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لالتفاقeeية المeeتعلقة بالتeeنوع  ) ح(8أن هeeذه المذآeeرة تتبيeeن الخeeيارات فeeي سeeبيل التنفeeيذ الكeeامل والفعeeال للمeeادة       
 ) .16الفقرة ( الصادر عن مؤتمر األطراف 5/8 من المقرر 16البيولوجي ، بما يتمشى والفقرة 

 :ي الخيارات مقدمة في سبيل ما يل 

  المؤقتة اإلرشاديةمزيد من وضع المبادئ  (أ)

 وضع صك دولي  (ب)

 التعاون الدولي ) 2(االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن األنواع الغريبة المجتاحة         ) 1: (خeيارات أخeرى تشمل       )ج(
. 

(ة علeى أسeاس االسeتعراض الشeامل لمeا يوجeد مeن تدابeير للمeنع واالستكشeاف المبكر واالستئصال والمكافح                
UNEP/CBD/SBSTTA/6/7 (      ودةeeeeeeeية الموجeeeeeeeير القانونeeeeeeeاءة التدابeeeeeeeية وآفeeeeeeeتعراض فعالeeeeeeeيما اسeeeeeeeوالس)

UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/5 (                ي أن توصي مؤتمر األطراف إلعراب عن مساندتهeت فeب هفمعتeد ترغeق ،
 إطار تلك مeا يوجeد مeن صeكوك ولتنفeيذ تلeك الصeكوك ، مeع إيجeاد المعايير ذات الصلة بالموضوع في               علeى   للتصeديق   

الصeكوك ، تمشeيا مع أهداف االتفاقية ، وأن يعرب آذلك عن مساندته لعمليات التفاوض المزمعة لملء الفجوات ، وأن         
 .ينظر في الحاجة إلى إيجاد صكوك جديدة مستهدفة لملء أية فجوات إضافية يتم تبينها 
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ض األنشطة المتصلة   والسيما استعرا ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/7(علeى أسeاس االسeتعراض الشامل         
، والeeeتقرير بشeeeأن ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3(بالمeeeنع واالستكشeeeاف المeeeبكر واالستئصeeeال والمكافحeeeة   

(اإلجeeeeeeeeراءات والمعايeeeeeeeeير والقeeeeeeeeدرات فeeeeeeeeي سeeeeeeeeبيل تقيeeeeeeeeيم المخاطeeeeeeeeر الناشeeeeeeeeئة عeeeeeeeeن األنeeeeeeeeواع الغريeeeeeeeeبة  
UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/6 (   ك منتجات المeواع المجتاحة  من برنامج العالمي لألن  1رحلة  ـوآذل)غسب ( ،

يوجeد عeدد مeن األنشeطة المقeترحة لمساعدة وضع وتطبيق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن األنواع الغريبة              
المجeتاحة ، وفeي سeبيل الeتعاون الدولeي بشeأن وضeع السياسeة العامeة والبحeث وإيجeاد األدوات الالزمة والتنسيق وبناء                       

 .القدرات 

 

 :ترغب هفمعتت في أن تستمد من النص اآلتي عند وضعها توصياتها قد   

 :قد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس بما يلي   

األولى الواقعة على التنوع أن األنواع الغريبة المجتاحة تمثل أحد التهديدات ب  إذ يعترفأن مؤتمر األطراف  
البيولوجي خصوصًا في األنظمة اإليكولوجية الهشة التي تشمل األنظمة التي عزلت من الناحية الجغرافية والتطويرية 

، مثل الدول النامية الجزرية الصغيرة ، وبأن المخاطر قد تتزايد بسبب التجارة والنقل والسياحة وتغير المناخ في 
 العالم ؛

 هو أمر ذو أولوية ، ) ح(8  أن التنفيذ الفعال الكامل للمادة  من جديدوإذ تؤآد 

  المبادئ اإلرشادية ؛تعتمد -1

 تعزيز وتطبيق علىاألطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة تحث  -2
 المبادئ اإلرشادية ؛

ك الدولeeية الموجeeودة حالeeيًا مeeثل االتفاقeeية الدولeeية الصeeكو) ح (8فeeي تطبeeيق المeeادة بمeeا أسeeهمت بeeه إذ يعeeترف  
والمeنظمات الدولeية ذات الصeلة مeثل المكتeب الدولeي لألوبئة الحيوانية ، والمنظمات اإلقليمية                 ) IPPC(لحمايeة النeبات     

ولية التي لحمايeة النeبات ، والفeاو ، والمنظمة البحرية العالمية ، ومنظمة الصحة العالمية ، وغير ذلك من المنظمات الد       
 تضع مقاييس واتفاقات ذات صلة بالموضوع ، 

 مeع ذلeك فeي ضeوء االسeتعراض الشeامل لفعالeية وآفeاءة الصكوك القانونية الموجودة التي تنطبق                  وإذ يالحeظ   
علeeى األنeeواع الغريeeبة المجeeتاحة ، أنeeه توجeeد بعeeض الفجeeوات والتضeeاربات فeeي اإلطeeار التنظيمeeي الدولeeي مeeن زاويeeة       

  تمثلها األنواع الغريبة المجتاحة على التنوع البيولوجي ؛التهديدات التي

 بحسب مقتضى الحال ، بالتصديق على االتفاقية  ، أن تقوم األطراف والحكومات األخرى    ويوصeي  -3 
 الدولية المنقحة لحماية النبات ؛

الذي يسببه  بقeيام المنظمة البحرية الدولية باإلعداد لوضع صك دولي يعالج الضرر البيئي           وترحeب  -4 
 إدخال آائنات حية مائية مضرة عن طريق مياه صابورة السفن ؛

والمكتeeeب الدولeeeي لألوبeeeئة الحيوانeeeية ، والفeeeاو  ) IPPC( االتفاقeeeية الدولeeeية لحمايeeeة النeeeبات ويدعeeeو -5 
د والمeنظمة الeبحرية الدولeeية ومeنظمة الصeحة العالمeeية وغeير ذلeك مeeن الصeكوك والمeنظمات الدولeeية ذات الصeلة ، عeeن         

قeيامها بمeزيد مeن وضع المقاييس واالتفاقات أو عند قيامها بتنقيح ما يوجد من مقاييس واتفاقات ، ويشمل ذلك ما يتعلق                  
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تحليل المخاطر ، إلى أن تنظر في تضمين ذلك معايير تتعلق بالتهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي من        /منها بتقييم   
هذا القبيل ، قائمة من  اإلبالغ عن أية مبادرات  إلى تلك الصكوك والمنظمات     عوويدجeراء األنeواع الغريبة المجتاحة ؛        

 فعًال أو مزمعة أو محتملة ؛

وآذلك ، حسب مقتضى الحال ، في وضع صكوك إضافية  أن يواصeل الeنظر في الحاجة إلى        يقeرر  -6 
ي الدولي من زاوية التهديدات    أسeاليب وضeع صeكوك إضeافية لمعالجeة الفجeوات المحeددة الموجودة في اإلطار التنظيم                 

ينشئ فريقًا عامًال من الخبراء ] [ يطلب من هفمعتت[ الناشeئة عن األنواع الغريبة المجتاحة على التنوع البيولوجي ، و    
لeتقديم المشeورة حeول هذا الموضوع وأن يعود بتقرير عن هذا الموضوع إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع ،                ] 

 جد من معلومات بشأن تنفيذ هذا المقرر ؛مع مراعاة ما يست

 اسeتراتيجيات وخطeط العمeل الوطنية بشأن األنواع الغريبة المجتاحة ، والتعاون الدولي لمعالجة         وإذ يؤآeد مeن جديeد       : 
 التهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي من األنواع الغريبة المجتاحـة ،

والحاجeeeة إلeeeى تعزيeeeز القeeeدرات الوطنeeeية    ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/7(ئفeeeة التدابeeeير  طاوإذ يالحeeeظ  
 والتعاون الدولي ، 

 األطeeeراف والحكومeeeات األخeeeرى عeeeند تنفeeeيذ المeeeبادئ اإلرشeeeادية وعeeeند وضeeeع أو تنقeeeيح أو تنفeeeيذ          يحeeeث -7
 وخطeeط العمeeل الوطنeeية بشeeأن التeeنوع البيولوجeeي ، إلeeى معالجeeة الeeتهديدات الواقعeeة مeeن جeeراء األنeeواع    االسeeتراتيجيات

 :ى ما يلي علالغريبة المجتاحة ، 

 تبين االحتياجات واألولويات الوطنية  )أ( 

استعراض السياسات العامة والتشريع والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع وذلك في ضوء المبادئ             )ب( 
ية ، لتبيeن مeا يوجeد مeن فجeوات وتضeاربات وتنازعات وأن يقوم ، حسب مقتضى الحال ، بتصحيح أو بوضع         اإلرشeاد 

 مؤسسات ؛إنشاء سياسات عامة وتشريعات و

وبeeًا أو عوامeeل ناقلeeة للeeنقل غeeير   درتعزيeeز الeeتعاون بيeeن القطاعeeات المخeeتلفة التeeي يمكeeن أن تكeeون     )ج( 
أو المراقبة والمكافحة /سبيل تحسين المنع واالستكشاف المبكر واالستئصال و المقصود لألنواع الغريبة المجتاحة ، في       

لألنeواع الغريeبة المجتاحة ، والسيما لكفالة االتصال بين نقاط االتصال التابعة للصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع     
 . 

ع وخدمات ناشئة تعزيeز الوعeي بمeا يقeع مeن تهديeدات علeى التeنوع البيولوجي وما يتصل به من سل               )د( 
عeeن األنظمeeة اإليكولوجeeية ، وهeeي الeeتهديدات الواقعeeة مeeن جeeراء األنeeواع الغريeeبة المجeeتاحة ، ووسeeائل معالجeeة هeeذه          
الeeتهديدات ، إلeeى راسeeمي السياسeeة العامeeة علeeى جمeeيع المسeeتويات الحكومeeية وفeeي القطeeاع الخeeاص ، وإدارات الحجeeر     

 ، والجمهور العام ؛الصحي والجمارك وغير من ذلك من موظفي الحدود 

مجeتمعات السeeكان   -نوع خeاص  بe  - تسeهيل إشeراك جمeيع مجموعeات أصeحاب الشeأن بمeا فeي ذلeك          )هـ( 
األصeليين والمحليين ، والقطاع الخاص ، في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة باألنواع الغريبة المجتاحة            

 التي قد تكون مجتاحة ؛، وفي المقررات المتعلقة باستعمال األنواع الغريبة 

الeتعاون مeع الeبلدان المجاورة وغيرها من البلدان حسب مقتضى الحال ، في سبيل معالجة تهديدات      )و( 
على األنواع واألنeواع الغريeبة المجeتاحة علeى التeنوع البيولوجeي فeي األنظمeة اإليكولوجeية التي تعبر الحدود الدولية ،             

 .همية اإلقليمية المشترآة المهاجرة ، ومعالجة الشؤون ذات األ
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 األطeراف والحكومeات األخeرى عند قيامها بهذا العمل والسيما عند وضعها التدابير ذات األولوية إلى              تشeجع  -8
 :النظر في الحاجة إلى ما يلي 

 األنواع الغريبة المجتاحة على لتهديداتلتصدي لتحليل المخاطر /تنمeية القeدرة علeى استعمال تقييم      )أ( 
 البيولوجeي ، وإدراج هeذه المنهجeيات فeي تقيeيمات الوقع البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية ، حسب مقتضى                التeنوع 

  بالموضوع ؛ًالالحال وحيثما يكون ذلك متص

وضeع حوافeز اقتصeادية وغeير ذلeك مeن السياسeات واألدوات لتعزيز األنشطة الرامية إلى تخفيض                      )ب( 
 احة ؛تهديد األنواع الغريبة المجت

إدراج االسeتراتيجيات وخطeط العمeل الوطنeية التeي تتصeدى لتهديدات األنواع الغريبة المجتاحة في         )ج( 
السياسeات واالسeتراتيجيات وخطeط العمeل الوطنeية وفeي السياسeات واالسeتراتيجيات والخطeط القطاعeية والشاملة لعدة                      

 قطاعات ، مع مراعاة نهج األنظمة اإليكولوجية ؛

 الدولي 

لeى أن تنظر في اآلثار المحتملة لحدوث تغير عالمي         ع األطeراف والحكومeات والمeنظمات ذات الصeلة           يحeث  -9
مeن حيeث المخاطeرة الناشeئة عeن األنeواع الغريeبة المجeتاحة علeى التنوع البيولوجي وما يتصل بذلك من سلع وخدمات                  

 : ناشئة عن األنظمة اإليكولوجية ، وبصفة خاصة ما يلي 

 اتفاقeية األمeم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى أن تنظر في هذا الموضوع عند نظرها               يدعeو  )أ( 
 في التدابير الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ وتخفيف وقع ذلك التغير ؛ 

ار خذ في الحسبان اآلثأ المeنظمة العالمeية للeتجارة مeن خeالل لجeنة الeتجارة والبيeئة ، إلeى أن ت                يدعeو  )ب( 
 المترتبة على التجارة وعلى تحرير التجارة ؛ 

 مeeنظمة األغذيeeة والeeزراعة الeeتابعة لألمeeم المeeتحدة ومeeنظمة الصeeحة العالمeeية وبeeرنامج األمeeم    يدعeeو )ج( 
المeتحدة اإلنمائeي وبeرنامج األمeم المeتحدة للبيeئة والبeنك الدولeي وغeير ذلeك مeن الوآاالت اإلنمائية إلى النظر في اآلثار               

 الeeزراعة وتربeeية األحeeياء المائeeية والحeeراجة و سياسeeات وأنشeeطة  علeeى علeeى التغeeير فeeي اسeeتعمال األراضeeي والمترتeeبة
 الصحة والتنمية ؛

 االتفاقية المتعلقة بحفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة واتفاقية األراضي الرطبة ذات يدعو   -10 
واتفاقeeية حفeeظ الحeeياة اآلبeeدة والموائeeل الطبيعeeية  ) رامسeeار(مائeeية األهمeeية الدولeeية خصوصeeًا بوصeeفها موئeeًال للدواجeeن ال 

 األحيائeية الeتابع لليونسeكو ، في تعاون مع المنظمات    ةاألوروبeية ، واتفاقeية الeتراث العالمeي ، وبeرنامج اإلنسeان والكeر             
الل أمور منها وضع في حدود والياتها ، على أن يتم ذلك من خ) ح(8مeزيد مeن تعزيeز تنفeيذ المeادة      إلeى  ذات الصeلة ،    

لى مواقع أو موائل عإرشeادات وممارسeات مeثلى ومشeروعات رائدة تعالج التهديد الواقع من األنواع الغريبة المجتاحة              
اجتeeياحات وقeeع خاصeة ، بمeeا فeeي ذلeeك وسeeائل تعزيeز قeeدرات األنظمeeة اإليكولوجeeية علeeى المقاومeة أو علeeى الشeeفاء مeeن    

 . األنواع الغريبة 

 وبمسeeeاندة مeeeن - بالمسeeeتويات المناسeeeبة -ف والحكومeeeات والمeeeنظمات ذات الصeeeلة   األطeeeرايحeeeث -11 
لى تعزيز وتنفيذ بحوث وتقييمات حسب مقتضى الحال ، بشأن ما يلي      عالمeنظمات الدولeية التeي لها صلة بالموضوع ،           

: 

 وقع األنواع الغريبة المجتاحة على التنوع البيولوجي ؛ )أ(

تصادية لألنواع الغريبة المجتاحة ، السيما اآلثار على مجتمعات      االق �اآلثeار االجتماعية     )ب(
 .السكان األصليين والمحليين 
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وضeع مeناهج حمeيدة مeن الناحeية البيئeية لمراقeبة واستئصeال األنeواع الغريeبة المجتاحة ،                       )ج(
 .على أن يشمل ذلك تدابير تستعمل في الحجر الصحي ولمكافحة تلوث أبدان السفن 

ة ـــــمنافع استعمال عوامل التحكم البيولوجي للتحكم وللمكافحة ولالستئصال لألنواع الغريب                           تكاليف و    )د(
 .المجتاحة 

 اجتياحات األنواع الغريبة ؛وقع وسائل تعزيز قدرات األنظمة اإليكولوجية على المقاومة أو على الشفاء من  )هـ(

أنظeeeeر (  بمeeeeبادرة التصeeeeنيف العالمeeeeيـــة   األولويeeeeات فeeeeي العمeeeeل التصeeeeنيفي ، بوسeeeeائل مeeeeنها االسeeeeتعانة      )و(
UNEP/CBD/SBSTTA/6/6  ؛) 95 و 94، الفقرتين 

معايeير لتقيeيم المخاطeر الناشeئة عeن إدخeال أنeواع غريeبة علeى التeنوع البيولوجeي وذلك على الصعيد الجيني                   )ز(
 وصعيد األنواع وصعيد األنظمة اإليكولوجية ؛

 أعاله ، 11تجميع المعلومات عن الموضوعات الواردة في الفقرة       من األمين التنفيذي القيام ب     يطلب -12 
 في تعاون مع المنظمات ذات الصلة ؛

 األطeeراف والحكومeeات والمeeنظمات ذات الصeeلة ، علeeى المسeeتويات المناسeeبة ، علeeى وضeeع      يحeeث -13 
أو المراقبة /الستئصال ووإتاحeة أدوات تقنeية وما يتصل بذلك من معلومات لمساندة جهود المنع واالستكشاف المبكر وا     

 والمكافحة لألنواع الغريبة المجتاحة ؛

 من األمين التنفيذي ، في حدود الموارد المتاحة ، وفي تعاون مع المنظمات ذات الصلة ، أن               يطلب -14 
أو /يسeاند وضeع ونشeر األدوات التقنeية ومeا يتصeل بذلeك مeن معلومات بشأن المنع واالستكشاف المبكر واالستئصال و                 

 :لمراقبة والمكافحة لألنواع الغريبة المجتاحة على أن يتم ذلك من خالل أمور شتى منها ما يلي ا

تجمeeeيع ونشeeeر دراسeeeات الحeeeاالت المقدمeeeة مeeeن األطeeeراف والحكومeeeات األخeeeرى والمeeeنظمات ،        )أ( 
المبينة في والممارسeات المeثلى والeدروس المكتسeبة ، علeى أن يسeتمد فeي ذلeك ، حسeب مقتضeى الحeال ، مeن األدوات                     

التeeeي قeeeام بوضeeeعها الeeeبرنامج " محفظeeeة األدوات "  ومeeeن UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/2الوثeeeيقة اإلعالمeeeية 
 ؛) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/10(العالمي لألنواع المجتاحة 

مeeزيد مeeن تجمeeيع وإعeeداد مقeeتطفات مeeن المصeeطلحات الموجeeودة المسeeتعملة فeeي الصeeكوك الدولeeية      )ب( 
الغريeeeبة المجeeeتاحة ، وأن يضeeeع ، ويسeeeتحدث حسeeeب مقتضeeeى الحeeeال قائمeeeة غeeeير ملeeeزمة قانونeeeًا      المeeeتعلقة بeeeاألنواع  

 بالمصطلحات األآثر شيوعًا ؛

تحلeeيل المخاطeeر التeeي قeeد يكeeون لهeeا صeeلة بتقيeeيم  /تجمeeيع وإتاحeeة قوائeeم باإلجeeراءات المeeتعلقة بتقيeeيم  )ج( 
 يولوجي والموائل واألنظمة اإليكولوجية ؛المخاطر الناشئة عن األنواع الغريبة المجتاحة على التنوع الب

أو /تبيeن ووضeع قائمeة جeرد بالخeبرة الموجeودة المeتعلقة بالمنع واالستكشاف المبكر واالستئصال و             )د( 
المراقeeبة والمكافحeeة لألنeeواع الغريeeبة المجeeتاحة ، التeeي يمكeeن إتاحeeتها للeeبلدان األخeeرى ، بمeeا فeeي ذلeeك جeeدول الخeeبراء      

 ة التنوع البيولوجي ؛الموضوع في ظل اتفاقي

وضeع قواعeد بeيانات وتسeهيل التوصeل إلeى تلeك المعلومeات لجميع البلدان على أن يتم ذلك بوسائل                  )هـ( 
 شتى منها آلية غرفة تبادل المعلومات ؛

وضeع أنظمeة للتبلeيغ عeن االجتeياحات الجديeدة لألنeواع الغريeبة وانتشار األنواع الغريبة في مناطق            )و( 
 جديدة ؛
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من األمين التنفيذي عند وضعه تقريرًا عن برامج العمل الموضوعية المتعلقة باالتفاقية ، أن        يطلeب    -15 
 يبين على نحو التحديد آيف سيتم التصدي لتهديدات وآثار األنواع الغريبة المجتاحة ؛

ة ، لألنشطة  من االتفاقي21 و 20 إلى ترتيبات لتوفير موارد مالية ، وفقا للمادتين       يeنظر في الحاجة    -16 
الء عناية خاصة يوبeناء القeدرات ، خصوصeًا للeبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ، مع إ                  

 لحاجة أقل البلدان نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة ؛ 
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 مقدمة  -أوال

 ، قeeرر مؤتمeeر األطeeراف أن يeeنظر فeeي اجeeتماعه السeeادس فeeي الخeeيارات    5/8 مeeن مقeeرره 6بموجeeب الفقeeرة  -1
 :ي شامًال إمكانيات ما يل) ح (8تنفيذ الكامل والفعال للمادة بالالمتصلة 

مeeزيد مeeن تطويeeر المeeبادئ اإلرشeeادية المeeتعلقة بمeeنع إدخeeال وبتخفeeيف الوقeeع الناشeeئ عeeن األنeeواع        )أ( 
 الغريبة المجتاحة ؛

 أو/ ، ووضع صك دولي )ب( 

 خيارات أخرى  )ج( 

وقeرر مؤتمر األطراف آذلك أن القضايا التي سيتم تناولها على أساس دراسات الحاالت والتعليقات الصادرة           -2
)  من المقرر 5الفقرة (مeبادئ اإلرشeاد المؤقeتة المقدمeة مeن األطeراف والحكومeات األخeرى والهيئات ذات الصلة         عeن   

مثل المعلومات الواردة في تقرير مرحلي من ) 14الفقرة ( ونeتائج الeتعاون مع المنظمات الدولية بشأن عدد من األمور     
 و UNEP/CBD/SBSTTA/6/6أنظeeeeeeeeeeeeeeر :  مeeeeeeeeeeeeeeن المقeeeeeeeeeeeeeeرر 15الفقeeeeeeeeeeeeeeرة ( األميeeeeeeeeeeeeeeن التنفeeeeeeeeeeeeeeيذي 

UNEP/CBD/SBSTTA/INF/2 ( كeeeأن، وآذلeeeنع  بشeeeودة للمeeeير الموجeeeية التدابeeeاءة وفعالeeeامل لكفeeeتعراض شeeeاس 
واالستكشeاف المeبكر واالستئصeال والمراقeبة والمكافحeة لألنeواع الغريeبة المجeتاحة وآلثارها ، وهو االستعراض الذي               

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/7أنظر  : 15الفقرة ( ة ذات الصلة أعeده األميeن التنفeيذي في تعاون مع الهيئات الدولي    
وباإلضافة إلى ذلك يوجد عدد متاح من منتجات المرحلة    / 1واالسeتعراض الشeامل يؤيeده عدد من الوثائق اإلعالمية           ). 

 وتسeتمد هeذه المذآeرة أيضا عناصرها من عمل فريق االتصال          ) . غسeب (األولeى للeبرنامج العالمeي لألنeواع المجeتاحة           
(الخeeeeeeيارات الممكeeeeeeنة للعمeeeeeeل المسeeeeeeتقبلي  مeeeeeeن المعنeeeeeeي بeeeeeeاألنواع الغريeeeeeeبة المجeeeeeeتاحة ، الeeeeeeذي قeeeeeeدم طائفeeeeeeة  

UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/7. ( 

من اتفاقية ) ح(8علeى أسeاس آeل مeا سeبق تتبين هذه المذآرة الخيارات في سبيل التنفيذ الكامل والفعال للمادة        -3
والقسeeم الثانeeي يeناقش الخeeيارات وفقeeا للمجموعeeات الeeثالث التeeي تبيeeنها   . 5/8التeنوع البيولوجeeي ، بمeeا يتمشeeى والمقeeرر  

 . مؤتمر األطراف ، على أساس تحليل الفجوات واالحتياجات المشار إليها في االستعراض الشامل 

 مناقشة الخيارات -ثانيا

تكشاف المبكر والمراقبة هeناك طائفeة واسeعة مeن األنشطة الجارية والصكوك القائمة التي تتعلق بالمنع واالس           -4
بeeيد أن هeeناك حاجeة إلeeى مواصeeلة تنقeeيح المعeeرفة والeeتفهم ألهمeeية  . والمكافحeة واالستئصeeال لألنeeواع الغريeeبة المجeeتاحة  

ة يوباإلضافة إلى ذلك فالقدرة الموجودة على التصدي للتحديات البيئ. قضeية األنeواع الغريeبة المجeتاحة لتنفeيذ االتفاقeية           
فهناك فجوات سواء في األدوات . جتماعeية الناشeئة عeن األنeواع الغريeبة المجeتاحة ليسeت قدرة آافية            واالقتصeادية واال  

ثم أن هناك فجوات أيضا في اإلطار الدولي التنظيمي القائم ،    . المeتاحة أو فeي قeدرة البلدان على استعمال تلك األدوات             
اإلضافة إلى ذلك هناك آثير من التدابير   وب) . UNEP/CBD/SBSTTA/6/7(آمeا الحeظ ذلeك االستعراض الشامل         

 ناقلeة محeددة فeي السeياق المحeدود لقطاعeات خاصeة مeثل الزراعة والتجارة          أداةالتeي صeممت للتصeدي لeنوع محeدد أو       
 .تهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي الوالنقل ، وال تعالج بشكل واف 

آيف تعزز القدرة على حماية التنوع البيولوجي األصلي  السياسية العامة هي وأن المهمeة التeي يواجهeا راسeم       -5
ومن . مeن آثeار االجتeياح دون إضeافة مزيد من التعقيد أو االزدواجية التي ال دعي لها على ما هو موجود فعًال من قبل       

تها  األآeeبر لالتفاقeeية هeeو جهeeد علeeى الصeeعيد الوطنeeي ، تبذeeله الحكومeeات فeeي نطeeاق سياسeeا     يالمفهeeوم أن الجهeeد التنفeeيذ 
أن يضع أو يحور ما يوجد من استراتيجيات وخطط أو برامج وطنية في  ها البيئeية الذاتية ، وأن على آل طرف  ننيe واوق

 .وتنفيذ أهداف االتفاقية يجب أن يدمج في األعمال الوطنية األخرى ذات الصلة بالموضوع . سبيل تنفيذ االتفاقية 
                                                           

؛ استعراض األنشطة الرامية ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/5(استعراض الفعالية والكفاءة للتدابير القانونية الموجودة  / 1
؛ وتقارير عن اإلجراءات ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3(إلى المنع واالستكشاف المبكر واالستئصال والرقابة والمكافحة 
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/6(والمعايير والقدرات لتقييم المخاطر الناشئة عن األنواع الغريبة 
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عمل سوف تختلف بين بلد وبلد ، وآذلك ستختلف الطريقة التي وينبغeي آذلeك االعeتراف بeأن األولويات في ال        -6
ألطeeراف المسeeؤولة عeeن األنظمeeة اإليكولوجeeية المعeeزولة  افبالنسeeبة لeeبعض األطeeراف خصوصeeًا  . يجeeري بهeeا التطبeeيق 

 ًا ، مeثل الجeزر ، قeد تكeون قضeايا األنeواع الغريeبة هeي السeبب األساسي لضياع التنوع البيولوجي ؛                     يجغرافeيًا وتطويeر   
خeرى قeد تكeون آثeار األنeواع الغريeبة أقeل أهمeية بالقeياس إلeى قضeايا مثل نزع الغابات وتدهور                      األوبالنسeبة لألطeراف     

 .التربة والحصاد غير المستدام للموارد البيولوجية 

 بeيد أنeه مeن المعترف به آذلك أن التعاون الدولي أمر حيوي للتصدي الكامل لتهديد األنواع الغريبة المجتاحة         -7
ى ذلeك فeي الطائفة الواسعة من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بهذا   آويeتر . ، خصوصeًا مeن خeالل مeنع الدخeول            

فeي بعeض الحeاالت التeي تم فيها تبين فجوات ، قد يكون استعمال تلك النصوص الموجودة هو خير وسيلة            . الموضeوع   
 . لمعالجة تلك الفجوات 

ى مشورة فريق االتصال بأنه ينبغي إعطاء األولوية لتعزيز التنفيذ الوطني ، فeي ضeوء مeا سبق ومع النظر إل     -8
 من التقييم المفصل ، وأن التدابير التعاونية ينبغي تعزيزها ًاوأن وضeع صeكوك تحeتوى قواعeد ملزمة أمر يتطلب مزيد           

 16إليه في الفقرة ، فإن مناقشة الخيار الثاني المشار  )UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/7أنظر (فeي هeذه األثeناء    
، يشeمل آذلeك الeنظر فeي تطبeيق الصeكوك الموجودة فعًال ووضع مقاييس في          " وضeع صeك دولeي        " 5/8مeن المقeرر     

يشمل " خيارات أخرى " وباإلضeافة إلeى ذلeك فإن مناقشة الخيار الثالث المشار إليه في المقرر             . إطeار تلeك الصeكوك       
 .ة آما يشمل التعاون الدولي النظر في االستراتيجيات وخطط العمل الوطني

أن الخeeيارات التeeي جeeرت مناقشeeتها والتeeي وردت فeeي العناصeeر المقeeترحة أعeeاله لتوصeeيات هفمعتeeت لمؤتمeeر   -9
األطeراف ، تتضeمن مقeترحات فeريق االتصeال فeيما يeتعلق بeزيادة تفهeم االحتeياجات واألولويeات لeدى راسمي السياسة                        

 ووضeeع ترتيeeبات وطنeeية قانونeeية ومؤسسeeية واقتصeeادية ؛ والeeتعاون الثنائeeي     العامeeة ولeeدى الجمهeeور ، وبeeناء القeeدرة ؛  
والeeeتعاون المeeeتعدد األطeeeراف ؛ ووضeeeع مقايeeeيس دولeeeية ومeeeبادئ توجيهeeeية ؛ ووضeeeع أدوات واتخeeeاذ خطeeeوات للمeeeنع    

اع ؛ واالستكشeeاف المeeبكر واالستئصeeال المeeبكر لألنeeواع الغريeeبة ، التeeي تهeeدد األنظمeeة اإليكولوجeeية والموائeeل واألنeeو       
 (توطنت أدوات واتخاذ خطوات في سبيل االستئصال والمراقبة والمكافحة الجتياحات األنواع الغريبة التي    استحداثو

UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/7. ( 

 .في مناقشة هذه الخيارات ينبغي أن يالحظ أنها ليست خيارات يستبعد آل منها الخيارات األخرى  -10

وبشكل معدل ، فإن مبادئ اإلرشاد المؤقتة .  جيم 4/1أن مeبادئ اإلرشeاد قد وضعتها هفمعتت إعماًال للمقرر        -11
وقeeد تeeم حeeث األطeeراف   . 5/8للمeeنع واإلدخeeال وتخفeeيف الوقeeع بالنسeeبة لألنeeواع الغريeeبة ، هeeي مeeبادئ مeeرفقة بالمقeeرر   

 تلك المبادئ حسب مقتضى الحال في سياق األنشطة الرامية إلى تنفيذ والحكومeات والمeنظمات ذات الصلة على تطبيق      
( ودعيت تلك األطراف والحكومات والمنظمات آذلك إلى تقديم تعليقات مكتوبة  . وفي مختلف القطاعات    ) ح (8المادة  
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/6/6/and INF/2أنظر 

فهي مبادئ . إسهامًا بناءًا في تكوين السياسة العامة   ن  ستكوأن مeبادئ اإلرشeاد المؤقeتة فeي صeورتها الحالeية               -12
 ، التeeي ينبغeeي أن توفeeر أساسeeًا مشeeترآًا للتدابeeير اإلقليمeeية والثنائeeية والوطنeeية ، شeeامًال     المهيمeeنةتتبيeeن المeeبادئ العامeeة  

ف يقتضي األمر وتفسeر هeذه المبادئ آي    . أولويeات مeتدرجة للمeنع واإلنeذار المeبكر واالستئصeال والمراقeبة والمكافحeة                 
وتسeeعى إلeeى توضeيح آeeيف أن المeeبادئ األساسeeية التeeي  . اتخeاذ تدابeeير مخeeتلفة لمراقeeبة اإلدخeeال المeتعمد وغeeير المeeتعمد   

يسeاندها القeانون الدولeي ينبغeي تطبeيقها علeى السeياق المحeدد الخeاص بeاألنواع الغريeبة ، بما في ذلك النهج التحوطي ،             
. ملة لألنواع الغريبة المجتاحة ، والحاجة لتعاون فيما بين الدول ولبناء القدرات   ومسeؤولية الدول بوصفها مصادر محت     

 . آما أن التدابير المتعلقة بتربية الجمهور وتوعيته قد أعطيت أهمية رئيسية في معالجتـها 

 ًاتطلب وقتفطبيعتها غير الملزمة ت. أن آeون مeبادئ اإلرشeاد المؤقتة مبادئ غير ملزمة أمر له بعض المزايا      -13
أقصeر لوضeعها ويمكeن بذلeك تفeادي التأخeيرات التeي ال مفeر مeنها فeي مفاوضeات المعeاهدات الرسeمية ، غeير أنهeا في                            

       eادات مهeه إرشeت نفسeبلدان والمناطق الراغبة في أن تتخذ خطوات سريعة تتمشى مع النهج المعتمدة             يالوقeتاحة للeكلة م
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مساهمة واسعة من المجتمع الدولي هي داللة على التوافق الواسع بين        ب والصكوك غير الملزمة التي تم وضعها     . دوليًا  
 . اآلراء بشأن موضوع معين ، وينبغي تطبيقها بحسن نية من جانب الدول والمنظمات المعنية 

فيستطيع هذا الصك أن يحقق التناغم غير أنه ال يمكن . ومeن ناحeية أخرى هناك حدود بادية لصك غير ملزم        -14
التحليل للمخاطر البيئية وإجراءات / تنفيذ نهج مشترآة في مجال التشريع واتخاذ القرارات والمعايير والتقييم أن يقتضي 

ومeبادئ اإلرشeاد المؤقeتة فeي شeكلها الحالي ال تعالج موضوع توفير الموارد لبناء      . اإلدارة وتدابeير الeرقابة والمكافحeة      
غير أن هذه المسائل يمكن  ) redress(لة المسؤولية والجبر التعويضي     مسألالقeدرات أو ال تعeالج على نحو أشد تحديدًا           

 بشأن تقييم الوقع والمسؤولية 5/18مثًال بموجب المقرر ( مeع ذلeك معالجتها من خالل عمليات أخري في ظل االتفاقية       
 ) . والجبر التعويضي 

(ة المؤقeeتة  ـــــبادئ التوجيهeeيمee الأن التعلeeيقات التeeي وردت مeeن األطeeراف والحكومeeات والمeeنظمات بشeeأن        -15
UNEP/CBD/SBSTTA/6/6 و UNEP/CBD/SBSTTA/INF/2 ( طلحاتeeنوان وبالمصeeا بالعeeتعلق معظمهeeي

واقترح أحد األطراف مبدأين إضافيين ولم يقترح أحد أنه . المسeتعملة أو يتضeمن مقeترحات محeددة لتغيرات في النص        
ولeeذا يeeبدو أن تلeeك المeeبادئ يمكeeن وضeeعها فeeي صeeورتها النهائeeية    . ال ينبغeeي المeeزيد مeeن تطويeeر المeeبادئ أو اعeeتمادها   

 .وإقراراها بوصفها إرشادًا غير ملزم ، في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 

أن تطبeيق مبادئ اإلرشاد سيقتضي وضع نهج محددة مالئمة للظروف الخاصة لكل طرف وحكومة ومنظمة          -16
ويتناول . بادل الممارسات المثلى يمكن أن تسهل وتساند تطبيق تلك المبادئ     وأدوات التنفeيذ وت   . ذات صeلة بالموضeوع      

 .وضع مثل تلك األدوات وتبادل البيانات " ) خيارات أخرى( " القسم جيم أدناه 

 

 . فيما يلي موجز بدائل وضع صك دولي جديد أو صكوك دولية جديدة أو لتوسيع الصكوك الموجودة فعـًال  -17

  

مeن الeنهج الممكeنة اعeتماد اتفeاق إطeاري يسeمح بوضeع صeك مهيمeن لجمeيع القطاعeات المعنeية بموضوعات                      -18
ويمكن ألحكامه . األنeواع الغريeبة المجeتاحة ، شeامًال النقل والتجارة والسياحة واإلنتاج األولي والصحة العامة والحفظ            

 مeبادئ اإلرشeاد المؤقeتة وآذلeك قضeايا إضافية مثل وضع المقاييس وبناء      الموضeوعية أن تعeالج الشeؤون التeي تغطeيها      
ويمكeeن اسeeتكمال االتفeeاق بمeeرفقات تقنeeية تجمeeع أو تشeeير إلeeى مقايeeيس قطاعeeية و مeeبادئ     . القeeدرات والجوانeeب المالeeية  
 .ب معينة أو بأنشطة معينة دروتوجيهية وممارسات تتعلق ب

الزميeن لوضeع أي معeاهدة جديeدة فeإن اآلثeار المترتبة على االتفاقات       بصeرف الeنظر عeن الوقeت وااللeتزام ال       -19
نشط فكثير من الصكوك والعمليات تشير فعًال إلى األنواع الغريبة ، وبعضها . القائمeة فعeًال أمeر يقتضeي عeناية خاصة       

 ح أو يقوضيزيوآل صك جديد ينبغي أن يستهدف ليس أن     . وضع إرشادات ومقاييس لألطراف أو لألعضاء فيها        فeي   
نجeازات والخeبرات المكتسeبة حeتى اآلن ، بeل أن يسeاند التماسeك بيeن الeنهج المستمدة من تلك الصكوك المختلفة مما                     اإل

 .يسهل التعاون بين جميع المنظمات الحكومية الدولية وبين أصحاب الشأن 

 بنظام التجارة المتعدد وبالنسeبة ألي صeك جديeد هeناك أربع موضوعات قد تحتاج إلى نظر خاص فيما يتعلق                   -20
المقeدرة المؤسسeية والتقنية   ) ب(الشeكل الeذي قeد تeتخذه المقايeيس البيئeية المخصصeة لهeذا الموضeوع ؛           ) أ: (األطeراف   

العالقeة بيeن تلeك المقايeيس أو مeا سeوف يوجeد مeن مقاييس ، معترف بها بموجب           ) ج(الالزمeة لوضeع تلeك الصeكوك ؛          
الطeرائق التeeي ينبغeي بهeeا القeيام بمeeزيد مeeن    ) د(ي ظeل المeeنظمة العالمeية للeeتجارة ؛    أو االتفاقeeات األخeرى فSPS eeاتفeاق  

 .تطوير التعاون والحوار مع المنظمة العالمية للتجارة ، لكفالة االعتراف بتلك المقاييس 

من الصكوك الجديدة لسد الفجوات الموجودة في األطر وهeناك إمكانية أخرى تتمثل في تصميم واحد أو أآثر           -21
وهفمعتت ومؤتمر األطراف . والمنظمة البحرية الدولية تعالج أحد هذه الفجوات . القائمeة فعeًال التي تبينها االستعراض      
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 صeeابورة وفاالسeeتراتيجية األصeلية للمeنظمة الeبحرية الدولeية بشeأن إدارة مeياه      . قeد يرغeبان فeي اإلحاطeة بهeذه الeتجربة       
بيد أنه ،  . 1997فeي   والمeنقح  1993  فeي السeفن آانeت تقeوم علeى تشeجيع االنضeمام الطوعeي لإلرشeاد التقنeي المعeتمد                

الدولية   تلeك المeبادئ التوجيهeية الطوعeية ، قامeت لجeنة حمايeة البيeئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية            يeة  بحدود ًااعeتراف 
ويعقد في . 1997نeًا ، تقeوم أساسeًا علeى نفس محتوى المبادئ التوجيهية لعام          بمسeاندة وضeع قواعeد عالمeية ملeزمة قانو          

  لـ باعتبارها مرفق جديدًا1997 الطeابع الرسمي على المبادئ التوجيهية لـ    إضeفاء  مؤتمeر دبلوماسeي يeنظر فeي          2002
MARPOL        كeدة أو صeية جديeي ًا أو اتفاقeر  ًا قانونeتعمال نهج مشابه حيث توجد فجو  .  أخeن اسeات تم تبينـها ، مثًال ويمك

ويمكeن لeتلك الeنهج أن تبنeي علeى التدابeير الراهeنة غير الملزمة مثل األحكام ذات الصلة        . فeي حالeة اإلدخeاالت المائeية        
الeواردة فeي مدونeة سeلوك الفeاو لمصeائد األسeماك المسeؤولة ومدونeة الممارسeة في إدخال ونقل الكائنات الحية البحرية             

 االستشارية التابعة للفاو لمصائد األسماك في المياه الداخلية اللجنةولي الستكشاف البحار ، والصeادرة عeن المجلeس الد      
 .األوروبية 

وفeي مجeاالت أخeرى ال توجeد فيها صكوك ، مثًال بالنسبة للعوامل الناقلة المرتبطة بالشحن البحري غير مياه        -22
والصeكوك غeير الملeزمة يمكeن أيضا استعمالها لوضع        . صeابورة السeفن ، يمكeن أن تسeتعمل أوال الeنهج غeير الملeزمة                  

 .إرشادات أشد تفصيًال في ظل الصكوك الموجودة فعًال 

وبقeدر مeا تكeون الصeكوك الجديدة متمرآزة داخل مؤسسات واتفاقات وبرامج قائمة فإن هذا الخيار سيقتضي               -23
   eى األرجeية والقانونية             ـعلeية والمؤسسeب السياسeن المطالeل مeدرًا أقeوبصفة خاصة وفي األجل القصير ، قد يكون   . ح ق

غير أن سد الفجوات يقتضي أن يكون استراتيجيًا تشاوريًا بدال من أن يكون عملية  . هeذا الخeيار هeو النهج األشد فعالية          
 واالنتشeeار وبذلeeك تكeeون مضeeادة للتنسeeيق  التشeeتتتسeeبب عeeنها اسeeتدامة إنمeeاط  تمeeتقطعة األوصeeال وقطاعeeية ، وإال قeeد  

والتخطeيط بعeناية يكeون الزمeًا لكفالeة أن تكeون تلeك الeنهج سeندًا لنهج شاملة ومتكاملة على الصعيد الدولي                     . اسeك   والتم
 .والصعيد الوطني 

م أو التوسeيع للصeكوك الموجeودة فعeًال التeي تعالج النواحي           ؤهeناك نهeج ثالeث هeو السeعي إلeى نeوع مeن الeتوا                  -24
وعلeى أساس الفعالية ، هناك أسباب عملية للتوسع في اآلليات  . لنeبات وأمeن الغeذاء والصeحة العامeة       الصeحية وصeحة ا    

القائمeeة والخeeبرة الموجeeودة ، خصوصeeًا فeeي مجeeال وضeeع المقايeeيس ومنهجeeية تحلeeيل المخاطeeر ، واسeeتعمال الشeeبكات        
 والمكتب األوروبي لألوبئة الحيوانية IPPCـ  وباإلضeافة إلى ذلك فإن ال      . اسeتعماًال آeامالً   اإلقليمeية والقeدرات الوطنeية       

إنمeا تeتعامل فعeًال مeع نظام التجارة المتعدد األطراف ، حيث أن      )Codex Alimentarius( الغذائeية  قايeيس ولجeنة الم 
  .SPSسها معترف بها رسميًا بموجب اتفاق ييامق

والوآاالت ( المنظمات ذات الصلة اش حeول هeذه اإلمكانeية يجeب أن يeنظر بجدية في استعداد                قe غeير أن أي ن     -25
تقييم /والعملeية الجاريeة فeي وضeع المقايeيس وتنسeيق منهجeيات تحليل       . فeي الدخeول فeي مeزيد مeن التغeيرات           ) الوطنeية   

الحاجeة إلeى التماسeك مeع مeبادئ وقواعد المنظمة        هeو    مeنذ وقeت وجeيز جeدًا وآeان سeبب الشeروع فeيها                  بeدأت المخاطeر   
أبعد حد في تنقيح صالحياتها إلى  ، الذي هو الهيئة التي ذهبت على األرجح IPPCالنسبة للـ فحتى ب. العالمeية للeتجارة    

وبصفة أعم فإن السلطات الموجودة لمراعاة األبعاد .  لم تدخل بعد حيز التنفيذ 1997، فeإن التعديالت المتفق عليها في        
أن هناك أي توافق في اآلراء بشأن وضع مقاييس بيئية في البيئeية والمجتمعية لم تستعمل بعد استعماًال آامًال ، وال يبدو     

 .ظل تلك النظم 

وبصeرف الeنظر عeن هeذه المحدوديeة ، بeدأت فعeًال عملeية لتعزيز الصكوك الموجودة من خالل تبين المواقع                        -26
 ، 2000  ، اجتمع في يونيهIPPCوهناك فريق عامل مفتوح العضوية في ظل الـ . التeي يحeتاج فeيها إلى عمل إضافي          

ومن .  المخاطر البيئية  لكفالeة أن تعeالج تلeك المقاييس على نحو وافٍ   IPPCفتبيeن الحاجeة إلeى اسeتعراض مقايeيس الeـ          
 ، ومeeن المeتوقع أن تeeبلغ نeeتائج ذلeك االجeeتماع إلeeى االجeeتماع   2001المeزمع عقeeد اجeeتماع للقeيام بهeeذا العمeeل فeي فeeبراير    

 نهeeٍج، وع البيولوجeeي أن تسeeاند بنشeeاط هeeذه المeeبادرات ، مeeن خeeالل ، مeeثًال   ويمكeeن التفاقeeية التeeن . السeeادس لeeـ هفمعتeeت 
 . مشترآة في وضع المقاييس أو برامج عمل مشترآة بين األمانات 
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أن اإلطار أي إذا آان هناك توافق في اآلراء ب: ينبغي إال يوضع صك جديد إال إذا آان هناك سبب قوي لذلك      -27
ونظرًا لعدد االتفاقات القائمة فعال ، يكون من    . التنظيمeي الموجود يحد من العمل الفعال والكفء بشأن األنواع الغريبة            

وقد تكون هذه هي الحال مع ذلك . الصeعب فeي الوقeت الحاضeر بلeوغ توافeق فeي اآلراء حeول وضع اتفاق شامل جديد             
 . أو لوضع مقاييس في ظل االتفاقات الموجودة /لسد فجوات وبالنسبة لوضع صكوك ذات أهداف معينة ، 

 لسeد الفجeوات ، فينبغي التفكير في اختيار   ًا شeامال أو صeك  سeواء أآeان صeكاً   إذا آeان هeناك صeك مeنظور فeيه          -28
ومن ضمن . المeنظمة أو اختeيار االتفeاق المظلeي الذي يكون راعيًا لعملية التفاوض ويمكن أن يستضيف الصك الجديد                 

االتفاقeات البيئeية المeتعددة األطeراف ، فeإن اتفاقية التنوع البيولوجي هي الصك العالمي الوحيد الذي يوفر أساسًا قانونيًا         
. شeامًال للتدابير الرامية إلى حماية مكونات التنوع البيولوجي ضد اآلثار المناوئة الناشئة عن األنواع الغريبة المجتاحة          

ا مؤتمeeر األطeeراف ، همeeا  مإليجeeاد نوعيeeن مeeن الصeeكوك الملeeزمة قانونeeًا ، يجeeب أن يقeeره   وتتضeeمن االتفاقeeية أحكامـeeًا  
 /2. المرفقات والبرتوآوالت 

 

هeناك عeدة خeيارات لتعزيز التعاون وتضافر الجهود ولمعالجة الفجوات أو وجوه الضعف في السياسة العامة          -29
وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية بشأن األنواع ) 1: (ت ما يلي وتشمل تلك الخيارا  . دون وضeع صeكوك جديeدة        

 .العمل التعاوني على الصعيد الدولي ) 2. (الغريبة المجتاحة 

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة باألنواع الغريبة المجتاحة  -1

ومات والهيئات ذات الصلة   فeي اجeتماعه الخeامس قeد حeث األطeراف وغeيرها مeن الحك                األطeراف   أن مؤتمeر     -30
 .ى أن تعطي أولوية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل تتعلق باألنواع الغريبة المجتاحة عل

ينبغeي أن يكeون وضeع تلeك االسeتراتيجيات وخطط العمل على أساس االحتياجات واألولويات الوطنية ، وأن           -31
تكون األنواع الغريبة المجتاحة قضية هامة داخل الحدود    إمكeان أن    ) 1: (يسترشeد مeن ضeمن مeا يسترشeد بeه بمeا يلeي                 

معلومeeات عeeن ) 3(مeeبادئ اإلرشeeاد المؤقeeتة للمeeنع واإلدخeeال وتخفeeيف الوقeeع بالنسeeبة لألنeeواع الغريeeبة ؛ ) 2(الوطنeeية ؛ 
خطط وينبغي لالستراتيجيات و. جeدوى التكالeيف فeي الخطeوات التeي يمكن اتخاذها للتصدي لألنواع الغريبة المجتاحة              

 لجميع السياسات والتشريعات والمؤسسات والتدابير االقتصادية ذات الصلة      ًاالعمeل التeي توضeع أن تتضeمن استعراض         
وهeذه العملeية ينبغeي أن تتبيeن مeا يوجeد مeن فجeوات ووجeوه تضeارب وتeنازع ، وأن تقوم حسب مقتضى                 . بالموضeوع   

 . الحال بتصحيح أو وضع سياسات عامة وتشريعات ومؤسسات 

أن البeeيانات المeeتعلقة بالتدابeeير القائمeeة للمeeنع أو للeeرقابة والمكافحeeة لألنeeواع الغريeeبة فeeي السياسeeات الوطنeeية        -32
واالسeتراتيجيات وخطeط األعمال المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، والملخصة في التقرير المرحلي بشأن األنواع الغريبة ،        

)UNEP/CBD/SBSTTA/6/6 (     إلى إدماج استراتيجيات وخطط أعمال األنواع الغريبة       تسلط الضوء على الحاجة
المجeeتاحة فeeي السياسeeات واالسeeتراتيجيات وخطeeط عمeeل التeeنوع البيولوجeeي وآذلeeك ، بشeeكل أوسeeع ، فeeي السياسeeات           

مeeع مeeراعاة نهeeج )  مeeن االتفاقeeية 6المeeادة ( واالسeتراتيجيات والخطeeط الخاصeeة بقطeeاع واحeeد أو بطائفeeة مeeن القطاعeات   
 .يكولوجية األنظمة اإل

قeد سeلط الضeوء على      ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/7( أن اسeتعراض فعالeية وآفeاءة التدابeير الموجeودة             -33
وبًا أو عوامل ناقلة للنقل غير المقصود درالحاجeة إلeى مeزيد مeن الeتعاون بيeن القطاعeات المخeتلفة التي يمكن أن تكون                  

ستكشeاف المeبكر واالستئصeال والمراقeبة والمكافحeة لألنeeواع      لألنeواع الغريeبة المجeتاحة ، فeي سeبيل تحسeين المeنع واال       
 من االتصال بين نقاط االتصال والصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع ، سيوفر آلية          ًاوأن مeزيد  . الغريeبة المجeتاحة     

 .هامة لتحسين التعاون على الصعيد الوطني 

                                                           
ينطوي المرفق على إجراء مبسط للدخول في حيز التنفيذ ، غير أن استعمال المرفق مقصورًا على البناء على ما هو موجود من   /2

ة في المستقبل ، فإن ذلك على يفإذا آانت اتفاقية األطراف تريد إنشاء قدرة مؤسسية وتقنية بالنسبة لوضع المعايير البيئ. فاقية متطلبات االت
 ") .اعتماد المرفقات وتعديلها  " 30والمادة " تعديل االتفاقية أو البروتوآوالت "  من االتفاقية بشأن 29المادة( األرجح يقتضي بروتوآوًال 
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(أن األنeeeeeeeeواع الغريeeeeeeeeبة المجeeeeeeeeتاحة ـــــــــنeeeeeeeeية الموضeeeeeeeeوعية بشeeeeeeeeــــــــ الeeeeeeeeتقارير الوطلeeeeeeeeيلأن تح -34
UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/2 (           ى التصدي الوافي لموضوع األنواعeبلدان علeم الeدى معظeدرة لeن أن المقeيبي

ويeنوه ذلeك بالحاجeة إلeى الeتعاون بين البلدان المتجاورة والبلدان األخرى حسب مقتضى             . الغريeبة هeي مقeدرة محeدودة         
 الناشeئة عeن األنeواع الغريeبة المجeتاحة للتنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية      الحeال فeي سeبيل مواجهeة الeتهديدات        

 .التي تعبر الحدود الدولية ، ولألنواع المهاجرة ولمعالجة الشؤون ذات األهمية اإلقليمية المشترآة 

، سيكون من المهم عeند التخطeيط والتنفeيذ لالسeتراتيجيات وخطeط العمeل المeتعلقة بeاألنواع الغريبة المجتاحة                 -35
تسeeهيل إشeeراك جمeeيع مجموعeeات أصeeحاب الشeeأن ، بمeeا فeeي ذلeeك مجeeتمعات السeeكان األصeeليين والمحلييeeن ، والقطeeاع      

ويحeتاج باألمeر أن تقوم االستراتيجيات والخطط برفع مستوى الوعي بالتهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة       . الخeاص   
ع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإليكولوجية المتصلة بذلك التنوع ، بين    المجeتاحة علeى التeنوع البيولوجeي وعلeى السل          

ونتيجة المرحلة األولى من غسب توفر . راسeمي السياسeة العامeة ، وفeي القطeاع الخeاص وبين الجمهور األوسع نطاقًا                 
 (ة الجمهeeeeeور وتثقeeeeeيفهــــبعeeeeeض اإلرشeeeeeاد بشeeeeeأن الطeeeeeريقة التeeeeeي يمكeeeeeن بهeeeeeا القeeeeeيام علeeeeeى نحeeeeeو فعeeeeeال بتوعeeeeeي 

UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/9and 10. (  

أن الeدول الراغبة في اعتماد أو تعزيز األطر القانونية الوطنية وفي وضع نهج منسقة ثنائية أو دون اإلقليمية                 -36
ليل االتحاد الدولي للحفظ المتعلق بتصميم د، قeد ترغeب فeي أن تeنظر فeي المeواد الموجeودة فعeًال والمeتاحة فعeًال ، مeثل               

وهناك مزيد ) . UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/8(القانونeية والمؤسسeية بشeأن األنeواع الغريبة المجتاحة     األطeر   
 فeeيما يeeتعلق بتقنeeيات الرصeeد واألدوات التeeي     UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/7مeeن اإلرشeeاد وارد فeeي الوثeeيقة    

حدود الوطنية ، والمخاطر تسeتعمل فeي وضeع قوائeم الجeرد ، وتحسeين الeرقابة علeى الحدود وتحرآات األنواع داخل ال               
 ، وآليات االستجابة الطارئة ، والقدرة علـى التنبؤ ، وتطبيق النظم الدوليةالناشئة عن العوامل الحاملة وعمل المعونات    

 .اإليكولوجية لتدابير المراقبة والمكافحة ؛ والقيام بعمل االستئصال 

 

لبيولوجي من جراء األنواع الغريبة المجتاحة أخذة في التزايد بسبب ظاهرة أن المخاطر الناشئة على التنوع ا      -37
ويرات ط العولمeة ، وآذلك بسبب الت مeن جeراء  التغeير العالمeي المرتeبط بتغeير المeناخ وتeزايد الeتجارة والeنقل والسeياحة              

ك قeدر غeير آاف من االنتباه   وهeنا . الجاريeة فeي الeزارعة وتربeية األحeياء المائeية والحeراجة وتنمeية البنeيات األساسeية                  
موجeه إلeى المخاطeر الناشeئة عeن هeذه التغeيرات ، بصeرف الeنظر عeن عدد الصكوك القانونية المرتبطة بكثير من تلك                     

ي تستأنس بها في تقديم توصياتها إلى مؤتمر األطراف     آوتeنطوي العناصeر المقترحة أعاله على هفمعتت         . القطاعeات   
 . الت من خالل المنظمات الدولية ذات الصلة ـاالنتباه إلى هذه المشكء مزيد من إيال، على اقتراح ب

أن مؤتمeر األطeراف فeي اجeتماعه الخeامس ، قد دعا الصكوك والمنظمات ذات الصلة إلى مساعدة األطراف        -38
قرير  من التالخامسوالقسeم  . وإلeى تنظeيم العمeل بشeأن هeذا الموضeوع       ) ح(8فeي شeتى الشeؤون المتصeلة بتنفeيذ المeادة           

 . يتضمن تلخيصًا لما بذل من أنشطة حتى اآلن ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/6(المرحلي 

وقوائم الجرد الموجودة التي تبين . ليس لدى آثير من األطراف معلومات وافية بشأن التنوع البيولوجي لديها    -39
للقeيام بهeذا العمeل قد يكون أمرًا     فeإن توفeير األدوات       ولeذا . التeنوع البيولوجeي يمكeن أن تكeون صeعبة ومكلفeة لوضeعها                

يحتمل أن يكون بينهما الـ غسب وتقييم األلفية لألنظمة (ويمكeن لeـ هفمعتeت أن تسeعى إلeى إيجeاد شeرآاء         . مeرغوبًا فeيه     
 .لوضع أدوات للقيام بتقييمات على خط األساس ثم إلجراء تلك التقييمات فعًال ) اإليكولوجية 

ي وغيرها من المنظمات والمؤسسات يمكن أن تعزز تقاسم المعلومات بوصفه آلية      أن اتفاقeية التنوع البيولوج     -40
وتحقeيق مeزيد مeن التنمeية فeي إيجeاد آلية       . لتحسeين مقeدرة األطeراف علeى التصeدي لقضeايا األنeواع الغريeبة المجeتاحة                

أن الموضوعات المتعلقة مeتكاملة لغeرفة تeبادل المعلومeات وغeير ذلeك مeن اآللeيات لتسeهيل الeتعاون العلمeي والتقنeي بش              
ويمكن أن تعمل هفمعتت . ويمكن السعي إلى إيجاد شرآاء لوضع وتطوير تلك اآلليات . بeاألنواع الغريeبة أمر مطلوب     

. مeع غسeب وغeيرها مeن الهيeئات ذات الصeلة لتبيeن الوسائل الكفيلة بتحسين إمكانية األطراف للتوصل إلى المعلومات              
 من غسب ، وينبغي 1طوير العمل المتعلق بقاعدة البيانات الذي بذل في إطار المرحلة ويمكeن أن يشمل ذلك استمرار ت   
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البلدان داخل الeنظر إلeى نقeاط االتصeال الموجeودة أو إلeى نقeاط اتصeال جديeدة لتكريسeها بوصeفها نقطeة اتصeال وحeيدة                    
 .والمنظمات 

أنeواع غريبة ، يقتضي تشجيع   مجeال وضeع وصeيانة قواعeد البeيانات بشeأن وجeود               فeي   أن وضeع نهeج منسeق         -41
، وتستطيع أن ) ح (8 واإلدارة وآذلeك إنشeاء مراآeز متخصصeة فeي النواحeي الخاصeة المتعلقة بتنفيذ المادة           بيولوجeيا ال

 .تسدي المساعدة التقنية لألطراف 

 .أن بعeض الصeعوبات المرتeبطة بالمصeطلحات يمكن معالجتها من خالل قنوات ليس لها طابع رسمي شـديد       -42
للمصطلحات المتماثلة ، يمكن أن يستمد    ) Glossary(وتسeتطيع المeنظمات الدولeية الرئيسeية أن تeتعاون في إنتاج ثبت               

وتعريفات المعاهدات ، على أال )  الخاص بمصطلحات الصحة النباتية    IPPCفعeًال مeثل ثبeت الـ        الموجeودة   مeن المeواد     
 . الصعوبة  في لك يكون أمرًا غايةيصل ذلك إلى محاولة لوضع مقاييس موحدة آاملة ألن ذ

ووضeeع . أن وضeeع أدوات للمeeنع ولeeإلدارة المتعلقيeeن بeeاألنواع الغريeeبة المجeeتاحة قeeد رئeeي أنeeه حاجeeة ملحeeة       -43
تحلeيل المخاطeر بمeا فeي ذلeك إيجeاد نظام ممكن لإلنذار المبكر ، ووضع مقاييس             /التقنeيات وإيجeاد القeدرات علeى تقيeيم           

وتسeتطيع المؤسسeات والمeنظمات الدولeية أن تلعب دورًا قياديًا في ذلك     . جeاالت ذات أولويeة     دولeية ، يمكeن أن تكeون م        
 .الوضع 

أن المeنظمات والمؤسسeات الدولeية يمكن أن تسهل وضع مشروعات رائدة لبناء القدرات وتعزيز القدرة على        -44
اد للمرفق العالمي للبيئة بشأن أولويات ويمكن السعي إلى الحصول على مزيد من اإلرش. الصعيدين الوطني واإلقليمي    

بeناء القeدرات والطرائق الكفيلة بتحسين إسداء المساعدة وآذلك السعي إلى الحصول على سند من المانحين الثنائيين أو      
 . المتعددى األطراف 

رصeeة فeeريدة أن االتفاقeeيات واالتفاقeeات التeeي تeeتولى إدارة جوانeeب التeeنوع البيولوجeeي بمواقeeع محeeددة ، توفeeر ف   -45
لمعالجeeة جوانeeب البحeeث واإلدارة لآللeeيات التeeي ترمeeي إلeeى تحسeeين قeeدرة األنظمeeة اإليكولوجeeية علeeى المقاومeeة أو علeeى  

وهeذه الشبكات من المواقع التي تدخل في والية اتفاقيات دولية ، إنما هي      .  اجتeياحات األنeواع الغريeبة        الشeفاء مeن وقeع     
لمساعدة على إيجاد وسائل مؤسسية وعلمية إلحراز تقدم في التفهم الذي يشمل   ممتازة ل  "حصeة عالمية دراسية   "بمeثابة   

(  إعماًال لتلك االتفاقيات   داروالeبرامج التعاونeية الرائدة القائمة حول المواقع ، والتي ت          . األنظمeة اإليكولوجeية الرئيسeية       
 الحيوية ةع المهاجرة وبرنامج األرض والكر   السeيما اتفاقeية رامسeار بشeأن األراضeي الرطبة واالتفاقية المتعلقة باألنوا             

ويمكeeن أن يرآeeز هeeذا العمeeل علeeى توفeeير تدريeeب وقeeوة دفeeع لتeeناول         . ) الeeتابع لليونسeeكو ، ومواقeeع الeeتراث العالمeeي    
، وأيضeeا للوفeeاء بالمتطلeeبات التشeeغيلية لكeeل اتفeeاق ذي صeeلة  ) ح(8موضeeوعات األنeeواع الغريeeبة المeeتعلقة بتنفeeيذ المeeادة  

 .بالموضوع 

أن تعزيeز البحeث بصeفة عامة لتحسين المعرفة والتفهم بالنسبة لآلثار المترتبة على األنواع الغريبة المجتاحة            -46
 إنشاء عنعلeى التeنوع البيولوجeي ، بطeريقة منسeقة ، علeى يد المنظمات والمؤسسات والصكوك الدولية ، سوف يسفر                     

 . تصدي لتلك اآلثار لحديد العالجات الالزمة لمزيد من التقدم في تحديد مدى التهديدات وتعن آفاءات و

------ 

 

 

 

 


