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 منهجeeيات تقيeeيم المخاطeeر الموجeeودة حالeeيًا بموجeeب تلeeك الصeeكوك ، ألن معايeeير البيولوجeeي ال تعالجهeeا علeeى نحeeو واٍف
 بيولوجي ليست مدرجة فيها وهناك نقص في المعلومات ؛ التنوع ال

وضeعت مeبادئ توجيهeية غeير ملeزمة مeن جانeب الوآeاالت المتخصصeة المسeؤولة عن تلك القطاعات ، والسيما في               . 
والطeeيران ) ثقeeال السeeفن إ أي مeeياه( سeeبيل مكافحeeة األنeeواع الغريeeبة المجeeتاحة التeeي تدخeeل عeeن طeeريق صeeابورة السeeفن  

وتستعمل المصطلحات . وهeناك فجوات وتراآبات وتضاربات في الصكوك الموجودة على جميع المستويات       
 مeا ال تتضeمن صكوك الحفظ   ًابكيفeية مخeتلفة فeي قطاعeات الصeحة النباتeية والeنقل والبيeئة ؛ وباإلضeافة إلeى ذلeك آثeير                        

وبينما تتطلب جميع الصكوك القانونية الموجودة منع الدخول غير . اهeيم الرئيسeية   تعeريفًا للمصeطلحات األساسeية والمف     
 . المرغوب فيه ، إال أن معظمها ضعيفة أو صامتة بالنسبة لمسألة االستئصال والمكافحة 

 ، هeeناك تدابeeير تحمeeي األنظمeeة األرضeeية وضeeعت للظeeروف الزراعeeية ، خصوصeeًا فeeيما يeeتعلق   أعeeموبصeeفة  
( والديـــــeeـدان الشeeريطية  ) nematodes(شeeرات ، بeeيد أن بعeeض األصeeناف مeeثل الديeeدان الخيطeeية       بالحشeeائش والح

flatworms (   عeوالقواف)snails (        يةeية آافeاة تغطeت مغطeناك تغطية آافية للكائنات التي تسبب األمراض في  . ليسeوه
مة األمراض الدولية التي يمكن تبينها ، الحeيوان ، ولكeن ذلeك صحيح فقط بقدر ما تكون األنواع المجتاحة واردة في قائ      

ات غير فعالة بسبب قلة األدوات  ثدييومكافحeة مجموعeات مeثل الطيور وال       . ولeذا فeتوجد فجeوات بالنسeبة لعeدة أصeناف             
 .واألنظمة المائية يساندها قدر قليل من األدوات والقدرات . المتاحة أو بسبب القيود الناشئة عن مخاوف الجمهور 

ات فeي أدوات المنع تنشأ عن وسائل رقابة بيئية أشد صرامة على بعض مواد التبخير والمبيدات             وهeناك فجeو    
 ًال عاجًالمبكر واالستئصال ، غير أن هناك عمالستكشاف لالوبينما توجد أدوات آثيرة     . وعوامeل تنظeيف أبدان السفن       

 . بالنسبة لبعض األصناف بشأن استنباط طرائق جديدة ًامطلوب

مeeة توجeeد فeeي العeالم أطeeر مسeeتقلة ، مeeن قانونeية ومؤسسeeية ، فeeي آeeل بلeد بالنسeeبة للبيeeئة والeeزراعة    وبصeفة عا  
أما األنواع الغريبة فهناك اتجاه إلى التعامل . ومصeائد األسeماك والeتجارة الدولeية وغeير ذلeك مeن القطاعeات األساسeية              

عاملون مختلفون وألهداف متباينة ، في ظل قوانين معهeا بطeريقة التصeرفات الفردية التي ال صلة بينها والتي يقوم بها     
 لسائر القطاعات في هذا الموضوع ، ويحتاج األمر إلى     لوهذا أمر يجعل من الصعب تنفيذ نهج شام       . ولوائeح منفصلة    

عملeيات تنسeيق علeى تلeك المسeتويات وفeي تلeك القطاعeات وفeيما بيeنها لكفالeة التماسeك القطاعeي وآفالeة استعمال أآثر                           
 .ية للموارد واألدوات المتاحة فعال

وهeناك بعeض مجeاالت مشeترآة بيeن عeدة قطاعات تأخرت تنميتها غير أنها تتضمن إمكانيات الآتساب مزيد             
وتتضeeمن تلeeك المجeeاالت إيجeeاد تكeeامل وتعeeاون أفضeeل بيeeن القطاعeeات والمؤسسeeات والeeبلـدان ؛  . مeeن الكفeeاءة والفعالeeية 

ضايا األنواع الغريبة ؛ ومزيد من المشارآة وااللتزام من جانب أصحاب الشأن   وتحسeين التخطيط االستراتيجي بشأن ق     
 .؛ واستعراض األنظمة الحافزة ؛ واستعمال أفضل لما يوجد من أدوات وإجراءات نوعية إلدارة شؤون البيئة 

 :تقوم بما يلي قد ترغب هفمعتت في أن تستعرض مذآرة األمين التنفيذي وأن  

أن تحeيط علمeًا بeالفجوات والتضeاربات بيeن مeا يوجeد مeن تدابeير لمعالجeة تهديeدات األنواع الغريبة              )أ( 
 المجتاحة على التنوع البيولوجي ؛
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أن تحeeيط علمeeًا بeeاألدوات المتصeeلة بالموضeeوع لمعالجeeة تهديeeدات األنeeواع الغريeeبة المجeeتاحة علeeى     )ب( 
 ذلك إجراءات تقييم المخاطر ؛التنوع البيولوجي ، بما في 

أن تحeيط علمًا بالمصطلحات الموجودة وأن تضع قائمة بالمصطلحات األآثر شيوعًا في االستعمال           )ج( 
 .، وال تكون هذه القائمة ملزمة قانونًا 

( وهeناك فeي مذآeرة األميeن التنفeيذي بشeأن خeيارات العمeل المسeتقبلي فeي مجeال األنـeـواع الغريبة المجتاحة                            
UNEP/CBD/SBSTTA/6/8 ( عناصر لمشاريع توصيات تقدم إلى مؤتمر األطراف . 
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 مقدمة  -أوال

بقeدر اإلمكeeان وحسeب االقتضeاء ، مeنع االسeeتحداث     " مeن اتفاقeية التeeنوع البيولوجeي تقتضeي     ) ح(8ن المeادة  أ -1
وقام " . مراقeبة أو استئصeال هeذه األنeواع الغريeبة التeي تهeدد النظم اإليكولوجي أو الموائل أو األنواع                   ] آمeا تقتضeي     [

 األنواع الغريبة للمجتمعات من السكان اكالت التي قد تسببه منه بالمشًامؤتمeر األطeراف ، في اجتماعه الرابع ، اعتراف         
األصeليين والمحلييeن وباآلثeار السeلبية علeى االقتصeادات المحلeية والوطنeية ، قeام بeتحديد األنeواع الغريeبة المطلوب أن               

المؤتمر لة لعدة قطاعات تؤخذ في الحسبان في آل برنامج عمل موضوعي في ظل االتفاقية ، وقرر            ـتكeون قضeية شام    
وقد وضعت . أن األنeواع الغريeبة المجeتاحة سeتكون موضeوعًا لمناقشة متعمقة في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف          

مبادئ توجيهية ( " هفمعتeت مeبادئ توجيهeية مؤقeتة فeي سeبيل مeنع االستحداث واإلدخال وتخفيف وقع األنواع الغريبة                      
 . ، بناء على طلب مؤتمر األطراف ") مؤقتة 

 ، طلب من األمين التنفيذي 5/8 من المقرر 15أن مؤتمeر األطeراف ، فeي اجتماعه الخامس وبموجب الفقرة              -2
أن يقeوم فeي تعeاون مeع الeبرنامج العالمeي لألنeواع المجeتاحة والفeاو والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية                   

ر فeيها هفمعتeت ومؤتمر األطراف في اجتماعه   وغeير ذلeك مeن المeنظمات والصeكوك ذات الصeلة ، بوضeع ورقeة تeنظ                   
السeادس ، تشeمل استعراضeًا جامعeا لجeدوى وفعالeية التدابeير القائمeة للمeنع واالستكشاف المبكر واالستئصال والمراقبة             

 .لألنواع الغريبة المجتاحة ولآلثار المترتبة عليها 

مواد الموجودة في ثالث وثائق ذلeك الطلeب ، وهeي تتضeمن تجمeيعًا لل        لأعeدت هeذه الورقeة اسeتجابة          -3
 : أشد تفصيًال هي 

 اسeeتعراض األنشeeطة والeeبرامج بشeeأن المeeنع واالستكشeeاف المeeبكر واالستئصeeال والمراقeeبة لألنeeواع   )أ( 
 ؛) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3( الغريبة المجتاحة 

الغريبة المجتاحة اسeتعراض جeدوى وفعالeية الصeكوك القانونية الموجودة التي تنطبق على األنواع          )ب( 
)UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/5 (؛ 

(تقاريeر عeن اإلجراءات والمعايير والقدرات لتقييم المخاطر الناشئة عن األنواع الغريبة المجتاحة               )ج( 
UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/6(  ؛ 

 بما في ذلك الصكوك أمeا القسم الثاني فهو يعالج تدابير المنع واالستكشاف المبكر لألنواع الغريبة المجتاحة ،      -4
ويعeالج القسeم الثالeث تدابeير االستئصeال والمراقeبة لألنواع الغريبة المجتاحة وفي           . القانونeية المتصeلة بهeذا الموضeوع         

 .سبيل التخفيف من اآلثار المترتبة عليها 

 تدابير المنع واالستكشاف المبكر لألنواع الغريبة المجتاحة  -ثانيا

أن الخطeوات لمeنع وتخفeيف دخول الكائنات الحية الغريبة غير المرغوب فيها ، هو أمر مفضل على الصعيد      -5
العالمeي تقريeبًا بسeبب المصeاعب التقنeية والتكالeيف المرتeبطة باالستكشeاف واالستئصال واحتواء الدخول لألنواع التي                

غير أنها تختلف اختالفًا واسعًا في المدى التي توفر . ئمeة تقتضeي المنع     وجمeيع الصeكوك الدولeية القا      . تصeبح مجeتاحة     
 .فيه مؤشرات ومعايير في سبيل التطبيق العملي لتدابير المنع 

أن األنeواع الغريeبة المجeتاحة أو التeي يمكeن أن تصeبح مجeتاحة يمكeن أن تدخلهeا إلى بلد أو إلى منطقة داخل                      -6
 :تى ، تشمل ما يلي  شدروبالبلد طائفة من الحملة وب

مeeثًال أسeeماك التربeeية ( اإلدخeeال المeeتعمد لألنeeواع ألمeeور شeeتى مeeنها األغeeراض الeeتجارية أو الترفeeيه   )أ( 
 ) .المائية وأنواع الرعي للمراعي وأنواع الزينة أو أنواع فالحة البساتين األخرى 
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 اإلدخال المتعمد إلغراض المكافحة البيولوجية ؛ )ب(

 المeتعمد لآلفeات واألمeراض وغير ذلك من األنـواع ، من خالل السلع المتاجر فيها ،          اإلدخeال غeير    )ج( 
 .خصوصا المنتجات الزراعية واألخشاب والمواشي إلى أخره 

اإلدخeeاالت غeeير المeeتعمدة للكائeeنات الحeeية مeeن خeeالل وسeeائل الeeنقل مeeثل الشeeحن   )د(
 البحري والطيران ؛

أو خارجة عن حدود مواقع معينة أو مناطق معينة ( جة عن حدود البلد ن المeنع يتضمن إبقاء المخاطرة خار      إ -7
 : وقد تشمل تدابير المنع ما يلي . أو في الحجر الصحي في ميناء الدخول ) داخل البلد 

الرقابة على تصدير األنواع أو السلع الغريبة التي يمكن أن تأوي أنواعًا غريبة              )أ(
 ؛

ريeبة أو علeى السeلع التeي يمكeن أن تeأوي أنواعا            الeرقابة علeى اسeتيراد أنeواع غ         )ب(
 غريبة ؛

) مeeياه صeeابورة السeeفن وتلeeوث أبeeدان السeeفن      (  الeeنقل مeeثل الشeeحن الeeبحري    دروبالeeرقابة علeeى   )ج( 
 .والطيران 

وتدابير حجر ) خصوصeًا بالنسeبة لإلدخeال المeتعمد      ( وأدوات المeنع تشeمل تدابeير حظeر وإصeدار تراخeيص               -8
وتدمeeير األنeeواع غeeير المeeرغوب فeeيها مeeن خeeالل المكافحeeة ) خeeال الطeeارئ غeeير المeeتعمد للسeeلع خصوصeeًا لإلد(صeeحي 

 . البيولوجية أو بالوسائل الفيزيقية أو الكيماوية 

أن هeذه الوسeائل الرقابeية هeي وسeائل عابeرة للحeدود بطبيعeتها ، ولeذا فeإن الeتعاون الدولeي فeيها أمر حيـــوي                       -9
.  فeeي إيجeeاد إطeeار تنظيمeeي مقeeبول قeeبوًال عامeeًا ، تeeتخذ فeeيه التدابeeير الوطنeeية   ًا دورًا هامeeوالصeeكوك الدولeeية تلعeeب لهeeذا.

 علeى التجارة الدولية ، ولذا فمن المفضل أن تكون التدابير    آثeار وباإلضeافة إلeى ذلeك هeناك آثeير مeن التدابeير التeي لهeا                   
رى للمeنع تشمل االستكشاف المبكر وتقييم  وهeناك أدوات أخe  .متمشeية مeع المقايeيس المeتفق علeيها بيeن جمeيع األطeراف            

 مeeن التفاصeeيل بشeeأن التدابeeير  ًا مeeزيدUNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3وتتضeeمن الوثeeيقة اإلعالمeeية  . المخاطeeر 
 .واألدوات المختلفة 

فيها  لتي تعالج موضوع األنواع الغريبة التي قد يكون لها آثار غير مرغوبهeناك آثeير مeن التدابeير القائمeة ا        -10
 ، آانت هناك إشارات إلى األنواع الغريبة فيما ال يقل عن 2000وبحلول نهاية عام  . مeن الناحeية البيئية أو االقتصادية        

39    eًا ملeات السلوك والمبادئ التوجيهية غير المل           ز اتفاقeن مدونeة مeي طائفeومعظم الصكوك محددة بالنسبة . ة زممًا أو ف
 .لقطاع أو لمجموعة تصنيفية أو لنمط من البيئة أو لنمط من الضرر 

تشeمل الصeكوك األساسية اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار       -11
 وضعت في مجال صحة ًادة األطراف ، وآذلك صكوآبشeأن األراضeي الرطeبة وغeير ذلeك مeن االتفاقات البيئية المتعد           

والصكوك ) االتفاقية الدولية لحماية النبات  ( IPPCالنبات والحيوان واإلنسان ، أو لمعالجة وسائل نقل مختلفة مثل الـ        
ية التeي وضeعت بإشeراف المكتeب الدولeي لألوبeئة الحيوانية والوآاالت المتخصصة مثل الفاو وااليكاو والمنظمة البحر            

وفeي المذآرات اإلعالمية التي جرى توزيعها في نطاق هذا الموضوع قائمة شاملة  . الدولeية ومeنظمة الصeحة العالمeية      
(ووصeeeف جeeeامع للصeeeeكوك ذات الصeeeلة فeeeيما يeeeeتعلق باسeeeتعراض الجeeeدوى والفاعلeeeeية للتدابeeeير القانونeeeية القائمeeeeة         

UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/5 (  اد الدوeeeeeeeeeeeeeي لالتحeeeeeeeeeeeeeيل القانونeeeeeeeeeeeeeي الدلeeeeeeeeeeeeeظ  وفeeeeeeeeeeeeeي للحفeeeeeeeeeeeeeل)
UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/8. ( 
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ويتراوح . أن المeنع عملeية ال تعالجهeا بطeريقة متماسeكة االتفاقeات البيeئة المeتعددة األطeراف الموجeودة حالeيًا                    -12
ألحوال التي ينبغي ومعظeم الصeكوك ال تتضمن مؤشرات بشأن ا   / . 2ومeنع ضeعيف     / 1مسeتوى المeنع بيeن مeنع صeارم           

وليست هناك إجراءات .  علeى المجeاالت المحمية   مقصeوراً فeيها فeرض الحظeر أو القeيود ، إال إذا آeان مeدى الصeكوك              
المنشeeأ لألنeeواع الغريeeبة التeeي يمكeeن أن يكeeون لهeeا وقeeع علeeى التeeنوع   /موضeeوعة للeeتعاون مeeع الeeبلدان التeeي هeeي األصeeل 

هي االتفاق البيئي ) سيتس ( لخطر من الحيوانات والنباتات األبدة    باع المهeددة    واتفاقeية االتجeار فeي األنeوا       . البيولوجeي   
. المeeتعدد األطeeراف الوحeeيد الeeذي يقضeeي بeeرقابات متeeبادلة بيeeن دول التصeeدير ودول االسeeتيراد بشeeأن أنeeواع بeeالذات          

في البلد المصدر له إذا آان هذا  واألرجح أن هذه االتفاقية ال تنطبق إال على إدخال األنواع الغريبة بالنسبة لنوع محمي 
وليسeت هeناك معايeير لتحقeيق التماسeك فeي اتخeاذ القeرارات غير إشارات           . الeنوع معتeبرًا اجتياحeيًا فeي الeبلد المسeتورد             

 .أو مفاهيم مشابهة " الضرر البالغ " و" التهديد " فضفاضة إلى 

ي من األطراف ، قدر اإلمكان وحسب االقتضاء  أن اتفاقeية التنوع البيولوجي تتضمن الحكم األعم الذي يقتض          -13
" مeنع اسeتحداث أو مراقeبة أو استئصeال هeذه األنeواع الغريeبة التeي تهeدد الeنظم اإليكولوجeية أو الموائeل أو األنeeواع             "، 

وال تتضeمن االتفاقeية متطلeبات محeددة عن الكيفية التي يمكن أن يتم بها ذلك على الرغم من أن إرشادات            ) ح (8المeادة   
وهناك ) . مeثال المeبادئ التوجيهeية المؤقeتة ؛ وتوصeيـات فeي ظeل بeرامج موضوعية مختلفة         (غeير ملeزمة قeد وضeعت        

 .حالة مشابه قائمة بالنسبة التفاقات أخرى متعددة األطراف 

فاالتفاقية بشأن حفظ الطيور المائية . قليمية اإلأن إرشeادات أآeثر تحديeدًا قeد وضعت بموجب بعض الصكوك       -14
تضeمن متطلeبات مفصeلة لتدابير    ت فeي ظeل اتفاقeية األنeواع المهاجeرة ،          ت أورسeيوية الeذي وضeع      �مهاجeرة األفريقeية     ال

               eه الملeة عملeب خطeارج بموجeن الخeة مeواع المجلوبeع األنeتعامل مeاملة الeظ ، شeوبموجب اتفاقية حفظ  . ًامة قانونزالحف
تعريفات والتنفeeيذ الeeاتخeeذت اللجeeنة الدائمeeة مقeeررات بشeeأن   ) اتفاقeeية بeeرن (الحeeياة اآلبeeدة األوروبeeية والموائeeل الوطنeeية   

فبرتوآول مدريد بشأن حماية البيئة : يكا ت توجد في معاهدة انتراوالتدابير األشمل الملزمة قانون  . واالسeتجابات المنسeقة     
 .يضع قواعد صارمة 

لخفض ولمكافحة تلويث لة للمنع وواتفاقeية قeانون الeبحار تتطلeب مeن األطeراف أن تتخذ جميع التدابير الالزم                 -15
غريeبة أو أنeواع جديeدة فeي جeزء خeاص مeن البيئة        الي لألنeواع  ضe البيeئة الeبحرية الناشeئة عeن اإلدخeال المeتعمد أو العر        

ومeeن الناحeeية اإلقليمeeية ، هeeناك ) . 196المeeادة ( الeeبحرية يمكeeن أن يeeؤدي إلeeى تغeeيرات هامeeة وضeeارة فeeي ذلeeك الجeeزء   
عeة اتفاقeيات وضeعت فeي ظeل بeرنامج اليونيب للبحار اإلقليمية ، تتضمن متطلبات محددة لمنع                بeروتوآوالت بيئeية ألرب    

منطقة شرق أفريقيا ، ومنطقة الكاريبي األوسع ، وجنوب شرق ( ول إلى األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية    ـالدخ
 ) .آسيا والبحر األبيض المتوسط 

أن بعeض الصeكوك السeابقة التeي تعeالج الeتهديدات الواقعeة مeن جeراء األنeواع الغريeبة المجتاحة ، تهدف إلى                      -16
 IPPCفمثًال اتفاقية الـ . مكافحeة دخeول وانتشeار اآلفeات واألمeراض في سبيل حماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات                  

شترآة والفعالة للحيلولة دون دخول آفات النبات والمنتجات النباتية ،   للتعاون الدولي لكفالة الخطوات الم     ًاتتضمن إطار 
 إلقرار ، وآان ذلك أساسًا استجابة 1997 في IPPCوتم تنقيح الـ . ولتشeجيع اتخeاذ تدابeير مناسبة لمكافحة تلك اآلفات       

وهو االتفاق المعروف باسم  (  بشأن    تدابير الصحة العامة وصحة النبات      1995اتفاقeية المنظمة العالمية للتجارة عام       
ضارة للنبات أو للمنتجات النباتية "  هو آونها IPPCوالعامل الدليلي في تصنيف اآلفات بموجب الـ       " ) . SPS"اتفاق  

وهeذه العeبارة تغطeي الكائeنات الحeية الغريeبة التeي يمكeن أن تضر بالنباتات األبدة ولكن ال تغطي على وجه التحديد                " . 
 . ة التي يمكن أن تضر بوظيفة األنظمة اإليكولوجية أو بالتنوع الجيني للنبات الكائنات الحي

                                                           
وبروتوآول االتفاقية األلبية ، والرقابة الصارمة بموجب اتفاقية األنواع ) AEWA(الحظر بموجب اتفاق الطيور المائية   /1

 .المهاجرة واتفاقية برن 
�تسعي إلى تنظيم وآذلك إذا آان األمر الزمًا تحظر  " ASEANاتفاقية   /2" 
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أن المكتeب الدولeي لألوبeئة الحيوانeية يقeوم بوضeع مقايeيس وإرشeادات بشeأن اآلفeات واألمراض التي تصيب                     -17
لدولية بشأن صحة وهeناك مقاييس توضع في المدونة ا ) . لeيس بشeأن الحeيوانات ذاتهeا بوصeفها آفeات       ولكeن   ( الحeيوان   

التصدير ، وفي المدونة / لمخاطeر االسeتيراد وإلجeراءات االستيراد    ًالالحeيوان للثديeيات والطeيور والeنحل ، تشeمل تحلeي            
تسهيل التجارة في الحيوانات المائية ومنتجات الحيوانات المائية " الدولeية لصeحة الحeيوانات المائeية ، التeي تهeدف إلى             

 ." 

 بشeأن تطبeيق الصeحة العامeة والصحة النباتية يتعلق باألنواع     1995 العالمeية للeتجارة عeام        أن اتفeاق المeنظمة     -18
 في المنظمة العالمية المذآورة أن يتخذ  عضوويسeتطيع آل    . الغريeبة التeي يطلeق علeيها وصeف أنهeا آفeات أو أمeراض                  

 الناشئة عن دخول واستيطان وانتشار الحeياة البشeرية والحيوانeية والنباتeية من المخاطر     /تدابeير وطنeية لحمايeة الصeحة         
داخeل أراضeeيه  " المeنع أو الحeeد مeن األضeرار األخeeرى    " اآلفeات واألمeراض والكائeeنات الحeية المسeببة لألمeeراض ولeـ      

 .بالنسبة لألضرار الناشئة عن تلك األسباب 

آفالة أقصى قدر  ، تهدف إلى 1981 و 1973لت في عد التي 1996أن لوائeح المeنظمة العالمية للصحة عام          -19
تبيeن وتخفيض أو إزالة المصادر التي تنتشر منها  ) 1: (واألهeداف هeي   . مeن األمeان ضeد االنتشeار الدولeي لألمeراض          

ويجرى . منع انتشار العوامل الحاملة ) 3(تحسeين الظeروف الصحية في الموانئ والمطارات وحولها ؛         ) 2( ؛   ىالعeدو 
مeا يطeرأ مeن تغeيرات فeي وبائeية األمراض وفي وسائل المكافحة وفي الزيادات           تنقeيح تلeك اللوائeح وتحديeثها لتطبeيقها ل          

وستتضمن تلك التنقيحات تعديالت على التبليغ وتغيرات هيكلية تقتضي التبليغ عن . المحسوسeة لحجeم الeتجارة الدولeية         
 ويقتضeي االتفeeاق  " (أي حeeدث ذي أهمeية دولeeية عاجلeة يeeتعلق بالصeحة العامeeة    " أي مeرض ينتشeر بصeeورة وبائeية أو    

  . 2002ومن المتوقع إتمام التنقيحات في الـ ) . الحالي اإلقرار اإللزامي بوجود أي آوليرا أو بالك أو حمى صفراء  

 لeيس هeناك مقايeيس ملeزمة تeتعلق بالeنقل الدولeي ، علeى الeرغم مeن أن بعeض الeبلدان قeد سeارت قدمeًا فأخذت                 -20
أي ( وقد أقرت المنظمة البحرية الدولية مبادئ توجيهية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السـفن      . بتشeريع فeي هeذا المجال        

والمبادئ التوجيهية الطوعية  / 3. تخفeيف مeن نقeل الكائeنات الحeية المائeية المضeرة والeناقلة لألمeراض                   لل) ثقeال السeفن     إ
 السeeفن والقائميeeن بتشeeغيلها وأصeeحابها ، وسeeلطات الموانeeئ علeeى وضeeع    مقصeeودًا مeeنها أن تسeeاعد الحكومeeات وربابeeنة  

إجeراءات مشeترآة للحeد مeن مخاطeر إدخeال آائنات حية مائية ضارة وناقلة لألمراض ، بفعل مياه صابورة السفن وما                  
ودة حاليًا ، واعeترافًا بمحدوديeة المeبادئ التوجيهية الطوعية الموج   . حمايeة أمeان السeفينة    مeع  يرتeبط بهeا مeن رواسeب ،      

 على 1997وبالمخاطeر الشeديدة التeي ال تزال تنشأ عن األنواع البحرية المجتاحة ، وافقت المنظمة البحرية الدولية في           
 .أن تضع نظامًا دوليًا لمراقبة وتنظيم مياه الصابورة 

 والتعبئة وتبين الهوية   أن بeروتوآول قرطاجeنة بشeأن السالمة األحيائية يتضمن أحكامًا تتعلق بالمناولة والنقل              -21
 ) .18المادة ( 

تتضeeمن هeeذه الفجeeوات العوامeeل الeeناقلة المرتeeبطة  . هeeناك عeeدة فجeeوات فeeي اإلطeeار التنظيمeeي المeeتعلق بالeeنقل   -22
. بالسeeفن ، والتeeي ال تغطeeيها المeeبادئ التوجيهeeية للمeeنظمة الeeبحرية الدولeeية ، مeeثل تلويeeث أبeeدان السeeفن وسالسeeل الهلeeب   

أمeا الeنقل الeبري فال يخضع للوائح رسمية    . عeية المeتعلقة بالطeيران ال تeتجاوز نطeاق الطeيران الدولeي               والمقايeيس الطو  
وفeيما يeتعلق بالمجeاري المائeية الداخلeية ال يeبدو أن هeناك إرشادًا بشأن النقل المحمول على        . تخفeف مeن مخاطeر الeنقل        

 . قنوات بأحواض الصرف أو بالسواحل الماء أو بشأن المخاطر المرتبطة بوصالت القنوات التي تصل ال

فاتفاقية . بالنسeبة لإلدخeاالت المeتعمدة هeناك ثeالث صeكوك فقeط تقتضeي رقابeات مeن نeوع فرض التراخيص                -23
بة في  بشeأن حفeظ الطبيعeية وحمايeة المeناظر الطبيعeية تتطلب من األطراف أن تحظر إدخال أنواع حيوانية غري            1982

                                                           
 ، الذي تقوم بتحديث المبادئ 1997معية العشرين للمنظمة البحرية الدولية ،  ، الصادر عن الج,A.868(29)مرفق بالمقرر   /3

 بشأن منع إدخال الكائنات الحية المائية غير المرغوب فيها والحاملة لألمراض عن طريق مياه 1993التوجيهية الصادرة المنظمة عام 
 ) .A.774 (18)قرار جمعية المنظمة البحرية العالمية ، ال( صابورة السفن وتصريف الرواسب 



UNEP/CBD/SBSTTA/6/7 
 9Page  

   eية اآلبeن    ـالطبيعeدة م)WILD ( eيص من السلطة الوطنية المختصة ، وعلى أساس تقييم سابق للعواقب          بeأما . دون ترخ
نوب ، فهي تحظر أقلمة وتربية أنواع جديدة من األسماك ، وغيرها من      ا بشeأن صيد األسماك في نهر الد       1958اتفاقeية   

وبموجب بروتوآول مدريد ، يلزم .  اللجنة المنشأة بموجب االتفاقية       المائeية ، بeدون قeبول من        اتالحeيوانات ومeن النeبات     
ويمكeن إصeدار هذا   : إصeدار ترخeيص بإدخeال أي نeوع حيوانeي أو نباتeي غeير أصeيل فeي مeنطقة معeاهدة األنترتيكeي                   

يجب أن يكون إصدار الترخيص خاضعًا لشروط صارمة والترخeيص فقeط لألنeواع الeواردة فeي مeرفق بالبروتوآول ،            
 .  في نهاية األمر زالةتتعلق باالحتواء وباإل

هeناك فجeوة رئيسeية فeي العالقeة بيeن إدخeال األنeواع الغريeبة فeي أنظمeة المeياه العذبeة فبرنامج العمل المتعلق                   -24
يوصeeي األطeeراف بeeأن تضeeع قوائeeم جeeرد    ) 4/4المقeeرر ( بالتeeنوع للمeeياه الداخلeeية بموجeeب اتفاقeeية التeeنوع البيولوجeeي     

للوقeع الناشeئ عeن األنeواع الغريeبة علeى تلeك األنظمeة اإليكولوجeية مeع تخفيف العواقب السلبية لتلك األنواع              وتقيeيمات   
علeeى األنظمeeة اإليكولوجeeية للمeeياه الداخلeeية ، خصوصeeًا علeeى مسeeتوى سeeفوح انحeeدار المeeياه ومeeناطق اسeeتجماع المeeياه      

مناقشة للولة تتضمن بعض اإلرشاد ، مثال بالنسبة ومدونeة سلوك الفاو بشأن مصائد األسماك المسؤ . وأحeواض األنهeر     
الكائنات في األنظمة من  إدخال أرصدة غير أصلية   علeى األمeر    سeابقة لإلدخeال ، مeع الeدول المجeاورة ، آمeا يeنطوي               ال

لية وتدعو المدونة إلى التخفيف من اآلثار الضارة الناشئة عن األرصدة غير األص       . اإليكولوجية المائية العابرة للحدود     
وتقeeترح المدونeeة أن . والمحeeورة جينeeيًا ، خصوصeeًا حيeeث يوجeeد احeeتمال آبeeير لالنتشeeار فeeي دول أخeeرى أو بلeeد المنشeeأ   

تeتعاون الeدول علeى وضeع وإقeرار وتنفeيذ مدونeات دولية للممارسات واإلجراءات المتعلقة بإدخال ونقل الكائنات الحية            
التي لم تدخل (واالتفاقية الدولية لمجاري المياه . خeاالت المتعمدة   غeير أنeه ال توجeد صeكوك ملeزمة بشeأن اإلد             . المائeية   

 ، تضeع تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة إلى مجاري المياه التي يمكن أن يكون لها وقع ضار عابر             )حeيز التنفeيذ بعeد     
 .للحدود 

جلوبة من الخارج ، فقد تمت   أمeا مدونeة سeلوك الفeاو بشeأن اسeتيراد وإطeالق عوامeل المكافحeة البيولوجية الم                    -25
وتضع هذه المدونة إجراءات معتمدة دولية بالنسبة للعوامل  . IPPC دولeيًا فeي إطار      ًاايسe يالموافقeة علeيها باعتeبارها مق      

ني في سبيل المكافحة البيولوجية أو الرقابة اديالتeي لهeا إمكانeية علeى االزدواجeية الذاتية ، للبحث ، بالنسبة لإلطالق الم          
 .وجية أو لالستعمال آمبيدات بيولوجية البيول

أن بeروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية يتضمن أحكامًا عن االتفاق المسبق عن علم ، من جانب البلد    -26
 /4) 10-7المواد ( المتلقي لكائنات حية محورة ، فيما يتعلق باإلدخال المتعمد إلى البيئة 

أن تقيeيم المخاطeر هeو نشeاط هeام لeتحديد مeا إذا آeان يوجeد أو ال يوجeد تبرير التخاذ إجراء معين ، ويستعمل                    -27
ومع تزايد طلب الجمهور على حماية . تقيeيم المخاطر على نطاق واسع في قطاعات صحة النبات  والحيوان واإلنسان        

ها الحكومات الوطنية العمليات تقييم المخاطر التي تتوالبيeئة ، هeناك اتجeاه جديد نحو ضرورة إدخال معايير أوسع في       
 . 

وتتضمن .  توجeد مeبادئ توجيهeية دولeية ملeزمة قانونًا لتقييم مخاطر األنواع الغريبة المجتاحة في حد ذاتها          ال -28
راد سلع أو التدابeير عeادة تكاليف ، وهي أما التكاليف المتمثلة في ضياع المكاسب التي آانت ستنشأ من جراء عدم استي             

وتوجد مبادئ توجيهية لتقييم مخاطر إدخال ونشر . نeوع ، أو التكالeيف المباشeرة الناشeئة عeن اتخeاذ تلeك التدابeير ذاتهeا             
وقد أعدت تلك المبادئ التوجيهية . األمeراض الحيوانeية واآلفeات النباتeية المجلوبeة مeن الخارج ، بما في ذلك الحشائش         

وبروتوآول .  وآانeت أخeر إضافة إليها عبارة عن مبادئ توجيهية للحيوانات المائية        خeالل السeنوات العشeر الماضeية ،        
،  ) 16المادة ( قرطاجeنة بشeأن السeالمة األحيائeية يتضمن أحكامًا إلدارة المخاطر الناشئة عن الكائنات الحية المحورة         

 ) .مرفق الثالث ال( ويتضمن قائمة من النقاط التي ينبغي النظر فيها في تقييم المخــــاطر 

بالنسeبة ألعضeاء المeنظمة العالمeية للeتجارة فeإن التدابeير الوطنeية لمeنع دخeول األنeواع الغريeبة التي يمكن أن                -29
وفي  . SPSتؤثeر فeي الeتجارة الدولeية يجeب أن تكون تدابير متمشية مع مبادئ وقواعد المنظمة ، آما جاءت في اتفاق             

                                                           
( هناك إجراء مبسط يتعلق بالكائنات الحية المحورة المقصود استعمالها مباشرة آغذاء أو علف للحيوان أو ألغراض التـجهيز   /4

 )11المادة 
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         eياس دولeيها مقeد فeي يوجeاالت التeي موضوع من جانب منظمة معترف بها في ذلك االتفاق ، ينبغي للدول أن تجعل الح
آفات النبات  ( IPPCالeي يعeترف بمقايeيس الـ     ـــ الح SPSواتفeاق   . تدابeيرها الوطنeية قائمeة علeى أسeاس ذلeك المقeياس               

 Codex( الغذائية قاييسمولجنة ال) آفات وأمراض الحيوانات ( ، والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية ) وصeحة النبات  
Alimentarius )(         ريةeحة البشeذاء والصeن الغeويستبعد ذلك األصناف التي تعتبر آفات في حد ذاتها ولكنها ليست     ) أم

وصeeالحيات المeeنظمات المذآeeورة الeeثالث هeeي   . ناقلeeة لألمeeراض أو إصeeابت بالنeeبات والمنeeتجات النباتeeية والحeeيوانات    
غطeeية بعeeض اآلثeeار البيئeeية والمجتمعeeية غeeير أنeeه ال توجeeد إلeeى الeeيوم مقايeeيس تeeم  صeeالحيات واسeeعة إلeeى درجeeة تكفeeي لت

   eتمادها تeاد         أاعeك اإلبعeالزم تلeبان الeي الحسeعامًال في ظل ًابيد أن هناك فريق. خذ ف IPPC يستكشف خيار إدماج تلك ، 
 .المعايير البيئية في مقاييس تنطبق على تحليل المخاطر 

 من بعض الصكوك الدولية ، تشمل اتفاقية التنوع البيولوجي اقائية الزمة أو مسموح بههeناك مeناداة بتدابير و      -30
 .وبروتوآول السالمة األحيائية ومدونة الفاو للسلوك بشأن مصائد األسماك المسؤولة 

لتقييم أن البeيانات الموثeوق بهeا والمتماسeكة والشاملة قد تكون هي التحدي األآبر الذي يواجه التطبيق الناجح                  -31
وهeذا صeحيح بصeفة خاصة بالنسبة لبيانات خط األساس البيولوجي     . المخاطeر الناشeئة عeن األنeواع الغريeبة المجeتاحة             

وهeذه الفجeوات موجeودة سeواء فeي نوعeية البeيانات أو فeي مقاديرها المتاحة ، بالقياس إلى ما هو              . ولآلثeار االقتصeادية     
           eوب القeر المطلeامل للمخاطeيم الشeوب للتقيeه    مطلeيانات قد يسفر عن         . يام بeيع البeرامج تجمeي بeيق فeى التنسeتقار إلeواالف

ثم أن اإلمكانية الضعيفة للتوصل إلى المعلومات . بيانات ال يمكن استعمالها للحصول على صورة شاملة للحالة القائمة        
 .تعرقل آذلك معظم البلدان عند قيامها بإيجاد أدوات وإجراءات ذات شأن 

ق بصحة الحيوان فإن عملية وضع قائمة باألمراض المطلوب التبليغ عنها ليست موجهة في الوقت     وفيما يتعل  -32
بيد أنه ، عندما يضاف مرض حيواني إلى تلك القائمة . الحاضeر نحeو التبلeيغ عeن عوامل نقل األمراض للبيئة الواسعة       

 . ة تعمل في مجال هذا الموضوع ، هناك نظام تبليغ فعال ، وتقنيات موصى بها في التشخيص ، وشبكات دولي

مeزيد مeن اإلرشeاد وقeدر أآeبر بكثeير مeن التنفeيذ في تبين اآلثار            إلeى   فeيما يeتعلق بصeحة النeبات يحeتاج األمeر              -33
تفكير منحاز  ، هناك في الوقت الحاضر IPPCوفeي تنفيذ الـ  . االقتصeادية المحeتملة التeي تنشeأ عeن األنeواع المجeتاحة             

.  آمeا أنeه لم يتم تطبيق القدرة على مواجهة األنواع المجتاحة األخرى التي لها وقع على النبات   بشeأن النeبات المeزروع    
 على تتاقالتeي ال تقeع فeي إطeار التكلeيف الصeادر بصeحة النeبات ، مeثل الديeدان الشريطية التي ت                     " الجديeدة   " واآلفeات   

  . بال تنظيمقد تترك ديدان األرض األصلية أو على العنكبوت السام ، 

.  عملeية قائمeة منذ زمن طويل      وردات والصeادرات لمeنع إدخeال اآلفeات إنمeا هe            اأن اسeتعمال رقابeة علeى الeو         -34
وسeلطات الصحة الوطنية للنبات والحيوان والسلطات الجمرآية تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ الرقابة على الحدود وقيود             

 .يراد وغير ذلك من تدابير الحجر الصحي االست

وفيما . وعلeى الصeعيد الوطني فإن معظم البلدان لديها على األقل نظام بسيط لتنظيم إدخاالت األنواع الغريبة       -35
عeدا بعeض الeبلدان فeإن ذلeك الeنظام لeيس شeامًال إال فeي حاالت نادرة ، ولم يكن مصممًا للحفاظ على التنوع البيولوجي                      

 ) . للمناطق المحمية  ،فيما عدا ، احتمال ، بشكل محدود(  االجتياح ضد آثار

أن أنظمeة الحجeر الصeحي تغطeي مeن الناحeية النظرية جميع اإلدخاالت التي يمكن أن تنقل اآلفات ، غير أنه                    -36
لبلدان مصاعب وتواجه آثير من ا. يوجeد فeي الواقeع تبايeنات واسeعة فeي مeدى األنظمeة الوطنية وفي ترآيبتها اإلدارية               

 .شديدة في مرافق التفتيش ، والقدرة التصنيفية وإمكانيات التوصل إلى المعلومات ، والموارد البشرية والمالية 

أن الخدمeات الوطنeية المeتعلقة بالحجeر الصeحي وبeرقابة علeى الحeدود تكeون مeتمرآزة في المعتاد في وزارة                       -37
وبموجeب التشeريع القطاعeي القديم ، قد ال يكون للموظفين      . ي ذلeك    الeزراعة والحeراجة ومصeائد األسeماك أو مeا يeواز            

 التeeي تeeنطوي علeeى مخاطeeرة علeeى البيeeئة الطبيعeeية ، ولكeeن ليسeeت     اإلرسeeالياتالسeeلطات الالزمeeة الحeeتجاز األنeeواع  و 
 من ًالبيد أن قليوالتنسيق بين الوآاالت يعتبر في المعتاد أمرًا جوهريًا ، . مخاطeرة تeتعلق بالزراعة أو الحراجة بالذات     
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ت أ وأنشًا خاصe ًاتشeريع مeثًال   ا فeي نيوزيلeند  قeد سeنت  الeبلدان قeد بeدأت عملeيات تنسeيق ولكeن عددهeا أخeذ فeي االزديeاد و             
 .نيوزيلندا وزارة خاصة ووآاالت متخصصة للسالمة األحيائية 

طات المختصة في المعتاد  ولدى السل . وآثeير مeا توجeد أدوات مناسeبة للعمل غير أنها أدوات قليلة االستعمال                 -38
التحرك بالنسبة لحشائش ضارة /الزراعة التخاذ لوائح تتعلق باالستيراد/سeلطات عامeة بموجeب تشeريع الحجر الصحي         

غeeير أن لوائeeح التنفeeيذ ال تصeeدر دائمeeا   . محeeددة وأن تقتضeeي مeeن المزارعيeeن ومeeالك األرض مكافحeeة تلeeك الحشeeائش    
 .نها وتطبيقها على النحو السوي سرعة المطلوبة أو ال يتم اإلعالن عالب

والمeنع الفعeال يعeتمد أيضeا علeى تقeيد مeزيد مeن االسeتيراد والeتحرآات الداخلeية لألنواع الغريبة التي تنطوي                       -39
. مسeاندة اسeتراتيجيات االحeتواء وللحeيلولة دون االمeتداد إلى مناطق أخرى            هeام ل  وهeذا أمeر     : علeى مخاطeرة اجتياحeية       
 ، التeي تنطeبق أحكامهeا فقeط فeي الحeاالت التeي تكeون فيها األنواع المعنية         IPPCلة بالنسeبة للeـ   ويمeثل هeذا فجeوة محeتم       

وعندما يكون نوع غريب مجتاح غير . محeددة باعتeبارها آفeات خاضeعة للحجeر الصحي ، أي خاضعة لمراقبة رسمية           
 لوائeح تتعلق  IPPCوتقتضeي الeـ    . IPPCخاضeع للeرقابة بوصeفه آفeة زراعeية ، فeي بلeد فeردي ، ال تنطeبق أحكeام الeـ             

 propagative( ار ـــــآثإلغeير أن ذلeك يeتعلق باآلفeات الخاصeة بمeواد ا      / 5باآلفeات غeير الخاضeعة للحجeر الصeحي      
material  ( وال يبدو أنها تساند القيود على آفات ذات آثار بيئية. 

طاعات المشترآة في األنشطة المتعلقة فeي سeبيل تعزيeز المeنع والتخفeيف ، يقتضeي األمeر أن تلeتزم جمeيع الق              -40
بيد أن االتصاالت بالجماعات المسؤولة عن العوامل الناقلة لألنواع إنما  . بeاألنواع الغريبة وأن تكون خاضعًا للمساءلة        

أما على الصعيد الوطني ، فهناك عدد قليل من البلدان ولكنه      . هeي اتصeاالت ضeعيفة ، خصوصeًا على الصعيد الدولي             
فأسeتراليا ونيوزيلندا تسيران في  .  اتصeاالت بالمجموعeات المسeؤولة عeن نقeل األنeواع          أ فeي الeتزايد ، قeد أنشe         عeدد أخeذ   

طeريق تعeاون مeeتزايد بيeن الوآeeاالت المسeؤولة عeeن التنظeيم وبيeeن القطاعeات الرئيسeeية فeي مجeeال وضeع أو اسeeتعراض         
 وهeناك مدونeات طوعية للممارسات قامت   .الصeكوك القانونeية ومقايeيس الحجeر الصeحي أو مقايeيس صeحة الeواردات              

 منظمات غير حكومية ،بعeض الصناعات الوطنية الخاصة بالمشاتل ، وتسهل لها األمور في بعض األحيان             ببوضeعها   
 " هيئة الحفاظ على الطبيعة " مثل 

ات الدولeة نحو البلدان المجاورة بشأن األنواع  أن معظeم االتفاقeات البيeئة المeتعددة األطeراف ال تحeدد مسeؤولي              -41
 ، 14وفeي معظم هذه االتفاقات توجد إشارات إلى الحاجة إلى التعاون عبر الحدود ، شامًال ما جاء في المادة        . الغريeبة   
في قص وهناك ن.  مeن اتفاقية التنوع البيولوجي التي تتعلق بالتبليغ والمشاورة والتخطيط في حاالت الطوارئ            1الفقeرة   

 المeتفق علeيها التeي ينبغeي أن تطeبق بيeن البلدان ، وتشمل موضوعات يدخل فيها التعامل مع المخاطر             ةالقواعeد المحeدد   
واتفاقeية الeeـ بينeيلوآس هeي المعeeاهدة الوحeيدة التeي تقتضeي مشeeاورة الeدول المجeاورة قeeبل         . التeي قeد تؤثeر فeeي بلeد أخeر      

ي ألطراف اتفاقية برن إبالغ حكومات الدول المجاورة عن حاالت الدخول         وينبغ) . للنeبات الغريeب   ( اإلدخeال المeتعمد     
  eeت ، وأن تنشeeي وقعeeي التeeير       ئالعرضeeيق التدابeeبيل تنسeeي سeeاورة ، فeeيغ وللمشeeدول وللتبلeeن الeeيما بيeeتعاون فeeيات للeeآل 

األحيائeية عeeدة  ويتضeمن بeروتوآول قرطاجeeنة بشeأن السeالمة     . التحوطeية وتدابeير المكافحeة بالنسeبة لألنeeواع المجeتاحة      
 .أحكام تتعلق بالتحرآات عبر الحدود 

في حالة عدم (  ، تسeتعمل تحلeيالت المخاطeر الناشeئة عeن اآلفات لتبرير التدابير الوطنية               IPPCبموجeب الeـ      -42
 أي إذا( بeيد أنeه ال يبدو أن هناك أي اقتضاء يتطلب تحليل المخاطرة التي قد تؤثر في بلد أخر         ) . وجeود مقeياس دولeي       

على الرغم من أن االتفاقية تتضمن فعًال تدابير لمنع أو تخفيف انتشار اآلفات بين     ) مeا آeان آفeة مeا آثeار عابeرة للحدود              
 .البلدان 

وفeeيما يeeتعلق بالصeeكوك غeeير الملeeزمة ، فeeإن مدونeeة سeeلوك الفeeاو لمصeeائد األسeeماك المسeeؤولة توصeeي الeeدول     -43
ال ، قeبل إدخeال أنeواع غeير اصلية إلى األنظمة اإليكولوجية المائية          ة حسeب مقتضeى الحe      وراجe بالتشeاور مeع الeدول الم      

وينبغeي أن تeبذل الeدول آذلeك جهودًا لتخفيف اآلثار الضارة الناشئة عن إدخال أنواع غير أصلية إلى            . العابeرة للحeدود     
                                                           

بات ، اآلفات التي يكون وجودها في نبات مقصودًا زرعها أمر يؤثر في االستعمال المزمع لهذا الن" وهي آفات معرفة بأنها   5
 " .ويكون له وقعًا اقتصادي غير مقبول ، ولذا تكون خاضعة لتنظيم داخل أراضي الطرف المستورد 
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الية دول أخرى ، وجeد إمكانeيات محسوسeة النتشeار تلeك األنeواع فeي المeياه والواقعeة تحت و         تالمeياه ، خصوصeًا حيeث      
 . وآذلك في المياه الواقعة تحت والية دول المنشأ 

والتنسيق والتنغيم . أن الحeدود اإلداريeة يمكeن أن تعeرقل اتخاذ خطوات فعالة بشأن األنواع الغريبة المجتاحة            -44
ار القوانين والسلطات إصدعملية همeا أمeر ذو أهمeية خاصeة فeي حeاالت الدول الفيدرالية أو اإلقليمية ، التي تكون فيها                 

وهeناك آذلك مسائل رئيسية في العالقة بين منظمات التكامل       . التنفeيذية متشeارآة بيeن حكومeات وطنeية ودون الوطنeية              
ويقتضeي األمeر وضeع وتنفيذ قواعد متماسكة لتفادي الحاالت التي تكون    . االقتصeادي اإلقليمeية وبيeن الeدول األعضeاء          

 . ذة في وحدة من الوحدات أمرًا تقوضه تدابير أضعف متخذة عبر الحدود فيها التدابير الصارمة المتخ

  

أن الeتعاون اإلقليمeي أمeر جوهeري إليجeاد أطeر فعالeة ، خصوصeًا حيeث توجد أنظمة إيكولوجية معزولة من                      -45
لومات ، التي تكفل تحقيق تماسك أساسي ويمكeن زيeادة الفعالية بتقاسم المع  . الناحeية الجغرافeية ومeن ناحeية الeتطويرات       

وب النقل درمثًال مخاطر التجارة و( بيeن السياسeات والتشeريعات والممارسeات ، وتكفeل الeتعاون بشأن تحليل المخاطر        
 .وبرامج االستئصال والمراقبة ) التي تهم عدة بلدان في المنطقة 

 تعeاون ضeعيف ، فيما عدا التعاون بموجب اتفاقية   أن الeتعاون العملeي بموجeب الصeكوك البيئeية اإلقليمeية هeو           -46
واالسeتراتيجية اإلقليمeية لألنeواع المجتاحة ، المطبقة في    . بeرن وبeرنامج جeنوب المحeيط الهeادئ اإلقليمeي بشeأن البيeئة             

 على إطeار برنامج المحيط الهادئ الجنوبي المشار إليه ، تنطوي على نظام إقليمي لتجميع المعلومات وتبادلها ، وآذلك      
أمeeا فeeي مeeنطقة الeeبحر األبeeيض المتوسeeط فeeإن مؤسسeeات اتفاقeeية  . تعeeاون فeeي إعeeداد القوائeeم السeeوداء لألنeeواع المجeeتاحة  

 2001وسوف تنظر في عام : برشeلونة والفeاو قeد شeرعت فeي اآلونeة األخeيرة فeي تعاون بشأن قضايا األنواع الغريبة              
 .مبادئ توجيهية إقليمية تتعلق بهذا الموضوع 

. ا التشغيلية ـ ، هeناك تسeع مeنظمات إقليمeية لحماية النبات تتباين تباينًا واسعًا في قدرته             IPPCوفeي إطeار الeـ        -47
وهeeناك عeeدة مقايeeيس دولeeية لتدابeeير الصeeحة النباتeeية وضeeعتها المeeنظمات اإلقليمeeية المشeeار إلeeيها وقدمeeت لمناقشeeتها فeeي     

اتeية ، وآeان ذلك في المعتاد لكون هذا الموضوع ذا أهمية عاجلة       اجeتماعات للجeنة المؤقeتة المعنeية بتدابeير الصeحة النب            
بيد أن بعض المنظمات المشار إليها ليست لديها البنية األساسية التي تمكنها من القيام بدور فعال          . لeتلك المنطقة بالذات     

 تقتضي من IPPCقحة لـ نالمواللوائح . في جمع المعلومات أو نشرها أو مناقشة المقاييس الدولية لتدابير صحة النبات             
مeنظمات الeتكامل االقتصeادي اإلقليمeية أن تصبح أطرافًا وهو أمر قد يسهل المدخالت اإلقليمية في عمل وضع مقاييس          

 . جديدة 

يع المعلومات أو الستكشاف المبكر لألنواع الغريبة المجتاحة تشمل الرصد العام أو تجملأن األدوات المeتاحة     -48
 في النقاط التي يحتمل فيها الدخول للتحقق   فخاخمثًال من خالل وضع     ( القeيام بدراسeات مسeحية خاصة ببعض المواقع          

والرصد والتشخيص عن طريق  ) فخاخمجتاح معروف ، أو الآتشاف آفة معينة من خالل تلك ال   مeن مeدى انتشار نوع     
 .الجمهور التبين التوصيفي ، من خالل حمالت توعية 

. ومeن األدوات الهامeة لتحقيق تقدم في هذا المجـال استعمال أنظمة المعلومات في سبيل األغراض التنظيمية                -49
وبيeنما يوجeد توافeق فeي اآلراء حeول الحاجeة إلeى توسeيع قواعeد البeيانات بشأن األنواع الغريبة المعروفة أو المحتملة ،             

 من بناء القدرة بشأن األنواع الغريبة المجتاحة ، إال أنه البد من التسليم بأن وجعل هذه المعلومات متاحة بوصفها جزءاً    
 . بعض انواع المعلومات قد يكون لها آثار تجارية أو سياسية ، مما يؤدي إلى رفض بعض السلع أو األنواع 

50-  eeحة لالستكشeeية واضeeية أساسeeد بنeeية ، ال توجeeة اإليكولوجeeبلدان واألنظمeeم الeeبة لمعظeeواع بالنسeeبكر لألنeeاف الم
بيد أنه في حاالت . وهeناك خطeط رصeد قائمeة في عدة بلدان ، خصوصًا بالنسبة آلفات المحاصيل      . الغريeبة المجeتاحة     

المزارعين ومديري ( آثeيرة يعeتمد االستكشeاف المeبكر علeى الحeظ وحeده ، ويعeول علeى العامليeن على األرض نفسها                       
وعلى أفراد ) من الهوات أو من المهنيين  ( )field naturalists( نيادير الموعلeى األفeراد القائميeن بالتصبي   ) األرض
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وخطeeط توعeeية الجمهeeور هeeي خطeeط واسeeعة االنتشeeار ، ويمكeeن لهeeا ، إلeeى جانeeب اآللeeيات الخاصeeة بالتربeeية  . الجمهeeور 
 .والتبليغ ، أن تساعد على االستكشاف المبكر لألنواع الغريبة 

تعددة األطراف تقتضي رصد األنواع المدخلة لتبين آثارها على التنوع البيولوجي ،      ال توجeـد اتفاقeات بيئeية م        -51
فمثًال هناك : جته التوصيات التي اعتمدت في إطار بعض الصكوك القانونية       العلeى الeرغم مeن أن هeذا الموضوع قد ع           

ية غير األصلية ، وتقييم التهديد برن برصد اآلواهل المدخلة من األنواع الفقارية البر  أطeراف اتفاقية    قeوم   يتوصeية بeأن     
 . المحتمل الناشئ على التنوع البيولوجي ، سواء داخل أراضيها أو خارجها 

 الغذائية تساند جميعًا إنشاء أنظمة للرصد آجزء    قاييس والمكتeب الدولeي لألوبeئة الحيوانeية والم         IPPCأن الeـ     -52
 ، ينبغي أن تشمل IPPCوبموجب الـ . ها في حاالت الطوارئ  مeن األطeر الوطنeية ، وتوفر أساسا للتدابير التي يعمل ب            

العناصeر تبيeن اآلفeات السeابق وجودها في البلد ، وتبين ورصد المجاالت الخالية من اآلفات أو التي استؤصلت اآلفات               
 فقeeط مeeن  ًال قلeeيًاويeeبدو أن عeeدد .  جوهeeريًا للرصeeد الفعeeال  ًاوفeeي الواقeeع تكeeون الخeeبرة الوطنeeية واإلقليمeeية أمeeر   . مeeنها 

المeنظمات الوطنeية المعنية بحماية النبات ، هي التي تتولى الرصد المنتظم ، وذلك بسبب التكاليف الالزمة لهذا الرصد         
. 

ال يوجeد فeي األنظمeة الeبحرية حالeيًا نظام دولي لالستكشاف المبكر لألنواع التي تدخل إلى مناطق جديدة عن          -53
ضeeعة بلeeدان دراسeeات مسeeحية لألحeeياء الموجeeودة فeeي الموانeeئ ، مeeنها أسeeتراليا     وقeeد أنشeeأت ب. طeeريق مeeياه الصeeابورة  

والمملكeة المeتحدة وتeتولى المeنظمة الeبحرية الدولeية في الوقت الحاضر مساعدة ست موانئ في البلدان النامية والبلدان                     
هذه  .  GloBallastنامج ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية على إجراء دراسات مسحية في الموانئ خالل بر

جزيرة خرج ، � مومeباي ، جمهوريeة إيeران األسeالمية     - دلeيان ، الهeند  �با ، الصeين  يتي سeيب �الeبرازيل  : الموانeئ هeي    
 . أدويسا � سلدنها ، وأآرانيا �جنوب أفريقيا 

ضغوط المشترآة وال. أن أنظمeة الرصeد واإلنeذار المeبكر على الصعيد الوطني آثيرًا ما تكون أنظمة ضعيفة       -54
) معلومات خط األساس ( التeي تقeع علeى هeذه األنظمeة تشeمل الeنقص فeي المعلومeات بشeأن األنeواع الموجودة من قبل                          

لطات المختصة بشؤون السوالتجزئة المؤسسية تحد من قدرة . نقeص فeي أنظمeة المعلومeات التeي يمكeن التوصeل إلeيها                
وليس لدى بعض . الصحة عمومًا على التعاون في اتخاذ خطوات سريعة     البيeئة والصeحـة الحيوانeية والصحة النباتية و        

وهناك عدد قليل . الeبلدان قاعدة قانونية للقيام بعمليات ورصد ومراقبة إال إذا تم تعريف أحد األنواع مقدمًا على أنه آفة           
 لشeeروط مeeن ًاها خاضeeعنسeبيا مeeن الeeبلدان تجعeeل إصeeدار التراخeeيص أو التصeeريحات ألحeeتواء األنeeواع الغريeeبة أو أسeeر 

 . وقد تكون سلطات الطوارئ ضيقة وقد ال تنطبق على اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي . الرصد 

وتغطeeية الeeدروب  .  للفeeئات التصeeنيفية الدنeeيا   بموجeeب االتفاقeeات الدولeeية أن حمايeeة األنeeواع أضeeعف بالنسeeبة      -55
والعوامeل الeناقلة فeي عملeيات اإلدخeال غeير المقصeودة إنمeا هeي تغطeية مeتقطعة وغeير ملeزمة فeي المعتاد ، خصوصًا                          

 .بالنسبة لألنواع الغريبة المائية الخاصة بالمياه العذبة 

ر تدابير تتخذ في نطاق الظروف الزراعية ، وبيeنما األنظمeة األرضية تساندها بصفة عامة في الوقت الحاض           -56
والكائeeeنات المسeeeببة . خصوصeeeًا بالنسeeeبة للحشeeeائش والحشeeeرات ، إال أن بعeeeض األنeeeواع ليسeeeت مغطeeeاة تغطeeeية وافeeeية 

وهناك بصفة . لألمeراض فeي النeباتات ليسeت مغطeاة تغطeية وافeية بمeا يوجeد من قدرات وهي جديرة بمزيد من االنتباه               
وهناك . بeبعض األمراض وببعض األنواع مثل الديدان الخيطية والديدان الشريطية والقواقع    خاصeة نقeص فeي الوعeي         

 ما تكون ناشئة عن دخول نوع ًااسeتثناءات فeي حeاالت خاصeة مeثل الeبلدان الجزرية التي لديها برامج رصد طيبة آثير                 
 وافية ولكن هذا صحيح فقط بقدر ومسببات األمراض للحيوان مغطاة تغطية. غريeب فeي الماضي آانت له آثار مدمرة    

. مeا تكeون األنeواع المجeتاحة علeى قائمeة األمراض المطلوب التبليغ عنها دوليًا ، ولذا توجد فجوات بالنسبة لعدة أنواع                   
طeeيور أو الثديeeيات أمeeر غeeير مجeeد بسeeبب قلeeة األدوات المeeتاحة أو بسeeبب القeeيود الناشeeئة عeeن    الومراقeeبة المجموعeeات آ

 ومeeزيد مeeن منهجeeيات المeeنع واالستكشeeاف يكeeون أمeeرًا مفeeيدًا ، خصوصeeًا بالنسeeبة لألنeeواع الغريeeبة  .مخeeاوف الجمهeeور 
 .المجتاحة من الزواحف والبر مائيات 
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أن األنظمة المائية يساندها قدر أقل من األدوات والقدرات ، على الرغم من أن بعض البلدان األساسية تحرز       -57
مeنع الحشeائش المائeية ومكافحeتها قeد تحسeنا بفضeل تربeية الجمهور والتكنولوجيات         و. تقدمeًا محسوسeًا فeي هeذا المجeال          

ائية والمكافحة البيولوجية على نحو يوالنزاع بين المكافحة الكيم. الجديدة ، غير أن ذلك لم يحدث في الظروف البحرية  
يئات المائية يعرقل على نحو خطير والرغeبة فeي تخفيض التلويث للب   ) مeثل الeرخويات     ( فعeال بالنسeبة لألنeواع المائeية         

وهناك أساليب فيزيقية ال تزال معموال بها ، غير أنها ليست .  مeن خالل ما يوجد من تدابير في الوقت الحاضر            قابةالeر 
ومعظم التقدم قد أحرز بالنسبة لألنواع السمكية المجتاحة وناقالت األمراض المائية   . مفeيدة إال فeي المجeاالت المحeتواة          

. وتوجeد فeي الوقeت الحاضeر مeبادئ توجيهeية وممارسeات مثلeي بشeأن إدخeال ونقeل أنeواع األسماك الغريبة                      . ان  للحeيو 
في ) التي تصيب األسماك والجمبري وغير ذلك    ( واإلدخeال الeذي حeدث في اآلونة األخيرة لألمراض المائية للحيوان             
الكائeنات الممرضeة فeي اآلواهل الطبيعية المحيطة    قائمeة األمeراض المطلeوب رسeميا التبلeيغ عeنها ، سeيحد مeن انتشeار            

 .بتربية األحياء المائية أو في مواقع التجهيز 

. هeناك فجوات في أدوات المنع أخذة في الحدوث بإزالة مواد التبخير والمبيدات بسبب مخاوف متعلقة بالبيئة         -58
لeeة الكeeيماويات أو يجeeرى حظeeرها بسeeبب  وهeeذا صeeحيح بصeeفة خاصeeة بالنسeeبة للeeتجارة الزراعeeية التeeي تجeeري فeeيها إزا  

وفeي الوقeت الحاضر ال توجد بدائل عالجية لعدد من       .شeواغل تeتعلق بالصeحة العامeة وآذلeك بسeبب اعتراضeات بيئeية                 
وعدم تواجد أداة أمر صحيح أيضا في . التولeيفات مeن اآلفeات والسeلع عeند اآتشeافها عeند وصeولها إلeى البلد المستورد                  

وآان . يكون تلeوث أبeدان السeفن عامًال ناقًال رئيسيًا للكائنات الحية البحرية على خطوط المالحة              سe   /األنظمeة الeبحرية   
والعامل . شط الفيزيقي ألبدان السفن الكطeالء المضeاد للeتلوث وسeيلة تقلeيدية لمكافحeة تلeوث أبeدان السeفن إلeى جانeب               ال

ويجري . ق بمراحل على ما سواه والذي تف) TBT(ن لتيوتطeالء المضeاد للeتلوث هeو التربي       فeي ال  النشeط األآeثر فعالeية       
بسeبب وقعهeا البيئeي علeى آائeنات حeية غeير مستهدفة ، بسبب توصية        الحاضeر  حظeر هeذه المeادة الكeيماوية فeي الوقeت           

 .صادرة عن لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية 

  

عتeeبر فجeeوة فeeي نهeeج مeeتكامل يتeeناول قضeeية األنeeواع الغريeeبة     يطلحات المتماسeeكة قeeد  المصeeاالفeeتقار إلeeى  أن  -59
للمصeطلحات والمفاهeيم العلمeية المتصلة بهذا الموضوع    � أي قائمeة  �فeال يوجeد فeي الوقeت الحاضeر ثبeت        . المجeتاحة   

جميع المستويات تستعمل والصكوك القانونية على    .  السياسات العامة والمحامون     ويمكeن أن يستعملها العلميون وراسم     
 ما يكون فيها تضارب أو ال تنطوي على تعريف دقيق وهناك مصطلحات مختلفة مستعملة   ًامصeطلحات مخeتلفة ، آثير     

(مجلوبeeة ) non-native(، غeeير اصeeلية  ) non-indigenousحeeة قغeeير ( بصeeفة عامeeة فeeي مجeeال األنeeواع الغريeeبة  
exotic ( دةeeية ، جديeeاجنب ، .eeذا االخeeد هeeبب  ويوجeeي تسeeية التeeم الفرعeeي القوائeeا فeeرارتالف أيضeeاألض )  طلحاتeeآمص

وهeeeناك اخeeeتالفات محسوسeeeة فeeeي اسeeeتعمال    ) اآلفeeeات ، الحشeeeائش ، المضeeeر ، المeeeؤذي ، المجeeeتاح ، الخطeeeير بيئeeeيًا     
 .المصطلحات في مختلف القطاعات 

 الفعل أو العملية التي ينبغي أن (يوجد مزيد من الفجوات أو التضارب بين تغطية الصكوك القانونية المختلفة       -60
وهناك صكوك تؤخذ بنهج ضيق ال يغطي إال اإلدخاالت غير المقصودة لألنواع ) يeنطلق عeنها اتخeاذ التدابeير القانونية         

 المأسورة /ويكون تأثير ذلك استبعاد اإلدخاالت المحتواة ) . وقeد يكeون إطالقهeا مقصورًا على مجال محمي          ( الغريeبة   
. وقeع إلeى موقeع بيeن األنحeاء المخeتلفة فeي البلد الواحد ، وهي أمور قد تنطوي على مخاطر افالت آبيرة                 ممeن   والeنقل   

UNEP/CBD/SBSTTA/6/8( والخيارات لمعالجة هذا الموضوع تعالجها مذآرة مستقلة وضعها األمين التنفيذي          
. ( 

  اآلثار المترتبة عليها تدابير الستئصال ورقابة األنواع الغريبة المجتاحة ، ولتخفيف -ثالثا

( طانه وانتشاره تشــمل االستئصال   يعeندما يصeبح نeوع غريeب مجeتاحًا فeإن الخeيارات التeي تحeول دون اسeت                     -61
أو االحeeتواء أو تدابeeير مكافحeeة علeeى أجeeل طويeeل ، وتدابeeير لتخفeeيف وقeeع  ) عeeندما يكeeون ذلeeك ممكeeنًا وبتكالeeيف مجeeزية 

 . مر اتخاذها األ بتحليل للمخاطر أمر هام لتحديد نوع التدابير التي يقتضي والقيام. األنواع الغريبة المجتاحة 
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غير . أن االتفاقeات البيئة المتعددة األطراف هي أيضا ضعيفة أو صامتة بشأن موضوع االستئصال والرقابة          -62
، واتفاقية ) ج (4-3المادة ( واتفاقية األنواع المهاجرة ) ح(8المادة ( لوجي أن هeذه المسeائل تغطeيها اتفاقeية التنوع البيو       

 الصادر 7/14، والمقرر  ) ) 24المادة ( لحفeظ التeنوع البيولوجeي وحمايeة المeناطق األبeدة فeي أمeريكا الوسطى            1992
" تفeeرق فeeي المعeeتاد بيeeن   أمeeا االتفاقeeات البيئeeية المeeتعددة األطeeراف فeeال     . عeeن مؤتمeeر األطeeراف فeeي اتفاقeeية رامسeeار    

وهذه الفجوة محسوسة إلى أبعد حد في البيئة . وال توفر إرشادًا بشأن التنفيذ ) أو المكافحة  " ( الرقابة  " و" االستئصال  
 .البحرية 

الرقابة والمكافحة ألنواع غريبة /أن اتفاقeية بeرن هeي اتفاقeية فردية بسبب سلسلة توصياتها بشأن االستئصال               -63
تذآر أن أساليب االستئصال ينبغي أن  ) 1997 � 61رقم ( فقاريات األرضية الغريبة إلال وتوصيتها الخاصة ب   .مسماة  

وتالحظ . تكeون انتقائeية وخلقeية وبeدون قسeوة بقeدر اإلمكeان ، ومتمشeية مeع غeرض اإلزالeة الدائمeة لألنeواع المجتاحة                      
نeواع غeير األصeلية المعايشeة قeد تكeون بعض األنواع الغريبة       االتفاقeية أن الحeيوانات الوحشeية مeن األنeواع األلeيفة واأل       

وصدرت توصيات إلى األطراف بأن تقوم ، من ضمن .  وتهجمeًا علeى البيeئة الطبيعية خصوصًا في الجزر            أذىاألشeد   
على ترصد آثار االستئصال بأن أمeور أخeرى ، بتقيeيم إمكانeية استئصeال األواهeل التeي تمثل تهديدًا للتنوع البيولوجي و             

 .النبات والحيوان األصليين ، وأن تشرك في هذا النشاط جميع األطراف المعنية إشراآًا نشطًا 

أن تلك المبادئ التوجيهية  . 1998 في IPPCتeم وضeع مeبادئ توجيهية لبرامج استئصال اآلفات ، بإطار الـ               -64
في اآلفات دي إلى غياب أو إعادة غياب تصeف المكونeات التeي يeتكون مeنها بeرنامج استئصال لآلفات التي يمكن أن تؤ                 

 الصادرة عن االتحاد الدولي للحفظ ، في    2000والمبادئ التوجيهية لعام    ) . أنظeر القسeم ثالeثا باء أدناه         ( مeنطقة معيeنة     
سeeبيل مeeنع ضeeياع التeeنوع البيولوجeeي ، الناشeeئ عeeن األنeeواع الغريeeبة المجeeتاحة ، تتضeeمن آذلeeك عeeدة توصeeيات للقeeيام      

 .  ناجحة ومجدية من ناحية التكاليف ومراعية للمبادئ الخلقية باستئصاالت

أن الصeeكوك أو التوجeeيهات القائمeeة فeeي الوقeeت الحاضeeر ال تشeeير بشeeكل منeeتظم إلeeى تحلeeيل المخاطeeر البيئeeية      -65
لوبة غeير أن مدونeة الفeاو بشeأن اسeتيراد وإطeالق العوامeل المج       .  المكافحeة  �الeرقابة  /الناشeئة عeن تقنeيات االستئصeال         

للمكافحeeة البيولوجeeية تعeeترف بeeأن العوامeeل المجلوبeeة للمكافحeeة البيولوجeeية قeeد يكeeون لهeeا وقeeع مeeناوئ علeeى األنظمeeة          
وتوصي بوضع إجراءات طوارئ التخاذ ما يلزم من خطوات في الحاالت التي         . اإليكولوجeية وعلeى األنeواع األخرى        

 . ير مقصودة  بيئية غئريسفر اإلدخال عن عواقب سيئة ، ويكون له جرا

وهنا .  المكافحة بالقياس إلى المنع �أن التشeريع الوطني يكون في المعتاد أضعف بشأن االستئصال والرقابة       -66
أيضeا تكeون القeيود أو الضeغوط مرتeبطة بالeتجزئة المؤسسeية والصeالحيات الضeيقة وبالeنقص فeي األطر االستراتيجية               

و اشeد تحديeدًا قeد يكون ثمة عراقيل قانونية أو خلقية في طريق اتخاذ       وعلeى نحe   . التخeاذ خطeوات عالجeية ذات أولويeة          
 من قوانين الحفظ الحديثة تحقق حماية لجميع  ًا مكافحeة تeتعلق بالحeيوان والنeبات الحeي ، حيeث أن آثeير                �تدابeير رقابeة     

ك فeeي المعeeتاد أن االسeeتبعاد ويعنeeي ذلee. الغريeeبة /األنeeواع األبeeدة دون اإلشeeارة إلeeى المعايeeير المeeتعلقة بeeاألنواع األصeeلية  
االنتقائeي للعناصeر غeير المeرغوب فيها أو تدابير المكافحة ال يمكن القيام بها إال بالنسبة لألنواع التي يشار إليها رسميًا             

واإلجراءات المتعلقة بتحديث ما يوجد من لوائح     " . األنواع الضارة   " أو  " الحشeائش الضارة    " أو  " اآلفeات   " بعeبارة   
 . من أن تتيح المساندة السريعة للتدخل أ باألنواع قد تكون أبطوقوائم

 الخاصeeeة بeeeبرامج استئصeeeال اآلفeeeات تتضeeeمن قائمeeeة باألسeeeاليب المeeeتاحة   IPPCأن المeeeبادئ التوجيهeeeية للeeeـ  -67
المبيدات الكيماوية ؛ معالجة بالجة تدمير الوسط المستضيف ؛ تطهير المعدات والمرافق ، مع: الستئصeال وهeي تشeمل      

( ؛ تشريق األرض ) مثل المعالجة بالحرارة ( ؛ مطهرات التربة ) ري  يمثًال برش الرزاز البكت   ( المبeيدات البيولوجية    ب
؛ فترات )وآثير ما يحدث ذلك بعد دورة المحـاصيل ) ( suppressive soils( ؛ الeتربات القمعeية   ) دورة المحاصeيل  

؛ استعمال مزروعات تقضي على ) تدابير صحية ( لمستضeيفات ؛ معالجeة أو اسeتهالك المحاصيل الملوثة         خالeية مeن ا    
 ؛ الطعوم ؛ الرمي بالرصاص ؛ إطالق مواد غامرة للتحكم   الفخاخيد الحصeد الالحeق ، نصب و       يe اآلفeات الموجeودة ؛ تق     

 جنسي توقع ذب بإطالق مواد آيماوية ذات ج إطeالق الحشeرات العقeيمة ؛ مكافحeة التزاوج    تقنeية البيولوجeي ؛ اسeتعمال      
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ع ؛ عييل متضادة ؛ التشاصالنبات ؛ الزرع البيني لمحفخـاخ ؛ ) فطريات ( الحشeرات فeي حeيرة ؛ آائeنات حeية مضeادة          
 .ض يالتبخير ؛ تطهير المستودعات باستعمال مواد التبي

ة ي يغطي جميع اآلفات البيئأوسعسeتعماال  ومeن العوامeل المتضeافرة التeي يمكeن اسeتعمالها آفالeة أن تسeتعمل ا                 -68
قد استنبطت بأعلى   ) IPM( وتكنولوجيات اإلدارة المتكاملة لآلفات     .  التي تم استنباطها للزراعة المستدامة       االتكنولوجي

وآثيرا ما تكون تلك التكنولوجيات موجهة نحو طائفة . درجeة مeن القeوة إلدارة مشeكالت الحشeرات اآلفeة فeي الزراعة                
وقد أحرز تقدم طيب في التنفيذ غير أن إقبال العالم النامي . ة مeن اآلفات تؤثر في نظام معين من نظم المحاصيل        مرآeب 

(  بالنسeبة للمفصeeليات  IPM علeى اسeاس الeـ    ًاال يeزال ضeعيفا نسeبيًا وحeتى اآلونeة األخeeيرة آeان آثeير مeن الجهeود مبنeeي         
arthropods . (     يeع تكنولوجeبذولة لوضeاوالت مeناك محeات وه IPM     ى أصناف أخرىeية إلeواع المنتمeبة لألنeبالنس  )
 ) .مثل الثدييات

 ، يجب قبل القيام باالستئصال أن تكون ثمة عملية رصد فعالة للتحري عن  IPPCوفقeا للمبادئ التوجيهية للـ       -69
 لبيولوجيا الكائنات انتشeار اآلفeات وعeن احeتوائها للحeيلولة دون تفشeى اآلفeات ، آمeا أنeه ينبغي أن يكون ثمة تفهم طيب          

 .المستهدفة ، وتمويل آاف للتدريب ولتدابير المتابعة الرامية إلى الحيلولة دون إعادة االجتياح 

وحeتى في هذه الحالة  . مeن المeرجح أن يكeون االستئصeال أقeرب إلeى الeنجاح فeي المeراحل األولeى لالجتeياح                       -70
وقد جرت أنجح االستئصاالت في الجزر . مر صعب التحقيق ستئصeال الكeامل لنوع غريب مستقر أ   ال مeا يكeون ا     ًاآثeير 

 . معزولة ، باستعمال توليفة من األساليب والطرائق الأو بالنسبة لألواهل 

أن المقصeود مeن مكافحeة األنeواع الغريeبة المجeتاحة آeان أمeا احeتواء النوع داخل منطقة جغرافية أو القضاء                       -71
 آeثرة الeنوع المجeتاح إلeeى مسeتوى سeابق معeروف لeeم يعeد عeنده الeنوع يسeeبب أي خسeائر محسوسeة علeى الصeeعيد             علeى 

 العتeبات المطeبقة في هذا الصدد قد تباينت آثيرًا طبقا لنوع النظام           ياتومسeتو . االقتصeادي واالجتماعeي واإليكولوجeي       
وطبقًا لطبيعة النوع القائم باالجتياح ؛ وآثير ) أخره إلى " طبيعي " مثًال زراعي أو (اجتياحه جرى اإليكولوجeي الeذي    

مeeا ال تكeeون العتeeبة واضeeحة فeeي ضeeوء المعلومeeات الeeواردة فeeي دراسeeة مشeeار إلeeيها ، غeeير أن هeeذا الموضeeوع سeeتجري  
وبذلeeك فeeإن طeeرائق تقيeeيم فعالeeية وجeeدوى التدابeeير واألدوات المسeeتعملة فeeي هeeذه          . مناقشeeته فeeي مكeeان الحeeق أدنeeاه     

 .الخاصة التي استهدفتها تلك التدابير " األنظمة "  قد اختلفت ، بصفة عامة ، فيما يتعلق بـ المشروعات

المكتب الدولي لألوبئة ( أن االتفاقeات المتعلقة بالصحة العامة وبصحة النبات آثيرًا ما تقتضي حصر مناطق           -72
. نطاقًا في سبيل احتواء اآلفات ومكافحتها آجزء من متطلبات أوسع     ) IPPC( ومجاالت خالية من اآلفات     ) الحيوانeية   

 تتضeeمن أحكامeeًا بشeeأن إدارة المخاطeeر والمeeناطق الخالeeية مeeن اآلفeeات بمeeا يتمشeeى          1997 المeeنقحة عeeام  IPPCوالeeـ 
ويرمeeز هeeذا االختصeeار إلeeى تدابeeير الصeeحة العامeeة    ( SPSواالعeeتراف بالمeeناطق الخالeeية مeeن اآلفeeات بموجeeب اتفeeاق   

وهeناك مeنظمات وطنeية لحمايeة النeبات تديeر شؤون هذه المناطق الخالية من اآلفات التي تم تبينها              ) . والصeحة النباتeية     
 .اطق محـددة ـ باستئصال اآلفات في منم من اآلفات ، آما أنها تقولوالمناطق التي ال يسودها إال قدر ضئي

ر شبيهة بتدابير االستئصال وتنتمي إلى أن تدابeير المكافحeة فeي سeبيل أمeا االحتواء أو اإلزالة ، إنما هي تدابي                -73
 : إحدى الفئات اآلتية 

 ؛)د، نصب الفخاخيـت الحصد الميكانيكية ، الصالمثًال آ(الفيزيقية أو الميكانيكية  (أ)

 )مثال مبيدات الحشائش ومبيدات الحشرات (الكيماويات  )ب( 

يانة أو زيادة األعـداء الطبيعين ،    إدخال أو ص  : تشeمل هeذه الطائفeة عددًا من األدوات          ( البيولوجeية    )ج( 
واسeتعمال الكائeنات الحية الدقيقة آمبيد بيولوجي لآلفات ، واستعمال مقاومة النبات المستضيف وغير ذلك من األدوات      

 ؛) وإطالق الذآور العقيمة ومكافحة الخصوبة ) نات ومثل الفيروم(مثل استعمال المبيدات التي تعدل المسلك 

 ؛) مثًال دورة المحاصيل ، إدارة شؤون مواد التغذية (ئل إدارة شؤون الموا (د)
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 ربعة اآلنفة الذآر ؛األاإلدارة المتكاملة لآلفات ، باستعمال توليفات من التدابير  )هـ( 

 بشeeأن ًالالستكشeeاف المeeبكر واالستئصeeال ، إال أن األمeeر يقتضeeي عمeeًال عeeاج لبيeeنما يوجeeد آثeeير مeeن األدوات  -74
وال توجeeد مeeواد جاذبeeة بالنسeeبة لeبعض األنeeواع التeeي تشeeير شeeواغل  .  بالنسeeبة لeeبعض األصeناف  اسeتنباط طeeرائق جديeeدة 

 بيد أن الفجوة الرئيسية في آثير من هذه الطرائق هي أن بلدان عديدة خصوصًا في العالم النامي ، ليست لديها      ، خاصة
ذي يسمح لها بالقيام باالستكشاف المبكر وبتطبيق المعeرفة التكنولوجية أو البنيات األساسية الالزمة أو السند السياسي ال       

 . برامج االستئصال 

وبيeeنما توجeeد القeeدرة علeeى اتخeeاذ مكافحeeة بالنسeeبة لeeبعض األصeeناف ، خصوصeeًا بالنسeeبة لألنeeواع التeeي تشeeكل   -75
ما أن القدرة مشeكلة فeي قطاعات الزراعة والحراجة والمواشي ، غير أن هذه الحالة ال توجد بالنسبة لجميع األنواع ، آ      

 .ليست متوفرة بسهولة لجميع البلدان 

أن تدابeير المكافحeة تتبايeن تبايeن هeائًال مeن حيeث فعاليeتها ، ويعeتمد الeنجاح فeي المكافحeة أآثر ما يعتمد على                         -76
 .االلتزام وعلى المواظبة أآثر مما يعتمد على فعالية أدوات معينة بالذات 

تدابeeير المكافحeeة ، فeeيما عeeدا المكافحeeة البيولوجeeية الكالسeeيكية ، المeeتعلقة   أن مeeن السeeمات الeeبارزة فeeي جمeeيع   -77
 . دى الطويـل ـ والتزامًا على المًال، وهي وسيلة مستدامة في حد ذاتها ، هي أن تلك التدابير تقتضي تموي" باإلدخال 

  

ويمكن لالستراتيجيات التي .  لألنواع الغريبة المجتاحة موصوفة في المرفق بهذه المذآرة          أن اآلثeار المeناوئة     -78
تكeافح اآلثeار المترتبة على األنواع الغريبة المجتاحة أن تتضمن خفض أو إزالة األنواع المجتاحة وانتشارها من خالل             

قاء على النوع الغريب المجتاح محصورًا في حدود أي اإلب( تدابeير تخفيف اإلزالة الكاملة للنوع المجتاحة ، واالحتواء       
التي من شأنها ) أي تخفيض مستوى األواهل من األنواع الغريبة المجتاحة إلى عتبات مقبولة      ( ؛ أو اإلزاحeة     ) إقليمeية   

سلك ويمكن أن تتخذ آذلك تدابير مواءمة تنطوي على تغير الم  . تضeيق الeنطاق والمeدة واآلثeار المترتeبة على االجتياح             
 .وينبغي أن تستهدف اإلدارة أن تحدد آذلك المناطق الجغرافية التي يعتنى بها . لتخفيف وقع األنواع المجتاحة 

وهناك حاجة إلى تقييم آمي أفضل وأوسع نطاقًا  . أن محeاوالت التنeبؤ بeالوقع آانeت فeي المعتاد غير مرضية                -79
 سeeياق حفeeظ التeeنوع البيولوجeeي هeeناك حاجeeة عاجلeeة إلeeى تلeeك  وفeeي. وإلeeى قeeياس مeeا يمكeeن أن تفعلeeه األنeeواع المجeeتاحة  

والبeيانات المسeتمدة مeن بلeدان جeرى فeيها مeن قeبل االجتeياح مeن أحeد األنeواع وجeرت مكافحته ، يمكن أن                       . الدراسeات   
ا ومكافحة الوقع تكون على أقصى قدر من الفاعلية عندم. تعطeي معلومeات مفeيدة حeول األسeاليب التي تتبع في اإلدارة         

تسeتعمل أسeاليب طويلة األجل تتعلق بالنظام اإليكولوجي بدًال من أن تستعمل أسلوبًا موجهًا نحو مكافحة النوع المجتاح               
 .بمعزل عما سواه 

أن استعادة الوضع السابق يمكن أن تنطوي على إعادة إدخال أو إعادة توطين أواهل من األنواع األصلية  -80
تعزيز التنوع البيولوجي األصلي وآذلك هيكل ووظائف الموائل أو األنظمة اإليكولوجية التي تدهورت نتيجة أو /و

 . الجتياح النوع الغريب 

أن استعادة األنواع األصلية وظروف الموائل واألنظمة اإليكولوجية ، إذا آان ذلك ممكنا ، يمكن أن تخفض                     -81
المناطق التي أدت فيها تدابير المكافحة إلى تخفيض أو إلى إزالة النوع المجتاح               من مخاطر االجتياحات المستقبلية في       

 .وبدون استعادة الوضع السابق ، قد تصبح المناطق موبوئة من جديد بنفس النوع المجتاح أو بأنواع مجتاحة جديدة . 

وإيكولوجية النوع المجتاح    أن تقنيات استعادة الوضع  السابق ، القائمة على بيانات مفصلة عن بيولوجية                        -82
ومع عناية خاصة إلعداد      )ويشمل ذلك عدة عناصر منها الهيدرولوجيا ودورة المواد الغذائية                (وعن تقييم الموقع ،        
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الموقع والقيام بزرع نبات مفيد ورصد آثار االضطربات التي تحدث آالحرائق والفيضانات ، هي آلها تقنيات سمحت                    
. ة اإليكولوجية األرضية ،إلى ما يقرب من الحالة التي آانت عليها قبل االجتياحات                       بانتعاش بعض الموائل األنظم     

أما استعادة الوضع في األنظمة البحرية التي تضررت بأنواع مجتاحة ، فقد تبدت أشد                      . واألمثلة على النجاح قليلة       
 .صعوبة 

ون اإلرشادات قائمة على أساس       ويمكن أن تك   . هناك حاجة إلى وضع إرشادات الستعادة الوضع السابق                -83
مثال الكوارث الطبيعية ، انسكابات الزيت والمواد الكيماوية ، صرف                 ( برامج استعادة موجودة ، يقتضيها القانون           

آما قد يشمل ذلك خير الممارسات لالستعماالت السوية لألنواع األصلية واألنواع غير               ) المناجم باستعمال األحماض    
ها ، واستعمال خير التقنيات المتاحة الستعادة الموائل واألنظمة اإليكولوجية ، وآذلك ممارسات                األصلية المرغوب في  

 .إدارية تشجع على استعادة األنواع األصلية والموائل واألنظمة اإليكولوجية لحيويتها السابقة 

صلية للقواعد نفسها المطبقة    أن آثيرًا من القوانين الوطنية تخضع إعادة اإلدخال أو إعادة توطين األواهل األ              -84
وفي حالة التجاهل التام ال يمكن تنظيم عملية إعادة اإلدخال إال إذا آان               . بالنسبة لإلدخال أو تتجاهل هذه العملية تمامًا         

واردة النوع محميًا بالقانون و إذا آان استيراده وتملكه ونقله أمرًا خاضعًا للرقابة آما هي الحال مثًال بالنسبة لألنواع ال                    
واألطر القانونية ينبغي أن تضع إجراءات وشروطًا لتقييم ومراقبة برامج إعادة اإلدخال               . 1في قائمة سيتس ، المذيل       

ويتضمن الدليل القانوني لالتحاد الدولي للحفظ قائمة مراجعة لألحكام المناسبة تستند خصوصًا إلى                  . إعادة التوطين   /
 عليها دوليًا ، وهذا الدليل يجري توزيعه بوصفه الوثيقة اإلعالمية                                      المبادئ التوجيهية والتوصيات المتفق           
UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/8 .                   وهناك بلدان مثل الواليات المتحدة آخذه في وضع مشروع تشريع يحكم

 أنشطة المراقبة والمكافحة ، شامًال استعادة الوضع السابق ، ويتضمن حوافز ضريبية وغير ذلك من الوسائل للتشجيع                  
 .على مشارآة المالك من القطاع الخاص في هذه البرامج 
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 /6اآلثار المناوئة المترتبة على األنواع الغريبة المجتاحة 

هناك آثيرون من علماء اإليكولوجية يعتبرون أن التغيرات التي تسببها األنواع الغريبة المجتاحة للتنوع                           -85
وهذا التهديد يتزايد يوميًا . لمرتبة الثانية بعد الضرر المتمثل في تدمير الموئل     البيولوجي إنما هي تهديد تأتي آثاره في ا       

ومما يزيد الطين بلة ما يحدث        . بالتسارع الحادث في تحرآات األنواع من خالل التجارة والنقل واألسفار والسياحة                 
 واألنواع الغريبة المجتاحة موجودة      .من تغير عالمي واضطرابات آيماوية أو فيزيقية لألنواع واألنظمة اإليكولوجية              

وآل نوع غريب يصبح    . في جميع األصناف وجميع المناطق الموضوعية التي تنطبق عليها اتفاقية التنوع البيولوجي               
وهذه التغيرات يمكن أن تحدث       . متوطنًا في بيئة جديدة يغير من ترآيبة المجتمعات البيولوجية األصلية بطريقة ما                     

 اإليكولوجي المجتاح ، من حيث ترآيبته وأدائه لوظائفه ، ولها وقع عميق من الناحية االجتماعية                              بلبلة في النظام    
 .االقتصادية 

والمعرفة الطيبة والتفهم الجيد للطريقة     . أن معالجة اآلثار المترتبة على األنواع الغريبة المجتاحة أمر عاجل            -86
يكولوجية إنما هي مطلب سابق لتحقيق التخفيف الفعال لتلك اآلثار              التي تصبح بها األنواع الغريبة ضارة لألنظمة اإل          

وضياع أو تدهور التنوع البيولوجي بسبب األنواع الغريبة المجتاحة يمكن أن يحدث من                   . المناوئة أو للقضاء عليها       
 .النظم اإليكولوجية /األواهل وعلى مستوى الموائل /خالل اآلثار المترتبة على مستوى األنواع

 :أن اآلثار المترتبة على األنواع وعلى مستوى األواهل تشمل ما يلي  -87

                                                           
أن هذا المرفق استمد مادته أساسًا من الوثائق التالية التي تتضمن أمثلة ملموسة على اآلثار المترتبة على األنواع الغريبة المجتاحة       6

: واألنواع  وعلى األنظمة اإليكولوجية والموائل         UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/9             بشأن استراتيجية عالمية متعلقة باألنواع الغربية 
دليل لتصميم اإلطار القانوني والمؤسسي بشأن األنواع الغريبة المجتاحة "  التي عنوانها   UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/8المجتاحة ؛   

؛     "  Mack, R.N., D. Simberloff, W.M.Lonsdale, H.Evans, M. Clout, and F.Bazzaz 2000 Biotic 
invasions:causes, epidemiology, global consequences and control. Ecological Applications 10(3) : 689-
710; Williamson M 1999 Invasions. Ecography 22, 5-12; US 2000. National Management Plan: meeting 
the invasive species challenge, at www.invasivespecies.gov/council/nisc; and E.E. Lyons and S.E. Miller 
1999 Invasive species in Eastern Africa:Proceedings of a workshop held at ICIPE, July 5-6, 1999 . ICIPE 
Science Press, Nairobi; Ramakrishnan, P.S. and P.M. Vitousek, 1989. Ecosystem-level Processes and the 
Consequences of Biological Invasions. In SCOPE Series book no.37, Biological Invasions: A Global 
Perspective. J.A. Drake, H.A. Mooney, F. di Castri, R.H. Groves, F.J. Kruger, M. Rejmanek  & M. 
Williamson eds., 528 pp. 
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أن قمع أو استبعاد األنواع األصلية بفعل األنواع المجتاحة ، أما مباشرة للتغلب عليها بالمنافسة على الموارد                    -88
بطريقة غير مباشرة بتغير الكيفية التي يتم بها تدوير المواد الغذائية خالل النظام ، يمكن أن يكون لهما آثار متعاقبة                      أو  

غير أن المعايير لم يتم بعد تبينها            . شاللية على شبكة الغذاء في موئل معين وأن تؤثر في نظام إيكولوجي بأآمله                         
واهل الالزمين آي يكون لنوع غريب وقع مناوئ على موئل معين أو نظام                بالنسبة ألدنى حد من األواهل وانتشار األ       

 .إيكولوجي معين 

في آثير من الحاالت يمكن للحيوانات الغريبة أن تغير موئًال أو نظامًا إيكولوجيًا أصليًا ، مثًال من خالل ما                          -89
ة عن األنواع األصلية قد توفر موئًال سيئا           وفيما يتعلق بالنباتات ، فإن االستعاض       . تحدث من أتالف بالنبات والتربة        

لكثير من الحيوانات األصلية ، وتيستعمل مقادير هائلة من المياه وتقلل من موارد المياه للمجتمعات القريبة ؛ وتزيد من        
ل حت التربة ؛ وتغير التوازن الهيدرولوجي ، وإتاحية المواد الغذائية ، وعمليات التحلل ، وتزعزع تلقيح المحاصي                         

وهذه التغيرات سوف تؤدي بدورها إلى تغير في ظروف المعيشة                  . وانتشار البذور ؛ وتزيد من حدوث الحرائق               
وبصفة خاصة ، فإن تغير الغابات بفعل الحرائق             . بالنسبة لجميع الكائنات الحية الموجودة في النظام اإليكولوجي                

دث ذلك في حوض األماوزن ، مثًال ، أمر قد يخفض من               وبفعل استبدال األنواع الخشبية بأنواع من الحشائش آما يح          
القدرة العالمية على احتباس الكربون الجوي ويفاقم من تكون ثاني أآسيد الكربون في الجو ، مما يسهم في التسخن                             

 .العالمي 

اآلثار وهناك قضية علمية ينبغي معالجتها فيما يتعلق بالتغيرات التي تحدث في األنظمة اإليكولوجية عقب                       -90
التي تنجم عن األنواع الغريبة المجتاحة ، وهذه القضية هي أن التوليفة الجديدة اإليكولوجية أو النظم اإليكولوجية                               
المستحدثة بفعل التوليفات الجديدة بين األنواع ، وهو أمر صادر جزئيًا عن التغير العالمي وجزئيا عن الوقع                                          

النسبة لهذه األنظمة اإليكولوجية المستحدثة ، هناك حاجة ملحة إلى النظر               وب. اإليكولوجي لألنواع الغريبة المجتاحة      
وفي مثل هذه    . في النظرية المتعلقة بانتقال األنظمة اإليكولوجية وتطورها ، من خالل النظر في دراسات الحاالت                       

 ، في المدى القصير من        األنظمة اإليكولوجية المستحدثة قد تكون اآلثار الناجمة عن بعض األنواع الغريبة أقل شدة                   
وقد تكون أو ال تكون بعض األنظمة غير مستقرة في حد ذاتها بإضافات             . اآلثار الناجمة عن أنواع أخرى أشد اجتياحًا        

أنواع جديدة إليها ، ويجب أن يكون من أولويات البحث التوصل إلى تفهم أفضل وإدارة أفضل للنظام ، بدال من                                     
وباتباع نهج األنظمة اإليكولوجية فإن خير طريقة تستعمل بها              . يع األنواع المدخلة      محاولة القضاء الكامل على جم       

تقنيات اإلدارة المتوائمة هي احتواء مشكلة األنواع الغريبة المجتاحة في األنظمة اإليكولوجية المستحدثة ، واستمداد                      
 .بعض المبادئ العامة في سبيل وضع نماذج مستقبلية لإلدارة 

دث من اضطرابات في الموائل وآثرة هذا الحدوث والتغيرات في المناخ خصوصًا التغيرات في أن ما يح -91
وتيرة وشدة األحداث المناخية القصوى التي تزعزع األنظمة اإليكولوجية ، وتنزع الغطاء األرضي ، واإلفراط في 

غير أنه قد يكون من . وانتشارها االستغالل والتلويث إنما هي بعض العوامل التي تسهل توطين األنواع المجتاحة 
الصعب الفصل بين آثار االجتياحات البيولوجية على األنظمة اإليكولوجية وبين اآلثار الناشئة عن التزعزع الذي أدى 

 .إلى اجتياح الموائل 

ت الحية في جميع المجاالت الموضوعية التي تتناولها                 أن األنواع الغريبة قد اجتاحت وأضرت بالكائنا               -92
ومدى االجتياحات البيولوجية هو مدى شاسع على امتداد العالم آله آما أن التكلفة باهظة سواء من الناحية                      . االتفاقية  

نظمة والتكلفة البيئية هي ضياع ال يمكن تدارآه في األنواع األصلية واأل                           . البيئية أو من الناحية االقتصادية               
 .اإليكولوجية األصلية وما تقدمه من خدمات غير سوقية 

إن التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة المجتاحة على األنظمة اإليكولوجية والموائل واألنواع إنما تؤدي                     -93
 :إلى فئتين مباشرتين من العواقب االقتصادية ، هما 

ة مثل سد المجاري المائية في وجه المالحة                   ضياع المخرجات االقتصادية التي آانت محتمل              )أ( 
 والخسائر في إنتاج المحاصيل والمواشي ، وموت آثير من األسماك وضياع موارد مائية ومنتجات من الغابات ؛
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تكلفة مباشرة هي تكلفت مكافحة األنواع المجتاحة التي تهدد صحة النبات والحيوان واإلنسان ، أما                 )ب( 
. شرة لألضرار واألمراض أو بوصفها عوامل ناقلة أو حاملة لطفيليات تسبب األمـراض                      لكونها عوامل مسببة مبا     

 مليار دوالر أمريكي      336وجاء في تقدير حديث العهد أن الخسارة السنوية بسبب األنواع الغريبة المجتاحة بلغت                        
 مليارًا في    12 في البرازيل و      ملياراً 50 مليارًا في الهند و       117 مليارًا في الواليات المتحدة و         137موزعة آاآلتي    

ويشير العلميون إلى أن تكاليف االجتياحات قد تكرر نفسها بنفسها              .  مليارات في جنوب أفريقيا        7المملكة المتحدة و     
 .بعد أن تبدأ دورتها وإلى أن األضرار الناشئة عن األنواع المجتاحة التي استقرت فعـًال قد تتزايد 

----- 

 

 


