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  المبادئ اإلرشادية للتوقي واإلدخال وتخفيف الوقع:األنواع الغريبة

 مذآرة من األمين التنفيذي 

 موجز تنفيذي

األنــواع الغريــبة الــتي تهــدد األنظمــة  "  جيــم الــذي عــنوانه 4/1إن مؤتمــر األطــراف، بموجــب مقــرره   
لتكنولوجية أن تضع   قـد طـلب مـن الهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وا            " اإليكولوجيـة والموائـل واألنـواع     

مــبادئ إرشــادية للــتوقي واإلدخــال وتخفيــف وقــع األنــواع الغريــبة، وتقــدم إلى مؤتمــر األطــراف فــي اجــتماعه  
وقد أصدرت هفمعتت في اجتماعها . الخـامس تقريـرا عـن تـلك المبادئ وعن أي برنامج عمل متصل بالموضوع            

ذي أن يضع في تعاون مع البرنامج العالمي لألنواع        ، الـتي طلبت بموجبها من األمين التنفي       4/4الـرابع التوصـية     
، مـبادئ للـتوقي واإلدخـال وتخفيـف الوقـع الناشـئ عـن األنـواع الغريـبة، آـي تنظر فيه               )غيسـب (المجـتاحـة   

 .هفمعتت في اجتماعها الخامس

وتـبعا لذلـك، يقـوم األميـن التـنفيذي بـتقديم مشـروع مـبادئ إرشادية، واردة في المرفق األول بهذه                       
وفي سبيل . لمذآـرة للـتوقي واإلدخال وتخفيف وقع األنواع الغريبة، وهو مشروع وضعه في تعاون مع غيسب           ا

تضـمين المشـروع المذآـور نمـاذج واقعيـة للمسـائل التي تم تناولها، استمد األمين التنفيذي أيضا في عملية          
 3حاالت التي وردت تطبيقًا للفقرة أعـداد هذا المشروع عناصر من المعلومات ذات الصلة الواردة في دراسات ال       

.  من االتفاقية ومن موارد أخرى26، وآذلـك استمد من التقارير الوطنية المقدمة طبقا للمادة  4/4مـن التوصـية     
 مـن التوصـية ذاتهـا، طلـبت هفمعـتت مـن األمين التنفيذي أن يضع الخطوط العريضة لدراسات                    2وفـي الفقـرة     

 أساس مقترحات واردة من طرفين من األطراف، آما هو مبين في المرفقين         حاالت خاصة باألنواع الغريبة على    
والخطـوط العريضـة الـتي وضـعها األميـن التنفيذي واردة في المرفق الثاني بهذه      . 4/4األول والـثاني بالتوصـية     

 .الوثيقة

 توصيات مقترحة

 :إن هفمعتت قد ترغب في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي 

بادئ اإلرشادية آما وردت في المرفق األول في هذه        مشـروع الم   اعـتماد  -1
 .المذآرة

 األطـراف إلى تطـبيق المـبادئ وال سـيما فـي إطـار األنشطة التي                 دعـوة  -2
 .من االتفاقية) ح (8تستهدف تنفيذ المادة 

 من األمين التنفيذي، في تعاون وثيق مع البرنامج العالمي لألنواع  تطـلب    -3
، وبشرط االلتزام بالتمشي مع وضع مصطلحات قياسية        المجتاحة ومع المنظمات ذات الصلة    
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، أن يقوم   )ط(و  ) و(4، الفقرة   4/4آمـا هـو مشـار إليـه فـي التوصية            (بشـأن األنـواع الغريـبة       

بوضـع المـزيد من المبادئ اإلرشادية في مجموعة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتوقي              
ة، آي تنظر في ذلك هفمعتت تحضيرا  واإلدخـال وتخفيـف الوقـع الناشـئ عـن األنـواع الغريب            

 /1. لالجتماع السادس لمؤتمر األطراف

                                                           
 .، ستكون األنواع الغريبة بندا ينظر فيه بتعمق مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس4/16وفقا للمقرر  / 1
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 الخلفية  -أوًال

األنــواع الغريــبة الــتي تهــدد األنظمــة  "  جيــم، الــذي عــنوانه 4/1األطــراف بموجــب مقــرره أن مؤتمــر  -1
طـلب مـن هفمعـتت أن تضـع مبادئ إرشادية للتوقي واإلدخال وتخفيف وقع     " اإليكولوجيـة والموائـل أو األنـواع       

ؤتمر األطراف في األنـواع الغريـبة، وتقـدم تقريـر عن تلك المبادئ وأي برنامج عمل متصل بهذا الموضوع، إلى م     
وطـلب آذلـك مؤتمـر األطـراف مـن هفمعـتت أن تتـبين العمل ذا األولوية المتعلق بموضوع        . اجـتماعه الخـامس   

األنـواع الغريبة في األنظمة اإليكولوجية المعزولة جغرافيًا وتطويرًا، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف               
جتماعها الرابع أن تنظر آذلك في البرنامج العالمي لألنواع      وينـبغي لــ هفمعتت في ا      . فـي اجـتماعه الخـامس     

المجـتاحة، بقصـد الـنظر فـي عمـل متضـافر ووضـع مقـترحات لمـزيد مـن الـتدابير بموجـب االتفاقيـة حـول هذا                 
 .الموضوع

، بإصدار  1999إعمـاًال لهـذا الطـلب قـامت هفمعـتت في اجتماعها الرابع المعقود بمونتريال في يونيه                   -2
، "غيسب"، الـتي طلـبت فيهـا مـن األميـن التـنفيذي من ضمن ما طلبته أن يقوم، في تعاون مع                     4/4التوصـية   

بوضـع مـبادئ للـتوقي ولإلدخـال وتخفيـف وقـع األنـواع الغريـبة، عـلى أن يـراعي فـي ذلـك المبادئ المقترحة                   
ـــ هفمعــتت    ــرابع ل  المــبادئ ومشــروع) UNEP/CBD/SBSTTA/4/Inf.8(المقدمــة لمناقشــتها إلى االجــتماع ال

الـتوجيهية الصـادرة عـن االتحـاد العـالمي لـلحفظ، فـي سـبيل منع ضياع التنوع البيولوجي بسبب االجتياحات                      
 .البيولوجية، آي تنظر فيه هفمعتت في اجتماعها الخامس

وتـبعا لذلك يقدم األمين التنفيذي في المرفق األول بالمذآرة الحالية مشروع مبادئ إرشادية للتوقي          -3
وقـد أعـد مشـروع تـلك المـبادئ بـتعاون مـع البرنامج العالمي لألنواع        . ل وتخفيـف وقـع األنـواع الغريـبة       واإلدخـا 

على أساس المبادئ المقترحة السابق المشار إليها والمقدمة لمناقشتها في االجتماع           ) غيسب(المجتاحة،  
باستعمال الطبعة األخيرة (حفظ  الـرابع لــ هفمعتت ومشروع المبادئ التوجيهية الصادرة عن االتحاد العالمي لل            

، وفـي سـبيل تـناول أمثـلة عمـلية من الموضوعات في مشروع المبادئ التي تطبق                 )1999مـنها فـي فـبراير       
عمـليًا، اسـتمدت عمـلية التحضـير أيضـا عناصـر مـن المعـلومات ذات الصـلة الواردة في دراسات الحاالت التي                         

 من 26 وآذلـك مـن الـتقارير الوطـنية المقدمـة بموجب المادة      ، 4/4 مـن التوصـية   3 و2وردت إعمـاًال لـلفقرتين      
 .وهذه المعلومات ملخصة في القسم الثاني أدناه. االتفاقية وغير ذلك من الموارد حسب مقتضى الحال

.  فئة عامة، تشكل مدخال لمبادئ أآثر تحديداً       :جـري تصـنيف مشـروع المـبادئ إلى أربـع فـئات هـي               -4
السـابقة لإلشـار إليهـا مـن موضـوع األنواع الغريبة، التي سبق أن تبينها مؤتمر                 وثـالث فـئات تعكـس الجوانـب         

 . التوقي واإلدخال وتخفيف الوقع: جيم، وهي4/1األطراف في مقرره 

البـد مـن تكـرار القول بأن المصطلحات التي تحيط بموضوع الوقع الناشئ عن األنواع الغريبة أمر يكون                -5
 األطـراف المختـلفة والحكومـات األخرى، وأن هناك مزيدا من مشكالت             موضـوع تفسـيرات مختـلفة مـن جـانب         

وقـد أوصـت هفمعـتت في اجتماعها الرابع بأن يقوم مؤتمر األطراف             . المصـطلحات تنشـأ فـي عمـلية الـترجمة         
بدعـوة غيسـب والفـاو والمـنظمة الـبحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة         

 إلى مساعدة أطراف االتفاقية في وضع مصلحات قياسية بشأن األنواع الغريبة وإبالغ هفمعتت في               بالموضـوع 
وفي هذه األثناء وفيما يتعلق بغرض    ) ). ط(و) و(، الفقرتين   4/4التوصية  ( اجتماعها السادس ما يحرز من تقدم       

دراسة الحاالت المختلفة تقديـم هـذه الورقـة، فـأن المصـطلحات المسـتعملة فـي المـرفق األول مـأخوذة مـن                    
ولغرض إعداد مشروع المبادئ الواردة     . والتقارير الوطنية والموارد األخرى، بدون محاولة توحيد تلك المصطلحات        

 .في المرفق األول، استعملت مصطلحات لغرض تصريف العمل

ــناولها مشــروع المــبادئ   -ثانيــا   األمثــلة العمــلية للموضــوعات الــتي ت
 عـن دراسات الحاالت والتقارير الوطنية       المعمـول بهـا الناشـئة     
 وغير ذلك من المصادر 

 تقاريـر وطـنية يمكـن التوصـل إليهـا مـن خـالل صـفحة الـتقارير الوطنية المتعلقة بآلية غرفة                      110مـن    -6
 تقريـرا تتعـلق بالـتدابير وبـالخطوات التشـريعية والتــنظيمية أو      52المقاصـة، عـلى ويـب سـايت األمانـة، هــناك      

وفي آثير ولكن ليس في أغلبية الحاالت، ينظر إلى         . سـة العامة لمعالجة مسألة األنواع الغريبة      خطـوات السيا  
وهـناك تدابيـر تحكم قد وضعت آما أن عدة بلدان، تسمح بإطالق أية أنواع      . الـتوقي باعتـباره الـتدبير األحسـن       

ل ذلك فقط بعد إصدار تراخيص إلغـراض مختـلفة، إنما تفع  ) وأحيانـا إعـادة إدخـال األنـواع        (غريـبة فـي أراضـيها       
وفـي بعـض الحاالت لم يتناول التشريع الخاص بالتنوع البيولوجي بعد موضوع األنواع الغريبة ولذا ال يزال               . بذلـك 

 .هناك افتقار إلى إيجاد إطار تشريعي محدد لهذا الموضوع

الت وفــي الــتقارير أن جميـع البــلدان تقريــبا الــتي تشــير إلى اجــتياح أنـواع غريــبة فــي دراســات الحــا   -7
الوطـنية تعـترف بـأن تـلك االجـتياحات هي من العوامل الرئيسية التي تحد اليوم من التنوع البيولوجي، وهناك               
العديـد مـنها يشير على وجه التحديد إلى أهمية منع االجتياحات التي تصيب المناطق أو في ما بين المناطق       

يعية وتدابير سياسة عامة لهذا الغرض، وفي بعض الحاالت،         وقـد اتخـذت بـلدان آـثيرة تدابير تشر         . داخـل البـلد   
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مثال . فـي إطـار تـلك الـتدابير، يعـالج موضـوع األنواع الغريبة فيما يتعلق بصلته بموضوع الكائنات المحورة جينياً                  
ذلـك أن ألمانيـا، تتشـدد عـلى أنـه يمكن النظر في إجراءات تقييم المخاطر وبصفة عامة في األحكام القانونية                      

 . لمتعلقة بالكائنات الغريبة، في مقارنة بالكائنات المحورة جينياا

وقد تكون التدابير . أن الـتدابير الوطـنية تتضـمن تشـريعًا واسـع المـدى، وآذلك عدة برامج بحث وإدارة          -8
إلى حـد أنها تشمل القوانين المتعلقة بمصائد األسماك وصيانة الطبيعة وصيانة      ) قطاعيـا ( التشـريعية محـددة     

ووقـع النشـاط القطاعي تبينه بوضوح حالة ذآرتها البرازيل، جاء فيها أن بناء الطرق العامة وما نشأ عن                  . الصـيد 
ذلـك مـن توسع زراعي، وتربية المواشي، له وقع هام آبير على الغابات وتنوعها البيولوجي، وآثيرا ما يصاحبه    

 . اجتياح من األنواع غير المحلية

يل لـلمخاطر الناشـئة عـن االسـتيراد شاملة التمشي مع مقاييس موضوعة          وتقـوم عـدة بـلدان بتحـل        -9
وتحاليل المخاطر في أستراليا قائم على أساس االتفاقية الدولية لحماية النبات،           . بموجـب عدة اتفاقيات دولية    

، تشمل وقـد أقـرت الجماعـة األوروبيـة تدابيـر وقائية بشأن األنواع الغريبة          . والمـنظمة العالميـة لصـحة الحيـوان       
تدابيـر تتعلق بالرقابة على االستيراد، المشار إليها في اتفاقية االتجار الدولي في األنواع المهددة بالخطر، من         

 ).سايتس(اآلوابد الحيوانية والنباتية 

آـثير مـا تشـمل اللوائح حجرا صحيًا على الحيوان والنبات، وتدابير للتطبيق الدقيق للقوانين المتعلقة                   -10
وتشـمل آذلـك لوائـح داخـلية لـلوآاالت التي تشارك في استيراد األنواع          . اد المتصـلة بهـذا الموضـوع      باالسـتير 

وتقوم البلدان بإعادة النظر وأحيانا بتعزيز قوانينها المتعلقة        . الغريـبة مـثًال فـي سـبيل تطويـر السالالت الزراعية           
 .بالحجر الصحي

الـتي تستهدف اتخاذ تدابير  / 2يـة لحمايـة النـبات    أن معظـم البـلدان هـي أطـراف فـي االتفاقيـة الدول              -11
مشـترآة وفعالـة لمـنع إدخال وانتشار آفات النبات والمنتجات النباتية، والتشجيع علي اتخاذ ما يلزم من تدابير         

ولكـل من هذه البلدان منظمات وطنية لحماية النبات، أنشئت طبقًا لالتفاقية، ولها     ". للـتحكم فـي تـلك اآلفـات       
 بفرض الحجر الصحي، وبتحليل المخاطر وغير ذلك من التدابير الالزمة لمنع دخول وانتشار جميع               سلطة تتعلق 

وبموجب االتفاقية، توافق   . األنـواع الغريـبة المجـتاحة، الـتي هـي بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة آفات للنبات                    
حة النبات، تشمل عقد    األطـراف عـلى الـتعاون بشـأن تـبادل المعـلومات وعـلى وضع مقاييس دولية لتدابير ص                  

وهـذه المقـاييس معـترف بهـا فـي اتفـاق منظمة         ). اإلجـراءات   (اتفاقـات بشـأن المصـطلحات، وطـرائق العمـل           
 . التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير صحة النبات

د  أدنـاه، أمثـلة أآـثر تحديدًا، مجموعة طبقا لمشروع المبادئ الوار        23 – 13تتضـمن الفقـرات      -12
وقد استمدت هذه المعلومات من . فـي المـرفق األول أدنـاه، الـتي يمكـن أن تتصـل بهـا تـلك األمثـلة                   

 األرجنـتين، بـلغاريا، الصـين، أآوادور، غالباغوس، ألمانيا،     :دراسـات الحـاالت الـتي وردت مـن آـل مـن            
يا، النمسا، بهاما،    أسترال :إسـرائيل، نيوزيلـندا، الفلـبين، تــايالند، ومـن الـتقارير الوطـنية المقدمة من               

بـالروس، بواتسـونا، الـبرازيل، بـلغاريـا، مصـر، استونيا، غامبيا، ألمانيا، آينيا، المجر، أيرلندا، إسرائيل،             
لوســوتو، مــالوي، موزمــبيق، نيوزيلــندا، الــنرويج، عمــان، بولــندا، الــبرتغال، االتحــاد الروســي، ســانت  

الســويد، تــايالند، تــرآيا، أوغــندا، الممــلكة  لوتشــيا، سيشــل، ســلوفينيا، جــنوب أفــريقيا، ســوزيلند،  
 .المتحدة، الجماعة األوروبية

، وارد من جنوب أفريقيا تقرير يقول أنه على      )1مشروع المبدأ   (فيمـا يتعلق بالنهج التحوطي       -13
الـرغم مـن الجهـود الكـثيرة الـتي بذلـتها الحكومة للتحكم في األنواع الغربية التي تصبح مجتاحة، لم        

ويقـول الـتقرير أن تدابير المبادرة يجب تفضيلها على تدابير رد الفعل،      . ابير عـن نجـاح    تسـفر تـلك الـتد     
حيـث أنه في حالة تدابير رد الفعل إنما تتخذ التدابير عندما تكون األنواع المجتاحة قد سببت مشاآل                

، وتقول أنها وتشـير جـنوب أفـريقيا إلى تدابير رد الفعل باعتبارها غير مجدية من ناحية التكاليف        . فعـالً 
أمـا الـنهج الوقائي والتحويطي القائم على اتخاذ       . أدت إلى وقـع شـديد جـد عـلى التـنوع الـبيولوجي             

تدابيـر قـبل وقـوع الضـرر، للـتحكم فـي إدخـال وانتشار الكائنات الغريبة، فيبدو بذلك أنه النهج األفضل                   
 .للتعامل مع تلك الكائنات

لية واألنظمـة اإليكولوجيـة المحلية واألخذ بالنهج       فيمـا يتعـلق بالـتأثيرات عـلى األنـواع المحـ            -14
، ذآـرت عـدة بـلدان فـي تقاريرها تأثيرات األنواع الغريبة           )3مشـروع المـبدأ     (المتعـلق بتـلك األنظمـة       

عـلى األنـواع المحـلية والمجـتمعات المحـلية، بمـا فـي ذلـك الـتغيرات الـتي تحـدث في تلك األنظمة             
 ، Cyprinus carpioفقد ذآــــرت األرجنتين نـــوع . ها من خدمـــاتالمحـلية وطـريقة أدائهـا، وما يتصل ب   

 Sturnusوأنـواع أخـرى مـثل    )  وغيـرها   Salmo trutta, Salmo salar sebago(وعـدة أنـــواع السـلمون    
vulgaris and Castor canadiensis        باعتـبارها تـتفاعل جميعـًا مـع العشـائر المحـلية وبذلك تدخل ظروفا

                                                           
 بلدانًا أطراف في االتفاقية، وهناك بلدان أخرى آثيرة تطبق مقاييس االتفاقية بحكم 110هناك  / 2

 .مية مرتبطة بالموضوععضويتها في هيئات إقلي
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وفـي بالروس، جاء مثال عن اآلثار  . لـنظام اإليكولوجـي، يحـتاج إلى مـزيد مـن الـتحري         جديـدة عـلى ا    

الناشـئة عـن عالقـات تنافسـية بيـن األنـواع المدخـلة مـن ناحيـة وبيـن أنواع نادرة أو ذات بالستيكية             
 Mustela(منخفضـة، مـن ناحيـة أخـرى، وهـذا المثال هو اإلخراج التنافسي لحيوان الفيزون األوروبي      

eolalutr (    بفعـل الفيـزون األمـريكي)Mustela vison( .     وذآـرت مصـر أن إدخـال أنـواع أجنبية من آابوريا
الماء العذب، قد سبق إدخالها في أحواض التربية المائية، ولكنها استطاعت أن تتسرب فيما بعد إلى              

جي بصفة  مجـاري مائيـة رئيسـية، فأصـبحت آفـة خطيرة على األسماك التجارية وعلى التنوع البيولو                
المستعمل آسماد بيولوجي في ، Azolla filiculoidesوتذآـر مصـر آذلـك مـثل النـبات المائي      . عامـة 

وقـد تسـرب النـبات بطـريقة غيـر مقصـودة إلى المجـاري المائية، ويبدو أنه يتنافس فيها                    . حقـول األرز  
ناشئ عن طغيان وذآـرت بواتسونا تدهور الموائل ال    . ويحـل محـل عـدد مـن النـباتات المائيـة األصـلية             

وذآرت بلغاريا . عـلى المـراعي الـتي زاد فيها الري عن الحد المنشود    Acacisاألنـواع المجـتاحة مـثل       
 للبحر األسود، أثرت ctenophoreمثل اجتياح نوع جديد من (فـي تقريـرها الوطـني أن هـناك اجتياحات       

 أدت إلى ،,Mnemiopsis leidyiاح تأثيـرا هامـًا فـي ديـناميكية األنظمـة اإليكولوجية الرئيسية مثل اجتي     
ومن المعروف أن نبات .  األنشوجة-هـبوط آـبير فيمـا يصـاد مـن األنـواع السـمكية الـتجارية الرئيسية            

Eichornia crassipes  له أثار مناوئة خطيرة على جميع عشيرة المناطق الساحلية لألجسام الرئيسية
ألنواع األخرى المنتشرة عالميًا، معروفة بأنها      وهناك بعض ا  . مـن المـاء العـذب عـلى الـنطاق العالمي          

 Latesمـثل سـمكة الـنيل    (تـؤدي إلى اخـتفاء أعـداد تصـل إلى المـئات أحيانـا مـن األنـواع المتوطـنة          
nilotica ،     الـتي أدت إلى اخـتفاء مـئات مـنhaplochromine cichlids   وقد اتخذت ).  فـي بحيـرة فكتوريا

، لرفع الوعي عند السائحين، آما أصدرت تشريعات واتخذت         غاالبـاغوس تدابيـر تشمل البحث والرصد      
 .تدابير تحكم وتعاون مع بلدان أخرى داخل المنطقة وخارجها

، أبـلغت بعـض البـلدان عـن دفع عجلة البحث بحيث يصبح     )5مشـروع المـبدأ    (بشـأن الـبحث والرصـد        -15
ة سيكون لها وقع مناوئ على التنوع   مـناهج وأسـاليب تحسـن مقدرتـنا عـلى تقييـم ما إذا آانت األنواع الغريب                

وبموجب . وتشـمل المـناهج واألسـاليب آليـات مـثل مقـاييس تفتيشـيه وإجراءات لتقييم المخاطر                . الـبيولوجي 
اسـتراتيجيات التـنوع الـبيولوجي الوطـنية، تقـوم عـدة بـلدان أو تـزمع أن تقوم بأبحاث في بيولوجية وإيكولوجية                 

ويجرى أيضا األخذ ببرامج رصد لتقييم مدى وقع الكائنات الغريبة .  البيولوجياألنـواع الغريـبة الـتي تهـدد التـنوع        
وبصرف النظر عن الموارد المتاحة، تبين أن البحث هو مطلب له أولوية في آل من البلدان المتقدمة  . المدخـلة 

نواع الغريبة في   الـنمو والبـلدان الـنامية، وأمـر مقـرر بوضـوح فـي االستراتيجيات الرامية إلى معالجة موضوع األ                   
 .أستراليا وموزمبيق

اتخـذت عـدة بـلدان تدابيـر إلشراك     ) 6مشـروع المـبدأ   (فيمـا يتعـلق بتـثقيف الجمهـور وزيـادة توعيـته         -16
المقيميـن المحـليين، عـلى أسـاس افـتراض أنـه بسـبب قـربهم مـن الطـبيعة، فمـن األرجح أن يكون السكان                          

 لهم أن يتبينوا ما يطرأ من تغييرات في جهود جمع محصول من    المحـليون أآـثر وعيـا بـاألنواع والموائـل ويمكـن           
أحـد المنـتجات، وتغييـرات فـي حـدود الموائل، واختفاء بعض األنواع النباتية أو الحيوانية السابقة، ووصول أنواع                    

وفي جنوب أفريقيا،   . ويمكـن للمجـتمعات المحـلية أن تسهم أيضا في عملية الرصد والتحكم            . غريـبة مجـتاحـة   
م حوافز لمالك األراضي الستئصال الكائنات الغريبة أو التحكم فيها التي تهدد التنوع البيولوجي، مع الترآيز      تقـد 

 .على النبات الموجود في مناطق التجميع الرئيسية

أن البـلدان تسـتعمل وسـائل مختـلفة لنشر المعلومات التي تؤدي إلى توعية الجمهور بشأن مخاطر                  -17
فقد شرعت مالوي في إدخال برامج إذاعية فيما اتخذته من تدابير لتوعية جمهورها بشأن          . إدخـال أنواع غريبة   

وآذلـك تختـلف المرحلة التي ينظر فيها إلى وعي الجمهور في سياق             . المخاطـر الكامـنة فـي األنـواع الغريـبة         
ر توعية الجمهور آجزء ففي عمان، اتخذت تدابي  . الـبرامج واألنشـطة الوطنية بشأن األنواع الغريبة، تبعا لكل بلد          

 .من العملية المؤدية إلى صياغة تشريعات جديدة للتحكم في استيراد النباتات األجنبية

وتعـتمد آـثير مـن البـلدان عـلى السـلطات البيئية الوطنية وعلى الوآاالت القطاعية وعلى القطاعات              -18
ومهمة إعالم  . إدخال أنواع غريبة  والمـنظمات فـي سـبيل تعـليم الجمهـور وتوعيـته بشـأن اآلثـار الـناجمة عـن                     

 .الجمهور تتقاسمه بذلك الوآاالت وأصحاب المصلحة، وهي تبدو على أية حال أنها مسؤولية مشترآة

، ذآـرت عـدة بلدان أرقاما عن األنواع الغريبة، هي أرقام   )8مشـروع المـبدأ    (بشـأن تـبادل المعـلومات        -19
 نوع نباتي، تشمل 1000 في المائة من 80ايالند أن حوالي  وذآرت ت . هامـة مـن الناحيـتين النسـبية والمجردة        

 في المائة يعتقد أنها أنواع 20الفواآـه ونـبات األزهار والخضراوات، قد أدخلت من بلدان أخرى، بينما الباقي أي        
وفـي الصـين أدخـلت أنـواع غريـبة سـواء عمـدًا أو عـن غير قصد، ووفقا إلحصاءات غير                      . محـلية أو أنـواع أصـلية      

 نوعـًا 60 نوع حيواني تم إدخالها، تعتبر منها في الوقت الحاضر     126 نـوع نـباتي و     1000لة هـناك حوالـي      مكتمـ 
 نـوع نـباتيًا مدخًال، أصبحت واسعة االنتشار   120 نوعـًا مـن     30وفـي إسـرائيل هـناك حوالـي         . أنهـا أنـواع ضـارة     

عًا معروف عنها أنها أنواع مجتاحة، ومـن هـذه األنواع يوجد عشرون نو  . ودخـلت األنظمـة اإليكولوجيـة الطـبيعية     
 في المائة من النبات األسترالي مستورد من بلدان أخرى والنسبة         15وذآـرت أسـتراليا أن      . مـن بـلدان أخـرى     

 120أمـا بيـالروس فتقول أن في العقد األخير وحده هناك أآثر من      .  فـي المائـة    31فـي تسـمانيا ارتفعـت إلى        
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 نوعًا 116 من   23وذآرت هولندا أن حوالي     . ، ومعظمها مجتاح، قد وجدت هناك     نوعـًا من األنواع الغريبة الجديدة     
 نوعًا أدخلت إلى 50سـمكيًا موجـودة فـي البـلد هي أنواع غريبة وأنه يوجد على الصعيد اإلقليمي على األقل       

 . عام األخيرة، خصوصًا من خالل مياه أثقال السفن100بحر البلطيق خالل 

 من حوالي   300وفي ايرلندا هناك    . ذه المعـلومات على شكل قوائم مراجعة      يقتضـي األمـر تـنظيم هـ        -20
، تعتبر مستقرة وأصبحت تدخل في )vascular( نـوع مـن األنـواع النـباتية األجنـبية مـن الـنوع ذات األوعيـة             800

. واعويجـرى في الوقت الحاضر إعداد قائمة مراجعة مشروحة لهذه األن          . آـتالوج اإلحصـاء الخـاص بنـبات ايرلـندا         
وذآـرت ليسـوتو أن هـناك نقصـا فـي المعلومات وفي الوثائق المتاحة بشأن اآلثار المترتبة على األنواع الغريبة        

وحيث أن المعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة أمر       . المجـتاحة عـلى األنظمة اإليكولوجية ذات القيمة االقتصادية        
وة هامة من شأنه أن يعرقل الجهود المبذولة لمعالجة يهـم مـن حيـث المبدأ جميع البلدان، وحيث أن وجود فج     

 .موضوع األنواع المدخلة، فمن المهم أن تتاح تلك المعلومات من خالل آليات مناسبة وأن يتقاسمها الجميع

ذآرت بعض البلدان الحاجة إلى التبيين وإزالة المصادر        ) 9مشروع المبدأ   (بشأن التعاون وبناء القدرات      -21
تي يـتم عـن تـرآها اإلدخـال، وضـرورة وضـع تدابيـر وطنية ودولية لمساندة تبين اإلدخال وتوقيه،                     المشـترآة الـ   

ويتعلق هذا الموضوع بقضية    . بالنسـبة للكائـنات الـتي يحتمل أن تكون ضارة، وذلك بغرض فرض تدابير تحكمية              
 .التعاون، آما ورد ذلك في المبدأ المتعلق بهذا الموضوع

 العوائـق الرئيسية لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي تشمل االفتقار إلى     وذآـرت نيوزيلـندا أن     -22
ــبة، وبإعــادة إنعــاش األنظمــة        ــاألنواع الغري ــة تكاليفهــا، خصوصــًا فيمــا يتعــلق ب تقــنيات ذات جــدوى مــن ناحي

ء القدرات وذآرت   ويمكن التغلب على هذه الحدود من خالل تدابير مناسبة لبنا         . اإليكولوجيـة واألنـواع المختلفة    
تـايالند ومـالوي عقـد عـدة نـدوات تدريـبية للضـباط، وعـن آيفيـة معالجة األنواع الغريبة، بما فيما ذلك استيراد                  

وتنظم تايالند أيضا . وتصـدير ونقـل األنـواع خـارج البـلد، مـع اسـتعمال آـتب إرشـاد وصور تتعلق باألنواع الغريبة               
 .على األنواع الغريبةندوات للجمهور ترآز على اآلثار المترتبة 

ووفقا . هـناك بعـض البـلدان تـتعامل أيضـا مـع قضـية إعـادة الـتأهيل عـند تناول موضوع األنواع الغريبة                        -23
لمشـروع المبادئ التوجيهية الصادرة عن االتحاد الدولي للحفظ، يمكن لعمليات اإلزالة وبعض البرامج التحكمية   

ألنـواع المحـلية األصـلية، مما يوفر فرصا لعكس االتجاهات       أن تحسـن تحسـنا محسوسـًا نجـاح إعـادة إدخـال ا             
وتقوم أستراليا بتنفيذ برامج . السـائدة بالنسـبة للخسـائر السـابقة الـتي مـني بهـا التنوع البيولوجي المحلي             

تجمـع بيـن تعزيـز اسـتعمال األنـواع المحـلية األصـلية لعمـلية إعـادة الـتأهيل مـع تثـبيط اسـتعمال األنواع غير                            
 .األصلية في خطط إعادة نشر الغطاء النباتيالمحلية 



UNEP/CBD/SBSTTS/5/5 
Page  8  

 
  النتائج-ثالثا 

الحظـت األمانـة فـي تحليلها للمعلومات الواردة في دراسات الحاالت المقدمة إليها وآذلك في بحثها             -24
فـي األمثـلة الدليـلة الـوارد فـي الـتقارير الوطـنية وفـي مصـادر أخـرى أن هـناك درجة آبيرة من التماسك بين                       

ــواردة فــي الوثيقــة  المــبادئ ا ــتوجيهية  UNEP/CBD/SBSTTA/4/Inf.8لمقــترحة ال ، وبيــن مشــروع المــبادئ ال
الصـادرة عـن االتحـاد الدولـي لـلحفظ فـي سـبيل مـنع ضـياع التنوع البيولوجي بسبب االجتياحات البيولوجية،                       

 .والمعلومات الواردة في دراسات الحاالت وفي التقارير الوطنية وتلك المصادر األخرى

مــع مــراعاة أن هفمعــتت فــي اجــتماعها الــرابع قــد اعــترفت بــأن الوثيقــتين الســابق اإلشــارة إليهمــا   -25
يشـكالن أساسـات صـحيحًا لصـياغة مجموعـة مـن المـبادئ المحـددة فـي سـبيل تطبيق االتفاقية، وحيث أن            

لمتخذة واالحتياجات  محـتويات هـاتين الوثيقـتين تتمشى والمعلومات الواردة من األطراف فيما يتعلق بالتدابير ا              
والمـوارد المتعـلقة باألنواع الغريبة، يمكن اعتبار مشروع المبادئ اإلرشادية التي يقترحها األمين التنفيذي في       
تعـاون مـع الـبرنامج العـالمي لألنـواع المجـتاحة، والـتي تعكـس البيانات السابق اإلشارة إليها، يمكن اعتبارها            

 .ها مؤتمر األطرافمجموعة صالحة من المبادئ آي يأخذ ب

أن تحليل المعلومات الواردة في دراسات الحاالت، وفي التقارير الوطنية ومن مصادر أخرى، يدل على                 -26
وجـود اعـتراف بـأن المصـطلحات المتعلقة بموضوع الوقع الناشئ عن األنواع الغريبة تفسر تفسيرًا مختلفًا من                   

لصـادرة عـن هفمعـتت بأن يقوم مؤتمر األطراف بدعوة    جـانب األطـراف المختـلفة، ممـا يتمشـى مـع التوصـية ا          
الـبرنامج العـالمي لألنـواع المجـتاحة وغيـره مـن الهيـئات إلى مسـاعدة أطـراف االتفاقية في وضع مصطلحات                       

 .موحدة بشأن األنواع الغريبة
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 المرفق األول 

 مشروع مبادئ إرشادية للتوقي واإلدخال وتخفيف وقع األنواع الغريبة

الحـظ أنـه فـي مشـروع المبادئ اإلرشادية الوارد أدناه، تستعمل مصطلحات لم يتم وضع                 ينـبغي أن ي    
تعـريف لهـا بعد، ريثما يصدر مقرر من مؤتمر األطراف بشأن وضع مصطلحات موحدة تتعلق باألنواع الغريبة، آما                    

فادي اللبس، أخذ وفي هذه األثناء، وفي سبيل تقديم مشروع تلك المبادئ، وت   .  أعاله 5هـو مذآور في الفقرة      
) 2. (غـريب أو أنـواع غريـبة لفظـان يشـيران إلى أنـواع تقع خارج التوزيع العـادي لألنواع             ) 1 (:بالـتعريفات اآلتيـة   

 .األنواع الغريبة المجتاحة عبارة تشير إلى األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية والموائل واألنواع

I-  نبذة عامة 

 النهج التحوطي :1المبدأ اإلرشادي 

نظـرًا لعـدم إمكانيـة توقـع مـا يصـدر مـن وقـع عـلى التـنوع البيولوجي لألنواع الغريبة، ينبغي أن تكون              
الجهود الرامية إلى تبين ومنع اإلدخاالت غير المقصودة، وآذلك المقررات المتعلقة باإلدخاالت المقصودة، على               

بشأن المخاطر البيئية واالجتماعية واالقتصادية الناشئة      واالفتقار إلى اليقين العلمي     . أسـاس النهج التحوطي   
عـن أنـواع غريـبة قـد تكـون مجـتاحة، أو عـن طـريق محتمل لدخولها، ينبغي عدم استعمالها سببًا لعدم اتخاذ               

وعلى هذا الغرار أيضا فأن االفتقار إلى يقين       . تدابيـر وقائيـة ضـد دخـول أنـواع أجنـبية يحـتمل أن تكون مجتاحة                
ار المترتــبة عــلى المــدى الطويــل عــن االجــتياح ينــبغي عــدم اســتعمالها ســببًا لــتأجيل عمــليات    بشــأن اآلثــ

 .االستئصال واالحتواء أو التحكم

 النهج الهرمي على ثالث مراحل  :2المبدأ اإلرشادي 

إن الوقايـة تكـون بصـفة عامـة أآـثر جدوى لتكاليفها وأآثر جدوى من الناحية البيئية من التدابير التي                      
سواء بين (وينبغي إعطاء األولوية لمنع دخول األنواع األجنبية المجتاحة . خذ بعـد إدخـال أنواع غريبة مجتاحة   تـت 

. فـإذا آـان الدخـول قـد تم فعًال، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع توطن وانتشار األنواع الغريبة                ). الـدول أو داخـل الـدول      
وفي حالة عدم ). 13المبدأ (ا يمكن من المراحل    واالسـتجابة المفضـلة تكـون آامـنة فـي االستئصال بأسرع م            

المبدأ (إمكانيـة االستئصـال أو فـي حالـة عدم آونه مجزيًا من ناحية التكاليف، ينبغي النظر في تدابير االحتواء                     
ــل اآلجــل  ) 14 ــتحكم الطوي ــر ال ــتكاليف  ). 15المــبدأ (وتدابي ــئية  (وأي نظــر فــي المــنافع وال ــتين البي مــن الناحي

 . ينبغي القيام به على أساس المدى الطويل)واالقتصادية 

 النهج المتعلق باألنظمة اإليكولوجية :3المبدأ اإلرشادي 

أن جميــع الــتدابير لمعالجــة األنــواع الغريــبة المجــتاحة ينــبغي أن تقــوم عــلى أســاس نهــج األنظمــة    
 .قررات مؤتمر األطراف، بما يتمشى واألحكام المتصلة بهذا الموضوع في االتفاقية وفي م/3اإليكولوجيــة 

 مسئولية الدولة  :4المبدأ اإلرشادي 

ينـبغي أن تعـترف الـدول بالمخاطـر الـتي قـد تمثـلها لـلدول األخـرى باعتـبارها مصدرًا محتمًال لألنواع                        
 من 3ووفقا للمادة . الغريـبة المجـتاحة، وينـبغي أن تـتخذ الـتدابير الالزمـة لـتخفيف مـا أمكـن من تلك المخاطر            

 بشأن البيئة والتنمية، على البلدان مسؤولية أال تؤدي  1992 من إعالن ريو     2لتنوع البيولوجي والمبدأ    اتفاقيـة ا  
النشـاطات الـتي تجـرى تحـت واليـتها أو فـي نطـاق تحكمهـا إلى اإلضـرار بالبيـئة الموجودة في دول أخرى أو                     

جتاحة، ينبغي إال تكون األنشطة     وفي سياق األنواع الغريبة الم    . مـناطق موجـودة خـارج حـدود واليـتها الوطنية          
 :المبذولة خطرا على دولة أخرى، بما يشمل

حتى إذا آان هذا (الـنقل المـتعمد أو غيـر المـتعمد ألنـواع غريـبة مجـتاحة إلى دولـة أخـرى             )أ( 
 ).النوع غير ضار في دول المنشأ 

ن هناك خطر أن ينتشر     اإلدخـال المـتعمد أو غير المتعمد ألنواع غريبة في الدولة ذاتها إذا آا              )ب( 
 .في دولة أخرى أو أن يصبح نوعًا مجتاحًا) عن طريق ناقل بشري أو غيره(هذا النوع فيما بعد 

 البحث والرصد  :5المبدأ اإلرشادي 

فـي سـبيل إيجاد قاعدة مناسبة من المعرفة لمعالجة هذه المشكلة، ينبغي أن تقوم الدول بالبحوث                  
والمقصــود مــن هــذا الــبحث إيجــاد المعــلومات الالزمــة عــن تــاريخ   .  المجــتاحةالالزمــة وبرصــد األنــواع الغريــبة

وخصائص األنواع الغريبة المجتاحة، وبيئة االجتياح، وما يرتبط      ) األصل، طرق المرور، وزمن االجتياح    (االجـتياحات   
الرئيسي للتبين والرصد هو التدبير . بذلـك مـن وقع إيكولوجي واقتصادي وطريقة تغير ذلك الوقع مع مرور الزمن        

                                                           
أنظـر المذآـرة المقدمـة مـن األميـن التـنفيذي بشـأن المـزيد مـن صـياغة المفاهيم الخاصة بنهج األنظمة                       / 3

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/5/11(اإليكولوجية 
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يقتضي ذلك القيام بدراسات عامة ومستهدفة، يمكن أن تستفيد من إشراك      . المـبكر لألنـواع الغريـبة الجديـدة       

 .المجتمعات المحلية فيها

 تثقيف الجمهور وتوعيته :6المبدأ اإلرشادي 

. نواع غريبةينـبغي أن تقـوم الدول بتسهيل تثقيف الجمهور وتوعيته بشأن المخاطر المرتبطة بإدخال أ            
وعـندما يقتضـي األمر اتخاذ تدابير لتخفيف الوقع، ينبغي البدء في تطبيق برامج تثقيف الجمهور وتوعيته لتبليغ                 

 .المجتمعات المحلية والقطاعات المناسبة من الجمهور عن آيفية مساندة ما يتخذ من تدابير

II- التوقي 

 الصحيالرقابة على الحدود وتدابير الحجر  :7المبدأ اإلرشادي 

 :ينبغي أن تقوم الدول بتنفيذ تدابير رقابة على الحدود وتدابير حجر صحي لكفالة ما يلي -1

(I)  10المبدأ (أن تكون اإلدخاالت المتعمدة خاضعة لترخيص مناسب.( 

(II)                 اإلدخـاالت غيـر المقصـودة أو غيـر المرخص بها ألنواع غريبة يجب أن تظل
 .عند المستوى األدنى

بير عـلى أسـاس تقييـم المخاطـر الناشئة عن األنواع الغريبة وطرق دخولها      يجـب أن تقـوم تـلك الـتدا         -2
والوآـاالت الحكوميـة المناسـبة الموجـودة أو السـلطات الحكوميـة ينـبغي تعزيـزها وتوسيع نطاقها              . المحتمـلـة 

وقـد تكـون أنظمـة التـبيين المبكر     . حسـب الطـلب، وينـبغي تدريـب الموظفيـن فيهـا عـلى تـنفيذ تـلك الـتدابير              
 .لتنسيق اإلقليمي ذات فائدةوا

 تبادل المعلومات :8المبدأ اإلرشادي 

ينـبغي أن تقـوم الـدول بمساندة وضع قاعدة بيانات أو قواعد بيانات، آالقاعدة التي يجرى وضعها في        
الـبرنامج العـالمي لألنـواع المجـتاحة، لـتجميع وتوزيـع الـبيانات المتعـلقة بـاألنواع الغريـبة الـتي تهـدد األنظمة                         

إليكولوجيـة والموائـل واألنـواع، وذلـك السـتعمالها فـي سـياق أيـة عمـلية توقـي أو إدخال أو أنشطة لتخفيف                ا
وينبغي أن تتضمن تلك المعلومات قوائم بما يقع من أحداث وبيانات عن التصنيف وعن إيكولوجية األنواع                . الوقـع 

أن نشر هذه البيانات على نطاق واسع       . المجـتاحة، وبشـأن تدابيـر الـتحكم عـندما تكـون هـذه الـتدابير متاحة                
وآذلـك المـبادئ الـتوجيهية الوطـنية واإلقـليمية والدوليـة، واإلجـراءات والتوصـيات، الـتي قـام بوضـعها البرنامج                 

 .العالمي لألنواع المجتاحة، ينبغي آذلك تشغيلها من خالل أدوات مختلفة منها آلية غرفة المقاصة

  بناء القدرات التعاون شامًال :9المبدأ اإلرشادي 

، أو قد   )أي داخل البلد    (حسـب الحالـة، قـد تكـون اسـتجابة دولـة من الدول استجابة داخلية محضة                   
 :تقتضي جهدا تعاونيا بين بلدين أو أآثر مثل

الحالـة الـتي تكـون فيهـا دولـة مـن دول المنشـأ على علم بأن نوعا يجرى تصديره يمكن أن                )أ( 
د الذي يتلقاه، ينبغي في هذه الحالة للدولة المصدرة توفير المعلومات المتاحة يكـون له صفة االجتياح في البل  

وينـبغي إيـالء عـناية خاصـة للحاالت التي يكون فيها ألطراف          . عـن احـتماالت االجـتياح إلى الدولـة المسـتوردة          
 .التصدير فئات مشابهة

اف، واستعمالها لتنظيم ينـبغي وضـع اتفاقـات بين البلدان على أساس ثنائي أو متعدد األطر       )ب( 
 .التجارة في بعض األنواع الغريبة، مع الترآيز بصفة خاصة على األنواع المجتاحة الضارة

ينـبغي لـلدول أن تسـاند بـرامج بـناء القـدرات للدول التي تنقصها الخبرة أو الموارد، بما فيها           )ج( 
 وبناء هذه القدرات يقتضي نقل تكنولوجيا    .المـوارد الماليـة، لتـتمكن مـن تقييـم مخاطـر إدخـال األنـواع الغريـبة                 

 .ووضع برامج تدريب

V-  إدخال األنواع 

 اإلدخال المتعمد :10المبدأ اإلرشادي 

. ينـبغي عـدم إدخـال األنـواع بـدون الـترخيص الـالزم من السلطة الوطنية أو الوآالة الوطنية المختصة                 
، آجزء من عملية التقييم قبل التوصل إلى قرار وينـبغي القيام بعملية تقييم للمخاطر شاملة الوقع على البيئة         

وينبغي إال تصدر الدول ترخيصها باإلدخال إال إذا آانت األنواع   . يتعـلق بالسـماح أو عـدم السـماح بإدخال مقترح          
الغريـبة مـن المحـتمل، عـلى أسـاس هذا التقييم المسبق، أن تكون ذات ضرر غير مقبول بالنظام اإليكولوجي              

وعبء اإلثبات بأن اإلدخال المقترح غير محتمل أن        . واع سواء داخل البلد أو في البلدان المجاورة       والموائل أو األن  
وزيادة عن ذلك فأن المنافع المتوقعة من عملية        . يسـبب مـثل هـذا الضـرر، يقـع على عاتق من يقترح اإلدخال              
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والترخيص . ن تكون مرتبطة بالتكاليف اإلدخـال ينبغي أن تكون أآبر بكثير من أية آثار مناوئة فعلية أو محتملة و أ               
مـثل إعداد خطة لتخفيف الوقع، وإجراءات رصد، ومستلزمات  (بعمـلية إدخـال قـد تصـحبه إذا لـزم األمـر شـروط               

 .والنهج التحوطي ينبغي تطبيقه خالل جميع تلك التدابير السابق اإلشار إليها) احتواء 

 اإلدخاالت غير المتعمدة  :11المبدأ اإلرشادي 

أو اإلدخاالت المتعمدة التي (ينـبغي أن تكـون لدي جميع الدول أحكام لتعالج اإلدخاالت غير المتعمدة         -1
ويشـمل ذلـك تدابيـر تـنظيمية وإجـبارية، ومؤسسـات ووآـاالت لهـا ما يلزم من                   ) اسـتقرت وأصـبحت مجـتاحة       

 .مسؤوليات، ويصاحبها ما يلزم من موارد تشغيلية التخاذ تدابير سريعة وفعالة

 الطـرق المشـترآة المؤديـة إلى اإلدخال غير المتعمد تحتاج إلى تبينها وإلى وضع أحكام                 إن -2
واألنشـطة القطاعيـة مـثل مصـائد األسماك والزراعة والغابات           . مالئمـة لهـا لـتخفيض هـذه اإلدخـاالت         
والنقل البري والجوي ) بمـا فـي ذلك تفريغ مياه أثقال السفن         ( وزراعـة البسـاتين والشـحن الـبحري         

بـناء المشـروعات وتهيئة المناظر الطبيعية والزراعة المائية الزخرفية والسياحة وتربية حيوانات الصيد        و
والتشريعات التي تقتضي الوقع البيئي لتلك      . آـثيرا مـا تكـون طـرقا تسـلكها اإلدخاالت غير المقصودة            

لمقصودة ألنواع غريبة   األنشـطة ينبغي أن تقتضي أيضا تقييما للمخاطر المترتبة على اإلدخاالت غير ا            
 .مجتاحة

 

 تخفيف الوقع

 تخفيف الوقع : 12المبدأ اإلرشادي 

بعـد استكشـاف دخـول واسـتقرار نـوع غـريب مجـتاح، ينبغي أن تأخذ الدول ما يلزم من خطوات مثل                        
 والتقـنيات المستعملة في االستئصال  . االستئصـال واالحـتواء والـتحكم، لـتخفيف اآلثـار المـناوئة لهـذا الدخـول               

واالحـتواء والـتحكم يجـب أن تكـون مجديـة مـن ناحيـة الـتكاليف ومأمونـة مـن ناحيـة البيـئة ومـن ناحية البشر                       
وينبغي أن تتخذ تدابير    . والـزراعة وآذلـك يجـب أن تكـون مقـبولة مـن الجوانـب االجـتماعية والـثقافية والخلقية                   

وتبعا لذلك فأن االآتشاف  . حوطيتخفيـف الوقـع فـي أقـرب مرحلة ممكنة من االجتياح، على أساس النهج الت               
المـبكر لإلدخـاالت الجديـدة مـن األنواع المجتاحة أو التي يمكن أن تكون مجتاحة أمر هام ويحتاج إلى أن يكون              

 .مقرونًا بالمقدرة على اتخاذ إجراءات متابعة سريعة

 االستئصال : 13المبدأ اإلرشادي 

الـتكاليف، يمكـن إعطـاء االستئصال أولوية على         عـندما يكـون االستئصـال ممكـنًا ومجديـًا مـن ناحيـة                
التدابير األخرى للتعامل مع النوع الغريب المجتاح الذي دخل واستقر وخير فرصة الستئصال النوع المذآور هي                
فرصـة العمـل فـي مراحل االجتياح المبكرة، عندما تكون العشائر صغيرة العدد ومحدودة في مواقع معينة، ولذا                 

شـاف المـبكر المرآـزة عـلى نقـاط الدخـول ذات المخاطـر العالية يمكن أن تكون ذات فائدة                  فـأن أنظمـة االستك    
والمسـاندة من جانب المجتمع، القائمة على أساس استشارات شاملة، يجب أن تكون جزءًا ال يتجزأ                . قصـوى 

 .من مشروعات االستئصال

 االحتواء :14المبدأ اإلرشادي 

هو استراتيجية مناسبة فقط    ) االحتواء(فـأن الحـد مـن االنتشار        عـندما ال يكـون االستئصـال مناسـبًا،           
أما الرصد . عـندما يكون مدى اجتياح النوع المجتاح محدودًا، عندما يكون من الممكن احتوائه في حدود معلومة        

 .المنتظم خارج حدود الرقابة فهو أمر أساسي، على أن تصحبه تدابير سريعة الستئصال أية اجتياحات جديدة

 التحكم والرقابة  : 15بدأ اإلرشادي الم

ينـبغي أن ترآز تدابير التحكم والرقابة على خفض اإلضرار الناشئة بدًال من ترآيزها على مجرد خفض             
وسوف . والـتحكم الفعـال آـثيرا ما يعتمد على طائفة من التقنيات المتكاملة          . أعـداد األنـواع الغريـبة المجـتاحة       

قابة إلى تطـبيق منـتظم يـؤدي إلى وضـع ميزانية متكررة، وإلى الحاجة إلى           تحـتاج معظـم تدابيـر الـتحكم والـر         
وفي بعض الحاالت قد يؤدي التحكم البيولوجي إلى القضاء       . الـتزام طويـل اآلجل لتحقيق النتائج والحفاظ عليها        

 أن تنفذ عـلى نـوع غريب مجتاح قضاء طويل األمد، دون أن يحتاج األمر إلى تكاليف متجددة، ولكن ينبغي دائما                  
 . أعاله10تدابير التحكم تمشيا مع اللوائح الوطنية الموجودة، والمقننات الدولية وما جاء في المبدأ 
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 المرفق الثاني

 خطوط عريضة لدراسات الحاالت المتعلقة باألنواع الغريبة

الغريبة بقـدر اإلمكـان ينبغي أن تكون دراسات الحاالت قصيرة وموجزة تلخص الخبرة في مجال األنواع                  
وينـبغي لدراسـة الحـاالت عـلى أن ترآـز عـلى منع الدخول وعلى                . عـلى البـلد وعـلى المسـتويات اإلقـليمية         

 .التحكم فيه وعلى استئصال األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية والموائل واألنواع

ومات تحت آل عنوان، يمكن إيراد ملخص للمعل(وينـبغي أن تتضـمن دراسـات الحـاالت األقسام اآلتية           
ويـرفق بهـذا المـلخص ورقـة أآـثر تفصـيًال، وإذا لـم تكـن المعـلومات مـتاحة، ينبغي ذآر ذلك في القسم الذي                       

 ):يعنيـه األمر

 وصف المشكلة -1

 .موقع دراسة الحاالت �

المنشـأ، الممـر، الـتواريخ، بمـا في ذلك بيان الفترة المنقضية بين أول دخول                (نـبذة تاريخيـة      �
 .وذلك بالنسبة لحاالت الدخول) اف للنوع الغريب وحصول الوقعوأول اآتش

 :وصف النوع الغريب الذي يعنيه األمر �

ينبغي ذآر االسم العلمي للنوع ما أمكن، وبيان إيكولوجية االجتياح        (بيولوجيـة الـنوع الغريب      
مــة ونــوع الوقــع الفعــلي أو االحــتمالي عــلى التــنوع الــبيولوجي وبيــان األنظ (أو االجــتياحات 

اإليكولوجيـة الـتي اجـتيحت أو وقـع عـليها الـتهديد باالجـتياح وبيـان أصـحاب المصلحة الذي                      
 )يعنيهم األمر

مثًال االستيراد المتعمد، وتلويث السلع المستوردة،      (العناصر الحاملة لالجتياح أو االجتياحات       �
وينبغي . )وميـاه أثقـال السـفن، والتسرب من بطن السفن واالنتشار من المناطق المجاورة             

أن يحـدد إذا مـا آـان ذلك معروفا هل آان الدخول متعمدًا وقانونيًا أو متعمدًا وغير قانوني، أو                   
 . عرضيا أو طبيعيا

تقييـم أنشـطة الرصـد الـتي تـبذل ووسـائل ومـناهج تطـبيقها، بمـا فـي ذلـك ما يصادف من              �
 ). التصنيفيةمثًال حاالت الشكوك التي تكتنف الموضوع بسبب النقص في المعرفة(مصاعب 

  الخيارات التي ينظر فيها لمعالجة هذه المشكلة -2

أصحاب المصلحة الداخلون في األمر وعمليات التشاور المستعملة        (وصف عملية صنع القرار      �
 ).إلى أخره

الــبحث والرصــد، تدريــب األخصــائيين، الــتوقي، االستكشــاف المــبكر، الــتدابير  (نــوع الــتدابير  �
أو العشيرة الوطنية، األحكام القانونية، /ر االحتواء، استعادة الموئل وتدابيـ /الـرقابية والـتحكم     

 ).التعليم وتوعية للجمهور

 .الخيارات المنتقاة، والجدول الزمني وأسباب انتقاء تلك الخيارات �

 .المؤسسات المسؤولة عن صنع القرار واتخاذ التدابير �

  التدابير التنفيذية، شاملة تقييم الفعالية -3

 . والوسائل المتخذة للتنفيذالطرائق �

، بما )مـع تحديد ما إذا آان التدبير المتخذ ناجحًا تمامًا أو ناجحًا جزئيًا أو غير ناجح  (اإلنجـازات    �
فـي ذلـك بيـان أيـة آثـار مـناوئة للـتدابير المتخذة على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع                    

 .البيولوجي

 .تكاليف العملية �

 تشغيل والنتائج المستخلصة األخرىالدروس المستفادة من ال -4

مـا هــي الـتدابير اإلضــافية الالزمــة، بمـا فــي ذلـك الــتعاون عــبر الحـدود والــتعاون اإلقــليمي       �
 .والتعاون المتعدد األطراف

إمكانيـة تكرار العمليات في مناطق أخرى، أو أنظمة إيكولوجية أخرى أو مجموعات أخرى من       �
 .الكائنات
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 . زم لهاتجميع المعلومات والنشر الال �

------------ 

 


