولوجي إلىمنھما 
وعلى ذلك، أعد األمین التنفیذي ھذه المذكرة للنظر من جانب االجتماع الثامن عشر . االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

 .للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

  10/37و 9/2الصلة للمصطلحات الرئیسیة الواردة في المقررین التعاریف ذات 

 استنتاجات عامة
أو التفسیرات الخاصة /على الرغم من أن التعاریف الدولیة للمصطلحات یمكن أن تكون مفیدة، فإن التعاریف و .2

لوطنیة لبعض المصطلحات سیرات اویمكن توقع وجود تباینات في التف. بالمصطلحات تكون األكثر فائدة على المستوى الوطني
ّ أن من غیر المعروف أن یكون ذلك عائقا كبیرا أمام التنفیذ واالستثناء الوحید المعروف یتعلق بالتعاریف ذات الصلة . إال

تتوافر بالفعل آلیات لمعالجة  حیثبتجارة الوقود الحیوي بالمعاییر وخطط االعتماد الموافق علیھا دولیا وخاصة تلك المتعلقة 
 .فق في اآلراء بشأن المصطلحاتالتوا

التي كانت في السابق المائدة المستدیرة للوقود الحیوي (ولدى المائدة المستدیرة المعنیة بالمواد الحیویة المستدامة  .3
) المواد الحیویة(، بحكم عملھا في المواصفات ومعاییر االعتماد، مسرد مصطلحات متقدم یتعلق بالوقود الحیوي )المستدام

)standards/-sustainability-http://rsb.org/sustainability/rsb .( كما تضطلع بعمل جار ذي صلة بشأن المواصفات
ن تغیر المناخ مصدرا آخر لتعاریف وتمثل اللجنة الحكومیة الدولیة بشأ. والمعاییر الخاصة بالكثیر من المصطلحات ذات الصلة

أو غیرھا لیست مصادر ھذه الغیر أن . 1المصطلحات ذات الصلة، وأعدت عددا من المسردات لدعم مداوالتھا األولى
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CBD 

 
  

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/15 
26 April 2014 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 



UNEP/CBD/SBSTTA/18/15 
Page 2 
 

 

المعنیة بالمواد الحیویة أو تلك التي تستخدمھا اللجنة الحكومیة الدولیة بشأن تغیر المناخ والمشار إلیھا صراحة في بالضرورة 
 .بالتنوع البیولوجي المتعلقةللتعاریف ذات الصلة باالتفاقیة  االمتفق علیھ ألغراض العلم ھي المصادر 10/37و 9/2رین المقر

ففي . مة في مختلف مقررات مؤتمر األطراف على تعاریف مقبولة عالمیادوال ینطوي الكثیر من المصطلحات المستخ .4
 عني بما في ذلك وضع الحدودتطبیق المصطلح المالمتعلقة بمعاییر ال ق بشأنواالتفافي التعریف كبر األ اتالواقع تكمن الصعوب

مصطلح شائع االستعمال، ویتوافر " المستدام"فعلى سبیل المثال، فإن . نطاقات التعریف تحدد التي) الحدود العددیة(القصوى 
ّ أ) وإن كانت ھناك تعاریف رسمیة متباینة للمصطلح(فھم مشترك نسبیا لمعناه  ن الصعوبات تواجھ لدى محاولة تفعیل إال

 .ح على أرض الواقعلالمصط

  10/37و 9/2المصطلحات الرئیسیة الواردة في المقررین 
والتي تتعلق  10/37و 9/2قصر األمین التنفیذي ھذا التقییم على تلك المصطلحات الرئیسیة الواردة في المقررین  .5

والمصطلحات التالیة سلیمة . یدةمفالصلة الشائعة االستخدام حیثما تكون  نسبیا بالوقود الحیوي، وإدراج بعض المصطلحات ذات
 .التفسیرات الخاصة بكل منھا/ في ھذا السیاق، وترد مالحظات عن التعاریف

  )والطاقة الحیویة(الوقود الحیوي 
بواسطتھا ویأتي أو   "الكتلة الحیویة" الوقود الحیوي على أنھ الوقود المستخلص من مادة حیة أو إلىینظر عادة  .6

ویسري . محتوى الطاقة من ھذا الوقود من التمثیل الضوئي الطبیعي للنباتات، ویخزن عادة في مركبات معتمدة على الكربون
قد استخدمت منذ آالف السنین ویمكن و. ھذا المصطلح في كثیر من االستعماالت بصرف النظر عن طرائق أو نطاق اإلنتاج

شكل تقریبا من أشكال الكتلة الحیویة بما في ذلك المحاصیل المزروعة ألغراض الطاقة ومخلفات  إنتاج الوقود الحیوي من أي
على المستوى العالمي بما (بالوقود المنتج على نطاق واسع االرتباط  إلىفي العقود األخیرة أن المصطلح اتجھ،  إالالمحاصیل 

وحشائش التحویل والمیكانثوس والصنوبر مر والبنجر في ذلك الذرة وقصب السكر وفول الصویا واللفت والقمح والت
إال " الوقود الحیوي"ستخدم  تشریعات االتحاد األوروبي ال تو .لوقود النقل السائلوخاصة اإلنتاج واسع النطاق ) والصفصاف

 ي قطاع التدفئة والكھرباء فللوقود السائل المستخدم " السائل الحیوي"ستخدم تالكتلة الحیویة، و منوقود النقل الذي ینتج على أنھ 
أن من غیر المسلم بھ عالمیا أن یكون المصطلح قاصرا على  غیر.إال أنھا تشیر أیضا إلى الكتلة الحیویة الصلبة والغاز الحیوي 

 متنوعة بنفس القدر من التأثیرات وطائفة، وھناك طائفة شدیدة التنوع للوقود الحیوي وطرائق ومستویات إنتاجھ .إنتاج معین 
عامال رئیسیا في إثارة  أمثلة محددةمیمات المعتمدة على عبین ھذه، والت یقانعدام التفرویمثل . اإلیجابیة والسلبیة من بینھا

 .التشویش في المداوالت الخاصة بالوقود الحیوي

مثیل الت(ومن الناحیة التقنیة فإن محتوى الطاقة في الوقود اإلحفوري مستمد من نفس العملیة على نحو وثیق  .7
الوقود الذي یكون فیھ الكربون المعني قد ثبت في  إلىیشیر، في االستخدامات الشائعة، " الوقود الحیوي"غیر أن , )الضوئي

 .وقت قریب للتمییز بینھ وبین الوقود اإلحفوري

رة في متواف ةعبارة عن طائفة فعلی) 10/37و 9/2في المقررین  لم یستخدممصطلح وھو (" الطاقة الحیویة"تعتبر و .8
) مثل الحرارة أو الكھرباء( شكل مواد مستمدة من مصادر بیولوجیة أي أن الطاقة الحیویة عبارة عن طاقة تتوافر على الفور

لدى استخدام التفسیر األوسع ( .المستمدة من الوقود الحیوي في حین أن الوقود الحیوي ذاتھ عبارة عن آلیة تخزین للطاقة
 ".للوقود الحیوي"

مستمد من مادة " وقود صلب أو سائل أو غازي"ئدة المستدیرة المعنیة بالمواد الحیویة الوقود الحیوي بأنھ وتعرف الما .9
 ".منذ فترة طویلة یتةمواد بیولوجیة م"ویتعارض ذلك مع الوقود اإلحفوري المستمد من . كانت حیة قبل فترة قصیرة

ھو أي وقود سائل أوغازي أو صلب ینتج من قود الحیوي ووفقا للجنة الحكومیة الدولیة بشأن تغیر المناخ، فإن الو .10
الكتلة الحیویة، مثل زیت فول الصویا، والكحول من السكر المخمر، والنبیذ االسود من عملیة تصنیع الورق، والخشب كوقود 

الجیل األول من ویستمر ،ویشمل الوقود الحیوي التقلیدي الخشب وروث الحیوانات والحشائش والمخلفات الزراعیة . وغیر ذلك
الوقود الحیوي المصنع من الحبوب والبذور الزیتیة والدھون الحیوانیة ونفایات الزیوت النباتیة بتكنولوجیات التحویل المتقدمة 
ویستخدم الجیل الثاني عملیات التحویل الكیمیائیة الحیویة والكیمیائیة الحراریة غیر التقلیدیة، والعوامل الوسیطة المستمدة في 

. ب األحیان من أجزاء السلیلوز الخشبي لبعض المواد مثل المخلفات الزراعیة والحرجیة ونفایات البلدیات الصلبة وغیر ذلكغال
وسوف یستمر الجیل الثالث من عوامل التصنیع مثل الطحالب ومحاصیل الطاقة من خالل عملیات متقدمة مازالت في طور 

نتج فى الجیلین الثانى والثالث من خالل عملیات جدیدة على انھ الوقود الحیوى للجیل ویشار أیضا إلى الوقود الحیوى الم.اإلعداد
 القادم أو تكنولوجیا الوقود الحیوى المتقدمة
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  الكتلة الحیویة
في ) وھي عادة كائنات دقیقة(لمادة العضویة ل) الكلي وزنالأو (الكلیة كتلة ال إلىعلمیا عادة " الكتلة الحیویة"تشیر  .11

بصرف النظر (المواد البیولوجیة  إلىوفیما یتعلق بالوقود الحیوي، یشیر المصطلح المستخدم عادة . بحجم معین نة أومنطقة معی
وفیما یتعلق بالوقود الحیوي، فإن المصطلح یستخدم عادة . أو حجم معین منطقةفي  عادةكائنات دقیقة وھي  ،)عن وزنھا

مستمدة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من التمثیل الضوئي ) ألرض، حیة أو میتةفوق أو تحت ا(لإلشارة الى المادة البیولوجیة 
ووفقا للجنة الحكومیة  .الوسیطلعامل ل، یمكن أن یكون مترادفا قوفي ھذا السیا. للنبات والذي یمكن أن یتحول الى طاقة متوافرة

ة في منالمواد الكا بعادمادة نباتیة أو حیوانیة مع است( مادة من أصل بیولوجي"الدولیة بشأن تغیر المناخ فإن الكتلة الحیویة ھي 
 وتحولت الى وقود أو حدید احفوري الجیولوجیة التركیبات

  
 العوامل الوسیطة

 
وتمثل في حالة الوقود الحیوي المادة الخام األساسیة  معینة ، المادة الخام  الالزمة لعملیة ىھ العوامل الوسیطة .12

 .مد علیھا نظام إنتاج الطاقةالتي یعت) والكتلة الحیویة(

 دورة الحیاة الكاملة
حي من  شيءسلسلة من المراحل التي یمر بھا أي  إلىمصطلح یكمن منشأه في البیولوجیا حیث تشیر " دورة الحیاة" .13

مل العواطائفة من المراحل األصلیة الخاصة بإنتاج  إلىوبالنسبة للوقود الحیوي یشیر المصطلح . بدایة حیاتھ حتى وفاتھ
الكتلة الحیویة، ونقلھا وتصنیعھا وإنتاج الوقود ونقلھ، واحتراق الوقود في نھایة المطاف، ویشمل ذلك جمیع المراحل / الوسیطة
ة للنظام الكامل یدورات الحیاة الكاملة لكي یمكن تحدید المنافع والتكالیف الشاملة الحقیق إلىویجري عادة النظر . الوسیطة

 ).مثل مختلف أنواع الوقود اإلحفوري(مقارنتھ بالمنافع والتكالیف البدیلة لإلنتاج واالستخدام، و

ووفقا للجنة الحكومیة الدولیة بشأن تغیر المناخ فإن تحلیل دورة الحیاة یھدف الى مقارنة النطاق الكامل لألضرار  .14
ت المواد الخام، واالحتیاجات من الطاقة ویتضمن تحلیل دورة الحیاة مدخال. البیئیة ألي منتج معین أو تكنولوجیا أو خدمة معینة

والمنتج فضال عن جمیع العملیات التمھیدیة السابقة / والمرفق/ ویشمل ذلك عملیات التكنولوجیا. وإنتاج النفایات واالنبعاثات
ك التي تحدث بعد أي تل(وعملیات اإلنتاج ) المنتج في العمل/ أي تلك التي تحدث قبل أن تبدأ التكنولوجیا، المرفق(على اإلنتاج 

 ".من المھد الى اللحد"مثل نھج ) المنتج/ المرفق/ فترة البقاء المفیدة للتكنولوجیا

وخاصة على سبیل المثال ما " الكاملة"وقد توجد اختالفات فیما بین المستخدمین بشأن ما یدرج في تحلیل دورة الحیاة  .15
زونات الكربون ویتعین كذلك عدم التداخل فیما بین منھجیات دورة إذا كان ینبغي إدراج التأثیرات البیئیة والتغییرات في مخ

وما إذا كان تحلیل الحیاة الكاملة . الحیاة من أجل تجنب الحساب المزدوج للتأثیرات عبر مختلف االستخدامات أو القطاعات
دید البارمترات التي تدرج في ویشكل تح. الشامل بدرجة كافیة یتطلب النظر في البارمترات المدرجة أو التي ینبغي إدراجھا

وتواصل مختلف العملیات . تحلیل دورة الحیاة الكاملة ومنھجیات حساب المصفوفات والقیم ذات الصلة مجاال معقدا ومتخصصا
 .تقنیة بشأن ھذا الموضوع تنفیذ عملیات) بما في ذلك منتدیات الوقود الحیوي المستدام(

 م األراضيالتغیر المباشر وغیر المباشر في استخدا
یشیر التغیر في استخدام األراضي، استخدام األراضي ھو النشاط المعتاد الذي یضطلع بھ على وحدة من األراضي  .16

ویشمل ذلك التغیر في حالة المنطقة . األراضي الذي یسببھ إنتاج الوقود الحیوي التغیر في استخدام إلىفي السیاق الحالي، 
 .الطبیعیة الناتد عن االستخدام

ھذا السیاق، یشیر التغییر المباشر في استخدام األراضي على تحویل األرضاي من فئة استخدام معینة الى فئة  وفي .17
ویمكن أن یوفر التغییر المباشر في استخدام األراضي . أخرى من فئات إنتاج المحاصیل المحددة الستخدامات الطاقة الحیویة

ن إزالة مساحة طبیعیة لزراعة محصول من محاصیل الوقود الحیوي مما یسفر فعلى سبیل المثال، یمك. تكالیف أو منافع بیئیة
عن فقدان للتنوع البیولوجي أو أن االستعاضة عن المحاصیل الموسمیة الى حشائش دائیمة یمكن أن یزید من امتصاص كربون 

 .التربة وخفض المغذیات وجریان مبیدات اآلفات وتحسین التنوع البیولوجي

مكان آخر ) أو ضغط(غیر المباشر الستخدام األراضي عندما یحل إنتاج الوقود الحیوي مكان نشاط ویحدث التغیر  .18
فعلى سبیل المثال یتحول محصول  .وھو تحویل األراضي من فئة استخدام الى فئة أخرى نتیجة للتوسع في إنتاج الوقود الحیوي

وفي ھذه الحالة، ال یوجد تغیر . اء إلى االستخدام ألغراض الطاقةمن منطقة قائمة دون تغییر في نظام اإلنتاج من االستخدام كغذ
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ّ أنھ یتعین تغییر االستخدام السابق  مباشر في استخدام األراضي حیث أن المساحة المعنیة تظل في حالة استخدام إال
. قریبة أو بلد آخر مثل من خالل التوسع في منطقة المحاصیل  الغذائیة في مكان آخر قد یكون في مساحة) كغذاء(للحصول

ّ أنھا تحدث نتیجة  وتعتبر ھذه التغییرات غیر مباشرة بالنظر إلى أنھا ال تعزى إلى محصول الوقود الحیوي بصورة مباشرة إال
وتتماثل التغییرات المباشرة من الناحیة . إلحالل محصول الوقود الحیوي مكان متطلبات استخدام األراضي في مكان آخر

 ".رات اإلحاللتأثی"العملیة مع 

یمثل ) التغییر المباشر وغیر المباشر" (استخدام األراضي"ووفقا للجنة الحكومیة الدولیة بشأن تغیر المناخ فإن  .19
مجموع الترتیبات واألنشطة والمدخالت التي تتخذ في نوع معین من غطاء األراضي وھي األغراض االجتماعیة واالقتصادیة  

ویحدث التغیر في استخدام األراضي حیثما یتم ). ي الرعي واستخالص األخشاب، والحفظأ(التي تدار من أجلھا األراضي 
ویشیر التغییر المباشر . تحویل األراضي من استخدام الى آخر من الغابات الى األراضي الزراعیة أو الى مناطق حضریة

التي تحركھا السیاسات في استخدام األراضي وغیر المباشر الستخدام األراضي الى التحویالت التي تؤثر فیھا األسواق وتلك 
الى مقررات متعلقة بإدارة استخدام األراضي لألفراد أو المجموعات فعند تحویل  التي ال یمكن أن تعزى بصورة مباشرة

 .األراضي الزراعیة مثال الى إنتاج الوقود، قد تحدث إزالة للغابات في أماكن أخرى لتحل مكان اإلنتاج الزراعي السابق

وینبغي عدم النظر الى التغییر غیر المباشر الستخدام األراضي على أنھ یعادل بالضرورة تحویل مباشر مبسط لتأثیر  .20
كمي وذلك مثال من خالل االفتراض بأن ھكتار واحد من المحاصیل الغذائیة یحول الى الطاقة یتطلب ھكتار آخر في مكان آخر 

فمن الممكن مثال . ، ضمن جملة أمور، على التغییرات ذات الصلة في اإلنتاجیةویتوقف التأثیر الفعلي. یحل مكان األغذیة
التخفیف من التغییر غیر المباشر في استخدام األراضي من خالل إدخال التحسینات على إنتاجیة المحاصیل مثل تحقیق مكاسب 

غذیة والطاقة على نفس الرقعة من كافیة مستدامة تمكن من إنتاج المزید من المحاصیل لتحقیق األغراض المجتمعة لأل
 .األراضي

ویعتبر التغییر المباشر الستخدام األراضي، من الناحیة النظریة، أیسر في التحدید والرصد واإلدارة مثل من خالل  .21
غیر أن الرصد واإلدارة للتغییرات غیر . حظر زراعة محاصیل الوقود الحیوي في مناطق معینة مثل المساحات الطبیعیة

تأثیرات (ألراضي فإدارة التغییر غیر المباشر الستخدام ا. رة الستخدام األراضي أكثر صعوبة وتعقیدا بدرجة كبیرةالمباش
فھذا التقید غیر . فما یتعلق بالتنوع البیولوجي رئیسیة بشأن استدامة إنتاج الوقود الحیوي واستخدامھتمثل قضیة ) اإلحالل

إنتاج الوقود الحیوي " دامةالست"ذر تحدید المعاییر الشاملة ، ومن المتعتحدیدهتحیل المباشر الستخدام األراضي یجعل من المس
للوقود اإلحیائي المستدام تسند اھتماما كبیرا لھذا  فالمنتدى الرئیسي. امل خاصة بالموقع فقطعو إلىواستخدامھ استنادا 

نظر ھذه، بحكم الضرورة، فیما یحدث فیما یتجاوز وتشر ،عاییر والرصد للتغیر غیر المباالموضوع بما في ذلك وضع نظم الم
ولذا فإن تقدیر التغییر غیر المباشر الستخدام األراضي یتطلب استخدام نماذج، نظرا ألن الصالت . موقع إنتاج الوقود الحیوي

ا من محركات غیر أن التأثیرات االقتصادیة لیست سوى محرك. ھي النماذج االقتصادیة التي كانت تستخدم عموماالرئیسیة 
ملیات االجتماعیة مثل الزیادة في أعداد السكان من البشر إذ تشمل المحركات األخرى الع. تفاعلیة عدیدة لتحویل األراضي

والھجرة والسیاسات الوطنیة التي تؤثر في الزراعة وغیر ذلك من استخدام األراضي والتنمیة االقتصادیة فضال عن القضایا 
 .الثقافیة والتكنولوجیة والمؤسسیة، وكلھا تتفاعل في عالقات معقدة

بالتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة إلنتاج الوقود الحیوي واستخدامھ، بالضرورة، عن وال تختلف القضایا ذات الصلة  .22
توسیع المائدة المستدیرة المعنیة بالمواد  ویبرر ذلك جزئیاویعزى . واستخدامات المحاصیل األخرى بالمحاصیلتلك الخاصة 

وترى . لیشمل المواد الحیویة 2013 ام من نطاقھا في عاملحیوي المستدالحیویة التي كانت في السابق المائدة المستدیرة للوقود ا
الوقود  إلىالمائدة المستدیرة ھذه أن المواد الحیویة عبارة عن منتجات مستمدة من الكتلة الحیویة التي تتضمن أیضا، باإلضافة 

لمنطق یمكن أن یسري على غیر أن نفس ا. الحیوي، طائفة من المواد الكیمیائیة الحیویة مثل اللدائن الحیویة والشحومات
ولھذا السبب، ینظر . استخدامات المحاصیل األخرى بما في ذلك، مثال، المحاصیل الغذائیة، ومستحضرات التجمیل، واأللیاف

المواد الحیویة على أنھ مجموعة فرعیة من قضیة أكثر / إنتاج واستخدام الوقود الحیوي إلىالكثیر من الحكومات والوكاالت 
بتحدید وتوضیح إدارة األراضي لألغراض اإلنتاجیة، والصعوبات في تحدید وتحقیق االستدامة في ھذا السیاق  شموال تتعلق

غیر أن الكثیرین یدفعون بأن إنتاج الوقود الحیوي واستخدامھ جدیران باھتمام خاص بالنظر الى أن الطلب یتأثر بشدة . األشمل
على النحو الوارد بتفاصیل أكبر في الوثیقة (الحوافز بالسیاسات الحكومیة وخاصة من خالل اإلعانات و

UNEP/CBD/SBSTTA/16/14(. 
االجتماع السادس عشر للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة موجزا للتقدم  إلىوقد قدم األمین التنفیذي  .23

استخدام األراضي بما في ذلك تحدید المعاییر وذلك معالجة التغییر المباشر وغیر المباشر في  واألدوات الطوعیة بشأنالمحرز 
كما تتضمن السلسة . الوثیقة UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32 و UNEP/CBD/SBSTTA/16/14في الوثیقة 
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لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي عرضا للمواضیع ذات الصلة  65التقنیة رقم 
)en.pdf-65-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd.( 

  التغیر المباشر وغیر المباشر في استخدام المیاه والموارد األخرى
. معنى التغیر المباشر وغیر المباشر في استخدام المیاه أو الموارد األخرى ذلك الخاص باستخدام األراضيیماثل  .24

مثال فإن محصول الوقود الحیوي الذي ینطوي على متطلبات میاه مختلفة عن ذلك الذي كان یزرع في السابق في فعلى سبیل ال
سوف یتسبب في تغییر مباشر في استخدام المیاه في تلك المساحة ) مثل أن یتطلب كمیات أكثر أو أقل من میاه الري(مساحة 

المزروعة في مساحة ) الطاقة إلىمثل من األغذیة (غیر في استخدام المحاصیل والت). المیاه المنطقة التي تؤخذ منھابما في ذلك (
أنھ سیتعین االستعاضة عن  إلىتغییر غیر مباشر في استخدام المیاه بالنظر  إلىدون تغییر مباشر في استخدام المیاه سیؤدى 

 مبادئكذلك وتنطبق . المیاه في مكان آخرالمحصول الغذائي بزراعة المزید منھ في مكان آخر ومن ثم استخدام قدر أكبر من 
مماثلة على التغییرات المباشرة وغیر المباشرة لالستخدام في الموارد األخرى المستخدمة في إنتاج عامل تصنیع الوقود الحیوي 

 .مثل مبیدات اآلفات ومبیدات األعشاب واألسمدة

ع البیولوجي وذات االھتمام الثقافي والدیني النظم االیكولوجیة الحرجة والمناطق المرتفعة القیمة من التنو
  والتراثي والمھمة للمجتمعات األصلیة والمحلیة

ھناك الكثیر من المصطلحات األخرى الواسعة االستخدام التي  لھا نفس المقاصد أو المعنى المتعلقة بھا وإن لم تذكر  .25
" یكولوجیة النادرة أو المھددة أو المعرضة للخطرالنظم اال"فعلى المستوى الدولي، یشمل ذلك . 10/37و 9/2في المقررین 

المناطق "و" مناطق النباتات الھامة"و" مناطق الطیور الھامة"و" مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة"و" المواقع الحساسة:و
المحدد في االتفاقیة  على النحو"التي تختلف عن مواقع التراث العالمي " (مواقع التراث الثقافي"و" ذات القیمة المرتفعة للحفظ

بین ) منطقة االتحاد األوروبي( 2000ومواقع الطبیعیة ) 1972، الیونسكو "المعنیة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي العالمي
والمرجح كثیرا أن ھناك طائفة أكبر بكثیر من المصطلحات المستخدمة على المستویات الوطنیة ودون الوطنیة، . جملة مواقع

أو غیر ذلك من األوصاف المتعلقة بالطابع " الخالب مناطق الجمال الطبیعي"و" ع ذات األھمیة العلمیة الخاصةالمواق"مثل 
وعالوة على ذلك تتوافر طائفة عریضة بدرجة كبیرة لفئات وأوصاف لمجموعة كاملة من . الفرید أو الخاص إلحدى المناطق

أنظر (قتران مع توجیھ بشأن استخدام ھذه الفئات المواقع المحددة في مختلف فئات المناطق المحمیة باال
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/  لمزید

بالتفسیرات الوطنیة بما  إلى حد كبیر ریف ھذه المصطلحات وما یتصل بھا من مصطلحات مسألة تتعلقوتعا. )من المعلومات
وال یوجد تعریف متفق علیھ بصفة رسمیة أو . تفسیرات معینة مستخدمة في أماكن أخرى/ في ذلك اختیار تطبیق تعاریف

طبیعة یقوم حالیا بتوفیر إرشادات عن الموضوع قد تكون لحفظ العالمیة بشأن غالبیة ھذه المصطلحات وإن كان االتحاد الدولي 
غیر أن القضیة . ولبعض المصطلحات تعاریف صاغتھا أفرقة معینة من أصحاب المصلحة). أنظر أدناه أیضا(مقیدة لألطراف 

مستخدمة في تحدید الرئیسیة بالنسبة لمعظم ھذه المصطلحات وما یتصل بھا التتعلق بالتعاریف في حد ذاتھا، بل في المعاییر ال
ھذه المعاییر مما یعني  بشأنوال یتوافر حالیا سوى اتفاق محدود أو توحید قیاس . ما إذا كان موقع مؤھال ألن یكون ھذه المساحة

 .أن المصطلحات لیست متماثلة أو متبادلة بالضرورة

المناطق التي یتعین  لى النظر إلىھو الحاجة إ. 10/37و 9/2ھذه المناطق في المقررین  إلىوالسبب الرئیسي لإلشارة  .26
وترد ھنا أمثلة على ھذه المناطق بما  .أھداف االتفاقیةب فیما یتعلقإنتاج الوقود الحیوي واستخدامھ  تأثیراتفیھا تجنب أو خفض 

ّ أن ھذه لیست بالضرورة الفئات الوحیدة ذات اللصة یر فینبغي استخدام المعای. في ذلك معلومات أخرى عن المعاییر إال
إذ أن . على المستوى الوطني، وحیثما یتعین، على المستوى المحلي" المناطق الھامة"المصطلحات السلیمة لخاصة بتحدید 

 .المستوى یتوقف على أھمیتھا للموقع أو المنطقة المعنیة، وحسب ما یتحدد من خالل عملیات التقییم الخاصة بالحالة

أو الھامة /ق بالمناطق ذات األھمیة الثقافیة أو الدینیة أو التراثیة ووسوف یخضع تعریف أو معیار التقییم المتعل .27
للمجتمعات األصلیة والمحلیة، على وجھ الحصول إلشراف وإرشادات وطنیة، أو حسب مقتضى الحال، ودون الوطنیة، 

التوجیھیة واألسالیب  المبادئوقد ذكرت بعض . االتفاقیةواألحكام ذات الصلة في ) ي( 8وطبقت أو فسرت تمشیا مع المادة 
: باعتبارھا ذات صلة بعملیات تقییم الوقود الحیوي وسیاساتھ بما في ذلك المثال أكوي 9/2لتحدید المناطق بالفعل في المقرر 

الثقافیة والبیئیة واالجتماعیة بشأن التطورات المقترح وصفھا أو  التأثیراتكون التوجیھیة الطوعیة إلجراء عملیات تقییم  مبادئ
المقرر (لتي قد تؤثر على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمیاه التي تحتلھا أو تستخدمھا عادة المجتمعات األصلیة والمحلیة ا

 ).واو 7/16

معاییر االستدامة الواردة في التوجیھ األوروبي الخاص بالطاقة المتجددة إشارة الى المناطق التي تعترف بھا   نوتتضم .28
، 2009في عام ف. المتضمنة في قوائم وضعتھا المنظمات الحكومیة الدولیة أو االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة االفتقات الدولیة أو
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فریق مھام مشترك بین اللجنة العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة واللجنة الخاصة ببقاء األنواع التابعین لالتحاد الدولي  أنشئ
المعاییر والمنھجیات العلمیة لتحدید المواقع ذات األھمیة العالمیة للتنوع البیولوجي لحفظ الطبیعة لعقد عملیة تشاوریة لتجمیع 

 إلىالعملیات الوطنیة واإلقلیمیة الرامیة  وقد وضعت المعاییر لدعم مواقع التنوع البیولوجي الرئیسیة"والمقرونة أیضا باسم (
الوكاالت الحكومیة وصانعي القرارات، ومدراء الموارد اعدة الھامة في إطار والیتھا الوطنیة، وتھدف الى مس تحدید المواقع

كما ستسھم في . والمجتمعات المحلیة والقطاع الخاص، والوكاالت المانحة وغیرھا على استھداف تنفیذ حمایة حفظ المواقع
للتنوع البیولوجي المناطق ذات األھمیة الخاصة "تحدید  تشملھمن أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي الذي  11تحقیق الھدف 

 ".وخدمات النظم االیكولوجیة

مقترحات االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة في نھایة المطاف على الصعید  الكیفیة التي تطبقوسوف تحدد األطراف  .29
بة لألغراض سغیر أنھ بالن. الوطني مع مالحظة أن المعاییر والحدود القصوى قد تختلف بالنسبة لبعض األغراض الوطنیة

 .10/37و 9/2فائدة مباشرة لبعض األطراف فیما یتعلق بتنفیذھا للمقررین  النھجة، قد یكون للعملیة المضطلع بھا لتوحید الحالی

ومن الطبیعي أن استخدام ھذه . 2لتحدید مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیةالتالیة وقد حددت العملیة المعاییر  .30
من مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة، البد من یكون  بأن الموقع یتأھل ولكي. المصطلحات من جانب األطراف مسألة طوعیة

 :أن یسھم بدرجة كبیرة في استمراریة عنصر من العناصر التالیة على الصعید العالمي

تحدید المواقع التي تسھم بدرجة كبیرة في استمرار التصنیفات التي : التنوع البیولوجي المعرض للمخاطر  - ألف
أنھا معرضة للمخاطر عالمیا أو یتوقع أن تصنف عالمیا بمجرد تقییم مخاطر انقراضھا قیمت رسمیا ب
ا معرضة للمخاطر أو النظم االیكولوجیة التي ھأو األوصاف التي قیمت وطنیا أو إقلیمیا بأن بصورة رسمیة

یم مخاطر قیمت رسمیا بأنھا معرضة للمخاط عالمیا أو یتوقع أن تصنف بأنھا معرضة للمخاطر بمجرد تقی
  انھیارھا بصورة رسمیة؛

تحدید المواقع التي تسھم بدرجة كبیرة في استمراریة األنواع المقیدة : التنوع البیولوجي المقید جغرافیا  - باء
جغرافیا بأن یكون لدیھا أعداد عالیة التكتل أو أنھا تقع بضعة مواقع أو مجموعات من األنواع في نطاقات 

توطن أو التمییز الوراثي أو النظم االیكولوجیة ذات التوزیعات المقیدة جغرافیا أو مقیدة جغرافیا في مراكز ال
  التي تقع في بضعة مواقع؛

تحدید المواقع التي تسھم بدرجة كبیرة في االستدامة العالمیة للتنوع البیولوجي : التكامل االیكولوجي البارز  -جیم
یكولوجي، والطابع الطبیعي على النحو الممثل بواسطة بالنظر إلى أنھا أمثلة استثنائیة على التكامل اال

مجموعات األنواع السلیمة التي تتألف من تكوینات األنواع المحلیة ووفرتھا وتفاعالتھا في حدود النطاقات 
الطبیعیة للتباین أو أبرز األماكن داخل المناطق الجغرافیة الحیویة، ومناطق النظم االیكولوجیة الممیزة 

سلیمة نسبیا والمتالمسة، وتنوع الموائل التي تضم مجموعات من األنواع المتمیزة إقلیمیا والغنیة إقلیمیا وال
  بدرجة كبیرة باألنواع المتماثلة؛

تحدید المواقع التي تسھم إسھاما كبیرا، بالنظر إلى عملیاتھا التطوریة ذات : العملیات البیولوجیة البارزة  -دال
ث بداخلھا، في استدامة أو التنوع السریع بشأن التنوع البیولوجي أو التي تدعم األھمیة االستثنائیة التي تحد

أو الدیمغرافیة /األنواع في مراحل رئیسیة من دورات حیاتھا والتي تحدث خاللھا في التجمیعات الجغرافیة و
 يتي تحدث خاللھا، فأو التي تسھم إسھاما كبیرا، بالنظر إلى العملیات البیولوجیة ذات األھمیة االستثنائیة ال

  وألجل للتنوع البیولوجي؛االستدامة الطویلة 
مواقع عدم اإلحالل : التنوع البیولوجي على النحو المحدد من خالل التحلیل الكمي الشامل لعدم اإلحالل  -ھاء

 ؛على النحو المحدد من خالل األسالیب المعتمدة على التكاملیة االستثنائي

ّ أن تلبیة أي معیار واحد تكفي للتأھل كموقع على أساس جمیع تقییم جمیع المواقع  وینبغي فرید تكون مناطق التنوع المعاییر إال
  .البیولوجي الرئیسیة

العالمیة لكل معیار من ھذه " لألھمیة"الحدود القصوى المقترحة في الوقت الحالي لوضع تقییم كمي  حددتوقد  .31
 3 .2013كانون األول / برالمعاییر من خالل حلقة عمل تقنیة أقیمت في دیسم

                                                        
2 https://cmsdata.iucn.org/downloads/criteria  مع تعدیالت مقترحة ترد  2014ینایر / كانون الثاني 28المعنیة بالمعاییر والتخوم،  حلقة العمللالتقریر النھائي

وتعقد مشاورات مجتمعیة وعامة بشأن ھذه المقترحات ویتوقع االتفاق على مجموعة حصریة من  https://cmsdata.iucn.org/downloads/thresholdsفي 
 .2014نوفمبر / تنزھات التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة في سیدني، استرالیا في تشرین الثانيالمعاییر والحدود القصوى على المؤتمر العالمي للم

 3 .t_final_28january2014.pdfhttps://cmsdata.iucn.org/downloads/thresholds_workshop_repor 



UNEP/CBD/SBSTTA/18/15 
Page 7 
 

/… 

. وقد تركز عمل فریق المھام حتى اآلن، إلى حد كبیر، على المعاییر والحدود القصوى المعتمدة على العلوم الطبیعیة .32
/ ةمثل المواقع الھامة المتعلقة بالقیم الثقافی( وكان التقدم أقل فیما یتعلق بالمعاییر الثقافیة االجتماعیة لتحدید المجاالت الرئیسیة 

مثل المواقع ذات األھمیة الخاصة لخدمات النظم (أو بشأن المعاییر االقتصادیة االجتماعیة ) الدینیة للتنوع البیولوجي
 ).االیكولوجیة

خالل مؤتمر المتنزھات ومن المتوخي أن یطلق فریق المھام مواصفات مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة المقترحة  .33
 .)2014تشرین الثاني / نوفمبرسیدني، استرالیا، (العالمیة 

  إنتاج الوقود الحیوي واستخدامھ المستدامان وغیر المستدمین
إنتاج الوقود الحیوي واستخدامھ المستدامین فیما نظر في  10/37و 9/2للمقررین  األساسیةیتمثل أحد األغراض  .34

ویعرف نص االتفاقیة ذاتھ . في نص المقرر" غیر المستدامین"و" المستدامان"یتعلق بالتنوع البیولوجي، ویستخدم مصطلحات 
استخدام مكونات التنوع البیولوجي بطریقة ومعدل ال یؤدیان إلى انخفاض طویل األجل في التنوع "بأنھ " االستخدام المستدام"

تعریف یستخدم غیر أن ھذا ال". البیولوجي ومن ثم المحافظة على إمكانیاتھ لتلبیة احتیاجات وطموحات األجیال الحالیة والمقبلة
في مجال معقد مثل الزراعة حیث توجد تفاعالت متعددة ومبادالت محتملة بصورة محدودة في الواقع العملي لدى محاولة تحدید 

وال تقتصر ھذه ") لعدم االستدامة"على الرغم من أن من األیسر تحدید األبعاد المتطرفة " (مستدامة"اإلجراءات التي ھي 
جمیع قطاعات االستخدام اإلنتاجي  عبر، وتعتبر مثار جدل كبیر أو الزراعة في الحقیقة حیويالصعوبة على الوقود ال

 .لألراضي

وقد خلص الكثیر من المناقشات المتعلقة بھذا الموضوع إلى أن تحدید المجموعة الكاملة للبارامترات بشأن النقطة النھائیة 
بعض اعتبارات المبادالت على  عادةفسیكون ھناك . أمرا غیر ممكنالالستدامة والسیما في قطاع متنوع مثل الزراعة یعتبر 

 . األقل التي ستجري

الزراعة لكي  تسلكھالمالئم الذي ینبغي أن  باالتجاهتحدید المعاییر الخاصة  ، في كثیر من األحیان،غیر أن من الممكن .35
على  انصبز على الترویج للوقود الحیوي المستدام ولھذا السبب، فإن التركی. تتحرك الى االستدامة إن لم تكن قد حققتھا بعد

وقد أبلغ االجتماع السادس . لمنتجات الزراعیة األخرى واستخداماتھاسوف تتماثل مع اتحدید معاییر ومواصفات االستدامة 
ي الوثائق ف(موضوع الوقود الحیوي عن ھذا  عشر للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بمعلومات أخرى

UNEP/CBD/SBSTTA/16/14  و UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32.( من  654كما ترد في الوثیقة رقم
 .السالسل التقنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

----- 

                                                        
4  http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-65-en.pdf.  


