
 

  تفاقية المؤتمر األطراف في ا
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

 االجتماع الثاني عشر
 2014 تشرين األول/أكتوبر 17 – 6 بيونغ شانغ، جمهورية كوريا،

  من جدول األعمال 22البند 
 

 مقرر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
إدارة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة : األنواع الغريبة الغازية  -  12/16المقرر 

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات 
  األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، والمسائل ذات الصلة

  مؤتمر األطراف، إن
باآلثار السلبية لألنواع الغريبة الغازية المدخلة كحيوانات أليفة، وكـأنواع ألحـواض الكائنـات المائيـة      إذ يقر

  وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، على التنوع البيولوجي، ومخاطر هروبها وإطالقها،
ل وإدخال األنواع الغريبة الغازيـة التـي تهـدد سـالمة الـنظم      دخو لمنعالمبادئ التوجيهية  أن وإذ يعيد تأكيد

ال تزال تـوفر اإلرشـادات    *6/23بالمقرر في المرفق ة واردوال اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع والتخفيف من آثارها
  ي،لألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالتنوع البيولوج

إرشادات تقييم المخاطر واإلجراءات والمعايير  االستفادة منعلى  9/4إلى تشجيعه لألطراف في المقرر  وإذ يشير
  ،يوان والمنظمات األخرى ذات الصلةاألخرى التي أعدتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الح

منصـوص  مواصلة السعي إلى تنفيذ المهام ال، 11/28نفيذي، في المقرر إلى الطلب إلى األمين الت وإذ يشير أيضا
، وخصوصا فيمـا يتعلـق بالتقـدم    10/38من المقرر  13والفقرة ألف  9/4المقرر من  13و 12و 11في الفقرات  عليها

، ايـة النباتـات  وقية لاالتفاقية الدول( العالمية تجارةات وضع المعايير التي تعترف بها منظمة الهيئالمحرز في العالقة مع 
  ،، وغيرها من المنظمات المعنية)غذائيدستور الالة هيئو، المنظمة العالمية لصحة الحيوانو

اإلرشادات الطوعية المتعلقة بصياغة وتنفيذ التدابير الالزمة للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخـال   يعتمد -1
لمائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات ا

مع مالحظة أن التدابير المتخذة في إطار هذه اإلرشادات يجب أن تكون متسـقة   ،على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر
 ؛الدولية الساريةو الوطنية مع االلتزامات

                                                 
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع   *

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء . أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 ).UNEP/CBD/COP/6/20من  324-294انظر الفقرات (ذا المقرر اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد ه
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لى نشر هذه اإلرشادات بشـكل موسـع   األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة ع يحث -2
أو إرشادات أخرى، حسب االقتضاء، من قبل الدول، وقطـاع  /وتعزيز استخدامها من أجل وضع لوائح أو مدونات سلوك و

 الصناعة والمنظمات ذات الصلة على جميع المستويات، وتيسير التجانس في التدابير؛
لة إلى إتاحة المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك األطراف، والحكومات والهيئات األخرى ذات الص يدعو -3

ة ازيألنواع الغلالوطنية العمل خطط وكذلك االستراتيجيات ونتائج تقييمات المخاطر لألنواع الغريبة الغازية وقوائم األنواع، 
 أو الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية؛/من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات و

األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتـات   إلى يطلب -4
البرية المهددة باالنقراض والمنظمات ذات الصلة، باستكشاف السبل والوسائل للتصدي للمخاطر المرتبطة باالتجار بالحياة 

ات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، البرية المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائن
غير مشروع، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون مع  وأمع مالحظة أن بعض االتجار يكون غير منظم وغير مبلغ عنه 

ـ  ة والتكنولوجيـة فـي   السلطات المسؤولة عن مكافحة االتجار بالحياة البرية وإبالغ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني
  .االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف يعقد قبلاجتماع 

  مرفق
  صياغة وتنفيذ تدابير للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيواناتبشأن إرشادات 

  أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي
  وأغذية حية

 ذه اإلرشادات وطبيعتهاأهداف ه
تهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدة البلدان والمنظمات ذات الصلة على صياغة وتنفيذ تدابير على المستويات الوطنية   -1

واإلقليمية ودون اإلقليمية وغيرها من المستويات، من أجل التصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة 
وتوفر . حواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حيةكحيوانات أليفة، وكأنواع أل

اإلرشادات العناصر التي يمكن للسلطات المعنية استخدامها إلعداد لوائح أو مدونات سلوك، أو التي قد تستخدمها 
 .أخرى سلوك طوعية وإرشادات والصناعة ومنظمات المجتمع المدني في مدوناتالمنظمات الدولية 

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، الغازية ويعتبر إدخال األنواع الغريبة   -2
والهروب عبارة عن حركة الكائنات الحية من حبسها أو ". الهروب"وكطعم حي وأغذية حية، فئة فرعية من مسارات 

عبر هذا المسار، يتم أوال استيراد الكائنات بطريقة متعمدة أو نقلها إلى أوضاع و. أوضاع معزولة إلى البيئة الطبيعية
العرضي أو غير المقصود للكائنات الحية في البيئة،  المقصود أو وقد يتضمن ذلك اإلطالق. معزولة، ومن ثم هروبها

 .نظم مائية غير معزولةالتخلص من األغذية الحية في البيئة أو استخدام الطعوم الحية في ومنها حاالت مثل 
ولغرض هذه اإلرشادات، يفهم أن الحيوانات األليفة، وأنواع أحواض الكائنات المائية وأحواض الكائنات األرضية،   -3

بما في ذلك األنواع الهجينة ما بين (والطعم الحي واألغذية الحية تشتمل على األصناف في الفئة األدنى أو المهجنة 
 ). ائنات الغريبة في المنطقة التي من المقصود أن تستورد أو تنقل اليهاالكائنات المحلية والك

الحيوانات األليفة واألنواع ألحواض الكائنات أو نقل والغرض من هذه اإلرشادات هو أن يتم تطبيقها على استيراد   -4
داخل  محددةجغرافية بيوو منطقة ، عند االقتضاء، إلى بلد ما أضية، والطعم الحي واألغذية الحيةالمائية والكائنات األر

وتُعد هذه اإلرشادات هامة للدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة . ، بما في ذلك من خالل التجارة عبر اإلنترنتالبلد
مثل المستوردين ومربيي الكائنات الحية وتجار (في سلسلة اإلمداد  ةفاعلالجهات الوالمستهلكين، بما في ذلك جميع 

 .أما بالنسبة لألغذية الحية، فهذا األمر يشمل المطاعم واألسواق أيضا). والزبائن التجزئة تجارالجملة و
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والغرض منها هو . الدولية القائمةو الوطنية وهذه اإلرشادات طوعية وال تهدف إلى التأثير على أي من االلتزامات  -5
المبادئ التوجيهية لمنع دخول وإدخال األنواع  مع اإلرشادات األخرى ذات الصلة، مثلوبالتداعم بالترافق  استخدامها

الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع والتخفيف من آثارها؛ والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات 
الدستور ة هيئوالتي أعدت في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو في إطار المنظمة العالمية لصحة الحيوان 

 .والمنظمات األخرى ذات الصلة؛ والمدونات الطوعية القائمةالغذائي 
  الوقاية والسلوك المسؤول

أن تتحول الكائنات الغريبة إلى أنواع غازية  بخطر مدركينكونوا أن ي ةالفاعلالجهات ينبغي على الصناعة وعلى كل   -6
 هاوآثار ،ويات النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع والجيناتوآثارها السلبية المحتملة على التنوع البيولوجي على مست

وينبغي أن تضطلع الدول والصناعة والمنظمات ذات . صحة اإلنسان وسبل العيش واالقتصاداتعلى ذات الصلة 
 .الصلة بحمالت توعية الجمهور في هذا الشأن

ذات الصلة والصناعة تعزيز استخدام األنواع التي وبصفة عامة، وكمسألة ذات أولوية، ينبغي على الدول والمنظمات   -7
كحيوانات أليفة وكأنواع ألحواض الكائنات المائيـة وألحـواض    في حالة األنواع المستخدمة تم اعتبارها غير غازية،

 .الكائنات األرضية
يشكل مخاطر  استخدام الطعم الحي الذي قد حظروالمنظمات ذات الصلة والصناعة عدم تشجيع أو  للدولوينبغي   -8

  .أو انتشار مسببات األمراض أو الطفيليات/الغزوات و
والبائعين والمشترين المحتملين والموردين  ،والمنظمات ذات الصلة والصناعة زيادة وعي المشترين للدولوينبغي   -9

كحيوانات أليفة، وكأنواع والعناية المالئمة بالكائنات الحية اآلمنة مناولة البأهمية  والمستهلكين المحتملين ،والمستهلكين
أغذية حية طعم حي أو األنواع الغازية المستخدمة كومناولة  ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية

  .والتخلص منها بطريقة آمنة
نوع من الحيوانات األليفة التي يحتمل أن والمنظمات ذات الصلة والصناعة والمستهلكين مناولة أي  للدولوينبغي  - 10

تكون غازية، واألنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، أو األنواع المستخدمة كطعم حي 
وعليهم أن يتخذوا، حيثما يكون ممكنا ومناسبا، التدابير المذكورة في . وأغذية حية بطريقة مسؤولة وبعناية قصوى

 .اهأدن 18الفقرة 
 تقييم المخاطر وإدارتها

عند التخطيط الستيراد أو نقل الحيوانات األليفة أو أنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض الكائنات األرضية  - 11
، ينبغي على داخل البلد محددةجغرافية بيووالطعم الحي واألغذية الحية التي ال تكون محلية، إلى بلد ما أو منطقة 

ويمكن أن يستند تقييم المخاطر إلى تقييمات أجريت في . ذات الصلة والصناعة إجراء تقييم للمخاطر الدول والمنظمات
 :تقييم المخاطر في جملة أمور، منهاوينبغي أن ينظر . لى معلومات أخرى متاحةإالسابق و

بما في ( من أوضاع معزولة ،ل أي مرحلة من مراحل دورة حياتهاخال ،الكائنات الحيةهروب  احتمال  )أ(
  ؛)ذلك نتيجة اإلطالق العرضي أو غير المتعمد

  انتشارها؛احتمال توطن األنواع و  )ب(
لية مما يفضي محال باألنواع تهجين، بما في ذلك الآثار توطن األنواع وانتشارها على التنوع البيولوجي  )ج(

  وأهمية هذه اآلثار؛ان واآلثار ذات الصلة باألنشطة اإلنتاجية وصحة اإلنس ،يجينإلى فقدان التنوع ال
 .المخاطر المقترنة بانتشار مسببات األمراض والطفيليات  )د(
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الهروب في الحسبان الخصائص المحددة لألنواع وكذلك التدابير القائمة التي وضعت  إمكانيةوينبغي أن يأخذ تقييم  - 12
 .إلبقائها في أوضاع معزولة

لمرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض وإذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر ا - 13
الكائنات األرضية والطعم الحي واألغذية الحية مقبولة، يجوز حينها استيراد األنواع أو نقلها إلى بلد ما أو إلى منطقة 

ى إعادة تقييم المخاطر إذا ما وقد تحتاج الدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة إل. جغرافية محددة داخل بلد مابيو
 .توافرت معلومات جديدة قد تغير نتيجة التقييم

أما إذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض    - 14
ويمكن أن تشمل . تدابير إلدارة المخاطر الكائنات األرضية والطعم الحي واألغذية الحية غير مقبولة، فينبغي اتخاذ

 .أدناه 18التدابير مطلب اتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات المذكورة في الفقرة 
وإذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض    - 15

األغذية الحية غير مقبولة وأن تدابير إدارة المخاطر ال تكفي لتقليل المخاطر، فال الكائنات األرضية والطعم الحي و
أي استيراد أو نقل لألنواع كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات ب سمحينبغي أن ي

 .األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
أحواض الكائنات المائية أو أحواض الكائنات األرضية أنواع يوانات األليفة، واألنواع الغريبة من الح وينبغي معالجة   - 16

 .باعتبار أن لديها إمكانية أن تصبح أنواعا غازيةالمخاطر التي لم تخضع لتقييم  األغذية الحيةأو والطعم الحي 
بوضع المعايير المعترف بها من  وقد تكون المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات التي وضعتها المنظمات المعنية   - 17

قبل االتفاق بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية مهمة من أجل إجراء تقييمات 
 .طراخمال
 التدابير

ة، وكأنواع ألحواض هناك عدد من التدابير المتاحة للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليف   -18
وتتضمن أمثلة هذه التدابير، ضـمن جملـة   . الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

 :تدابير، ما يلي
 ؛)مثال، وجود وسائل آمنة للعزل، والمناولة والنقل(ضمان وجود تدابير فعالة لمنع الهروب   )أ(
 بيعها أويما بين جميع األشخاص المعنيين بنقل األنواع أو مناولتها أو زيادة التوعية وتنمية القدرات ف  )ب(

مثال، وسائل آمنة للعزل والمناولة (بمخاطرها وبالتدابير المناسبة لمنع هروبها  هارعايتاستخدامها أو 
 ؛)والنقل

التي تقوم والمتاجرين فيها والجهات  الكائنات الحيةالمستخدمين والمستهلكين وأصحاب  منعثني أو   )ج(
تطلب منهم تحثهم أو ، اتكائنأحد في البيئة الطبيعية، وفي حال هروب  كائناتهذه ال إطالقمن  برعايتها

، حسب مقتضى الحالوإبالغ السلطات المختصة بهذا الهروب،  ة الكائناتادعاتخاذ تدابير فورية الست
 بغية تيسير استجابة سريعة؛

أو إعادة بيعها أو إعادة توطينها أو التخلص  ةع األنواع غير المرغوبتوفير خدمات إنسانية وآمنة إلرجا  )د(
 منها؛

ضمان وجود تدابير استجابة مناسبة، بما في ذلك تدابير االستئصال والرقابة للتصدي الحتمال إدخال   )ه(
 األنواع أو توطينها أو انتشارها؛
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  األغذية الحية؛الطعم الحي وللتخلص من  ضمان أن المشترين والبائعين يستخدمون وسائل مناسبة وآمنة  )و(
لهذه األنواع ونقلهـا وتصـديرها أو    ضمان اتخاذ تدابير الرقابة المناسبة لمنع االستيراد غير المشروع  )ز(

 ؛إعادة تصديرها
وكأنواع ألحـواض الكائنـات   أليفة ، حسب مقتضى الحال، كحيوانات تشجيع استعمال الكائنات العقيمة  )ح(

  ؛، وكطعم حي وأغذية حية اض الكائنات األرضيةالمائية وألحو
حـواض الكائنـات   ألحواض الكائنات المائية أو ألجميع الشحنات التي تضم حيوانات أليفة وأنواع  أن تشيروينبغي    -19

إلى أدنى رتبة تصـنيفية معروفـة وإن   (األرضية والطعم الحي واألغذية الحية أن تشير بوضوح إلى فئة التصنيف 
، وكذلك أي شروط ذات )نمط الجيني، باستخدام االسم العلمي والرقم التصنيفي المسلسل أو بدائل هذه األرقامأمكن، ال

  .صلة بعزلها ومناولتها ونقلها
ويمكن وضع ملصقات على الشحنات تفيد بأنها تشكل خطرا محتمال على التنوع البيولوجي، إال اذا تـم إثبـات أن      -20

  .جغرافية داخل البلد قيد البحثبيوتيرادها أي خطر للبلد المعني أو المنطقة الاألنواع آمنة وال يشكل اس
 المعلومات شاركت

غرفة تبادل المعلومات أو آلية من خالل  ها مع األطرافشاركوت ينبغي إتاحة نتائج تقييمات المخاطر لعامة الجمهور   - 21
 .وسائل مناسبة أخرى

معينة داخل جغرافية بيونواع التي يعتبر استيرادها آمنا في إقليمها أو في مناطق ويمكن أن تحتفظ الدول بقائمة باأل   - 22
وتعريف واضح للبلدان أو المناطق  مداها المحليإقليمها، ولقطاعات محددة، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن 

 .جغرافية التي ثبت أنها آمنة فيهابيوال
التي من المحتمل أن تصبح غازية وترتبط بمخاطر غير مقبولة للتنوع وينبغي أن تحتفظ الدول بقائمة باألنواع    - 23

 .أو وسائل مناسبة أخرى غرفة تبادل المعلومات ةالبيولوجي وإتاحتها من خالل آلي
 األخرى االتساق مع االلتزامات الدولية

اتفاق  ،مثال، الدولية المنطبقةمع االلتزامات  ينبغي اتخاذ التدابير الواردة في إطار هذه اإلرشادات بطريقة تتسق   - 24
والمنظمات المعنية بوضع المعايير المعترف  ،تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية

  .النقراضباة هدداالتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الموكذلك اتفاقية  ،بها من قبل هذا االتفاق
 

______  


