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   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

 األنواع الغریبة الغازیة  11/28المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 كحیوانات  المدخلةالسبل والوسائل لمعالجة الفجوات في المعاییر الدولیة بخصوص األنواع الغریبة الغازیة

   وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي وأغذیة حیةألیفة،
لتصدي للمخاطر المرتبطة  بتقریر اجتماع فریق الخبراء التقنیین المخصص بشأن ایحیط علما  -1

ضیة، وكطعم حي بإدخال األنواع الغریبة كحیوانات ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األر 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1(وأغذیة حیة 
 هم للرئیسین المشاركین وأعضاء فریق الخبراء التقنیین المخصص على عملیعرب عن امتنانه  -2

   المالي؛دعمهماولحكومتي إسبانیا والیابان على 
أن یؤكد من جدید زیة، الطابع المتعدد القطاعات للمسائل المرتبطة باألنواع الغریبة الغاب یسلمإذ   -3

إدخال المتصلة بمخاطر لللتصدي لذات صلة  ال تزال توفر إرشادات *6/23المبادئ التوجیهیة المعتمدة في المقرر 
األنواع الغریبة كحیوانات ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي وأغذیة 

  حیة؛
 على الصعید الوطني، بین ،ضمان التعاون الفعال) 1( :علىاألخرى مات  األطراف والحكو یشجع  -4

 ،(IPPC) ایة النباتاتوقاالتفاقیة الدولیة ل و ،ونقاط االتصال التي تتعامل مع اتفاقیة التنوع البیولوجيالسلطات الوطنیة 
ارة العالمیة بشأن تطبیق التدابیر  واتفاق منظمة التجائي،دستور الغذالة هیئ و ،(OIE) والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان

                                                           
                                                                                                                    قدم أحد الممثلین اعتراضا رسمیا خالل العملیة المؤدیة إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال یعتقـد أن مـؤتمر األطـراف یـستطیع أن    *

                                مثلــین عــن تحفظــاتهم إزاء اإلجــراءات                      وأعــرب عــدد قلیــل مــن الم  .                                                            یعتمــد، بــصفة مــشروعة، اقتراحــا أو نــصا مــع وجــود اعتــراض رســمي علیــه
  . )UNEP/CBD/COP/6/20      من   324-   294              انظر الفقرات (                              المؤدیة إلى اعتماد هذا المقرر 
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 جار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المهددة باالنقراضت واتفاقیة اال،الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة
(CITES)،3(لتهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة، التصدي ل) 2(، غذیة والزراعةمم المتحدة لأل ومنظمة األ (

نواع الغریبة األ عند التصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال  كامالاستخدامام المعاییر القائمة استخداقتضاء، وحسب اال
  كحیوانات ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي وأغذیة حیة؛

 أعضاء فریق الخبراء كذلكطراف، و مزید من المدخالت من األمع  إلى األمین التنفیذي، یطلب  -5
  المشترك بین الوكاالتبالتعاون مع أعضاء فریق االتصالو ،  حسب الحاجة، والخبراء اآلخرینالتقنیین المخصص

ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، ومع البناء على العمل  المعني باألنواع الغریبة الغازیة،
مقترحات عن إرشادات أكثر تفصیال لألطراف بشأن نیة ومجموعات الصناعة، أن یعد التعاوني للسلطات الوط

بإدخال أنواع الحیوانات الغریبة كحیوانات ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة ترتبط صیاغة وتنفیذ تدابیر وطنیة 
، 10/38دة في المرفق بالمقرر وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي وأغذیة حیة، من أجل إتمام المهام الوار 

  ؛وعرضها على نظر الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
ّ یقر    -6  بأن التجارة والتغیرات في أنماط التجارة المعاصرة، السیما النمو السریع لألسواق الدولیة على    
بوصفها من المسارات المتزایدة لألنواع الغریبة الغازیة، یع وشراء أنواع الحیوانات الحیة، بما في ذلك لباإلنترنت، 

  :إلى األمین التنفیذي القیام بما یلي یطلبو
لرصد والجمارك ووكاالت التفتیش  ،منهجیات وأدوات تستخدمها وكاالت إنفاذ القانونونشر  جمع  )أ(
ة كحیوانات ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات  باألنواع الغریبة المدخلاالتجارومراقبة 

   وتحركاتها عبر الحدود؛،األرضیة، وكطعم حي أو أغذیة حیة
العاملین تجار ال إرشادات على وتوزیع عامةتوعیة الزیادة الجمع معلومات عن أفضل الممارسات ل  )ب(

  اإلنترنت؛على 
من حدائق الحیوان الغازیة أنواع الحیوانات الغریبة دخال وانتشار إ بالمخاطر المحتملة من یسلم  -7

إطالق الحیوانات المستخدمة  وأ ، عن هروب الحیواناتةالناتجومراكز التربیة واالتجار،  ،وحدائق السفاري التجاریة
 بشأن مدونة سلوك" بشأن هذه المسارات المنفصلة مثل ي بوضع مدونة سلوك طوعیرحبكأغذیة حیة وهروبها، 

 اتفاقیة برن، والفریق المتخصص المعني التي أعدتها" واألنواع الغریبةالكائنات المائیة الحیوانات وأحواض حدائق 
،  الكائنات المائیةالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والرابطة األوروبیة لحدائق الحیوانات وأحواضلباألنواع الغریبة التابع 

أو تقلیص حجم المخاطر الخاصة بهذه / المعلومات والعمل مع الخبراء لتجنب و األمین التنفیذي تجمیعویطلب إلى
  المسارات المنفصلة؛

المرتبطة باإلطالق أو الهروب عن قصد أو غیر قصد المخاطر المحتملة إزاء  یشعر بالقلقإذ   -8
 وأ الكائنات المائیةنواع أحواض أأو  ،لیفةاألحیوانات التي هي من الالحبیسة وأنواع الجینات الغریبة لسالالت لفرادى ا

تؤثر على التنوع الجیني األصلي، قد التي ، طعم حي وأغذیة حیةاألنواع المستخدمة كأو أحواض الكائنات األرضیة، 
ذ یالحظ ٕ      وا  عداد إرشادات بشأن كیفیة التصدي لهذه المخاطر،    ٕ                                              الحاجة إلى توثیق وا   إلى األمین التنفیذي جمع یطلب                    

   بشأن كیفیة التصدي لهذه المخاطر؛، مع المنظمات الدولیة ذات الصلةتعاون بال،كشاف تدابیردراسات الحالة واست
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  األنواع الغریبة الغازیةالمتعلقة بفي المعاییر الدولیة  السبل والوسائل لمعالجة الفجوات
ذ یشیر ٕ      وا     ألف،9/4 من المقرر 6-2 إلى الفقرات   

 ،لمنظمة التجارة العالمیةالتابعة دابیر الصحة النباتیة  األعضاء في لجنة التدابیر الصحیة وتیشجع  -9
ایة النباتات والمنظمات اإلقلیمیة المعنیة بحمایة النباتات التي تعمل في إطار هذه وقاالتفاقیة الدولیة لوأعضاء 

طریق إعداد  لمواصلة التصدي، بما في ذلك عن الغذائي،دستور ال هیئة والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان و ،االتفاقیة
تشكل تهدیدا  إدخال األنواع الغریبة التية بمرتبطللمخاطر الوتحسین المعاییر والمبادئ التوجیهیة والتوصیات الدولیة، 

، أو مسببات أمراض أو طفلیات توثر على الحیوانات ال تعتبر آفات نباتاتولكنها  التنوع البیولوجيعلى  محتمال
ٕ وا  أو تضر بصحة اإلنسان، ، األلیفة أن المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة یمكن أن تتضمن  ب علماذ یحیط  

ویمكن .  واألنواع والجینات، وعلى التنوع البیولوجي على مستوى النظم اإلیكولوجیةآثارا على عمل النظم اإلیكولوجیة
لصحة النباتیة أن تتعاون معها أن تعرض اتفاقیة التنوع البیولوجي على اللجنة المعنیة بالتدابیر الصحیة وتدابیر ا

  بشأن هذه المسألة؛
 " استخداماتها ومخاطرها،–النباتات المائیة "لمنشور االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات بإصدار یرحب   -10

  یة؛قدم معلومات عن التدابیر الالزمة لحمایة النباتات، بما في ذلك األنواع الطحلبیة، في البیئات البحریة والمائیي ذال
یة التي أصبحت حیوانات صل بالمبادئ التوجیهیة لتقییم خطر الحیوانات غیر األمع التقدیر یرحب  -11

على استخدام هذه المبادئ األخرى الحكومات و  األطراف ویشجع التي نشرتها المنظمة العالمیة لصحة الحیوان، غریبة
  ؛ الغازیة من الحیواناتالتوجیهیة في معالجة األنواع الغریبة

 على مواصلة جهودها  المنظمةویشجع، المنظمة العالمیة لصحة الحیوان بأهمیة مساهمات سلمی  -12
سداء مشورة وتوفیر  ٕ                  المتعلقة بالنظر في آثار األنواع الغریبة الغازیة على النظم اإلیكولوجیة وصحة الحیوان، وا                                                                                      

  ة؛إرشادات بشأن تقییم خطر غزو األنواع الغریبة على النظم اإلیكولوجی
 11 في الفقرات منصوص علیها إلى األمین التنفیذي مواصلة السعي إلى تنفیذ المهام الكذلكیطلب   -13

، وخصوصا فیما یتعلق بالتقدم المحرز في العالقة 10/38 من المقرر 13والفقرة  ألف 9/4المقرر  من 13 و12و
 والمنظمة ،یة النباتاتوقاتفاقیة الدولیة لاال( منظمة الصحة العالمیة التي تعترف بهامع منظمات وضع المعاییر 

   وغیرها من المنظمات المعنیة؛،)وهیئة الدستور الغذائي ،العالمیة لصحة الحیوان
 بصلة وأهمیة ومدى تطبیق المعاییر والمبادئ التوجیهیة والتوصیات الدولیة القائمة للتصدي یسلمإذ   -14

دللمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة، ٕ  وا   من 9الهدف  من أجل تحقیق ،ارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها   
 إلى األمین التنفیذي  یطلب،2020- 2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي أهداف أیشي للتنوع البویولوجي في 

نیة بوضع  مع المنظمات الدولیة ذات الصلة المععاون وبالت10/38  المقرر من)ج(3إعداد، بما یتسق مع الفقرة 
ة أدوات عملیة وغیر مجموعالقیام، رهنا بتوافر الموارد المالیة، بإعداد معاییر ومبادئ توجیهیة وتوصیات دولیة، 

، ونشرها من خالل غرفة تبادل تعلق بتطبیق المعاییر والمبادئ التوجیهیة والتوصیات الدولیة القائمةتلألطراف ملزمة 
. سائل أخرى، في موعد ال یتجاوز االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافالمعلومات التابعة لالتفاقیة، ضمن و 

  : ما یلي علىة األدواتمجموعوینبغي أن تشتمل 
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مشورة عملیة غیر ملزمة حول كیف یمكن لألطراف استخدام عناصر اإلطار التنظیمي الدولي   )أ(
  ؛للتصدي للتهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة

 وتدابیر الصحیة التدابیر من االتفاق بشأن تطبیق 10 والمادة 2-9 عن تطبیق المادة معلومات  )ب(
  ؛ الغازیةالمرتبطة باألنواع الغریبةفي منظمة التجارة العالمیة النباتیة  الصحة

  أدوات ومعلومات عن تحلیل المخاطر ذات الصلة؛  )ج(
وقامت تعلقة باألنواع الغریبة الغازیة ستراتیجیات وطنیة ممعلومات عن كیفیة إعداد األطراف ال  )د(

دماجها في  ٕ          بتعزیزها وا    لوطنیة؛ا اتهاسیاس           
دارة تقییم في البلدان خبرة الدروس المستفادة من   )ه( ٕ     المخاطر وا  قوائم األنواع الغریبة لجمیع أصحاب           

ز أو ال یجوز استیراد  والتجار والمستهلكون، والتي تنظم ما إذا كان یجو ، موظفو مراقبة الحدودبمن فیهمالمصلحة، 
  ؛والقیود النسبیة ألنظمة القوائم بها؛ فضال عن معلومات عن نقاط القوة تجار واال، وتربیتها،ة واالحتفاظ بهاعینأنواع م

  ؛التي تتناول ظروفا محددةالتدابیر الطوعیة أمثلة على   )و(
  ؛وتقییم المسارات ذات الصلةلة  الغریبة الغازیة المحتممعلومات عن تنمیة القدرات لتحدید األنواع  )ز(
ن كیف یمكن للسلطات الوطنیة والصناعة إقامة تعاون وثیق لضمان االمتثال للوائح عمعلومات   )ح(

  الوطنیة المتعلقة باستیراد األنواع الغریبة؛
 ،سیاسة إدخال األنواع الغریبة كحیوانات ألیفةأن ینسق لتعاون اإلقلیمي ن كیف یمكن لعمعلومات   )ط(

  ؛أنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي وأغذیة حیةوك
ة إلى النظر في الطلب النباتیة لمنظمة التجارة العالمی الصحة وتدابیر الصحیة التدابیر لجنة یدعو  -15
مواصلة  التنفیذي ین إلى األمویطلب  في اللجنةتفاقیة بالتنوع البیولوجي للحصول على صفة المراقبالمقدم من ا

ن المداوالت والتطورات الحدیثة في الهیئات المعنیة باألنواع الغریبة عبغیة تعزیز تبادل المعلومات بنشاط الطلب 
  وجیة عند وضع المعاییر المناسبة؛الغازیة، في ضوء زیادة أهمیة مسألة النظم اإلیكول

  ؛الصحیة وتدابیر الصحة النباتیةالتدابیر  تطبیق من االتفاق بشأن 10والمادة  2-9بالمادة  علما یحیط  -16
اتفاقیة اإلتجار الدولي الصادر عن مؤتمر األطراف في  (Rev. CoP14) 10-13قرر بالمیرحب   -17

الفقرة التي توصي ،  الغازیة فیما یخص االتجار باألنواع الغریبة،نقراضبأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لال
ة عند سن التشریعات واللوائح التنظیمیة الوطنیة التي تتناول ازیبالنظر في مشاكل األنواع الغ"طراف األفیه ) أ(

باالستشارة مع هیئة اإلدارة في "أن تقوم األطراف منه ) ب(وصي الفقرة التي ت، و "الحیوانات الحیة أو النباتاتباالتجار 
تحدید ما لة المحتملة، ازیاق النظر في صادرات األنواع الغبلد مستورد مقترح، عند اإلمكان وحسب االقتضاء، في سی

اإلتجار اتفاقیة  بأن تنفیذ هذا القرار من جانب األطراف في ویقر، "إذا كانت توجد تدابیر محلیة تنظم هذه الواردات
قیة التنوع تفامن ا) ح(8  سیساهم في تنفیذ المادةنقراضالدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لال

  یولوجي؛الب
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  مسائل أخرى 
 إلى األمین التنفیذي استكشاف منهجیات لحفز التوعیة، وتشجیع التعلیم وتولید المعلومات عن یطلب  -18

لطائفة عریضة من الجمهور، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة، وعامة الجمهور الغازیة األنواع الغریبة 
  وأصحاب المصلحة اآلخرین؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، بما في ذلك المؤسسات المحلیة المعنیة یشجع  -19
شى مع استراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة القدرات، ضمن جملة أمور، بما یتمبالتصنیف على تنمیة 

. تنوع البیولوجيشي للأهداف أی من 9الهدف ب حت تتمكن األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي من الوفاءللتصنیف، 
 علىوینبغي التشدید على إعداد أدوات لتعزیز قدرات السلطات المعنیة بمراقبة الحدود والسلطات المختصة األخرى 

طر تحدید األنواع الغریبة الغازیة أو األنواع الغریبة الغازیة المحتملة، لتقییم المخاطر واتخاذ خطوات إلدارة هذه المخا
  التي تحظى باألولویة والقضاء علیها؛ الغازیة وخفضها إلى الحد األدنى ومراقبة األنواع الغریبة 

ذ یشیرو   -20 ٕ      ا    بعمل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البیولوجيیرحب، 10/38 من المقرر 7 إلى الفقرة  
(GBIF)،وتیسیر استخدام المعلومات الالزمة ،حسین التشغیل البیني لقواعد البیانات والشبكات على اإلنترنتت ل 

 على المعنیة والحكومات والمؤسسات والمنظمات ، األطرافویشجعاألثر، تقییمات أو /إلجراء تقییمات المخاطر و
االستجابة مبكر و الكشف الالمشاركة في إعداد أنظمة معلومات للتشغیل البیني یمكن استخدامها في إعداد أنظمة 

  السریعة؛
ذ   -21 ٕ  وا   باألهمیة الحیویة للحصول على معلومات صحیحة عن األنواع الغریبة الغازیة عند إعداد م   ّ یسل    

 والحاجة إلى تحقیق أقصى قدر للتنوع البیولوجيشي أهداف أی من 9مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تحقیق الهدف 
للعمل الغازیة مات عن األنواع الغریبة  بإقامة الشراكة العالمیة للمعلو یرحبر بین خدمات المعلومات القائمة، من التآز 

 من 9 كمساهمة في تحقیق الهدف ،المشترك المقترح لتعزیز خدمات المعلومات المتعلقة باألنواع الغریبة الغازیة
  ؛)UNEP/CBD/COP/11/INF/34(أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 

الغریبة الغازیة لومات عن األنواع الشراكة العالمیة للمع  إقامةبالتقدم المحرز في أیضا سلمإذ یو  -22
 المنظمات المعنیة یدعویات الوطني واإلقلیمي والعالمي، على المستو الغازیة ألنواع الغریبة التصدي لوأهمیتها في 
الحكومات و  ، األطرافویشجعإلى المشاركة في هذه الشراكة، العلمیة الغزو البیولوجي والمعلومات مجال والخبراء في 

   األمین التنفیذي تیسیر تنفیذ ذلك؛ إلىویطلبهات المانحة على تقدیم الدعم المالي لتنفیذ خطة العمل، والجاألخرى 
ذ و  ،الغازیةالغریبة  باآلثار السلبیة لألنواع كذلك سلمإذ یو  -23 ٕ  ا  رات د القتنمیةة للح االحتیاجات المیبرز 

لمعنیة إلى مواصلة توفیر فرص التدریب ودعم إجراء والمنظمات ااألخرى  والحكومات ، األطرافیدعوللبلدان النامیة، 
 ویشجعها على ،شي للتنوع البیولوجي من أهداف أی9ئمة لتحقیق الهدف تحلیالت المخاطر واتخاذ التدابیر المال

  تنسیق جهودها من أجل زیادة الفعالیة إلى أقصى حد؛
 تقدیم الدعم ، إلى المانحة األخرى الجهاتویدعو ، وفقا لوالیتهة، مرفق البیئة العالمیب إلىلیط  -24

 النامیة من المالي الكافي وفي الوقت المناسب إلى البلدان النامیة، ال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة
  ة؛مراكز التنوع للموارد الجینی وأ منشأ، بما في ذلك البلدان التي تعتبر مراكز ذات االقتصاد االنتقالي، والبلدان بینها
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  اعتبارات بشأن العمل المستقبلي
 باألنواع الغریبة الغازیة بوصفها أحد الدوافع الرئیسیة وراء فقدان التنوع البیولوجي، وأثرها      ّ  إذ یسل م   -25

 على الحاجة إلى یشددالمتزاید على التنوع البیولوجي وعلى القطاعات االقتصادیة، تؤثر سلبیا على رفاهیة اإلنسان، 
  ؛لتنوع البیولوجيشي لأهداف أی من 9بشأن هذه المسألة، من أجل تحقیق الهدف مواصلة العمل 

  : إلى األمین التنفیذي، بالتعاون مع الشركاء المعنیین، القیام بما یليیطلب  -26
تقییم التقدم المحرز في تنفیذ مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة باألنواع الغریبة الغازیة، بما في ذلك   )أ(
  ؛8/27التي تتناول الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظیمي الدولي المحددة في المقرر المقررات 
إعداد قائمة أولیة بأكثر المسارات شیوعا إلدخال األنواع الغریبة الغازیة، واقتراح معاییر الستخدامها   )ب(

أولویتها، وتحدید مجموعة من األدوات  اإلقلیمي ودون اإلقلیمي أو سبل أخرى یمكن بموجبها ترتیب صعیدینعلى ال
التي یمكن استخدامها إلدارة المخاطر المرتبطة بهذه المسارات أو خفضها إلى أدنى حد؛ وتقدیم تقریر عن ذلك إلى 

 ،أحد اجتماعات الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
  .شاد به لدى النظر في الحاجة إلى العمل المستقبليلالستر 

----  


