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 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 5- 6 البند
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
      األنواع الغريبة الغازية10/38المقرر 

  ،إن مؤتمر األطرف
أنواع ألحواض الكائنات   ككحيوانات أليفة، و   األنواع الغريبة الغازية  إدخال    -ألف 

  وأغذية حيةحي  طعمكية، ورضالمائية وألحواض الكائنات األ
  ،9/4 من مقرره 10 للفقرة وفقا

األنواع الغربية الغازية كحيوانات معالجة إدخال ل بالمعلومات التي جمعها األمين التنفيذي يحيط علما  -1
، وذلك بالصيغة وأغذية حيةحي م طعوكية، رضأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األكأليفة، و

  1؛لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةماع الرابع عشر ل التي أعدت لالجتالموجزة في المذكرة
عدة أمور من ضمنها، وسائل، بما في ذلك القتراح سبل وقا مخصصا من الخبراء التقنيين  فريينشئ  -2

التي يمكن ايير ، بشأن تطوير محتمل من الهيئات المناسبة للمعاإلرشاداتالمعلومات العلمية والتقنية، والمشورة وتقديم 
ة، لمعالجة حالياستعمالها على المستوى الدولي لتجنب انتشار األنواع الغريبة الغازية التي ال تشملها المعايير الدولية ال

أنواع كالغازية كحيوانات أليفة، ومنع اآلثار وتقليل المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة ل المحددة وثغراتال
ا  بهذة، مع االختصاصات المرفقوأغذية حيةحي م طعوكية، رضمائية وألحواض الكائنات األألحواض الكائنات ال

  ؛ تقديره لحكومة إسبانيا لما قدمته من مساعدة مالية لتنظيم فريق الخبراءويعرب عنالمقرر؛ 
  : القيام بما يلي األمين التنفيذيإلى يطلب  -3
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المعنية المنظمات ، والحكومات األخرى وراف من األطتعليقاتلى مزيد من الللحصول ع السعي  )أ(

أنواع ألحواض الكائنات ك الغربية الغازية كحيوانات أليفة، وبشأن أمثلة عن أفضل الممارسات لمعالجة إدخال األنواع
  ؛وأغذية حيةحي م طعوكية، رضالمائية وألحواض الكائنات األ

 أعاله، وأن يرفع تقريره 2لمنشأ في الفقرة المخصص من الخبراء التقنيين افريق ل اجتماعات لمينظت  )ب(
قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر يعقد  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلاجتماع فيه في نظر لل

 األطراف؛

 الغربية  من السبل والوسائل لتحسين قدرات األطراف على معالجة إدخال األنواعا مزيدفاستكشا  )ج(
، بما  وأغذية حية حيمطعوكية، رضأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األك كحيوانات أليفة، والغازية

 والمنظمات الدولية المعنية مثل في ذلك من خالل التشاور مع أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة
 واالتفاقية الدولية لالتجار الغذائي، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وهيئة الدستور 

  بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراض؛
  مسائل أخرى متعلقة باألنواع الغريبة الغازية  -باء 

ازية، ال سيما  باألهمية الحاسمة للتعاون اإلقليمي فيما يخص معالجة تهديدات األنواع الغريبة الغيقر  -4
  كوسيلة لتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على تحمل تغير المناخ؛

حلقة عمل بشأن العمل اإلقليمي لمكافحة : مساعدة الجزر على التكيف" بتقرير حلقة العمل يرحب  -5
 بنيوزيلندا، ،كالند، المنعقدة في أو"األنواع الغريبة الغازية في الجزر لحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ

  ؛9/21 و9/4المشار إليها في المقررين  20102نيسان / أبريل16 إلى 11من 
 يحثالحالية والجديدة المحتملة، ن األنواع الغريبة الغازية تهديدات على التنوع البيولوجي م بالوإذ يقر  -6
األنواع الغريبة الغازية وانتشار إدخال  النهج التحوطي فيما يخص تطبيق الحكومات األخرى على ويشجعاألطراف 

تبعا للمبادئ إلنتاج الزراعي وإنتاج الكتلة الحيوية، بما في ذلك المواد األولية للوقود الحيوي، ولعزل الكربون، 
  ؛*6/23التوجيهية بشأن األنواع الغريبة الغازية المذكورة في المرفق بالمقرر 

خرى إلى النظر في السبل والوسائل لزيادة التشغيل  الحكومات والمنظمات األويدعو األطراف يشجع  -7
المتبادل لموارد المعلومات المتاحة حاليا، بما في ذلك قواعد البيانات والشبكات، الستخدامها في إجراء عمليات تقييم 

  أو اآلثار وإعداد نظم اإلنذار المبكر؛/المخاطر و
هذه  بالحاجة إلى زيادة تيسير تنفيذ  يسلّموإذ، 9/4 و8/27 و7/13 و*6/23 المقررات وإذ يشير إلى  -8

 األمين يطلب إلىرات وتعزيز تنفيذها، ال سيما بخصوص مسألة حركة األشخاص والبضائع الواردة فيها، مقرال
التنفيذي القيام بالمتابعة مع أمانات الهيئات المشار إليها في هذه المقررات، وكذلك االتفاقات األخرى المتعددة األطراف 

                                                        
2   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/29.  
يستطيع  مؤتمر األطراف أنيعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدية خالل العملية ا رسميا أحد الممثلين اعتراضقدم  *

إزاء  عدد قليل من الممثلـين عـن تحفظـاتهم         وأعرب. عليه مع وجود اعتراض رسمي      ا أو نص  عتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا   أن ي 
 ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتماد إلى المؤديةاإلجراءات 
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علقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات اإلقليمية، عند اإلقتضاء، مع مراعاة أيضا مسارات اإلدخال اإلضافية مثل المت
  دات من األنماط الوراثية الغريبة الغازية؛القنص والصيد، وإدارة األنواع الغريبة الغازية المحددة بالفعل والتهدي

  : األمين التنفيذي القيام بما يلييطلب كذلك إلى  -9
بما فيها المبادئ التوجيهية بشأن األنواع الغريبة الغازية، وأمثلة (جمع وتوزيع المعلومات الموجودة   )أ(

تكيف التنوع البيولوجي والنظم الحاجة إلى  التوفيق بين، مع مالحظة )ممكنة إلدراتها واستجابات اإلدارة ذات الصلة
نع وتقليل مخاطر األنواع الغريبة الغازية الموجودة حاليا اإليكولوجية مع تغير المناخ، فضال عن الحاجة إلى م

والمحتملة، وتوفير هذه المعلومات إلى األطراف بجميع لغات األمم المتحدة، رهنا بتوافر التمويل، من خالل آلية غرفة 
 تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وعن طريق وسائل أخرى؛

  ر؛انهض األاحوأرة األنواع الغريبة الغازية، وخصوصا في  بشأن إداعبر الحدودتعزيز التعاون   )ب(
إدراج التقدم المحرز والدروس المستفادة بشأن التعاون الجزري اإلقليمي إلدارة تهديدات األنواع   )ج(

امج الغريبة الغازية، بما في ذلك عمليات التبادل اإلقليمي واألقاليمي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في استعراض برن
  العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري المقرر لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

التأكد من مشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في معالجة قضايا األنواع الغريبة   )د(
  الغازية لغرض استخدام المعارف التقليدية؛

 لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان،  بمشاركة أمانات االتفاقية الدوليةيرحب  -10
ألغذية والزراعة واتفاقية االتجار ألمم المتحدة لومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة ا

نامج والبرالطبيعة حفظ ، فضال عن االتحاد الدولي لبأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراضالدولي 
 في فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية، ،العالمي المعني باألنواع الغازية

 هذه المنظمات، فضال عن منظمة الطيران المدني الدولي، على مواصلة تعاونها مع األمين التنفيذي تمشيا ويشجع
   ألف؛9/4المقرر  من 11الفقرة مع 

بردود أمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة يرحب   -11
، على )الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة التجارة العالمية، ولجنة إدارة مصايد األسماك التابعة ل

 ألف، التي تحدد 9/4 من المقرر 5 و4 و3 و2الدعوات المرسلة إلى هذه الهيئات، على التوالي، في الفقرات 
 المعينة وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن األنواع الغريبة ثغراتكيفية معالجة كل منها لل

  الغازية؛
 األطراف والحكومات األخرى على متابعة يحث ألف، 9/4 من المقرر 6إلى الفقرة وإذ يشير   -12

  دها الوطنية إلى هذه المنظمات؛هذه المسائل رسميا من خالل وفو
 األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن التقدم المحرز في هذه المسائل، إلى الهيئة الفرعية يطلب إلى  -13

  .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
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  مرفق

اء التقنيين لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخال الخبرالمخصص من فريق الاختصاصات 
األنواع الغريبة الغازية كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض 

 وأغذية حيةحي م كائنات األرضية، وكطعال

لخبراء التقنيين من أجل  من اامخصصا فريق ،10/38 من مقرره 2أنشأ مؤتمر األطراف، بموجب الفقرة   -1
تقديم المعلومات العملية والتقنية، والمشورة واإلرشادات،  عدة أمور من ضمنها،بما في ذلك  ،وسائلقتراح سبل وا

التي يمكن استعمالها على المستوى الدولي لتجنب انتشار األنواع بشأن تطوير محتمل من الهيئات المناسبة للمعايير 
 المحددة ومنع اآلثار وتقليل المخاطر المرتبطة ثغراتة، لمعالجة الحالي الالغريبة الغازية التي ال تشملها المعايير الدولية

ية، رضأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األكالغازية كحيوانات أليفة، وبإدخال األنواع الغريبة 
مالية ته من مساعدة لما قدمالحالية وأعرب عن تقديره لحكومة إسبانيا ، مع االختصاصات وأغذية حيةحي م طعوك

  .لتنظيم فريق الخبراء التقنيين المخصص
وسيحدد الفريق المخصص من الخبراء التقنيين، بوجه خاص، وينظر في أدوات ذات صلة ومحددة   - 2

وملموسة، ومدونة ممارسات طوعية، ومنهجيات، وإرشادات، وأفضل األمثلة والصكوك، بما في ذلك اآلليات 
ة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات رتبطعالجة المخاطر المالتنظيمية المحتملة، لم

  :أغذية حية، بما في ذلك ما يلي وحيم طعوكية، رضاألالمائية وألحواض الكائنات 
عبور، على المستويات الستيراد والتصدير، واقبة، ورصد، وحظر، حسب اإلقتضاء، المرا  )أ(

  واإلقليمي، مع مراعاة التشريعات الوطنية، حيثما يكون ذلك منطبقا؛المحلي والوطني 
   األخرى ذات الصلة؛مساراتمراقبة االتجار على شبكة االنترنت، وما يتصل به من نقل، وال  )ب(
  إعداد واستخدام عمليات تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  )ج(
  لسريعة؛إعداد واستخدام نظم االكتشاف المبكر واالستجابة ا  )د(
تنظيم تصدير، واستيراد وعبور األنواع الغريبة الغازية المحتمل اإلتجار بها كحيوانات أليفة من   )ه(

  المرجح إطالقها؛
  زيادة التوعية العامة ونشر المعلومات؛  )و(
  لحدود، وعند اإلقتضاء التعاون اإلقليمي والنُهج اإلقليمية؛ابر التعاون ع  )ز(

ينظر الفريق المخصص من الخبراء التقنيين في سبل زيادة التشغيل البيني لموارد وباإلضافة إلى ذلك، س  - 3
أو األثر /المعلومات القائمة بما في ذلك قواعد البيانات والشبكات، الستخدامها في إجراء عمليات تقييم المخاطر و

  .وفي إعداد نظم االكتشاف المبكر واالستجابة السريعة
  :ما يليمع االستعانة ب الخبراء التقنيين اقتراحاته وسيقدم الفريق المخصص من  - 4

المعلومات المقدمة من عدة جهات من ضمنها، األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات غير   )أ(
  الحكومية والقطاع الخاص، والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية، وأمانات االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
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 عمل الخبراء بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالكشف على ت المجمعة في حلقةالمعلوما  )ب(
 إلى 9 بالواليات المتحدة األمريكية، من ، المنعقدة في إنديانا3،ة الدوليةها في التجارصديرالحيوانات الحية قبل ت

  ؛2008نيسان / أبريل11
  لغازية، بشأن األنواع الغريبة اTEMATEA النموذج القائم على قضايا  )ج(
  قواعد البيانات الدولية والوطنية واإلقليمية بشأن األنواع الغريبة الغازية؛  )د(
 عدم ه وأوجثغراتن زيادة العمل بشأن العالقسمان الثاني والثالث من مذكرة األمين التنفيذي   )ه(

نواع كحيوانات أليفة، األإدخال االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن األنواع الغريبة الغازية، ال سيما 
أغذية حية، وأفضل الممارسات  وحيم طعوكية، رضاألوكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات 

  4؛لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخالها
المعلومات األخرى ذات الصلة السليمة علميا، ال سيما المعلومات من خبراء العلوم، والجامعات،   )و(

   الصلة؛والمعاهد ذات
الموحدة للهيئة وسينشأ الفريق المخصص من الخبراء التقنيين وفقا لإلجراءات الواردة في طريقة التشغيل   - 5

مع مراعاة الحاجة إلى االستعانة ) 8/10المرفق الثالث بالمقرر (الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ك االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وبتجربة المنظمات الدولية المعنية، بما في ذل

اتفاقية لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وو
رية الدولية، ومنظمة االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، والمنظمة البح

، والمنظمات التي تدير الطبيعة حفظد الدولي ل، واالتحامنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالجمارك العالمية، و
قواعد البيانات بشأن األنواع الغريبة الغازية، والمنظمات التابعة لقطاع الصناعة والبرنامج العالمي المعني باألنواع 

  .الغازية
ع الفريق المخصص من الخبراء التقنيين إلنجاز مهمته، رهنا بتوافر الموارد المالية، ويعمل أيضا وسيجتم  - 6

  .من خالل المراسلة وعقد المؤتمرات اإللكترونية
وسيرفع الفريق المخصص من الخبراء التقنيين تقريرا إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   - 7

 .بل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيوالتكنولوجية يعقد ق

----  
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