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 2001آذار / مارس16-12مونتريال ، 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 األنواع الغريبة المجتاحة

  ، وتحليل التقارير الوطنية 14 و 11 و 5 ، الفقرات 5/8عن الموضوعات التي تبينها المقرر تقرير مرحلي 

 

 من المقرر 14 و 11 و 5أعjد األميjن التنفيذي هذا التقرير المرحلي بشأن الموضوعات التي تبينتها الفقرات               
وقjjد وردت مjjن أربعjjة بلjjدان وثjjالث  . فاقjjية المjjتعلقة بالتjjنوع البيولوجjjي   الصjjادر عjjن مؤتمjjر األطjjراف فjjي االت 5/8

مjنظمات تعلjيقات عن المبادئ التوجيهية المؤقتة في سبيل المنع واإلدخال وتخفيف اآلثار الناشئة عن األنواع الغريبة ،    
 إلى الحصول على ومjن قدمjوا التعلjيقات سعوا    . وهjي المjبادئ التjي وضjعها مؤتمjر األطjراف فjي اجjتماعه الخjامس                   

يرات فjي العjبارات فjي سjبيل توضjيح أو تنقjيح المjبادئ ، وسjعوا إلjى الحصjول علjى مبادئ إضافية ، وليس على                  يj تغ
والمسjائل المتعلقة بوضع المبادئ تعالجها مذآرة األمين التنفيذي بشأن الخيارات في العمل المستقبل     . تغjيرات أساسjية     

 .المتعلق باألنواع الغريبة 

.  بلjjدًا تقاريjjر وطنjjية موضjjوعية بشjjأن األنjjواع الغريjjبة      41 ، وردت مjjن 2000 نوفمjjبر 21اء مjjن وابjjتد 
وبإيجjاز ، تبيjن هjذه الjتقارير أن آثjار األنjواع الغريjبة المجتاحة هي موضوع هام جدًا إلدارة التنوع البيولوجي ، غير                

تبعًا لذلك فإن بناء القدرات الوطنية وتسهيل أن قjدرات معظjم الjبلدان علjى التصjدي لهjذا الموضjوع محدودة للغاية ، و           
 .الجهود التعاونية هي بكل وضوح مجاالت ينبغي التصدي لها 

أي مjjن " . غسjjب" بلjjدًا ومjjن بjjرنامج  22ودراسjjات الحjjاالت حjjول األنjjواع الغريjjبة المجjjتاحة وردت مjjن     
ذآjjرة فjjيما يjjتعلق بتبيjjن األنjjواع الغريjjبة   والنjjتائج الرئيسjjية مقدمjjة فjjي هjjذه الم  . الjjبرنامج العالمjjي لألنjjواع المجjjتاحة  

 .المجتاحة واستئصالها واحتوائها ومكافحتها ، وآذلك تتضمن المذآرة موضوعات عامة 
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 عمjا أحjرز مjن تقjدم في التعاون مع المنظمات ذات الصلة وغيرها من صكوك       ًاوتقjدم المذآjرة آذلjك تقريjر        
 األطjراف فjي االتفاقjية علjى وضjع مشjورة بشjأن طائفة من        دولjية وإقليمjية ملjزمة وغjير ملjزمة ، فjي سjبيل مسjاعدة                

الموضjوعات تjتعلق بjاألنواع الغريjبة المجjتاحة ، وآذلjك بشأن التقدم المحرز في وضع مصطلحات قياسية ، ومعايير                
ات لتقيjيم المخاطjر ، وإيجjاد وسائل لتعزيز قدرة األنظمة اإليكولوجية على المقاومة وعلى االسترداد من فعل االجتياح         

 .، وفي وضع أنظمة للتبليغ وتقييم األولويات لعمل التصنيف 

  

 :قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية فيما يلي  

مع المنظمات  مjن األمين التنفيذي النظر في ما ورد من تعليقات على المبادئ التوجيهية المؤقتة ، وأن يقوم في تشاور           
ذات الصjلة ، بوضjع عjبارات مقjترحة تسjتعمل فjي المjبادئ اإلرشjادية ، آjي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه           

 السادس ؛

 ، للقيام بذلك  في أسرع وقت ممكن ،  5/19 من المقرر    8 األطjراف التي لم تقدم بعد تقاريرها الوطنية استجابة للفقرة           
 .ديم دراسات حاالت لتوزيعها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وإلى مواصلة تق

      jjjن الموضjjjيذي عjjjن التنفjjjرة األميjjjمن مذآjjjت تح  ـــــــــوتتضjjjتتناوله هفمعتjjjذي سjjjوع الjjjند  ـjjjذا البjjjت ه)
UNEP/CBD/SBSTTA/6/8 (  التوصيات المقترحة بشأن وضع المبادئ التوجيهية المؤقتة ،. 
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 مقدمة  -أوال

بشأن األنواع ) ( ح (8ة معالجة موضوع تنفيذ المادعلى أن مؤتمر األطراف ، في اجتماعه الرابع ، قد وافق     -1
األنواع الغريبة المجتاحة " الغريjبة التjي تهjدد األنظمjة اإليكولوجية والموائل أو األنواع ، المشار إليها فيما بعد بعبارة             

وقرر المؤتمر أن .  بين عدة قطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي         ًاباعتjبار هjذا الموضjوع موضوعًا مشترآ       " ) 
وبصفة خاصة طلب .  الموضjوع فjي تعمjق في اجتماعه السادس ، مستمدًا في ذلك من مشورة هفمعتت       يjنظر فjي هjذا     

 .مؤتمر األطراف من هفمعتت أن تضع مبادئ توجيهية 

وفي . أن عمjل هفمعتت في اجتماعيها الرابع والخامس قد تم إبالغه إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف          -2
 بعjض المقjررات البدئjية فjي هjذا الموضوع ، وطلب سلسلة أخرى من الخطوات السابقة      ذلjك االجjتماع اتخjذ المؤتمjر       

وبصفة خاصة قام مؤتمر األطراف ، بموجب ) . 5/8المقرر ( لjنظره نظjرة آاملة في الموضوع في اجتماعه السادس       
لمؤقتة الواردة في  ، بحjث األطjراف والحكومjات والمjنظمات ذات الصjلة علjى تطبيق المبادئ التوجيهية ا       5/8مقjرره   

مjن اتفاقية التنوع  ) ح (8 ، حسjب مقتضjى الحjال ، فjي سjياق األنشjطة الرامjية إلjى تنفjيذ المjادة             5/8المjرفق بالمقjرر     
 مؤتمر األطراف آذلك من األطراف والحكومات األخرى والهيئات ذات         دعjا و. البيولوجjي ، وفjي مخjتلف القطاعjات          

ليمjية الملjزمة وغjير الملjزمة ذات الصjلة بالموضوع ، في ضوء مناقشات      الصjلة وغjيرها مjن الصjكوك الدولjية واإلق          
هفمعتjت فjي اجjتماعها الخامس ، إلى تقديم تعليقات مكتوبة إلى األمين التنفيذي بشأن المبادئ التوجيهية المؤقتة ، على               

ة المؤقتة ، على أن خjذ فjي الحسjبان مjع دراسjات الحjاالت والقjيام بمjزيد مjن العمjل فjي وضjع المبادئ التوجيهي                   ؤأن ت 
 االجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، وطلب المؤتمر من األمين التنفيذي توزيع      قبلتjنظر هفمعتjت فjي تلjك التعلjيقات           

 . االتصال الوطنية طقانتلك التعليقات من خالل 

امج العالمي  ، من األمين التنفيذي أن يتعاون مع البرن5/8 من مقرره  14طلjب مؤتمjر األطراف ، في الفقرة          -3
لألنjjواع المجjjتاحة والفjjاو والمjjنظمة الjjبحرية الدولjjية ومjjنظمة الصjjحة العالمjjية وغjjير ذلjjك مjjن المjjنظمات ذات الصjjلة  
وغيرها من الصكوك الدولية الملزمة وغير الملزمة المتصلة بالموضوع ، لمساعدة األطراف في االتفاقية على ما يلي           

: 

 اع المجتاحة ؛وضع مصطلحات قياسية موحدة بشأن األنو (أ)

 وضع معايير لتقييم المخاطر الناشئة عن إدخال األنواع الغريبة ؛ (ب)

 االقتصادية لألنواع الغريبة المجتاحة ، خصوصًا اآلثار       �وضjع عملjيات لتقيjيم اآلثjار االجتماعية           )ج( 
 التي تترتب على مجتمعات السكان األصليين والمحليين ؛ 

 بة المجتاحة على التنوع البيولوجي ؛تعزيز البحث بشأن وقع األنواع الغري (د)

إيجاد وسائل لتعزيز قدرات األنظمة اإليكولوجية على المقاومة وعلى االسترداد من آثار اجتياحات    )هـ( 
 .األنواع الغريبة 

وضjع نظjام للتبلjيغ عjن االجتjياحات الجديjدة مjن األنjواع الغريjبة وعjن انتشار األنواع الغريبة في              )و( 
 مناطق جديدة 

 تقييم األولويات في عمل التصنيف  )ز( 

 ، طلjب آذلjك مjن األميjن التنفjيذي ، في تعاون مع      15 ، الفقjرة     5/8أن مؤتمjر األطjراف ، بموجjب المقjرر            -4
غسjب وفjاو والمjنظمة الjبحرية العالمjية ومjنظمة الصjحة العالمjية ، وغjيرها مjن المjنظمات والصjكـوك ذات الصلة ،              

 :  وينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس ، شاملة ما يلي بوضع ورقة تنظر فيها هفمعتت
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 لفعالjية وجjدوى التدابjير القائمjة للمنع والتبين المبكر واالستئصال والمكافحة في           ملاسjتعراض شjا    (أ)
 مجال األنواع الغريبة المجتاحة ووقعها ؛

  ؛5/8 من المقرر 14 و 5 عن الموضوعات الواردة في الفقرتين ًا مرحليًاتقرير (ب)

جمjjيع الخjjيارات فjjي مجjjال العمjjل المسjjتقبلي المjjتعلق بjjاألنواع الغريjjبة المجjjتاحة بموجjjب اتفاقjjية     )ج( 
) ح (8التjنوع البيولوجjي ، والتjي مjن شjأنها أن تسjدي معونة عملية لألطراف والحكومات والمنظمات في تنفيذ المادة              

 ؛) ح (8مادة من مواد االتفاقية ، وتؤدي إلى التنفيذ الكامل والفعال لل

)  ، المرفـق األول 4/16المقرر (  من طريقة تشغيل هفمعتت 9عjند قjيام األميjن التنفjيذي بعملjه وفقjا للفقjرة              -5
وقد تكون هذا الفريق من خبراء من اليونسكو  . قام األمين التنفيذي بإنشاء فريق اتصال حول األنواع الغريبة المجتاحة           

 ، واتفاقية األراضي الرطبة  CAB Internationalت والمjرفق العالمjي للبيjئة وهيjئة     واالتفاقjية الدولjية لحمايjة النjبا    
ذات األهمjjية الدولjjية خصوصjjًا بوصjjفها موائjjل للدواجjjن المائjjية ، وغسjjب وديفرسjjتاس ، والمjjنظمة الjjبحرية الدولjjية    

وقد عقد . دا ورئـاسة هفمعتت واليونيjب واالتحjاد العالمي للحفظ والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والنرويج ونيوزيلن    
 .ون ، في سبتمبر ا بشأن المرحلة األولى من غسب ، في مدينة آيب تتجميع النتائجهذا االجتماع  عقب اجتماع 

السابقة ، تقدم نظرة ) ب (4 و 3 و 2أن هذه الورقة ، مراعاة لطلبات مؤتمر األطراف ، الواردة في الفقرات   -6
ويبين القسم الثاني النتائج الرئيسية التي نجمت عن . لعمل التحضيري لمؤتمر األطراف عامjة لمjا أحjرز مjن تقدم في ا          

 في ًا أشد تفصيًال واردًال ، وتحلي  5/19تحلjيل الjتقارير الوطنjية الموضوعية بشأن األنواع الغريبة ، الذي طلبه المقرر               
م الثالث فهو يستعرض دراسات أمjا القس  . UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/2الجjزء ألjف مjن الوثjيقة اإلعالمjية        

. تجميع للتعليقات التي وردت بشأن المبادئ التوجيهية المؤقتة    عن  عبارة  هو  والقسم الرابع إنما    . الحjاالت التي وردت     
وفjي القسjم الخjامس اسjتعراض للjتقدم فjي الjتعاون فjي سبيل مساعدة األطراف في موضوع األنواع الغريبة المجتاحة                  

 .، شامال برامج عمل مشترآة محتملـة ) 15 و 11 ، الفقرتين 5/8 آما طلب ذلك المقرر(

أعاله ، أعد ) أ (4فjي سjبيل تسjهيل عمjل هفمعتjت فjيما يjتعلق بطلب مؤتمر األطراف المشار إليه في الفقرة                    -7
تتضjمن استعراضjًا شjامًال لفعالjية وجjدوى مjا يوجjد من               ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/7(األميjن التنفjيذي مذآjرة       

وفيما يتعلق .  للمjنع واالستكشjاف المjبكر والمكافحjة فjي مجjال األنواع الغريبة المجتاحة واآلثار المترتبة عليها              تدابjير 
(، سjjjjjjيكون أمjjjjjjام هفمعتjjjjjjت مذآjjjjjjرة مjjjjjjن األميjjjjjjن التنفjjjjjjيذي     أعjjjjjjاله ) ج (4بالطلjjjjjjب الjjjjjjوارد فjjjjjjي الفقjjjjjjرة   
UNEP/CBD/SBSTTA/6/8 (   األنواع اjjتعلق بjjتقبلي المjjل المسjjيارات للعمjjن الخjjاق   تبيjjي نطjjتاحة فjjبة المجjjلغري

 .االتفاقية 

 النتائج الرئيسية المستخلصة من التقارير الوطنية الموضوعية  -ثانيا

 ، طلjب مjن األطراف تقديم تقارير موضوعية في شكل قياسي        5/19أن مؤتمjر األطjراف ، بموجjب مقjرره            -8
والتقرير الموضوعي األول .  األطراف موحد حول الموضوعات التي ينبغي أن تنظر فيها في تعمق اجتماعات مؤتمر       

 2000 نوفمبر 21وحتى  . 2000 سبتمبر 30األنواع الغريبة ، وهو تقرير طلب تقديمه بحلول  بj المطلjوب آjان يjتعلق     
والنتائج الرئيسية المستخلصة من التقارير الوطنية موجزة فيما يلي .  بلدًا 41آانjت هjناك تقاريjر وطنjية قد وردت من           

  .UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/2 في الجزء ألف من الوثيقة اإلعالمية دشد تفصيًال وار، مع تحليل أ

ومjا يرتبط بها من  ) ح (8أن معظjم الjبلدان قjد أبلغjت أنهjا تعلjق أولويjة عالjية أو متوسjطة علjى تنفjيذ المjادة               -9
 .مقررات 

أما التقارير األخرى جميعا فقد أعربت عن . رير أن الموارد طيبة ووافية     فjي المjئة فقjط مjن التقا         11ذآjرت    -10
 .رأي يقول أن الموارد إنما هي عامل يحد من النشاط أو يحد منه جدًا 
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  في المئة فقط من14وهناك . تبينها فقط تم ذآjرت معظjم الjبلدان أن األنjواع الرئيسjية ذات األهمية هي التي            -11
 .البلدان قد ذآرت أن هناك نظامًا شامًال للتقصي قائمًا بالفعل 

 . أن جميع البلدان فيما عدا أثنين لم تقم بتقييم أي أنواع غريبة أو قيمت بضعة أنواع فقط ذات أهمية خاصة  -12

 . مسألة هامة أن عدد من التقارير قد تبين أن االفتقار إلى المعرفة بشأن األنواع الموجودة وآثارها ، هو -13

 

أن جمjيع الjبلدان تقريjبًا قjد ذآرت أن لديها بعض السياسات الوطنية القائمة أو التي يجرى تحضيرها ، وهي                    -14
ومjjع ذلjjك يjjبدو بصjjفة عامjjة أن هjjذه االسjjتراتيجيات  . فjjي المعjjتاد جjjزء مjjن االسjjتراتيجية الوطنjjية للتjjنوع البيولوجjjي  

هjا ، وآثjيرًا مjا ترآjز علjى أنjواع ذات أهمjية اقتصjادية ولjيس على أنواع ذات أهمية                اداهjا وجدو  محjدودة مjن حيjث م      
 .للتنوع البيولوجي 

 في المئة فقط من البلدان قد 11أن معظjم الjبلدان لديهjا بعjض التدابير القائمة أو تقوم بوضع تدابير ، غير أن          -15
 .ذآرت تدابير شاملة 

بينما معظم موضوعات األنواع الغريبة هي إلى حد ما موضوعات فريدة في نوعها ، إال أن االستجابات تدل         -16
مع ذلك تتباين معرفة وجوه الشبه بين المشكالت     و .علjى وجjود إمكانيات جهد تعاوني آبير حول المشكالت المشترآة            

. 

  من األنشطة التعاونية الجارية ال يوجد في الوقت الحاضر إال مستوى منخفض نسبيًا -17

 

 . آانت لديها دراسات حاالت متاحة هاأن بضعة بلدان فقط قدمت دراسات حاالت ، غير أن معظم -18

 استعراض دراسات الحاالت  -ثالثا

حكومات أن هفمعتjت ، فjي اجjتماعها الjرابع ، طلبjت من األمين التنفيذي أن يدعو األطراف ، وغيرها من ال                    -19
والهيjئات ذات الصjلة ، إلjى أن تسjjارع بjتقديم دراسjات الحjjاالت المjتاحة بشjأن األنjواع الغريjjبة المجjتاحة إلjى األميjjن           

ند مؤتمjjر اوسjj. التنفjjيذي ، فjjي سjjبيل اإلسjjهام فjjي عمjjل األمانjjة فjjي إعjjداد مشjjورة لالجjjتماع الخjjامس للهيjjئة الفرعjjية   
دراسjjات الحjjاالت التjjي اقترحjjتها هفمعتjjت ، وحjjث األطjjراف     األطjjراف فjjي اجjjتماعه الخjjامس الخطjjوط العريضjjة ل   

وطلjjب مjjن آلjjية غjjرفة تjjبادل     .  تقديjjم دراسjjات حjjاالت لألميjjن التنفjjيذي    علjjىوالحكومjjات والمjjنظمات ذات الصjjلة   
 .المعلومات التابعة لالتفاقية أن تقوم بنشر وتجميع دراسات الحاالت هذه 

ت استعملها األمين التنفيذي في إعداد هذه المذآرة بشأن هذا       ثالثيjن دراسjة حاال     1999وردت حjتى ديسjمبر       -20
وردت بعد ذلك ثالث دراسات حاالت ) . UNEP/CBD/SBSTTA/5/5(الموضjوع لالجjتماع الخjامس لـ هفمعتت      

 2000 أآتوبر 30ن دراسة حالة إضافية حتى      وووردت سبعة وعشر  . أخرى قبل االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف       
والدراسات اإلضافية وردت من األرجنتين ، أستراليا ، غسب ، .  مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس   اسjتجابة لنداء  

 .الهند ، اليابان ، المكسيك ، نيوزيلندا ، سيشيل ، السويد ، المملكة المتحدة ، الواليات المتحدة األمريكية 
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 يبيjن جمjيع دراسjات الحاالت      UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/2أن الجjزء بjاء مjن الوثjيقة اإلعالمjية             -21
 ، الستكشافالمjنع ، ا : وفjيما يلjي تحلjيل للموضjوعات الرئيسjية ، موزعjة علjى سjتة مجjاالت رئيسjية هjي                    . المقدمjة   

 .النقاط العامة /االستئصال ، االحتواء ، المكافحة ، الموضوعات

 

. تمل أن يصبح أحد األنواع نوعًا مجتاحًا   محاوالت وضع أدوات للتنبؤ بهل من المح        في أحjرز بعض النجاح    -22
وفjي بعض الحاالت قد يكون من المستطاع تبين وجود احتمال شديد لكي يصبح أحد األنواع نوعًا مجتاحًا ، مثًال إذ أنه       

 أشjjد صjjعوبة ، وتتضjjمن ًاوالقjjول بيقيjjن أن أحjjد األنjjواع لjjن يكjjون مجjjتاحًا يjjبدو أمjjر . آjjان مجjjتاحًا فjjي موئjjل مشjjابه 
ولهjذا السبب يمكن أن يستخلص أن األخذ  .  الحjاالت أمjثلة آانjت فjيها التنjبؤات بشjأن المسjلك غjير صjحيحة                   دراسjات 

بjاألحوط قjد يقتضjي معالجjة آjل نjوع غريjب باعتjباره نوعًا يحتمل أن يكون مجتاحًا ، إلى أن يقوم دليل على أنه ليس                
 .آذلك 

23-            jثلة عjي أمjية تعطjرات العلمjاالت والنشjات الحjيع المجموعات      أن دراسjي جمjتاحة فjبة المجjواع الغريjن األن
ولjذا يjبدو مjن الواضjح أنjه ال يوجjد مjثل تلjك المجموعة يمكن معالجتها باعتبارها ذات مخاطرة            . التصjنيفية الرئيسjية     

 واإلدارة أن تتصjjدى لجمjjيع المجموعjjات ، بمjjا فjjيها االستكشjjافقلjيلة ، ويكjjون مjjن األمjjثل أن تسjjتطيع أنظمjjة المjنع و  
ويقتضjي األمjjر تفهjم اسjjتراتيجيات التناسjل ومتطلjبات الموئjjل لألنjواع المخjjتلفة لتقيjيم درجjjة       . ئjنات الحjية الدقjjيقة   الكا

 .اجتياحها وال تنطبق هنا القواعد العامة القائمة على أساس النوع التصنيفي 

 تنقل إلى مالفة تمامًا عندأن دراسات الحاالت تدل على أن األنواع في بيئتها الطبيعية ، قد تظهر مميزات مخت      -24
ًال على احتمال قيام مشكالت ، إال أنه من غير المرجح أن اولjذا بينما يكون المسلك في البيئة األصلية د  . أماآjن أخjرى     

وفي حاالت آثيرة آانت أنواع أصبحت مجتاحة خارج نطاقها الطبيعي . ان  ألميكjون هjذا المسjلك مؤشjرًا على وجود ا          
وفي بعض الحاالت ، أصبحت بعض األنواع مهددة في . ها ممjيزات اجتياحjية في بيئتها الطبيعية   أنواعjًا لjم تظهjر علjي       

 في ًاوالمjراجع العلمjية تتضjمن مناقشjة عjدد مjن األسjباب المؤدية إلى أن يسلك نوع ما مسلكًا مختلف               . موئلهjا الطبيعjي     
وعمليات .  من األسباب ًا ما ذآر باعتباره سببًارفعدم وجود المفترسين الطبيعيين واألمراض الطبيعية آثي . بيjئة جديjدة     

خjر هjو اختالف القدرة التي لدى النوع   آوقjد يكjون سjبب    . المكافحjة البيولوجjية الjناجحة تشjير إلjى صjحة هjذا الjرأي              
 . كات التي يستعملها النوع المجتاح ياألصلي في الموئل المجتاح أن يتصدى بنجاح للتكت

. معظم البلدان آانت منشأ ألنواع غريبة مجتاحة أدت إلى مشكالت في مواقع أخرى أن جميع مناطق العالم و   -25
 .وبذلك فكل بلد يمثل خطرًا محتمل على جيرانه وعلى شرآائه في التعامل 

. وليسjت األصjناف الغريjبة التjي اجjتازت الحـدود الوطنية هي وحدها األنواع التي يحتمل أن تكون مجتاحة           -26
تتضjمن أنواعjًا أصjبحت مجjتاحة عjندما انتقلjت إلjى مجاالت خارج موطنها األصلي داخل الحدود              فدراسjات الحjاالت     

 ) .فأصبحت بذلك غريبة بالقياس إلى موقعها الجديد ( الوطنية 

إنما هو جزئيًا نتيجة الحواجز الطبيعية التي تعرقل تحرك المواد ) speciation(أن انفصjام نjوع إلى نوعين        -27
ب األنهار سواء بفعل المسافات أو اال الموائل آالبحيرات والجزر واألرصفة ومص     زل تلك الحواجز إنع   وتشم. الجينية  

وآjل نjوع يjنقله تدخjل اإلنسjان عبر هذه الحدود يمكن اعتباره غريبًا بالنسبة لموطنه الجديد               . بفعjل الحواجjز الفيزيقjية       
ففjjي آثjjير مjjن الحjjاالت تجjjتاز الحواجjjز السياسjjية مواقjjع . م دائمjjا ءوالحواجjز السياسjjية والحواجjjز البيولوجjjية ال تjjتوا 

آان مرآزًا " المكافحة على الحدود " ومعظم عمل . الموائjل ، أو تشjمل مواقjع ليسjت مjترابطة من الناحية البيولوجية        
ت األنواع علjى الحدود السياسية ، غير أن البلدان آخذة باطراد في تنمية تدابير تحكم إقليمية أو دون الوطنية في تحرآا        

 . الغريبة 

الناقل عامل الومعني ذلك أنه حتى . أن تحرآات السلع واألشخاص عبر الحدود هي تحرآات آثيرة ومتزايدة         -28
وأنظمة المنع ليست قادرة على .  فعالjية آبjيرة قjد يjؤدى مjع مjرور الزمjن إلى درجة عالية من االجتياح         له لjيس الjذي  

بذل جهد آاًف تخفيض المخاطر إلى ما يقرب بنjواع الغريjبة ، بjيد أنه من الممكن         تبيjن جمjيع االسjتيرادات الممكjنة لأل        
ل قد ال تزال معوانًا آبيرًا على تخفيض معدل االجتياح وعلى تخفيض اواألنظمjة غjير الjبالغة درجة الكم     . مjن الصjفر     

 هو بصفة عامة األسلوب األقرب إلى   يذآر أن المنع   2والمبدأ التوجيهي المؤقت رقم     . الجهjد الjالزم لjإلدارة تبعًا لذلك         
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ومعjدل االجتjياحات يمكjن خفضjه عjن طjريق نظjام مكافحjة ورقابjة على               . الفعالjية مjن ناحjية االقتصjاد فjي التكالjيف             
االستئصjjال الفjjوري لالجتjjياحات بسjjمح بالتبيjjن السjjريع لحjjاالت الفشjjل ويسjjانده رصjjد حjjول نقjjاط الدخjjول يالحjjدود ، 
. لة لهjذا الغjرض قjد تكjون مالزمة للحدود السياسية ، أو تكون داخل البلد أو تكون إقليمية                والحjدود المسjتعم   . الجديjدة   

وأنظمjة المjنع قjد تخفjض تخفيضjًا آبjيرًا عjدد المشكالت التي ينبغي التصدي لها ، حتى إذ لم يكن بد من حدوث بعض           
ويجوز أيضا أن تمتد تلك األنواع . ة أو مصjادف  واألنjواع الغريjبة يمكjن نقلهjا بفعjل اإلنسjان عjن عمjد            . حjاالت الفشjل     

 . بشكل طبيعي من موقع اجتياحي أصلي 

 

أن عملjjيات اتخjjاذ القjjرارات الطبيعjjية بالنسjjبة ألنشjjطة مjjثل االستئصjjال ، يمكjjن أن تكjjون ممjjتدة علjjى زمjjن    -29
ورة الرأي العام ايمات التقنية ولمشوفjي الحاالت التي نظر فيها ، قد يكون من الالزم السماح بوقت طويل للتقي             . طويjل   

وباإلضافة إلى ذلك قد تكون االستجابة متباطئة بسبب النقص في التمويل الالزم وبسبب . وأي خطjوات قانونjية الزمjة     
ومما يسهل سرعة التصدي وجود . عjدم التقيjن فjي موضjوع الوآالjة التي تكون مسؤولة وتكون لديها السلطة الالزمة                  

 . إجراءات للطوارئ 

أن المjبادئ التوجيهjية تعترف بأن االستكشاف المبكر هو عنصر هام من عناصر أي نهج للمنع واالستئصال         -30
 تتضjjمن طائفjjة مjjن الطjjرائق التjjي يمكjjن بهjjا زيjjادة معjjدل  UNEP/CBD/SBSTTA/INF/3والوثjjيقة اإلعالمjjية . 

 ما ًاقيام بنجاح باالستئصال هي أمر آثيروقjد دلjت عjدة دراسjات حjاالت علjى أن المقدرة على ال            . االستكشjاف المjبكر     
وباإلضjافة إلjى ذلjك تjدل دراسjات الحjاالت على أن االستجابة السريعة لالجتياح قد تكون          . يعjتمد علjى العمjل المjبكر         

ودراسjjjjjjات الحjjjjjjاالت ووثjjjjjjيقة اإلعjjjjjjالم   .  للحjjjjjjيلولة دون حjjjjjjدوث تلjjjjjjف ال يمكjjjjjjن تدارآjjjjjjه    ًا جوهjjjjjjريًاأمjjjjjjر
UNEP/CBD/SBSTTA/INF/3من أjjمية   تتضjjرامج رسjjالل بjjن خjjبكر مjjاف المjjيق االستكشjjيها تحقjjن فjjثلة يمكjjم

 . للرصد والرقابة ، وآذلك من خالل وسائل ذات طابع رسمي اقل ، تشمل تبليغ الجمهور عن ظهور األنواع الجديدة 

قبل تjدل عدة دراسات حاالت على أن المقدرة على تنظيم استجابة سريعة أمر يكون اسهل بكثير لو توفر من             -31
 : ما يلي 

 اسناد واضح للمسؤوليات إلى وآاالت قادرة على القيام بالعمل ؛ (أ)

سابق وجودها مثل استعمال بعض أنواع السموم التي  بوسائل  تملك السلطة الالزمة التخاذ خطوات       (ب)
ية تتعلق اعتمدت من خالل عمليات االعتماد العادية ، وتكون جاهزة لالستعمال في وقت اللزوم ، أو وجود قوانين سار    

 ؛) بالموضوع 

 .وجود صناديق أو إمكانية التوصل إلى عمليات تمويل سريع  )ج( 

مثل منع تحرك السلع والمرآبات ،  ( بها في المعتاد     ًاالمقjدرة علjى اتخjاذ خطjوات ال يكjون مسموح            )د( 
 عندما تكون تلك الخطوات الزمة لالستجابة إلى حالة طوارئ ؛) وتدمير الممتلكات الشخصية 

وجjود إجjراءات مفهومjة فهمjًا واضjحًا وقائمjة بjالفعل لالسjتجابة الجتياحات جديدة وتبين بوضوح                )هـ( 
مjن هjي الجهة المسؤولة التخاذ الخطوات األولى وتبين القواعد الالزمة للحصول على تمويل حكومي إضافي ، وتبين        

ت التjي يمكن اتخاذها للحيلولة دون مزيد من     آيفjية إمكانjية اتخjاذ القjرارات بشjأن التصjدي الjالزم ، ومjا هjي الخطjوا                    
 .االنتشار 

أن االستئصال هو المبدأ التوجيهي المؤقت الذي ينبغي تفضيله للتعامل مع األنواع الغريبة         به  أنjه مjن المسjلم        -32
          jير نjنع غjان المjتاحة إذا آjبادئ التوجيهية تعترف بأن ذلك أمر يتعلق بالجدو        . جح  االمجjى بالقياس إلى التكـاليف والم .

وتتضمن آذلك أمثلة آان فيها االستئصال ناجحًا . ودراسات الحاالت تتضمن أمثلة حيث آان االستئصال صعبًا ومكلفًا          
وفي . خذ في التزايد آومجديjًا مjن ناحjية التكالjيف ، وتjدل علjى أن أسjاس معارفنا وقدرتنا على القيام باالستئصال أمر           
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فيات ل فjيها عملjيات االستئصjال ، آانjت المjنافع الناجمة واسعة المـدى ، تشمل منع حدوث الت              رتجj عjدد مjن الحjاالت       
 . المتوقعة وإعادة انتعاش األنظمة اإليكولوجية 

  

 ، وتتضمن دراسات الحاالت  ًامjن المعjترف بjه أن االحjتواء هjو المبدأ التوجيهي المؤقت الذي يعد نهجًا مفيد                  -33
وهjذه الظjروف تتضjمن اسjتعمال نهjج االحjتواء آتدبير مؤقت بينما         . ن الظjروف تjم فjيها اسjتعمال هjذا الjنهج               مj  ًاعjدد 

يجjري البjت فjي اتخjاذ تدابjير طويلjة المدى ، للحيلولة دون انتشار األنواع إلى مناطق جديدة ، أو للسماح باالستئصال              
 . ة اجتياحها فورًا الموضعي دون أن تصبح المنطقة التي تم تطهيرها معرضة إلعاد

 

مjjتاحة ، يمكjjن اسjjتعمالها لتخفjjيف وقjjع األنjjواع الغريjjبة   والمكافحjjة هjjناك طائفjjة واسjjعة مjjن تدابjjير الjjرقابة   -34
والطjرائق األآjثر ذآjرًا فjي مجjال تخفjيف اآلثjار المترتjبة علjى األنjواع الغريjبة ، هjي اإلزالjة الميكانيكية                     . المجjتاحة   

غjير أن دراسjات الحjاالت تقjدم طائفjة مjن الخيارات األخرى ، تشمل               . م البيولوجjي والتسjميم ونصjب الفخjاخ          والjتحك 
وقد . ألنواع الغريبة تنقال الذين يمكن أن  العناصر الحاملة وضjع حواجjز فيزيقية تعرقل تحرآات األنواع وتغير طبيعة           

أو لها ) حاق إضرار بتنوع بيولوجي أخر إلفمثال ( صير ل القألجاتخjذت أحjيانا تدابير تؤدي إلى نتائج محسوسة على ا   
وإلى جانب قصص النجاح تتضمن دراسات ) . مjثًال تقjيد تحjرآات الناس والحيوانات أو السلع       ( آثjار هامjة اجتماعjية       

 .الحاالت قصص فشل بعض البرامج وهو أمر يوفر معلومات نفيسة لألطراف األخرى 

 تكون بقعة من البقع خاضعة ألآثر من اجتياح واحد ، فإن إزالة نوع ماه عند بينjت بعض دراسات الحاالت أن      -35
واحjد قjد تjؤدي إلjى تغjيرات فjي اآلواهjل مjن األنjواع األخjرى وقjد يسjفر ذلjك عjن مشjكلة عامjة أآjبر بالنسبة للتنوع                          

لك التخطيط اآلثار وقjد يjدل ذلjك علjى أنjه مjن المهjم ، فjي التخطjيط لتطبjيق برنامج مكافحة ، أن يشمل ذ          . البيولوجjي   
 .المحتملة لذلك البرنامج على األنواع الغريبة المجتاحة األخرى الموجودة في تلك البقع 

 يفهjjم مjjنها أن المكافحjjة البيولوجjjية قjjد تكjjون   UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3أن الوثjjيقة اإلعالمjjية  -36
استعمال المكافحة البيولوجية استعماال ناجحًا وتتضjمن دراسات الحاالت  . خjيارًا نفيسjًا ، ولكjنه ال يخلjو مjن المخاطjر            

ولذا فإن البحث والتقييم بعناية أمر الزم في    . آمjا تتضjمن مشكالت نشأت عن مشروعات آان يعوزها التصميم السليم             
 .أي برنامج مقترح للمكافحة البيولوجية 

37-   jjدم اتخjjيها عjjثلة أدى فjjاالت أمjjات الحjjمن دراسjjكالت    تتضjjى مشjjي إلjjالقدر الكافjjبكر بjjت مjjي وقjjير فjjاذ تداب
وتشjمل الدراسjات أيضا أمثلة تدل على أن االستئصال واالحتواء ومكافحة   . مستعصjية بjل إلjى آثjار ال يمكjن تدارآهjا           

ي األنjواع الغريjبة المجjتاحة أمjر تjتزايد صjعوبته بjتزايد عjدد اآلواهjل مjن تلjك األنjواع  وبjتزايد الرقعة الجغرافية الت                           
وتjjدل دراسjjات الحjjاالت علjjى أن األنjjواع المجjjتاحة المسjjتقرة يمكjjن أن يكjjون لهjjا آثjjار هامjjة علjjى التjjنوع       . تغطjjيها 

 .البيولوجي ، وقد تكون تلك اآلثار في بعض األحيان نهائية ال يمكن تدارآها 

باشر من بلد توجد فيه  معالمها في دراسات الحاالت لم تحدث بالنقل الم       ت مjن االجتياحات التي ذآر     ًاأن آثjير   -38
وفي بعض الحاالت .  مjا يحjدث أن تنتشjر األنjواع ابjتداء من مصدر اجتياحًا سابق      ًابjل آثjير  . األنjواع بصjفة متوطjنة       

واهل ، وإلى ظهور مسلك انتشاري نشط ، يؤدى إلى احتمال االنتشار إلى ألأدت االجتjياحات إلjى تزايد هائل في عدد ا     
ى ذلjك تبيjن دراسjات الحjاالت أن احjتماالت قjيام البشjر بjنقل االنjواع عمدًا أو عرضًا ،          وباإلضjافة إلj  . مjناطق جديjدة     

 . آان هناك عدد أآبر من المصادر المحتملة إذا تتزايد 

39-     jjًا هامjjك وقعjjف ذلjjلية بوصjjنة األصjjواع المتوطjjيًا لألنjjثًا جينjjاالت تلويjjات الحjjض دراسjjت بعjjن ًاتبينjjأ عjjنش 
 إلى اإلنقراض الفعلي � ى أو باألحرى تلك العدو�فjي بعjض الحjاالت أدى هذا التلوث          و. اجتjياحات األنjواع الغريjبة       
 في ًالغًا ، تذآر دراسات الحاالت ضياعاوحjتى فjي الحاالت التي لم يمكن فيها هذا األثر ب   . لألنjواع األصjلية المتوطjنة       
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عمjال إلعjادة انjتعاش األنواع المعرضة    اللjياقة الصjحية لjبعض األنjواع ، آمjا ذآjرت آثjارًا علjى القjدرة علjى القjيام بأ                   
 .للتهديد 

هjناك عjدد مjن دراسjات الحjاالت تضjمنت بjيانات عjن التكالjيف االقتصjادية المباشرة الناشئة عن اجتياحات                     -40
فقد ذآر في بعض الحاالت أن تبين هذه . والتكالjيف االقتصjادية لjبعض تلك االجتياحات آانت عالية    . األنjواع الغريjبة     

وقjjد رآjjزت معظjjم  .  آjjان عjjامًال رئيسjjيًا الآتسjjاب المسjjاندة فjjي سjjبيل تطبjjيق بjjرامج للمjjنع وإدارة األمjjور      التكالjjيف
الدراسjات االقتصادية على األنواع الغريبة في القطاعات اإلنتاجية األولية ، بدًال من ترآيزها عن القطاعات التي تؤثر   

والتكاليف االقتصادية . كjون لهjا آثjار علjى التنوع البيولوجي     فjي التjنوع البيولوجjي ، غjير أن تلjك األنjواع آثjيرًا مjا ي            
 :لألنواع الغريبة التي تم تبينها في دراسات الحاالت تضمنت ما يلي 

شjامًال ما يحدث من تأخير في  ( التكالjيف المباشjرة وغjير المباشjرة للمjنع واالستئصjال والمكافحjة           )أ( 
 ؛) تحرآات السلع والمسافرين 

 ؛) مثل الزراعة والحراجة والنقل البحري( مباشرة على القطاعات االقتصادية اآلثار ال )ب( 

 اآلثار على الصحة البشرية ، التي تؤدي إلى ضياع بعض االنتاجية وإلى تكاليف طبية ؛ )ج( 

تكالjjيف غjjير مباشjjرة علjjى القطjjاع االقتصjjادي ، مjjثًال تكالjjيف ناشjjئة عjjن ضjjياع األسjjواق أو عjjن   )د( 
 .اعة السياحة أضرار لحقت بصن

رأت بعjض تحالjيل التكالjيف االقتصjادية التjي وردت فjي دراسjات الحjاالت أن هذه التكاليف إنما هي مدخل                   -41
 .يجاد التزام بتطبيق برامج إلدارة األمور إلمفيد لعمليات اتخاذ القرارات ، و

ن المعنjي الغالjب المستفاد من     وبيjنما توجjد طائفjة واسjعة مjن خjيارات المjنع واالستئصjال والمكافحjة ، إال أ                     -42
يبيjن أن الخjيار األفضjل أمر ينبغي اختياره بعناية        ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3أنظjر   ( النشjرات العلمjية     

والعملjيات الjناجحة التي ذآرت تضمنت   . لjية والتكالjيف واآلثjار المترتjبة علjى اسjتعمال ذلjك الخjيار          امjع مjراعاة الفع    
 له ما  ًارمة آان أمراوقjد رئjي فjي بعjض الحjاالت أن اتخjاذ تدابjير صj        . م بعjناية  بصjفة عامjة تحقjيق حريصjًا وتصjمي     

وباإلضjافة إلjى ذلjك فjبعض دراسjات الحjاالت تبيjن أن تأثير إدارة أحد األنواع المجتاحة على اآلثار المترتبة                  . يjبرره   
ت الحاالت توحي بأن عملية والخبرة المكتسبة من دراسا . عjن أنjواع مجjتاحة أخjرى أمر ينبغي أن يؤخذ في الحسبان               

التخطjيط ينبغjي أن تسjتمد مjن الخjبرة المكتسjبة فjي مواقjع أخرى ، بيد أن النهج الذي يؤخذ به ينبغي أن يكون مفصًال                     
البحوث عناصر هامة في آانت  وآان تجميع المعلومات وآذلك     . بحيث يالئم الظروف الخاصة للبلد المتضرر       تفصيًال  

 . حة التي قدمت ، آما آان من المهم مشاورة الجمهور ومشارآته بعض حاالت الدراسات الناج

أو المكافحة المقبولة أو تقنيات /هjناك عjدة دراسjات حjاالت تذآjر أن المكافحjة المجديjة مjن ناحية التكاليف و            -43
وبينما . ملة مشاآل األنواع الغريبة سواء أآانت مشاآل موجودة أو محت   من  كثير   ل االستئصjال ، لjم تكjن متوفرة بالنسبة        

 يجري إلدارة آثار األنواع الغريبة على التنوع البيولوجي ، ًا آبيرًالهjناك داللة في دراسات الحاالت على أن هناك عم       
إال أن تلك الدراسات قد بينت أيضا أن هناك حاالت تكون فيها القدرة على القيام بمثل هذا العمل محدودة بسبب االفتقار    

ة االسjتعمال ومقjبولة لjدى الجمهjور ولjيس لهjا آثjار سjلبية غير مقبولة على القيم األخرى في         إلjى تقنjية فعالjة وميسjور       
 .التنوع البيولوجي أو على قطاعات أخرى 

أن بعjض دراسjات الحjاالت تضjمنت معلومjات تjjدل علjى أن المjنع واالستئصjال والمكافحjة يمكjن أن تكjjون            -44
وقد استعمل . فjي عمjل الjبلد الذي يعنيه األمر بشأن األنواع الغريبة    مكلفjة جjدًا ، ولjذا فjأن وضjع األولويjات أمjر هjام                

وقد . وضjع األولويات للسماح بتوجيه الموارد الضئيلة نحو المقاصد التي تحقق فيها تلك الموارد أآبر قدر من المنفعة                
وفي بعض الحاالت . أ  ذلjك البjت فjي التدابjير التjي سjوف تjتخذ في المستقبل المنظور ، وفي التدابير التي ترج                نتضjم 

إلى أن تصبح متاحة وسيلة ( اتخjذت خطjوات جزئية للحفاظ على خيارات مستقبلية ، ولكن مع إرجاء التصدي الكامل                 
 ) .مالئمة للتصرف 
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وقد تبينت عدة دراسات . أن دراسjات الحjاالت تبيjن أن األنjواع الغريjبة قد تهدد قطاعات آثيرة من المجتمع             -45
. إليجjاد تكjامل بيjن القطاعjات لزيادة فعالية التكاليف الناشئة عن العمل المتصل باألنواع الغريبة     حاجjة  وجjود  حjاالت   

وآانjjت القطاعjjات األساسjjية المذآjjورة هjjي الصjjحة والjjزراعة والحjjراجة ومصjjائد األسjjماك وتربjjية األحjjياء المائjjية      
       jبحري والتشjحن الjياحة والشjة تدل على أن الطريقة التي تدار بها شؤون   وباإلضافة إلى ذلك آانت هناك أمثل     . يد  يوالس

األنjjواع المجjjتاحة يكjjون لهjjا آثjjار علjjى القطاعjjات المتضjjررة ، بمjjا فjjي ذلjjك حjjدوث آثjjار علjjى التنمjjية االقتصjjادية         
 .واالجتماعية 

أن آثjيرًا مjن األنjواع الغريjبة المذآjورة في دراسات الحاالت تم إدخالها ، حسب قول تلك الدراسات ، نتيجة               -46
وعلى أثر ذلك أدت األنواع المدخلة إلى . قرار متعمد أو آان إدخاًال غير مقصود لألنواع المدخلة ، وآان يمكن تفاديه ل

وفي . نشjوء مشjكالت ترتبjت علjيها تكالjيف لألطjراف التjي لjم تكن مشترآة في القرار الذي أدى إلى استيراد األنواع                 
بيjن مjن أحدثjوا المشjكلة ومjن تضjرروا مjنها إنمjا هjو جزء هام من            بعjض الحjاالت رئjي أن التقاسjم العjادل للتكالjيف              

وتضمنت دراسات الحاالت خطوات ترمي إلى حصر . التصjديات التjي يخطjط لهjا لمواجهة األنواع الغريبة المجتاحة        
 .المشكلة داخل حدود الطرف المسؤول عنها 

ن تؤثjjر المواقjjف العامjjة إزاء مشjjكالت وتضjjمنت عjjدة دراسjjات حjjاالت أمjjثلة علjjى الكيفjjية التjjي يمكjjن بهjjا أ -47
وقد ذآر مثًال أن الرغبة العامة لالمتثال . األنjواع الغريjبة تأثjيرًا آبjيرًا فjي فعالية برامج المنع واالستئصال والمكافحة           

 أن وهناك عدة دراسات حاالت تبين. لقjيود الرقابة على الحدود مثًال هي أمر هام له أثر رئيسي على فعالية تلك القيود   
وذآر أن .  مباشjرًا علjى القjدرة على القيام بخطوات إدارية        ًالjه تأثjير    الجمهjور يؤثjر فjي اتخjاذ القjرار السياسjي أو أن             

الjرأي العام في عدة حاالت آان عامًال أساسيًا في تحديد إمكانية التوصل إلى طرائق إدارية مثل استعمال السموم وقتل             
وقد تراوحت دراسات ) . الستئصال األسماك منها صغيرة  رة  يتصjريف مياه بح   (ريjات والتدمjير المؤقjت للموائjل         االفق

الحjاالت مjا بيjن أمثلة على قيام الرأي العام بمعارضة العمل وحاالت آان فيها الرأي العام سندًا نشطًا في إدارة شؤون              
 أدى إلjjى تعزيjjز تفهjjم وذآjjر أن حمjjالت توعjjية الجمهjjور فjjي بعjjض الحjjاالت قjjد آjjان لهjjا وقjjع شjjديد. األنjواع الغريjjبة 

الجمهjور لآلثjار المترتjبة علjى األنjواع الغريjبة ، وعلjى النواحي العملية والمخاطر المتصلة بالخيارات المتنوعة التي                
 . يمكن األخذ بها في تصريف األمور 

48-           jت نقصjد تبينjبًا قjوعية تقريjية الموضjتقارير الوطنjيع الjيًا في     ًاأن جمjامًال رئيسjان عjوارد آjي المjالحد من  ف 
وتضjjمنت بعjjض دراسjjات الحjjاالت أمjjثلة علjjى اسjjتعمال متطوعيjjن مjjن   . العمjjل المطلjjوب للتصjjدي لألنjjواع الغريjjبة  

وتوحي دراسات الحاالت هذه بأن استعمال  . المجjتمع المحلjي أو مjن المجjتمع الدولjي فjي برامج االستكشاف واإلدارة             
 . استغالله بعد في البرامج األخرى  هامًا لم يتم ًاالمجتمعات والمتطوعين قد يكون مورد

ضjمنت دراسjات الحjاالت أمjثلة تبيjن أن الجهjود التعاونjية بيjن الjبلدان تjنطوي علjى فوائjد جمة بل أنها في                        ت -49
 : ينة وهي تضم ما يلي اوأسباب الترتيبات التعاونية متب. بعض الحاالت أمر جوهري لمعالجة المشكلة على نحو فعال 

  التنوع البيولوجي الذي وقع عليه تهديد ؛أن البلدان تتقاسم (أ)

وهذا أمر يتعلق بصفة خاصة ( آانjت الjبلدان مصjدر األنjواع الغريjبة ، وآانjت موقعًا لالجتياحات             ) ب( 
 ؛) بأعمال المكافحة البيولوجية 

دة  معلومات أو تقنيات جديإيجاد وتقاسم الخبرات أو التعاون في       ة ، تواجjه الjبلدان مشjكالت متشابه       )ج( 
 أمر يفيد الطرفين ؛ 

 آانت بين البلدان صالت سياسية ، مثًال الصلة بين البلد المانح والبلد المتلقي للمنحة ؛ (د)

د يأمjjر يقتضjjي تشjjغيله علjjى الصjjع  ) مjjثًال إدارة ترتيjjبات الjjرقابة علjjى الحjjدود   (العمjjل المطلjjوب  )هـ( 
 اإلقليمي ؛

ًا عقيمة بسبب التهديد المستمر لحدوث اجتياح  واحد للتخفيف تعد جهوددأن الجهjود التي تبذل في بل     (و)
 .جديد من بلد مجاور ، ال يتخذ من جانبه خطوات للتخفيف 
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 استعراض التعليقات بشأن المبادئ التوجيهية المؤقتة  -رابعا

 أعjاله ، طلjب مؤتمjر األطراف من األطراف وغيرها من الحكومات والهيئات ذات    2حjظ فjي الفقjرة       وآمjا ل   -50
   jلة وهيjالص         jية ملjكوك إقليمjرى وصjية أخjزئات دول  jير ملjوع ، تقديم تعليقات مكتوبة عن    زمة وغjلة بالموضjا صjمة له

وقjد آتjب األميjن التنفjيذي إلjى جمjيع نقاط         . المjبادئ التوجيهjية المؤقjتة للمسjاعدة علjى وضjع مjزيد مjن تلjك المjبادئ                     
دئ التوجيهية المؤقتة ، راجيا أال يتأخر وصولها    ، طالبًا تعليقات على المبا     2000 يولjيه    6االتصjال الوطنjية ، بjتاريخ        

 آانت هناك تعليقات قد وردت من 2000 نوفمبر 13وحتى  . عjن آخjر سjبتمبر ، للسماح بالوقت الكافي لتجميع النتائج             
، غسب ، الفاو : أسjتراليا ، نيوزيلjندا ، سيشيل ، والواليات المتحدة األمريكية ، ومن المنظمات اآلتيـة           : الjبلدان اآلتjية     

وقjد تjم توزيjع جمjيع التعلjيقات التjي وردت حjتى ذلjك الjتاريخ علjى نقjاط االتصال              . واالتفاقjية الدولjية لحمايjة النjبات         
الوطنjية العاملjة فjي نطjاق اتفاقjية التjنوع البيولوجjي ، آمjا أنهjا مjتاحة مjن خjالل آلjية غjرفة تjبادل معلومات االتفاقية                            

، آمjjjjjjjjjا أن الوثjjjjjjjjjيقة اإلعالمjjjjjjjjjية  html.e-alien-27-11-2000-ntf/html/esalienspeci/org.biodiv.wwwبالعjjjjjjjjjنوان 
UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/2  .        ًال بمفردات آل نقطةjيانًا مفصjيم بjزئها جjي جjمن فjوالموجز التالي . تتض

 .للمسائل الرئيسية إنما هو تجميع للتعليقات اآلنفة الذآر 

  

 واسعة من التغيرات على العنوان في سبيل توضيح العبارة األنكليزية ، وتوفير وصف أشد    تjم اقjتراح طائفjة      -51
ى آوقjjد تjjر . إجjjباريةتjjنويه بjjأن تلjjك المjjبادئ التوجيهjjية غjjير ملjjزمة وليسjjت مjjبادئ صjjارمة   لمjjة للمضjjمون ، ولءمال

وذلjjك " ة يهjjيوجتالمjبادئ ال  " قjد تكjjون أشjjد مالئمjة مjjن عjjبارة  " المjjبادئ التوجيهjjية " ألسjتراليا ولjjـ غسjjب أن عjبارة   
في عدد من التعليقات ، وآان مما " األنواع الغريبة المجتاحة " واقترحjت بدائjل لعبارة    . بعهjا غjير الملjزم       ا لط ًاإظهjار 

تهjدف إلjيه تلjك الjبدائل تحقjيق قjدر أآjبر مjن التماسjك فjي المصjطلحات المستعملة في غسب ، أو لتحقيق التماسك مع                 
 .في االتفاقية العبارات الواردة 

 خطوط/توجيهيةمبادئ : " علjى أسjاس التعلjيقات ، أن الخjيارات الjبديلة في استعمال األلفاظ يمكن أن تشمل                   -52
األنواع الغريبة ، التي تهدد األنظمة اإليكولوجية والموائل  )/ح (8تنفيذ المادة   /توجيهjية بشأن األنواع الغريبة المجتاحة       

 أو غjير المjتعمد لألنjواع الغريjبة المجjتاحة ، ولتخفjيف أي آثjار مjناوئة تنشjأ عjن األنواع                     اإلدخjال المjتعمد   /أو األنjواع  
 " .   الغريبة المجتاحة 

" الحظjت اتفاقjية الدولjية لحمايjة النjبات عjدم وجjود تماسjك في المصطلحات المستعملة ، خصوصًا في لفظ             -53
تحرك المتعمد أو غير المتعمد لألنواع في المنطقة التي لإلشjارة إلjى الj    " إدخjال   " وقjد طjرح اسjتعمال لفjظ         " . إدخjال   

 . قد تؤدي إلى لبس " مجتاحة " وأعربت الفاو عن رأي يقول أن آلمة . تكون تلك األنواع غريبة عنها 

قة أال أقل قدر ممكن من  أال تتضمن الوثي تأن التعلjيقات الjواردة مjن أحjد األطراف ، وهو نيوزيلندا ، اقترح               -54
واقترحت غسب أن تنظر هفمعتت في هل . الشjروح ، على أن تكون الوثائق المساندة هي مكان االستفاضة في الشرح      

ومذآرة األمين التنفيذي بشأن الخيارات المتعلقة بالعمل  . من المطلوب مزيد من اإلرشاد في آل من المبادئ التوجيهية           
تjنظر فjي موضjوع إسداء المزيد من      ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/8(لغريjبة المجjتاحة     المسjتقبلي بشjأن األنjواع ا      

 .اإلرشاد 

وجمjjيع التعلjjيقات الjjواردة مjjن   . اقترحjjت غسjjب أن هفمعتjjت قjjد تjjرى توضjjيح الغjjرض مjjن تلjjك المjjبادئ       -55
المبادئ " ساندت مفهوم ) المتحدة األمريكية نيوزيلندا ، أستراليا ، الواليات ( الحكومjات التjي عالجjت هjذا الموضjوع          

 يتمشى مع اوهذ. نطوي على وضع هدف أو قصد غير ملزم لألطراف تتجه إليه في عملها التنفيذي يي ذال" ة يهيوجتال
 . الدعوة الصادرة عن غسب باالعتراف بالتفاوت بين قدرات البلدان على معالجة موضوع األنواع الغريبة 
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 مع مدونة الفاو للسلوك الذي يتبع في مصائد تناغم أن تشjير المjبادئ الموجهjة وأن توضع في            اقترحjت الفjاو    -56
والحظت الفاو آذلك . األسjماك المسjؤولة ومدونjات التطبjيق العملjي التjي وضjعها المجلس الدولي لالستكشاف البحار         

 .دور األنواع الغريبة في إنتاج الغذاء وفي توليد المنافع االقتصادية 

  

وتjرى الفjاو أن هjناك حاجjة إلjى مjزيد مjن تفحص        . الحظjت الفjاو أن عjدة مjبادئ تjتعلق بتjبادل المعلومjات               -57
 . موضوع قواعد البيانات 

ن التماسك مع إعالن ريو أن بعjض الjبالد ، ومعهjا الjـ غسjب ، نjادت بتغjير بعjض العjبارات لتحقjيق مزيد م              -58
وساندت سيشيل بشدة بيان مبدأ التحوط سواء في سياق النص المستعمل أو من حيث اعتبار ذلك    . بشjأن البيjئة والتنمية      

 . واقترحت الفاو تحديد هذا المصطلح من الناحية التشغيلية . المبدأ محتًال مرآز الصدارة بين المبادئ 

 

 النهج الثالثي المراحل بالتسلسل الهرمي للسلطة  : 2 

اقترحjت البلدان بعض تغيرات في العبارات لتحسين وضوح المبدأ ، خصوصًا فيما يتعلق بجدوى التكاليف ،     -59
 . آما اقترحت التنويه بأن النهج الثالثة جميعًا سوف تستعمل في الظروف المناسبة 

ء متبايjنة بشjأن هjل ينبغjي إدراج موضjوع تحjرك األنواع خارج مداها       وباإلضjافة إلjى ذلjك آانjت هjناك آرا           -60
 .الطبيعي ولكن داخل الحدود الوطنية للبلد 

اقترحjت تغjيرات فjي العjبارات لالعjتراف بjأن نهjج األنظمjة اإليكولوجjية قjد ال يكون ذا صلة ببعض العمل                        -61
 ) .مثًال المنع عند الحدود ( لق باألنواع الغريبة المتع

آانjت هjناك شjواغل بشأن هل يكون من الميسور عمليًا معالجة بعض جوانب هذا المبدأ ، خصوصًا فيما يتعلق         -62
وباإلضافة . اقب في مجال المسؤولية وآانjت هjناك آذلjك شjواغل بشأن ما قد يترتب من عو        . مراقjبة تصjدير األنjواع       

  .9إلى ذلك اقترحت الواليات المتحدة األمريكية إمكان التأليف بين هذا المبدأ والمبدأ 

 .آانت هناك تعليقات أثارت شواغل بشأن المقدرة على تنفيذ هذا المبدأ  -63

أن التعلjjيقات التjjي أدلjjى بهjjا بشjjأن هjjذا المjjبدأ آانjjت تسjjعى إلjjى جعلjjه أآjjثر شjjموًال وإلjjى التjjنويه بالمشjjارآة    -64
 .التوعية وب

. المبدأ ، وبتحرك األنواع داخل الحدود الوطنية أشjارت التعلjيقات موضوعات تتعلق بالمقدرة على تنفيذ هذا      -65
 . تحسين الوضوح والتكامل مع صكوك دولية أخرى لواقترحت التعليقات آذلك إدخال تغيرات لفظية 
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 :أشارت التعليقات موضوعات تتعلق بما يلي  -66

 انات ومراجعة صحة تلك المعلومات ؛فرز أي معلومات توضع في قواعد البي (أ)

الحاجjjة إلjjى إيجjjاد قوائjjم جjjرد بقواعjjد البjjيانات الموجjjودة وإلjjى إيجjjاد قواعjjد بjjيانات شjjاملة وتتjjبع    )ب( 
 مقاييس موحدة ويمكن المقارنة بينها وتتواءم بسهولة مع التكنولوجيات الجديدة ؛

 جعل قواعد البيانات مفيدة ؛ )ج( 

 ؛مصادر المعلومات األخرى  (د)

 جعل المعلومات متاحة على نطاق واسع وبال قيود  )هـ( 

 تعلjيقات أخjرى تسعى إلى إيجاد   دمjت وق . 4اقترحjت الواليjات المjتحدة التألjيف بيjن هjذا المjبدأ والمjبدأ رقjم              -67
 .بحيث تشمل موضوعات غير تقييم المخاطر مزيد من وضوح القصد ، وتوسيع بناء القدرات 

 :آان هناك سعى إلى إدخال تغيرات تتمثل فيما يلي  -68

 ؛1إزالة االزدواجية مع المبدأ رقم  )أ( 

 معالجة الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية عن اآلثار التي تترتب على الدول المجاورة ؛ (ب)

 من قبل والمجتاحة ؛ الجة موضوع األنواع الموجودةمع (ج)

 معالجة الموضوعات المتعلقة بتقييم المخاطر ؛ (د)

 االعتراف بالحقوق وااللتزامات بموجب االتفاقيات الدولية األخرى ؛ )هـ( 

 األنظمة الموجودة في مجال الحجر الصحي ، واالعتراف اقترحjت تغjيرات بحيjث يشمل الموضوع استخدام     -69
 .بمسائل القدرات ، وإزالة الصلة القائمة بين التشريع والتبليغ عن الوقع على البيئة 

 :غطت التعليقات الموضوعات اآلتية  -70

 مة الموجودة ؛الحاجة إلى االعتراف بالقدرة على استعمال األنظ (أ)

 الخطورة األآبر المتمثلة في أنواع تجنست فعًال بالقياس إلى اإلدخاالت الجديدة ؛ (ب)

مقjjبول مjjن النواحjjي االجتماعjjية والثقافjjية    " المشjjكالت المحjjتملة التjjي تنشjjأ عjjن اسjjتعمال ألفjjاظ      )ج( 
 ؛" والخلقية 
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 "مجدية من ناحية التكاليف " شواغل بشأن عبارة  )د( 

 ؛" مأمون " لفظ تعريف  )هـ( 

 محدودية القدرات ؛ (و)

 الحدود المحتملة عند استعمال أدوات فعالة ؛ ) ز( 

  ؛1االزدواجية مع المبدأ رقم  (ح)

الحاجjjة إلjjى تقيjjيمات سjjابقة للمخاطjjر وتقيjjيمات للوقjjع البيئjjي قjjبل البjjت فjjي التدابjjير المؤديjjة إلjjى      ) ط( 
 .التخفيف 

 : التعليقات الموضوعات اآلتية غطت -71

 الحاجة إلى االعتراف باحتمال استعمال األنظمة القائمة ؛ (أ)

 ؛" جدوى التكاليف  " عبارة  (ب)

 الموضوعات المتعلقة بالقدرات ؛ (ج)

 الموضوعات المتعلقة بالمشاورة ؛ (خ)

 :غطت التعليقات ما يلي  -72

 العتراف باستعمال األنظمة القائمة فعًال ؛الحاجة إلى ا (أ)

 . عمليًا ًامتي يكون االحتواء أمر )ب( 

 

 :غطت التعليقات الموضوعات اآلتية  -73

 الحاجة إلى االعتراف باستعمال األنظمة القائمة فعًال ؛ (أ)

 مسائل القدرات ؛ (ب)

 ملة بشأن التقنيات ؛توضيح العبارات المستع (ج)

 إدراج النظر في إيجاد استجابة إقليمية  )د( 

 :اقترحت إضافة مبدأين هما  -74
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 "من يستعمل يدفع "  يقول إرشادي خط )أ( 

 "من يلوث يدفع "  يقول خط إرشادي )ب( 

"

بموجب مفهوم أن من يستعمل يدفع ، فإن المستعملين الداخليين في البلد الذين يستفيدون     اقترحjت أستراليا أنه      -75
 غريjب يمكjن أن يطلjب مjنهم تحمjل بعض تكاليف تقييم المخاطر وتكاليف أي تدبير معين من تدابير                نjوع مjن اسjتيراد     

 :والنص المقترح هو . االستيراد 

ين الداخلييjن الذيjن سيستفيدون من إدخال أنواع غريبة   ينبغjي أن يjنظر فjي ترتيjب يقتضjي بjأن المسjتعمل          "  
وينبغjjي أن يكjjون الjjنظر فjjي . يjjتولون الدفjjع عjjن تقيjjيم المخاطjjر وعjjن أي تدبjjير معيjjن مjjن تدابjjير اإلدارة  
تكاليف العالية الالزمة لتقييم الاسjترداد التكالjيف متوازنًا مع المنافع العامة ومع احتمال أو ترجيح أن تؤدي          

 " زيادة محسوسة في الواردات غير المشروعة إلىإلدارة المخاطر ول

اقترحjت أسjتراليا أنjه ينبغjي ، فjي إطjار المفهjوم القjائل بjأن من يلوث يدفع ، أن تسعى البلدان إلى الحصول                       -76
هير وبإعادة التنوع البيولوجي طات المرتبطة بالتغريبة ، لمواجهة النفقالعلjى مسjاعدة مjن المسjتعمل الداخلjي لألنjواع             

إلjى مjا آان عليه ، في الحاالت التي يكون فيها المستعمل لم يمتثل للبيئية التنظيمية ، ولم يقم بمواجهة المخاطر الناشئة                 
 :والنص المقترح هو . عن استعمال األنواع 

.  علjى االستعمال الداخلي لألنواع الغريبة     القjائل بjأن مjن يلjوث يدفjع ينبغjي تطبjيقه              الخjط اإلرشjادي   أن  "  
وينبغjي أن يjتحمل المسjتعمل تكاليف التطهير واستعادة التنوع البيولوجي إلى ما آان عليه ، عندما يثبت أن     

 " .أو لم يتخذ التدابير اإلدارية المعينة /لبيئة التنظيمية ، ولالمستعمل لم يمتثل 

 مل التعاوني استعراض ما أحرز من تقدم في الع -خامسا

تقjjوم األمانjjة باستكشjjاف إمكانjjية وضjjع ترتيjjبات تعاونjjية فعالjjة مjjع أمانتjjي االتفاقjjية الدولjjية لحمايjjة النjjبات       -77
 . واتفاقية رامسار 

حيوانات اآلبدة ، وباإلضjافة إلjى ذلك فأن أمانات آل من اتفاقية رامسار واتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من ال     -78
واتفاقjية اليونسjكو للjتراث العالمjي ، تقوم جميعًا في الوقت الحاضر            " رى الحjيوية    كj اإلنسjان وال  " وبjرنامج اليونسjكو     

        jي تjع التjي المواقjترآة فjطة مشjع أنشjار بتلك الصكوك ، مع الترآيز على بناء القدرات في تعزيز أطر التدريب دبوض
ويمكن أن توفر تلك . احة ، ولكن بربط تلك األطر بالمتطلبات التشغيلية لكل اتفاق فjي موضjوع األنjواع الغريjبة المجjت       

 يقjjوم علjيه الjتعاون مjjع االتفاقjية المjتعلقة بالتjjنوع البيولوجjي ، التjي يمكjjن أن توفjر مظلjة لjjتلك         ًا مفjيد ًااألنشjطة صjعيد  
وآلjjية غjjرفة تjjبادل . تjjياجاتها  الهيjjئات األخjjرى ذات الصjjلة فjjي آjjل مجjjال حسjjب مjjا تقتضjjيه اح  شjjراكاألنشjjطة مjjع إ

 .معلومات االتفاقية يمكن أن تستعملها تلك األنشطة لتسهيل تبادل المعلومات ولوضع تقنيات مشترآة 

جjرى اتصjال بيjن األمانjة وبيjن المjنظمة الjبحرية الدولjية فjيما يتعلق بالتعاون في المسائل المحيطة باألنواع                 -79
لمjنظمة علjى إيجjاد وسjائل لمنع انتشار الكائنات الحية البحرية الغريبة بفعل مياه       وقjد عملjت تلjك ا      . الغريjبة المجjتاحة     

 . وبفعل الرواسب منذ منتصف السبعينات ) مياة الصابورة(أثقال السفن 
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مات فjي سjبيل مسjاعدة األطjراف علjى وضjع مصjطلحات قياسjية موحjدة ، تقjوم األمانjة بالjتعاون مjع المنظ                  -80
عداد قائمjة مشjروحة بالكلمjات األساسjية المjjتعلقة     بjإ واالتفاقjيات المعنjية باألمjر مjثل االتفاقjية الدولjية لحمايjjة النjبات ،        

 في هذا المجال ، آما أن اللجنة ًاوقjد خصصjت اتفاقjية حماية النبات حتى اآلن جهدًا آبير     . بjاألنواع الغريjبة المجjتاحة       
أنظjjر  ( 1999نjjبات قjjد سjjاندت قائمjjة بمصjjطلحات صjjحـــــة النjjبات فjjي أآjjتوبر       المؤقjjتة المعنjjية بتدابjjير صjjحة ال   

htm.default/pq/agpp/agricult/faoinfo/waicent/org.fao.www://http . ( رونjjjjjاهمون اآلخjjjjjا المسjjjjjأم
 الjjتابعة لمjjنظمة OIE، وهيjjئة ) األنظمjjة اإليكولوجjjية الjjبحرية الحساسjjة  ( الjjبحرية الدولjjية األساسjjيون فهjjم المjjنظمة 

( ولجنة القانون البيئي التابعة لالتحاد الدولي للحفظ      ) الموضjوعات التjي تؤثjر فjي الصحة البشرية           ( الصjحة العالمjية     
 .التعاونية بشأن وضع المصطلحات ، وآذلك الفاو ، التي ستشارك في مزيد من الجهود ) اآلثار القانونية 

أن المjرحلة األولjى مjن غسjب قjد أبلغjت عjن الحاجjة إلjى إيجjاد تناغم وصالت بين المؤسسات الدولية التي                          -81
تعjالج موضjوعات الصjحة النباتjية والسjالمة األحيائjية والتjنوع البيولوجjي المتصلة باألنواع الغريبة المجتاحة ، وإلى                  

وقد وضعت خالل المرحلة . ت قوية بالبرنامج الوطنية المنسقة وبنقاط االتصال الخاصة بها مسjاندة تلك الهيئات بصال   
 ) .GISP/edu.stanford.jasper://http/أنظر ( األولى من غسب قائمة عملية من المصطلحات 

82-        jال أنjريق االتصjغ فjفيه تحقيق التناغم في المصطلحات مع الهيئات األخرى ، إال أن        المرغوب  من  بينما هأبل 
وينبغي باألحرى أن يكون ثمة ترآيز على توريد معلومات عن المصطلحات األساسية     . هjذا التjناغم ليس أمر جوهريًا        

رابط بيjjن االتفاقjjيات المخjjتلفة ، وعjjن وجjjوه الjjت    /المسjjتعملة فjjيما يjjتعلق بjjاألنواع الغريjjبة المجjjتاحة لjjدى المjjنظمات      
 .   مختلف الهيئات لدىالمصطلحات المستعملة 

وقد قامت . مشjارآة مشjارآة آبjيرة فjي نشjاط تقيjيم المخاطر           ) وخصوصjًا اتفاقjية حمايjة النjبات         ( أن الفjاو     -83
 تعرف بأنها آفات أو أمراض ، وقد تم اتفاقjية حماية النبات بوضع معايير لتقييم المخاطر المتعلقة باألنواع الغريبة التي        

 بشأن تطبيق التدابير الصحية 1995األخjذ بjتلك المعايjير بوصjفها آلjية بموجjب اتفjاق المjنظمة العالمjية للjتجارة لسjنة                  
وهناك عملية استكشاف تجري بشأن التعاون في هذا الموضوع ) . SPS باسم اتفاق ةالمعروف ( صحة النباتيةوتدابير ال

ومن .  الjتعاون البيولوجjي ، خjالل وضjع بjرنامج عمjل مشjترك بيjن أمانتjي االتفاقية واتفاقية حماية النبات                    مjع اتفاقjية   
 . المتوقع أن يعالج برنامج العمل المشترك موضوع معايير تقييم المخاطر بالنسبة للقيم المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

84-     jjوعات تقيjjي موضjjرى فjjي األخjjارآة هjjار مشjjية رامسjjية   واتفاقjjيرات اإليكولوجjjلة بالتغjjر المتصjjيم المخاط
ثالث في وهناك إمكانية إيجاد تعاون ) األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية ( المحjتملة للمواقjع التjي تغطيها االتفاقية     

نظمة  اتفاقjية التjنوع البيولوجjي واتفاقjية حمايjة النjبات واتفاقjية رامسjار ، بالنسبة لأل        بيjن اتجاهjات فjي هjذا الموضjوع      
 . اإليكولوجية ذات الصلة 

وتطبق في الوقت الحاضر ، على أساس طوعي ، التوصيات المتصلة بمكافحة تحرآات األنواع الغريبة عن           -85
 .طريق ماء أثقال السفن 

أن عملjية وضjع معايير لتقييم المخاطر قد رآزت ، من الناحية التاريخية ، على األنواع الزراعية ، ولم يكن                -86
إال نjادرًا فjي المعايjير المjتعلقة بالجوانjب اإليكولوجjية للjبقاء واالنتشjار وبوقعهمjا علjى األنjواع خjارج المناطق                     يjنظر   

 عjjن اإلجjjراءات والمعايjjير   ًا تقريjjرUNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3وتتضjjمن الوثjjيقة اإلعالمjjية   . الزراعjjية 
 .جتاحة والقدرات في مجال تقييم المخاطر الناشئة عن األنواع الغريبة الم
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 بشأن األبعاد البشرية لألنواع الغريبة 2000فjي إطjار المjرحلة األولjى مjن غسjب عقjدت ورشة في سبتمبر                 -87
وآان من منتجات . نjواع الغريjبة المجjتاحة    المجjتاحة ، تضjمنت مناقشjة حjول تقيjيم اآلثjار االجتماعjية االقتصjادية لأل             

المjرحلة األولjى المذآjورة اسjتراتيجية عالمjية تصjف أبعjاد مشjكالت األنواع الغريبة المجتاحة وتناقش اآلثار المترتبة          
علjيها وتتبيjن القطاعjات االقتصادية التي ينبغي إشراآها في العمل ، وتقترح نهجًا في اإلدارة ، وتوصي باستراتيجيات        

 .اسبة من

ج هذا الموضوع ، ودعا ال قد ع 2000أن االجjتماع التجميعjي لنjتائج المjرحلة األولjى مjن غسjب في سبتمبر                   -88
مjن خjالل مjا نجjم عjنه مjن اسjتراتيجية عالمjية إلjى برامج بحث فعالة تقام على األصعدة المحلي والوطني والعالمي ،                

وقد .  التي يسلكها االجتياح ، وبحوث بشأن تدابير اإلدارة   دروبتشjمل تصنيف األحياء في آل أمة ، وبحوث بشأن ال          و
أظهjرت المjرحلة األولjى مjن غسjب أن المعjرفة الراهنة بشأن األنواع الغريبة المجتاحة غير وافية للسماح بتقييم دقيق         

والبحjث فjي مشjjكلة األنjواع الغريjjبة المجjتاحة يقتضjjي     . لمخاطjjر للمخاطjر ، ولتصjميم اسjjتجابات إداريjة فعالjjة لjتلك ا    
 jيع البلدان لمعالجة المشكلة على نحو فعال وقد تم تبين عنصرين هما الحاجة إلى بناء قدرات على         ًاتعاونjن جمjيقًا بيjوث 

 . القيام بالبحوث ، ثم البت في األولويات التي تتبع في البحوث التي ستجري 

ويمكن لهذا المشروع أن يستعمل . أن اليونسjكو وأمانjة اتفاقjية رامسjار قjد اقترحjتا دراسjة رائjدة فjي أفريقيا               -89
جهود في تنسيق وتسهيل اتفاقjية التjنوع البيولوجjي بوصjفها نقطjة اتصjال لتحقيق غرض مشترك وتحقيق استمرارية ال         

و ) دجوج(ومjن المقjترح أن يشjمل المشjروع الjرائد موقعين بين السنغال             . العمjل علjى مسjتوى األنظمjة اإليكولوجjية           
رى الحيوية  واتفاقية رامسار وسوف كاإلنسان وال/وآالهما موقع يدخل في اتفاقية التراث العالمي   ) ولنغ  اد(موريتانjيا   

وعلى ) بما في ذلك المقاومة ( ة على وضع نهج إلدارة الموقعين ، مع الترآيز على المنع  تشjكل بعثة مشترآة للمساعد    
همjjا أمjjر أساسjjي بيjjن الjjتحديدات اإلداريjjة الراهjjنة فjjي هذيjjن   المjjناهج االنjjتعاش مjjن اجتjjياحات األنjjواع الغريjjبة ، وآ 

دات التي تعطي لكل نقطة اتصال وباإلضjافة إلjى ذلjك سjيكون من شأن المشروع أن يكفل أن تكون اإلرشا              . الموقعيjن   
مjتعلقة باالتفاقيتيjن إرشادات متماسكة ويكون من شأنها أن تتحرى الطرائق الكفيلة بتسهيل تحقيق التماسك في التشريع               

 .لتزامات الناشئة عن آل اتفاقيـة الالوطني فيما يتعلق بمسائل األنواع الغريبة المجتاحة وبا

المjرحلة األولjى مjن غسjب قjد أوصjت بوضjع نظjام لإلنjذار المjبكر ، يشjمل التبليغ عن األحداث الجديدة               أن   -90
 .أو المتوقعة المتصلة باألنواع المجتاحة /و

 .أن اتفاقية حماية النبات تساند إيجاد أنظمة رصد آجزء من األطر الوطنية في مجال الصحة النباتية  -91

عامjة للمjنظمة الjبحرية الدولjية قjد طلjبوا مjن لجjنة حمايjة البيئة البحرية التابعة           هjناك أعضjاء فjي الجمعjية ال         -92
 السفن ، سواء آمرفق باالتفاقية الدولية صابورة بشأن إدارة مياه ًاأحكام ملزمة قانونوضع  للمنظمة أن تعمل على إتمام      

يوجد نظام دولي لالستكشاف المبكر وفjي الوقjت الحاضر ال   . لمjنع التلويjث الناشjئ عjن السjفن أو آصjك جديjد تمامjًا                  
وقjد أنشjjأت بعjض الjبلدان دراسjjات مسjحية تjتعلق بأحjjياء      .  مjناطق جديjدة   إلjjىلألنjواع التjي تدخلهjا مjjياه أثقjال السjفن      

الموانjي ، مjنها أسjتراليا والمملكjة المjتحدة ، آما أن المنظمة البحرية الدولية تساعد ست موانئ في البلدان النامية على            
 �البرازيل : والموانئ المذآورة هي   .  السفن   صابورةراسات مسحية للموانئ من خالل البرنامج العالمي لمياه         القيام بد 

 .أوديسا � أآرانيا ، سلدنها � جزيرة خرج ، جنوب أفريقيا � مومباي ، إيران � دليان ، الهند �تيبا ، الصين يبيس

والتعريف باالجتياحات البحرية التي يجد اآتشافها ، على   ال يوجjد فjي الوقjت نظjام دولjي للتبليغ ، والتسجيل                -93
 .خذة في توسيع نطاقها إلى أبعد من المستوى الوطني آالرغم من أن بعض قواعد البيانات 
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إليكولوجjjية أن المjjرحلة األولjjى مjjن غسjjب قjjد تبينjjت أن المعjjارف المتصjjلة بjjاألنواع المجjjتاحة واألنظمjjة ا     -94
والموائjjل أو األنjjواع التjjي تjjتأثر بهjjا ، وإيجjjاد وسjjائل لمكافحjjة األنjjواع الغريjjبة المجjjتاحة ، أمjjر يعjjرقله االفjjتقار إلjjى    

 :ولذا فهناك أولويتان موصى بهما في العمل التصنيفي ، هما . معلومات تصنيفية 

ممjjا يبنjjي القjjدرة علjjى تبيjjن     ، )  التصjjنيفًالشjjام ( مجjjال علjjم السسjjتيماتيكا  توسjjيع البحjjث فjjي    )أ( 
 االجتياحات وتسجيلها ورصدها ؛

إنشjاء لجjنة دولjية لتحديjث القوائjم التصjنيفية لجميع األنواع           مjثًال مjن خjالل     (إيجjاد قوائjم مسjتوفاة        )ب( 
 ) .الغريبة المجتاحة 

ل المبادرة وإدراج األنشjطة المjزمعة بشjأن موضjوعات األنjواع الغريبة المجتاحة ، هي مشروع برنامج عم                  -95
 المرفق UNEP/CBD/SBSTA/6/10أنظر ( اآللية السوية لمعالجة تلك التوصيــات      التjي هي  العالمjية للتصjنيف ،      

. ( 
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