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طبع عدد ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  

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

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
   والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال
  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

  الفريق العامل األول
  من جدول األعمال 4-4البند 

ر في الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن مواصلة النظ
كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض األنواع  ، ال سيما إدخالاألنواع الغريبة الغازية

وأغذية حية، وأفضل الممارسات  الكائنات المائية وألحواض الكائنات البرية، وطعوم
  لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخالها

  ص مقدم من الرؤساء المشاركين للفريق العامل األولمشروع ن

كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض  األنواع الغريبة الغازيةإدخال    -  ألف
  وأغذية حية الكائنات المائية وألحواض الكائنات البرية، وطعوم

  ،إن مؤتمر األطراف

  ،9/4من المقرر  10وفقا للفقرة 

األنواع الغربية الغازية كحيوانات أليفة، معالجة إدخال لعها األمين التنفيذي التي جم إذ يحيط علما بالمعلومات  - 1
وذلك بالصيغة الموجزة في المذكرة التي أعدت  ،طعوم وأغذية حيةووأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات البرية، 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1( ولوجيةلهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنلالجتماع الرابع عشر ل

عدة أمور من ضمنها ، بما في ذلك الالزمة القتراح السبل والوسائلقا مخصصا فنيا من الخبراء فري وإذ ينشئ  - 2
ع واتخاذ إجراء استباقي من أجل سد الثغرات المحددة ومنع وقولمعالجة ] إعداد المعايير الدوليةبشأن اإلرشادات العملية  ديمتق[

الغربية الغازية كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات البرية،  إدخال األنواعالمخاطر المرتبطة ب
  مع االختصاصات المرفق بهذه المذكرة ؛ ،طعوم وأغذية حيةو

  :األمين التنفيذي من وإذ يطلب  - 3

بشأن أمثلة المعنية المنظمات ، والحكومات األخرى ورافالعمل على الحصول على مزيد من الوثائق من األط  )أ(
الغربية الغازية كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض  عن أفضل الممارسات لمعالجة إدخال األنواع

  ؛طعوم وأغذية حيةوالكائنات البرية، 

خصص الفني من الخبراء الذي يتمتع بصالحيات على المفريق لرهنا بتوافر الموارد المالية، تنظيم اجتماعات ل  )ب([
قبل انعقاد  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلينظر فيه في اجتماع النحو المرفق بهذه الوثيقة ولتقديم قراراه 
 ]االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
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الغربية  قدرات األطراف على معالجة إدخال األنواع ىستوإيجاد مزيد من السبل والوسائل الالزمة لتحسين م  )ج(
، بما في ذلك بواسطة طعوم وأغذية حيةوالغازية كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات البرية، 

  .التشاور مع أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة

  قة باألنواع الغريبة الغازيةمسائل أخرى متعل  - باء

  ،إن مؤتمر األطراف

إذ يقر باألهمية الحاسمة للتعاون اإلقليمي فيما يخص معالجة تهديدات األنواع الغريبة الغازية، ال سيما كوسيلة   - 1
  لتعزيز مقاومة النظم اإليكولوجية لتغير المناخ؛

حلقة عمل بشأن العمل اإلقليمي لمكافحة األنواع : مساعدة الجزر على التكيف"وإذ يرحب بتقرير حلقة العمل   - 2
إلى  11المنعقدة في أوكالند بنيوزيلندا في الفترة من : الغريبة الغازية في الجزر لحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ

 9/4لمقررين على النحو الوارد في ا UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/29، والمذكورة في الوثيقة 2010أبريل /نيسان 16
  ؛9/21و

وإذ يقر بالحاجة إلى معالجة المخاطر الناجمة عن األنواع الغريبة الغازية المستخدمة كمحاصيل الوقود   - 3
البيولوجي وعزل الكربون، وإذ يحث األطراف ويشجع الحكومات األخرى على مواصلة استخدام النهج االحترازي فيما يخص 

  األنواع الغريبة الغازية؛

حث األطراف ويدعو الحكومات والمنظمات األخرى إلى النظر في الوسائل والسبل الالزمة لزيادة تبادل وإذ ي  - 4
أو /تشغيل موارد المعلومات المتاحة حاليا، بما في ذلك قواعد البيانات والشبكات، السخدامها في إجراء عمليات تقييم المخاطر و

  اآلثار وصياغة نظم اإلنذار المبكر؛

وإذ يذكر بالحاجة إلى زيادة تيسير تنفيذ القرارات وتعزيز  9/4و 8/27و 7/13و *6/23بالمقررات وإذ يذكر   - 5
تنفيذها، ال سيما بخصوص مسألة حركة األشخاص والبضائع الواردة فيها، وإذ يطلب من األمين التنفيذي القيام بالمتابعة مع 

عددة األطراف تعلق بالتنوع البيولوجي والمنظمات الدولية، كلما كان أمانات الهيئات المشار إليها فيها، وكذلك اتفاقات أخرى مت
ذلك مناسبا، مع مراعاة أيضا السب التمهيدية اإلضافية مثل القنص وممارسة رياضة الصيد، وإدارة األنواع الغريبة الغازية 

  المحددة بالفعل، والمر الناجمة عن األنماط الجينية لألنواع الغريبة؛

  :ن األمين التنفيذي القيام بما يليوإذ يطلب م  - 6

جمع المعلومات المتاحة حاليا، بما في ذلك أي مبادئ توجيهية قائمة بشأن األنواع الغريبة الغازية والحلول   )أ(
غوط اإلدارية ذات الصلة، ومطابقة الحاجة إلى التكييف التدريجي للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية المتعلقة بتغير المناخ والض

 البيئية األخرى، مع الحاجة إلى تخفيف آثار األنواع الغريبة الغازية الموجودة حاليا والمحتملة؛

إلدراج التقدم المحرز والدروس المستفادة بشأن التعاون الجزري اإلقليمي إلدارة مخاطر األنواع الغريبة   )ب(
اون فيما بين بلدن الجنوب، فيما يخص استعراض برنامج العمل الغازية، بما في ذلك عمليات التبادل اإلقليمي واألقاليمي والتع

  .بشأن التنوع البيولوجي الجزري المقرر لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

                                                   
أن مؤتمر األطراف يمكن أن يعتمد بشكل  قدم احد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية التي أدت إلى اعتماد هذا المقرر وأوضح أنه ال يعتقد  *

وقد أعرب عدد قليل من المثلين عن تحفظات إزاء اإلجراء الذي أدى إلى اعتماد هذا المقرر . مشروع اقتراح أو نص مع وضع اعتراض رسمي
 ).UNEP/CBD/COP/6/20من الوثيقة  324إلى  29انظر الفقرات من (
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  المرفق 

مسودة اختصاصات الفريق المخصص الفني من الخبراء المعني بمعالجة المشاكل 
األنواع الغريبة الغازية كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المرتبطة بإدخال 

 المائية وألحواض الكائنات البرية، وطعوم وأغذية حية

الهدف من إنشاء الفريق المخصص الفني من الخبراء هو اقتراح الوسائل والسبل، بما في ذلك ، عدة أمور من   - 1
لمعالجة  واتخاذ اإلجراء االستباقي من أجل سد الثغرات ] المعايير الدوليةتقديم اإلرشادات العملية بشأن إعداد [ضمنها، 

المحددة والحيلولة دون وقوع المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المائية 
  .وألحواض الكائنات البرية، وطعوم وأغذية حية

من الخبراء، بوجه خاص، وينظر في أدوات ذات صلة ومحددة وملموسة، ومدونة ويحدد الفريق المخصص الفني   - 2
بما في ذلك اآلليات التنظيمية، لمعالجة المخاطر المتصلة / ممارسات، ومنهجيات، وإرشادات، وأفضل األمثلة والصكوك

ئنات البرية، وطعوم وأغذية حية، بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكا
  :بما في ذلك ما يلي

مراقبة، ورصد، وحظر، كلما كان ذلك مناسبا، وتصدير، واستيراد، على المستويات المحلي والوطني   )أ(
  واإلقليمي، ومع مراعاة التشريعات الوطنية، حيثما يكون ذلك منطبقا؛

  ن نقل، والسبل األخرى ذات الصلة؛مراقة االتجار على شبكة االنترنت، وما يتصل به م  )ب(

  إعداد واستخدام عمليات تقييم الماطر وإدارة المخاطر؛  )ج(

  صياغة واستخدام نظم اإلنذار المبكر؛  )د(

تنظيم تصدير، واستيراد وعبور األنواع الغريبة الغازية المحتملة المتجر فيها بوصفها حيوانات يرجح   )ه(
  تسريبها؛

  شر المعلومات؛إذكاء الوعي العام ون  )و(

  التعاون العابر للحدود والنهوج اإلقليمية؛  )ز(

باإلضافة إلى ذلك، ينظر الفريق المخصص الفني من الخبراء في السبل الالزمة لزيادة تبادل تشغيل موارد   - 3
و األثر وفي إعداد أ/المعلومات القائمة بما في ذلك قواعد البيانات والشبكات، الستخدامها في إجراء عمليات تقييم المخاطر و

  .نظم اإلنذار المبكر

  :يقدم الفريق المخصص الفني من الخبراء اقتراحاته استنادا إلى ما يلي  - 4

المعلومات المقدمة من عدة جهات من ضمنها، األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات غير   )أ(
  معنية، وأمانات االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛الحكومية والقطاع الخاص، والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ال

في حلقات عمل الخبراء بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالكشف على الحيوانات  معةالمعلومات المج  )ب(
، المنعقدة في إنديانا بالواليات المتحدة )UNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1(الحية قبل تفتيشها في االتجار الدولي 

  ؛2008أبريل /نيسان 11إلى  9لفترة من األمريكية، في ا

بشأن األنواع الغريبة الغازية،    TEMATEAالنموذج القائم على قضايا   )ج(
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  قواعد البيانات الدولية والوطنية واإلقليمية بشأن األنواع الغريبة الغازية؛  )د(

الثغرات وأوج التباين القسمان األول والثاني من مذكرة األمين التنفيذي بشأن زيادة العمل بشأن   )ه(
األنواع كحيوانات أليفة، وأنواع إدخال األنواع الغريبة الغازي، ال سيما  في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن

، وأفضل الممارسات لمعالجة المر ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات البرية، وطعوم وأغذية حية
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1(المرتبطة إدخالها 

المعلومات األخرى ذات الصلة السليمة علميا، ال سيما المعلومات من خبراء العلوم، والجامعات،   )و(
  والمعاهد ذات الصلة؛

الهيئة الفرعية ينشئ الفريق المخصص الفني من الخبراء وفقا لإلجراءات الواردة في أسلوب عمل   - 5
مع مراعاة الحاجة إلى االعتماد على تجربة ) ، الملحق الثالث8/10المقرر (ية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج

لجنة تدابير المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛ والمنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك االتفاقية الدولية لحماية النبات؛ و
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والصحة والصحة النباتية التابعة للمنظمة، ومنظمة الطيران المدني الدولي؛ 

والنباتات البرية المعرضة لالنقراض؛ والمنظمة البحرية الدولية؛ ومنظمة الجمارك العالمية؛ ومنظمة األم المتحدة لألغذية 
واع الغريبة والزراعة؛ واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، والمنظمة التي تدير قواعد البيانات بشأن األن

  .  الغازية، والمنظمات التابعة لقطاع الصناعة و البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية

يجتمع الفريق المخصص الفني من الخبراء إلنجاز مهمته، رهنا بتوافر الموارد المالية، واعتمادا على   - 6
  .التواصل وعقد المؤتمرات عند بعد

من الخبراء أحد اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  يـطلع الفريق المخصص الفني  - 7

  .والتكنولوجية قبل انعقاد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 -----  

  


